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اشاره:
تر از هر چیز به معنای نابودی  مفهوم توسعه در كشورهای موسوم به جهان سوم باال
فقر اســت. كشورهای جهان ســوم عظیم ترین نیروی اجتماعی و اقتصادی جهان 
گرد رشد  كه هزاره سوم با آن روبروست. پس از جنگ جهانی دوم بار دیگر فرا است 
كاربردی برنامه ریزی علمی و احیاءشــده ای را در میان  و توســعه زمینه های نظری و 
اقتصاددانان حرفه ای پدید آورد. كشورهای فقیر به گونه ای فزاینده بر عقب ماندگی 
گاهی یافتند و خواســتار پیشرفت هرچه ســریع تر در اقتصاد  و عقب افتادگی شــان آ
كاهــش فاصلــه بــا كشــورهای توســعه یافته یــا كشــورهای اســتعمارگر قبلــی خود  و 
كه در فقر مطلق به سر می برند نسبت  شدند. از سویی در هزاره سوم شمار مردمی 
بــه گذشــته به گونه ای چشــمگیرتر زیاد شــده اســت. در این میــان عالقه مندان به 
كرده و آنرا  وابســتگی متقابل اقتصاد جهان، چنین شرایطی را تهدیدی جدی تلقی 
كردند تا به بازشناسی خطرات روزافزون  به دولتمردان كشورهای پیشرفته گوشزد 
ناشی از فرایند تقسیم جهان به كشورهای فقیر و ثروتمند بپردازند و دامنه و گستره 
كیــد كردند كه وجود چنین شــرایطی  ایــن گســل و گسســت را كاهش دهند، آنها تأ
می تواند برای آنها نیز بحرانهای عظیم ایجاد كند. امواج این حساسیت با آغاز جنگ 
سرد، افزایش یافت و رهبران كشورهای توسعه نیافته را نسبت به مسائل ملت فقیر 
كرد و این حساســیت با بحران دهه 1930 به اوج خود رســید و نظر  خود حســاس تر 

بسیاری از اندیشمندان از جمله "كینز" را به سوی اقتصاد توسعه جلب كرد.

روندها و فرایندهای الگوهای توسعه ای
بــرای ورود بــه بحث توســعه ابتدا الزم اســت تاریخچــه ای مختصــری از پیدایش این 
مفهــوم در ادبیــات اقتصــادی و اجتماعــی ارائه گردد. مفهوم توســعه پــس از جنگ 
ح شــد به ویژه با جنبشــهای  جهانــی دوم بــه ویــژه در دهه هــای )1950-1960( مطر
ضداســتعماری و خــروج بســیاری از كشــورها از قیــد و بندهای اســتعماری و كســب 
كمیــت ملی، این ســئوال اصلی در میــان رهبران جدید  اســتقالل آنها و اســتقرار حا
ح شــد كه چرا میان كشورهای صنعتی و كشورهای  كشــورهای اســتقالل یافته مطر
غیرصنعتی این شــکاف عظیــم درآمدی و بهره گیری بســیار متفاوت از اســتنده های 
زیستی وجود دارد و راههای بستن این گسلها و پر كردن این فاصله با چه روشها و 
 از كل 

ً
سازوكارهایی امکان پذیر است در شرایطی كه ثروت 400 بیلیونر جهان تقریبا

درآمد ساالنه نیمی از جمعیت جهان افزونتر است و توزیع فراوانی درآمد جهان به 
كه 60درصد جمعیت جهان حدود 6درصد درآمد  گونه ای است  جمعیت جهان به 
جهــان را دارنــد و 15درصــد جمعیــت جهــان حــدود 17درصــد و 25درصد جمعیت 

جهان 77درصد درآمد جهان را به خود اختصاص داده اند. 
در این زمینه پاره ای از متفکران و اندیشــمندان این كشــورها و برخی از روشــنفکران 
كشــورهای صنعتــی بــه بررســی و تجزیه و تحلیــل پرداختنــد. بســیاری از آنها معتقد 
كــه جوامــع یا كشــورهای دارای مناســبات اقتصادی معیشــتی و ســنتی باید  بودنــد 
پوســت اندازی كننــد و ســاختار تولیــد و فرهنــگ و مناســبات اجتماعی و ســاختار و 
كاركردهای نهادهای حکومتی و اجتماعی را مدرنیزه یا به روش كشورهای پیشرفته 
صنعتی نوســازی كنند و شــرایط و ضوابط جهانی شدن و كاربرد شیوه های آنها را در 
عرصه هستی اجتماعی خود بازتولید نمایند. »مایکل تودارو« یکی از اقتصاددانان 
بزرگ علت این شکاف عظیم میان كشورهای متروپل و پیرامون را ناشی از توسعه 
نیافتگــی ارزیابــی می كنــد و در تعریف توســعه آن را جریانی چندبعــدی می نامد كه با 
تغییرات اساسی در ساختهای اجتماعی، طرز تلقی مردم، همراه با تحول فرهنگی و 

نوسازی نهادهای اجتماعی زمینه بروز و ظهور می یابد. 
كاهــش  »تــودارو« ایــن دگرگونیهــای بنیــادی را موجــب ســرعت رشــد اقتصــادی، 
نابرابریهــای اقتصــادی و اجتماعــی و عامــل برون رفــت از مدار فقر مطلــق می داند. 
»آمار تیاسن« اقتصاددان برنده جایزه نوبل اقتصادی، توسعه را افزایش توانمندیها 
ح  و بهبود استحقاقها تعریف می كند. »گولت« سه جزء اصلی در معنای توسعه مطر
می كند: 1ـ معاش زندگی، 2ـ عزت نفس، 3ـ احســاس اســتقالل، غرور و آزادی؛ وجود 
این سه جزء با هم در هر تئوری، نشانه توسعه است. آزادی از دیدگاه »گولت« عبارت 

كه توســعه با پدید آمدن  اســت از آزادی از ســه اهریمن )نیاز، نادانی و بدبختی(؛ زیرا 
بهبود در نیازهای اساسی ایجاد می شود و بدین منظور در مراحل اولیه توسعه باید 

بخش كشاورزی قدرت خریدی بیش از كاالهای صنعتی فراهم سازد.
برخــی از اندیشــمندان توســعه را فرایند تحول پیچیده و همه جانبــه ای می دانند كه 
در زندگــی اجتماعــی، اقتصادی، سیاســی و فرهنگی یك جامعه رخ می دهــد و آنرا از 
وضــع موجــود )عقب ماندگــی( بــه وضع مطلــوب و توســعه یافتگی ســوق می دهد. 
بالقــوه در شــخصیت  نیروهــای  را درك  توســعه   )Dudley Seers( »دادلــی ســیرز« 
انســان تعریف می كند كه از طریق كاهش فقر، بیکاری و نابرابری قابل تحقق اســت. 
شــومپیتر )Schumpeter( دیدگاه دیگــری دارد. وی تغییرات مــداوم و خودبه خودی 
كه بعد از استقالل سیاسی تعادل اقتصادی موجود  در كشورهای در حال توسعه را 
در اقتصاد را از دســت داده اند به نوعی توســعه می داند و تغیرات تدریجی در شــرایط 
خ پس اندازهــا و جمعیت را رشــد  اقتصــادی در بلندمــدت را تحــت تأثیــر افزایــش نــر
معنی می كند. »كیندل برگر« توســعه اقتصادی را شــامل تولید بیشــتر و تغییر در نحوه 
سازمان تولیدی می داند و رشد اقتصادی را تولید بیشتر تعریف می كند. »مدیسون« 
)Madison( به عنوان اقتصاددان،  افزایش درآمدها در كشــورهای پیشــرفته را رشد 

اقتصادی و چنین فرایندی را در كشورهای عقب مانده توسعه اقتصادی می نامد.
»فریدمن« )Friedman( توســعه را روندی خالق و نوآور در جهت تغییرات زیربنایی 
در نظام اجتماعی تعریف می كند و رشــد را گســترش نظام در جهات مختلف بدون 
تغییر در زیربناها می پندارد به زغم فریدمن رشــد اقتصادی به افزایش كمی و مداوم 
در تولید، درآمد ســرانه، مصرف، ســرمایه و حجم تجارت و نیروی كار، گفته می شــود 
و توســعه اقتصــادی حــاوی تغییــرات كیفــی در خواســته های اقتصادی،  نــوع تولید، 
انگیزه ها و ســازمانهای تولید اســت به تعبیر نگارنده مقاله، روند فزایندی مســتمر و 
مداوم در شــاخصهای كمی جامعه، رشــد اقتصادی و این روند در مؤلفه های كیفی 
آن رفاه اجتماعی است پایه و مایه سطح توسعه هر كشوری را با روند پایدار، پیوسته 

و یکپارچه و موزون شاخص كمی و كیفی می توان اندازه گیری كرد.
به تعبیر نگارنده مقاله ُبعد كّمی توسعه یا رشد اقتصادی با سنجه هایی چون افزایش 
پایدار درآمد ســرانه، رشــد تولید ناخالص داخلی )GDP( رشــد تولید ناخالص ملی 
)G.NP(، رشد تولید خالص ملی )NNP(، درآمد ملی )NI( و... اندازه گیری می شود 
و بعــد كیفی توســعه )یا رفــاه اجتماعی( نیز با افزایش مســتمر و پایدار شــاخصهایی 
مانند امید زندگی، آموزش،  ســواد، تأمین بهداشــت، دسترســی به آب سالم، توزیع 
فرصتهــا و امکانــات اجتماعی، تحرك اجتماعی و طبقاتی و نقــش و تأثیرگذاری افراد 
جامعه بر تصمیم یابیها و تصمیم سازیها و تصمیم گیریهای سرنوشت ساز اجتماعی 
و... محاسبه می شود. هر یك از دو وجه توسعه به مجموعه هایی از زیربخشها قابل 
تقسیم است ولی در هر حال با فقر انسانی و توسعه انسانی ارتباط تنگاتنگ دارد كه 

برای جلوگیری از اطاله كالم به همین میزان بسنده می كنیم.
ذكر این نکته ضروری اســت كه پاره ای از اندیشــمندان اقتصاد، توسعه را در مفهوم 
اقتصــاد توســعه بــه كار می برند. »آرتور لوئیس« كار اساســی اقتصاد توســعه را ایجاد 
چارچوب كلی برای درك آهنگ و وزن رشد و توسعه بیان می كند. در اقتصاد توسعه 
نیز بحث اصلی و سئوال اساسی این است كه چرا تفاوتهای درآمد سرانه در اقتصاد 
جهانی برای همیشه پابرجاست. اقدامات فوری برای استقرار نظم نوین اقتصادی 
كمیت،  نفع مشــترك و همکاری میان همه  بین المللــی مبتنی بــر عدالت، برابری حا
دولتهــا بــدون توجه به نظامهــای اقتصادی و اجتماعی چیســت و چگونه می توان 
كــرد و یــا چگونــه می تــوان  نابرابریهــا را تصحیــح و بی عدالتیهــای موجــود را جبــران 
رابطه مبادالت اقتصادی و تجاری میان كشــورهای پیشــرفته )شمال( و كشورهای 
عقب مانده )جنوب( را عادالنه كرد؟ زیرا كه امروز به طور متوسط یك كیلو محصول 
كیلو محصول كشــورهای  كشــورهای عقب مانده با قمیت 1000 تومان در مقابل یك 
پیشــرفته با قیمت پنج میلیون تومان مبادله می شــود و این شیوه فاصله درآمدی 

میان كشورهای شمالگان با جنوبگان را روز به روز گسترده تر و ژرف تر می سازد. 
راهکارهای زیر در این زمینه می تواند شرایط برون رفت را تا حدودی امکان پذیر سازد:

1. رابطه مبادله عادالنه و مناسب تر برای صادرات كشورهای فقیر

ــه
ـــــــ

لــــــ
قا

ـــــــ
رم

ـــــــ
ـــــــ

سـ

وندها و فرایندهای الگوهای توسعه در جهان توسعه و ر
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2. دسترسی بیشتر این قبیل كشورها به بازارهای كشورهای توسعه یافته به ویژه برای 

كاالهای كارخانه ای
3. كمك مالی بیشتر كشورهای پیشرفته به كشورهای فقیر

4. تخفیف و استمهال و حتی بخشودگی بدهی های گذشته كشورهای فقیر و توسعه نیافته
5. اصالح ســاختاری و كاركردی صندوق بین المللی پول و دادن اختیار بیشــتر به آن 
در تصمیم گیــری دربــاره نهادهای بین المللی به ویژه در ارتباط بــا مبادالت بازرگانی و 

توسعه تجاری و فنی
6. اصالح برنامه غذایی بین المللی

7. همکاری فنی و انتقال تکنولوژی بیشتر از كشورهای پیشرفته به كشورهای فقیر و 
عقب مانده از توسعه

اندیشــمندان اقتصادی و علوم اجتماعی طبقه بندیهای مختلفی از توسعه به عمل 
كــه بــرای ســهولت دریافت ما براســاس مفاهیم رایــج، طبقه بندی زیــر را به  آورده انــد 

عنوان پایه بررسی مورد توجه قرار می دهیم.
انواع توسعه: 

1ـ توســعه درون زا، 2ـ توســعه برون زا، 3ـ توسعه موزون، 4ـ توسعه ناموزون، 5ـ توسعه از 
باال، 6ـ توسعه از پایین، 7ـ توسعه اقتصادی، 8ـ توسعه اجتماعی، 9ـ توسعه فرهنگی، 10ـ 

توسعه سیاسی، 11ـ توسعه انسانی، 12ـ توسعه پایدار
حال به تعریف اجمالی هر یك از آنها می پردازیم:

1ـ توســعه درون زا: در ایــن توســعه بــا توجــه بــه آمایــش ســرزمینی یعنــی اقتصــاد )یــا 
زیرساختها( جامعه )امکانات و توانمندیها و مهارت منابع انسانی( و محیط زیست 
)منابــع و ذخایــر زیســت محیطی( الگوهــای برنامه ریزی و سیاســتگذاریهای توســعه 
بــا جهت گیــری داخلــی و منطقه ای انجام می شــود به بیانــی دیگر در این نوع توســعه 
كلیه عوامل مؤثر در جغرافیای زیســتی و داخلی در فرایند  نگاه توســعه ای معطوف به 

شکل گیری توسعه می باشد.
2ـ توسعه برون زا: این نوع توسعه با نگاه به بیرون و الگوبرداری از شیوه ها و روشهای 

كشورهای پیشرفته به دنبال برنامه ریزی توسعه می باشد.
3ـ توســعه موزون: در این نوع توســعه سعی و تالش برنامه ریزان توسعه معطوف بر این 
است كه كلیه ابعاد توسعه با نوعی هماهنگی و تناسب عمل نماید. به بیانی ابعاد كمی و 
كیفی توسعه در بخشهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی در هم پوشی و ارتباط 
خالق باشــند و هیچ موردی از عناصر توســعه مغفول واقع نگردد و تناســب اندام وارگی 
كروسفالی و در بخش دیگر  توســعه حفظ شــود به طوری كه جامعه در بخشــی دچار ما
با میکروسفالی كالبدی مواجه نشود. و یا بخشهای كشاورزی با صنعت و خدمات در 
رابطه تعاملی با هم رشد كنند به طوری كه در فرایند توسعه حدود 10درصد نیروی كار در 

كشاورزی و 25درصد در بخش صنعتی و بقیه در بخش خدمات اشتغال یابند.
4ـ توســعه نامــوزون: گاهــی دولتها با تعیین درجه اولویت و به صورت خطی ســعی در 
برنامه ریزی توسعه می كنند به طوری كه با توسعه یك بخش و رسیدن آن به هدفهای 
كه  از پیش تعیین شده روند توسعه در بخش دیگر را آغاز می كنند. در این نوع توسعه 

 توسط دولتها انجام می شود نقطه آغاز و عزیمت توسعه جنبه گزینشی دارد.
ً
عمدتا

5ـ توســعه از باال: این نوع توســعه كه گاهی به آن توســعه ساختاری نیز گفته می شود، 
 توســط نخبــگان حــوزه های مختلــف نهادهــای اجتماعــی، سیاســتگذاری و 

ً
عمدتــا

برنامه ریزی می شود.
 از طریق انقالب شکل می گیرد و با كنارزدن 

ً
6ـ توسعه از پایین: این نوع توسعه معموال

كــه برنامه های  نظــام سیاســی و ســاختار قــدرت آن، نظــام جدیــدی روی كار می آیــد 
توسعه ای ویژه خود را پیاده می كند.

 با رشد اقتصادی مشابه در نظر گرفته می شود 
ً
7ـ توسعه اقتصادی: این مفهوم معموال

ولی برخی از اندیشمندان، توسعه اقتصادی را رشد اقتصادی همراه با تغییر و تحوالت 
اقتصادی در بطن آن، تعریف می كنند.

8ـ توســعه اجتماعــی:  نگــرش ایــن نــوع توســعه معطــوف به ایجــاد بهبــود در وضعیت 
گروه های اجتماعی و حقوق شهروندی است. اندیشمندان عالقه مند به  اجتماعی 
این توسعه سعی در باالبردن كیفیت و سطح زندگی خانوارها و ایجاد گسترش و ارتقاء 
كیفیت تغذیه، رفع بیکاری و ایجاد  بهره مندی از امکانات بهداشــتی، درمانی، بهبود 

مسکن مناسب برای گروه های اجتماعی نیازمند دارند.
9ـ توسعه فرهنگی: در این نوع از توسعه برنامه ریزان و سیاستگذاران توسعه به دنبال 
كی  شــناختی،  پاره ای دگرگونیهای متناســب با پارادایمهای جهانی در حوزه های ادرا

ارزشها،  هنجارها و شیوه های قومی و باورهای گروه های انسانی هستند تا با تغییرات 
متناسب در این حوزه ها زمینه ایجاد سایر انواع توسعه ها نیز فراهم شود. زیرا بخش 
بزرگی از دگرگونیهای توسعه ای از طریق تحول در فرهنگ و اندیشه و حافظه تاریخی و 

شیوه ها و منظومه های فرهنگی امکانپذیر می شود.
10ـ توســعه سیاســی: این نوع توســعه نظر به مشــاركت گروه های اجتماعــی در توزیع 
كــه بــا توزیــع  قــدرت و تصمیم گیریهــا و تصمیم یابیهــا و تصمیم  ســازیهای كالن دارد 
َدرقدرت به دولتهای 

َ
قدرت در الیه های اجتماعی سعی می شود كه دولتها از حالت ق

خدمتگزار تغییر وضع دهند و به نوعی مردم ساالری، جایگزین تصمیم گیریهای فردی 
یا تصمیم گیری در گروه های كوچك گردد.

11ـ توسعه انسانی: اندیشمندان این بخش از توسعه كه در سال 1991 توسط سازمان 
ملل متحد معرفی شد بیشتر به دنبال فراهم كردن زمینه های باال بردن 1ـ درآمد سرانه، 
2ـ امید به زندگی )در بدو تولد(، 3ـ دسترسی به آموزشهای حرفه ای و مهارتی )كه تابعی 
خ باسوادی بزرگساالن و میانگین سالهای به مدرسه رفتن افراد است(، 4ـ حضور  از نر

فعال زنان در عرصه های اجتماعی می باشند.
ح شد و  12ـ توســعه پایدار: این مفهوم بعد از كنفرانس ریودوژانیرو در ســال 1992 مطر
ح شده در این مقاله می باشد. این توسعه بر جنبه هایی  ناظر بر كلیه انواع توسعه مطر
كید دارد كه الزامات توســعه انســانی، حفظ محیط زیســت و پاسداشــت  از توســعه تأ
امکانات جغرافیایی طبیعی را به عنوان امانتهای در اختیار نسلهای فعلی برای انتقال 
ح می كند در  كنفرانس مذكور توسعه پایدار  به نســلهای آینده را در فرایند توســعه مطر
اینگونه تعریف شده است رفع نیازهای نسل حاضر بدون مصالحه با نسلهای آینده 
دربــاره نیازهای آنان. كمیســیون جهانی محیط زیســت توســعه پایــدار را فرایند تغییر 
در نگــرش، بینــش و رفتارهای نهادی شــده می داند كه در اســتفاده از منابع، هدایت 
كــه امکانات  ســرمایه گذاریها، ســمت گیری توســعه تکنولــوژی بــه طــوری عمل شــود 
نسلهای آینده محفوظ بماند. به نظر نویسنده می توان توسعه پایدار را اینگونه تعریف 
كرد كه توسعه پایدار آن نوع توسعه ای می باشد كه آنچه از طبیعت گرفته می شود مجدد 
به آن برگردانده شود و برنامه ریزیها و سیاستگذاریهای توسعه بدون تخریب و آلودگی 
گردد به طوری كه نســل فعلی خود را به عنوان امین در مقابل  محیط زیســت اجرایی 

حقوق نسلهای آینده تلقی كند و به مسئولیت امانتداری پایبند باشد.

الگوهای توسعه در ایران
بررســیهای تاریخ توســعه در ایران نشان می دهد كه الگوهای مختلفی در ایران برای 
توســعه به كار گرفته شــده اســت كه برای جلوگیری از اطاله كالم فهرست این الگوها 
را از دوران پهلــوی اول بــه بعــد بــه طــور اجمــال مــورد توجه قــرار می دهیــم. البته این 
 براساس پاره ای از مشابهات می باشد و برای دریافت بیشتر نیاز به 

ً
طبقه بندی صرفا

بررسی علمی تری می باشد كه در آینده به آن خواهیم پرداخت.
1. الگوی توسعه در دوره پهلوی اول: در این دوره الگوی آلمانی توسعه توسط پهلوی 

اول برای ایران انتخاب شد.
2. الگــوی توســعه در دوران پهلــوی دوم: در این دوره الگوی توســعه از نوع آمریکایی 

مورد نظر بود.
3. الگوی توسعه شبه سوسیالیستی: پس از انقالب شکوهمند اسالمی در بهمن ماه 
ســال 57 اقدامهایــی چون دولتی و ملی شــدن كلیه صنایع، معــادن بزرگ و بانکها، 
و حدود 500 شــركت و مؤسســه تولیدی جنبه هایی از ســازوكارهای این نوع توسعه را 

متبادر به ذهن می سازد.
4. الگوی توسعه ژاپنی: این الگو نیز تحت تأثیر تحوالت توسعه ای ژاپن، برخی از اندیشمندان 

و دولتمردان را به این فکر انداخت كه از الگوهای توسعه ژاپنی استفاده كنند.
5. الگــوی توســعه چینــی: ایــن الگــو نیز به نظر می رســد در میــان پــاره ای از متفکران و 
اندیشمندان ایرانی طرفدارانی داشت و در پاره ای از زمینه ها سعی در پیاده سازی آن 
شــد. به نظر می رســد الگوی توسعه كشور از طریق تعامل با بخش خصوصی واقعی و 
براســاس آمایش ســرزمینی و ارتباط میان بخشــی كشــاورزی و صنعت و خدمات باید 
طراحی شود كه در مقاله دیگر الگوی بومی شده توسعه برای ایران را ارائه خواهیم كرد.

6. الگوی توسعه تركیبی: این الگو از تركیب دو و یا چند نوع از الگوهای مذكور در فوق شکل 
می گیرد و اجرایی می شود كه در میان برخی از برنامه ریزان ایرانی نیز طرفدارانی دارد.

همانطوری كه اشاره شد در مقاله ای دیگر، به تشریح الگوهای بومی شده توسعه در 
ایران و پیشنهادهای الزم برای آن خواهیم پرداخت. 
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بهاران ایران زمین در بهمن 57 به شكوفه نشست و فصلی نو در تاریخ اجتماعی ایران آغاز شد. بهمن با خود ارمغانی 
كمان استقالل و فضایی به وسعت ایران زمین، پوشیده از عطر جمهوریت با پایه ها  از نسیم آزادی، شكوفه های رنگین 
كوشنده ایرانی ارزانی داشت. همدلی و همكوشی و هم  و مایه های باورهای جهان شمول اسالمی را به ملت تالشگر و 
آوایــی قومهــای زبانی و فرهنگی در فرایند بهمن ماه، روش و منشــی حكمت آمیز و آموختنی و ســتودنی را به جهانیان 
ارزانی داشــت. حكومت نوپای جمهوری اســالمی ایران در فرایند شــكل گیری با نامهربانی ها و نامردمی های پاره ای از 
كه ایرانی با عزت و حكمت و مصلحت را برنمی تافتند و با تحمیل جنگ ســعی در تأخیر برنامه ها  كشــورها مواجه شــد 
كه انقالب اســالمی نوپای ایران می توانســت صرف توســعه زیرساختها و  و دســتاوردهای آن نمودند و هشــت ســالی را 
توانمندی های اقتصادی و اجتماعی نماید، با تحمیل جنگ این فرصت تاریخی را از جمهوری اسالمی ایران ربودند.

كه نه تنها دوستان بلكه دشمنان نیز به عظمت،  گونه ای است  با این همه آثار و بركات انقالب شكوهمند اسالمی به 
كه در ســپهر جهانی و در ارزیابی های خود نقش جمهوری  قدرت و پشــتوانه مردمی آن معترفند و امروز ســعی می كنند 
اســالمی ایران را در حد و اندازه واقعی ببینند و برای اثربخشــی آن در تحوالت منطقه ای و جهانی جایگاه ویژه ای باز 
كه می بایســتی باشــد تا  گرچه تحوالت منطقه و جنگ تحمیلی دســتاوردهای این انقالب شــكوهمند را آنگونه  كنند. 
حدودی از مســیر ســازندگی و توســعه منحرف ســاخت ولی توان مردمی و عزم ملی و باورهای دینی زمینه های بروز و 
كه در بســیاری از عرصه های علمی، فنــی و فناوریهای نوین  ظهــور اســتعدادها و خالقیتها را فراهم ســاخت به طوری 
كشــورهای صنعتی جهان می زند و دوشــادوش آنها  و حتی هنری نظام اســالمی ایران پهلو به پهلوی پیشــرفته ترین 
كشــور بزرگ سدســازی جهان اســت. امروز فرزندان این  حركت می كند. امروز به یمن انقالب اســالمی، ایران جزء ســه 
كرده اند مدیران فنی و مهندســی برخاســته از  كشــورهای دیگر ركورد جهانی را جابجا  مرز و بوم در ســاخت مســكن در 
كشــورهای آمریكای التین بــه ازاء هر  كه براســاس میانگیــن وزنی در  فضــای جمهــوری اســالمی، این تــوان را یافته اند 
كه میانگین جهانی آن ســه ساعت می باشد؛ امروز در هنر و فیلم  ســاعت یك آپارتمان مســكونی تولید و تحویل نمایند 
و ســایر زمینه ها جمهوری اســالمی در صحنه های ملی و بین المللی حضور فعال و اثرگذار یافته اســت و دیری نخواهد 
كشــورهای فراصنعتی از تحوالت منطقه، جمهوری اســالمی  كانونهای اثرگــذار و تجدید ارزیابی  كــه با تغییــرات  كشــید 
گرامیداشــت یاد و نام  گیرد. دهه فجر و ســپیده دمان انقالب را با  ایران نقطه اتكاء و محوریت امور را مجدد به دســت 
امام راحل، شــهیدان، جانبازان و آزادگان به خانواده این نام آوران، به رهبر معظم انقالب اســالمی، دولت تدبیر و امید 
كه دســت در دســت هم دهیم بــه مهر/مهین  و مــردم ایران زمیــن تبریــك و تهنیــت عــرض می نماییم و امید آن داریم 
كشــور تبریك  كنیم آباد.بار دیگر فرصت را مغتنم شــمرده این روز بزرگ را به خانواده بزرگ جامعه مهندســی  خویش را 
كــه از تمامــی ظرفیتها و توانمندیهای شــركت مهندســی پیمانكار  و تهنیــت می گوییــم بــه امیــد روزهای بســیار نزدیك 
پروژه هــای عمرانــی در توســعه زیرســاختها و ســازه و ســامانه های تمدنی بیش از پیش بهره گیری شــود و بــا این اقدام 
كافی برای توســعه پایدار و رشــد اقتصادی با هّمت این مجموعه های آبادگر، سختكوش و  شایســته، زمینه های الزم و 

گردد. كه هدفی جز اعتالی نام ایران و ایرانی ندارد، فراهم  تالشگر 

بكوشیم برای ایرانی آباد و آزاد
دهه فجر فرخنده و خجسته باد
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كنفرانس صنعت احداث و انــرژی منوچهر ملكیانی رئیس  روز دوشــنبه و در آغــاز چهارمیــن 
گفت: امسال سال حماسه سیاسی و اقتصادی  هیات مدیره انجمن شركتهای ساختمانی 
كار  كــه حماســه سیاســی بــا درک عمیق ملــت تحقق یافــت و دولــت تدبیر و امیــد روی  بــود 
كرد. در  گذشــته بارقه امیدی را در دل ســازندگان روشــن  آمــد و بــا عملكــرد خــود طی 5 ماه 
تحقــق بخش دوم هدف تعیین شــده توســط مقام معظم رهبری قطعا بــاز هم باید ملت پا 
كجای جهان توســط دولت صورت نگرفته  به میان بگذارد. هیچ توســعه اقتصادی در هیچ 
گر حلقه مفقوده ای داشته باشد به  كه ا اســت. توســعه پایدار روند به هم پیوسته ای اســت 
گیرد و در این میان  توســعه ناپایدار منجر می شــود. توسعه صنعتی توسط مردم صورت می 
نقش دولت ایجاد تســهیالت، نقش قوه مقننه ایجاد ثبات در مقررات، و نقش قوه قضائیه 
كردن امور می توان به توســعه رسید  كنند با دولتی  كه فكر می  نظارت دقیق اســت. آنهایی 
گذاشــتن شركتهای  كنار  كنند و  اصل توســعه پایدار توجه به بخش خصوصی و  اشــتباه می 

ح شد: كنفرانس صنعت احداث و انرژی مطر در 

اصل توسعه پایدار توجه به بخش خصوصی است

كنفرانــس بین المللــی صنعــت احــداث انــرژی بــا رویکــرد ظرفیت ســازی ایجــاد  چهارمیــن 
توانمندی و ماندگاری شــركتها و ســازمان های پروژه محور، روزهای 30 دی و اول بهمن با 
مشــاركت 31 تشــکل در مركز همایشــهای هتل المپیک تهران برگزار شد. هدف از تشکیل 
كنفرانــس بررســی روشــهای نویــن تامیــن منابــع مالــی در پروژه های صنعــت احداث  ایــن 
گیر  كه حضــور فرا و انــرژی و صــدور خدمــات فنــی و مهندســی در تعامــل با دولتمــردان بود 
كنفرانس نشــان از عالقمندی این بخش برای  فعــاالن بخــش خصوصی، در دو روز متوالی 

كشور داشت.  رفع موانع توسعه 
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كنفرانس صنعت  گلچین دبیر چهارمین  مهنــدس عبدالعظیم 
كنفرانس  احداث و انرژی با اشــاره به میزگردهای تخصصی این 
گفــت: تبییــن الگــوی توســعه صنعت احــداث، ارایــه راهكارهای 
مناســب بــرای ایجــاد ارتبــاط بیــن بخــش خصوصــی، دولتــی و 
بــرای حضــور شــركت های  دانشــگاه ها و انجــام تمهیــدات الزم 
خارجی بعد از رفع تحریم ها در پروژه های مهم ساخت و سازهای 
كشــور از مباحث نخســتین میزگرد تخصصی این همایش است. 
وی افزود: ارایه روش های نوین تامین اعتبارات از منابع داخلی 
و خارجــی بــرای انجام ســرمایه گذاری بیشــتر در حوزه ســاخت و 
ســازها، ارایه راهكارهای تامیــن وثایق و ضمانت نامه ها بانكی و 
اســتفاده از توانمندیهــای شــركت های بیمه ای در ایــن حوزه، از 
دیگــر میزگردهــای تخصصی ایــن همایش اســت. وی بر ضرورت 
كه  گفــت: در صورتی  كرد و  كید  رشــد و توســعه اقتصادی ملــی تا
كشور در بخش های مختلف اقتصادی به خوبی  ضرورت توسعه 
هدایت نشوند، بدون شک این مساله به ضرر اقتصاد ملی تمام 

خواهد شد.

صنعــت  بین المللــی  كنفرانــس  چهارمیــن  اول  پانــل   
گلچین و با عنــوان »نهاد  احــداث انــرژی با ریاســت مهنــدس 
كشــور و  كمیــت، علــم، تحقیــق و آموزش در توســعه پایدار  حا
بــا حضــور مهنــدس ملکیانی فــرد، دكتر شــهریار عامــری عضو 
هیات علمی دانشــگاه امیركبیر، مهنــدس محمدرضا انصاری 
رئیــس هیــات مدیــره انجمــن توســعه صــدور خدمــات فنــی و 
مهندسی ایران، مهندس احمد تائب دبیر شورای هماهنگی 
ج  كشور، مهندس ایر تشکلهای مهندسی صنفی و حرفه ای 

رهبر برگزار شد.

در ابتدای این پانل مهندس گلچین زیربنای توسعه را پژوهش، 
گفت: در یک  آمــوزش نظــری و آموزش فنــون و مهارتها دانســت و 

كار مهندسی به ازاء هر مهندس، پنج تكنسین متخصص، پنجاه 
كارگر تعلیم دیده و صد كارگر دخیل اند. متاسفانه ما درباره كارگران 
تعلیــم دیــده دچار مشــكل هســتیم و نیروی انســانی مــا به جای 
كه عموم نیروی  كار را یاد می گیرند. در حالی  كار تجربی  آموزش با 
انســانی مــا آمــوزش ندیده هســتند نمودارهــا نشــان می دهد نیاز 
فزاینــده ای به نیــروی متخصص در جهان دیده می شــود. متولی 
این آموزش موسسات مرتبط با صنعت هستند نه دانشگاهها، و 

دانشگاهها بیشتر محیطی برای آموزش نظری هستند. 

دكتــر شــهریار عامــری عضو هیــات علمــی دانشــگاه امیركبیر، 
گفــت: پژوهــش از  پژوهــش را زیربنــای توســعه پایــدار دانســت و 
كلی شــروع می شــود و شــامل اجــرا، ارزیابــی، اصالح و  راهبــردی 
كه در ایران مرحله پایش و ارزیابی  بهبود مســتمر پژوهش اســت 
كــرد در دنیا  گرفته می شــود. وی خاطرنشــان  مجــدد آن نادیده 
كمیــت علم و روهش نهــاد عاملیت )بخش خصوصی( اســت  حا
كــه از پژوهش اســتفاده می كنند. ولــی در ایران  و مــردم هســتند 
كه رابطه دولت با نهادهای پژوهشــی مســتقیم اســت  همانقــدر 
رابطه این نهادها با بخش عاملیت قطع شده است. چون اغلب 
انجمنها و نهادهای علمی ایرانی با دولت طرف حساب هستند 
كار در ایــران  كســب و  حركــت ســیال دانــش متوقــف می شــود. 
كار اصال وجود ندارد.  كسب و  مشكل است و فكر تبدیل ایده به 
كه نهادهای توسعه ای باید ارتباط  گلچین با بیان این  مهندس 
مناســبی بــا هم داشــته باشــند تــا بتوانند بــا تقویت هــم موجب 
گزینه  گفت: تنها  كمپین ضد تحریم  پیشــرفت هم شوند، درباره 
دربــاره بخــش خصوصــی توســعه اســت. یكــی از شــاخصه های 
كه راه را برای قدمهای بعدی روشن  توسعه مستندسازی است 
كلیــدداران  كلیــد توســعه در دســت پژوهــش اســت اما  می كنــد. 
كار تحقیقاتی باید  پژوهش آموزش دیدگان هستند و برای انجام 
آمــوزش مناســبی داده شــود. وی دربــاره نقــش این موسســه در 
گر به رســمیت شناخته شود  گفت: این موسســه ا توســعه پایدار 
كند و پارادایمها  كمیت را نســبت به خود اصالح  و بتواند نگاه حا
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كند.  كمک  نیز اصالح شــود بدون شــک می تواند به توســعه پایدار 
ســایر بخشــها هم در توســعه نقش دارند اما نقش موسســه بیشــتر 
كشــور را   )GDP( اســت چون بخش بزرگــی از تولید ناخالص داخلی
گر بتواند بخشــی از توســعه  را به انجام رســاند بقیه  بر عهده دارد و ا

بخشها هم به تاسی از آن توسعه می یابند. 
در پایــان ایــن پانــل مهنــدس ملکیانــی فــرد به تشــریح مســائلی 
دربــاره میزان ســهم بخش خصوصی و بخش دولتی و شــبه دولتی 

در پروژه ای عمرانی پرداخت.

         
 پانــل دوم بــا ریاســت مهنــدس محمدرضــا انصــاری رئیــس 
هیــات مدیــره انجمــن توســعه صدور خدمــات فنی و مهندســی 
ایران تحت عنوان» توســعه صادرات خدمات فنی و مهندسی« 
با حضور دكتر حســین ســلطانی نیا معــاون بین الملل هلدینگ 
استراتوس، مهندس چمن آرا، مهندس محمد پارسا عضو هیات 
نماینــدگان اتــاق بازرگانــی ایــران، مهنــدس قبــاد چوبــدار عضو 
هیــات مدیــره انجمــن صادركنندگان خدمات فنی و مهندســی، 
صادركننــدگان  انجمــن  دبیــر  دولتشــاهی  ســیامک  مهنــدس 
خدمــات فنــی و مهندســی و مهندس منصــور پیــروی از انجمن 
صنفی شــركتهای پیمانکار تاسیسات و تجهیزات صنعتی ایران 

برگزار شد. 

صادركننــدگان  انجمــن  دبیــر  دولتشــاهی  ســیامک  مهنــدس 
وی  پرداخــت.  گزارشــی  ارائــه  بــه  مهندســی  و  فنــی  خدمــات 
گفت: جامعه مهندســان ایران پس از ســالها پیگیری بر آن شــدند 
انجمــن غیــر انتفاعــی را تشــكیل دهنــد و انجمــن صــدور خدمــات 
گذاری شــد تا  فنــی و مهندســی به همت بــزرگان چهار انجمن پایه 
كشور را بررسی  اقتضائات تجارت جهانی و پتانســیل های صادراتی 
كنــد. این انجمن با برخورداری از خدمــات دپارتمانهای تخصصی 
كشور  كرد و پتانســیلهای مازاد مهندســی  بیش از یک دهه فعالیت 

كرده است.  را شناسایی 
وی بــا بیــان اینكــه ایجــاد اشــتغال مناســب در هــر پــروژه خارجــی 
كار داخــل ایــران را بهبــود می بخشــد، تاریخچــه ای از صــدور  بــازار 

كنون  گفــت:  از ســال 73 تــا  خدمــات فنــی و مهندســی ارائــه داد و 
كشــور جهان انجام شــده اســت، صــدور خدمات  700 پــروژه در 59 
فنی و مهندســی دســتاوردهای زیــادی از جمله توســعه تكنولوژی 
كشــور، توســعه روابط دو جانبه، ایجاد اشتغال در داخل  در داخل 
كشــور، ارز آوری، و توســعه اقتصــادی را بــه همــراه داشــته  ج  و خــار
اســت. در ســال 81 با پرداخت جایزه صادراتی، جهشــی در نمودار 
صدور خدمات فنی و مهندســی ایجاد شــده اســت و در ســال 90 و 
91 بــه دلیــل تحریمها شــاهد افت در این زمینه هســتیم. متوســط 
مبلغ هر پروژه در ســال 90 برابر 171 میلیون دالر بوده اســت. ســهم 
ســاختمان در صــدور خدمات فنی و مهندســی در ســال 90 حدود 
3 میلیــارد دالر، نیــرو 1 میلیــارد دالر، صنعــت 30 میلیــون دالر و راه 

72 میلیون دالر بوده است. 
وی در پایــان نگاهــی به میــزان صدور خدمات فنی و مهندســی در 
كه در ســالهای 2008 تــا 2012 جایگاه دوم را در بین  تركیــه انداخت 
225 پیمانــكار برتــر و بین المللی به خود اختصاص داد. وی دالیل 
كار، ارتقــاء تحقیق  كســب و  گســترش و بهبــود فضــای  ایــن رشــد را 
كــردن زیرســاختهای حمل و نقــل انرژی،  توســعه و نــوآوری، بهتــر 
كاهــش اقتصــاد غیر رســمی، ارتقــاء سیســتم مالــی، رضایت مندی 
مشــتریان، حمایت از محیط زیست و توسعه زیرساختهای شهری 
گفــت: در تركیــه صدور خدمــت فنی و مهندســی از 2/6  دانســت و 
میلیارد دالر در ســال 81 به 6/ 26 میلیارد دالر در ســال 91 رســیده 
كوتاهی به دلیل مسائل مالی روی  است. هر چند در سال 88 افت 
داد. بیشــترین پروژه هــای تركیه در عراق و تركمنســتان بوده و این 
كه  كشورها داریم  كه ما دسترســی بیشــتری به این  در حالی اســت 
نشان می دهد بازاریابی و حمایت دولتی آنها بهتر از ما بوده است. 
كشــورهای آمریكایی و اروپایی هم پروژه دارند.  شــركتهای ترک در 
تنوع زیادی در زمینه فعالیتهای مربوط به پروژه وجود داشــته اما 
در تمــام این بخشــها صــدور خدمات فنی و مهندســی فعــال بوده 
اســت. در ســال 90-91 تركیــه تنــوع بیشــتری نســبت بــه ایــران در 
كه در بخش  صدور خدمات فنی و مهندســی داشته و در مقابل ما 
راه و ساختمان و نیرو تمركز داشته ایم قسمتهای بیشتری را تحت 

پوشش قرار داده است. 
وی افــزود: پیش بینــی تركیــه در ســال 2023 حــدود 500 میلیــارد 
دالر صدور خدمات فنی و مهندســی اســت و بــرای آن برنامه ریزی 
كرده انــد. از علــل ایــن جایــگاه مناســب برخــورداری از اعتبارهــا و 
كار  كســب و  كافی، آشــنایی با محیط  مشــاركت ها، داشــتن دانش 
كشــور هدف، ارائه خدمات با قیمت مناسب، رعایت استانداردها، 
كشــور هدف، داشــتن اســتراتژی صدور  برقــراری خطوط هوایی به 
خدمــات  بــوده اســت. در ایــران بــه علت بحــران اقتصــاد جهانی و 
ســخت شــدن رقابتها، عــدم پرداخت جوایز و مشــكالت مربوط به 

تحریم صدور خدمات فنی و مهندسی موفق نبوده است. 
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مهنــدس محمدرضــا انصــاری رئیــس هیــات مدیــره انجمــن 
گفت: صادرات  توسعه صدور خدمات فنی و مهندسی ایران 
خدمات فنی و مهندســی در ســال 90 حدود 4/3 میلیارد دالر 
بوده است. از سال 81 تا سال 90 رشد باالی 45 درصد داشت. 
گر شــیب رشــد ســالهای 81 تــا 90 ادامه می یافت بــه اهداف در  ا
گرفته شده رسیده بودیم. تركیه با ظرفیت مشابه ما 26/6  نظر 
میلیــارد دالر در ســال 2012 صــدور خدمــات فنــی و مهندســی 
كشــور، مــا  داشــته اســت. بــا توجــه بــه ظرفیــت شــكل نیافتــه 
ظرفیت مشابهی داریم  اما متاسفانه ما از 4/3 میلیارد دالر  به 

400 میلیون دالر رسیدیم.
وی افزایــش توجــه به صدور خدمت فنی و مهندســی و افزایش 
تعــداد اعضــای ایــن انجمــن را نشــانه هوشــمندی مــردم ما در 
شناســایی بازارهــا و داشــتن هنر تطبیق بــا متغیرهای محیطی 
گفــت: صادرات خدمــات فنی و مهندســی  می تواند  دانســت و 
ظرف 5 ســال به پتانســیل تخمین زده شــده برســد. البته باید 
كار شــركتها در بیــرون از مرزهــا برداشــته شــود. عــالوه بر  موانــع 
ایــن وجود بیش از 500 هــزار میلیارد تومان نقدینگی در جامعه 
نقــش مخربــی در اقتصاد و افزایش تــورم دارد و بالطبع بر صدور 
خدمــات فنــی و مهندســی نیــز اثــر منفی می گــذارد و بایــد آن را 
كرد. الزم اســت  بــا تدابیــری به ســمت تولیــد و صنعــت هدایت 
كشــور حداقــل در معاونت  نهــادی در باالترین جایگاه مدیرتی 
كــه از صادرات خدمــات فنی و  ریاســت جمهــوری شــكل بگیرد 
كند. عالوه بر این باید شورای عالی صادرات  مهندسی حمایت 

شكل بگیرد. 

مهندس محمد پارســا عضو هیات نماینــدگان اتاق بازرگانی 
كــرد: بــرای رشــد ســریع در زمینــه صــدور  ایــران خاطرنشــان 
كه  خدمــات فنــی و مهندســی توجــه بــه ایــن نكتــه الزم اســت 
كالن باید بهبــود یابد و در خدمت صــادرات قرار  وضــع اقتصــاد 
گــر دولــت برنامه هــای 4 و 5 توســعه را اجرا می كرد رشــد  گیــرد. ا
خ ارز ثابت می شــد و ما می توانســتیم عالوه بر صدور خدمات  نر
كنیــم.  كاالهــای عــادی خــود را هــم صــادر  فنــی و مهندســی 
عــالوه بــر این از بیــن رفتن انحصــارات، واقعی شــدن خصوصی 
ســازی، رشــد بهــره وری و رقابتــی شــدن اقتصاد، عــدم دخالت 
سیاســت در اقتصــاد و اقتصــاد در سیاســت، هدایــت نقدینگی 
بــه ســمت اقتصــاد مولــد، پوشــش ریســكهای تجــاری، رعایــت 
كه باعث ایجاد ســرمایه اجتماعی می-شود   حقوق شــهروندی 

می تواند ما را به نتایج خوبی برساند. 

هلدینــگ  بین الملــل  معــاون  ســلطانی نیا  حســین  دكتــر 
كننده به مســائل و مشــکالت  اســتراتوس از نــگاه یــک صادر 

بــرای  گفــت: در دولــت ســازندگی ظرفیت ســازی  و  كــرد  نــگاه 
گرفت و دولت اصالحات مشوقهای زیادی برای  صادرات صورت 
كار در این دوره هم اجرا می شــد و در  كرد. حاصل  صادرات ارائه 
گرفت  دولت مهرورزی صادرات تا حد زیای مورد بی-مهری قرار 
و پیمان ارزی احیا شد. در دولت تدبیر و امید هنوز فرصتی برای 
مطــرح شــدن بحث صــادرات به وجــود نیامده اســت. صادرات 
خدمــات فنــی و مهندســی پیش نیازهایــی دارد و ماهیــت آن با 
بقیــه صــادرت متفاوت اســت. بدون روابط حســنه بــا دولتهای 
گر  دیگر و البی گری امكان این نوع صادرات تقریبًا محال است. ا
آیین نامه صدور خدمات فنی و مهندسی به درستی اعمال شود 
مشــكلی وجود نخواهد داشت. درباره صدور ضمانت نامه ها هم 

این آیین نامه می تواند راهگشا باشد. 

انجمــن  هیات مدیــره  عضــو  چوبــدار  قبــاد  مهنــدس 
كــرد:  صادركننــدگان خدمــات فنــی و مهندســی،  نیــز عنــوان 
كــه ارائه شــد جنبــه تعارف داشــت وگرنــه ما در  بیشــتر مطالبــی 
كه  شــرایطی ســنگ مزیت صــدور خدمــات را به ســینه می زنیم 
فهم متقابلی در این باره وجود ندارد و طرف مقابل ما حوصله 
یــا وقــت نــدارد یــا بــاوری به صــدور خدمــات فنــی و مهندســی 
نــدارد. امروزه ما انتظاری از دولت نداریم و فقط خواســتار آنیم 
كه محدودیتهای دولتی برداشــته شــود. انتظار داشــتیم دولت 
كــرده با حضور  تدبیــر و امیــد حداقــل به شــعار امید خــود عمل 

كند.  خود صادركنندگان را امیدوار 

گفت: از مشــكالت بخش خصوصی این  مهنــدس چمــن آرا نیز 
كارفرمــای آن دولــت بوده و  كارفرمــا و تنها  كــه بزرگتریــن  اســت 
كه به موقع خواست خود  نوعی محافظه كاری در ما ایجاد شده 
كاركرد ملی خود را از دســت داده،  را نمی گوییــم. مجلــس ما نیز 
دولت به درخواستها ترتیب اثر نمی دهد و افكار عمومی تعطیل 
كنونــی دولت بــه دلیــل بی پولی نقش  شــده اســت. در شــرایط 
كارفرما  كارفرمایی خود را تا حدودی از دســت داده است، دیگر 
كــه از دولــت بخواهیــم  نیســت و بهتریــن فرصــت زمانــی اســت 
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كند. استراتژی خود را درباره صدور اعالم 

 پانل سوم با عنوان »مالی اقتصادی« و با ریاست دكتر علی 
شــمس اردكانــی رئیــس هیــات مدیــره اتحادیــه صادركنندگان 

خدمات فنی و مهندسی  و عضو اتاق ایران برگزار شد. 

در ایــن پانــل دكتــر علــی قاســمی ارمکــی مدیرعامــل شــركت 
تامین ســرمایه بانک ملت، مهندس محمد پارسا نائب رئیس 
ک  كاظم ســما كمیســیون انرژی اتاق بازرگانی تهران، مهندس 
عضــو هیات مدیــره انجمن شــركتهای ســاختمانی، دكتر بهیار 
ریاحی مشاور سازمان خالقیت و نوآوری مالزی حاضر بودند. 
كه مســائل  دكتــر شــمس اردكانــی عضو اتــاق ایران بــا بیان این 
كشــور در ارتبــاط با تامین مالی اســت و بــرای تامین آن  زیربنایــی 
لزومــا بــه مهندس نیــاز نداریم بلكه بــه فاینانس مالــی همزمان با 
پــروژه احتیــاج داریــم، افــزود: مــا تا بــه حــال بخشــی از پروژه های 
عمرانــی را از طریــق پــول نفــت انجــام می دادیــم و فكــر می كردیم 
كســی به تامین مالی فكر نمی كرد  كار مهمی نیســت.  تامین مالی 
كه سرمایه های خود از جمله  نفت  كه جاهای دیگر دنیا  در حالی 
كید دارنــد و برای آن روشــهای  را نمی فروشــند بــه تامیــن مالــی تا
كشــور اســت  كه ســرمایه  مختلفی دارند. ما نیز باید از فروش نفت 
دســت برداریــم و بــه فكر تامیــن مالی پروژه هــا از راههــای دیگری 
ج  باشــیم. عالوه بر این باید قیمت نفت در بودجه به درســتی در
شــود. تامین مالی بر برنامه ریزی پروژه ای  مقدم اســت و شــركتها 
كار  بایــد بــر اســاس شــركت پــروژه پیــش برونــد و هلدینگهایــی بــا 

تشكلی ایجاد شود. 

دكتــر علــی قاســمی ارمکــی مدیرعامــل شــركت تامین ســرمایه 
بانک ملت گفت: زمانی تامین منابع توسط دولت انجام می شد 
ولی امروزه تامین مالی بر عهده خود شركت پیمانكار افتاده است 
كه  پــس شــركتها هــم باید رویكرد خــود را تغییر دهند. شــركتهایی 

كمی  كردیم به خصوص در حوزه انرژی ســرمایه  مــا بــا آنها برخورد 
دارند و وقتی برای فاینانس به بازار مراجعه می كنند بحث دارایی 
كه ترازنامه جوابگوی ضمانت سیســتم  ح می شــود  و ترازنامه مطر
بانكــی نیســت. در ایــن مــورد عــالوه بــر روشــهای متعــارف، روش 
كه در آن تامین  اســتفاده از تامین مالی تركیبی پیشنهاد می شود 
مالــی پروژه هــا با اتكا به عایدات آتی پروژه بدون اتكا به جریانهای 
نقدی ترازنامه بانی مدنظر اســت. پیشــنهاد بعدی ما ایجاد چند 
كه بتوانند از  هلدینگ تخصصی توســط شركتهای پیمانكار است 

كنند.  ابزارهای سرمایه و بازار پول تامین مالی 
اتــاق  انــرژی  كمیســیون  رئیــس  نائــب  پارســا  محمــد  مهنــدس 
كالن به  كــه تــا اقتصــاد  كیــد روی ایــن نكتــه  بازرگانــی تهــران بــا تا
ثبــات نرســد بخــش خصوصی قــادر نیســت مســائل توســعه را به 
ج شــدن از ركود تورمی می توان در مسیر  ســرانجام برساند. با خار
كــرد و بــرای ایــن منظــور دولت بایــد به مــوارد زیر  توســعه حركــت 

كند: توجه 
1- سیاسی نبودن اقتصاد

2- داوری عادالنه در اختالفات بخش خصوصی و دولتی
كه بــا ایجــاد ســرمایه اجتماعی به  3- رعایــت حقــوق شــهروندی 

جذب سرمایه مالی می انجامد. 
4- ایجاد صندوقهای پوشش ریسک و صندوق بیمه پروژه ها

ک عضو هیــات مدیره انجمن شــركتهای  كاظم ســما مهنــدس 
كــرد: بنــده دیدگاه  كــه عنوان  ســاختمانی ســخنران بعــدی بود 
چنــد تــن از اقتصاددانــان حاضــر در اتاق تهــران را به طــور فرموله 
ارائــه می دهم. موضوع توســعه از دهه 1970رســم شــده و بیش از 
150 ســال از زمــان قائم مقام بزرگ به شــكلی بیــرون آمدن از عقب 
كرده اند موضوع  ح شــده و نخبگان ما همیشه سعی  ماندگی مطر
كننــد. از دهــه 1970 موضوع  مربــوط بــه عقــب ماندگــی را جبــران 
كرد و مقوله هایــی مانند علم اقتصاد  توســعه تعریــف جامعی پیدا 
كــه بــرای اینكه  ح شــد. یكــی از ایــن فرمولها این اســت  هــم مطــر
كه  كشوری اتفاق بیافتد باید از مسیر اصالحاتی بگذرد  توسعه در 
در آن اقتصــاد  از طریــق بخش خصوصی هدایت شــود و الزمه آن 

رقابتی شدن با چهار پیش نیاز است:
1- جداسازی سیاست اقتصاد از اقتصاد سیاسی

كمیت نقش میانجی را میان گروههای اجتماعی داشته باشد 2- حا
3- حقوق شهروندی تضمین شود

4- همــكاری بین المللــی توســط دولــت موجــود بــه طــور جــدی 
پیگیری شود

ایــن چهــار مورد ســرمایه اجتماعی را بــاال برده، بهــره وری را بهبود 
می بخشد. عقالنیت در روابط اجتماعی نهادینه می-شود، بخش 
گــذاری در صنعت و  گســترس می یابد  و ســرمایه  خصوصــی مرتــب 
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گیرد چــون در ایــن دو بخــش از موقعیت خاصی  انــرژی شــكل می 
كــردن ایــن مــوارد باید پــول نفت  برخــوردار هســتیم. بــرای عملــی 
از چرخــه بودجــه مصرفــی ظرف مدت 5 ســال و هر ســال 20 درصد 

كنیم. ج شود و آن را فقط برای تولید و زیرساختها هزینه  خار

دكتــر بهیــار ریاحی مشــاور ســازمان خالقیــت و نــوآوری مالزی 
كه چرا با وجود  كرد: ما همیشــه افســوس می خوردیم  هم عنوان 
ایرانیــان وارد آن نمی شــوند  زیــاد موجــود در مالــزی  فرصتهــای 
امــا بعــدا متوجــه موانــع و مشــكالت موجــود در ایــن راه شــدیم از 
كالن اقتصــاد ایران و  جملــه در مــورد ضمانت نامــه بایــد مباحــث 
گیــرد. ما چگونه از بانكها  خدمــات تامین ســرمایه مورد توجه قرار 
كمــک داریــم وقتــی بانكهــا نقشــی در تولیــد ناخالص ملی  انتظــار 
ندارنــد. با این حال و با حذف تعدادی از موسســات مالی، حجم 
كشور شود و بهتر  نقدینگی زیادی می تواند وارد بخش توسعه ای 
گیــری در مورد این منابــع، آن را  به  اســت دولــت تــا زمان تصمیم 

سیستمهایی چون صنعت بپردازد تا سرمایه گذاری شود.
و  فاضــالب  آب،  »بــرق،  نــام  بــا  اول  روز  پانــل  آخریــن    
انرژی هــای نــو« بــه ریاســت مهنــدس مســگرپور و بــا حضــور 
مهنــدس فالحتیــان،  دكتــر حســین امیــری خامکانــی رئیــس 
كسیون صادرات مجلس شورای اسالمی، مهندس دادمان  فرا
دبیر انجمن شركتهای ساختمانی، مهندس سعید منوچهریان 
عضــو هیــات مدیــره انجمــن شــركتهای پیمانکار تاسیســات و 

تجهیزات صنعتی ایران، و مهندس مقدم برگزار شد.

صــادرات  كســیون  فرا رئیــس  خامکانــی  امیــری  حســین  دكتــر 
گفت: ایران از دو اقلیم خشک و نیمه  مجلس شــورای اســالمی 
خشــک برخــوردار اســت. از طرفی منابــع جاری مخصوصــا آب به 
خاطر دخالت انســان و شــرایط طبیعی به سمت تجدیدناپذیری 
جریان دارد. بنابراین ارزش آب به عنوان نهاده ارزش خاص دارد 
كشــور وابسته به آب است. در  كولوژیک  كوسیســتم و ا و پایداری ا
گذاری آب هم باید به طبیعت و هم ارزش واقعی آب توجه  قیمت 
شود. سرمایه گذاری با محدودیتهای موجود ممكن نیست و باید 

گذاری واقعی آب برگردیم.  به قیمت 

مهندس دادمان دبیر انجمن شــركتهای ســاختمانی نیز عنوان 
كســری مستمر بودجه و نیاز به  كرد: طی 15 ســال اخیر به موازات 
گذاری  كه باید احداث می شد، لزوم سرمایه  زیرساختهای وسیع 
كه شاید در دهه 80  كشور ایجاد شد  و تعریف قوانین در بخش آب 
با تشــویق در قوانین و تحت عنوان فاینانس های داخلی موضوع 
گرفت. قوانین بودجه ســنواتی به  ســرمایه گذاری مورد توجــه قرار 
كه نســخه  قانــون دائمــی اصالح قانــون مالیاتی دولت منجر شــد 

داخلــی فاینانــس بود. متعاقب آن اســتمرار قانونگــذاری از جمله 
مــاده 2 تبصره 19 روی بحثهای LC توجه داشــت. در تمامی این 
قوانیــن عملكــرد محــدودی وجــود داشــت و موفقیتهــا در برخــی 
كن و تصفیه  رشــته ها در صنعت آب از جمله در مورد آب شــیرین 
كالن در زمینه  پســاب ها به وجود آمد. عالوه بر مســائل عمومی و 
سرمایه گذاری، مسولیت و جدیت برای عمل به قانون مسئله ای 
كشــور بود از ســویی  كه مانع ســرمایه گذاری در طرحهای آب  بــود 
ایــن قبیــل طرحهــا بــه دلیل نــوع مدیریت و بــاال بــودن هزینه آن 

طرحهای دیربازده و بدبازدهی بودند.  
بــه  ســرمایه گذار  جدیــد  نقــش  دادن  دربــاره  امــا  افــزود:  وی 
كه  به دلیل شــرایط  پیمانــكاران توجــه به این مســئله الزم اســت 
ک ناشــی  گذشــته و به دلیل انباشــت مطالبات و اســتهال 8 ســال 
از آن شــركتها شــرایط بــدی دارنــد و تــوان آنها تحلیل رفته اســت. 
اولیــن اقــدام بایــد حفظ حیات و بخشــیدن ثبات به این شــركتها 
كــه بــا اعتمــاد دولــت و ســپردن تاسیســات  باشــد. ســازمانهایی 
ک یافته انــد و با خطر فروپاشــی  آب عمــال ایجــاد شــده اند اســتهال
روبــرو هســتند. بــرای حفظ حیات شــركتها بایــد دربــاره پرداخت 
كه ایــن مطالبات به  گیرد چرا  مطالبــات آنهــا اقدام فوری صــورت 
كــه نه تنها طــی این 8 ســال اخیر  نوعــی ســرمایه گذاری آنهاســت 
بــه ســود منتهی نشــده بلكــه به مــرور زمــان ارزش اولیه خــود را از 

دست داده است
مهنــدس دادمان اقــدام بعدی را انســجام در قوانین و عملكردها 
كه با اصالح  دانست و با اشاره به بخش فاینانس خواستار آن شد 
یــا بازنگــری برخی قوانین و آیین نامه ها تســهیالت بیشــتری را در 

اختیار سرمایه گذاران داخلی قرار دهند. 

انجمــن  مدیــره  هیــات  عضــو  منوچهریــان  ســعید  مهنــدس 
شــركتهای پیمانــکار تاسیســات و تجهیــزات صنعتی ایــران نیز 
كــرد: فشــار مضاعفــی بر بدنــه پیمانــكاری از طریــق پروژه  عنــوان 
هــای نیمــه تمــام وارد می شــود. بــا پیگیریهــای مختلــف صــورت 
كرد پروژه ها را در سال 93 تعیین تكلیف  گرفته، دكتر نوبخت اعالم 
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می كنند و آنها را به ســه نوع تا 20 درصد، 20 تا 80 درصد، و باالی 
گفته شــد 268 پروژه حتما تامین مالی  كردند.  80 درصد تقســیم 
می شــوند امــا بایــد دیــد وضعیت مابقــی پروژه هــا از جملــه پروژه 

های زیر 20 درصد چه می شود. 
كــه این پروژه ها  لــذا توجه بــه 3 موضوع ضروری اســت. یكی این 
از لحــاظ توســعه چه میــزان اهمیت دارند، در ایــن زمینه نه فقط 
كه  از لحــاظ پیمانــكاران بلكــه پیشــنهاد مشــخص مــا این اســت 
اولویت بنــدی پروژه هــا حضــور  نماینــدگان بخــش خصوصــی در 
داشــته باشــند چــون پروژه ها اهمیــت دارند. ولی آنچه مشــخص 
اســت درجــه اهمیــت و تعییــن تكلیــف پروژه هــا اســت، تقریبًا ده 
ولــی هنــوز  یازدهــم می گــذرد  ریاســت جمهــوری  از دوره  درصــد 
درمــورد  اســت.  نشــده  تكلیــف  تعییــن  پروژه هــا  اولویت بنــدی 
گفته می شــود در سال  گذشــته هم باید صحبت شــود.  مطالبات 
93 پرداخت می  شــود ولی اعتبار موجود برای پروژه ای نیمه تمام 
كه  كافی نیســت. لذا پیشــنهاد ما این اســت  و پرداخت مطالبات 
در بودجه ســال 93 به شــكل خاص هزینه های طرحهای عمرانی 
ج آن را بــرای امــور  كســی اجــازه دخــل و خــر كــه  مشــخص شــود 
گــر اوراق مشــاركتی قرار اســت به  غیرعمرانــی نداشــته باشــد. لذا ا

فروش برسد باید در سرفصل بودجه به آن اشاره شود.

          
كنفرانس پانل اول با ریاست مهندس منوچهر   در روز دوم 
كار برگزار شد. اعضای حاضر  كسب و  ملکیانی فرد و با موضوع 
كنفرانس صنعت  گلچین دبیر  در این پانل مهندس عبدالعظیم 
احــداث،  مهندس شــهرام حالج پژوهشــگر مركز پژوهشــهای 
مشــاور  میرزاخانیــان  مهنــدس  اســالمی،  شــورای  مجلــس 
هیأت رئیســه جامعــه مهندســان مشــاور، دكتر محمدحســین 
بنی اســدی رئیــس هیأت مدیــره شــركت بنیــاد صنعتــی ایــران، 
مهنــدس مهــرداد اشــتری مدیرعامــل شــركت ســازیان، دكتــر 

احمد شعبانی فرد نماینده افتخاری بانک جهانی بودند.

دربــاره  ایلنــا  خبرگــزاری  از  گالیــه  بــا  ملکیانی فــرد  مهنــدس 
روز  عــدم حضــور مقامــات مملكتــی در  بــه خبــر  نــوع پرداختــن 
كــه بــه چنیــن  كســی  كــرد: بنــده معتقــدم  كنفرانــس عنــوان  اول 
كنفرانســهایی نمی آیــد ضرر می كنــد چون افــكار و تجربه حاضر در 

این جمع را از دست می دهد. 
كار میانبری برای رسیدن  كسب و  وی افزود: قانون بهبود مستمر 
گرچــه معتقدیــم توســعه اقتصادی  بــه توســعه اقتصــادی اســت. 
فراینــدی مركــب از توســعه فرهنگــی، اجتماعــی، سیاســی اســت. 
راه هــای میان بــر زیادی در دنیا تجربه شــده اســت چــون آنها این 
كرده انــد. یكی از این راههای میانبر، توســعه فضای  راههــا را طــی 
كثر توان و اصالح مالیاتی است  كار، قانون استفاده از حدا كسب و 
كســب  كــدام اجــرا نشــده اند. پرداختن بــه قانون بهبود  كــه هیچ 
كنفرانــس مســتقلی را می طلبــد. بــرای تدویــن ایــن قانــون  كار  و 
كشــیده شده اســت، دكتر نهاوندیان در تهیه این  زحمات زیادی 
قانــون نقــش مؤثری داشــته اســت و انجمن شــركتها ســاختمانی 
و مؤسســه تحقیــق و توســعه صنعت احــداث راجع بــه این قانون 

اقدامات زیادی انجام داده اند.
گفت: عــدم توجــه و ابالغ  وی بــه تشــریح ایــن قانــون پرداخــت و 
ایــن قانون توســط دولت و علی رغم انتشــار آن در روزنامه رســمی 
كــرده اســت.   توســط مجلــس، پی گیــری و مطالبــه آن را دشــوار 
7 مــاده آن مســتقاًل بــه تشــكلها اشــاره دارد و 14 مــورد آن به اتاق 

ح است.  كه اتاق به عنوان تشكل تشكلها مطر اشاره دارد 
وی بــا اشــاره بــه اقبــال دولــت جدیــد بــه ایــن قانــون و بخــش 
گردید و  خصوصــی و تعاون خواســتار اجرایی شــدن قانــون حاضر 
گفتگوی بخــش خصوصی و دولــت در قانون بودجه  افــزود: البتــه 
گرفته اما در این قانون بــه طور پررنگ تری به آن  مــورد توجــه قرار 
پرداختــه اســت. در هــر حــال داشــتن آیین نامــه اجرایی بــرای هر 
قانــون ضروری اســت. 5 ماده از مــواد این قانــون نیازمند تدوین 
آیین نامــه اســت. در مورد تدویــن آیین نامه ماده 9 مكاتبه شــده 
تــا دربــاره آن اظهارنظــر نماییــم. وی با اشــاره به مفیــد بودن این 
كردن حضور بخش نظامی،  قانون برای صنعت احداث، محدود 
اتــاق در مــورد بخشــنامه ها و  بــه نظــر تشــكلها و  اهمیــت دادن 
آیین نامه هــا،  تســهیل امــور مربــوط بــه صادركننــدگان خدمات و 
كاال، شفاف ســازی رقابتهــا و مناقصــات را از مزایــای آن دانســت و 
كردن این قانون وجود  گفت: باید دید چه پتانســیلی برای پیاده 

دارد و نقش ما در این باره چیست؟!

مهندس میرزاخانیان مشــاور هیأت رئیســه جامعه مهندسان 
كــرد: بایــد  كــه عنــوان  مشــاور ســخنران بعــدی ایــن پانــل بــود 
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بخــش خصوصــی جایــگاه خــود را بشناســد و بــرای آینــده خــود 
برنامــه ای داشــته باشــد و مطالبــات خــود را در چهارچوب قانون 
از دولــت بخواهــد. وی درباره مطالعات تدویــن نظام اندازه گیری 
كار ایــران با هدف بهبود شــاخص های  كســب و  عملكــرد محیــط 
گفــت: امروزه ایران  كرد و  رقابت پذیــری ایــران در جهــان صحبت 
كافــی برای یافتــن جایگاه خــود در اقتصــاد جهانی دارد.  فرصــت 
البتــه دولــت پــول نفــت را ندارد و ایــن فرصت خوبی برای نشــان 
دادن توانمندی بخش خصوصی و ســرمایه آن به عنوان سرمایه 
ملــی در رشــد و توســعه ملی اســت. قانــون بهبود مســتمر فضای 
كــرده شــاخص های ملــی  كار در مــاده 4 اتــاق را موظــف  كســب و 
كار در ایران را تدوین نمایند. وزارت اقتصاد هم  كســب و  محیط 

كار ایران را در جهان اعالم نماید.  كسب و  موظف شده رتبه 
گفــت: باید  وی بــا اشــاره بــه اقدامهــای انجام شــده در این مورد 
كســب  مطالعــات پایــه،  تدویــن نظــام  ســنجش عملكــرد محیــط 
كه در قســمت  گیرد  كار ایــران و پیاده ســازی ایــن نظــام صورت  و 
مطالعــات پایــه بــه بررســی شــاخص های مختلــف اعــالم شــده از 
طــرف نهادهــای مختلــف پرداختیــم. در مجمــوع 474 متغیــر 
كه  كشــورها مورد اســتفاده قــرار می گیرد  بــرای جایگاه  رتبه بندی 
گیرد و تدوین  می توانــد معیــار تدوین نظام رتبه بندی ما نیز قــرار 
این نظام نیازمند همكاری دولت و بخش خصوصی است. نظام 
مناســبات در ســاختار فنــی و اجرایی مــا هم در حال تغییر اســت 
كار نشــان از همــكاری بخش خصوصی  كســب و  و تدویــن قانــون 
و دولــت دارد. دولــت جدیــد امید را بــه همــراه آورده و باید از این 
كنیم و در بهبود جایگاه خود حركت  فرصتهای همزمان استفاده 

كنیم.

مهندس مهرداد اشــتری مدیرعامل شــركت ســازیان به تبصره 
تاریخچــه  ارائــه  بــا  بودجــه ســال 1392پرداخــت. وی  8 الیحــه 
كــرد: در  گفتگــوی بخــش خصوصــی و دولــت عنــوان  همــكاری و 
جهــان تغییــر الگویــی در مشــاركت بخــش خصوصــی و دولتــی در 
كه 42درصد رشد  انجام مشترك پروژه ها دیده می شود به طوری 
را طی ســالهای 209 تا 2013 به وجود آورده اســت. در حال حاضر 
دولــت ما از حالــت توزیع كننده به تنظیم كننــده تغییر نقش داده 
و ایــن امر نــوع قراردادها را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. وی افزود: 
 در بنــد الــف این قانون به اســتفاده از این مشــاركت و شــرایط آن 
كه متأسفانه بهبود مناسبی را نسبت به قانون  اشــاره شده است 
ســال 92 در مــورد شــرایط شــركتهای پــروژه ای، دخالــت بخــش 
كنسرســیوم، هزینه هــای قبــل از قــرارداد، مــدل  غیرخصوصــی، 
مالــی در نظــام مناقصــات دو مرحلــه ای و غیره نشــان نمی دهد. 
وی افزود: ما باید شورای ملی مشاركت بخش خصوصی و دولت 

داشــته باشیم. قراردادهای مختلف باید توسط بخش خصوصی 
و دولتی نوشته شود. 

مهنــدس شــهرام حــالج پژوهشــگر مركز پژوهشــهای مجلس 
شــورای اســالمی نیز دربــاره مناقصــات و شــفافیت در مناقصات 
كــرد و عنوان نمود: تمــام معامالت دولتــی باید مناقصه  صحبــت 
كــه معامالت علنی باشــد.  یــا مزایده باشــد. این به آن معناســت 
كاهش عوض پولی  معنای دوم وضوح موضع اســت. قاعده دوم 
كه  كفایــت عــوض غیرپولــی به ایــن معنا  پــس از احــراز ســتادی و 
وقتی پیشــنهادها مشــابه باشــند می توان دربــاره قیمت صحبت 
كــه عوضهــای غیرپولی  كنیم  كــرد. مــا بایــد ســازوكارهایی تعریــف 
كمی ســازی  بــه نحــوی قابل اتكا ســنجیده شــود و درجه بندی و 

كه نهادهــای خصوصــی و دولتی،  گیــرد. امــری  غیرپولــی صــورت 
بــه آن بی توجــه بودند. ما در مــورد حقوق معامــالت عمومی نیاز 
كافــی داریــم. متأســفانه مناقصــات ایرانــی تابعــی از  بــه مطالعــه 
فهــم عقالنــی ما از متن مرجــع و بدون وجــود معیارهای مطلوب 

پایش پذیری آن است. 

گفت: شــیوه نامه  مهنــدس ملکیانی فــرد بــا تأئیــد ســخنان وی 
اجرایــی قانــون مهم تــر از خود قانون اســت. باید دربــاره وضعیت 
امــور  وزارت  و  شــود  بیشــتری  نظــر  دقــت  پیمانــكاران  مالیــات 
كســری بودجه را با فشــار آوردن به  كند  اقتصادی و دارایی ســعی 

شركتها جبران نماید.

دكتــر احمــد شــعبانی فــرد نماینــده افتخــاری بانــک جهانــی با 
گفت: ما همیشــه بــه آموزش  اشــاره بــه مقوله پژوهــش و آموزش 
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كــه انــگار باید خــود مــا آموزش دهنده  كرده ایم  گونــه ای نــگاه  بــه 
كه برای  كه همیشــه می خواهد یاد دهد در حالی  كســی  باشــیم. 
گرفتن اســت. در آموزش اولین  آموزش دادن بهترین پایه آموزش 
اتفاق یادگیری اســت و باید افزایــش مهارت بدهد. تغییر و اصالح 
كــه در فقدان آنها آموزش  رویكــرد در اجرای عملیات هم هســتند 
فقط هزینه اســت. در آموزش مناســب، فرد پرســش كننده خوبی 
كه برای دریافت پاســخ اصرار دارد. دولت پاسخگوی طرف  اســت 

پرسشگر می خواهد و این پرسشگری نیاز به آموزش دارد. 
گفت:  كار  وی در ادامه با اشــاره به موضوع تســهیل فضای كسب و 
كشــورهای  گلوگاه هــای قوانیــن  4 هــدف اصلــی در پــروژه یافتــن 
كار  كســب و  كار، یافتــن محدودیتهــا و موانــع  كســب و  مختلــف در 
در حــوزه بخــش خصوصی، تعریف و تبیین شــاخصهای اقتصادی 
كه بــرای رتبه بندی در  كشورهاســت. ایــران از زمانــی  و رتبه بنــدی 
كشــور رتبــه 108، در  IFC  داوطلــب شــد از ســال 2005 در بیــن 133 
سال2006 در بین 191 كشور رتبه 155، سال 2007 در بین 175 كشور 
كشــور رتبه 135، ســال 2009 در  رتبــه 131، ســال 2008 در بیــن 178 
كشور رتبه  142، سال 2010 بین  183كشور رتبه134، سال  بین  181 
كشور رتبه 129 را داشته است. سال 2012 آخرین آمار  2011بین 181 
بانك جهانی رتبه ما را 145 در بین 185 كشور اعالم كرده است یعنی 
روندی تنزلی داشــته ایم. پیشنهادهایی برای بهبود رتبه بندی به 
دولت و بخش خصوصی می توان ارائه داد. ما باید شایسته ساالری 
كــرده و به مــواردی ماننــد آموزش با ســه مؤلفه، تــالش، بهره وری، 
كار، ایجاد نظام پشتیبانی، تبدیل  كســب و  ایجاد چشــم انداز برای 
منابع انســانی به سرمایه انسانی، ارزش محوری و اخالق محوری، 

كنیم.  امانتداری، و سوال از دولت توجه 

دكتر محمدحســین بنی اســدی رئیس هیأت مدیره شركت بنیاد 
صنعتــی ایــران دربــاره تشــخیص صالحیــت و رتبه بنــدی صحبت 
كه مصوب ســال 83  گفــت: آیین نامــه تشــخیص صالحیــت  كــرد و 
اســت مشــكالت مختلفــی دارد اما بایــد دید چگونه ایــن آیین نامه 
كشــور اصالح  كثر اســتفاده از توان فنی و مهندســی  با توجه به حدا
كارایی خود را بــاز یابــد. آیین نامه فعلی مدرك فروشــی را  كــه  شــود 

كافی  كید بیشــتری دارد و بــه اندازه  تبلیــغ می كنــد و روی كمیت تأ
بــه محیط زیســت و اخــالق حرفه ای نپرداخته و شــركتهای كوچك 
را به مشــاركت و همكاری تشویق نمی كند. انواع شركتها زیاد است 
و نمی توان برای همه آیین نامه تشــخیص صالحیت جدا نوشت و 
گفته شــده  باید فصل مشــتركی در این باره تدوین شــود. در قانون 
اتاق بازرگانی مســئولیت این امــر را دارد اما اتاق به تنهایی از عهده 
گرفت. در مرحله اول  آن برنمی آید. به این منظور تحقیقی صورت 
بررسی متوجه شدیم در آیین نامه های فعلی سرمایه شركتها بیشتر 
كمتر  مبنای رتبه بندی بود و ســرمایه های معنوی و اجتماعی آنها 

كه باید برای اعمال آن نیز باید داده شود. لحاظ شده است 

كــرد: هدفهــای  پانــل عنــوان  پایــان  نیــز در  گلچیــن  مهنــدس 
كــه در بــدو پیدایش  مؤسســه تحقیــق و توســعه صنعــت احــداث 
كمیســیون بود، با رهنمودهای آقــای دكتر آخوندی مطابق  خود 
بود. درســت اســت بخش خصوصــی تضعیف شــده و دولت قصد 
كــردن آن را دارد، امــا انجــام اینهــا بــا صحبــت دربــاره آن  قــوی 
گفته می شــود دولت تنظیم كننده باشد نه  متفاوت اســت. وقتی 
توزیع كننده باید این عادت را در خود به وجود آورد و خط مشــی 
خــود را تغییر دهد. دولــت نه تنها نظر بخش خصوصی را بخواهد 
بلكــه بایــد شــورای مشــاركت بخــش دولتــی و بخــش خصوصــی 

تشكیل شود.

        
و  راه  وزیــر  آخونــدی  دكتــر  آقــای  حضــور  بــا  بعــدی  پانــل   
شهرســازی و با ریاســت مهنــدس هرمزد رامینه رئیس شــورای 
مدیریت جامعه مهندسان مشاور، مهندس جواد خوانساری 
رئیس هیات اجرایی شــورای هماهنگی تشکلهای مهندسی، 
ج رهبــر رئیــس هیــات مدیره  صنفــی و حرفــه ای، مهنــدس ایــر
انجمــن انبوه ســازان مســکن، مهندس محمــد احمدی رئیس 
هیــات مدیــره انجمــن تاسیســات، مهنــدس آزاد دبیــر انجمــن 
ح و  شــركتهای راهســازی ایــران، مهنــدس مختاری ثقفــی )طر
ســاخت ســامان(، دكتــر احمد میــدری معــاون رفــاه اجتماعی 

كار و رفاه اجتماعی برگزار شد. وزارت تعاون، 

در ابتدای این پانل مهندس خوانســاری رئیس هیات اجرایی 
شــورای هماهنگــی تشــکلهای مهندســی، صنفــی و حرفــه ای 
كــه  كــرد: یكــی از مشــكالت پیمانــكاران  مــا ایــن اســت  عنــوان 
عــالوه بــر رتبه بندی معمولی در هنگام شــركت در یــك پروژه بزرگ 
كه مدیــران اجرایی  رتبه بنــدی مجــدد صــورت می گیرد در حالــی 
پــروژه بدون تأیید صالحیت در پســتها قــرار می گیرند و ضعف آنها 
مشكالت زیادی را در پروژه های مختلف به وجود آورده است. ما 
از دكتــر نوبخت تصویب قانونی را برای رتبه بندی مدیران اجرایی 
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كه توجه به همین امر را از شــما هم خواستاریم. عالوه  خواســتیم 
بر این از شــما درخواست داریم درباره تعیین وضعیت پروژه هایی 
گذار شــده اند نیز  كه به شــركتهای دولتی به عنوان ســرمایه گذار وا
توضیحی ارائه دهید. آیا در مورد آنها تجدیدنظری صورت خواهد 
كار به آنها تغییر خواهد یافت یا آنها  گرفت یا نه؟ آیا مشكل ارجاع 

با سرمایه دولتی، به فعالیت  خود ادامه می دهند.

مهنــدس علی آزاد  دبیر انجمن شــركتهای راهســازی ایران نیز 
كه این  كــرد: تبریــك می گویم بــه مناســبت هفته وحــدت  عنــوان 
وحــدت و همبســتگی راهی اســت در تاریكی حرفه ما. مشــكالتی 
كــه در جامعــه مــا به خصــوص در امور زیرســاختها و نگهــداری آن 
بــه وجود آمده نتیجه عملكرد مســئوالن فعلی نیســت. خرابه ای 
كــه بــه صــورت ارثــی بــه آنهــا رســیده، مســئوالن در نهایت  اســت 
صداقــت بــه بخــش خصوصی می گوینــد بیاییــد با هم بــرای پیدا 
گله ای در این  كنیم. پس نمی توان  كــردن راه حل بهینه همكاری 
كننــد توانمندی  كرد اما مســئوالن محتــرم دولت باید توجه  بــاره 
كار آنها در دوره های قبل و مدیریت شایســته  مســئوالن، ســابقه 
آنهــا انتظــاری را در جامعــه بــه وجــود آورده اســت و بایــد مواظب 
كه مبادا این بلور امید شكســته شــود. وی  انتظار جامعه باشــند 
كشور است. ما نمی توانیم راه  افزود: راه، اولین زیرساخت توسعه 
نسازیم یا به آنچه ساخته ایم توجه نكنیم. نگهداری این سرمایه 
ملــی هــم دارای اهمیــت اســت. تــا ســال 87 تقریبــًا 28 هــزار تــن 
كه در سال 91به  آســفالت برای روكش جاده ها استفاده می كردند 

8 هزار تن رسید و باید فكری در این مورد شود. 
كنیم اما  ح مــی  وی افــزود: چــرا همیشــه فكــر و ایده خــوب را مطر
كار و خاك  هیچكــدام تحقــق نمی یابــد؟ باید به فكــر اصالح بســتر 
كشــت می كنیــم باشــیم. بایــد راه حــل را در  كــه در آن  نامناســبی 

كه تشكلهای صنفی دارند بیابیم. وحدتی 

ج رهبــر رئیــس هیــات مدیره انجمــن انبوه ســازان  مهنــدس ایــر
مسکن  در ادامه گفت: قلب همه ما برای ایران می طپد همینطور 
كــه قلــب دولتمردان برای ایــران می طپد. همه ما اعتقــاد داریم در 
كه  جهــت رفاه و پیشــرفت مــردم باید قدم برداریم. درســت اســت 
كار عمرانی اســت امــا بعد اجتماعی هــم دارد چون  بخش مســكن 
مســتقیمًا بــا مردم طرف هســتیم. ما در بخش مســكن مشــكالت 
زیادی داریم و باید تعامل خود را روی برنامه ای مدون جلو ببریم.

مهندس هرمز رامینه رئیس شورای مدیریت جامعه مهندسان 
كرد: در بخش شهرســازی نگرانی هایی در بین  مشــاور نیز عنوان 
حرفه منــدان وجــود دارد. 17-18 ســال از قانــون نظام مهندســی 

كاســتی هایی در آن دیــده می شــود. بازنگری اساســی  می گــذرد و 
بــرای قانــون نظــام مهندســی احســاس می شــود و الزم اســت در 
كــردن حقــوق  كار و لحــاظ  جهــت بهبــود و ســالم ســازی محیــط 
شــهروندی بازنگــری شــود و در تدویــن آن تشــكلهای مــا حضــور 
قانــون مســائل  ایــن  باشــند. متأســفانه  فعــال داشــته  و  جــدی 
عدیده ای دارد از جمله لحاظ نشدن شركتهای ژئوتكنیك در آن. 
دربــاره طرحهــای جامع و تفصیلی شــهری هم متأســفانه در اجرا 
بــه شــكل مطلوب بــه آنها عمــل نمی شــود. تجربه جهانی نشــان 
داده بــرای عملی شــدن آن بایــد شــهروندان در تدوین آن حضور 
داشــته باشــند. در مــورد بافتهای فرســوده و برخورد بــا آنها راهی 

كه اهمیت دادن به  كردن مردم به بحث  وجــود ندارد بــه جز وارد 
تصمیم آنها به جذب سرمایه هم می انجامد.

كار و  دكتــر احمد میــدری معاون رفــاه اجتماعــی وزارت تعــاون، 
رفاه اجتماعی  سخنران بعدی بود كه عنوان كرد: واقع بین بودن 
الزمــه اســتفاده از فرصــت موجــود اســت. دولــت باید از یــك دولت 
غیرمشــاركتی به دولت مشــاركت جو تبدیل شود. بخش خصوصی 
هم باید تجدیدنظری داشته باشد. براساس مطالعات انجام شده 
گفتگوی بیشتر  گر پاالیش شود امكان  كه ا نقاط ضعفی وجود دارد 
وجــود دارد. نهادهــای مدنــی ما امــكان ســازماندهی درون خود را 
گاه برای حل تضادهای درونی به دولت مراجعه می كنند.  ندارند و 
تشــكلهای مدنــی معمواًل دربــاره بودجه فاقد شــفافیت هســتند. 
كم است و به همین دلیل  گردش نخبگان ندارند و مشــاركت اعضا 
كه تشكلها پایگاه  فاقد قدرت چانه زنی هستند. مهم تر از همه این 
شهرســتانی ضعیفــی دارنــد. این ضعفها به دلیل محیط نادرســت 
گرفته اند و تنها دولت قادر به تغییر ان نیست. تغییر محیط  شكل 

با مشاركت همه امكان پذیر است. 
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بعــد از توضیــح مهنــدس رامینــه درباره برخــی نکات ذكرشــده، 
كنفرانس  كــه در چهارمین  دكتــر آخونــدی وزیر راه و شهرســازی 
بیــن المللــی صنعــت احــداث و انرژی حاضر شــده بود بــه ایراد 
گذشته شهرها را در ایران  گفت: از ســالهای  ســخنرانی پرداخت و 
كردیم و مهندسی  بدون توجه به حق وحقوق شــهروندی طراحی 
كشور بود.  كشور فاقد برنامه ریزی مناسب برای معماری شهرهای 
كشــیدن  كنــون غیرقابل نفش  كشــورمان هم ا برخــی از شــهرهای 
كه  شــده اند اما این شــهرها را مهندســان ما ســاخته انــد در حالی 
غ از نقش مهندســی خود یک مســئولیت  جامعه مهندســان ما فار
اجتماعــی دارنــد. شــهر مشــهد بــرای یــک میلیــون و 800 هــزار نفر 
كنــون جمعیت این شــهر به ســه میلیون و  طراحــی شــده امــا هم ا
100 هزار نفر افزایش یافته و هشــت تا 10 درصد حاشیه نشــینهای ما 

كشــور باید  در حاشــیه مشــهد زندگی می كنند. جامعه مهندســان 
گاه باشند، اما  به مفهوم صالحیت و مســئولیتهای حرفه ای خود آ
در زنجیــره صنعت احداث باید به مســئولیت های افراد مختلف از 

جمله پیمانكاران و شركت های بیمه نیز توجه شود.
وزیــر راه و شهرســازی بــه برنامــه ریــزی در افــق هــای بلندمــدت و 
كید و پیشــنهاد  كشــور تا كوتــاه مــدت در عرصــه صنعت احداث در 
گو مســئولیت های  گفت و  كــرد در این حوزه با تشــكیل شــوراهای 
همــه دســت انــدركاران صنعت احداث مشــخص شــود و بــا رقابت 
كه در یک ســطح هســتند در انجام  منصفانه همه افراد متخصص 

كنند. كشور را یاری  امور پیمانكاری 
وی ســپس افــزود: با توجــه به برنامه اقدام مشــترک ژنــو فضا برای 
كشــور فراهم شــده و بــا برنامه  انجــام فعالیــت هــای اقتصــادی در 
كنیم.  كشــور اقــدام  ریــزی مناســب برای خــروج از ركــود اقتصادی 
در ایــن برنامــه ریــزی بایــد رونق حــوزه هــای مختلف اقتصــادی از 
گیرند تا از شرایط ركود  جمله مسكن و حمل و نقل مورد توجه قرار 

ج شــوند. در حوزه حمل و نقل نیازمند نوســازی ناوگان  فعلی خار
كشــور به  كنون 11 درصــد تولید ناخالص داخلی  هســتیم زیرا هــم ا

بخش حمل و نقل تعلق دارد.
وی از تمــام فعــاالن بخشــهای خصوصــی و دولتــی خواســت برای 
خــروج اقتصــاد ملــی از ركــود با هم تعامل داشــته باشــند تا شــاهد 
رونق فعالیت اقتصادی در بخشــهای مختلف باشــیم و یادآور شد: 
كشــور نیازمنــد هــزاران میلیارد  كنــون برای نوســازی نــاوگان  هــم ا
تومــان منابــع مالــی هســتیم، هرچنــد مــی توانیــم ایــن منابــع را از 
كنیم.منابع مورد نیاز می تواند از فاینانس،  ج تامیــن  داخــل و خار
بازار ســرمایه، انواع صندوق های مالی و منابع بانكی تامین شــود 
كنون  كشــور هــم ا كنیم.  ج  تــا بتوانیــم اقتصــاد ایــران را از ركود خار
گن باری است و بخش  گن مسافربری و 20 هزار وا نیازمند 3 هزار وا
خصوصی می تواند در این حوزه با تامین منابع مالی فعالیت خود 
كنون فرســوده شــده  كشــور هم ا را افزایــش دهــد. ناوگان جاده ای 
كشــور با ارایه برنامه ریزی مناســب باید نســبت به  و حوزه صنعت 

كند. نوسازی ناوگان اقدام 
وزیــر راه و شهرســازی از نبــود بنگاه هــای بزرگ حمــل و نقل انتقاد 
گفــت: نبــود ایــن بنگاه هــا در صنعــت حمــل و نقــل ســبب  كــرد و 
كاهش یابــد. وی بر ضرورت  شــده ضریــب بهــره وری در این حــوزه 
گفت: با توســعه بنادر خشــک  كرد و  كید  راه اندازی بنادر خشــک تا
كشــور مــی تــوان شــاهد توســعه حمــل و نقــل هوایــی، ریلــی و  در 

كشور بود.  جاده ای در 

         
گاز و پتروشــیمی بــه ریاســت   پانــل بعــدی بــا عنــوان نفــت، 
مهندس طبیب زاده عضو هیأت  امناء مؤسسه تحقیق و توسعه 
گلچین، مهندس نادر  صنعت احداث برگزار شــد. مهندس نادر 
گردانی نژاد از ســامانه  عطایــی مدیرعامل شــركت جهانپــارس، 
كاال و ســاخت داخــل وزارت نفــت، مهنــدس خشــایار  تأمیــن 
كارشناس ارشد سازمان مدیریت، مهندس حسن  اسفندیاری 
و  مهندســی  شــركتهای  انجمــن  هیأت مدیــره  رئیــس  هاشــمی 
كاظمی عضو هیأت مدیره سازندگان  ســاخت، مهندس حسن 
صنعــت نفــت، غالمعلــی رســولی مدیرعامــل همپــا، نصرت اهلل 
ســیفی رئیس ســازمان بهینه ســازی،  و مهنــدس ملکیانی فرد از 

اعضای این پانل بودند.

مهندس نادرعطایی مدیرعامل شركت جهانپارس درباره نقش 
گفت: نقش پیمانكاران در امور  كرد و  پیمانكاری در ایران صحبت 
گرفتــن  كشــوری اساســی اســت. آنچــه اهمیــت دارد  زیربنایــی هــر 
كاهلی  گردهمایی هاست. البته در این مورد  نتیجه مثبت از چنین 
خود ماست كه با وجود چنین شغل سختی شناخته شده نیستیم. 
كشور را می سازند. در  كه  به واقع آموزش، تولید و ســازندگی هستند 
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كشــورهای در حال توســعه به این شــغل سوبسید می دهند.  همه 
كنیم.  مــا حتــی نتوانســته ایم به مردم ایران شــغل خــود را معرفــی 
متأسفانه آسیب پذیرترین گروه پیمانكاران هستند كه ممكن است 

گیرند. با نظر یك ناظر جزء مورد هجمه قرار 

مهندس حســن هاشمی رئیس هیأت مدیره انجمن شركتهای 
مهندســی و ســاخت نیز  ضمن اشــاره بــه لزوم اصــالح قوانین، از 
گفــت: انتظــار داریم  كــرد و  گالیــه  ناشــناخته  مانــدن پیمانــكاران 

كند. دولت جدید شایسته شناسی را رعایت 
كارشناس ارشد ســازمان مدیریت  مهندس خشــایار اســفندیاری 
گفــت:  نظام فنی  كرد و  دربــاره جایــگاه بخــش خصوصی صحبــت 
كشــور مــا بــرای اولیــن بــار در ســال 1367 مــدون شــد.  و اجرایــی 
بعدهــا ایــن نظام بازنگری شــد. بــرای ورود به نظــام جهانی لزوم 
تجدیدنظــر در نظام فنی و اجرایــی اهمیت یافت. ماده 31 قانون 
بــرای نظــام فنــی و اجرایــی  برنامــه چهــارم توســعه چهارچوبــی 
كــه تمام  كید شــده بود  بــود. در قانــون ابالغــی بــه ایــن موضوع تأ
قوانیــن مغایر بــا آیین نامه ابالغی دولت در ماده 31 لغو می شــود. 
دستگاههای موظف به تبعیت از این قانون شوند از جمله وزارت 
نفــت. از جملــه مبانــی نظــری ایــن قانــون نــگاه دولت بــه عنوان 
گذار  حكمــران بود و تصدی گری امور بــه عوامل ذی نفع طرحها وا
كه یكی از این ذی نفعان بخش خصوصی است. دولت به  می شد 
كند و از  عنوان حكمران باید سیاستهایی را برای نفع عوام دنبال 
گر دولت در بازار بماند از  كند، ا رانتهــای موجــود در بازار جلوگیری 
وظایف حكومتی خود غافل می شــود. وی شاخصهای حكمرانی 
نفــت،  قانــون  اصــالح  در  شــمرد.  الزم  ماتریســهای  براســاس  را 
كمیســیون  كمیت را به وزارت نفت داده اما نظارت را از طریق  حا

كرده است. نظارت بر منافع نفتی لحاظ 
كشــور باید معیــار عمل وزارت نفــت هم قرار  نظــام فنــی و اجرایــی 
گیرد كه بقیه قانونها همه وزارت نفت را به تبعیت از این نظام كه فراتر 
كید كرده كه می تواند سیستم مدیریت  از یك قانون مدت دار است تأ

كید  یكپارچه ای داشته باشد و شفافیت رویكردهای نظام را مورد تأ
كید این نظام بوده و  قرار داده است. اصالح ساختار بیمه هم مورد تأ

توجه ویژه به سند چشم انداز 20ساله داشته است.

كاظمی عضو هیأت مدیره ســازندگان صنعت  مهندس حســن 
نفــت بــا محوریــت نظامهــای اجرایــی پروژه هــا در صنعــت نفــت 
گفت: بر اســاس ســند چشــم انداز درحــوزه صنعت  كرد و  صحبــت 
كاری تعییــن شــده اســت امــا متاســفانه  بســیاری از محورهــای 
كه این موضوع  اســتراتژی مشخصی در این خصوص وجود ندارد 
باید به یكی از خواســته های اساسی تشــكل ها از متولیان تبدیل 
گردد. وی ضمن ارائه آمار و ارقامی از هزینه ها و سرمایه گذاری های 
كشــور به بخش های مختلف از  اختصاص یافته در برنامه بودجه 
گفت، مشــكالت و انحرافات  كــرد و  گاز و نیرو اشــاره  جملــه نفــت، 
گرفته هنوز  موجــود در ایــن خصوص علی رغم تالش های صــورت 
كرد، بایــد مطالبــات اعضای هر  مرتفــع نشــده اســت. وی تصریح 
گردد و  یک از تشــكلها همراه با راهكارها به صاحب منصبان ارائه 
گرفته شــود تا این مســئله در بازه  زمانی مشــخص  این قول از آنها 
گیرد.  حل شده و طی یک قطعنامه در طول سال مورد پایش قرار 
وی بــا اشــاره بــه قول  مســاعد معــاون وزیر نفــت در امور ســاخت 
كیش، مبنی بر تشــكیل  داخــل در طول برگزاری نمایشــگاه انرژی 

گفت،  كارگروه مشترک همكاری 
مــا در شــرایط فعلــی مســئله ای بــه نام تحریــم را پیــش رو داریم و 
بایــد ببینیــم لغو تحریــم ها برای ســازندگان و پیمانــكاران فرصت 
خواهد بود یا تهدید. لذا باید مراقب تهدیدها باشــیم و از فرصتها 
گــر خردمندانه از این  نیــز نهایت بهره مندی و اســتفاده را ببریم.  ا
فرصت اســتفاده نكنیم تهدید خواهد شد و شاید نتوانیم فرصت 
مشــابه مناســبتری به دســت آوریم. وی در ادامه پیشــنهاد نمود 
عودت مبالغ ارزی به سمت تولید و اشتغال باشد تا بدین ترتیب 

گردد.  كار بهتری فراهم  كسب و  زمینه های توسعه 
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گفت: ظرف سی و چند  غالمعلی رســولی مدیرعامل همپایه نیز 
كردنــد تــوان  گذشــته شــركتهای مهندســی و اجرایــی ســعی  ســال 
كاماًل به شــركتهای ایرانی  كارهــا  كه از ســال 80  كنند  خــود را ثابــت 
گذار شــد اما مشكالت مختلف از جمله تحریمها همیشه جلوی  وا
گرفته اســت. ما همزمان از منابع طبیعی و انسانی  كار را  پیشــرفت 

برخورداریم  اما قدر آن را نمی دانیم.

مهنــدس طبیــب زاده با بیان اینكــه ما پیمانــكاران بخش صنعت 
نفــت خــود را باور داریم و قادریم پروژه های خــود را مدیریت و اجرا 
كنیــم؛ با اعــالم آمادگی برای قــرادادن توانایی های این شــركتها در 
اختیار دولت به شرایط كنونی پیمانكاران پرداخت و به چالشهایی 
كــه در اجرای پروژه های صنعــت نفت وجود دارد، پرداخت. وی از 
كم بر نظام پیمانكاران در صنعت نفت  بسترها و شرایط مساعد حا

هم نام برد و حلقه مفقوده نظام را بحث مدیریت دانست.

         
كنفرانس صنعــت احداث را مهندس   مدیریــت آخریــن پانل 
صمیمی دهکردی نایب رئیس انجمن سازندگان تجهیزات نفت 
با عنوان »صنعت معدن و صنایع معدنی« بر عهده داشــت. در 
گلچین، مهندس غالمرضــا حمیدی اناركی  ایــن پانل مهنــدس 
دبیــر خانــه معــدن ایــران، دكتــر احمــد ســوهانگر نائــب رئیــس 
انجمن ماشین آالت سنگین، آقای جاللی از  سازمان مدیریت، 
كل دفتر صنایع ماشین سازی و نیروی  كیومرث فروتنی  مدیر  و 

محركه وزارت صنایع معادن و تجارت حضور داشتند.
مهنــدس غالمرضــا حمیــدی اناركــی دبیر خانــه معدن ایــران با 

اشــاره بــه تــوان جایگزینــی مــواد معدنــی و محصوالت آن بــا نفت، 
كشــور ما تنوع  گفــت: در  محصــوالت معدنــی را خودكفــا دانســت و 
كرده است.  معدنی موهبتی الهی است. این پتانسیل مزیت ایجاد 
كه مبنای توسعه چهار  كشور  در سند چشم انداز بلندمدت توسعه 
كشــور اســت به بهره برداری از مزیتهای اقتصادی و طبیعی  برنامه 
كید شده است. وی روی مدیریت  این سرزمین با شناسایی آنها تأ
كرد و با پرداختن به حقوق  كید  كشــور تأ كتشــاف در  یكپارچه امر ا
كجا روی ماده فراوری شده  گفت: هیچ  دولتی درباره مواد معدنی 
كه  مالیــات نمی بندنــد تــا انگیزه در معدنــكار از بین نــرود در حالی 
امروزه مسابقه ای بین مجلس و دولت برای وضع عوارض مختلف 

برای این بخش ایجاد شده است.

گزارشــی دربــاره »چالشــهای بازار  در ادامــه خانــم دكتــر فتوره چی 
گفــت: در آینده  انــرژی بــا توجــه بــه موقعیــت ایــران« را ارائــه داد و 
منابع نامتعارف جایگزین منابع متعارف انرژی خواهد شد. میزان 
ذخایر حرف اول نیست بلكه صیانت از معادن ئ تكنولوژی تولید 
مهم است. حركت به سمت تولید از منابع متعارف به سمت تولید 
كمتر  از منابــع نامتعــارف رفته اســت و وابســتگی آنها به منطقــه ما 
خواهد شــد. پس بهتر اســت به جای استفاده از منابع خام و خام 
فروشــی، آن را به واحد صنعتی داده، درآمد خود را بهبود بخشــیم 

كه آینده بازار نفت و انرژی ما داخلی خواهد بود نه خارجی. چرا 
مهنــدس صمیمــی دهکــردی نایــب رئیــس انجمــن ســازندگان 
كه توسط  تجهیزات نفت درباره مطالعات تحلیل بازار آینده ایران 
گفت: نتیجــه آن برای  خانــم فتوره چــی و آقــای صالح انجام شــده 



25
25

ن
گرا

اد
م آب

پیا

كه ما در بازار آینده انرژی  صنعت بســیار راهگشــا بود و آن این بود 
منطقــه جایــگاه زیــادی نداریــم و بهتر اســت به فكر باشــیم انرژی 

كنیم.  خود را به ارزش افزوده تبدیل 
كجای دنیا انرژی را به مصرف كننده  وی افزود: متأسفانه در هیچ 
ارزانتــر از تولیدكننــده نمی دهنــد، امــا در ایران برعكــس این نكته 
كثر استفاده از توان داخلی  اســت. بحث بعدی درباره قانون حدا
كه  كه این قانون تحت نام طراحی در مجلس تصویب شــد  اســت 
كار را  كید شــده بــود و 51 درصــد ارزش آن  كار بــه ایرانــی تأ ارجــاع 
از داخــل انجــام می دهــد. قانــون دو ركــن اساســی ارجــاع و انجام 
كار داشــت. ایــن قانون می تواند برای همه بخشــهای صنعت یك 
كــه وزارت صنعت و  قانــون مــادر باشــد و ما خواهــان آن هســتیم 
كمك  معدن و تجارت سریعتر سازوكارها و آیین نامه های خود را با 
كه تكلیــف بخــش خصوصی با ایــن قانون  كنــد  تشــكلها تصویــب 

مشخص شود.

در پایــان ایــن پانــل دكتــر احمــد ســوهانگر نائب رئیــس انجمن 
ماشین آالت سنگین درباره فراورده های معدنی با ارزش افزوده 
كمیــاب در صنایــع بــا  گفــت عناصــر  بــاال توضیحاتــی ارائــه داد و 
كیومرث  فناوریهای باال )High tech( استفاده می شود. مهندس 

كرد. كید  كثر تولید تا فروتنی درباره ظرفیت قانون حدا

گلچیــن بــا بیــان اینكــه  كنفرانــس مهنــدس  در اختتامیــه ایــن 
گفت: هــم دولت و هم  فرصــت خوبــی  بــرای ما پیــش آمده اســت 
كمیت  بخش خصوصی ما در ابتدای راه توســعه هستند. نهاد حا
و عامالن توســعه باید به هم نزدیك شــوند شاید یكی از راهها این 
كنند؛  كــه همــه مؤسســات عضــو ایــن مجموعــه همــكاری  باشــد 

چون یا باید توسعه همزمان اتفاق بیافتد یا نیافتد. بهبود فضای 
كار می گویند  كسب و  كه در دنیا به آن تسهیل فضای  كار  كسب و 
كید  كار تا كســب و  و ما به دلیل بیمار بودن آن روی بهبود فضای 
كنیم هم از عوامل اصلی توســعه اســت. شاه بیت همه حرفها  می 
در همه پانل ها همین فقدان ارتباط به شــكلهای مختلف اســت 

كه باید برای ایجاد آن اقدام شود. 

گلچین و ارائه پیــش نویس قطع نامه  پــس از ســخنرانی مهنــدس 
كنفرانــس بــا لــوح تقدیــر و جوایــز تقدیر بــه عمل  از حامیــان ایــن 
آمــد. الزم بــه ذكر اســت عــالوه بر ارائــه مقاالت تخصصــی در طول 
كنفرانس، نمایشــگاه دســتوردهای صنعت احداث نیز در حاشیه 
كنفرانس برپا بود و بیش از 40 شركت ایرانی آخرین دستاوردهای 
خود را در صنعت ســاختمانی و انرژی در نمایشــگاهی در حاشــیه 

كردند. كنفرانس عرضه  این 

را در  توانمندیهــای خــود  ایرانــی  نمایشــگاه شــركتهای  ایــن   در 
بخــش هــای مختلــف از جمله ماشــین آالت ســنگین راهســازی، 
بیمــه و تجهیزات ســاختمانی و تاسیســاتی در معــرض دید عموم 
كشــور در حــوزه بلندمرتبه ســازی  قــرار داده بودند.ظرفیــت های 
ســاختمانهای بلنــد و شهرســازی، مصالــح ســاختمانی، صنایــع 
برقــی و الكترونیكــی مورد نیــاز، در و پنجره و تجهیزات سرمایشــی 
كه توسط شــركتهای ایرانی  گرمایشــی از دیگر محصوالتی اســت  و 
كنفرانس بین المللی صنعت احداث و انرژی  در حاشیه چهارمین 

عرضه شده بود.



26
26

ن
گرا

اد
م آب

پیا

پنجم اســفندماه روز مهندســی و مهندس است. دانشی مردان و 
گســترش منظومه های فرهنگی ملی،  كه در تمدن ســازی و  زنانی 
منطقــه ای و جهانــی نقــش ارزنــده و ســازنده ای دارنــد. مــردان و 
كمترین امكانات  كه در ســخت ترین شــرایط آب و هوایی با  زنانی 
زیــر  بــاالی 48درجــه و ســرمای  گرمــای  و بهداشــتی در  رفاهــی 
كوه و دشت و بیابان در دل صحرا به آفرینش و پایش  30درجه در 
ســازه ها و ســامانه های تمدنــی همت می گمارند تا زیرســاختهای 
گر دســتمایه ها و بــرون داد خالقیتها،  توســعه ای را فراهم ســازند؛ا
از  را  مهندســان  جامعــه  دانش انــدوزی  و  اســتعدادها  نوآوریهــا،  
كناری نهیم آنگاه درمی یابیم  گستره زیستی و هستی اجتماعی به 
كره زمین از مفاهیم اصلی و  گیتی و  كه زندگی انســان در سرتاســر 
اساســی خود تهی می شــود. بی شك آثار ذهن وقاد و اندیشه نقاد 
گفت  كــه بی نظیر باید  گر نگوییم  مهندســان در پیدایــی تمدنهــا ا

كم نظیر می باشد به قول ملك الشعرا در تضمین شعر سعدی: كه 
كاری نیست كه مرا با تو سر و  گر بگویم 

كاری هست گواهی بدهد  در و دیوار 
كنشــهای متقابــل جهانــی، حركــت لحظــه ای  ســرعت و ســهولت 
امــواج تمدنهــا و فرهنگهــا از یــك نقطه جهــان به نقطــه دیگر آن، 
و  تمدنهــا  و  فرهنگهــا  ارزشــها، خــرده  و  میــان هنجارهــا  تعامــل 
منظومه های فرهنگی، انتقال دستاوردهای تولیدی، محصوالت 
كتشــافات همه و  مــادی و فرهنگــی و نــرم افــزاری و اختراعــات و ا
كه علم  گر آنچه را  همه وامدار دانش فنی و مهندسی است. امروز ا
مهندســی در خدمت دانشــی مردان پزشــكی بــرای دریافت بهتر، 
دقیق تــر و ســریع تر مشــكل بیمــاران قــرار داده اســت مــورد توجه 
كــه آثار و بــركات این علم در بهداشــت  قــرار دهیــم، خواهیــم دید 
گر  و درمــان انســانها تــا چــه حــد اثربخــش و اثرگذار اســت. امــروز ا
دســتاوردهای علــوم مهندســی را در خطــوط هوایــی، دریایــی، 
ریلــی و زمینــی مطالعــه نماییم به درســتی نقش و تأثیــر بی بدیل 
دانــش فنی و مهندســی را در رونــد و فراینــد جامعه پذیری و روند 
اجتماعــی شــدن بهتــر و بــا شــفافیت بیشــتری دریافــت خواهیم 
گفتگوی تمدن  گســتره  گر شــبكه های ارتباطات را در  كــرد. امروز ا
كنیــم آنگاه به رســالت علوم مهندســی در حل  ح  و فرهنگهــا مطــر
گوشه نشینی و انزوای انسان سرگشته و بی پناه و  مشكل تنهایی، 
كه به درستی شاعر در مورد آثار اجتماعی  بی خبر پی خواهیم برد 
گردش و چرخش اطالعات و خبرها در فضاهای فیزیكی و مجازی 

ارتباطی و انتشار خبر چنین می گوید:
جان نباشد جز خبر در آزمون

هركه را افزون خبر جانش فزون

گرانقدر دانش فنی و مهندسی را  كه می تواند آفرینشهای  اما آنچه 
در خدمت و هدایت زندگی با آرامش و آســایش انســان هزاره سوم 
گیرد تعامالت و همكاری این بخش از دانش بشری با سایر  كار  به 
رشــته های علمــی اعــم از علوم پایه، علــوم تجربی و علوم انســانی 
گر این تعامل را مهندسان در روند امور با سایر رشته های  است. ا
گیرند بی شــك بــرون داد آن زندگی  كار  علــوم تجربــی و انســانی بــه 
باشــكوه و آینده ای سرشــار از نشاط و شــادابی و محیط زیستی به 
دور از آلودگی و منابع ملی به دور از برداشت بی رویه خواهد بود و 
كالم این تعامل خالق، توســعه پایداری شایســته و بایسته  در یك 

را به زیستگاه و آینده بشر ارزانی خواهد داشت.
تبریــك و تهنیــت روز مهندس و مهندســی را به جامعه مهندســی 

كه می گوید: كشور، با شعری از حافظ به پایان می بریم 
ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد

دل رمیده ما را رفیق و مونس شد
كه به مكتب نرفت و خط ننوشت نگار من 

به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد
كنون شود معمور طرب سرای محبت 
كه طاق ابروی یار منش مهندس شد
كرشمه ی تو شرابی به عاشقان بنمود

كه علم بی خبر افتاد و عقل بی حس شد
فرصت را مغتنم شــمرده بار دیگر این روز فرخنده و خجســته را به 

كشور تبریك و تهنیت عرض می نمائیم. جامعه مهندسی 

وز مهندسی ر
 بر تمامی تالشگران گستره سازندگی و آبادانی فرخنده باد



27
27

ن
گرا

اد
م آب

پیا

 

كشــور بطور روزافزون در حال افزایش اســت و از ســویی  جمعیت 
هر روز بر تعداد نیازمندان به اشتغال افزوده می شود و هر لحظه 
تعدادی از مردم، شغل خود را از دست می دهند. از این رو به نظر 
می رســد حیاتی ترین نیاز امروز جامعــه فراهم نمودن زمینه های 
كارآفرینی اســت و ایــن مهم تنها  مناســب بــرای ایجاد اشــتغال و 
به دست مشاوران، پیمانكاران، سازندگان و تولیدكنندگان قابل 

اجرا می باشد. 
كشــور را بــه  بنابرایــن بایســتی ســرمایه های خصوصــی و دولتــی 
ســوی ســازندگی و تولیــد، هدایــت نمــود تــا زمینه هــای اشــتغال 

گسترش یابد. 
پژوهشــهای  و  بســیار  مطالعــات  و  بررســی ها  از  پــس  اینجانــب 
كتاب در رابطه  كه حاصل آن نگارش 4 جلد  پیمایشــی و میدانی 
بــا ســازندگی و تولید بــه نام "مدیریت، نگــرش، باورها و اخالق در 
كلید حل مشــكالت  كه  حرفــه"  اســت، بــه ایــن نتیجه رســیده ام 
كشور ما در ایجاد و توسعه، آموزش، سازندگی  و تولید  اقتصادی 

است. 
كه احداث زیرســاختها همیشــه مقدم بر تولید  با این پیش فرض 
كارخانه ای احداث نشود، امكان تولید  گر  است، به عبارت دیگر ا

كه به دست تاجران محصولی  فراهم نخواهد شد و بدیهی است 
مطلوب نخواهد رسید تا به مبادله آن بپردازند. شایان ذكر است 
كــه ســرمایه گذاری در ســازندگی و تولیــد، اشــتغالزاترین فعالیــت 
ممكــن در جهان ماســت . بطــور مثال در احداث یک پاالیشــگاه 
200 هزار بشكه ای نفت ، در دوره ساختمان و نصب حدود )4000 
كار می شــوند و تعداد  الی 6000( نفر به طور مســتقیم مشــغول به 
كاال و تجهیزات،  بیشتری نیز در مشاغل پیرامونی مانند ساخت 
فروش مصالح و مواد اولیه و غیره درگیر خواهند شد. اما در دوره 
بهره بــرداری )بــا توجه بــه اتوماســیون و تكنولوژی مــدرن( تعداد 
كاهش می یابــد. تجربه  افــراد شــاغل به حــدود 200 الــی 250 نفــر 
كاغذ،  كارخانجاتــی نظیــر فــوالد، ســیمان،  اینجانــب در احــداث 
كارخانجــات الكترونیــک و صنایــع  نیــروگاه بــرق )بــه  اســتثنای 
كــه درآن تجربــه ای نــدارم( نیــز همیــن واقعیت را نشــان  نظامــی 

می دهد. 
كــره زمین توجه  گــر بــا نگاه عمیــق به مســیر پیدایش تمــدن در  ا
كسانی  كه مدنیت امروز، مرهون فعالیت  كنیم، درخواهیم یافت 

كرده اند.  كه در عرصه سازندگی تالش  است 
كــه ســازندگی نه تنهــا ایجاد  كنم  كیــد  بنابرایــن مایلــم مجــدداً تا

نقش مشاوران ، پیمانکاران و سازندگان در امور زیربنائی ، تولید اشتغال ، اقتصاد کشور و 

چگونگی غلبه بر چالشهای فراروی آن 
مهندس نادر عطایی

گروه جهانپارس رئیس هیأت مدیره  اشاره:
كنون  كه تا كشــور اســت  كارآفرینان موفق و بزرگ  آقــای مهنــدس نادر عطایی یکی از 
كرده است. ایشان در طول  كارآفرینی بین المللی را نیز دریافت  چندین لوح و جایزه 
كه باید شــکاف  دهه های فعالیت عمرانی به این نتیجه اثربخش دســت یافته اســت 
میان نســلی به وجود آمده، میان مدیران مجرب با مدیران جوان را با انتقال دانش 
بومی شــده علوم مهندســی به ویژه در اجرای پروژه های زیرساختهای توسعه ای پر 
كلیه دســتاوردهای موفق و ابتکارات حین عمل و اجرای پروژه را  كرد و در این زمینه 
كندی  مکتــوب و بــه نســل جدید انتقــال داد. به نظر می رســد یکی از عوامل مؤثــر در 
روند توســعه در ایران عدم انتقال فرهنگ مهارتها و نتایج به دســت آمده در میدان 
عمــل  باشــد به ویــژه آنگاه كه حامالن و ناقالن این انتقال فرهنگ دانش مهندســی 
كوران تالشــهای ســازنده و آبادگری خود توانســته اند  كــه در  مدیــران موفقی باشــند 
در ســطح ملــی و بین المللی و جهانی نــام و آوازه ایران و ایرانی را در جایگاهی باال و 
واال قــرار دهنــد. این انتقال بیــش از پیش ضرورت می یابد بدیــن منظور آنچه از قلم 
كه بر مهندسان جوان  گرانسنگی است  نویسنده این مقاله انتقال می یابد تجربیات 
فرض است كه با مطالعه چندین باره آن توانمندیهای تجربی خویش را ارتقاء دهند.
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اشــتغال می كنــد و آبادانــی بــه همــراه 
اساســی ترین  از  یكــی  بلكــه  دارد، 
كشــور  و ضــروری  زیربنائــی  نیازهــای 
گــر چــه  ماســت. در حالیكــه تجــارت ا
ممكــن اســت باعــث ثروتمنــد شــدن 
ولــی  گــردد  مــردم  از  گروهــی  ســریع 
الزامــًا فراهم كننده آبادانی و رفاه برای 

همگان نخواهد بود. 
در  تولیــد  و  ســازندگی  موضــوع 
كشــورهای در حال توســعه از اهمیت 
باالئــی برخــودار اســت . زیرا بــه دلیل 
كــه  آمــاده نبــودن زیرســاختهای الزم 
تولیــد  و  ســازندگی  فقــدان  از  ناشــی 
گــروه وســیعی از جوانان  كافی اســت. 

كار در ایــن جوامــع ، بیكارنــد و بــه ناچــار بــرای ادامــه  آمــاده بــه 
گاهی مخرب  كاذب و غیر مولــد و  زندگــی خــود به ســوی مشــاغل 
كه این  لــی روی می آورند،  ماننــد واســطه گری خرید و فروش و دال
كشــورها می شود،  موضوع باعث تشــدید بحران اقتصادی در این 
كه در اندیشــه ثروتمند شــدن هر چه زودتر هســتند،  زیــرا افرادی 
كاذب قیمت  كاالهــا را دســت به دســت می كننــد و باعث افزایــش 
گســیخته  نیازمندیهــای ضــروری مــردم و در نتیجــه تــورم افســار 
كشور هستیم.  كه متأسفانه ما شاهد آن در  می شوند، پدیده ای 
بــا توجه به منابــع زیرزمینی و ظرفیتهای بالقــوه و بالفعل موجود 
كشــورهای ثروتمنــد خاورمیانــه اســت و  كشــور، ایــران یكــی از  در 
بحمدالــه امكانــات اولیــه مانند مســكن، مایحتــاج عمومی مانند 
ک و لــوازم بهداشــتی درحــد مناســب وجود  مــواد غذایــی، پوشــا
كاذب و دست به دست شدن اجناس،  دارد، ولی وجود مشــاغل 
كه  كاالها می شود  گرانی بی رویه و غیرقابل توجیه  همواره موجب 

كت بخشی از الیه های اجتماعی است.  نتیجه آن فقر و فال

گــر جمعیــت  از همــه مهمتــر اینكــه، ا
گرسنه و بیكار كشور در جایی مشغول 
كار نشوند، قطعًا بیشترین مشكل  به 
كشور بوجود می آورند.  را برای آینده 

نقش ثروتمندان در توســعه و آبادانی 
كشور :  

ایــن واقعیت اجتماعــی غیرقابل انكار 
در  ثــروت  كســب  جریــان  كــه  اســت 
جامعــه، در پرتــو تالش همه انســانها 
ثروتمنــدان  و  می كنــد  پیــدا  تحقــق  
نیــز از رهگــذر تــالش خــود و تعامــل با 
كشــور به ثروت می رســند ، لذا  مــردم 
شایســته اســت ثــروت خــود را صــرف 
اشــتغال هر چه بیشــتر منابع انســانی 
كنند و در زمینه ســازندگی و تولید مورد اســتفاده قرار  كار  آماده به 
كاســته شــود و همگان از  دهند، تا هر چه بیشــتر از تعداد بیكاران 
گردند . در غیــر اینصورت وجود انبوه  نعمــت رفاه نســبی برخوردار 
كشــور، نه تنها بــرای ثروتمندان بلكــه برای نظام  گرســنه  بیكاران 

اجتماعی نیز نوعی تهدید تلقی می شود.
كلیــه پروژه هــای عمرانــی و  گفــت انجــام  بــدون شــک می تــوان 
گاز،  آب، برق، راه، فرودگاه، اسكله، معادن  زیربنائی مانند نفت، 
كارخانجــات تولیــدی و غیــره بــدون حضــور مشــاوران ،  و ایجــاد 
پیمانــكاران و ســازندگان عملی نخواهد بــود. از طرفی به اجراء در 
كشــور و رونق اساســی  آمــدن ایــن پروژه هــا، باعث پویائی اقتصاد 

بازار و ایجاد اشتغال پایدار در تمام سطوح جامعه می گردد. 
گشایش اقتصادی  كلید اصلی  گفت  با یک بررسی دقیق می توان 
كشــور بــه تعبیــری در دســت ســازندگان و تولیدكننــدگان اســت و 
حمایــت از آنهــا باعث رونق متــوازن اقتصاد خواهد بــود همانطور 
كشــورهای پیشــرفته این حمایــت به درســتی انجام  كــه در تمــام 

هــای  وژه  پــر اجــرای  بــرای  وز  امــر
مختلــف نظیــر پاالیشــگاههای نفت 
اســاس  بــر   ، وشــیمی  پتر و  گاز   ،
واحد تولیــد و ظرفیت آنها، قیمتهای 
استاندارد تعیین شده است که این 
قیمــت ها باید در کشــور مــا نیز مورد 
توجــه قرار گیرد و پس از انطباق آنها 
وژه،  با شرایط کار در ایران و نوع پر
از طــرف کارفرما بعنــوان قیمت پایه 

مناقصه اعالم شود.
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كشــور مــا نیــز بایســتی از ســازندگان و تولیدكننــدگان  می شــود. در 
حماســه  مبانــی  اساســی ترین  تــا  آیــد  عمــل  بــه  جــدی  حمایــت 

گردد.  اقتصادی محقق 
تاریخچه وضعیت شــركتهای پیمانكاری پروژه های زیرســاختهای 

توسعه ای: 
كشــور و  ابتــدا تاریخچــه مختصــری از شــركتهای بخــش خصوصی 
علل تضعیف آنها از بدو انقالب اسالمی و همچنین دالیل تأسیس 

را  انقــالب  از  پــس  دولتــی  شــركتهای 
متذكر می شوم.

شــكوهمند  انقــالب  پیــروزی  از  پــس 
اسالمی، بعضی از افراد كه به نحوی در 
كــرده و اصواًل  نهادهــای انقالبــی نفوذ 
مؤسســات  و  ســرمایه داری  مخالــف 
شــركتهای  نــام  بودنــد،  خصوصــی 
خصوصــی و به ویــژه پیمانــكاران را در 
قــرار  جامعــه  غیرمولــد  شــغلهای  رده 
دادند و اعالم نمودندكه وجود شــركت 
هــای پیمانكاری و ســازندگی ضرورتی 
عمرانــی  و  اجرایــی  عملیــات  و  نــدارد 
كشور باید به وســیله شركتهای دولتی 
همیــن  بــه  شــود.  انجــام  تعاونیهــا  و 
دلیل بعضــی از شــركتهای پیمانكاری 
مصــادره شــد و صاحبــان تعــدادی از 
شــركتها نیــز با توجه به این امر، شــغل 

كردند. كشور مهاجرت  خود را تغییر دادند و یا از 
كشــور بــه بازســازی و اجرای  پــس از پایــان جنــگ تحمیلــی و نیــاز 
كه بدون حضور شــركتهای  پروژه های عمرانی، دولت متوجه شــد 
كارها امكان پذیر نیســت. ولی متاســفانه  پیمانــكاری، اجرای این 

كار  در آن زمــان چــون تعــداد شــركتهای خصوصــی جهــت انجــام 
كارها نیز رو به افزایش بود، دولت وقت، اجبارًا  كافــی نبود و حجــم 

تعدادی شركت دولتی پیمانكاری را تاسیس نمود.
بــا بــاال رفتــن ضریب امنیت نســبی ایــن صنف، برخــی از صاحبان 
كرده بودند مجددًا فعالیت خود  كار را رها  كه  شركتهای پیمانكاری 
گرفتند و تعدادی شركت پیمانكاری جدید نیز تأسیس شد  را از سر 
و همراه با شركتهای باقیمانده از قبل از انقالب، وارد پهنه ساخت 
گواه  كشور شــدند. در نهایت به  و ســاز 
كشــور، و با وجود مشكالت  مســئوالن 
كه فراروی آنها وجود داشت،  بسیاری 
عرصــه  در  پیمانــكاری  شــركتهای 
از  بازســازی تاسیســات آســیب دیــده 
جنــگ و پروژه هــای عمرانــی به خوبی 
از عهــده وظیفــه ملــی خــود در جبران 
ســامانه های  راه انــدازی  و  خرابیهــا 

تولید برآمدند.
در ادامه اجرای پروژه های جدید و نیاز 
به ســرمایه گذاری خارجی و تكنولوژی 
خارجــی  شــركتهای  تدریــج  بــه  روز، 
نیــز وارد ایــن عرصــه شــدند. همزمان 
شــركتهای  تــوان  از  حمایــت  بــرای 
اســالمی  داخلــی در مجلــس شــورای 
كــه در صــورت  تصویــب شــد  قانونــی 
تكنولوژیــك  و  فنــی  پیچیدگیهــای 
داخلــی،  شــركتهای  توســط  آن  انجــام  امــكان  عــدم  و  پروژه هــا 
شركتهای خارجی می توانند از طریق مشاركت با شركتهای داخلی 
و رعایت سهم داخلی )حداقل 51 درصدی(، وارد مناقصه شوند.

در ایــن دوره شــركتهای بخــش خصوصــی بــا چنــد مشــكل بــزرگ 

تــا نظیــر ســایر  ترتیبــی داده شــود 
کشــورها، شــرکت هــای پیمانكاری 
خارجــی  کارشناســان  بتواننــد 
گزافــی  مالیــات  و  کننــد  اســتخدام 
کــه هــم اکنون بــر کارمــزد آنهــا تعلق 
مــی گیــرد ، در حــد مالیــات کارمــزد 
کارشناســان ایرانــی تعدیــل یابد، تا 
هــم از ایــن طریق امكان آشــنایی با 
وز دنیا فراهم شود و هم  تكنولوژی ر
کارشناســان ایرانی بدلیــل رقابت با 

خارجی ها، بهتر کار کنند.
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شــركت  اینكــه  اول  بودنــد:  مواجــه 
هــای خارجــی، ترجیــح مــی دادنــد با 
كــه از بدنه نظام  شــركت هــای دولتی 
كارفرمایــی بــه وجــود آمــده بودنــد و 
از طریــق آنهــا طبیعتــًا دسترســی بــه 
كارفرمــا و پــروژه آســانتر بــود، شــریک 
زمــان  آن  در  اینكــه  دوم  شــوند. 
صــدور  بــرای  خصوصــی  شــركتهای 
بــا  بــزرگ  پروژه هــای  ضمانت نامــه 
كه  مشــكل مواجــه بودنــد در صورتــی 
شــركتهای دولتــی بــا یــک نامــه وزیر، 
مشكل ضمانت نامه را حل می كردند.
بــه  خصوصــی  شــركتهای  طرفــی  از 
گذاری  دلیــل عدم رغبت بانكهــا در وا
تســهیالت به پیمانكاران، دسترســی 
الزم بــه نقدینگی نداشــتند و همواره 

گــردش نقدینگــی و دسترســی بــه ماشــین آالت نــو در تنگنا  بــرای 
بودند. 

گذاشتن برنامه های پنج ساله اول،  خوشبختانه پس از پشت سر 
دوم و سوم توسعه، تعداد زیادی از شركتهای خصوصی با تحمل 
تمامی نامالیمات، توانســتند با ایستادگی و تالش، موقعیت خود 
كارآمــدی را ســازماندهی  كننــد و تشــكیالت  را بــه خوبــی حفــظ 

نمایند.
گذشــته حــدودًا 200  بــر اســاس آمار و ارقام موجود ظرف ده ســال 
خ تســعیر ارز هر ســال فقط در پروژه های صنعت  میلیارد دالر با نر
گاز و پتروشیمی سرمایه گذاری شده است و قرار است ظرف  نفت، 
ده ســال آینــده نیز حــدود 500 میلیــارد دالر در پروژه های صنعت 
گــردد. یعنی در هر ســال به طور متوســط 50 میلیارد  نفــت هزینــه 
كه فعالیت همزمان و بسیار  دالر فقط در صنعت نفت خواهد شد 
عظیمی است و قطعًا مبالغ قابل توجهی نیز برای سایر پروژه های 
كار رود تا  كشــور هزینــه خواهد شــد و باید تمهیداتی بــه  زیربنائــی 
بهترین بازده را برای مملكت داشته باشد و در عین حال از خروج 
گردیــد و باعــث ارتقــای تــوان شــركتهای  ســرمایه ملــی جلوگیــری 

گردد.  كشور  داخلی و شكوفائی اساسی اقتصاد 
كه در چند ســال اخیر به وســیله  بررســی رونــد اجــرای طرحهایی 
كمــک مؤثــری بــه  شــركتهای خارجــی انجــام شــده اند، می توانــد 
یافتــن راهكارهای مناســب بــرای اجــرای طرحهای آینده باشــد. 

كلیدگردان كه به صورت  برای این منظور یكی از طرحهای بزرگ 
گذار شده بود، مورد  (Turn Keys( به یک شــركت آسیای شرقی وا
 Bench( بررســی قــرار می گیرد؛ تا بــا بهره گیری از روش الگوبــرداری
Mark( بومــی شــده، از نحــوه و چگونگــی شــیوه عمــل آن، زمینــه 
دانش افزایی شــركتهای عضو ســندیكای شــركتهای ساختمانی و 

گردد.  سایر نهادهای ذیربط در این امور فراهم 

ایــن شــركت پــس از دریافــت مــدارک 
مناقصــه، یــک شــركت اروپایــی را بــه 
گرفت و با كمک آن توانست  همكاری 
پیشــنهاد فنی و مالی مناسبی را ارائه 
كار را برنــده شــود. پــس از آن  دهــد و 
مدیریــت اجراء، طراحی، برنامه ریزی 
و نظــارت بــر خریــد را به عهــده همان 
خــود  و  گذاشــت،  اروپایــی  شــركت 
و  تجهیــزات  آوردن  فراهــم  از  پــس 
كارهای اجرایــی پروژه  ماشــین آالت، 
كوچک تقسیم  را به بخشــهای بسیار 
كــرده و هر یک از آنها را به پیمانكاران 
گذار  ایرانــی به صــورت دســتمزدی  وا
نمــود، حتی غذا و محل خــواب افراد 
ایرانــی بــه وســیله پیمانــكار خارجــی 

مدیریت می شد.
در آن زمــان بــه دلیل مشــترک بــودن بعضی از مخازن و اســتفاده 
كــه تعــدادی از پروژه هــا بــه  كشــورهای همســایه از آنهــا، الزم بــود 
گــذار شــوند و شــركتهای پیمانــكار ایرانــی  ســرعت بــه پیمانــكار وا
نیــز برای اخــذ ضمانت نامه و تأمین تجهیزات ایــن قبیل پروژه ها 
بــا مشــكل مواجه بودنــد، بنابراین شــاید جز اتخاذ چنین روشــی 
كــه حجــم  كنــون  در آن زمــان، راه دیگــری وجــود نداشــت ولــی ا
پروژه هــا نیــز بســیار بیشــتر از ســابق اســت و شــركتهای داخلی نیز 
بــه علــت تجربه انــدوزی در پروژه هــای متعــدد دارای تــوان قابــل 
كشــور نیز تا حدودی بــا پیمانكاران و  توجهــی هســتند و بانكهای 
گذاری پروژه ها با دقت و  سازندگان همسو شده اند ، الزم است وا

برنامه ریزی صحیح به عمل آید. 
كالن پیش  بــا توجه بــه توضیحات فــوق برای اجــرای پروژه هــای 
رو ، بایســتی یــک برنامه ریزی منســجم به عمل آید. اولین شــرط 
كشــور ما  كه متأســفانه در  موفقیــت در ایــن راه خود باوری اســت 
گــر نگاهی  كافی نشــده اســت. بــرای نمونــه ا بــه ایــن مهــم توجــه 
كــه از ورود  بــه شــركتهای آســیائی بیاندازیــم، مشــخص می شــود 
كره بیــش از چهار دهه نمی گذرد در  كشــور  صنعــت و تكنولوژی به 
كشــور ما صنعت به وســیله نفت حدود 107 ســال قبل  حالیكه در 
كه آنها از شــركتهای ایرانی  گــر بر این باوریــم  وارد مملكــت شــده، ا

تواناترند باید بدانیم چرا؟
نحوه همکاری شركتهای داخلی با شركتهای خارجی : 

گذاری در میادین نفت و  كه برای ســرمایه  1- شــركتهای خارجی 
كید شــود  گاز دعــوت می شــوند، در دســتورالعمل مناقصه آنان تأ
كشــورهای حاشــیه خلیــج فارس برای  هماننــد مقررات دولتهای 
بخش عملیات اجرائی سطح االرضی از پیمانكاران توانای داخلی 
دعــوت بعمــل آورده و بعنــوان شــریک و یــا پیمانــكار دســت دوم 

انحصاری با آنان همكاری نمایند. 

دســت  در  کالن  وژه هــای  پر بــرای 
و، تســهیالت گمرکی  اجــرا و پیــش ر
فراهــم گردد و ترتیبی داده شــود که 
آیین نامه هــای دائمــًا در حــال تغییر 
گمــرک، در طــول زمــان اجــرای یــک 
وژه ثابــت بماند و حقوق گمرکی و  پر
رگانی نیز برای ماشین آالت  سود باز
وژه ها،  و تجهیــزات مورد نیاز ایــن پر
تــا میــزان مناســب تعدیــل گــردد تــا 
پیمانكاران بتواننــد با صرف وقت و 
هزینــه کمتر، ماشــین آالت مورد نیاز 

خود را  تأمین نمایند. 
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 EPCF كلیدگــردان 2- شــركتهای پیمانــكار ایرانــی در پــروژه های 
كســر از  مــی تواننــد حدود 10 تــا 15 درصد آورده غیرنقدی بصورت 

صورتوضعیت های ماهیانه داشته باشند. 
3- در صورتیكــه در قراردادهــا، ســهم ســاخت داخــل حداقل 51 

شــركتهای  شــود،  گرفتــه  درنظــر  درصــد 
گــذار خارجــی موظــف خواهنــد  ســرمایه 
شــد با شركتهای داخلی همكاری نمایند 
و در نتیجــه تعامل خوبــی با هم خواهند 

داشت.

كار پیمانکاری:  آشنائی با نوع 
 پیمانكار ظرف یكســال در دهها مناقصه 
هــر  و  می كنــد  شــركت  كوچــک  و  بــزرگ 
مناقصــه بطور متوســط حــدود 100 تا 150 
میلیون تومان برای پیمانكار هزینه دارد. 
كه پیمانكار به  از میــان دهها مناقصه ای 

صــورت رقابتــی شــركت می كند شــاید یكــی را برنده شــود و پس از 
كارفرما بــا تمام جزئیات  برنده شــدن قــراردادی میان پیمانــكار و 
منعقد می گردد و بایستی ضمانتنامه حسن اجرا و پیش پرداخت 
ارائــه نمایــد و نباید بیش از 10% ســود نیز در باالســری خود منظور 
نمایــد و در تمــام مدت اجرای پــروژه از تورم هم آســیب می بیند. 
معمــواًل محــل اجرای پروژه هــا بیابانها و نقاط بد آب و هوا اســت 
كمــپ مجهزی برای اســكان پرســنل خود دایــر نماید.  و بایســتی 
تعجــب آور اینكه با تمام این معضالت نــه تنها هیچگونه حمایتی 
از آنان بعمل نمی آید، بلكه بعضًا مورد بی مهری نیز قرار می گیرند.  

كار پیمانكاری و ایجاد اشتغال  در حالیكه بدلیل طبیعت ســخت 
كشــورهای پیشــرفته و  كثر  و آثــار مثبــت آن بــرای منافع ملی، در ا
درحال توسعه از این قشر حمایت می شود و حتی سوبسید قابل 
توجهی نیز به آنان پرداخت می گردد و عالوه بر آن از وامهای ارزان 
گــردش نقدینگــی و  قیمــت بــرای 
نوسازی ماشــین آالت و تجهیزات 
می نماینــد.  اســتفاده  نیــز  خــود 
ولــی شــركتهای پیمانــكاری ایران 
كــه  در شــرایطی بــه ســر می برنــد 
در حــال حاضــر بهــره بانكــی آثــار 
اقتصــاد  تمــام  در  را  خــود  منفــی 
گذاشــته و یكی از  ایــران بــه جــای 
بــرای  را  معضــالت  پیچیده تریــن 
پیمانكاران به وجود آورده است.

متأســفانه بخــش قابــل توجهی از 
كاذب  كشــور بــه شــغلهای  مــردم 
كــردن  دســت  بــه  دســت  ماننــد 
بیش از حد مایحتاج عمومی مردم، واســطه گری و خرید و فروش 
ج شــدن این  لــی و غیره مشــغول هســتند؛ ضمــن خار ملــک، دال
قشــر از چرخه ســازندگی و تولید، عمل آنها باعث افزایش تورم نیز 
می شــود. برای اصالح این معضالت و ایجاد شــغل های مفید در 
كشــور ، بهتریــن راه حمایــت از پیمانــكاران، ســازندگان و  ســطح 

تولیدكنندگان است. 
كارهای  كشــور به طرف  به نظر می رســد برای اینكه ســرمایه های 
ح  كه طر زیربنائــی و اشــتغالزا هدایــت شــود بهترین راه این اســت 
كشورهای پیشرفته  كه در تمام  كار استاندارد  كســب و  رتبه بندی 

 ســازندگی نــه تنهــا ایجــاد اشــتغال 
دارد،  همــراه  بــه  آبادانــی  و  می کنــد 
بلكه یكــی از اساســی ترین نیازهای 
وری کشور ما است.  زیربنائی و ضر
در حالیكه تجارت اگر چه ممكن است 
وهی  وتمند شدن سریع گر باعث ثر
از مردم گردد ولی الزامًا فراهم کننده 
آبادانــی و رفاه بــرای همگان نخواهد 

بود.
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كشور ما نیز به اجرا در آید.  نیز انجام می شود، در 
ح جایگاه واهمیت هر شــغل به صورت  در صــورت اجــرای این طر
گواهینامه ویژه صادر  علمی و اصولی مشخص می شود و برای آن 

می گردد. 
كشــورهای پیشــرفته دنیــا، عظمــت و اهمیــت ســاخت  در اغلــب 
كه آنهــا متوجه شــده اند  و ســاز شــناخته شــده اســت، به طــوری 
كشــور ســاخت و ســاز و اجرای پــروژه های  كــه مبنــای اقتصــاد هر 
زیربنائــی و اساســی مــی باشــد، ولــی در مملكــت مــا هنوز بــه طور 
گذاری یک  كامــل بــه اهمیت ایــن موضوع پــی نبرده اند و مثــاًل وا
پــروژه 50 میلیــارد تومانــی بــه یــک شــركت پیمانــكاری در منطقه 
ای نظیــر بندر جاســک را مشــابه یــک معامله 50 میلیــارد تومانی 
واردات آهن توســط یک تاجر آهن آالت تصور می كنند، در صورتی 
كــه تاجــر مذكور فقط با یک منشــی و یک تحصیلــدار معامله را در 
كوتــاه انجــام می دهد، ولــی یک پیمانــكار برای  یــک مــدت زمان 
اجرای یک پروژه 50 میلیارد تومانی باید تمهیدات زیر را بكار برد:
1- بــرای اســكان افــراد خــود بایــد اقــدام بــه ایجــاد یــک اقامتگاه 
(Camp( نماید و درآن تمام وسایل رفاهی نظیر وسایل استراحت، 
گرمایشی و سرمایشی، رستوران، نانوایی، لباسشویی،  تأسیسات 
سرویســهای بهداشــت عمومی، آب آشــامیدنی، وســایل ورزشی، 
كدام مستلزم هزینه،  كه هر  كلینیک پزشكی و غیره را درنظر بگیرد 

مدیریت و فعالیتهای وسیعی می باشد.
كار فاصله دارد باید  2- معمواًل محل اسكان افراد از محل اجرای 
امــكان رفت و برگشــت این پرســنل را با تعــدادی اتوبوس و مینی 

كارگاه و بالعكس فراهم شود. بوس از خوابگاه به 
كاركنان  3-  معموال در محل پروژه ها تهیه آذوقه برای تعداد زیاد 
میســر نیســت. پیمانكار عالوه بر اینكه ســردخانه-های صفر و زیر 
كاركنــان تامین  كمپ مســكونی  كافــی را بایــد در  صفــر بــا ظرفیت 
كامیونهای ســردخانه دار، آذوقه افراد را از شهرهای  نماید، باید با 

كیلومتر بــا آن فاصله دارند  گاهــی چندصــد  كه  كارگاه  نزدیــک بــه 
تامین نماید. 

4- بــا وجــود تمــام ایــن تمهیــدات متاســفانه ضریــب بهــره وری 
پرســنل بســیار پایین است و روز بروز نیز پایین تر می آید. افراد و به 
كارگران از وضع معیشتی خود راضی نیستند. هرقدر هم  خصوص 
كارمزد بیشتری بگیرند، تورم با  كاركنان سایر رشــته ها  نســبت به 
كه از  كارگر  كند. مثال یــک  خ باال تــوان خرید آنها را محــدود می  نــر
یک شهرستان خوش آب و هوا به منطقه پروژه منتقل شده و در 
كار مشــغول اســت، مالحظه   ک بندر جاســک به  گرمای وحشــتنا
كه دوســت یا برادر او در همان شهرســتان و بدون تحمل  می كند 
لی  كاذب بــا دال آب و هــوای نامناســب، بــا وجــود زمینه اشــتغال 
كارهای نظیر آن چند برابر حقوق ایشــان درآمد  فــروش موبایل یا 
كافــی  كاركــردن در چنیــن شــرایطی انگیــزه  بــرای  دارد، بالطبــع 

نخواهد داشت.
كارفرما  كار در ارتبــاط بــا  5- مشــكالت پیمانــكار در طــول اجــرای 
كــه تامیــن آنهــا  كاالهایــی  كارهــا و  و دســتگاه نظــارت و پیگیــری 
كمبود  كارفرما می باشــد، همچنین مشــكالت ناشــی از  بــه عهده 
كاركنان و درگیری  كاری  كمرنگ شدن اخالق  مســتمر نقدینگی و 
گســترده و وســیع  كار ، بیمه و غیره آنچنان  هــای مســتمر بــا اداره 

ج است . كه واقعًا از حوصله این مقاله خار می باشد 
كه معمواًل  كارگاههای خــود    ضمنــًا پیمانــكار باید بــرای مدیریت 
در بدتریــن نقــاط شــرایط آب و هوایــی قــرار دارنــد، بایــد بتوانــد 
كثر افــراد تحصیلكرده حاضر  كــه ا گــرد هم آورد  افــراد متخصــص را 
ج شوند و پیمانكار برای استخدام  نیســتند از شهرهای بزرگ خار
كلیــدی خــود در ایــن زمینه هــا با مشــكل جــّدی مواجه  پرســنل 
اســت. از طرف دیگر پیمانكار بایســتی با تماس و ارتباط با تمامی 
كار، بانــک هــا ، بیمــه، فرمانــداری  ارگان هــای دولتــی نظیــر اداره 
ح، وزارتخانه هــای  و شــهرداریهای نزدیــک بــه محــل اجــرای طــر
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مختلــف نظیــر نفــت و صنایــع و غیــره بــرای دریافــت حواله هــای 
ســوخت، ســیمان، قیــر و ســایر مصالــح در تمــاس و ارتبــاط دائم 
كمبود نقدینگی و عوارض سوء  باشد و در چند ساله اخیر مدام با 
گریبان  آن و بــا مشــكالت هماهنگــی این قبیل نهادها دســت بــه 
گذار می شــود،  كــه بــه پیمانــكاران وا بوده انــد زیــرا در طرحهایــی 
كار، فقــط از راه ارائه صورت وضعیت و دریافت  هزینه هــای اجرای 
كه اغلب بررســی و پرداخــت آن زمان  كاركرد، میســر اســت  مبالــغ 
قابل توجهی را به خود اختصاص می دهد و با توجه به پیچیدگی 
طرحهــای صنایع نفت و زمان فشــرده قراردادها، نیاز پیمانكاران 
كار، از راه دسترسی به  به نقدینگی مناسب برای جلوگیری از ركود 

كم میسر نمی باشد. تسهیالت بانكی با بهره 
كه برای ساخت و ســاز اهمیت خاصی قائلند و  كشــورها  در ســایر 
دشــواریها و ســختیهای اجرای پروژه را  می شناســند،  تســهیالت 
الزم را در اختیــار پیمانــكاران قــرار می دهند و بانكها نیــز به اعتبار 
همان قرارداد امضاء شــده، ضمن صدور سریع ضمانت نامه های 
اختیــار  در  بهــره  كــم  وام  را  پــروژه  مبلــغ  از  درصــد   25 تــا  الزم، 
پیمانــكاران می گذارنــد و ســایر تســهیالت الزم را بــرای او فراهــم 
كیفیت مطلوب  می كنند تا بتوانند پروژه ها را در زمان مناسب و با 

به اجرا درآورند.
مشــاوران،  تــوان  ارتقــای  رونــد  در  می توانــد  زیــر  پیشــنهادات 

كشور مؤثر واقع شود  پیمانكاران وسازندگان 
كارگر  كه یک  كاركنان پــروژه ها طوری تأمین شــود  وضــع معیشــتی 
كارمزد  بــا خانــوار 5 نفــره بتوانــد بطــور نســبی رفــاه داشــته باشــد و 
كفــاف هزینه های الزم زندگی او را بدهد، و از انواع بیمه  دریافتــی او 
به طور مطلوب برخوردار باشد و متناسب با نرخ تورم، درآمد او نیز 
كار  كارآیی الزم را داشته باشد. اصالح قانون  تعدیل شــود تا بتواند 
گیــرد. بخصوص  كــه سالهاســت راجع به آن بحث می شــود، انجام 
كار در  كار آنهــا فصلــی اســت و بــا  كــه  در مــورد پروژه هــای عمرانــی 
كارها،  كارگاه های صنعتی متفاوت است، برای این قبیل  كارخانه و 

گردد. گانه ای باید تدوین  آیین نامه های جدا
در دنیــای صنعتــی امــروز برای اجــرای پــروژه های مختلــف نظیر 
گاز و پتروشــیمی، بــر اســاس واحــد تولیــد  پاالیشــگاههای نفــت، 
كــه  اســت  شــده  تعییــن  اســتاندارد  قیمتهــای  آنهــا،  ظرفیــت  و 
گرفتــه و پس از  كشــور مــا نیز مورد توجــه قرار  ایــن قیمتهــا باید در 
كارفرما  كار در ایــران و نوع پروژه، از طــرف  انطبــاق آنهــا با شــرایط 
بــه عنــوان قیمــت پایه مناقصــه اعالم شــود تا یــک رقابت صحیح 
گردد و تشــریفات مناقصه  بیــن شــركت كنندگان در مناقصه ایجاد 
و انتخــاب پیمانــكاران حداقل زمان ممكن را بــه خود اختصاص 
كه  دهــد و  ارائــه قیمتهــای پاییــن از طــرف بعضــی از پیمانــكاران 
صرفا قصد برنده شدن و وارد شدن به پروژه را دارند، زمان اجرای 

پروژه را به تأخیر نیاندازد.
كه در مناقصات برنده می شــوند  بــرای پیمانــكاران و ســازندگانی 
گرفتــه شــود و دریافــت ضمانــت نامــه،  تســهیالت بانكــی در نظــر 

كارفرما  مســتلزم ارائه وثیقه ملكی نباشــد و قرارداد امضاء شــده با 
گیرد و بانكها  كشــورها ، بعنوان وثیقه مورد قبول قرار  مانند ســایر 
گردش نقدینگی پروژه به پیمانكاران  موظف شوند برای كمک به 

كم اعطا نمایند. وام با بهره 
كشــورها، شركت های پیمانكاری  ترتیبی داده شــود تا نظیر ســایر 
كه  گزافی  كنند و مالیــات  كارشناســان خارجی اســتخدام  بتوانند 
كارمزد  گیرد ، در حــد مالیات  كارمزد آنها تعلــق می  كنون بــر  هــم ا
كارشناسان ایرانی تعدیل یابد، تا هم از این طریق امكان آشنایی 
كارشناســان ایرانی بدلیل  با تكنولوژی روز دنیا فراهم شــود و هم 

كنند. كار  رقابت با خارجی ها، بهتر 
شــركت های پیمانكاری براساس تجربه و توان اجرائی از نظر رتبه 
كوچک ، متوســط ، بــزرگ ، و فــوق بزرگ  بنــدی بــه چهــار دســته 
كوچک  گردند و پروژه هــا نیز بهمین ترتیــب از پروژه های   تقســیم 
كالن تقســیم شــوند و برای هر پروژه بر اســاس تقسیم بندیهای  تا 
گــروه پیمانكار متناســب بــا آن پــروژه، در مناقصه دعوت  فــوق، از 
كننــدگان در مناقصات  شــود، تا یــک رقابــت اصولی بیــن شــركت 

گردد.  برقرار 
گمركی  كالن در دســت اجرا و پیش رو تســهیالت  برای پروژه های 
كــه آیین نامه های دائمًا در حال  گردد و ترتیبی داده شــود  فراهــم 
گمرک، در طول زمان اجرای یک پروژه ثابت بماند و حقوق  تغییر 
گمركی و ســود بازرگانی نیز برای ماشین آالت و تجهیزات مورد نیاز 
گردد تا پیمانكاران بتوانند  این پروژه ها، تا میزان مناسب تعدیل 
كمتر، ماشین آالت مورد نیاز خود را  تأمین  با صرف وقت و هزینه 

نمایند. 
كــه بیــن  كــه تجربــه نشــان داده در قراردادهــای یكطرفــه  از آنجــا 
كارفرمــا و پیمانكار منعقد می گردد، در تفســیر بعضــی از مواد آن و 
كارفرمــا و پیمانــكار اختالف نظر  همچنیــن در اجــرا، معمــوال بین 
كه باعث تاخیر در اتمــام پروژه و ایجاد هزینه های  بوجــود می آید 
كنار  اضافه می شــود، الزم اســت اواًل قراردادهــای یكطرفه موجود 
كه مورد قبول تمام پیمانكاران   FIDIC گذاشــته شــده و از قرارداد
دنیاست استفاده شود، ثانیًا یک شورای حل اختالف متشكل از 
كارفرما، نماینده انجمن صنفی پیمانكاران و مشــاوران،  نماینده 
گردد و مســائل  نماینده ســازمان مدیریت و برنامه ریزی تشــكیل 
كارگاه  بســرعت  را در محــل  كالن  مــورد اختــالف در پروژه هــای 

بررسی نمایند و رای این شورا برای طرفین الزم االجرا باشد.  
گزارشــهای  كه  شــورای نامبــرده در فــوق همچنیــن موظف باشــد 
دوره ای مثــاًل هرســه مــاه یكبــار از وضع پیشــرفت  پــروژه های در 
حــال اجــرا و هزینه هــای انجــام آنها را در مقایســه با مبلــغ و زمان 
كه در مقایســه با مبلغ  اولیه پیمان تهیه نماید تا مشــخص شــود 
كرده است تا  قرارداد و زمان اولیه اجرای پروژه، چه تغییراتی پیدا 
درصورتیكه در روند اجرای پروژه نابســامانی وجود داشــته باشد، 

بتوان در رفع بموقع آن اقدام نمود.  
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گرد   پا
كوتاه برای انسان  از فشار ناشی از باال رفتن از پله ها  گرد در راه پله ها، زمینه ساز فراغتی  پا

گرد در مجله...... است و این پا

كمیسیون انتشارات    

با خودمان صادق باشیم! 
جوزف كمپبل، استاد اسطوره شناسی، مي گوید: 
برای صرف شــام به رســتورانی رفته بودم. در این 
زمان، زن و شوهری به اتفاق كودک كم سال خود 
سر میز كناری نشستند و سفارش غذا دادند. وقتی 
غذا را آوردند، كودكشان در مقام اعتراض گفت كه 
این غذا را دوســت ندارد. پدرش عصبانی شــد و 
گر دوست نداشته باشی، باید بخوری.  گفت حتی ا
اما پسر همچنان از خوردن غذا خودداری می كرد 
تا اینکه پدرش با صدایی فریاد گونه گفت:”یعنی 
چه كه دوســت نداری. مــن در تمام مدت عمرم 
كاری را كه دوست نداشتم، انجام دادم.” كمپبل 
معتقد است كه بسیاری از مردم در این موقعیت 
بــه ســر می برنــد. بســیاری از مــردم عمــری را بــه 

كارهایی كه دیگران می خواســتند،  انجــام دادن 
مي گذرانند، زیرا هرگز شــجاعت آن را نداشــته اند 
كــه كار مورد عالقــه خود را انجام بدهند. باید كار 
مــورد عالقه مــان را انجام بدهیم. بایــد به زندگی 
كاری بیشــتر لذت  كنیم و ببینیم از چه  خود نگاه 
می بریــم و همــان كار را انجــام دهیم. بســیاری از 
شادترین و خوشبخت ترین مردان و زنان جامعه 
كسانی هستند كه متوجه شدند از كارشان لذت 
نمی برنــد؛ از آن كار فاصلــه گرفتنــد و بــه كار مورد 
عالقه شان پرداختند. آنها از شجاعتی برخوردار 
كــه بدانند از چه كاری لــذت می برند. آنها  بودند 
صادقانه اســتعدادهای خود را مــرور كردند و این 
كار، زندگی آنها را متحول ساخت. ”بهترین كار آن 

است كه از انجام آن لذت می بریم. 

 جمالتی از ژان پل سارتر
گهان هــر چه را كه با تالش به دســت  • دمــی بی خبــری كافــی اســت تا همه چیز را از دســت بدهیم و نا

آورده ایم، نابود می شود و از دست می رود. 
• همه ما نیاز به زمان داریم. آدم نباید پیش از اینکه بداند چه می گوید، نتیجه گیری كند. 

• بی دانش، نه می توان امیدوار بود نه ناامید. 
• تا زمانی كه مطمئن نشدیم، امیدمان را از دست نمی دهیم.

• هر بار كه می پنداریم پاسخ پرسشی را یافته ایم، پی می بریم كه آن پرسش، هیچ مفهومی ندارد. 
• ناامیدی كامل می تواند در كنار درخشان ترین نوآوریها به سر َبَرد. از كارافتادگی و شکوفایی، یکدیگر را 

جذب می كنند. 

بیماری یخچال گرایی
امروز اخبار عملی و فرهنگی خبر از كشف بیماری حاد و تازه ای داد كه 
توسط انستیتو  پژوهشگران كشف شده این بیماری كشنده نیست اما 

ساالنه موجب هدر رفتن میلیاردها ساعت كار مفید می شود!
مجری می گفت: بیماری یخچال گرایی نوعی بیماری روانیست كه فرد را 
تحریک به باز كردن درب یخچال می كند، در حالی  كه نه تشنه است، 
نه گرســنه اســت و نه اصال می داند كه چه می خواهد. از نشــانه های 
ایــن بیمــاری این اســت كه فــرد از اتاقش خارج می شــود ســرگردان راه 
آشپزخانه را در پیش می گیرد درب یخچال را باز می كند، چیزی بر نمی دارد 
ک  كنون درمانی برای این بیماری خطرنا درب را می بندد . متاسفانه تا
 پیدا نشــده است و شما بیمار گرامی كه مبتال به این بیماری هستید

 باید هر چه زودتر خود را به نزدیکترین كلینیک پزشکی برسانید.

 
گردی از استاد پرسید: منطق چیست؟   شا
اســتاد كمــی فکــر كــرد و جــواب داد: گوش 
كنیــد ، مثالــی مــی زنــم، دو مــرد پیــش من 
می آینــد. یکی تمیــز ودیگری كثیــف من به 
آنها پیشنهاد می كنم حمام كنند. شما فکر 

می كنید، كدام یک این كار را انجام دهند؟
گرد یک زبان جواب دادند: خوب  هردو شا

مسلما كثیفه!
اســتاد گفت: نه، تمیزه. چــون او به حمام 
را  آن  قــدر  كثیفــه  و  كــرده  عــادت  كــردن 

نمی داند. پس چه كسی حمام می كند؟
حاال پسرها می گویند: تمیزه!

اســتاد جــواب داد: نــه، كثیفه، چــون او به 
حمام احتیاج دارد. و باز پرسید: خوب، پس 

كدامیک از مهمانان من حمام می كنند؟
گردها گفتند: كثیفه! یک بار دیگر شا

استاد گفت: اما نه ، البته كه هر دو! تمیزه به 
حمام عادت دارد و كثیفه به حمام احتیاج 

دارد. خوب باالخره كی حمام می-گیرد؟
بچه ها با سر درگمی جواب دادند: هر دو!

اســتاد ایــن بار توضیح می دهــد: نه ، هیچ 
كدام! چون كثیفه به حمام عادت ندارد و 

تمیزه هم نیازی به حمام كردن ندارد!
گردان با اعتراض گفتند: بله درسته، ولی  شا
ما چطور می توانیم تشخیص دهیم؟ هر بار 
شما یک چیزی را می گویید و هر دفعه هم 

درست است!!!
اســتاد در پاســخ گفت: خوب پس متوجه 

شدید، این یعنی: منطق!
خاصیت منطق بسته به این است كه چه 

چیزی رابخواهی ثابت كنی!!
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30  ویژگی انسان عقالنی از دكتر محمود سریع القلم  

یک انسان عقالنی باید...
1.  در روز حداقل یک بار بگوید من نمی دانم.  

2.  كمتر از كسی تقاضایی داشته باشد و عمدتا به همت، فکر، برنامه ریزی و 
زحمات خود اتکا كند.

3.  در موضوعاتی كه اطالعات كلی دارد، اظهار نظر نکند.
4. دغدغه كانونی زندگی او، بهترین عملکرد در حرفه اش باشد.

5. به استقبال كسی برود كه با او تفاوت یا حتی تضاد فکری دارد.
6. بدون اجازه قبلی از كسی، سخن او را به شخص دیگری بازگو نکند.

7. زباله را به خیابان و از اتومبیل به بیرون پرت نکند.
8. با رعایت حروف اضافه و با    نهایت دقت، »نقل قول« كند.

9. دائما در حال تغییر و بهتر شدن باشد، به طوری كه اطرافیان تغییر مثبت 
او را حس كنند.

10. از اینکــه دیگــران را بــه خــود و افــکار خود دعوت كند، چه مســتقیم چه 
غیرمستقیم  پرهیز كند.

11. برای دیدن محیط جنگل كه به مه، نم نم باران و رنگ های زنده طبیعت 
آمیخته شده، وقت بگذارد.

كنش به دیگران را حتی تا پنج سال  12. این ظرفیت را در خود ایجاد كند كه وا
به تأخیر اندازد. 

13. حدود 10 درصد از وقت، انرژی و تخصص خود را   رایگان  صرف جامعه كند.
14. در حرفه ای كه تخصص ندارد، مسئولیت نپذیرد.

15. خوشبختی را با راحتی و مصرف گرایی مساوی نداند.
16. هر دو سال یک بار، با ارزیابی كار ها و رفتارهای خود  به اشتباهات گذشته 

پی برده و خود را اصالح كند.
17. با عبارت »من اشتباه كردم« به صلح دائمی برسد.

كت  18. حریم شهروندان را در نظم صفوف، خود پرداز بانک، پارک كردن، نزا
عمومی، عابر پیاده، صحبت آرام رعایت كند.

19. آنقدر بر قوای فکری و روحی خود وقت گذاشته باشد تا نیاز به تایید و 
تمجید دیگران را براي خود در یک دوره پنج ساله به صفر برساند. 

20. از رفتن به تئا تر به عنوان منبعی برای رشد و شکوفایی خود استفاده كند، 
چون تئا تر قدرت مند ترین نمایش توانایی های انسان هاست.

21. در هر نوع تصمیم گیری از جزیی تا كلی، راه های مختلف را مکتوب كند، 
مطالعه كند، مشورت كند تا با دقت باالي 90 درصدی به نتیجه برسد.

22. با عمل خود به دیگران نشان دهد، تفاوت میان هشت و هشت و یک 
دقیقه را می داند.

كت، اخالق، دانش و  23. در روز حداقل از پنج نفر قدردانی كند: به خاطر نزا
خالقیت آن ها.

24. قبل از قضاوت كردن در مورد فردی، حداقل ده ساعت با او تعامل فکری 
رودررو برقرار كند تا با جهان او آشنا شود.

25. ناراحت شدن از توانایی ها، ظرفیت ها و برتری های دیگران را در خود به 
تعطیلی بکشاند.

26. اجازه دهد افراد، سخن خود را تمام كنند.
كتشافی نگاه كند. 27. به موسیقی به عنوان یک منبع تمركز، آرامش و خودا

28. حداقــل 20 درصد وقت خود را صرف توســعه فــردی، فکری، اخالقی و 
مدنی نماید. 

29. در صحبت كردن، یک ســوم ســؤال كند و دو سوم قضاوت. بعد از پنج 
سال، پنج ششم سؤال و یک ششم قضاوت.

 30.حداقل یک ساعت در روز  مطالعه كند.

9 روش امرار معاش در زندگی 
شغلتان چیست؟ مطمئنم چیزهایی درباره ی كارتان می دانید كه به 
طریقی بــه زندگی دیگران كمک خواهد كرد. به این موضوع به عنوان 

ابزاری برای بهتر كردن زندگی خودتان و دیگران فکر كنید.
روش هایــی كــه  زندگــی مــان را به پیش مــی بریم  گاه ســرگرم كننده و 
 آموزنــده اســت. اصول جــاری در یک حوزه اغلب در حــوزه های دیگر 
 هم موثر اســت. به عبارت دیگر شــخصی كه در یک حرفه خبره اســت

 می تواند خردمندی اش را به حوزه ی روابط مان در زندگی بیاورد.
كنید: منتظر ســقوط مواردی هســتید  كارگزار بورس فکر  1ـ همانند یک 
كه در قلبتان احساس می كنید درست نیستند. هنگامی كه احساس 
می كنید مواردی به ســرعت در حال از دست دادن ارزششان هستند 
به غرایزتان اعتماد كنید. هر چه زودتر خودتان را بیرون بکشید كمتر 
آسیب می بینید و شــانس بهتر و زودتری برای سرمایه گذاری دوباره در 

موارد پیشنهادی بعدی خواهید داشت.
گر می خواهید تاثیرگذارترین  2ـ همانند یک بازیکن بیسبال  فکر كنید: ا

ضربه هوم ران1 را داشته باشید باید آماده حمله های زیادی باشید.
3ـ همانند یک معمار فکر كنید: در هنگام ساختن یک ساختمان باید 
مطمئن شوید اولین تمركزتان یک بنیان محکم است، آنی كه حتی در 
مقابل زلزله ها و دیگر عوامل غیر منتظره دوام بیاورد. همیشه مطمئن 

باشید كه بنیان، اولویت مهمتری از ظاهر شیک چیزها دارد.
4ـ هماننــد یــک تاجــر فکر كنید: ســعی نکنیــد پرتقــال را در یک كفش 
فروشــی بفروشــید. ســعی نکنید در یک كفش فروشی پرتقال بخرید. 
بعضی از مردم خواستار پیشنهادات شما نیستند. بعضی ها به آنچه 

شما نیاز دارید آنها نیاز ندارند.
5ـ همانند یک باغبان فکر كنید: باید قبول كنید كه تعدادی از گیاهان 
گر سعی  تنها در یک دوره خاص، در یک فصل خاص، زندگی می كنند. ا
كنید مجبورشان كنید طول عمر بیشتری داشته باشند، یک باغبان بد 

خواهید بود.
6ـ هماننــد یــک وكیــل فکــر كنیــد: وكیلهــا می دانند شــخصی كــه برای 
موفقیــت جــرو بحث می كند كمترین قــدرت را در گفتگوهــا دارد. )این 
موضوع همچنین درمورد كسانی كه خواستار موفقیت در رابطه هستند 

صدق می كند.(
گر اســبتان از كنارتان  7ـ همانند یک تربیت كننده حیوانات فکر كنید: ا
كار اســت. در این صورت  فرار می كند دویدن به دنبالش اشــتباه ترین 
اسب سریع تر می دود. در عوض باید آرامشتان را حفظ كنید. حیوانات 
احساس ترس و تشویش را حس می كنند. طوری رفتار كنید كه گویی 
در حال خوش گذرانی هســتید. حیوانات فقــط می خواهند جایی كه 

سرگرمی بیشتری یافت می شود حضور داشته باشند.
 8ـ هماننــد یــک بازیگــر عمل كنیــد: در یک بــازار رقابتی همیشــه باید 
حركت متفاوتی انجام داد. باید به آن حركت كه متفاوت و خاص است 

گاهی یابید. این منحصر به فرد بودن را مغرورانه ارتقا دهید. آ
9ـ هماننــد یک راننده مســابقات اتوموبیل رانی فکر كنیــد: راننده های 
مســابقات می داننــد كه هرگز نباید به چیزهایی فکــر و یا نگاه كنند كه 
آنها را از مسیر منحرفشان مي كند. چون هر زمان كه به آن نگاه یا فکر 
گر به خطرات و موارد   همان می شــود. بنابراین ا

ً
كنند هدفشــان دقیقا

 همان بر سر راهتان 
ً
بدی فکر كنید كه از مسیر منحرفتان می كند دقیقا

قرار می گیرد.
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كه درایران اسالمی می افتد طبیعی یا غیرطبیعی، فردی  هراتفاقی 
یــا غیرفــردی، موجــب اظهارنظرهــای مختلــف وغیركارشناســانه و 
گاهی غیرمســئوالنه می شــود بدون توجه به اصل  نظرات فردی و 
كثرًا به جــای پرداختن به چرایی ها،  مطلــب یا دالئل موجــب  آن ا
آن مطلــب را زیــر ســؤالهای می برند و عوامل بوجــود آورنده آن را به 
فراموشــی می ســپارند به عنوان نمونــه، چند روز پیش، بارشــهای 
كنان  ســا جهــت  مشــكالتی  ایــران  نقــاط  كثــر  درا بــرف  ســنگین 
خ  كســب وكار مور كرد، روزنامه  بعضــی شــهرها و یا دهات آن ایجــاد 
كــه »راهداری به روشــهای  92/11/17 مطلبــی تحــت ایــن عنــوان 
ج نمــود و جالــب اینكه درایــن رهگذر  ســنتی فعالیــت می كنــد« در
نــان و  نارســایی در پخــت  كاری  و حتــی  تعطیلــی فعالیت هــای 
نانوائی ها را هم به موضوع راهداری ارتباط داده بود وضمن اینكه 
عنوان شده بود كه راهداری می توانست با توجه به پیش بینی های 
هواشناســی چنــد روز قبــل از بــارش بــرف، بــا حس گرهــای حرارتی 
گاز مــورد اســتفاده در ایــن وضعیتهــا را درســطح  محلــول مایــع یــا 
راههــا بپاشــد تا درصورت بــارش برف در اثر حرارت، برفها آب شــود 
كه بــه این دلیل  گــردد و در نهایــت نتیجه گیــری نموده بود  و روان 
راهداری ســنتی اســت. جهت اســتحضار همكاران محتــرم عنوان 
گســتردگی حوزه فعالیت خود موظف  می گردد راهداری با توجه به 
اســت درحــد امكانــات موجود خــود در جهت حفــظ ونگهداری – 
كشــور مساعی الزم را  ایمن ســازی – بهســازی زیربنای حمل ونقل 
بكار برد كه نگهداری زمستانی راه ها جزء بسیار كوچكی از راهداری 
است و منطقی بنظر نمی رسید كه با توجه به انبوه مشكالت درون 
كه تعدادی زائیده مسائل داخلی می باشد، به علت بارش  شهرها 

برف تلقی شــود و به مشكالت وعدم مدیریتهای قبلی توجه نشود 
گیــرد. اما در جهت  و راهــداری آنهــم به این شــكل مورد ســؤال قرار 
نگهداری زمســتانی راهها، راهداری با توجه به شــرائط آب وهوائی 
كشــور موظف به این امر می باشــند آنهم در حد  مختلف در ســطح 
امكانات 8 ســال بی توجهی بــه وزارت راه منحله و پیش بینی های 
كادر وزارت مذكور  اعالم شــده صحیح، عواقب آن اقدام اثر منفی بر 
كه دراختیــار دارد و  گذاشــته اســت، ایــن وزارتخانه با ماشــین آالتی 
كه در آن اشتغال دارند،  پرسنل زحمتكش وخدوم تربیت یافته ای 
چنانچــه در چارچــوب وظایــف قبلی عمل می نمود می توانســت با 
كه قــرارداد نگهــداری راه را در  بهره گیــری از تــوان بخــش خصوصــی 
كند و درهمــان قالبهای  24 اســتان بــر عهــده دارند مشــكل را حل 
كه  گفته شــده بــه بهترین وجــه آن را انجام دهد. الزم به ذكر اســت 

راهداری زمستانی دارای سه بخش می باشد:
 1-اقدامات قبل از بارش

 2- اقدامات هنگام بارش
كه ســازمان راهداری ایــران با توجه به   3- اقدامــات بعــد از بــارش 
كشورهای اروپائی مثل سوئد، دانمارک،  ضوابط و اســتانداردهای 
 (PIARC گزارشــات مجمع جهانی راه )پیارک كانادا براســاس  نروژ، 
گردیده انجام وظیفه می نماید. در ارتباط با اقدامات قبل  كه ابالغ 
كه به  گرفتن از ایســتگاه های هواشناســی جاده ای  ازبارش با یاری 
كیپ ها را  نــام هوا راه )RWIS( می باشــد با اخذ اطالعــات راهداری ا
كار را از چند روز قبــل در برنامه اجرایی  كه همیــن  آمــاده می نمایــد 
خــود داشــت البتــه باید اذعــان نمود بــا این میزان ریزش ســنگین 
كافــی نبــود. بــا این  بــرف در اقصــی نقــاط ایــران امكانــات موجــود 

گذر از گریوه های راهداری در حال و آینده

مهندس محمدعلی پورشیرازی- عضو هیأت بازرسان



37
37

ن
گرا

اد
م آب

پیا
حــال بایــد قبول نمود با توجه به ســنگینی بارش بــرف در راه های 
كوچک  گر مشكالتی درشهرهای  كشــور انسدادی به وجود نیامد ا
كه نباید آنرا از نظر دور  بود مربوط به مســائل درون شــهری اســت 
كــه به موضــوع ارتباطــات زمینــی مربــوط می گــردد؛ البته  داشــت 
كنــد بود آنهم ارتباطی به  ســرعت حمل ونقل بعلت وضع موجود 
راهداری نداشت به وضعیت سنگینی هوا باید توجه نمود و موارد 
كه به بحث فعلی ارتباط ندارد. نویســنده این مقاله دردو  دیگری 
گذری داشــت و مدیركل هــا را واقعًا درحال  محــل بازدید عبوری و 
فعالیــت دیــد ضمــن اینكــه اینجانــب در وزارت راه وترابری منحل 
شــده بالغ بر50 ســال ســابقه حضــور از نزدیک و متعاقبــًا اجرائی با 
آن نهاد داشــته ام و در زمان بهمن های ســنگین سالهای 50-45 
كشته شدن یكی از راهداران محترم درمحل  امامزاده هاشم و نیز 
فوق حضور داشتم كه شرایط پیش آمده در آن زمان منجر به زدن 
كه  گردید وطرح مسیر مشاء تهیه شد  تونل فلزی امامزاده هاشم 
دههــا ســال بالتكلیف بــود لذا باید به عــدم توجه دولتهــا در زمان 
عادی سال به وزارت راه وترابری منحل شده را یكی از عوامل مؤثر 
گذاری  كه مــوردی از آن عــدم وا كرد،  در مشــكل پیش آمــده تلقی 
كه بارها یادآوری  بودجه مورد نیاز جهت تأمین امكانات می باشد 

شده است چه به صورت مقاله چه بصورت تذكر حضوری.
كمتر بوده است. جهت ادامه بحث   البته گوش شنوا دراین سالها 
در رفع نســبی مشــكالت تردد به وجود آمده در زمان خاص بارش 
ک بیشتر سطح جاده ها،  برف ادارات راهداری برای ایجاد اصطكا
كه  مبادرت به پخش شــن و نمک توســط ماشین آالت می نمایند 
كه درعملیات  موجب یخ زدائی می گردد البته توجه خواهند نمود 
یخ زدائی با توجه به وضعیت جاده از دوسیستم استفاده می گردد
كــه در بارش    )De Icing( 1- جلوگیــری از یــخ نــزدن ســطح جــاده 

كمی دارد كاربرد  های سنگین برف 
كــه   )Anti Icing( 2- از بیــن بــردن یــخ بوجــود آمــده درســطح راه 
سطح جاده با پخش شن ونمک برطرف میگردد. باید توجه نمود 
ک )معروف به طوفان برف( مقابله  درزمان برف سنگین توام با كوال
كه اذهان عمومی آنرا  با یخ و برف با مشــكالت زیادی همراه است 
كه درواقع اینطور نیست و  ناشی از ضعف راهداری تلقی مینمایند 
گاهی موارد در اذهان مردمی بزرگنمایی می شود مالحظه 4 عكس 
كه  گرفت  از ســه نقطــه جهان از بالغ بر 500 عكــس می توان نتیجه 
گهانی است بیشتر كشورها هم برای مدتی  وقتی بارش سنگین و نا
عاجز می شوند. لذا مساعی زحمتكشان راهدار به خصوص تعداد 
كه باقی مانده اند  كمی از قدما و زحمتكشــان و مطلعان راهداری 
گرفــت. البتــه همه دســتگاه های ما مشــكل عدم  را نبایــد نادیــده 
گرائی هست بدون  تربیت نیروی انســانی را دارند می دانیم مدرک 
كه درهمه دســتگاه ها هم  كاربــردی دارندگان آن،  توانمندســازی 
كه چــرا عالمَا   مشــهود اســت. این ســوال هنوز مطرح اســت 

ً
كامــاَل

كار مفید درســت  كــه بالغ بر80 ســال ســابقه  وعامــداَ تشــكیالتی را 

كه ادغام  دارد منحــل می كنیم بــدون توجه به اینكه دو ســازمانی 
كاماَل متفاوت عمل  كردن امور  می شــود در سیاســتگذاری و اداره 
می كنند پس شــاید منظور دیگری بوده اســت برگردیم به برفهای 
ســنگین زمســتانی امســال در سایركشــورها در بهمــن مــاه ســال 
جاری، بارش برف ســنگین در شــهرهای مختلف امریكا )الینویز- 
كانادا ، چین، ازبكســتان و...  بوســتون- تگزاس و...( و یا اونتاریو 
گذران  كه  كاماَل نشان می دهد  با توجه به انبوه عكســهای موجود 
معمول زندگی در این شهرها مختل شده است. حتی كشور چین 
را مشكل بارش زمین گیر كرده بود كه در خبرگزاریهای جهانی، این 
 (Weather Disaster( یورش بارشــها را به نام مصیبت آب و هوائــی
كمبــود آب، ما باید  كرده انــد. البتــه به علت مشــكالت  نامگــذاری 

كر درگاه الهی باشیم. شا
كشــورها   بــاز بــه عنــوان مثــال در رســانه ها قســمتی از مشــكالت 
گردیــد مثــاَل درایالــت االبامــا در یــک بزرگــراه بالــغ بــر چهل  مطــرح 
كامیــون  (40( تصــادف زنجیــره ای خــودرو و پانــزده )15( تصــادف 
گزارش شــده اســت و یــا درآتالنتا حدود  بــا مجروحــان و فوت افراد 
كه  نــود اتوبــوس حامل دانش آموزان از ادامه مســیر بــاز مانده اند 
كه عكســهای آن موجود اســت در  عیــن ایــن اتفاقــات ومشــكالت 
كرواسی- آلمان- لهســتان- اتریش و... در  روســیه – ازبكســتان- 
كه برای  سال جاری موجب مشكالت جهت آن مكانها شده است 
خیلی ها مدینه فاضله است. لذا با ذكر این مثالها باید توجه نمود 
كار برده اند. البته  كــه راهداران ایران واقعَا نهایت ســعی خود را بــه 
كاماَل  یكــی از مشــكالت اصلــی مــا ادغــام دو وزارتخانه بــا دو برنامه 
كه امید اســت بزرگان مملكت این اقدام اشــتباه را  جدا می باشــد 
كننــد و دو وزارتخانــه راه وترابــری منحله و مســكن  ســریعًا جبــران 
وشهرســازی را به جای اولیه خــود بازگردانند و نام خود را جاودان 
كه امكانات  ســازند ضمن اینكه ازدولت تدبیر و امید توقع می رود 
بودجه ای وزارت راه وترابری را به میزان واقعی و مورد نیاز برســاند 
گذشــته اعتبار  كالن آن را تأدیه نماید؛ نه اینكه چون  و بدهیهــای 
كه مطالبات فراوان  كنند. باید توجه نمــود  آنــرا خــرج امور دیگری 
كه پیمانكاران از 2 سال قبل با مدارک موجود از وزارت  وسنگینی 
راه وترابــری دارند و دریافت ننموده اند خود از مشــكالت اساســی 
است كه شاید عالمًا وعامدًا  باشد كه درست برخالف كشورهائی كه 
سازندگان زیربنائی آنها حرف اول وآخر توسعه را می زنند و سیستم 
پشتیبان آنهاست در كشور، دیگرگونه عمل می شود نه اینكه توان 
اقتصادی نیست بلكه طور دیگری رفتار می شود در مقابل بخش 
خصوصــی واقعی به بعضی از شــبه بخــش خصوصی های معروف 
بــه خصولتــی از هیچ مســاعدتی دریــغ نكــرد. در خاتمــه از جناب 
آقــای دكتــر آخونــدی وزیر محتــرم و فرهیخته و مطلــع وزارت راه و 
شهرســازی توقع مــی رود امكانــات اعتبــاری راهداری را بــه میزان 
واقعــی مشــخص نمایند و دســتور پرداخت آن را صــادر فرمایند تا 

گردد. )آمین یا رب العالمین(  نسبت به رفع نواقص نیز اقدام 
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خ 92/11/3  كه صبح روز پنچشنبه مور در ابتدای جلسه ی شورا 
كیش شروع شد پس از تالوت  در سالن همایش های بین المللی 
كالم ا... مجیــد و پخــش ســرود جمهوری اســالمی ایران  آیاتــی از 
و عــرض خیــر مقــدم توســط آقــای مهندس حســن ســعادتمند 
ریاســت هیأت  مدیرهکانون سراســری مراســم تجلیــل از آقای 
كانون سراسری با  مهندس نوری رئیس سابق هیأت مدیره ی 
اهــدای لوح تقدیر به عمل آمد ســپس آقای مهندس نوری به 
گزارش خواهد  كه متــن آن در پایان این  ایراد ســخن پرداخت 

آمد.
ح  كار به شــر پس از مراســم تجلیل جلســه شــورا وارد دســتور 

گردید: ذیل 
گزارش اقدامات انجام شــده در خصوص  ح مســائل و ارائه  1- طر

امور نظام اجرایی
گزارش اقدامات انجام شده در خصوص  ح مســائل و ارائه  2- طر

امور نظام فنی
3- بررسی و ارائه پیشنهادات اصالح بودجه ی سال 93

گــزارش موضــوع مجریــان ذیصــالح و موضــوع شــورای  4- ارائــه 
گفتگو در استان ها

كید بر ماده ی 169 مكّرر ح مسائل و موارد مالیاتی با تأ 5- طر
گــزارش در ارتبــاط بــا مــاده  8 و 9 و 14 قانــون  6- اطالع رســانی و 

كثر استفاده از توان تولیدی داخلی حدا
كــه در هــر یک از مــوارد فــوق نماینــدگان انجمنها نظــرات خود را 
كانــون سراســری و انجمنها نســبت به  ابــراز نمودنــد و مقــرر شــد 
رفع مشــكالت و معضالت سیستم پیمانكاری اقدامات الزم را به 

عمل آورند.
مهندســان  آقایــان  ســاختمانی  شــركتهای  انجمــن  از  توضیحــًا 
عطاردیان و الماســی و ســجادی نائینــی و از انجمــن پیمانكاران 
و  اقبالــی  مهندســان  آقایــان  ایــران  تجهیــزات  و  تأسیســات 
آقــای  تشــكلها  هماهنگــی  شــورای  از  و  پیــروی  و  منوچهریــان 
مهنــدس تائــب دبیــر هیــأت اجرایــی در اجــالس مذكــور شــركت 

نموده و نظرات خود را در موارد مختلف اعالم نمودند. 
هیــأت  ســابق  رئیــس  نــوری  مهنــدس  آقــای  ســخنرانی  متــن 
 مدیره كانون سراسری انجمن شركتهای ساختمانی، تأسیساتی 
و تجهیزاتی ایران و دبیر انجمن شركتهای ساختمانی، تاسیساتی 
و راهسازی استان اصفهان در همایش شورای ادواری انجمن ها 

در جزیره ی زیبای كیش  در تاریخ 92/11/3:

ا  ا ا   ا ا ا  ر ا  ا ا  ا اد ا ا  رگ
ا  ر   ا  د  م   ا ا  ا ا  ر  د  را

شـــركتهای  انجمـــن  و  سراســـری  كانـــون  هیأت  مدیـــره  توســـط  آمـــده  عمـــل  بـــه  هماهنگی هـــای  اســـاس  بـــر 
چهـــارم  تـــا  اول  تاریـــخ  در  انجمنهـــا  ادواری  شـــورای  اجـــالس  هرمـــزگان  اســـتان  تأسیســـاتی  و  ســـاختمانی 
كشـــور  سراســـر  انجمنهـــای  كلّیهـــی  نماینـــدگان  حضـــور  بـــا  كیـــش  زیبـــای  ی  جزیـــره  در   92 مـــاه   بهمـــن 

گردید. و انجمن های میهمان برگزار 
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هلل الَرحمِن الَرحیم َو ِبه َنســَتَعین ِاَنُه َخیُر ناِصِر َو ُمعین َو 

ُ
ِبســِم ا

لَعلِی الَعظیم
َ
ال ِباهلل ا

ُ
ه ا ِوَ

ُ
الحول َو ال ق

با عرض ســالم خدمــت همه عزیزان و ســروران حاضر 
در جلســه و با ســپاس فراوان از اظهــار لطف و محّبت 
كنندگان این اجالس  همكاران عزیز و با تشّكر از برگزار 
انجمــن  بازرســان  و  محتــرم  هیأت مدیــره  ویــژه  بــه 
شــركتهای ساختمانی و تأسیســاتی استان هرمزگان و 
كانون  با ســپاس و قدردانی از هیأت مدیره و بازرسان 
گرامی  سراســری و بــا تبریک میالد با ســعادت رســول 

اســالم)ص( و حضــرت امام جعفر صادق )ع(، بنــده به عنوان فرد 
كوچكــی از مجموعــه ی تشــّكلهای حرفه ای پیمانــكاری، عرایض 

مختصری را خدمت عزیزان ارائه می نمایم.
در ابتدا الزم می دانم به عرض برسانم كه حقیر افتخار می كنم كه بعد 
غ التحصیلی در ســال 1339 از دانشــكده فنی دانشــگاه تهران و  از فار
ورود بــه ایــن حرفه ، طی بیش از 40 ســال دبیری انجمن اصفهان و 
كانون سراسری و چهار دوره  12 ســال )4 دوره( ریاســت هیأت مدیره 
ســه ساله مســئولیت در سازمان نظام مهندســی ساختمان استان 
كه این را  كنم  اصفهان، توانســته ام دوســتان عزیز و ارجمندی پیدا 
بزرگترین سرمایه معنوی برای خود می دانم و باور كنید این دوستان 

هستند كه به امثال من انرژی فعالّیت می دهند.
در اینجا الزم است توصیه هایی خدمت دوستان و همكاران عزیز 
بنمایــم و آن اینكــه همــه مــا برای خدمــت بی مّنــت در انجمنها و 
كانونهــا اعــالم آمادگی نموده ایم و در این راســتا بــه دلیل احترام و 
كه برای همه مدیران شــركتهای عضو قائل هســتیم متقاباًل  عّزتی 
گــر در هیأت مدیره هــا در بعضــی مــوارد  انتظــار احتــرام داریــم و ا
اختــالف نظــر وجــود دارد نبایســتی منجــر بــه تنــش و درگیــری و 
گر چنین  كه ا كرده اهانت و بی حرمتی به همدیگر شــود  خــدای نا

شد قطعًا باعث تیرگی روابط خواهد شد.
گر اهــدای این لــوِح تقدیــر و برگزارِی مراســِم  نكتــه بعــدی اینكــه ا
كه بنــده دیگر قطع  تجلیــل از اینجانــب بدیــن معناســت 
گر تصور  كنــم، ا ارتبــاط نمایــم و با همه چیــز خداحافظی 
كه ما  این اســت بایســتی به عــرض همه عزیــزان برســانم 
كه خیلی راحت  كانون را راحت به دســت نیاورده ایم  این 
كنار  از دســت بدهیــم و لــذا بازهــم در مواقــع حســاس در 
كانون حضورخواهم داشــت  عزیــزان هیأت مدیره دلســوز 
كرد. و به قول معروف: كوششی فروگذاری نخواهم  و از هر 

كه آرام نگیریم    ما زنده از آنیم 
كه آسودگی ما عدم ماست موجیم 
توصیه دوم بنده در خصوص مشــكالت سیستم پیمانكاری است 
كلّیه انجمنهای اســتانها، نهایت همكاری را  كه اســتدعا می نمایم 
كانون سراسری بنمایند تا مسئوالن  در تمام موارد با هیأت مدیره 
كــه متأســفانه روز بــه روز بر تعــداد آنها  كانــون بتواننــد مشــكالت را 

افزوده می شود یكی پس از دیگری برطرف نمایند. انشاءاله
در خاتمه ضمن ســپاس فراوان از آقایان مهندســان سعادتمند و 
كانون سراســری و آقایان مهندسان موسوی  چابک رئیس و دبیر 
و نجاتی رئیس و دبیر انجمن شــركتهای ســاختمانی و تأسیساتی 

كه: استان هرمزگان بایستی به عرض تک تک عزیزان برسانم 
تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد  

گزند مباد  وجود نازكت آزرده ی 
     سالمت همه آفاق در سالمت توست

 به هیچ عارضه شخص تو دردمند مباد.
قنا ِلما تِحّب و ترضٰی

ّ
الهّم وف

كار                                                                                      كن سرانجام  خدایا چنان 
تو خشنود باشی و ما رستگار

كادام • آسفالت ما
مدیرعامل: آقای مهندس فریبرز عبدالمالکی

نشانی: تهران،  خیابان پاسداران، بوستان هفتم، پالك 140
تلفن: 43 و 22598142 – 22551518

فکس: 22582571
info@makadamco.com :ایمیل

www.makadamco.com :وب سایت

• خدمات ژئوفناوری سارنگ
مدیرعامل: آقای دكتر سارنگ صیرفیان

گــوی آبــادی، خیابــان  نشــانی: تهــران، خیابــان ظفــر، خیابــان 
قلی پور اردكانی، پالك 35

تلفن: 7 – 22631145  و  6 – 22647464
فکس: 22631148

www.sarang-geotech.com :وب سایت

تغییرات اعضا
• شركت جهان پارس

مدیرعامل: آقای دكتر سیروس سلیمی پور

• شركت عمران آالنك
مدیرعامل:  مهندس منصور محمد علیزاد رفیع

كدپستی: 1997746449

كامیاران راه • شركت 
نشــانی:  تهــران، بزرگــراه جالل آل احمــد، انتهای پــل آزمایش، 
كدپســتی:  خیابان مهدی اول، پالك 175، طبقه دوم، واحد 3، 

1464775985
تلفن: 88241705
فکس: 86015699
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فنــی  آزاد  آموزشــگاه  فجــر  دهــه  مناســبت  بــه  و  15بهمــن  روز  
بــا حضــور دكتــر  وحرفــه ای صنعــت ســاختمان بهاء الدیــن ادب 
و  مســكن  راه،  تحقیقــات  مركــز  رئیــس  شــكرچی زاده،  محمــد 
كشــور، آقــای حســن عزیــزی مدیــركل آمــوزش فنــی  شهرســازی 
و  ملكیانی فــرد  منوچهــر  مهنــدس  البــرز،  اســتان  حرفــه ای  و 
ایــران،  ســاختمانی  شــركتهای  ســندیكای  هیأت مدیــره  رئیــس 
مهنــدس  ســندیكا،  نایب رئیــس  خوانســاری  جــواد  مهنــدس 
كانــون عالــی انجمن-هــای صنفــی  محمــد عطاردیــان  دبیــركل 
نیكویــی مدیرعامــل مجتمــع  ایــران، دكتــر رجبعلــی  كارفرمایــی 
آموزشــی ســاختمان بهاءالدیــن ادب و جمعــی از فعــاالن حــوزه 
صنعــت ســاختمان و اعضای هیات مدیره ســندیكای شــركتهای 

ساختمانی ایران افتتاح شد.
و  مســکن  راه،  تحقیقــات  مركــز  رئیــس  شــکرچی زاده  دكتــر 
كشــور ضمــن اشــاره بــه عــدم وجــود دانــش وتبحــر  شهرســازی 
كافی از نحوه ســاخت وســاز ســاختمان به نقش آموزشــهای فنی 
كاهــش فاصلــه بین دانش تئوری و اجــرا پرداخت و  وحرفــه ای در 
كنون وزارت راه و شهرسازی رویكرد فعاالنه ای  كرد: ا خاطر نشــان 

نسبت به آموزشهای فنی وحرفه ای دارد .
كید بر ضرورت  رئیس مركز تحقیقات راه، مســكن وشهرسازی با تا
صنعتــی ســازی عناصر ســاختمانی و سیســتمهای ســاختمانی و 
كمبــود نیــروی ماهــر در ایــن زمینه هــا نســبت به حوزه هــای دیگر 
كاردانهای فنی و  افــزود: مقــررات ملی ســاختمان از طریق وجــود 

اجرای آموزشهای مهارتی محقق می شود.
در ادامه مهندس جواد خوانساری رئیس هیئت مدیره مجتمع 
آموزشــی بهاءالدیــن ادب و نائب رئیس ســندیکای شــركتهای 
ســاختمانی ایــران بــا ابــراز خرســندی از تاســیس آموزشــگاه آزاد 
در حــوزه صنعــت ســاختمان به ضــرورت ارائــه آموزشــهای فنی و 
كیفیــت بخشــی  كارگــران ســاختمانی و نقــش آن در  حرفــه ای بــه 
ســاختمانها و پروژه هــای عمرانی پرداخــت. وی همچنین ضمن 
اشــاره بــه اهداف هیئــت مدیره جهت تاســیس آموزشــگاه مذكور 
از وزارت راه و شهرســازی خواســت تــا حمایتهــای الزم را از ایــن 

آموزشگاه آزاد فنی وحرفه ای صنعت ساختمان بهاء الدین ادب افتتاح شد
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آموزشگاه به عمل آورند.
كل آموزش  در این مراســم حســن عزیزی مدیر 
فنــی وحرفــه ای ضمــن تقدیر وتشــکر از اهتمام 
موسســین آموزشــگاه مذكور، یاد وخاطره مرحوم 
ضمــن  وی  داشــت.  گرامــی  را  ادب  بها ءالدیــن 
تبیین اهداف و برنامه های ســازمان آموزش فنی 
وحرفــه ای در حــوزه تربیــت و تعییــن صالحیــت 
مهــارت  بــه جــذب ســریع  كارگــران ســاختمانی، 
آموختــگان آموزشــهای فنــی وحرفــه ای خصوصًا 

ح 18 ماهه اشاره نمود. طر
كل آموزش فنی وحرفه ای با اشاره به ماده  مدیر 

21 قانــون برنامــه پنجــم توســعه ونظام مهــارت و فنــاوری، تربیت 
تكنیســین در حوزه های مهارتی را یكی از وظایف سازمان آموزش 
فنــی وحرفــه ای دانســت و پیشــنهاد توســعه همــكاری ســازمان 
آموزش فنی و حرفه ای و مركز تحقیقات راه، مســكن وشهرســازی 

را به منظور استفاده ازظرفیت های آموزشی طرفین ارائه نمود.
كلنگ زنــی ســاختمان آموزشــی،  در ادامــه پــس از انجــام مراســم 
كارفرمایی  كانون انجمن های صنفی  مهندس عطاردیان دبیر كل 
كارگر ســاده و مهندس بیشتر  گفت: در دوران ما فاصله بین  ایران 
كشــور را با دشــواری  از امروز بود و این فاصله پروژه های زیربنایی 
مواجه می كرد. برای رفع این نقیصه هنرســرای عالی تشــكیل شد 
گردیــد. بعدها پلی  كــه بــه مرور تبدیل به دانشــگاه علــم و صنعت 
كه  تكنیک و صنعتی شریف را برای تربیت تكنسین تشكیل دادند 
كاركرد اصلی خود را از دست  آنها هم به دانشــگاه تبدیل شــدند و 
گرفته-اند.   كار را یاد  كثر تكنسین های ما از طریق تجربی  دادند. ا
غ التحصیلــی مهارتهای  بســیاری از مهندســان مــا نیــز در بــدو فار
كارگاههــا یاد می-گیرند. متاســفانه  كار را در  الزم را ندارنــد و عمــاًل 
تحصیالت دانشــگاهی و دبیرســتانی ما با نیازهای جامعه همســو 
گر  كا كردن فاصله  نیســت و الزم اســت نیروی انسانی الزم برای پر 

كــه آموزشــگاه آزاد فنــی وحرفه ای  ســاده و مهنــدس تربیت شــود 
حاضر با چنین هدفی راه-اندازی شده است. 

هیــات  رئیــس  ملكیانی فــرد  منوچهــر  مهنــدس 
مدیره انجمن شــركتهای ســاختمانی نیز با اشاره 
كــه ســازندگان عشــاق واقعــی مملكــت  ایــن  بــه 
هســتند و مهنــدس بهــاء الدیــن ادب نیــز فــردی 
كــرد:  ملــی مذهبــی و عاشــق وطــن بــود، عنــوان 
حلقه هــای مفقــودی موجود از مهندســی تا اجرا 
خســران ملــی زیــادی را بــه همــراه دارد. آمــوزش 
كردن حلقه هــای مفقوده در همه  كاربــردی به پر 
رشــته های صنعــت احــداث می انجامــد و یكــی از 

راههای حركت به سمت توسعه است. 
وی افــزود: بــرای بــه وجــود آمــدن یــک ســانتیمتر خــاك رس 700 
كــه مــا همین خــاك رس را تبدیــل به آجر  ســال زمــان الزم اســت، 
می كنیم و به بدترین شــكل در ســاختمانهایی با عمر و استقامت 
كافی، خســارتهای  كه با آموزش  كــم مصــرف می نماییم. در حالی 
ج از چهارچوب بهره وری اســت نیز به  كــه خــار ناشــی از اقداماتــی 
حداقــل می رســید. علــم را راهنمــای عمــل قــرار دادن و توجــه به 

ارتقای نیروی انسانی مؤثرترین عامل افزایش بهره وری است. 
گفت: متاســفانه ســاختن مملكت به دست عده ای  وی در پایان 
گاهــی پولشــان را وارد حــوزه  كــه هــر از چنــد  ســرمایه دار افتــاده 
كه ســاخت یک ســاختمان از عمل  جدیدی می كنند غافل از این 
جراحی مهم تر اســت و غفلت در آن جان تعداد بیشــماری از افراد 

را به خطر می اندازد. 

آزاد  وحرفــه ای  فنــی  آموزشــگاه  عامــل  مدیــر  نیکوئــی  دكتــر 
بهاءالدیــن ادب نیــز بــه ایــراد ســخنرانی پرداختنــد  و بــا اشــاره 
كاربــردی نبــودن برخی از سیســتمهای آموزشــی، لــزوم ایجاد  بــه 
كشــورهای  گفــت: در  كــرد. وی  ح  سیســتم آموزشــی دوال را مطــر
صنعتــی از جملــه در آلمــان این سیســتم وجــود دارد و بــا ارتقای 
كشــور آلمان را به ســمت صنعتی شــدن  نیــروی متخصــص خــود 
آموزش هــای  از  بعــد  جوانــان  روش  ایــن  در  اســت.  داده  ســوق 
كار می شــوند و آموزشــهای بعــدی را در حیــن  حرفــه ای وارد بــازار 

كار فرامی گیرند. انجام 

آموزشگاه آزاد فنی وحرفه ای صنعت ساختمان بهاء الدین ادب افتتاح شد



42
42

ن
گرا

اد
م آب

پیا
دكتر عباس آخوندی در ابتدای ســخنانش با اشاره به اینكه در تمام 
كه ماحصــل تالش  كشــیده شــده  كشــور زحمــات زیــادی  شــهرهای 
بســیاری از مهندسان شهرسازی، معماران و دیگر مهندسان است، 
كه فضای شهرها با وجود  گفت: متاسفانه شاهد این اتفاق هستیم 
مســئله آلودگی، مشكالت زیست محیطی، ترافیک و به هیچ عنوان 
برای شــهروندان دلپذیر و دل انگیز نیســت. معتقدم باید راحت تر با 
هم حرف بزنیم. متاســفانه قوانین و مقررات شــهرها بی ارزش است 
كثر امــور در حوزه  و همه چیــز قابــل دادوســتد مي باشــد. متاســفانه ا
كار به صورت سیســتم وار می گوییم  شــهری تعیین می شــوند اما آخر 
نشــد. هــزاران میلیــارد در شــهرها هزینه شــده اســت، ایــن در حالی 
كنون با مسئله آلودگی و مسائل  كه هم ا كالن شــهرهای ما  كه  اســت 
محیط زیست روبرو هستند و آسایش و محیط شهرها خیلی دل انگیز 
نیست.هیچ مقام مسئول و هیچ مدیری نمی تواند مشكالت موجود 

كند مگر اینكه خود جامعه تصمیم بگیرد.  در شهرها را حل 
كیــد بــر اینكــه در ایــن زمینه هــا بایــد بــا مــردم و  دكتــر آخونــدی بــا تا
كــه دارنــد بــه عنــوان شــهروند  غ از تخصص هایــی  حرفــه ورزان فــار

كنیم راجع به مســائل  كرد: اساســا باید قبول  كنیــم، اظهار  گفت وگــو 
كنیم تــا نهایتا شــاهد اصــالح فرآیندها باشــیم.  كشــورمان بایــد فكــر 
كنــون بــا پدیــده فقر شــهری مواجه هســتیم و نمی توانیــم آن را  هم ا
كنیم.  نادیــده بگیریــم بنابرایــن باید راه حلــی برای این مســئله پیدا 
گسترده شدن  ترافیک، آلودگی هوا، از بین رفتن جنگل ها و باغات و 
شهرها از جمله مشكالتی بود كه وزیر راه و شهرسازی در این نشست 

كرد. به آن ها اشاره 
وی افزود: متاسفانه از سوی دیگر شاهد تعیین اهدافی برای توسعه 
هســتیم امــا پــس از مدتــی با جواب نشــد مواجــه و روبرو می شــویم. 
می خواســتیم آلودگــی را ازبیــن ببریم نشــد، می خواســتیم جنگل ها 
كنیم؟  كجا باید شــروع  كنیم نشــد، می خواســتیم نشــد. از  را حفظ 
كه هر روز ســاعت ها از وقتشــان  چگونــه مي توانیــم به میلیون ها نفر 
در ترافیک می گذرد و سالمتی آن ها تهدید می شود پاسخگو باشیم؟

وزیر راه و شهرســازی به دوگانگی تصمیم گیری در شــهرها به واسطه 
گفت:  كرد و  وجود شهرداری ها و فرمانداری ها و استانداری ها اشاره 
باید نظام حكمروایی شهری تغییراتی داشته باشد و طراحی شهری 
كمیت شهری  و معماری آن فراتر از وضعیت فعلی باشد. دوگانگی حا
كــه نمونه هــای  در بســیاری مــوارد بــه صــورت ریشــه ای وجــود دارد 
متعدد آنرا در تهران می بینیم. تنها انگیزه من از حضور در وزارت راه 
كمک جامعه بیاورم  كه مسائل غیر جاری را به  و شهرسازی این بود 
هر چند معتقد هســتم بدون خود جامعه هیچ مســئول و وزیری در 
كنــد مگر اینكه  كشــور نمی تواند مشــكالت را حل  فضــای بروكراتیک 

خود جامعه بخواهد.
كه  وی افزود: در این راســتا ابتدا باید سواالتی طرح شود. سئواالتی 
مــا را بــه بیراهــه نبــرد و در ادامه همه افــراد را صرف نظــر از تخصصی 
كه دارند، یک شــهروند بدانیم و این ادعا را برای خوش آیند سیاسی 
مطرح نكنیم.وزیر راه و شهرســازی در ادامه به نمونه هایی از جمله 

نخستین جلسه هم اندیشی جامعه و تشکل های حرفه ای معماری و شهرسازی روز سه شنبه، هشتم بهمن 92 از ساعت 
15 تا 18 عصر با حضور وزیر راه و شهرســازی در مركز تحقیقات راه ، مســکن و شهرســازی برگزار شــد. در این دیدار عالوه بر 
نمایندگان تشکلهای مختلف، دبیر و نائب رئیس  شورای هماهنگی تشکلهای مهندسی، صنفی، حرفه ای كشور نیز حضور 

داشتند. 
نخستین جلسه هم اندیشی جامعه و تشکل های حرفه ای معماری و شهرسازی به بررسی چالش ها و مشکالت پیش روی 
كنار ارتقاء جایگاه معماری و شهرسازی كشور با رویکرد شهروند مداری اختصاص داشت. جامعه و تشکلهای حرفه ای در 

در هم اندیشی تشكل های حرفه ای معماری و شهرسازی با وزیر راه و شهرسازی مطرح شد:

تـــكوین شــــــــــــهر      در مـــــدار 
وندی حقوق شهر
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كارون به عنوان تنها رودخانه دارای آب  عدم امكان استفاده از آب 
شیرین كشور یا از بین رفتن باغات اطراف مشهد اشاره كرد و گفت: 
گذشته داشتم با پدیده فقر شهری و فقر  كه طی ماه  در سفرهایی 
كــرد و نمی توان نســبت به آن  كه نمی تــوان آنرا انكار  مواجــه شــدم 
كرد: سال ها پیش برای  بی تفاوت بود.وزیر راه و شهرسازی تصریح 
كنترل جمعیت تهران تا 10 میلیون نفر تالش می شد اما نتوانستیم 

كنیم. كنترل  این جمعیت شهر را تا این میزان 
كــرد: باغات تهــران طی ســال های اخیر از بیــن رفته اند  وی اظهــار 
كارهــای انجام نشــده باقی مانده اســت.  و در نهایــت سیســتمی از 
آخونــدی بــا بیــان این كــه اوایــل انقــالب حــدود 300 اثر بــا ارزش در 
گفت: در حال حاضر تنها 60 یا 70 اثر با  كشــور شناسایی شــده بود، 
گفته وی رشد سریع شهرهای پیرامون  ارزش باقی مانده است. به 
كالن شــهرها موجــب شــد تا ظرفیــت ســكونت پذیری بــه وضعیت 
گفته آخوندی جمعیت شهر مشهد در  نابهنجاری تبدیل شود.به 
ســال 74 یــک میلیــون و 800 هــزار نفر بود اما امســال جمعیت این 
شــهر با دربرگیری 29هزار هكتار جمعیت شــهر به سه میلیون و 100 
كرد: زمانی در اطراف شهر مشهد  هزار نفر رسیده است. وی تصریح 
كه تمــام باغات از بین  كنون می بینیم  باغــات زیــادی بود، امــا هم ا
كه حــس تعلق محلــی از بین رفته  رفتــه اســت این نشــان می دهد 
اســت. بنابرایــن اینكه این همــه از باغات از بیــن می روند دلیل آن 
گر حس تعلــق بود یک  كــه ا كــه حس تعلق نیســت چرا  ایــن اســت 

فریاد و یک ناله ای برمی خواست.
آخوندی در پایان این بخش از سخنانش گفت: همه شما با مسائل 
تولیدی شهرهای ایران درگیر هستید و در خصوص مشكالت موجود 
چــه پیشــنهادات و رهنمودهایــی دارید؟ وی در ادامه به مشــكالت 
موجود در عرصه حمل و نقل كشور پرداخت و گفت: این ادعا وجود 
دارد ایران در چهار راه جهانی قرار دارد و از ترانزیت می تواند اســتفاده 
كه ما هنوز حمل و نقل تركیبی  كند و در آمد داشته باشد در صورتی 
كار می كنــد، حمل و نقــل هوایی برای  نداریــم و دریــا بــرای خــودش 

خودش، جاده ها برای خودش و خطوط ریلی هم برای خودش. 
كشــور  كالن در عرصه حمل و نقل  وی بــا اشــاره بــه ســرمایه گذاری 
كنیــا در  كرده ایــم تــا بــاری از  گفــت: مــا چقــدر ایــن فضــا را فراهــم 
بندرعبــاس تخلیــه شــود و بــه تركمنســتان ارســال شــود؟وزیر راه و 
شهرســازی با یــادآوری اینكه ارزش امروز زیرســاختهای راهی ایران 
كرد: باید بتوانیم بندر رجایی را  كید  200 هزار میلیارد تومان است تا
كاالیی را  كنیم تا بتوانیم به عنوان مثال  با ریل به سرخس متصل 

كنیم. كنیا به ازبكستان منتقل  از 
وی در خاتمه سخنانش به ضرورت برگزاری نشست هایی با هدف 
گفت:  كــرد و  همفكری با معماران و مهندســین شهرســازی اشــاره 
كردم به جای نشســتن در اطاق هایی با درهای بســته مسائل  فكر 
را بــا حضــور جامعه حرفــه ای این عرصه در میان بگذارم و چه بســا 
كــه در این  ســواالت مهم تری از ســوی شــما مطرح شــود. هر چند 

كیفیــت، مقاومت در  زمینــه مشــكالت و مســائل دیگری در بحــث 
برابر زلزله، پایداری، عمر مفید ساختمان ها، زیبایی شناسی و–نیز 

وجود دارد. 

ح نظــرات  در ادامــه ایــن نشســت هــر یــک از حاضــران بــه طــر
و دیدگاه هــای خــود پرداختنــد. مهنــدس تائــب دبیــر شــورای 
هماهنگــی تشــکلهای مهندســی صنفــی، مهندســی  حرفه ای 
كمیــت بــه پارادایم شــهروند  گفــت: بایــد از پارادایــم حا كشــور نیــز 
گــر ایــن اتفاق نیافتد بســتر مناســب برای توســعه شــهری  برویــم. ا
كه باالترین حقوق را دارد ولی به  فراهم نمی شــود. شــهروند اســت 
آن توجه نمی شــود. متاســفانه پروژه ها هم برای عمران و ســاخت 
كدام  تعریــف می شــوند نه برای توســعه، آنهم از نــوع پایــدار آن. در 
كــه قرار اســت از  كــه ارائــه می دهیــم به انســانی  یــک از طرح هایــی 
كــه تمــدن ایــران بــر  كنــد توجــه می كنیــم؟ در حالــی  آن اســتفاده 

اســاس انســان محوری پایه ریزی شــده اســت. وظایف مهندسان 
كارفرمایان نیســت بلكــه پرداختن به  مشــاور پرداختــن بــه منافــع 
منافع شــهروندان اســت. صاحبنظران باید در توســعه و برنامه آن 
وارد شــوند. و در این مورد مدعی باشــند نه متقاضی. باید شــهر را 
كه مدام در حال تكوین است و این تكوین  موجودی زنده بدانیم 
باید در مدار حقوق شــهروندی باشــد. بنده به عنوان دبیر شــورای 
هماهنگی آمادگی این شوا را برای همكاری در سازماندهی امور در 

همه سطوح اعالم می كنم.
گفــت:  مهنــدس شــکوفی نائــب رئیــس شــورای هماهنگــی نیــز 
دولت جدید از بخش خصوصی صحبت می كند ولی تحقق بخش 
خصوصــی بــا تصمیم گیــری پشــت درهــای بســته ناممكن اســت. 
ضوابط معماری و شهرسازی ما متعلق به 50 سال قبل است و باید 
در مورد آن با تعامل بخش خصوصی تصمیم سازی شود. معماری 

و شهرسازی ما باید با جمعیت و تعداد جمعیت متوازن باشد.
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 Buyback، Finance در این زمینه می توان به قراردادهایی چون 
گرفته  كار  كافی بــه  كــه چنانچــه تمهیــدات  كــرد  و Usance اشــاره 
نشــود منافع ســرمایه گذاران خارجی را بیشتر از منافع دولتها و به 
كاســتیهای  تبــع آن منافع ملی آنها را تأمین می كند؛ برای جبران 
عمرانــی  پروژه هــای  در  ســرمایه گذاری  قراردادهــای  قبیــل  ایــن 
كــه به آن  شــكل جدیــدی از ســرمایه گذاری متــداول شــده اســت 
گفتــه می شــود. البتــه ســابقه این نــوع از ســرمایه گذاری به   BOT
كانال ســوئز می رســد و در ادامه در قرن  قرن 13 میالدی و اجرای 
كیلومتری منطقه ســیبری با این روش  18 نیــز راه آهــن چند هــزار 
انجــام شــد. امــا در هزاره ســوم BOT بــه روش اجــرای پروژه های 
كه در آن شركت پیمانكاری مجری پیمان  گفته می شــود  عمرانی 
بــا  بیمــه(  و  بانــك  پیمانــكار، مشــاور،  از  )كنسرســیومی متشــكل 
بررســیهای فنــی -  اقتصادی پــروژه عمرانی با انعقــاد قراردادی با 
كارفرمــای بخش دولتی، اجرا و بهره بــرداری از پروژه را برای مدت 
زمان مشخصی برعهده می گیرند و پس از بازگشت اصل سرمایه و 

كارفرمایی  ســود توافق شــده در آن برای مجریان پروژه، به بخش 
تحویــل داده می شــود. البتــه از ایــن نــوع ســرمایه گذاری بیشــتر 
بــرای ســازه های زیربنایی ماننــد نیروگاه ها و راه ها و.... اســتفاده 

می شود. 
كشــور تركیــه  BOT بــا ســاختار فعلــی اولیــن بــار در دهــه 1980 در 
كار بــرده شــد. در این روش  گــذاری امتیــاز چنــد نیــروگاه بــه  در وا
كنسرسومی متشكل از پیمانكار، مشاور  كه اشاره شد  همانطوری 
ح را از دولت تحویل می گیرد  و بانك و بیمه تشــكیل می شــود و طر
ح  و پس از ســاخت برای مدت مشــخصی اجازه بهره برداری از طر
كــه پس از بازگشــت اصل ســرمایه و  كنسرســیوم اســت  در اختیــار 
ســود توافــق شــده در آن عین پروژه بــه دولت منتقل می شــود. از 
كه دولتها  مزایــای این نوع ســرمایه گذاری برای دولتها این اســت 
هیــچ بودجــه ای را ســاخت این قبیــل پروژه ها متقبل نمی شــوند 
كــه تــا ســال 1329 حــدود 90  بررســیهای آمــاری نشــان می دهــد 
میلیــارد دالر بــرای پروژه هــای انــرژی ســرمایه گذاری الزم اســت و 

نگاهی اجمالی به قراردهایB.O.T در پروژه های عمرانی
اد ا    ر ر  د

گــذاری ترجمــه معــادل فارســی )Build-Operate-Transfer( اســت  روش ســاخت، بهره بــرداری و وا
كــه حــروف اول آنها مورد اســتفاده قرار می گیرد و به صورت )BOT( شــناخته می شــود. در این شــیوه 
كنسرســیومی از بخــش خصوصــی اجــرا می گردد و  ســرمایه گذاری، پــروژه ای بــا مجــوز دولــت توســط 
گاهی  كه پس از انقضای مدت قرارداد پروژه به دولت طرف قرارداد منتقل می شود.  ساخته می شود 

پاره ای از قراردادهای ساخت زیرساختهای توسعه به نفع سرمایه گذاران خارجی است
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جذب این میزان ســرمایه گذاری اهمیت خود را بیش از پیش بارز 

و مشخص می سازد.
ضمــن اینكه این روش مؤثرترین راه مشــاركت بخش خصوصی در 
كشورهای متبوع خود است.  روند توسعه زیرساختهای توسعه در 
كــه ایــن روش ســرمایه گذاری نیز همانند ســایر  الزم بــه ذكر اســت 
انــواع ســرمایه گذاری در پروژه هــای عمرانــی مســتلزم تهیــه اســناد 

كارفرما است. مناقصه و مطالعات اولیه توسط 
ح زیر دارد: این روش برای دولتها مزایایی به شر

كارفرمــا هیــچ تضمینــی بــرای بازپرداخــت وامهــای پرداختــی   .1
سرمایه گذاران به متولیان پروژه )بخش خصوصی( نمی دهد.

2. ریســكهای مربــوط بــه ســاخت برعهــده متولیان پــروژه )بخش 
خصوصی( است.

3. تكنولــوژی و فناوریهــای نویــن توســط متولیــان پــروژه )بخــش 
خصوصی( به پروژه منتقل می شود.

كاهش بیكاری می شــود  4. ایــن روش موجــب افزایــش اشــتغال و 
كــه یكی از دغدغه های دولتهاســت زیرا هم در حیــن اجرای پروژه 
و هــم پــس از بهره بــرداری با ایــن روش ســرمایه گذاری، دولتها هم 
به زیرســاختهای توســعه دســت می یابند و هم بخشــی از مشــكل 
بیــكاری را حــل می كننــد و بــه تبــع آن تولیــد محصــول نیــز شــكل 

می گیرد و یا افزایش می یابد.
 BOT كه در ایــران اولین پــروژه با روش قــرارداد الزم بــه ذكــر اســت 
كه در آن  كشــور بود  كارخانه تولید برق پره ســر در شــمال  در پروژه 
كنسرســیومی متشــكل از ایــران، آلمــان و ایتالیا مبــادرت به انجام 

كردند. این پروژه 
یكی از مشكالت این نوع سرمایه گذاری در پروژه های زیرساختهای 
كه دولت نســبت به انرژی یارانه  توســعه در ایران شــاید این باشــد 
می پــردازد و عمل بــه پرداخت یارانه شــاید انگیزه های شــركتهای 
مؤسســات  و  بانكهــا  پروژه محــور،  شــركتهای  از  اعــم  ســرمایه گذار 

كنسرسیوم برای انجام این قبیل پروژه ها  بیمه ای را برای تشكیل 
كه قیمت انرژی نســبت به قیمــت جهانی آن  كاهــش دهــد زیــرا  را 

كمتر محاسبه می شود..
كنسرســیوم در  از ســویی بــه دلیل اینكــه بیانیه مأموریــت اعضای 
كافی و وافی بــه مقصود با  بســیاری مــوارد هماهنگی و هم ســویی 
كشــور ســرمایه پذیر ندارد می تواند زمینه های چالشــی را در فرایند 
كه بــرای اجرای  گفت  اجــرای پــروژه بــه وجــود آورد. در پایان بایــد 
كــه در ابعــاد ســاختاری و  پروژه هــای بــه روش BOT ضــرورت دارد 

گردد. محتوایی نهادهای ذیربط شرایط زیر لحاظ 
خ ارز یكسان باشد 1. نر

2. قوانیــن بــرای ســرمایه گذاران به ویــژه ســرمایه گذاران خارجی از 
ثبات و پایداری برخوردار باشد

3. نقــل و انتقــال منابــع و تجهیــزات و ماشــین آالت بــه ســهولت 
انجام پذیرد

كاركنان خارجی این قبیل پروژه ها  4. مالیــات بــر حقوق مدیران و 
گردد تا زمینه ها و انگیزه های الزم را برای حضور آنها ایجاد  تعدیل 
كشــور نیروهــای انســانی  نمایــد و از ِقَبــل ورود آنهــا بــه پروژه هــای 
ایرانــی شــاغل در پروژه هــا نیــز بــا الگوبــرداری از روشــهای اجرایــی 
آنهــا مهارتهــای علمــی، فنــی و حرفه ای خــود را افزایــش دهند و با 
كار و فعالیــت در پروژه هــا در مقیــاس پیشــرفته و  اســتانداردهای 

جهانی آن آشنایی بیشتری یابند
زیرســاختهای  پروژه هــای  در  انســانی  منابــع  اینكــه  آخــر  كالم  و 
كار در مناطــق فاقــد ســازه ها و ســامانه های  توســعه ای بــه دلیــل 
گذران اوقات فراغت ســالم دارند و باید زمینه های  تمدنــی نیاز به 
گرفته شــود  كشــور در نظر  الزم برای ایجاد انگیزه برای ورود آنها به 
گــردش و تفریح  و مناطــق و مكانهــای مشــخص و معینــی را بــرای 
 BOT كرد تا انجام پروژه های متناســب و متعارف برای آنهــا لحاظ 

تداوم یابد.
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معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: فنالندی ها برای سرمایه گذاری 
در آزادراه تهران - شمال عالقه مند هستند اما این موضوع منوط 
كنــون نمی توانیــم از  كــه ا بــه برداشــته شــدن تحریم هاســت چرا

سرمایه گذاران اروپایی در این زمینه استفاده كنیم.
گــزارش بنانیــوز ؛ علــی نــورزاد - مدیرعامل شــركت ســاخت و  بــه 
گفت و گو با ایسنا ضمن بیان  توسعه زیربناهای حمل و نقل - در 
اینكه دولت در ســاخت آزاد راه به دنبال جذب بخش خصوصی، 
ســرمایه گذار و ارائــه مشــوق های الزم در ایــن زمینه اســت، اظهار 
كرد: ســرمایه گذاران فنالندی در زمینه با ســرمایه گذاری در آزادراه 
تهران - شمال ابراز عالقه كرده اند و ما نیز از این موضوع استقبال 
می كنیــم. وی ادامــه داد: موضــوع مهم مســاله تحریم اســت و تا 
كه تحریم وجود داشــته باشد نمی توانیم از سرمایه گذاران  زمانی 
كشــورهای اروپایــی در این زمینه اســتفاده كنیم.معــاون وزیر راه 
كــرد: برای احــداث آزاد راه ها سیاســت دولت  و شهرســازی اظهار 
اســتفاده از تمام ظرفیت های بخش خصوصی و ســرمایه گذاران 
اســت تا هر چه زودتر زیرســاخت های عمرانی و محور های اصلی 
كشــور تكمیل شــود. آزادراه تهران - شــمال به عنوان  مواصالتــی 
كیلومتر قرار اســت در  قدیمی تریــن پــروژه وزارت راه بــه طــول 121 
كیلومتر  چهار قطعه ساخته شود كه قطعه چهارم آن به طول 20 
از مرزن آباد تا چالوس ساخته شده و از عید امسال زیر بار ترافیک 

رفته است.
كیلومتر طبــق قرارداد با بنیاد  قطعــه یــک این آزادراه به طول 32 
كــه طبــق اعالم مســئوالن  مســتضعفان در حــال ســاخت اســت 
كثر تــا دو ســال آینده بــه بهره برداری  مربوطــه طــی 18 مــاه و حدا

گفته معــاون شــركت ســاخت و توســعه زیربناهای  می رســد. بــه 
كثر تونل های این مســیر حفر شــده اما شرایط آب  و   حمل و نقل ا
كرده است و  هوایی سرد روند عملیات ساخت را با كندی مواجه 
پیشرفت فیزیكی قطعه یک آزادراه تهران - شمال ماهانه حدود 
كنون حــدود 42 درصد پیشــرفت داشــته  یــک درصــد اســت و تا
اســت.  بــرای ســاخت قطعــات دو و ســه آزادراه تهــران - شــمال 
هنوز اقدامی نشده و پیمانكار آن مشخص نیست. آزادراه تهران 
كــه  - شــمال بخشــی از آزادراه سراســری شــمال - جنــوب اســت 
كوتاه تریــن مســیر ارتباطی دریای خزر با خلیج فــارس خواهد بود 

و در ترانزیت منطقه عمده ترین نقش را بر عهده خواهد داشت.
مســیر آزادراه از محــل تقاطــع غیر همســطح بــا بزرگــراه 76 متری 
شــهید همت و بزرگراه آزادگان شــروع می شود و در امتداد دره كن 
گذشــتن از حاشــیه روستای ســولقان به تدریج از منطقه  پس از 
كوهســتانی توچال عبور می كند و ســپس توسط تونل بلند تالون 
كوه را قطع می كند و در دامنه های  به طول 4850 متر این رشــته 
شــمالی آن در منطقــه دو آب شهرســتانک قــرار می گیــرد. اجرای 
این قسمت كه طول تقریبی آن 32 كیلومتر است باعث می شود 
كوتاه تر شــود. از آن پس مســیر به  كیلومتر  مســیر فعلی حدود 60 
كــرج - چالــوس امتــداد می یابــد و در دره  مــوازات جــاده قدیــم 
ســرهنگ وارد تونــل البــرز بطــول 6300 متر شــده و در پــل زنگوله 
خارج می شــود ســپس بــا عبور از ارتفاعــات البرز به مــوازات جاده 
كرج - چالوس تا شــهر چالوس ادامه یافته و در نهایت با  موجود 
یک تقاطع غیر همسطح به كمربندی نوشهر - چالوس - تنكابن 

متصل می شود.

ختمان ت  سا
صنع خبار  ا

پذیرش سرمایه گذاری اروپایی ها در آزادراه تهران - شمال

 منوط به لغو تحریم 
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ماشــین آالت  معدنــی،  و  عمرانــی  مختلــف  پروژه هــای  انجــام  در 
ســنگین نقش بســیار مهمی دارند و همواره درصــد باالیی از هزینه 

كل پروژه را دربر می گیرند.
كاری ماشــین آالت  جهت رســیدن به اهداف پروژه، میزان آماده به 
به عنوان یک شــاخص بسیار مهم می باشد. برای اینكه بتوان این 
شاخص را افزایش داد باید نیروهای مختلف مرتبط با ماشین آالت 

دارای دیدگاه و مهارت مناسب باشند.
نیروهــای مرتبــط با ماشــین آالت را می تــوان به دو دســته نیروهای 

كرد: ستادی و نیروهای اجرایی تقسیم 
منظور از نیروهای ســتادی، مدیرعامل، مدیر ماشــین آالت ، مدیر 

تداركات وپشتیبانی ومدیر مالی می باشد.
كارشناســان ماشــین آالت، تعمیركارهــا و  نیروهــای اجرایــی شــامل 

سرویس كارها، اپراتورها، انباردارها و..... می باشند.
بیشــترین فعالیــت مجموعه هــای ماشــین آالت بــر دوش نیروهــای 
كارهــای  كلیــه  اجرایــی اســت و رســیدگی بــه ماشــین آالت و انجــام 
گروه اســت. انجام صحیــح و به موقع  اجرایــی ماشــین آالت با ایــن 

كاری ماشین آالت و هزینه هایی  فعالیتها می تواند شاخص آماده به 
كه صورت می گیرد را بهینه نمایند.

كاربــردی هپكــو و مركــز  بــه جــز مركــز آمــوزش علمــی -  متاســفانه 
كاربردی شــهید تفویضی وزارت راه و شــهر سازی با  آموزش علمی - 
كه  كشور وجود ندارد  ظرفیتهای محدود، هیچ مؤسسه آموزشی در 

كند. كارآمد در این زمینه تربیت  بتواند نیروهای 
كه بتواند  جهت رفع این مشــكل، هر شــركت خود تــالش می نماید 
كار  كنــد و بــه علــت اینكــه  مشــكالت خــود را در ایــن زمینــه حــل 
تخصصــی آنهــا تربیــت نیرو نیســت همــواره در این زمینــه با حدس 
و خطــا  فعالیتهایــی را انجــام می دهنــد و از طــرف دیگــر بیشــتر در 
كرده و بهبودهایی را انجام  كه اولویت اول آنها است تمركز  زمینه ای 

می دهند.
غالبــًا نیروهــای اجرایــی اختیــارات تغییــرات اساســی در روشــهای 
نــت ماشــین آالت را ندارنــد و همــواره ایــن نیروهــا از عــدم توجــه 
كافی مدیران ســتادی به مشــكالت اساســی و ســاختاری مجموعه 

ماشین آالت اعتراضهایی دارند.

اثر ارتقاء سطح دانش ومهارت نیروهای انسانی شاغل

 در امور اجرایی ماشین آالت سنگین در اقتصاد ملی
دكتر مسعود مشکانی فراهانی
كاربردی هپکو رئیس مركز آموزش علمی - 
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مدیــران ســتادی توانایــی برنامه ریــزی بلندمــدت جهــت بهبــود 
كه هدف  سیســتم نــت- ماشــین آالت را دارنــد، اما بــه علت ایــن 
بیشــتر شــركتها افزایــش تولیــد یا ســرعت عمــل بیشــتر در پروژه ها 
روی  بــر  شــده  اعمــال  هزینــه  گرفتــن  نظــر  در  بــدون  می باشــد 
گر بررسی  ماشــین آالت، تمركز بر فعالیت بیشــتر ماشــین را دارند. ا
گیــرد  نشــان  گونــه فعالیتهــا صــورت  ایــن  بــر روی  دقیــق مالــی 
كمتــر  می دهــد علی رغــم افزایــش تولیــد یــا انجــام پــروژه در زمــان 

هزینه بسیار بیشتری به مجموعه وارد شده است.
مدیــران ســتادی بایــد دیــدگاه جامعــی نســبت بــه ماشــین آالت 
كلیــه موردهای مرتبط با ماشــین آالت برنامه  داشــته باشــند و در 
خاص بهبود داشــته باشــند. بدون شــک این موضوع در صورتی 
گاهــی و حساســیت الزم را به  كــه خــود مدیــران آ اتفــاق می افتــد 

این موضوع داشته باشند.
زمینــه  در  كافــی  كارآمــد  و  ماهــر  نیــروی  وجــود  عــدم  علــت  بــه 
كشــور، ضررهــای بســیاری متوجــه خــود  ماشــین آالت در ســطح 

كشور می گردد. كل  شركتها و 
كــه بــه عمل آمــاده اســت متوســط عمر  بــا توجــه بــه بررســیهایی 
كشــور  ماشــین آالت در ایــران 50درصد اســتاندارد جهانی اســت. 
در شــرایط مطلوب پروژه های عمرانی و معدنی، ســاالنه به 5هزار 
دســتگاه ماشــین آالت مختلــف راهســازی، معدنــی نیــاز دارد. بــا 
توجــه به قیمت ماشــین آالت مختلف راهســازی و معدنی و تنوع 
كــه فقــط از نظــر هزینه خریــد مجدد  كــرد  آنهــا می تــوان محاســبه 
كشــور  كوتاه اســتفاده از آن، چه هزینه ای بر  ماشــین به علت عمر 

تحمیل می گردد.
كــه بتوان بــه نیروهای  راهــكار بهبــود ایــن وضعیت در این اســت 
كه به صورت مســتقیم و یا غیرمســتقیم با ماشــین آالت   مختلفی 
كه در  كرد  ســنگین مرتبط هستند هشــدارهای الزم را داد و اعالم 
كنونی می توان بهبودهایی را انجام داد بعضی از شــركتها  شــرایط 

كشــور در زمینه های مختلف ماشــین آالت بســیار خوب  در داخل 
ح شوند. كرده اند و می توانند به عنوان الگو مطر كار 

همچنیــن بســیاری از شــركتها در زمینــه خــاص مــورد نیــاز خــود، 
كرده انــد و فعالیتهــای بهبــود را برای شــركت خــود انجام  تحقیــق 

گرفته اند. داده و نتایج مثبتی را 
كــه  وظیفــه اجتماعــی انجمنهــا و شــركتهای بــزرگ در ایــن اســت 
كه  كننــد  بتواننــد زمینــه ای را بــرای تبــادل ایــن تجربه هــا فراهــم 
بتــوان در افــق چند ســاله، رشــد چشــمگیری در مهــارت و دانش 

گردد. نیروهای مرتبط با ماشین آالت ایجاد 
در همیــن راســتا شــركت هپكــو بــا همــكاری انجمنها و شــركتهای 
كاربــردی  كنفرانــس راهبــری و  بــزرگ راهســازی و معدنــی اولیــن 
ماشــین آالت راهســازی و معدنی را در 17و18 خرداد ماه 1393در 
هتــل المپیــک تهــران برگــزار می كنــد هــدف اصلــی برگــزاری ایــن 
كه نیروهای ســتادی و اجرایی ماشــین آالت  كنفرانــس این اســت 
كشور در این دو روز تبادل اطالعات و تجربه نمایند. در محورهای 
كه توســط مدیــران ماشــین آالت شــركتهای بزرگ  كنفرانــس  ایــن 
كاربردی  كامال  گردیده اســت مباحث  مشــخص شده است تالش 

گردد. و مورد نیاز شركتهای مختلف ارایه 
كنون و  كنفرانس تــا  بــا اســتقبال شــركتهای بــزرگ داخلــی از ایــن 
كه این  كاربــردی به دبیرخانــه پیش بینی می گــردد  ارایــه مقــاالت 
گیرد و در ســطح علمی باال  كنفرانس مورد اســتقبال وســیعی قــرار 

گردد. برگزار 
كلیــدی ایــن  گرفتــه، ســخنرانهای  طبــق هماهنگیهــای صــورت 
كه  كره می باشــند  كنفرانــس از شــركتهای لیبهــر آلمان و هیوندای 

ح خواهند داد. آنها مباحث روز ماشین آالت را در جهان شر
امیــد داریــم با حمایــت تمــام وزارتخانه هــا و ســازمانهای مرتبط، 
كنفرانس را  انجمنها و شــركتهای راهســازی و معدنی بتوان اولین 

كرد. به نحو مطلوب برگزار 
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خ نهم بهمــن در صفحه اول تیتر، ابتكار  در روزنامــه اطالعــات مور
بانــوی محیــط زیســت جهان شــد به یــک باره مــرا به یــاد محیط 
زیست فراموش شده مان انداخت بنیاد جهانی انرژی خانم دكتر 
معصومه ابتكار رئیس ســازمان محیط زیســت را منتخب دریافت 
كــرد و آقای فولفانگ  جایــزه معنوی »یک عمر دســتاورد« معرفی 
نیومن بنیانگذار موسسه جهانی انرژی برای اهدای این جایزه به 
ایران آمد آقای فولفانگ نیومن در مراسم اهدای جایزه دلیل این 
كه لیاقت دریافت  كه خانم ابتكار به عنوان سومین فرد در جهان 
ایــن جایــزه را بــه عنــوان معــاون رئیس جمهــور و رئیس ســازمان 
كه  گونه بیان نمود  كرده را این  حفاظت محیط زیست ایران پیدا 
كه وجود دارد، تفكر  ایشان با توجه به مشكالت عدیده اقتصادی 
محیــط زیســت و مصــرف درســت انرژی اســت و به همیــن منظور 
كنیم.  لقــب بانــوی محیــط زیســت جهان را بــه ایشــان اعطا مــی 
كه در آن هــا زندگی جریان  محیــط زیســت بــه همه محیط هایــی 
گفتــه مــی شــود مجموعــه ای از عوامــل فیزیكــی خارجــی و  دارد 
موجودات زنده كه با هم در كنش هستند محیط زیست را تشكیل 

گذارند.  مــی دهنــد و بــر رشــد و نمــو و رفتــار موجــودات تاثیر مــی 
توســعه«  و  اقتصــادی  همــكاری  »ســازمان  گــزارش  براســاس 
محیــط  دهنــده  تشــكیل  عوامــل  تمامــی  تقریبــًا   2001 ســال  در 
انــد.  گرفتــه  قــرار  انســان  هــای  فعالیــت  تاثیــر  تحــت  زیســت 
ک، آب و هوا ســه عامل اصلی زندگی توســط انسان در معرض  خا
فرســایش آلودگــی و نابودی قــرار دارند. انســان و فعالیت های آن 
ک، به دالیل متعدد و آلودگی آب  باعث فرسایش و مسمومیت خا
های موجود به انواع و اقســام آالینده ها همچنین آلودگی هوا به 
انواع و اقســام مواد حاصل از سوخت فرآورده های فسیلی و ورود 
انواع مواد سمی از مواد شیمیائی مصرفی می شود وجود ریزگردها 
در مناطق خشــک و نیمه خشــک مزید بر علت می باشــد. عمده 
چالــش بشــر در قــرن حاضر تــالش در جهــت جلوگیــری از تخریب 
محیط و بهبود شــرایط زیستی انســان در روی زمین خواهد شد. 
كناری بحث های داغ توســعه آن  گوشــه و  كشــور، در هر  امروزه در 
هــم از نوع توســعه پایــدار جریــان دارد. مخصوصًا پس از تشــكیل 
كشــورهای غربی و امــكان ورود  كــه نویــد تعامل بــا  دولــت جدیــد 

پدیده های آسیب رسان به محیط زیست
كه  مســائل زیســت محیطــی از موضوعهــای بســیار حســاس و پراهمیــت هزاره ســوم اســت 
كشــور فراتــر رفتــه و بعد جهانــی یافته اســت. امــروز پدیده های  از محــدوده جغرافیایــی یــك 
می كنــد،  تهدیــد  را  زمیــن  كــره  كن  ســا انســانهای  تمــام  زیســت،  محیــط  بــه  آسیب رســان 
كــه بــه همــه  كــره زمیــن  كشــورها در حفــظ  جنبه هــای جهانــی دارد لــذا هــم متولیــان امــور 
بــه دوش مســئوالن می بایســتی  نیــز دوش  مــردم  و  دارد مســئول هســتند  تعلــق  بشــریت 
ایــن زمینــه مقالــه ای برگرفتــه  رســالت خــود را در حفــظ محیــط زیســت انجــام دهنــد. در 
مصطفــی زاده  محمــود  مهنــدس  آقــای  توســط  هوشــمندپور  نــادر  دكتــر  آقــای  نوشــته  از 
می نماییــم. جلــب  آن  بــه  را  گرامــی  خواننــدگان  نظــر  كــه  اســت  شــده  تدویــن  و  تهیــه 

یست محیط ز
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ســرمایه هــای خارجــی داده می شــود و امید فراوانی بــرای بهبود 
روابط بین المللی و به طبع آن ورود سرمایه های خارجی و شروع 
تالش و فعالیت های خالق در همه زمینه های اقتصادی می رود 
كه  كه توســـعه پایــدار زمانی اتفاق مــی افتد  بایــد فرامــوش نكنیم 

توسـعه همه جانبه بوده و رشـد صنایع و انجام پروژه های عـمرانی 
اعم از راه ســـازی و ســـد سازی و شهرک و شهرک سازی همچنین 
فعالیت در میادین نفتی ایجاد پاالیشگاه، پتروشیمی و .... باعث 
تخریــب محیــط زیســتمان نگردد و نســل آینده بــا محیط تخریب 
شده و آلوده دست و پنجه نرم نكند ما به عنوان شركتهای آبادگر 

كشور مسئولیت دو جانبه یا شاید چندجانبه داریم .  سازنده این 
كــه بایــد بــا تمــام تــوان در جهــت ســاختن ایــن  همــان طــوری 
كارآفرینــی و تــالش بــرای جــوان هایمان  كشــور فعــال باشــیم و بــا 
مــادی  بهبــود شــرایط  كنیــم ودر جهــت  ایجــاد  پایــدار  اشــتغال 
بــا  حــال  همیــن  در  بایــد  بكوشــیم  خــود  مــردم  آحــاد  زندگــی 
تنظیــم پرتــكل هــای زیســت محیطــی و مقیــد شــدن بــه اجــرای 
گیریــم.  قــرار  اول  صــف  در  نیــز  زیســت  محیــط  حفــظ  در  آنهــا 
كه بخش نامه ها و مصوبــات هیات وزیران و مجریان  سالهاســت 
كه همزمان با شــروع مطالعات  كند  ح ها را موظف می  محترم طر
ح فوق  ح های زیربنایی مطالعات زیست محیطی مرتبط با طر طر
گردد  گزارشــات مربوطــه ضمیمه مطالعات اولیه  الذكر نیز انجام و 
ح منافــع و مضــرات آن دیده شــده و در زمان  و قبــل از شــروع طــر
گردد خســارت های وارده بر محیط زیســت را به  اجرا نیز مواظبت 
كه مقـــدور باشـــد از تـــخریب های بیشتر  حداقل برســـد و تا جائی 
گردند پیمانكاران  جلوگیــری و در صــورت امكان خرابی ها ترمیــم 
شـاغل در طرحها نیز از سـازمان های مختلف داخلی و بین المللی 
كه بخش E آن مربوط  گواهینامــه هــای HSE دریافت می نماینــد 
كاغذ  به محیط زیســت می باشــد، متاسفانه بیشــتر اینها در روی 
كه  گاهی وقت ها شـــنیده می شــود  ابتــر مــی مانند در حین حال 
بقول بعضی از دست اندركاران حفظ محیط زیست باعث افزایش 
گردد و ضرورتی بر رعایت الزامات زیست  هزینه اجرایی طرحها می 
كشــورهای توســعه  كــه امــروزه در  محیطــی نمــی بیننــد در حالــی 
گرفتــه برای  یافتــه و درحــال توســعه عمومــًا هزینــه هــای صــورت 
بهبــود محیــط زیســت یا حفــظ آن را نه تنها هزینه تلقی نمیشــود 
گذاری آن هم از نوع بلندمدت محســوب می شود.  بلكه ســرمایه 
كشور در بیشتر روزهای سال  كالن شهرهای  امروزه در بســیاری از 
وضعیت آلودگی هوا به مرز هشدار می رسد به دلیل برداشت بیش 
كشور سطح آب  از اندازه آبهای زیرزمینی از دشتهای حاصل خیز 
گاهی  هــای زیرزمینی به عمق حتی چند صدمتر رســیده اســت و 
كارشناسان هشدار می دهند كه امكان فرورفتن زمین در آنها وجود 
دارد. نیروگاهها، پاالیشــگاهها و پتروشیمی ها در ایجاد آلودگی ها 
نقــش بســیاری دارند و در تعدادی از آنهــا تمهیدات الزم از جمله 
نصب فیلترهای ضروری پیش بینی نشــده اســت تولیدات بنزین 
و ســایر سوخت های فســیلی از اســتانداردهای ضروری برخوردار 
گاهــی وارداتــی  نیســتند، در بیشــتر خودروهــای تولیــد داخــل و 
اســتانداردهای ضروری برخوردار نیســتند، در بیشتر خودروهای 
تولید داخل و گاهی وارداتی استانداردهای الزم رعایت نمی شود.

در احداث بسیاری از سدها مراعات حفظ محیط زیست نشده و 
بیشــتر مواقع خود  احداث ســد باعث تخریب محیط شــده است 
و یــا وزارت نیــرو و آب منطقــه ای ها حق آبه دریاچه ها و تاالب ها 
كه عماًل باعث خشــک شــدن تعــدادی از تاالب  كــرده اند  را قطــع 
كه می توانــد به یک  هــا شــده و آخریــن آن دریاچــه ارومیه اســت 
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فاجعــه ملــی و منطقــه ای تبدیــل شــود در ایــن جــا باید اشــاره 
كه  ای هــم بــه میهمانــان ناخوانــده ای به نــام ریزگردهــا بكنیم 
كشــورمان را تحــت تاثیر قرار داده و مشــكالت  بخــش وســیعی از 
كنان آن مناطق به وجود آورده، وســعت  عدیــده ای را بــرای ســا
گاهــی عــالوه بــر جنــوب غــرب و غــرب به شــهرهای  ایــن پدیــده 
كه  مركزی نیز می رســد در بررســی ها علل این پدیــده می بینیم 
كشــور عــراق و عــدم تثبیت شــن های  خشــک شــدن هورهــای 
كشــورهای همســایه از دالیــل اصلــی  روان و بیابــان زدائــی در 
می باشــند و شــاید بــدون همكاری هــای منطقــه ای و حمایت 
هــای بیــن المللی فائق آمــدن به این مشــكالت مقدور نباشــد. 
توســعه  حــال  در  و  یافتــه  توســعه  ی  كشــورها  كثــر  ا در  امــروزه 
حفاظــت از محیــط زیســت را نــه تنهــا در ســطح ملــی بلكــه در 
ســطح بیــن المللــی ضــروری مــی داننــد و بــرای آن در باالتریــن 
نیــز  مــا  كشــور  در  دارنــد  توجــه  كشــور  اداری  مدیریــت  ســطح 
مســئولیت حفاظت از محیط زیســت به عهده معاونت ریاســت 
كــه در ســطر اول آمــده خانــم  جمهــوری اســت و همــان طــوری 
دكتــر ابتــكار به عنوان بانوی محیط زیســت جهان شــد . آیا این 
كه  كافــی اســت یا مشــاركت همگانی را مــی طلبد . ما مــی دانیم 
گر و ســـیاست  كشــورهای غربــی دولتهــا بیشـــتر هدایت  كثــر  در ا
كثر امور در دســت بخش خصوصی  كلی را تدوین میكنند ا های 
امــور  المللــی متولــی  بیــن  و  بــزرگ ملــی  اســت و شــركت هــای 
كثــر ایــن شــركتها معاونــت محیط  كشــورها در ا هســتند در ایــن 
زیســت وجود دارد و الزامات اســتاندارد سیســتم هــای مدیریت 
زیســت محیطی برایشــان مشــخص شــده و در آنها خط مشــی و 
گرفتــن الزامــات قانونــی و اطالعــات راجع به  اهدافــی بــا در نظــر 
كاربــرد  پیامدهــای بــارز زیســت محیطــی تدویــن شــده اســت و 
ایــن الزامــات درخصــوص جنبــه هایی از زیســت محیطی اســت 
كنترل داشــته باشــد.  كــه آن شــركت یا ســازمان مــی تواند تحت 
كه باشــند عالقمند به دســتیابی و اثبات  ایــن شــركتها از هرنــوع 
عملكــرد صحیح زیســت محیطی خود می باشــند آنهــا این ادعا 
كنترل تاثیر فعالیتهــا، محصوالت یا خدمات خویش  را از طریــق 
كالن زیســت  بــر محیط زیســت با توجــه به خط مشــی و اهداف 
كه  كار در قالــب قوانینی  محیطــی خــود اثبات مــی نمایند. ایــن 
گیری از  گیرانــه تر می شــوند بــا بهــره  بــه طــور روز افــزون ســخت 
خط مشــی هــای اقتصــادی و ســایر اقدامــات درجهــت افزایش 
گســترش توجــه همه جانبه از ســوی  حفاظــت محیط زیســت و 
طرفهای ذینفع نسبت به موضوعات زیست محیطی و از جمله 
گیرد. اســتانداردهای مدیریت زیســت  توســعه پایدار، انجام می 
كه عناصر یک سیســتم  محیطــی بــه این منظور تهیه شــده انــد 
مدیریت زیســت محیطی موثر را برای ســازمانها فراهم نمایند تا 
بتواننــد با ســایر الزامــات مدیریت ادغام شــوند و ســازمانها را در 
دســتیابی به اهداف زیســت محیطی و اقتصــادی یاری نمایند. 

كثر شــركتها  كشــور مــا هم این الزامات تدوین شــده اســت و ا در 
بــه  عالقمنــد  و  دارنــد  را  سیســتم  ایــن  پیمانــكاران  مخصوصــًا 
گــون از جمله  گونا رعایــت آن می باشــند ولی متاســفانه بدالیل 
مغفــول ماندن محل پرداخت هزینه هــای مرتبط هنوز اجرایی 

كــه همه بخشــهای  نشــده اســت یــک اراده جــدی نیاز هســت 
اقتصــادی اعــم از دولتــی، عمومــی و خصوصــی ضمــن مجهــز 
از  حفاظــت  المللــی  بیــن  و  ملــی  اســتانداردهای  بــه  شــدن 
محیــط زیســت خــود را ملــزم بــه رعایــت و اجــرای آن بداننــد. 
البتــه بــا توجــه بــه اینكــه هزینــه هــای مرتبــط بــه حفاظــت از 
گردد بلكــه یک نوع ســرمایه  محیــط زیســت هزینــه تلقی نمــی 
گــذاری هــای عمومــی ،  گــذاری اســت و آنهــم از نــوع ســرمایه 
تملــک دارایــی مثــل  و  كار عمرانــی  اســت در هرنــوع  طبیعــی 
ســایر ردیــف هــای اجرایــی ایــن هزینه ها نیــز بــرآورد و در طول 
ح  اجــرای پــروژه از محــل بودجــه هــای عمومــی بــه مجــری طر
گذاری نیــز جزء آورده  ح های ســرمایه  گــردد و در طــر پرداخــت 
گــردد. محاســبه  ســرمایه  دربرگشــت  و  تلقــی  گــذار  ســرمایه 

كه امروز  در خاتمه امیدواریم با توجه به خطرات زیست محیطی 
كند همه آحاد تاثیرگذار اعم  كشــورمان را تهدید می  جای جای 
از نهادهــای دولتــی و خصوصــی با یــک جدیت و اولویــت برنامه 
 هایــی را تدویــن و در جهــت به نتیجــه رســاندن آن جدیت الزم

ج دهند.   خر
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گســترده و بی ســابقه ای در حوزه های  كه فســاد  واقعیت اینســت 
گذشــته نظــام اعتبــارات را  اجرایــی اقتصــادی ملــی هشــت ســال 
كه بــه خاطر وجــود تحلیلهــای غیر  كــرد. فســادی  دچــار اختــالل 
اقتصــادی در  كارشناســی و ضــد توســعه ای در ســطح مدیریــت 
كرد. دور  گرفت و اقتصاد ایران را دچار یك دور باطل  كشــور شــكل 
كه بازنگری عمیق و  گشــوده خواهد شــد  كه تنها هنگامی  باطلی 

بنیادی درباره این برنامه داشته باشیم.
گــر عقالنیــت توســعه محور، ســّكان هدایــت اجرایــی برنامه های  ا
كــه  اقتصــادی را در دســت داشــت قطعــًا بــه ســمتی نمی رفتیــم 
نوكیســگی و ثروت اندوزیهای یك شــبه، جای تولیــد و فعالیتهای 

موّلد را بگیرد.
گذشــته در عــرض هشــت  كــه مدیــران اقتصــادی دوره  چــه شــد 
كردند  ســال، پانصدهــزار میلیارد تومــان نقدینگی غیرمولــد خلق 
و در ســوی دیگــر تولیــد و صنعــت بــه خاطــر فقــدان نقدینگــی در 
گرفت؟ این واقعیت بزرگترین تجربه ای اســت  معــرض بحران قرار 

گرفته است. كنون در اختیار ما قرار  كه ا
كه اقتصــاد ایران در  كدام ســمت بایــد برویم  كنــون می دانیــم به  ا
كم  كنم ها و ســرگیجه های تند قرار نگیــرد. بحران حا معــرض چــه 
بــر فعالیتهــای مولــد اقتصادی تنها بخشــی از ماجرای توســعه در 
ایــران اســت؛ چــه امــروز به نظــر می رســد جایــی فراتــر از تولید، در 
میــدان ســرمایه های اجتماعــی و در حوزه هــای اجرایــی اقتصاد، 

نوكیســگی بــه تــب عمومــی تبدیــل شــده اســت. بخش زیــادی از 
كه رســالت آنها فقط اینســتكه  مــردم در ایــن اندیشــه فرو رفته اند 
مراقــب بازخورد باشــند، بــه همین دلیل برای آنهــا فرقی نمی كند 
كجــای جامعــه بــاال رفتــه یــا حتی تا  كــه درماندگــی اقتصــادی تــا 

كرده است. كجای خانه همسایه شان را فتح 
اصــالح  بــرای  آیــا  كــه  بپرســید  اقتصــادی  فعــاالن  از  گــر  ا امــروز 
و  امــور  اصــالح  بــه  منجــر  نهایــت  در  كــه  اجتماعــی  رفتارهــای 
روشــهای اقتصادی می شــود اندیشــه ای دارید یا خیــر؟ با تعجب 
نگاهمــان می كننــد و فقط دولت را مســئول اصالحــات می دانند. 
گریــز از  كــه ریشــه آن در  ایــن واقعیــت آزاردهنــده در ایــران اســت 
عقالنیــت و عقیده به توســعه متكی به انگیزه های پوپولیســتی و 
تبلیغاتی به جای وابســتگی به شــعور و عقالنیت و ایجاد فرهنگ 

تصمیم گیری برای توسعه پایدار می باشد.
گر مراقب اصالح این وضع نباشیم نه تنها تولید بكلی از بین  ا
می رود بلكه سرمایه های اجتماعی نیز زمینگیر می شوند. 
امیدواریم با همكاری شهروندان و با توجه به مصائب هشت 
كمك به راه اندازی  گذشته، هر شهروند خود را مسئول  سال 

صنعت و تولید بنماید.    
برگرفته از نوشته دكتر نادر هوشمند پور  
استاد اقتصاد  

خالصه ای درباره برخی از موانع توسعه و راه برون ر فت از آن
مهندس مجتبی ضرابی
كمیسیون انتشارات عضو 

كــه برخــی از برنامه ریزان اقتصادی در هشــت  بــا وجــود همه نارســایی هایی 
گرفته كه می تواند برای همیشه برنامه  سال گذشته آفریدند، یك تجربه شکل 
توســعه در ایــران را نجــات دهــد. این تجربــه عبارتســت از نیاز بــه عقالنیت، 
گاهــی و شــعور توســعه ای؛ تــا به واســطه آن بتوانیــم از هدررفــت منابع مالی  آ

كنیم. جلوگیری 
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اعضــای هیــات مدیــره ســندیكای شــركتهای ســاختمانی ایــران 
در جلســه هفتگــی شــنبه 11 بهمــن،  عــالوه بر اعضــای ثابت خود 
میزبــان مهنــدس نــادر عطایی، مهنــدس ناصر معدلــی از اعضای 
شــورای عالــی ســندیكا و مهندس محمــد عطاردیــان عضو هیات 
مدیــره و رابــط هیــات مدیره با شــورای عالی بود. ضمــن اینكه در 
گفتگو با مطبوعات و رســانه ها، ســندیكا میزبان  پیگیــری برنامــه 

نمایندگان روزنامه دنیای اقتصاد نیز بود.
در ابتــدای این جلســه مهندس نادر عطایــی رئیس هیات مدیره 
شــركت جهان پــارس و عضو شــورایعالی ســندیكا، متــن نامه ای را 
گفتنــد: درباره پیمانكار  كردند و در ادامه  كــه نوشــته بودند قرائت 
شــناخت درســتی در جامعه وجود ندارد و عموما پیمانكاری را با 
داد و ســتد و تجــارت اشــتباه می گیرنــد، باید نخبــگان مطبوعاتی 
و  كننــد  همــكاری  ایــران  ســاختمانی  شــركتهای  ســندیكای  بــا 
عمرانــی،  پروژه هــای  مشــاوران  و  پیمانــكار  كارآفرینــان  نقــش 
ایــن  تــا  شــود  ح  مطــر پیــش  از  بیــش  توســعه  زیرســاختهای  در 
كشــور هســتند به  كــه از عامــالن اصلــی ســازندگی  حرفه منــدان را 
كــه این حرفــه به طور  مــردم بشناســانند. زمان آن رســیده اســت 
مســتقیم بــا مــردم وارد تعامــل شــود و بــا تشــریح جایــگاه واقعــی 
گاه نماید. در این زمینه رســانه های نوشــتاری نقش  خود آنها را آ

كنند.  كه روزنامه نگارها قادرند دنیا را عوض  اساسی دارند، چرا 
در ادامــه ایــن جلســه آقــای مهندس عطاردیــان نیــز در زمینه آثار 
كشــورهای  گــذاری پــس از جنــگ جهانــی دوم  در اروپا و  ســرمایه 
گذاری  گفــت:  شــیوه ســرمایه  قــاره آفریقــا بــه تحلیــل پرداخــت و 
گرفت با ســرمایه گذاری  كــه بعــد از جنــگ جهانــی در اروپا صــورت 
كه در  انجــام شــده در آفریقــای جنوبــی مشــابه بود امــا همانقــدر 
كه بخش  كرد منجر به فقر در آفریقا شد چرا  اروپا شكوفایی ایجاد 
خصوصی در اروپا قبل از جنگ ســازماندهی شــده بود و توانســت 
بعد از جنگ ســرمایه های جمع شــده را در جهت توسعه هدایت 
كنــد. از ایــن رو الزم اســت دولــت مــا نیز قبــل از پذیرفتن ســرمایه 
كنــد تــا  گــذار خارجــی، بخــش خصوصــی داخلــی را ســازماندهی 
كنــد. در غیر ایــن صورت  كار  كافــی  ایــن بخــش بتوانــد بــا نیــروی 
ســرمایه گذاران خارجــی در غیــاب متخصصــان داخلــی و بــدون 

كرد.  كار خواهند  كافی به نفع خود و به ضرر ما  نظارت 
گانــه تحقیــق و  آقــای مهنــدس علیــاری بــا اشــاره بــه اهــداف نــه 
گفــت بابت ایــن امر  توســعه و برنامــه تدویــن اســتراتژی ســندیكا 
كمیســیون تحقیــق و توســعه تعریــف شــده  حــدود پنــج پــروژه در 

است. 

انجمــن  هیات مدیــره  رئیــس  فــرد  ملكیانــی  منوچهــر  مهنــدس 
گفت: بحث اصلی دربــاره حرفه مندان  شــركتهای ســاختمانی نیز 
كــه آنها نقش  صنعــت احــداث و چالشــهای روبروی آنهاســت چرا 
كنونی حضور  كشــور دارنــد و در شــرایط  موثــری در توســعه پایــدار 
كشــور اســت. از این رو الزم اســت نقــش آنها در  آنهــا بــه مصلحت 
گذشــته بازگو شــود تا  توســعه صنعتــی مملكت طی 70-80 ســال 
گــردد. مــا  ضــرورت مشــاركت آنهــا در تصمیم ســازی ها مشــخص 
كنیــم در مرحلــه خــود اتكایی هســتیم و دولــت باید به  ادعــا مــی 
گر به درســتی رفع نشــود  كند. تحریــم ا ایــن اعــالم آمادگــی توجــه 
گرفتــاری جدیــدی بــرای ملــت بــه وجــود مــی آورد از ایــن رو الزم 
اســت حضور ســرمایه گذار خارجی با ضوابط خاصی همراه باشــد. 
كشــور ما  در همیــن زمینــه متخصصــان و مدیران صنعت احداث 
كه توســعه پایدار از  می تواننــد ناظــران خوبی باشــند. ضمن ایــن 
كه با توجه به سرمایه گذار  توســعه نیروی انســانی شروع می شــود 
مهنــدس  آقــای  می شــود.  شــكوفا  داخلــی  متخصصــان  و 
گفتند نحوه همكاری آقایان رســول باقری  ملكیانی فــرد در ادامــه 
و قلعــه نویــی از روزنامــه دنیــای اقتصاد بــا ســندیكا از طریق دكتر 
و  پیگیــری  آبادگــران  پیــام  علــی زاده ســردبیر ماهنامــه  غالمرضــا 

انجام می شود و هماهنگی الزم در این زمینه به عمل آید. 
انجمــن  هیات مدیــره  عضــو  گلجیــن  عبدالعظیــم  مهنــدس 
بــرای  و  اســت  تدریجــی  امــری  توســعه  كــرد:  عنــوان  نیــز 
داده  الزم  بهــای  تاثیرگــذار  صنایــع  بــه  بایــد  آن  بــه  رســیدن 
GDP از  درصــد   50 بــاالی  كــه  احــداث  صنعــت  جملــه  از   شــود 
(Grass Domestic Product( مملكت در دست آنهاست. رسانه ها 
كنند و  نیز باید در راســتای وظایف ملی خــود به این بخش توجه 
گروه ها  كردن مســائل و مشــكالت موجود بر ســر راه این  ح  با مطر

در رفع آن بكوشند.
مهنــدس معدلــی مدیرعامــل شــركت پرلیــت و عضــو شــورایعالی 
كه الزم اســت رســانه های ایرانی به مقایســه  ســندیكا با بیان این 

آغاز تعامل جدی صنعت احداث با رسانه ها
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دقیــق اقتصــاد دولتــی و خصوصی بپردازنــد و با ارائه آمــار و ارقام 
كنند، افزود: متاســفانه شــركتهای  معایــب اقتصاد دولتی را بازگو 
دولتــی بــه دلیل تغییــر مداوم مدیــران آنهــا دوران طفولیت بلند 
كاری زمان الزم است.  كه برای تسلط در هر  مدتی دارند در حالی 
و مدیران بخش خصوصی از تجربه ای این چنینی برخوردارند. 

مهندس خوانســاری نایب رئیس هیات مدیره انجمن شركتهای 
گفت: متاســفانه نشــریات مختلف اغلــب انتظار  ســاختمانی نیــز 
كــه انجمن هایــی از قبیــل ســندیكای مــا از اعضــای خــود  دارنــد 
گهی خود را بــه روزنامه آنها دهند اما شــركتهای ما  كــه آ بخواهــد 
بــه ندرت واحدهای تولیدی دارند. البته شــركتهای زیرمجموعه 
ما روزنامه دنیای اقتصاد را به عنوان روزنامه ای وزین و بی طرف 
گهی به آن رجــوع می كنند. الزم  ج آ قبــول دارند و اغلــب برای در
اســت ایــن روزنامــه و ســایر رســانه ها با توجــه به رســالت خود در 
كشــور بــه معرفی و انعــكاس اخبــار مربوط بــه این صنف  توســعه 
كلیــدی فراهــم شــود و  بپردازنــد تــا زمینــه رونــق در ایــن حرفــه 

متعاقب آن زمینه تعامل اقتصادی بین رســانه ها و شــركتهای ما 
فراهم شود.

ک از اعضای هیات مدیره انجمن نیز به مشكالت  مهندس سما
كرده است  كشور را اسیر  كه  كردند  ناشــی از پرداخت یارانه اشــاره 
كه بایــد صرف پروژه ها شــود متاســفانه صرف  گفتنــد: منابعــی  و 

یارانه شده است و پروژه ها بدون بودجه ناتمام رها شده اند.
در ادامــه آقــای رســول باقــری دبیر ویــژه نامــه سراســری روزنامه 
كــه دنیای اقتصاد  روزنامه ای اســت  دنیــای اقتصــاد با بیان این 
بــا خــط مشــی اقتصــاد خصوصــی و از نظــر تامیــن منابــع مالــی 
نیــز روی پــای خــود ایســتاده اســت و رابطه خوبــی بــا انجمنها و 
اتاقهــای بازرگانــی دارد. بــرای همــكاری با ســندیكای شــركتهای 
كــه آن را به صورت  ســاختمانی ایــران نیــز پیشــنهادهایی داریــم 
عیــن حــال می توانیــم  مــی دهیــم. در  ارائــه  بــه شــما  مكتــوب 
مطالــب هفتگــی، دو هفتــه ای، و ماهانــه، در مورد ســندیكا را در 
كنیــم و یا چكیده مطالب تخصصی  ج  روزنامــه دنیای اقتصاد در
ماهنامــه پیــام آبادگران را ارائه دهیم و یــا اینكه در مقاطعی ویژه 

نامه برای سندیكا تهیه و تدوین نماییم.  
تنظیــم  خواســتار  خوانســاری  مهنــدس  دیــدار  ایــن  پایــان  در 
پیش نویســی بــا توافــق و بررســی طرفیــن در ایــن بــاره شــد و 
گردیــد آقــای مهنــدس دادمــان دبیر ســندیکا بــرای انجام  مقــرر 

هماهنگی های الزم در این باره دستور اقدام الزم صادر كنند.

 

 

اد ا  ا   ا آ
را ر ا ر  رم   ا 

 
گرامیتان را تســلیت عرض می نماییم. برای آن مرحومه غفران الهی و  با دریغ و تأســف درگذشــت مرحومه خواهر 

برای بازماندگان صبر و شکیبایی از خداوند منان مسئلت داریم.

كاركنان انجمن شركتهای ساختمانی هیأت مدیره، بازرسان و 

جناب آقای مهندس شهرام ظاهری
وژه شرکت اویول مدیر محترم پر

 
گرامیتان را تسلیت عرض می نماییم.  با دریغ و تأسف درگذشت مرحوم آقای دكتر همایون ظاهری برادر 

برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی از خداوند منان مسئلت داریم.

هیأت مدیره و بازرسان انجمن شركتهای ساختمانی
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expand and promote the utilization of health , treatment 
facilities, improvement of nutrition quality , removing 
unemployment and creating proper housing for needful 
social groups.
 
• Cultural development : In this type of development , 
development planners and policy makers pursue to make 
certain changes in harmony with the world paradigms 
in the perceptive-cognitive domains, values, norms and 
ethnic and belief methods of human groups , so that 
by applying proportional changes in these domains, 
grounds will be paved for the creation of other types 
of development too. The reason is that a large part of 
developmental changes will be possible through change 
in culture, idea, historical memory and cultural methods 
and sets.
 
• Political development: This type of development 
considers the participation of social groups in power 
distribution and macro decision making and decision 
taking. Moreover, with the distribution of power in social 
layers, it is tried to make governments change from an 
authoritative position to service-offering governments 
and in a way, democracy to be replaced with individual 
decision making or decision making in small groups.
 
• Human development: The thinkers of this part of 
development which was introduced in 1991 by UN 
are pursuing to create grounds to enhance 1. per capita 
income 2. Hope in life (in the beginning of birth), 3. 
Access to professional and skill educations (which is a 
function of literacy rate of adults and average years of 
going to schools by individuals) 4. Active presence of 
women in social scenes.   
 
• Sustainable development: This concept was put forth 
after Rio de Janeiro Conference in 1992 and provides 
for all types of development put forth in this article. This 
development emphasizes on aspects of development 
which put forth the obligations of human development, 
environment protection and maintaining natural 
geography as deposits at the hands of present generation 
to be transferred to next generations in the process of 
development.  In the mentioned conference, sustainable 
development is defined in this way: To remove the 
needs of the present generation without reconciliation 
with the future generations about their needs. The 
World Commission on Environment and Development 
considers the sustainable development as the process of 
change in attitude, vision and institutionalized behaviors 
which in using the resources, orientation of technology 
development to be practiced such that the facilities of the 
future generations to be kept. In the view of the author of 
this article, sustainable development can be defined as a 
type of development which returns whatever taken from 
the nature once again to it. It is that type of development 
which leads to development planning and policy making 
without destructing and polluting the environment such 
that the present generation consider itself a trustee against 
the rights of the future generations and to be committed to 
its trustee responsibility.
 
Development models in Iran
The studies of history of development in Iran show that 
different models have been employed for development in 
Iran . In order to prevent from a long discussion, the list 
of these models from the age of the First Pahlavi onwards 
is presented precisely. Of course, this classification 
is merely based on certain similarities and for further 
understanding, there is a need to academic study which 

we will write about that in the future.
 • Development model in the first Pahlavi age : In this 
period, the German model was selected by the First 
Pahlavi for Iran
• Development model in the second Pahlavi age: In this 
period, the development model of the American type was 
considered.
• Quasi-Socialist development model: After the  
victory of Islamic glorious Revolution , in Feb. 1979 , 
certain measures were adopted such publicizing and 
nationalizing all industries, large mines , banks , and 
about 500 production companies and enterprises which 
bring to the mind some aspects of the mechanisms of this 
type of development
• Japanese development model: This model under the 
influence of Japanese developmental changes made some 
of the thinkers and statements to pursue to development 
models of Japan .
• Chinese development model: It seems that this 
model had some followers among a group of thinkers 
and scholars and in some areas, efforts were made to 
implement it. It seems that the national development 
model should be designed through interaction with real 
private sector and based on spatial planning and inter-
disciplinary link among agriculture, industry and service 
sectors . This idea will be discussed in details in another 
article on localized model of development for Iran .
• Combinational development model : This model 
is comprised of the combination two or some of the 
aforementioned models and implemented which has 
some advocates among the Iranian planners.
 
As it was pointed out, in another article, the localized 
development models in Iran will be described and the 
necessary suggestions will be made as well.
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In the view of the author of the article, economic growth 
is a constant increasing trend in quantitative indexes of 
the society and this trend in its qualitative components 
is social welfare. The base and source of development in 
any county can be measured in a stable, constant, unified 
and balanced trend of quantitative and qualitative index.
 
In the view of the author of this article, the quantitative 
dimension of development or economic growth is 
measured by measures such as stable increase of per capita 
income, growth of DGP, growth GNP, growth of NNP, 
national income and so on. And the qualitative dimension 
of development (or social welfare) is calculated with 
the constant and stable increase of indexes such as hope 
in the life, education, literacy, health supply, access to 
healthy water, distribution of opportunities and social 
facilities, social and class dynamism, role and influence 
of society individuals on social pivotal decision making 
and decision taking processes. Each of the two faces of 
development is dividable into a set of sub-sectors, but in 
any situation, it has a close connection with the human 
poverty and development. This discussion will be cut into 
short to avoid prolongation of the article.
 
It is worth mentioning that a group of economic thinkers, 
use development in the concept of development economy. 
Arthur Louis states that the basic job of the development 
economics is to create a framework for understanding 
the tone and weight of growth and development.  In 
the development economics, the main discussion and 
question is that why the differences in per capita revenues 
in the world economy is always standing. What are the 
urgent actions to establish a new international economic 
system based on justice, equality of sovereignty, common 
interest and cooperation among governments without 
paying attention to economic and social systems and how 
it is possible to correct and compensate these existing 
inequalities or how is it possible to make the relation of 
economic and commercial exchanges between developed 
countries (north ) and developing countries ( south) 
a just relation ? Because, today in average, one kilo of 
the products of backward countries for 1000 Tomans 
is exchanged in lieu of one kilo product of developed 
country for five million Tomans and this method, broaden 
and deepen the income gap between the countries in the 
north and south day by day.
 
The following approaches in this area can make 
possible the conditions to move out to some extent:
 1.     A more just exchange relationship for the export of 
poor countries
2.     Greater access of such countries to the markets 
of developed countries in particular for the goods 
manufactured by factories
3.   Grater financial aid to the poor countries by developed 
countries
4.   Giving discount and delay in payment and even 
waiving the debts of poor and developing countries
5.         Having the structural and functional correction 
of the International Monetary Fund and giving more 
authority to it in decision making about international 
institutions in particular in relation with the commercial 
exchanges and business and technical development
6.    Correcting the international food programs
7.   Technical cooperation and transfer of technology from 
developed countries to poor and developing countries
 
The economic and social science thinkers have presented 
different classification of development and in order to 
have a easier perception, we will pay attention to the 
following classification as a ground for study based on 

the prevailing concepts:
 
Types of Development
1.    Introvert development 2. Extrovert development 
3. Balance development, 4.Unblanced development, 
5. Top-down -development 6. Down-top development, 
7. Economic development, 8. Social development, 9. 
Cultural development 10. Political development, 11. 
Human development, 12. Sustainable development
 
Now, each of these terms are defined precisely:
 
• Introvert development:  In this development, regarding 
Spatial planning, i.e. economy (or infrastructures), society 
(facilities, abilities and skills of human resources) and 
environment (environmental resources and reservoirs), 
the planning models and development policy making are 
performed with a local and regional orientation.   In other 
words, in this type of development, the developmental 
view is directed at all factors affecting the living and local 
geography in the process of development formation.
 
• Extravert development: This type of development with 
a view towards outside and modeling after method of 
developed countries is pursuing development planning.
 
• Balanced development: In this type of development, 
efforts made by planners are to have all dimensions of 
development to function in a kind of coordination and 
proportion. In other words, the quantitative and qualitative 
dimensions of development in economic, social, cultural, 
and political sectors are in synergy and creative link 
and no case of development elements is ignored and the 
bodily form of development is kept such that ht society 
is not facing in one sector with bodily Macrocephaly and 
in another sector with Microcephaly. Or the agricultural 
sectors grow through an interactional relationship with 
industry and service sectors, such that in the process of 
development, about 10 percent of the labor force could 
work in agriculture, 25 percent in the industrial sector and 
the rest to work in service sector.
 
• Unbalanced development: Sometimes governments try 
to make development planning by determining the priority 
degree and in linear form such that with development 
in one sector and reaching the pre-determined goals, 
they start the trend of development in the other sector. 
In this type of development which is mainly done by 
governments, the starting and departure point of the 
development is optional.
 • Top-down development: This type of development 
which is sometimes called structural development is 
mainly planned by the elites of different domains of 
social institutions.
 
• Down-top development: This type of development 
is usually taking shape through revolution and with the 
removal of the political system and power structure; 
a new system comes into power which implement its 
specific developmental plans.
 
• Economic development: This concept is usually 
considered similar with the economic growth but some 
thinks define the economic development as economic 
growth along with economic change in its heart.
 
• Social development: The attitude of this type of 
development is directed at improvement in the social 
situation of social groups and citizenship rights. The 
thinkers interested in this type of development tries to 
enhance the quality and level of households’ life and 
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Preface:
The concept of development in the countries of the so 
called, ‘third world countries’ more than any thing means 
the annihilation of poverty. The third world countries 
are the greatest social and economic powers in the 
world which the third millennium is facing. After the 
Second World War, once again the process of growth and 
development created the theoretical and applied grounds 
for revived scientific planning among the professional 
economists.
 
The poor countries became aware of their backwardness 
rise and asked the same colonizing countries for a faster 
growth in the economy and reduction of distance with 
developed countries. On the other hands, in the third 
millennium, the number of people who are in absolute 
poverty has increased considerably as compared with the 
past. Amid these, those interested in mutual dependent 
of world economy considered the conditions as a serious 
threat and reminded the statesmen of developed countries 
to reconsider the daily risks resulting from the division of 
the world into poor and rich and reduce the scope of this 
fault and gap. They emphasized that the presence of such 
conditions can create great crises for them. The waves of 
this sensitivity increased with the start of Cold War and 
made the leaders of developing countries become more 
sensitive towards the issues of their own poor nation. 
This sensitivity culminated with the crises of the 1930’s 
and attracted the views of many thinkers including Kinz 
towards the development economy.
 
Trends and processes of developmental models
 
In order to enter into discussion, first, it is necessary to 
present a precise history of the formation of this concept 
in the social and economic literature. The concept of 
development was put forth after the Second World War 
in particular in 1950’s – 1960’s. In particular with the 
emergence of anti-exploitation movements and release 
of many countries from the colonization chains and 
restrictions and gaining independency and establishment 
of national sovereignty, this main question was put forth 
among the leaders of the newly independent countries 
that why there is a big income gap between industrial and 
non-industrial countries and in using the living standards 
and what are the ways and mechanisms to close these 
faults and these gaps in a condition in which the wealth 
of 400 billionaires in the world is almost higher than the 
total annual income of a half of the world population . 
Furthermore , when the income frequency distribution of 
the world to the world population is such that 60 percent 
of the world population have about 6 percent of the world 
income and 15 percent of the world population have 
allocated about 17 percent and 25 percent of the world 
population have allocated 77 percent of the world income 
to themselves.  
 
In this area, a group of thinkers of these countries and 
some of the intellectuals of the industrial countries 
started to analyze the issues. Many of them believed that 
the communities with living and traditional economic 
relations should peel off and modernize  or renovate in 

the method of industrial developed countries the structure 
of production , culture , social relations , structure and 
functions of governmental and social institutions  and 
reproduce the conditions and regulations of globalization 
and their methods in the scene of their own social entity 
scene.  Michael Paul Todaro, one of the great economists 
evaluates the cause of this great gap between metro-
pole countries and surrounding as a result of lack of 
development. In the definition of development, he 
considers it a multidimensional current which emerges 
with the basic changes in the social structures, peoples’ 
attitude along with cultural change and renovation of 
social institutions.
 
Todaro thinks that these basic changes bring about 
the speed of economic growth, reduction of social and 
economic inequalities and a factor to move out the path 
of absolute poverty.  Amartya Sen, the noble winner in 
economics, defines the development as the increase of 
abilities and improvements of merits. Gault puts forth 
three main parts for development meaning: 1. Life 
livelihood, 2. Dignity 3. Feeling autonomy, pride and 
freedom. The presence of these three parts together in 
each theory is the sign of development. Freedom in the 
view of Gault is freedom from the three (need, ignorance 
and misfortune) evils, because development is created 
with the emergence of improvement in basic needs and 
for this purpose, in the early stages of development, the 
agricultural sector should create a purchase power greater 
than industrial commodities.
 
Some of the thinkers consider the development as the 
process of complex and multidimensional change which 
occur in the social, economic, political and cultural life of 
a society and move it from the status quo (backwardness) 
to ideal and developed situation. Dudley Seers defines 
the development as the perception of potential forces in 
the human’s character which can be materialized through 
reduction of poverty, unemployment and inequality. 
Schumpetere has another viewpoint. He considers 
the constant and automatic changes in the developing 
countries, in which they have lost existing economic 
balance in the economy after political independence as 
a kind of development and defines the gradual changes 
in the long term economic conditions under the influence 
of increase of saving rates and population as a growth. 
Madison, as an economist calls the increase of incomes 
in the developed countries as an economic growth and 
such a process in the backward countries as economic 
development.
 
Friedman defines the development as a creative and 
innovative trend in line with infrastructural changes in the 
social system and considers the growth as the expansion 
of system in different directions without any change in 
infrastructure.  In Friedman’s view, economic growth is 
the quantitative and constant growth in production, per 
capita income, consumption, capital, business volume 
and labor force. Furthermore, economic development 
contains qualitative changes in the economic desires, type 
of production, incentive and production organization.
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اشاره:
تر از هر چیز به معنای نابودی  مفهوم توسعه در كشورهای موسوم به جهان سوم باال
فقر اســت. كشورهای جهان ســوم عظیم ترین نیروی اجتماعی و اقتصادی جهان 
گرد رشد  كه هزاره سوم با آن روبروست. پس از جنگ جهانی دوم بار دیگر فرا است 
كاربردی برنامه ریزی علمی و احیاءشــده ای را در میان  و توســعه زمینه های نظری و 
اقتصاددانان حرفه ای پدید آورد. كشورهای فقیر به گونه ای فزاینده بر عقب ماندگی 
گاهی یافتند و خواســتار پیشرفت هرچه ســریع تر در اقتصاد  و عقب افتادگی شــان آ
كاهــش فاصلــه بــا كشــورهای توســعه یافته یــا كشــورهای اســتعمارگر قبلــی خود  و 
كه در فقر مطلق به سر می برند نسبت  شدند. از سویی در هزاره سوم شمار مردمی 
بــه گذشــته به گونه ای چشــمگیرتر زیاد شــده اســت. در این میــان عالقه مندان به 
كرده و آنرا  وابســتگی متقابل اقتصاد جهان، چنین شرایطی را تهدیدی جدی تلقی 
كردند تا به بازشناسی خطرات روزافزون  به دولتمردان كشورهای پیشرفته گوشزد 
ناشی از فرایند تقسیم جهان به كشورهای فقیر و ثروتمند بپردازند و دامنه و گستره 
كیــد كردند كه وجود چنین شــرایطی  ایــن گســل و گسســت را كاهش دهند، آنها تأ
می تواند برای آنها نیز بحرانهای عظیم ایجاد كند. امواج این حساسیت با آغاز جنگ 
سرد، افزایش یافت و رهبران كشورهای توسعه نیافته را نسبت به مسائل ملت فقیر 
كرد و این حساســیت با بحران دهه 1930 به اوج خود رســید و نظر  خود حســاس تر 

بسیاری از اندیشمندان از جمله "كینز" را به سوی اقتصاد توسعه جلب كرد.

روندها و فرایندهای الگوهای توسعه ای
بــرای ورود بــه بحث توســعه ابتدا الزم اســت تاریخچــه ای مختصــری از پیدایش این 
مفهــوم در ادبیــات اقتصــادی و اجتماعــی ارائه گردد. مفهوم توســعه پــس از جنگ 
ح شــد به ویژه با جنبشــهای  جهانــی دوم بــه ویــژه در دهه هــای )1950-1960( مطر
ضداســتعماری و خــروج بســیاری از كشــورها از قیــد و بندهای اســتعماری و كســب 
كمیــت ملی، این ســئوال اصلی در میــان رهبران جدید  اســتقالل آنها و اســتقرار حا
ح شــد كه چرا میان كشورهای صنعتی و كشورهای  كشــورهای اســتقالل یافته مطر
غیرصنعتی این شــکاف عظیــم درآمدی و بهره گیری بســیار متفاوت از اســتنده های 
زیستی وجود دارد و راههای بستن این گسلها و پر كردن این فاصله با چه روشها و 
 از كل 

ً
سازوكارهایی امکان پذیر است در شرایطی كه ثروت 400 بیلیونر جهان تقریبا

درآمد ساالنه نیمی از جمعیت جهان افزونتر است و توزیع فراوانی درآمد جهان به 
كه 60درصد جمعیت جهان حدود 6درصد درآمد  گونه ای است  جمعیت جهان به 
جهــان را دارنــد و 15درصــد جمعیــت جهــان حــدود 17درصــد و 25درصد جمعیت 

جهان 77درصد درآمد جهان را به خود اختصاص داده اند. 
در این زمینه پاره ای از متفکران و اندیشــمندان این كشــورها و برخی از روشــنفکران 
كشــورهای صنعتــی بــه بررســی و تجزیه و تحلیــل پرداختنــد. بســیاری از آنها معتقد 
كــه جوامــع یا كشــورهای دارای مناســبات اقتصادی معیشــتی و ســنتی باید  بودنــد 
پوســت اندازی كننــد و ســاختار تولیــد و فرهنــگ و مناســبات اجتماعی و ســاختار و 
كاركردهای نهادهای حکومتی و اجتماعی را مدرنیزه یا به روش كشورهای پیشرفته 
صنعتی نوســازی كنند و شــرایط و ضوابط جهانی شدن و كاربرد شیوه های آنها را در 
عرصه هستی اجتماعی خود بازتولید نمایند. »مایکل تودارو« یکی از اقتصاددانان 
بزرگ علت این شکاف عظیم میان كشورهای متروپل و پیرامون را ناشی از توسعه 
نیافتگــی ارزیابــی می كنــد و در تعریف توســعه آن را جریانی چندبعــدی می نامد كه با 
تغییرات اساسی در ساختهای اجتماعی، طرز تلقی مردم، همراه با تحول فرهنگی و 

نوسازی نهادهای اجتماعی زمینه بروز و ظهور می یابد. 
كاهــش  »تــودارو« ایــن دگرگونیهــای بنیــادی را موجــب ســرعت رشــد اقتصــادی، 
نابرابریهــای اقتصــادی و اجتماعــی و عامــل برون رفــت از مدار فقر مطلــق می داند. 
»آمار تیاسن« اقتصاددان برنده جایزه نوبل اقتصادی، توسعه را افزایش توانمندیها 
ح  و بهبود استحقاقها تعریف می كند. »گولت« سه جزء اصلی در معنای توسعه مطر
می كند: 1ـ معاش زندگی، 2ـ عزت نفس، 3ـ احســاس اســتقالل، غرور و آزادی؛ وجود 
این سه جزء با هم در هر تئوری، نشانه توسعه است. آزادی از دیدگاه »گولت« عبارت 

كه توســعه با پدید آمدن  اســت از آزادی از ســه اهریمن )نیاز، نادانی و بدبختی(؛ زیرا 
بهبود در نیازهای اساسی ایجاد می شود و بدین منظور در مراحل اولیه توسعه باید 

بخش كشاورزی قدرت خریدی بیش از كاالهای صنعتی فراهم سازد.
برخــی از اندیشــمندان توســعه را فرایند تحول پیچیده و همه جانبــه ای می دانند كه 
در زندگــی اجتماعــی، اقتصادی، سیاســی و فرهنگی یك جامعه رخ می دهــد و آنرا از 
وضــع موجــود )عقب ماندگــی( بــه وضع مطلــوب و توســعه یافتگی ســوق می دهد. 
بالقــوه در شــخصیت  نیروهــای  را درك  توســعه   )Dudley Seers( »دادلــی ســیرز« 
انســان تعریف می كند كه از طریق كاهش فقر، بیکاری و نابرابری قابل تحقق اســت. 
شــومپیتر )Schumpeter( دیدگاه دیگــری دارد. وی تغییرات مــداوم و خودبه خودی 
كه بعد از استقالل سیاسی تعادل اقتصادی موجود  در كشورهای در حال توسعه را 
در اقتصاد را از دســت داده اند به نوعی توســعه می داند و تغیرات تدریجی در شــرایط 
خ پس اندازهــا و جمعیت را رشــد  اقتصــادی در بلندمــدت را تحــت تأثیــر افزایــش نــر
معنی می كند. »كیندل برگر« توســعه اقتصادی را شــامل تولید بیشــتر و تغییر در نحوه 
سازمان تولیدی می داند و رشد اقتصادی را تولید بیشتر تعریف می كند. »مدیسون« 
)Madison( به عنوان اقتصاددان،  افزایش درآمدها در كشــورهای پیشــرفته را رشد 

اقتصادی و چنین فرایندی را در كشورهای عقب مانده توسعه اقتصادی می نامد.
»فریدمن« )Friedman( توســعه را روندی خالق و نوآور در جهت تغییرات زیربنایی 
در نظام اجتماعی تعریف می كند و رشــد را گســترش نظام در جهات مختلف بدون 
تغییر در زیربناها می پندارد به زغم فریدمن رشــد اقتصادی به افزایش كمی و مداوم 
در تولید، درآمد ســرانه، مصرف، ســرمایه و حجم تجارت و نیروی كار، گفته می شــود 
و توســعه اقتصــادی حــاوی تغییــرات كیفــی در خواســته های اقتصادی،  نــوع تولید، 
انگیزه ها و ســازمانهای تولید اســت به تعبیر نگارنده مقاله، روند فزایندی مســتمر و 
مداوم در شــاخصهای كمی جامعه، رشــد اقتصادی و این روند در مؤلفه های كیفی 
آن رفاه اجتماعی است پایه و مایه سطح توسعه هر كشوری را با روند پایدار، پیوسته 

و یکپارچه و موزون شاخص كمی و كیفی می توان اندازه گیری كرد.
به تعبیر نگارنده مقاله ُبعد كّمی توسعه یا رشد اقتصادی با سنجه هایی چون افزایش 
پایدار درآمد ســرانه، رشــد تولید ناخالص داخلی )GDP( رشــد تولید ناخالص ملی 
)G.NP(، رشد تولید خالص ملی )NNP(، درآمد ملی )NI( و... اندازه گیری می شود 
و بعــد كیفی توســعه )یا رفــاه اجتماعی( نیز با افزایش مســتمر و پایدار شــاخصهایی 
مانند امید زندگی، آموزش،  ســواد، تأمین بهداشــت، دسترســی به آب سالم، توزیع 
فرصتهــا و امکانــات اجتماعی، تحرك اجتماعی و طبقاتی و نقــش و تأثیرگذاری افراد 
جامعه بر تصمیم یابیها و تصمیم سازیها و تصمیم گیریهای سرنوشت ساز اجتماعی 
و... محاسبه می شود. هر یك از دو وجه توسعه به مجموعه هایی از زیربخشها قابل 
تقسیم است ولی در هر حال با فقر انسانی و توسعه انسانی ارتباط تنگاتنگ دارد كه 

برای جلوگیری از اطاله كالم به همین میزان بسنده می كنیم.
ذكر این نکته ضروری اســت كه پاره ای از اندیشــمندان اقتصاد، توسعه را در مفهوم 
اقتصــاد توســعه بــه كار می برند. »آرتور لوئیس« كار اساســی اقتصاد توســعه را ایجاد 
چارچوب كلی برای درك آهنگ و وزن رشد و توسعه بیان می كند. در اقتصاد توسعه 
نیز بحث اصلی و سئوال اساسی این است كه چرا تفاوتهای درآمد سرانه در اقتصاد 
جهانی برای همیشه پابرجاست. اقدامات فوری برای استقرار نظم نوین اقتصادی 
كمیت،  نفع مشــترك و همکاری میان همه  بین المللــی مبتنی بــر عدالت، برابری حا
دولتهــا بــدون توجه به نظامهــای اقتصادی و اجتماعی چیســت و چگونه می توان 
كــرد و یــا چگونــه می تــوان  نابرابریهــا را تصحیــح و بی عدالتیهــای موجــود را جبــران 
رابطه مبادالت اقتصادی و تجاری میان كشــورهای پیشــرفته )شمال( و كشورهای 
عقب مانده )جنوب( را عادالنه كرد؟ زیرا كه امروز به طور متوسط یك كیلو محصول 
كیلو محصول كشــورهای  كشــورهای عقب مانده با قمیت 1000 تومان در مقابل یك 
پیشــرفته با قیمت پنج میلیون تومان مبادله می شــود و این شیوه فاصله درآمدی 

میان كشورهای شمالگان با جنوبگان را روز به روز گسترده تر و ژرف تر می سازد. 
راهکارهای زیر در این زمینه می تواند شرایط برون رفت را تا حدودی امکان پذیر سازد:

1. رابطه مبادله عادالنه و مناسب تر برای صادرات كشورهای فقیر

ــه
ـــــــ

لــــــ
قا

ـــــــ
رم

ـــــــ
ـــــــ

سـ

وندها و فرایندهای الگوهای توسعه در جهان توسعه و ر
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2. دسترسی بیشتر این قبیل كشورها به بازارهای كشورهای توسعه یافته به ویژه برای 

كاالهای كارخانه ای
3. كمك مالی بیشتر كشورهای پیشرفته به كشورهای فقیر

4. تخفیف و استمهال و حتی بخشودگی بدهی های گذشته كشورهای فقیر و توسعه نیافته
5. اصالح ســاختاری و كاركردی صندوق بین المللی پول و دادن اختیار بیشــتر به آن 
در تصمیم گیــری دربــاره نهادهای بین المللی به ویژه در ارتباط بــا مبادالت بازرگانی و 

توسعه تجاری و فنی
6. اصالح برنامه غذایی بین المللی

7. همکاری فنی و انتقال تکنولوژی بیشتر از كشورهای پیشرفته به كشورهای فقیر و 
عقب مانده از توسعه

اندیشــمندان اقتصادی و علوم اجتماعی طبقه بندیهای مختلفی از توسعه به عمل 
كــه بــرای ســهولت دریافت ما براســاس مفاهیم رایــج، طبقه بندی زیــر را به  آورده انــد 

عنوان پایه بررسی مورد توجه قرار می دهیم.
انواع توسعه: 

1ـ توســعه درون زا، 2ـ توســعه برون زا، 3ـ توسعه موزون، 4ـ توسعه ناموزون، 5ـ توسعه از 
باال، 6ـ توسعه از پایین، 7ـ توسعه اقتصادی، 8ـ توسعه اجتماعی، 9ـ توسعه فرهنگی، 10ـ 

توسعه سیاسی، 11ـ توسعه انسانی، 12ـ توسعه پایدار
حال به تعریف اجمالی هر یك از آنها می پردازیم:

1ـ توســعه درون زا: در ایــن توســعه بــا توجــه بــه آمایــش ســرزمینی یعنــی اقتصــاد )یــا 
زیرساختها( جامعه )امکانات و توانمندیها و مهارت منابع انسانی( و محیط زیست 
)منابــع و ذخایــر زیســت محیطی( الگوهــای برنامه ریزی و سیاســتگذاریهای توســعه 
بــا جهت گیــری داخلــی و منطقه ای انجام می شــود به بیانــی دیگر در این نوع توســعه 
كلیه عوامل مؤثر در جغرافیای زیســتی و داخلی در فرایند  نگاه توســعه ای معطوف به 

شکل گیری توسعه می باشد.
2ـ توسعه برون زا: این نوع توسعه با نگاه به بیرون و الگوبرداری از شیوه ها و روشهای 

كشورهای پیشرفته به دنبال برنامه ریزی توسعه می باشد.
3ـ توســعه موزون: در این نوع توســعه سعی و تالش برنامه ریزان توسعه معطوف بر این 
است كه كلیه ابعاد توسعه با نوعی هماهنگی و تناسب عمل نماید. به بیانی ابعاد كمی و 
كیفی توسعه در بخشهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی در هم پوشی و ارتباط 
خالق باشــند و هیچ موردی از عناصر توســعه مغفول واقع نگردد و تناســب اندام وارگی 
كروسفالی و در بخش دیگر  توســعه حفظ شــود به طوری كه جامعه در بخشــی دچار ما
با میکروسفالی كالبدی مواجه نشود. و یا بخشهای كشاورزی با صنعت و خدمات در 
رابطه تعاملی با هم رشد كنند به طوری كه در فرایند توسعه حدود 10درصد نیروی كار در 

كشاورزی و 25درصد در بخش صنعتی و بقیه در بخش خدمات اشتغال یابند.
4ـ توســعه نامــوزون: گاهــی دولتها با تعیین درجه اولویت و به صورت خطی ســعی در 
برنامه ریزی توسعه می كنند به طوری كه با توسعه یك بخش و رسیدن آن به هدفهای 
كه  از پیش تعیین شده روند توسعه در بخش دیگر را آغاز می كنند. در این نوع توسعه 

 توسط دولتها انجام می شود نقطه آغاز و عزیمت توسعه جنبه گزینشی دارد.
ً
عمدتا

5ـ توســعه از باال: این نوع توســعه كه گاهی به آن توســعه ساختاری نیز گفته می شود، 
 توســط نخبــگان حــوزه های مختلــف نهادهــای اجتماعــی، سیاســتگذاری و 

ً
عمدتــا

برنامه ریزی می شود.
 از طریق انقالب شکل می گیرد و با كنارزدن 

ً
6ـ توسعه از پایین: این نوع توسعه معموال

كــه برنامه های  نظــام سیاســی و ســاختار قــدرت آن، نظــام جدیــدی روی كار می آیــد 
توسعه ای ویژه خود را پیاده می كند.

 با رشد اقتصادی مشابه در نظر گرفته می شود 
ً
7ـ توسعه اقتصادی: این مفهوم معموال

ولی برخی از اندیشمندان، توسعه اقتصادی را رشد اقتصادی همراه با تغییر و تحوالت 
اقتصادی در بطن آن، تعریف می كنند.

8ـ توســعه اجتماعــی:  نگــرش ایــن نــوع توســعه معطــوف به ایجــاد بهبــود در وضعیت 
گروه های اجتماعی و حقوق شهروندی است. اندیشمندان عالقه مند به  اجتماعی 
این توسعه سعی در باالبردن كیفیت و سطح زندگی خانوارها و ایجاد گسترش و ارتقاء 
كیفیت تغذیه، رفع بیکاری و ایجاد  بهره مندی از امکانات بهداشــتی، درمانی، بهبود 

مسکن مناسب برای گروه های اجتماعی نیازمند دارند.
9ـ توسعه فرهنگی: در این نوع از توسعه برنامه ریزان و سیاستگذاران توسعه به دنبال 
كی  شــناختی،  پاره ای دگرگونیهای متناســب با پارادایمهای جهانی در حوزه های ادرا

ارزشها،  هنجارها و شیوه های قومی و باورهای گروه های انسانی هستند تا با تغییرات 
متناسب در این حوزه ها زمینه ایجاد سایر انواع توسعه ها نیز فراهم شود. زیرا بخش 
بزرگی از دگرگونیهای توسعه ای از طریق تحول در فرهنگ و اندیشه و حافظه تاریخی و 

شیوه ها و منظومه های فرهنگی امکانپذیر می شود.
10ـ توســعه سیاســی: این نوع توســعه نظر به مشــاركت گروه های اجتماعــی در توزیع 
كــه بــا توزیــع  قــدرت و تصمیم گیریهــا و تصمیم یابیهــا و تصمیم  ســازیهای كالن دارد 
َدرقدرت به دولتهای 

َ
قدرت در الیه های اجتماعی سعی می شود كه دولتها از حالت ق

خدمتگزار تغییر وضع دهند و به نوعی مردم ساالری، جایگزین تصمیم گیریهای فردی 
یا تصمیم گیری در گروه های كوچك گردد.

11ـ توسعه انسانی: اندیشمندان این بخش از توسعه كه در سال 1991 توسط سازمان 
ملل متحد معرفی شد بیشتر به دنبال فراهم كردن زمینه های باال بردن 1ـ درآمد سرانه، 
2ـ امید به زندگی )در بدو تولد(، 3ـ دسترسی به آموزشهای حرفه ای و مهارتی )كه تابعی 
خ باسوادی بزرگساالن و میانگین سالهای به مدرسه رفتن افراد است(، 4ـ حضور  از نر

فعال زنان در عرصه های اجتماعی می باشند.
ح شد و  12ـ توســعه پایدار: این مفهوم بعد از كنفرانس ریودوژانیرو در ســال 1992 مطر
ح شده در این مقاله می باشد. این توسعه بر جنبه هایی  ناظر بر كلیه انواع توسعه مطر
كید دارد كه الزامات توســعه انســانی، حفظ محیط زیســت و پاسداشــت  از توســعه تأ
امکانات جغرافیایی طبیعی را به عنوان امانتهای در اختیار نسلهای فعلی برای انتقال 
ح می كند در  كنفرانس مذكور توسعه پایدار  به نســلهای آینده را در فرایند توســعه مطر
اینگونه تعریف شده است رفع نیازهای نسل حاضر بدون مصالحه با نسلهای آینده 
دربــاره نیازهای آنان. كمیســیون جهانی محیط زیســت توســعه پایــدار را فرایند تغییر 
در نگــرش، بینــش و رفتارهای نهادی شــده می داند كه در اســتفاده از منابع، هدایت 
كــه امکانات  ســرمایه گذاریها، ســمت گیری توســعه تکنولــوژی بــه طــوری عمل شــود 
نسلهای آینده محفوظ بماند. به نظر نویسنده می توان توسعه پایدار را اینگونه تعریف 
كرد كه توسعه پایدار آن نوع توسعه ای می باشد كه آنچه از طبیعت گرفته می شود مجدد 
به آن برگردانده شود و برنامه ریزیها و سیاستگذاریهای توسعه بدون تخریب و آلودگی 
گردد به طوری كه نســل فعلی خود را به عنوان امین در مقابل  محیط زیســت اجرایی 

حقوق نسلهای آینده تلقی كند و به مسئولیت امانتداری پایبند باشد.

الگوهای توسعه در ایران
بررســیهای تاریخ توســعه در ایران نشان می دهد كه الگوهای مختلفی در ایران برای 
توســعه به كار گرفته شــده اســت كه برای جلوگیری از اطاله كالم فهرست این الگوها 
را از دوران پهلــوی اول بــه بعــد بــه طــور اجمــال مــورد توجه قــرار می دهیــم. البته این 
 براساس پاره ای از مشابهات می باشد و برای دریافت بیشتر نیاز به 

ً
طبقه بندی صرفا

بررسی علمی تری می باشد كه در آینده به آن خواهیم پرداخت.
1. الگوی توسعه در دوره پهلوی اول: در این دوره الگوی آلمانی توسعه توسط پهلوی 

اول برای ایران انتخاب شد.
2. الگــوی توســعه در دوران پهلــوی دوم: در این دوره الگوی توســعه از نوع آمریکایی 

مورد نظر بود.
3. الگوی توسعه شبه سوسیالیستی: پس از انقالب شکوهمند اسالمی در بهمن ماه 
ســال 57 اقدامهایــی چون دولتی و ملی شــدن كلیه صنایع، معــادن بزرگ و بانکها، 
و حدود 500 شــركت و مؤسســه تولیدی جنبه هایی از ســازوكارهای این نوع توسعه را 

متبادر به ذهن می سازد.
4. الگوی توسعه ژاپنی: این الگو نیز تحت تأثیر تحوالت توسعه ای ژاپن، برخی از اندیشمندان 

و دولتمردان را به این فکر انداخت كه از الگوهای توسعه ژاپنی استفاده كنند.
5. الگــوی توســعه چینــی: ایــن الگــو نیز به نظر می رســد در میــان پــاره ای از متفکران و 
اندیشمندان ایرانی طرفدارانی داشت و در پاره ای از زمینه ها سعی در پیاده سازی آن 
شــد. به نظر می رســد الگوی توسعه كشور از طریق تعامل با بخش خصوصی واقعی و 
براســاس آمایش ســرزمینی و ارتباط میان بخشــی كشــاورزی و صنعت و خدمات باید 
طراحی شود كه در مقاله دیگر الگوی بومی شده توسعه برای ایران را ارائه خواهیم كرد.

6. الگوی توسعه تركیبی: این الگو از تركیب دو و یا چند نوع از الگوهای مذكور در فوق شکل 
می گیرد و اجرایی می شود كه در میان برخی از برنامه ریزان ایرانی نیز طرفدارانی دارد.

همانطوری كه اشاره شد در مقاله ای دیگر، به تشریح الگوهای بومی شده توسعه در 
ایران و پیشنهادهای الزم برای آن خواهیم پرداخت. 
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بهاران ایران زمین در بهمن 57 به شكوفه نشست و فصلی نو در تاریخ اجتماعی ایران آغاز شد. بهمن با خود ارمغانی 
كمان استقالل و فضایی به وسعت ایران زمین، پوشیده از عطر جمهوریت با پایه ها  از نسیم آزادی، شكوفه های رنگین 
كوشنده ایرانی ارزانی داشت. همدلی و همكوشی و هم  و مایه های باورهای جهان شمول اسالمی را به ملت تالشگر و 
آوایــی قومهــای زبانی و فرهنگی در فرایند بهمن ماه، روش و منشــی حكمت آمیز و آموختنی و ســتودنی را به جهانیان 
ارزانی داشــت. حكومت نوپای جمهوری اســالمی ایران در فرایند شــكل گیری با نامهربانی ها و نامردمی های پاره ای از 
كه ایرانی با عزت و حكمت و مصلحت را برنمی تافتند و با تحمیل جنگ ســعی در تأخیر برنامه ها  كشــورها مواجه شــد 
كه انقالب اســالمی نوپای ایران می توانســت صرف توســعه زیرساختها و  و دســتاوردهای آن نمودند و هشــت ســالی را 
توانمندی های اقتصادی و اجتماعی نماید، با تحمیل جنگ این فرصت تاریخی را از جمهوری اسالمی ایران ربودند.

كه نه تنها دوستان بلكه دشمنان نیز به عظمت،  گونه ای است  با این همه آثار و بركات انقالب شكوهمند اسالمی به 
كه در ســپهر جهانی و در ارزیابی های خود نقش جمهوری  قدرت و پشــتوانه مردمی آن معترفند و امروز ســعی می كنند 
اســالمی ایران را در حد و اندازه واقعی ببینند و برای اثربخشــی آن در تحوالت منطقه ای و جهانی جایگاه ویژه ای باز 
كه می بایســتی باشــد تا  گرچه تحوالت منطقه و جنگ تحمیلی دســتاوردهای این انقالب شــكوهمند را آنگونه  كنند. 
حدودی از مســیر ســازندگی و توســعه منحرف ســاخت ولی توان مردمی و عزم ملی و باورهای دینی زمینه های بروز و 
كه در بســیاری از عرصه های علمی، فنــی و فناوریهای نوین  ظهــور اســتعدادها و خالقیتها را فراهم ســاخت به طوری 
كشــورهای صنعتی جهان می زند و دوشــادوش آنها  و حتی هنری نظام اســالمی ایران پهلو به پهلوی پیشــرفته ترین 
كشــور بزرگ سدســازی جهان اســت. امروز فرزندان این  حركت می كند. امروز به یمن انقالب اســالمی، ایران جزء ســه 
كرده اند مدیران فنی و مهندســی برخاســته از  كشــورهای دیگر ركورد جهانی را جابجا  مرز و بوم در ســاخت مســكن در 
كشــورهای آمریكای التین بــه ازاء هر  كه براســاس میانگیــن وزنی در  فضــای جمهــوری اســالمی، این تــوان را یافته اند 
كه میانگین جهانی آن ســه ساعت می باشد؛ امروز در هنر و فیلم  ســاعت یك آپارتمان مســكونی تولید و تحویل نمایند 
و ســایر زمینه ها جمهوری اســالمی در صحنه های ملی و بین المللی حضور فعال و اثرگذار یافته اســت و دیری نخواهد 
كشــورهای فراصنعتی از تحوالت منطقه، جمهوری اســالمی  كانونهای اثرگــذار و تجدید ارزیابی  كــه با تغییــرات  كشــید 
گرامیداشــت یاد و نام  گیرد. دهه فجر و ســپیده دمان انقالب را با  ایران نقطه اتكاء و محوریت امور را مجدد به دســت 
امام راحل، شــهیدان، جانبازان و آزادگان به خانواده این نام آوران، به رهبر معظم انقالب اســالمی، دولت تدبیر و امید 
كه دســت در دســت هم دهیم بــه مهر/مهین  و مــردم ایران زمیــن تبریــك و تهنیــت عــرض می نماییم و امید آن داریم 
كشــور تبریك  كنیم آباد.بار دیگر فرصت را مغتنم شــمرده این روز بزرگ را به خانواده بزرگ جامعه مهندســی  خویش را 
كــه از تمامــی ظرفیتها و توانمندیهای شــركت مهندســی پیمانكار  و تهنیــت می گوییــم بــه امیــد روزهای بســیار نزدیك 
پروژه هــای عمرانــی در توســعه زیرســاختها و ســازه و ســامانه های تمدنی بیش از پیش بهره گیری شــود و بــا این اقدام 
كافی برای توســعه پایدار و رشــد اقتصادی با هّمت این مجموعه های آبادگر، سختكوش و  شایســته، زمینه های الزم و 

گردد. كه هدفی جز اعتالی نام ایران و ایرانی ندارد، فراهم  تالشگر 

بكوشیم برای ایرانی آباد و آزاد
دهه فجر فرخنده و خجسته باد
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كنفرانس صنعت احداث و انــرژی منوچهر ملكیانی رئیس  روز دوشــنبه و در آغــاز چهارمیــن 
گفت: امسال سال حماسه سیاسی و اقتصادی  هیات مدیره انجمن شركتهای ساختمانی 
كار  كــه حماســه سیاســی بــا درک عمیق ملــت تحقق یافــت و دولــت تدبیر و امیــد روی  بــود 
كرد. در  گذشــته بارقه امیدی را در دل ســازندگان روشــن  آمــد و بــا عملكــرد خــود طی 5 ماه 
تحقــق بخش دوم هدف تعیین شــده توســط مقام معظم رهبری قطعا بــاز هم باید ملت پا 
كجای جهان توســط دولت صورت نگرفته  به میان بگذارد. هیچ توســعه اقتصادی در هیچ 
گر حلقه مفقوده ای داشته باشد به  كه ا اســت. توســعه پایدار روند به هم پیوسته ای اســت 
گیرد و در این میان  توســعه ناپایدار منجر می شــود. توسعه صنعتی توسط مردم صورت می 
نقش دولت ایجاد تســهیالت، نقش قوه مقننه ایجاد ثبات در مقررات، و نقش قوه قضائیه 
كردن امور می توان به توســعه رسید  كنند با دولتی  كه فكر می  نظارت دقیق اســت. آنهایی 
گذاشــتن شركتهای  كنار  كنند و  اصل توســعه پایدار توجه به بخش خصوصی و  اشــتباه می 

ح شد: كنفرانس صنعت احداث و انرژی مطر در 

اصل توسعه پایدار توجه به بخش خصوصی است

كنفرانــس بین المللــی صنعــت احــداث انــرژی بــا رویکــرد ظرفیت ســازی ایجــاد  چهارمیــن 
توانمندی و ماندگاری شــركتها و ســازمان های پروژه محور، روزهای 30 دی و اول بهمن با 
مشــاركت 31 تشــکل در مركز همایشــهای هتل المپیک تهران برگزار شد. هدف از تشکیل 
كنفرانــس بررســی روشــهای نویــن تامیــن منابــع مالــی در پروژه های صنعــت احداث  ایــن 
گیر  كه حضــور فرا و انــرژی و صــدور خدمــات فنــی و مهندســی در تعامــل با دولتمــردان بود 
كنفرانس نشــان از عالقمندی این بخش برای  فعــاالن بخــش خصوصی، در دو روز متوالی 

كشور داشت.  رفع موانع توسعه 
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كنفرانس صنعت  گلچین دبیر چهارمین  مهنــدس عبدالعظیم 
كنفرانس  احداث و انرژی با اشــاره به میزگردهای تخصصی این 
گفــت: تبییــن الگــوی توســعه صنعت احــداث، ارایــه راهكارهای 
مناســب بــرای ایجــاد ارتبــاط بیــن بخــش خصوصــی، دولتــی و 
بــرای حضــور شــركت های  دانشــگاه ها و انجــام تمهیــدات الزم 
خارجی بعد از رفع تحریم ها در پروژه های مهم ساخت و سازهای 
كشــور از مباحث نخســتین میزگرد تخصصی این همایش است. 
وی افزود: ارایه روش های نوین تامین اعتبارات از منابع داخلی 
و خارجــی بــرای انجام ســرمایه گذاری بیشــتر در حوزه ســاخت و 
ســازها، ارایه راهكارهای تامیــن وثایق و ضمانت نامه ها بانكی و 
اســتفاده از توانمندیهــای شــركت های بیمه ای در ایــن حوزه، از 
دیگــر میزگردهــای تخصصی ایــن همایش اســت. وی بر ضرورت 
كه  گفــت: در صورتی  كرد و  كید  رشــد و توســعه اقتصادی ملــی تا
كشور در بخش های مختلف اقتصادی به خوبی  ضرورت توسعه 
هدایت نشوند، بدون شک این مساله به ضرر اقتصاد ملی تمام 

خواهد شد.

صنعــت  بین المللــی  كنفرانــس  چهارمیــن  اول  پانــل   
گلچین و با عنــوان »نهاد  احــداث انــرژی با ریاســت مهنــدس 
كشــور و  كمیــت، علــم، تحقیــق و آموزش در توســعه پایدار  حا
بــا حضــور مهنــدس ملکیانی فــرد، دكتر شــهریار عامــری عضو 
هیات علمی دانشــگاه امیركبیر، مهنــدس محمدرضا انصاری 
رئیــس هیــات مدیــره انجمــن توســعه صــدور خدمــات فنــی و 
مهندسی ایران، مهندس احمد تائب دبیر شورای هماهنگی 
ج  كشور، مهندس ایر تشکلهای مهندسی صنفی و حرفه ای 

رهبر برگزار شد.

در ابتدای این پانل مهندس گلچین زیربنای توسعه را پژوهش، 
گفت: در یک  آمــوزش نظــری و آموزش فنــون و مهارتها دانســت و 

كار مهندسی به ازاء هر مهندس، پنج تكنسین متخصص، پنجاه 
كارگر تعلیم دیده و صد كارگر دخیل اند. متاسفانه ما درباره كارگران 
تعلیــم دیــده دچار مشــكل هســتیم و نیروی انســانی مــا به جای 
كه عموم نیروی  كار را یاد می گیرند. در حالی  كار تجربی  آموزش با 
انســانی مــا آمــوزش ندیده هســتند نمودارهــا نشــان می دهد نیاز 
فزاینــده ای به نیــروی متخصص در جهان دیده می شــود. متولی 
این آموزش موسسات مرتبط با صنعت هستند نه دانشگاهها، و 

دانشگاهها بیشتر محیطی برای آموزش نظری هستند. 

دكتــر شــهریار عامــری عضو هیــات علمــی دانشــگاه امیركبیر، 
گفــت: پژوهــش از  پژوهــش را زیربنــای توســعه پایــدار دانســت و 
كلی شــروع می شــود و شــامل اجــرا، ارزیابــی، اصالح و  راهبــردی 
كه در ایران مرحله پایش و ارزیابی  بهبود مســتمر پژوهش اســت 
كــرد در دنیا  گرفته می شــود. وی خاطرنشــان  مجــدد آن نادیده 
كمیــت علم و روهش نهــاد عاملیت )بخش خصوصی( اســت  حا
كــه از پژوهش اســتفاده می كنند. ولــی در ایران  و مــردم هســتند 
كه رابطه دولت با نهادهای پژوهشــی مســتقیم اســت  همانقــدر 
رابطه این نهادها با بخش عاملیت قطع شده است. چون اغلب 
انجمنها و نهادهای علمی ایرانی با دولت طرف حساب هستند 
كار در ایــران  كســب و  حركــت ســیال دانــش متوقــف می شــود. 
كار اصال وجود ندارد.  كسب و  مشكل است و فكر تبدیل ایده به 
كه نهادهای توسعه ای باید ارتباط  گلچین با بیان این  مهندس 
مناســبی بــا هم داشــته باشــند تــا بتوانند بــا تقویت هــم موجب 
گزینه  گفت: تنها  كمپین ضد تحریم  پیشــرفت هم شوند، درباره 
دربــاره بخــش خصوصــی توســعه اســت. یكــی از شــاخصه های 
كه راه را برای قدمهای بعدی روشن  توسعه مستندسازی است 
كلیــدداران  كلیــد توســعه در دســت پژوهــش اســت اما  می كنــد. 
كار تحقیقاتی باید  پژوهش آموزش دیدگان هستند و برای انجام 
آمــوزش مناســبی داده شــود. وی دربــاره نقــش این موسســه در 
گر به رســمیت شناخته شود  گفت: این موسســه ا توســعه پایدار 
كند و پارادایمها  كمیت را نســبت به خود اصالح  و بتواند نگاه حا
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كند.  كمک  نیز اصالح شــود بدون شــک می تواند به توســعه پایدار 
ســایر بخشــها هم در توســعه نقش دارند اما نقش موسســه بیشــتر 
كشــور را   )GDP( اســت چون بخش بزرگــی از تولید ناخالص داخلی
گر بتواند بخشــی از توســعه  را به انجام رســاند بقیه  بر عهده دارد و ا

بخشها هم به تاسی از آن توسعه می یابند. 
در پایــان ایــن پانــل مهنــدس ملکیانــی فــرد به تشــریح مســائلی 
دربــاره میزان ســهم بخش خصوصی و بخش دولتی و شــبه دولتی 

در پروژه ای عمرانی پرداخت.

         
 پانــل دوم بــا ریاســت مهنــدس محمدرضــا انصــاری رئیــس 
هیــات مدیــره انجمــن توســعه صدور خدمــات فنی و مهندســی 
ایران تحت عنوان» توســعه صادرات خدمات فنی و مهندسی« 
با حضور دكتر حســین ســلطانی نیا معــاون بین الملل هلدینگ 
استراتوس، مهندس چمن آرا، مهندس محمد پارسا عضو هیات 
نماینــدگان اتــاق بازرگانــی ایــران، مهنــدس قبــاد چوبــدار عضو 
هیــات مدیــره انجمــن صادركنندگان خدمات فنی و مهندســی، 
صادركننــدگان  انجمــن  دبیــر  دولتشــاهی  ســیامک  مهنــدس 
خدمــات فنــی و مهندســی و مهندس منصــور پیــروی از انجمن 
صنفی شــركتهای پیمانکار تاسیسات و تجهیزات صنعتی ایران 

برگزار شد. 

صادركننــدگان  انجمــن  دبیــر  دولتشــاهی  ســیامک  مهنــدس 
وی  پرداخــت.  گزارشــی  ارائــه  بــه  مهندســی  و  فنــی  خدمــات 
گفت: جامعه مهندســان ایران پس از ســالها پیگیری بر آن شــدند 
انجمــن غیــر انتفاعــی را تشــكیل دهنــد و انجمــن صــدور خدمــات 
گذاری شــد تا  فنــی و مهندســی به همت بــزرگان چهار انجمن پایه 
كشور را بررسی  اقتضائات تجارت جهانی و پتانســیل های صادراتی 
كنــد. این انجمن با برخورداری از خدمــات دپارتمانهای تخصصی 
كشور  كرد و پتانســیلهای مازاد مهندســی  بیش از یک دهه فعالیت 

كرده است.  را شناسایی 
وی بــا بیــان اینكــه ایجــاد اشــتغال مناســب در هــر پــروژه خارجــی 
كار داخــل ایــران را بهبــود می بخشــد، تاریخچــه ای از صــدور  بــازار 

كنون  گفــت:  از ســال 73 تــا  خدمــات فنــی و مهندســی ارائــه داد و 
كشــور جهان انجام شــده اســت، صــدور خدمات  700 پــروژه در 59 
فنی و مهندســی دســتاوردهای زیــادی از جمله توســعه تكنولوژی 
كشــور، توســعه روابط دو جانبه، ایجاد اشتغال در داخل  در داخل 
كشــور، ارز آوری، و توســعه اقتصــادی را بــه همــراه داشــته  ج  و خــار
اســت. در ســال 81 با پرداخت جایزه صادراتی، جهشــی در نمودار 
صدور خدمات فنی و مهندســی ایجاد شــده اســت و در ســال 90 و 
91 بــه دلیــل تحریمها شــاهد افت در این زمینه هســتیم. متوســط 
مبلغ هر پروژه در ســال 90 برابر 171 میلیون دالر بوده اســت. ســهم 
ســاختمان در صــدور خدمات فنی و مهندســی در ســال 90 حدود 
3 میلیــارد دالر، نیــرو 1 میلیــارد دالر، صنعــت 30 میلیــون دالر و راه 

72 میلیون دالر بوده است. 
وی در پایــان نگاهــی به میــزان صدور خدمات فنی و مهندســی در 
كه در ســالهای 2008 تــا 2012 جایگاه دوم را در بین  تركیــه انداخت 
225 پیمانــكار برتــر و بین المللی به خود اختصاص داد. وی دالیل 
كار، ارتقــاء تحقیق  كســب و  گســترش و بهبــود فضــای  ایــن رشــد را 
كــردن زیرســاختهای حمل و نقــل انرژی،  توســعه و نــوآوری، بهتــر 
كاهــش اقتصــاد غیر رســمی، ارتقــاء سیســتم مالــی، رضایت مندی 
مشــتریان، حمایت از محیط زیست و توسعه زیرساختهای شهری 
گفــت: در تركیــه صدور خدمــت فنی و مهندســی از 2/6  دانســت و 
میلیارد دالر در ســال 81 به 6/ 26 میلیارد دالر در ســال 91 رســیده 
كوتاهی به دلیل مسائل مالی روی  است. هر چند در سال 88 افت 
داد. بیشــترین پروژه هــای تركیه در عراق و تركمنســتان بوده و این 
كه  كشورها داریم  كه ما دسترســی بیشــتری به این  در حالی اســت 
نشان می دهد بازاریابی و حمایت دولتی آنها بهتر از ما بوده است. 
كشــورهای آمریكایی و اروپایی هم پروژه دارند.  شــركتهای ترک در 
تنوع زیادی در زمینه فعالیتهای مربوط به پروژه وجود داشــته اما 
در تمــام این بخشــها صــدور خدمات فنی و مهندســی فعــال بوده 
اســت. در ســال 90-91 تركیــه تنــوع بیشــتری نســبت بــه ایــران در 
كه در بخش  صدور خدمات فنی و مهندســی داشته و در مقابل ما 
راه و ساختمان و نیرو تمركز داشته ایم قسمتهای بیشتری را تحت 

پوشش قرار داده است. 
وی افــزود: پیش بینــی تركیــه در ســال 2023 حــدود 500 میلیــارد 
دالر صدور خدمات فنی و مهندســی اســت و بــرای آن برنامه ریزی 
كرده انــد. از علــل ایــن جایــگاه مناســب برخــورداری از اعتبارهــا و 
كار  كســب و  كافی، آشــنایی با محیط  مشــاركت ها، داشــتن دانش 
كشــور هدف، ارائه خدمات با قیمت مناسب، رعایت استانداردها، 
كشــور هدف، داشــتن اســتراتژی صدور  برقــراری خطوط هوایی به 
خدمــات  بــوده اســت. در ایــران بــه علت بحــران اقتصــاد جهانی و 
ســخت شــدن رقابتها، عــدم پرداخت جوایز و مشــكالت مربوط به 

تحریم صدور خدمات فنی و مهندسی موفق نبوده است. 
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مهنــدس محمدرضــا انصــاری رئیــس هیــات مدیــره انجمــن 
گفت: صادرات  توسعه صدور خدمات فنی و مهندسی ایران 
خدمات فنی و مهندســی در ســال 90 حدود 4/3 میلیارد دالر 
بوده است. از سال 81 تا سال 90 رشد باالی 45 درصد داشت. 
گر شــیب رشــد ســالهای 81 تــا 90 ادامه می یافت بــه اهداف در  ا
گرفته شده رسیده بودیم. تركیه با ظرفیت مشابه ما 26/6  نظر 
میلیــارد دالر در ســال 2012 صــدور خدمــات فنــی و مهندســی 
كشــور، مــا  داشــته اســت. بــا توجــه بــه ظرفیــت شــكل نیافتــه 
ظرفیت مشابهی داریم  اما متاسفانه ما از 4/3 میلیارد دالر  به 

400 میلیون دالر رسیدیم.
وی افزایــش توجــه به صدور خدمت فنی و مهندســی و افزایش 
تعــداد اعضــای ایــن انجمــن را نشــانه هوشــمندی مــردم ما در 
شناســایی بازارهــا و داشــتن هنر تطبیق بــا متغیرهای محیطی 
گفــت: صادرات خدمــات فنی و مهندســی  می تواند  دانســت و 
ظرف 5 ســال به پتانســیل تخمین زده شــده برســد. البته باید 
كار شــركتها در بیــرون از مرزهــا برداشــته شــود. عــالوه بر  موانــع 
ایــن وجود بیش از 500 هــزار میلیارد تومان نقدینگی در جامعه 
نقــش مخربــی در اقتصاد و افزایش تــورم دارد و بالطبع بر صدور 
خدمــات فنــی و مهندســی نیــز اثــر منفی می گــذارد و بایــد آن را 
كرد. الزم اســت  بــا تدابیــری به ســمت تولیــد و صنعــت هدایت 
كشــور حداقــل در معاونت  نهــادی در باالترین جایگاه مدیرتی 
كــه از صادرات خدمــات فنی و  ریاســت جمهــوری شــكل بگیرد 
كند. عالوه بر این باید شورای عالی صادرات  مهندسی حمایت 

شكل بگیرد. 

مهندس محمد پارســا عضو هیات نماینــدگان اتاق بازرگانی 
كــرد: بــرای رشــد ســریع در زمینــه صــدور  ایــران خاطرنشــان 
كه  خدمــات فنــی و مهندســی توجــه بــه ایــن نكتــه الزم اســت 
كالن باید بهبــود یابد و در خدمت صــادرات قرار  وضــع اقتصــاد 
گــر دولــت برنامه هــای 4 و 5 توســعه را اجرا می كرد رشــد  گیــرد. ا
خ ارز ثابت می شــد و ما می توانســتیم عالوه بر صدور خدمات  نر
كنیــم.  كاالهــای عــادی خــود را هــم صــادر  فنــی و مهندســی 
عــالوه بــر این از بیــن رفتن انحصــارات، واقعی شــدن خصوصی 
ســازی، رشــد بهــره وری و رقابتــی شــدن اقتصاد، عــدم دخالت 
سیاســت در اقتصــاد و اقتصــاد در سیاســت، هدایــت نقدینگی 
بــه ســمت اقتصــاد مولــد، پوشــش ریســكهای تجــاری، رعایــت 
كه باعث ایجاد ســرمایه اجتماعی می-شود   حقوق شــهروندی 

می تواند ما را به نتایج خوبی برساند. 

هلدینــگ  بین الملــل  معــاون  ســلطانی نیا  حســین  دكتــر 
كننده به مســائل و مشــکالت  اســتراتوس از نــگاه یــک صادر 

بــرای  گفــت: در دولــت ســازندگی ظرفیت ســازی  و  كــرد  نــگاه 
گرفت و دولت اصالحات مشوقهای زیادی برای  صادرات صورت 
كار در این دوره هم اجرا می شــد و در  كرد. حاصل  صادرات ارائه 
گرفت  دولت مهرورزی صادرات تا حد زیای مورد بی-مهری قرار 
و پیمان ارزی احیا شد. در دولت تدبیر و امید هنوز فرصتی برای 
مطــرح شــدن بحث صــادرات به وجــود نیامده اســت. صادرات 
خدمــات فنــی و مهندســی پیش نیازهایــی دارد و ماهیــت آن با 
بقیــه صــادرت متفاوت اســت. بدون روابط حســنه بــا دولتهای 
گر  دیگر و البی گری امكان این نوع صادرات تقریبًا محال است. ا
آیین نامه صدور خدمات فنی و مهندسی به درستی اعمال شود 
مشــكلی وجود نخواهد داشت. درباره صدور ضمانت نامه ها هم 

این آیین نامه می تواند راهگشا باشد. 

انجمــن  هیات مدیــره  عضــو  چوبــدار  قبــاد  مهنــدس 
كــرد:  صادركننــدگان خدمــات فنــی و مهندســی،  نیــز عنــوان 
كــه ارائه شــد جنبــه تعارف داشــت وگرنــه ما در  بیشــتر مطالبــی 
كه  شــرایطی ســنگ مزیت صــدور خدمــات را به ســینه می زنیم 
فهم متقابلی در این باره وجود ندارد و طرف مقابل ما حوصله 
یــا وقــت نــدارد یــا بــاوری به صــدور خدمــات فنــی و مهندســی 
نــدارد. امروزه ما انتظاری از دولت نداریم و فقط خواســتار آنیم 
كه محدودیتهای دولتی برداشــته شــود. انتظار داشــتیم دولت 
كــرده با حضور  تدبیــر و امیــد حداقــل به شــعار امید خــود عمل 

كند.  خود صادركنندگان را امیدوار 

گفت: از مشــكالت بخش خصوصی این  مهنــدس چمــن آرا نیز 
كارفرمــای آن دولــت بوده و  كارفرمــا و تنها  كــه بزرگتریــن  اســت 
كه به موقع خواست خود  نوعی محافظه كاری در ما ایجاد شده 
كاركرد ملی خود را از دســت داده،  را نمی گوییــم. مجلــس ما نیز 
دولت به درخواستها ترتیب اثر نمی دهد و افكار عمومی تعطیل 
كنونــی دولت بــه دلیــل بی پولی نقش  شــده اســت. در شــرایط 
كارفرما  كارفرمایی خود را تا حدودی از دســت داده است، دیگر 
كــه از دولــت بخواهیــم  نیســت و بهتریــن فرصــت زمانــی اســت 
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كند. استراتژی خود را درباره صدور اعالم 

 پانل سوم با عنوان »مالی اقتصادی« و با ریاست دكتر علی 
شــمس اردكانــی رئیــس هیــات مدیــره اتحادیــه صادركنندگان 

خدمات فنی و مهندسی  و عضو اتاق ایران برگزار شد. 

در ایــن پانــل دكتــر علــی قاســمی ارمکــی مدیرعامــل شــركت 
تامین ســرمایه بانک ملت، مهندس محمد پارسا نائب رئیس 
ک  كاظم ســما كمیســیون انرژی اتاق بازرگانی تهران، مهندس 
عضــو هیات مدیــره انجمن شــركتهای ســاختمانی، دكتر بهیار 
ریاحی مشاور سازمان خالقیت و نوآوری مالزی حاضر بودند. 
كه مســائل  دكتــر شــمس اردكانــی عضو اتــاق ایران بــا بیان این 
كشــور در ارتبــاط با تامین مالی اســت و بــرای تامین آن  زیربنایــی 
لزومــا بــه مهندس نیــاز نداریم بلكه بــه فاینانس مالــی همزمان با 
پــروژه احتیــاج داریــم، افــزود: مــا تا بــه حــال بخشــی از پروژه های 
عمرانــی را از طریــق پــول نفــت انجــام می دادیــم و فكــر می كردیم 
كســی به تامین مالی فكر نمی كرد  كار مهمی نیســت.  تامین مالی 
كه سرمایه های خود از جمله  نفت  كه جاهای دیگر دنیا  در حالی 
كید دارنــد و برای آن روشــهای  را نمی فروشــند بــه تامیــن مالــی تا
كشــور اســت  كه ســرمایه  مختلفی دارند. ما نیز باید از فروش نفت 
دســت برداریــم و بــه فكر تامیــن مالی پروژه هــا از راههــای دیگری 
ج  باشــیم. عالوه بر این باید قیمت نفت در بودجه به درســتی در
شــود. تامین مالی بر برنامه ریزی پروژه ای  مقدم اســت و شــركتها 
كار  بایــد بــر اســاس شــركت پــروژه پیــش برونــد و هلدینگهایــی بــا 

تشكلی ایجاد شود. 

دكتــر علــی قاســمی ارمکــی مدیرعامــل شــركت تامین ســرمایه 
بانک ملت گفت: زمانی تامین منابع توسط دولت انجام می شد 
ولی امروزه تامین مالی بر عهده خود شركت پیمانكار افتاده است 
كه  پــس شــركتها هــم باید رویكرد خــود را تغییر دهند. شــركتهایی 

كمی  كردیم به خصوص در حوزه انرژی ســرمایه  مــا بــا آنها برخورد 
دارند و وقتی برای فاینانس به بازار مراجعه می كنند بحث دارایی 
كه ترازنامه جوابگوی ضمانت سیســتم  ح می شــود  و ترازنامه مطر
بانكــی نیســت. در ایــن مــورد عــالوه بــر روشــهای متعــارف، روش 
كه در آن تامین  اســتفاده از تامین مالی تركیبی پیشنهاد می شود 
مالــی پروژه هــا با اتكا به عایدات آتی پروژه بدون اتكا به جریانهای 
نقدی ترازنامه بانی مدنظر اســت. پیشــنهاد بعدی ما ایجاد چند 
كه بتوانند از  هلدینگ تخصصی توســط شركتهای پیمانكار است 

كنند.  ابزارهای سرمایه و بازار پول تامین مالی 
اتــاق  انــرژی  كمیســیون  رئیــس  نائــب  پارســا  محمــد  مهنــدس 
كالن به  كــه تــا اقتصــاد  كیــد روی ایــن نكتــه  بازرگانــی تهــران بــا تا
ثبــات نرســد بخــش خصوصی قــادر نیســت مســائل توســعه را به 
ج شــدن از ركود تورمی می توان در مسیر  ســرانجام برساند. با خار
كــرد و بــرای ایــن منظــور دولت بایــد به مــوارد زیر  توســعه حركــت 

كند: توجه 
1- سیاسی نبودن اقتصاد

2- داوری عادالنه در اختالفات بخش خصوصی و دولتی
كه بــا ایجــاد ســرمایه اجتماعی به  3- رعایــت حقــوق شــهروندی 

جذب سرمایه مالی می انجامد. 
4- ایجاد صندوقهای پوشش ریسک و صندوق بیمه پروژه ها

ک عضو هیــات مدیره انجمن شــركتهای  كاظم ســما مهنــدس 
كــرد: بنــده دیدگاه  كــه عنوان  ســاختمانی ســخنران بعــدی بود 
چنــد تــن از اقتصاددانــان حاضــر در اتاق تهــران را به طــور فرموله 
ارائــه می دهم. موضوع توســعه از دهه 1970رســم شــده و بیش از 
150 ســال از زمــان قائم مقام بزرگ به شــكلی بیــرون آمدن از عقب 
كرده اند موضوع  ح شــده و نخبگان ما همیشه سعی  ماندگی مطر
كننــد. از دهــه 1970 موضوع  مربــوط بــه عقــب ماندگــی را جبــران 
كرد و مقوله هایــی مانند علم اقتصاد  توســعه تعریــف جامعی پیدا 
كــه بــرای اینكه  ح شــد. یكــی از ایــن فرمولها این اســت  هــم مطــر
كه  كشوری اتفاق بیافتد باید از مسیر اصالحاتی بگذرد  توسعه در 
در آن اقتصــاد  از طریــق بخش خصوصی هدایت شــود و الزمه آن 

رقابتی شدن با چهار پیش نیاز است:
1- جداسازی سیاست اقتصاد از اقتصاد سیاسی

كمیت نقش میانجی را میان گروههای اجتماعی داشته باشد 2- حا
3- حقوق شهروندی تضمین شود

4- همــكاری بین المللــی توســط دولــت موجــود بــه طــور جــدی 
پیگیری شود

ایــن چهــار مورد ســرمایه اجتماعی را بــاال برده، بهــره وری را بهبود 
می بخشد. عقالنیت در روابط اجتماعی نهادینه می-شود، بخش 
گــذاری در صنعت و  گســترس می یابد  و ســرمایه  خصوصــی مرتــب 
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گیرد چــون در ایــن دو بخــش از موقعیت خاصی  انــرژی شــكل می 
كــردن ایــن مــوارد باید پــول نفت  برخــوردار هســتیم. بــرای عملــی 
از چرخــه بودجــه مصرفــی ظرف مدت 5 ســال و هر ســال 20 درصد 

كنیم. ج شود و آن را فقط برای تولید و زیرساختها هزینه  خار

دكتــر بهیــار ریاحی مشــاور ســازمان خالقیــت و نــوآوری مالزی 
كه چرا با وجود  كرد: ما همیشــه افســوس می خوردیم  هم عنوان 
ایرانیــان وارد آن نمی شــوند  زیــاد موجــود در مالــزی  فرصتهــای 
امــا بعــدا متوجــه موانــع و مشــكالت موجــود در ایــن راه شــدیم از 
كالن اقتصــاد ایران و  جملــه در مــورد ضمانت نامــه بایــد مباحــث 
گیــرد. ما چگونه از بانكها  خدمــات تامین ســرمایه مورد توجه قرار 
كمــک داریــم وقتــی بانكهــا نقشــی در تولیــد ناخالص ملی  انتظــار 
ندارنــد. با این حال و با حذف تعدادی از موسســات مالی، حجم 
كشور شود و بهتر  نقدینگی زیادی می تواند وارد بخش توسعه ای 
گیــری در مورد این منابــع، آن را  به  اســت دولــت تــا زمان تصمیم 

سیستمهایی چون صنعت بپردازد تا سرمایه گذاری شود.
و  فاضــالب  آب،  »بــرق،  نــام  بــا  اول  روز  پانــل  آخریــن    
انرژی هــای نــو« بــه ریاســت مهنــدس مســگرپور و بــا حضــور 
مهنــدس فالحتیــان،  دكتــر حســین امیــری خامکانــی رئیــس 
كسیون صادرات مجلس شورای اسالمی، مهندس دادمان  فرا
دبیر انجمن شركتهای ساختمانی، مهندس سعید منوچهریان 
عضــو هیــات مدیــره انجمــن شــركتهای پیمانکار تاسیســات و 

تجهیزات صنعتی ایران، و مهندس مقدم برگزار شد.

صــادرات  كســیون  فرا رئیــس  خامکانــی  امیــری  حســین  دكتــر 
گفت: ایران از دو اقلیم خشک و نیمه  مجلس شــورای اســالمی 
خشــک برخــوردار اســت. از طرفی منابــع جاری مخصوصــا آب به 
خاطر دخالت انســان و شــرایط طبیعی به سمت تجدیدناپذیری 
جریان دارد. بنابراین ارزش آب به عنوان نهاده ارزش خاص دارد 
كشــور وابسته به آب است. در  كولوژیک  كوسیســتم و ا و پایداری ا
گذاری آب هم باید به طبیعت و هم ارزش واقعی آب توجه  قیمت 
شود. سرمایه گذاری با محدودیتهای موجود ممكن نیست و باید 

گذاری واقعی آب برگردیم.  به قیمت 

مهندس دادمان دبیر انجمن شــركتهای ســاختمانی نیز عنوان 
كســری مستمر بودجه و نیاز به  كرد: طی 15 ســال اخیر به موازات 
گذاری  كه باید احداث می شد، لزوم سرمایه  زیرساختهای وسیع 
كه شاید در دهه 80  كشور ایجاد شد  و تعریف قوانین در بخش آب 
با تشــویق در قوانین و تحت عنوان فاینانس های داخلی موضوع 
گرفت. قوانین بودجه ســنواتی به  ســرمایه گذاری مورد توجــه قرار 
كه نســخه  قانــون دائمــی اصالح قانــون مالیاتی دولت منجر شــد 

داخلــی فاینانــس بود. متعاقب آن اســتمرار قانونگــذاری از جمله 
مــاده 2 تبصره 19 روی بحثهای LC توجه داشــت. در تمامی این 
قوانیــن عملكــرد محــدودی وجــود داشــت و موفقیتهــا در برخــی 
كن و تصفیه  رشــته ها در صنعت آب از جمله در مورد آب شــیرین 
كالن در زمینه  پســاب ها به وجود آمد. عالوه بر مســائل عمومی و 
سرمایه گذاری، مسولیت و جدیت برای عمل به قانون مسئله ای 
كشــور بود از ســویی  كه مانع ســرمایه گذاری در طرحهای آب  بــود 
ایــن قبیــل طرحهــا بــه دلیل نــوع مدیریت و بــاال بــودن هزینه آن 

طرحهای دیربازده و بدبازدهی بودند.  
بــه  ســرمایه گذار  جدیــد  نقــش  دادن  دربــاره  امــا  افــزود:  وی 
كه  به دلیل شــرایط  پیمانــكاران توجــه به این مســئله الزم اســت 
ک ناشــی  گذشــته و به دلیل انباشــت مطالبات و اســتهال 8 ســال 
از آن شــركتها شــرایط بــدی دارنــد و تــوان آنها تحلیل رفته اســت. 
اولیــن اقــدام بایــد حفظ حیات و بخشــیدن ثبات به این شــركتها 
كــه بــا اعتمــاد دولــت و ســپردن تاسیســات  باشــد. ســازمانهایی 
ک یافته انــد و با خطر فروپاشــی  آب عمــال ایجــاد شــده اند اســتهال
روبــرو هســتند. بــرای حفظ حیات شــركتها بایــد دربــاره پرداخت 
كه ایــن مطالبات به  گیرد چرا  مطالبــات آنهــا اقدام فوری صــورت 
كــه نه تنها طــی این 8 ســال اخیر  نوعــی ســرمایه گذاری آنهاســت 
بــه ســود منتهی نشــده بلكــه به مــرور زمــان ارزش اولیه خــود را از 

دست داده است
مهنــدس دادمان اقــدام بعدی را انســجام در قوانین و عملكردها 
كه با اصالح  دانست و با اشاره به بخش فاینانس خواستار آن شد 
یــا بازنگــری برخی قوانین و آیین نامه ها تســهیالت بیشــتری را در 

اختیار سرمایه گذاران داخلی قرار دهند. 

انجمــن  مدیــره  هیــات  عضــو  منوچهریــان  ســعید  مهنــدس 
شــركتهای پیمانــکار تاسیســات و تجهیــزات صنعتی ایــران نیز 
كــرد: فشــار مضاعفــی بر بدنــه پیمانــكاری از طریــق پروژه  عنــوان 
هــای نیمــه تمــام وارد می شــود. بــا پیگیریهــای مختلــف صــورت 
كرد پروژه ها را در سال 93 تعیین تكلیف  گرفته، دكتر نوبخت اعالم 
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می كنند و آنها را به ســه نوع تا 20 درصد، 20 تا 80 درصد، و باالی 
گفته شــد 268 پروژه حتما تامین مالی  كردند.  80 درصد تقســیم 
می شــوند امــا بایــد دیــد وضعیت مابقــی پروژه هــا از جملــه پروژه 

های زیر 20 درصد چه می شود. 
كــه این پروژه ها  لــذا توجه بــه 3 موضوع ضروری اســت. یكی این 
از لحــاظ توســعه چه میــزان اهمیت دارند، در ایــن زمینه نه فقط 
كه  از لحــاظ پیمانــكاران بلكــه پیشــنهاد مشــخص مــا این اســت 
اولویت بنــدی پروژه هــا حضــور  نماینــدگان بخــش خصوصــی در 
داشــته باشــند چــون پروژه ها اهمیــت دارند. ولی آنچه مشــخص 
اســت درجــه اهمیــت و تعییــن تكلیــف پروژه هــا اســت، تقریبًا ده 
ولــی هنــوز  یازدهــم می گــذرد  ریاســت جمهــوری  از دوره  درصــد 
درمــورد  اســت.  نشــده  تكلیــف  تعییــن  پروژه هــا  اولویت بنــدی 
گفته می شــود در سال  گذشــته هم باید صحبت شــود.  مطالبات 
93 پرداخت می  شــود ولی اعتبار موجود برای پروژه ای نیمه تمام 
كه  كافی نیســت. لذا پیشــنهاد ما این اســت  و پرداخت مطالبات 
در بودجه ســال 93 به شــكل خاص هزینه های طرحهای عمرانی 
ج آن را بــرای امــور  كســی اجــازه دخــل و خــر كــه  مشــخص شــود 
گــر اوراق مشــاركتی قرار اســت به  غیرعمرانــی نداشــته باشــد. لذا ا

فروش برسد باید در سرفصل بودجه به آن اشاره شود.

          
كنفرانس پانل اول با ریاست مهندس منوچهر   در روز دوم 
كار برگزار شد. اعضای حاضر  كسب و  ملکیانی فرد و با موضوع 
كنفرانس صنعت  گلچین دبیر  در این پانل مهندس عبدالعظیم 
احــداث،  مهندس شــهرام حالج پژوهشــگر مركز پژوهشــهای 
مشــاور  میرزاخانیــان  مهنــدس  اســالمی،  شــورای  مجلــس 
هیأت رئیســه جامعــه مهندســان مشــاور، دكتر محمدحســین 
بنی اســدی رئیــس هیأت مدیــره شــركت بنیــاد صنعتــی ایــران، 
مهنــدس مهــرداد اشــتری مدیرعامــل شــركت ســازیان، دكتــر 

احمد شعبانی فرد نماینده افتخاری بانک جهانی بودند.

دربــاره  ایلنــا  خبرگــزاری  از  گالیــه  بــا  ملکیانی فــرد  مهنــدس 
روز  عــدم حضــور مقامــات مملكتــی در  بــه خبــر  نــوع پرداختــن 
كــه بــه چنیــن  كســی  كــرد: بنــده معتقــدم  كنفرانــس عنــوان  اول 
كنفرانســهایی نمی آیــد ضرر می كنــد چون افــكار و تجربه حاضر در 

این جمع را از دست می دهد. 
كار میانبری برای رسیدن  كسب و  وی افزود: قانون بهبود مستمر 
گرچــه معتقدیــم توســعه اقتصادی  بــه توســعه اقتصــادی اســت. 
فراینــدی مركــب از توســعه فرهنگــی، اجتماعــی، سیاســی اســت. 
راه هــای میان بــر زیادی در دنیا تجربه شــده اســت چــون آنها این 
كرده انــد. یكی از این راههای میانبر، توســعه فضای  راههــا را طــی 
كثر توان و اصالح مالیاتی است  كار، قانون استفاده از حدا كسب و 
كســب  كــدام اجــرا نشــده اند. پرداختن بــه قانون بهبود  كــه هیچ 
كنفرانــس مســتقلی را می طلبــد. بــرای تدویــن ایــن قانــون  كار  و 
كشــیده شده اســت، دكتر نهاوندیان در تهیه این  زحمات زیادی 
قانــون نقــش مؤثری داشــته اســت و انجمن شــركتها ســاختمانی 
و مؤسســه تحقیــق و توســعه صنعت احــداث راجع بــه این قانون 

اقدامات زیادی انجام داده اند.
گفت: عــدم توجــه و ابالغ  وی بــه تشــریح ایــن قانــون پرداخــت و 
ایــن قانون توســط دولت و علی رغم انتشــار آن در روزنامه رســمی 
كــرده اســت.   توســط مجلــس، پی گیــری و مطالبــه آن را دشــوار 
7 مــاده آن مســتقاًل بــه تشــكلها اشــاره دارد و 14 مــورد آن به اتاق 

ح است.  كه اتاق به عنوان تشكل تشكلها مطر اشاره دارد 
وی بــا اشــاره بــه اقبــال دولــت جدیــد بــه ایــن قانــون و بخــش 
گردید و  خصوصــی و تعاون خواســتار اجرایی شــدن قانــون حاضر 
گفتگوی بخــش خصوصی و دولــت در قانون بودجه  افــزود: البتــه 
گرفته اما در این قانون بــه طور پررنگ تری به آن  مــورد توجــه قرار 
پرداختــه اســت. در هــر حــال داشــتن آیین نامــه اجرایی بــرای هر 
قانــون ضروری اســت. 5 ماده از مــواد این قانــون نیازمند تدوین 
آیین نامــه اســت. در مورد تدویــن آیین نامه ماده 9 مكاتبه شــده 
تــا دربــاره آن اظهارنظــر نماییــم. وی با اشــاره به مفیــد بودن این 
كردن حضور بخش نظامی،  قانون برای صنعت احداث، محدود 
اتــاق در مــورد بخشــنامه ها و  بــه نظــر تشــكلها و  اهمیــت دادن 
آیین نامه هــا،  تســهیل امــور مربــوط بــه صادركننــدگان خدمات و 
كاال، شفاف ســازی رقابتهــا و مناقصــات را از مزایــای آن دانســت و 
كردن این قانون وجود  گفت: باید دید چه پتانســیلی برای پیاده 

دارد و نقش ما در این باره چیست؟!

مهندس میرزاخانیان مشــاور هیأت رئیســه جامعه مهندسان 
كــرد: بایــد  كــه عنــوان  مشــاور ســخنران بعــدی ایــن پانــل بــود 
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بخــش خصوصــی جایــگاه خــود را بشناســد و بــرای آینــده خــود 
برنامــه ای داشــته باشــد و مطالبــات خــود را در چهارچوب قانون 
از دولــت بخواهــد. وی درباره مطالعات تدویــن نظام اندازه گیری 
كار ایــران با هدف بهبود شــاخص های  كســب و  عملكــرد محیــط 
گفــت: امروزه ایران  كرد و  رقابت پذیــری ایــران در جهــان صحبت 
كافــی برای یافتــن جایگاه خــود در اقتصــاد جهانی دارد.  فرصــت 
البتــه دولــت پــول نفــت را ندارد و ایــن فرصت خوبی برای نشــان 
دادن توانمندی بخش خصوصی و ســرمایه آن به عنوان سرمایه 
ملــی در رشــد و توســعه ملی اســت. قانــون بهبود مســتمر فضای 
كــرده شــاخص های ملــی  كار در مــاده 4 اتــاق را موظــف  كســب و 
كار در ایران را تدوین نمایند. وزارت اقتصاد هم  كســب و  محیط 

كار ایران را در جهان اعالم نماید.  كسب و  موظف شده رتبه 
گفــت: باید  وی بــا اشــاره بــه اقدامهــای انجام شــده در این مورد 
كســب  مطالعــات پایــه،  تدویــن نظــام  ســنجش عملكــرد محیــط 
كه در قســمت  گیرد  كار ایــران و پیاده ســازی ایــن نظــام صورت  و 
مطالعــات پایــه بــه بررســی شــاخص های مختلــف اعــالم شــده از 
طــرف نهادهــای مختلــف پرداختیــم. در مجمــوع 474 متغیــر 
كه  كشــورها مورد اســتفاده قــرار می گیرد  بــرای جایگاه  رتبه بندی 
گیرد و تدوین  می توانــد معیــار تدوین نظام رتبه بندی ما نیز قــرار 
این نظام نیازمند همكاری دولت و بخش خصوصی است. نظام 
مناســبات در ســاختار فنــی و اجرایی مــا هم در حال تغییر اســت 
كار نشــان از همــكاری بخش خصوصی  كســب و  و تدویــن قانــون 
و دولــت دارد. دولــت جدیــد امید را بــه همــراه آورده و باید از این 
كنیم و در بهبود جایگاه خود حركت  فرصتهای همزمان استفاده 

كنیم.

مهندس مهرداد اشــتری مدیرعامل شــركت ســازیان به تبصره 
تاریخچــه  ارائــه  بــا  بودجــه ســال 1392پرداخــت. وی  8 الیحــه 
كــرد: در  گفتگــوی بخــش خصوصــی و دولــت عنــوان  همــكاری و 
جهــان تغییــر الگویــی در مشــاركت بخــش خصوصــی و دولتــی در 
كه 42درصد رشد  انجام مشترك پروژه ها دیده می شود به طوری 
را طی ســالهای 209 تا 2013 به وجود آورده اســت. در حال حاضر 
دولــت ما از حالــت توزیع كننده به تنظیم كننــده تغییر نقش داده 
و ایــن امر نــوع قراردادها را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. وی افزود: 
 در بنــد الــف این قانون به اســتفاده از این مشــاركت و شــرایط آن 
كه متأسفانه بهبود مناسبی را نسبت به قانون  اشــاره شده است 
ســال 92 در مــورد شــرایط شــركتهای پــروژه ای، دخالــت بخــش 
كنسرســیوم، هزینه هــای قبــل از قــرارداد، مــدل  غیرخصوصــی، 
مالــی در نظــام مناقصــات دو مرحلــه ای و غیره نشــان نمی دهد. 
وی افزود: ما باید شورای ملی مشاركت بخش خصوصی و دولت 

داشــته باشیم. قراردادهای مختلف باید توسط بخش خصوصی 
و دولتی نوشته شود. 

مهنــدس شــهرام حــالج پژوهشــگر مركز پژوهشــهای مجلس 
شــورای اســالمی نیز دربــاره مناقصــات و شــفافیت در مناقصات 
كــرد و عنوان نمود: تمــام معامالت دولتــی باید مناقصه  صحبــت 
كــه معامالت علنی باشــد.  یــا مزایده باشــد. این به آن معناســت 
كاهش عوض پولی  معنای دوم وضوح موضع اســت. قاعده دوم 
كه  كفایــت عــوض غیرپولــی به ایــن معنا  پــس از احــراز ســتادی و 
وقتی پیشــنهادها مشــابه باشــند می توان دربــاره قیمت صحبت 
كــه عوضهــای غیرپولی  كنیم  كــرد. مــا بایــد ســازوكارهایی تعریــف 
كمی ســازی  بــه نحــوی قابل اتكا ســنجیده شــود و درجه بندی و 

كه نهادهــای خصوصــی و دولتی،  گیــرد. امــری  غیرپولــی صــورت 
بــه آن بی توجــه بودند. ما در مــورد حقوق معامــالت عمومی نیاز 
كافــی داریــم. متأســفانه مناقصــات ایرانــی تابعــی از  بــه مطالعــه 
فهــم عقالنــی ما از متن مرجــع و بدون وجــود معیارهای مطلوب 

پایش پذیری آن است. 

گفت: شــیوه نامه  مهنــدس ملکیانی فــرد بــا تأئیــد ســخنان وی 
اجرایــی قانــون مهم تــر از خود قانون اســت. باید دربــاره وضعیت 
امــور  وزارت  و  شــود  بیشــتری  نظــر  دقــت  پیمانــكاران  مالیــات 
كســری بودجه را با فشــار آوردن به  كند  اقتصادی و دارایی ســعی 

شركتها جبران نماید.

دكتــر احمــد شــعبانی فــرد نماینــده افتخــاری بانــک جهانــی با 
گفت: ما همیشــه بــه آموزش  اشــاره بــه مقوله پژوهــش و آموزش 
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كــه انــگار باید خــود مــا آموزش دهنده  كرده ایم  گونــه ای نــگاه  بــه 
كه برای  كه همیشــه می خواهد یاد دهد در حالی  كســی  باشــیم. 
گرفتن اســت. در آموزش اولین  آموزش دادن بهترین پایه آموزش 
اتفاق یادگیری اســت و باید افزایــش مهارت بدهد. تغییر و اصالح 
كــه در فقدان آنها آموزش  رویكــرد در اجرای عملیات هم هســتند 
فقط هزینه اســت. در آموزش مناســب، فرد پرســش كننده خوبی 
كه برای دریافت پاســخ اصرار دارد. دولت پاسخگوی طرف  اســت 

پرسشگر می خواهد و این پرسشگری نیاز به آموزش دارد. 
گفت:  كار  وی در ادامه با اشــاره به موضوع تســهیل فضای كسب و 
كشــورهای  گلوگاه هــای قوانیــن  4 هــدف اصلــی در پــروژه یافتــن 
كار  كســب و  كار، یافتــن محدودیتهــا و موانــع  كســب و  مختلــف در 
در حــوزه بخــش خصوصی، تعریف و تبیین شــاخصهای اقتصادی 
كه بــرای رتبه بندی در  كشورهاســت. ایــران از زمانــی  و رتبه بنــدی 
كشــور رتبــه 108، در  IFC  داوطلــب شــد از ســال 2005 در بیــن 133 
سال2006 در بین 191 كشور رتبه 155، سال 2007 در بین 175 كشور 
كشــور رتبه 135، ســال 2009 در  رتبــه 131، ســال 2008 در بیــن 178 
كشور رتبه  142، سال 2010 بین  183كشور رتبه134، سال  بین  181 
كشور رتبه 129 را داشته است. سال 2012 آخرین آمار  2011بین 181 
بانك جهانی رتبه ما را 145 در بین 185 كشور اعالم كرده است یعنی 
روندی تنزلی داشــته ایم. پیشنهادهایی برای بهبود رتبه بندی به 
دولت و بخش خصوصی می توان ارائه داد. ما باید شایسته ساالری 
كــرده و به مــواردی ماننــد آموزش با ســه مؤلفه، تــالش، بهره وری، 
كار، ایجاد نظام پشتیبانی، تبدیل  كســب و  ایجاد چشــم انداز برای 
منابع انســانی به سرمایه انسانی، ارزش محوری و اخالق محوری، 

كنیم.  امانتداری، و سوال از دولت توجه 

دكتر محمدحســین بنی اســدی رئیس هیأت مدیره شركت بنیاد 
صنعتــی ایــران دربــاره تشــخیص صالحیــت و رتبه بنــدی صحبت 
كه مصوب ســال 83  گفــت: آیین نامــه تشــخیص صالحیــت  كــرد و 
اســت مشــكالت مختلفــی دارد اما بایــد دید چگونه ایــن آیین نامه 
كشــور اصالح  كثر اســتفاده از توان فنی و مهندســی  با توجه به حدا
كارایی خود را بــاز یابــد. آیین نامه فعلی مدرك فروشــی را  كــه  شــود 

كافی  كید بیشــتری دارد و بــه اندازه  تبلیــغ می كنــد و روی كمیت تأ
بــه محیط زیســت و اخــالق حرفه ای نپرداخته و شــركتهای كوچك 
را به مشــاركت و همكاری تشویق نمی كند. انواع شركتها زیاد است 
و نمی توان برای همه آیین نامه تشــخیص صالحیت جدا نوشت و 
گفته شــده  باید فصل مشــتركی در این باره تدوین شــود. در قانون 
اتاق بازرگانی مســئولیت این امــر را دارد اما اتاق به تنهایی از عهده 
گرفت. در مرحله اول  آن برنمی آید. به این منظور تحقیقی صورت 
بررسی متوجه شدیم در آیین نامه های فعلی سرمایه شركتها بیشتر 
كمتر  مبنای رتبه بندی بود و ســرمایه های معنوی و اجتماعی آنها 

كه باید برای اعمال آن نیز باید داده شود. لحاظ شده است 

كــرد: هدفهــای  پانــل عنــوان  پایــان  نیــز در  گلچیــن  مهنــدس 
كــه در بــدو پیدایش  مؤسســه تحقیــق و توســعه صنعــت احــداث 
كمیســیون بود، با رهنمودهای آقــای دكتر آخوندی مطابق  خود 
بود. درســت اســت بخش خصوصــی تضعیف شــده و دولت قصد 
كــردن آن را دارد، امــا انجــام اینهــا بــا صحبــت دربــاره آن  قــوی 
گفته می شــود دولت تنظیم كننده باشد نه  متفاوت اســت. وقتی 
توزیع كننده باید این عادت را در خود به وجود آورد و خط مشــی 
خــود را تغییر دهد. دولــت نه تنها نظر بخش خصوصی را بخواهد 
بلكــه بایــد شــورای مشــاركت بخــش دولتــی و بخــش خصوصــی 

تشكیل شود.

        
و  راه  وزیــر  آخونــدی  دكتــر  آقــای  حضــور  بــا  بعــدی  پانــل   
شهرســازی و با ریاســت مهنــدس هرمزد رامینه رئیس شــورای 
مدیریت جامعه مهندسان مشاور، مهندس جواد خوانساری 
رئیس هیات اجرایی شــورای هماهنگی تشکلهای مهندسی، 
ج رهبــر رئیــس هیــات مدیره  صنفــی و حرفــه ای، مهنــدس ایــر
انجمــن انبوه ســازان مســکن، مهندس محمــد احمدی رئیس 
هیــات مدیــره انجمــن تاسیســات، مهنــدس آزاد دبیــر انجمــن 
ح و  شــركتهای راهســازی ایــران، مهنــدس مختاری ثقفــی )طر
ســاخت ســامان(، دكتــر احمد میــدری معــاون رفــاه اجتماعی 

كار و رفاه اجتماعی برگزار شد. وزارت تعاون، 

در ابتدای این پانل مهندس خوانســاری رئیس هیات اجرایی 
شــورای هماهنگــی تشــکلهای مهندســی، صنفــی و حرفــه ای 
كــه  كــرد: یكــی از مشــكالت پیمانــكاران  مــا ایــن اســت  عنــوان 
عــالوه بــر رتبه بندی معمولی در هنگام شــركت در یــك پروژه بزرگ 
كه مدیــران اجرایی  رتبه بنــدی مجــدد صــورت می گیرد در حالــی 
پــروژه بدون تأیید صالحیت در پســتها قــرار می گیرند و ضعف آنها 
مشكالت زیادی را در پروژه های مختلف به وجود آورده است. ما 
از دكتــر نوبخت تصویب قانونی را برای رتبه بندی مدیران اجرایی 
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كه توجه به همین امر را از شــما هم خواستاریم. عالوه  خواســتیم 
بر این از شــما درخواست داریم درباره تعیین وضعیت پروژه هایی 
گذار شــده اند نیز  كه به شــركتهای دولتی به عنوان ســرمایه گذار وا
توضیحی ارائه دهید. آیا در مورد آنها تجدیدنظری صورت خواهد 
كار به آنها تغییر خواهد یافت یا آنها  گرفت یا نه؟ آیا مشكل ارجاع 

با سرمایه دولتی، به فعالیت  خود ادامه می دهند.

مهنــدس علی آزاد  دبیر انجمن شــركتهای راهســازی ایران نیز 
كه این  كــرد: تبریــك می گویم بــه مناســبت هفته وحــدت  عنــوان 
وحــدت و همبســتگی راهی اســت در تاریكی حرفه ما. مشــكالتی 
كــه در جامعــه مــا به خصــوص در امور زیرســاختها و نگهــداری آن 
بــه وجود آمده نتیجه عملكرد مســئوالن فعلی نیســت. خرابه ای 
كــه بــه صــورت ارثــی بــه آنهــا رســیده، مســئوالن در نهایت  اســت 
صداقــت بــه بخــش خصوصی می گوینــد بیاییــد با هم بــرای پیدا 
گله ای در این  كنیم. پس نمی توان  كــردن راه حل بهینه همكاری 
كننــد توانمندی  كرد اما مســئوالن محتــرم دولت باید توجه  بــاره 
كار آنها در دوره های قبل و مدیریت شایســته  مســئوالن، ســابقه 
آنهــا انتظــاری را در جامعــه بــه وجــود آورده اســت و بایــد مواظب 
كه مبادا این بلور امید شكســته شــود. وی  انتظار جامعه باشــند 
كشور است. ما نمی توانیم راه  افزود: راه، اولین زیرساخت توسعه 
نسازیم یا به آنچه ساخته ایم توجه نكنیم. نگهداری این سرمایه 
ملــی هــم دارای اهمیــت اســت. تــا ســال 87 تقریبــًا 28 هــزار تــن 
كه در سال 91به  آســفالت برای روكش جاده ها استفاده می كردند 

8 هزار تن رسید و باید فكری در این مورد شود. 
كنیم اما  ح مــی  وی افــزود: چــرا همیشــه فكــر و ایده خــوب را مطر
كار و خاك  هیچكــدام تحقــق نمی یابــد؟ باید به فكــر اصالح بســتر 
كشــت می كنیــم باشــیم. بایــد راه حــل را در  كــه در آن  نامناســبی 

كه تشكلهای صنفی دارند بیابیم. وحدتی 

ج رهبــر رئیــس هیــات مدیره انجمــن انبوه ســازان  مهنــدس ایــر
مسکن  در ادامه گفت: قلب همه ما برای ایران می طپد همینطور 
كــه قلــب دولتمردان برای ایــران می طپد. همه ما اعتقــاد داریم در 
كه  جهــت رفاه و پیشــرفت مــردم باید قدم برداریم. درســت اســت 
كار عمرانی اســت امــا بعد اجتماعی هــم دارد چون  بخش مســكن 
مســتقیمًا بــا مردم طرف هســتیم. ما در بخش مســكن مشــكالت 
زیادی داریم و باید تعامل خود را روی برنامه ای مدون جلو ببریم.

مهندس هرمز رامینه رئیس شورای مدیریت جامعه مهندسان 
كرد: در بخش شهرســازی نگرانی هایی در بین  مشــاور نیز عنوان 
حرفه منــدان وجــود دارد. 17-18 ســال از قانــون نظام مهندســی 

كاســتی هایی در آن دیــده می شــود. بازنگری اساســی  می گــذرد و 
بــرای قانــون نظــام مهندســی احســاس می شــود و الزم اســت در 
كــردن حقــوق  كار و لحــاظ  جهــت بهبــود و ســالم ســازی محیــط 
شــهروندی بازنگــری شــود و در تدویــن آن تشــكلهای مــا حضــور 
قانــون مســائل  ایــن  باشــند. متأســفانه  فعــال داشــته  و  جــدی 
عدیده ای دارد از جمله لحاظ نشدن شركتهای ژئوتكنیك در آن. 
دربــاره طرحهــای جامع و تفصیلی شــهری هم متأســفانه در اجرا 
بــه شــكل مطلوب بــه آنها عمــل نمی شــود. تجربه جهانی نشــان 
داده بــرای عملی شــدن آن بایــد شــهروندان در تدوین آن حضور 
داشــته باشــند. در مــورد بافتهای فرســوده و برخورد بــا آنها راهی 

كه اهمیت دادن به  كردن مردم به بحث  وجــود ندارد بــه جز وارد 
تصمیم آنها به جذب سرمایه هم می انجامد.

كار و  دكتــر احمد میــدری معاون رفــاه اجتماعــی وزارت تعــاون، 
رفاه اجتماعی  سخنران بعدی بود كه عنوان كرد: واقع بین بودن 
الزمــه اســتفاده از فرصــت موجــود اســت. دولــت باید از یــك دولت 
غیرمشــاركتی به دولت مشــاركت جو تبدیل شود. بخش خصوصی 
هم باید تجدیدنظری داشته باشد. براساس مطالعات انجام شده 
گفتگوی بیشتر  گر پاالیش شود امكان  كه ا نقاط ضعفی وجود دارد 
وجــود دارد. نهادهــای مدنــی ما امــكان ســازماندهی درون خود را 
گاه برای حل تضادهای درونی به دولت مراجعه می كنند.  ندارند و 
تشــكلهای مدنــی معمواًل دربــاره بودجه فاقد شــفافیت هســتند. 
كم است و به همین دلیل  گردش نخبگان ندارند و مشــاركت اعضا 
كه تشكلها پایگاه  فاقد قدرت چانه زنی هستند. مهم تر از همه این 
شهرســتانی ضعیفــی دارنــد. این ضعفها به دلیل محیط نادرســت 
گرفته اند و تنها دولت قادر به تغییر ان نیست. تغییر محیط  شكل 

با مشاركت همه امكان پذیر است. 
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بعــد از توضیــح مهنــدس رامینــه درباره برخــی نکات ذكرشــده، 
كنفرانس  كــه در چهارمین  دكتــر آخونــدی وزیر راه و شهرســازی 
بیــن المللــی صنعــت احــداث و انرژی حاضر شــده بود بــه ایراد 
گذشته شهرها را در ایران  گفت: از ســالهای  ســخنرانی پرداخت و 
كردیم و مهندسی  بدون توجه به حق وحقوق شــهروندی طراحی 
كشور بود.  كشور فاقد برنامه ریزی مناسب برای معماری شهرهای 
كشــیدن  كنــون غیرقابل نفش  كشــورمان هم ا برخــی از شــهرهای 
كه  شــده اند اما این شــهرها را مهندســان ما ســاخته انــد در حالی 
غ از نقش مهندســی خود یک مســئولیت  جامعه مهندســان ما فار
اجتماعــی دارنــد. شــهر مشــهد بــرای یــک میلیــون و 800 هــزار نفر 
كنــون جمعیت این شــهر به ســه میلیون و  طراحــی شــده امــا هم ا
100 هزار نفر افزایش یافته و هشــت تا 10 درصد حاشیه نشــینهای ما 

كشــور باید  در حاشــیه مشــهد زندگی می كنند. جامعه مهندســان 
گاه باشند، اما  به مفهوم صالحیت و مســئولیتهای حرفه ای خود آ
در زنجیــره صنعت احداث باید به مســئولیت های افراد مختلف از 

جمله پیمانكاران و شركت های بیمه نیز توجه شود.
وزیــر راه و شهرســازی بــه برنامــه ریــزی در افــق هــای بلندمــدت و 
كید و پیشــنهاد  كشــور تا كوتــاه مــدت در عرصــه صنعت احداث در 
گو مســئولیت های  گفت و  كــرد در این حوزه با تشــكیل شــوراهای 
همــه دســت انــدركاران صنعت احداث مشــخص شــود و بــا رقابت 
كه در یک ســطح هســتند در انجام  منصفانه همه افراد متخصص 

كنند. كشور را یاری  امور پیمانكاری 
وی ســپس افــزود: با توجــه به برنامه اقدام مشــترک ژنــو فضا برای 
كشــور فراهم شــده و بــا برنامه  انجــام فعالیــت هــای اقتصــادی در 
كنیم.  كشــور اقــدام  ریــزی مناســب برای خــروج از ركــود اقتصادی 
در ایــن برنامــه ریــزی بایــد رونق حــوزه هــای مختلف اقتصــادی از 
گیرند تا از شرایط ركود  جمله مسكن و حمل و نقل مورد توجه قرار 

ج شــوند. در حوزه حمل و نقل نیازمند نوســازی ناوگان  فعلی خار
كشــور به  كنون 11 درصــد تولید ناخالص داخلی  هســتیم زیرا هــم ا

بخش حمل و نقل تعلق دارد.
وی از تمــام فعــاالن بخشــهای خصوصــی و دولتــی خواســت برای 
خــروج اقتصــاد ملــی از ركــود با هم تعامل داشــته باشــند تا شــاهد 
رونق فعالیت اقتصادی در بخشــهای مختلف باشــیم و یادآور شد: 
كشــور نیازمنــد هــزاران میلیارد  كنــون برای نوســازی نــاوگان  هــم ا
تومــان منابــع مالــی هســتیم، هرچنــد مــی توانیــم ایــن منابــع را از 
كنیم.منابع مورد نیاز می تواند از فاینانس،  ج تامیــن  داخــل و خار
بازار ســرمایه، انواع صندوق های مالی و منابع بانكی تامین شــود 
كنون  كشــور هــم ا كنیم.  ج  تــا بتوانیــم اقتصــاد ایــران را از ركود خار
گن باری است و بخش  گن مسافربری و 20 هزار وا نیازمند 3 هزار وا
خصوصی می تواند در این حوزه با تامین منابع مالی فعالیت خود 
كنون فرســوده شــده  كشــور هم ا را افزایــش دهــد. ناوگان جاده ای 
كشــور با ارایه برنامه ریزی مناســب باید نســبت به  و حوزه صنعت 

كند. نوسازی ناوگان اقدام 
وزیــر راه و شهرســازی از نبــود بنگاه هــای بزرگ حمــل و نقل انتقاد 
گفــت: نبــود ایــن بنگاه هــا در صنعــت حمــل و نقــل ســبب  كــرد و 
كاهش یابــد. وی بر ضرورت  شــده ضریــب بهــره وری در این حــوزه 
گفت: با توســعه بنادر خشــک  كرد و  كید  راه اندازی بنادر خشــک تا
كشــور مــی تــوان شــاهد توســعه حمــل و نقــل هوایــی، ریلــی و  در 

كشور بود.  جاده ای در 

         
گاز و پتروشــیمی بــه ریاســت   پانــل بعــدی بــا عنــوان نفــت، 
مهندس طبیب زاده عضو هیأت  امناء مؤسسه تحقیق و توسعه 
گلچین، مهندس نادر  صنعت احداث برگزار شــد. مهندس نادر 
گردانی نژاد از ســامانه  عطایــی مدیرعامل شــركت جهانپــارس، 
كاال و ســاخت داخــل وزارت نفــت، مهنــدس خشــایار  تأمیــن 
كارشناس ارشد سازمان مدیریت، مهندس حسن  اسفندیاری 
و  مهندســی  شــركتهای  انجمــن  هیأت مدیــره  رئیــس  هاشــمی 
كاظمی عضو هیأت مدیره سازندگان  ســاخت، مهندس حسن 
صنعــت نفــت، غالمعلــی رســولی مدیرعامــل همپــا، نصرت اهلل 
ســیفی رئیس ســازمان بهینه ســازی،  و مهنــدس ملکیانی فرد از 

اعضای این پانل بودند.

مهندس نادرعطایی مدیرعامل شركت جهانپارس درباره نقش 
گفت: نقش پیمانكاران در امور  كرد و  پیمانكاری در ایران صحبت 
گرفتــن  كشــوری اساســی اســت. آنچــه اهمیــت دارد  زیربنایــی هــر 
كاهلی  گردهمایی هاست. البته در این مورد  نتیجه مثبت از چنین 
خود ماست كه با وجود چنین شغل سختی شناخته شده نیستیم. 
كشور را می سازند. در  كه  به واقع آموزش، تولید و ســازندگی هستند 
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كشــورهای در حال توســعه به این شــغل سوبسید می دهند.  همه 
كنیم.  مــا حتــی نتوانســته ایم به مردم ایران شــغل خــود را معرفــی 
متأسفانه آسیب پذیرترین گروه پیمانكاران هستند كه ممكن است 

گیرند. با نظر یك ناظر جزء مورد هجمه قرار 

مهندس حســن هاشمی رئیس هیأت مدیره انجمن شركتهای 
مهندســی و ســاخت نیز  ضمن اشــاره بــه لزوم اصــالح قوانین، از 
گفــت: انتظــار داریم  كــرد و  گالیــه  ناشــناخته  مانــدن پیمانــكاران 

كند. دولت جدید شایسته شناسی را رعایت 
كارشناس ارشد ســازمان مدیریت  مهندس خشــایار اســفندیاری 
گفــت:  نظام فنی  كرد و  دربــاره جایــگاه بخــش خصوصی صحبــت 
كشــور مــا بــرای اولیــن بــار در ســال 1367 مــدون شــد.  و اجرایــی 
بعدهــا ایــن نظام بازنگری شــد. بــرای ورود به نظــام جهانی لزوم 
تجدیدنظــر در نظام فنی و اجرایــی اهمیت یافت. ماده 31 قانون 
بــرای نظــام فنــی و اجرایــی  برنامــه چهــارم توســعه چهارچوبــی 
كــه تمام  كید شــده بود  بــود. در قانــون ابالغــی بــه ایــن موضوع تأ
قوانیــن مغایر بــا آیین نامه ابالغی دولت در ماده 31 لغو می شــود. 
دستگاههای موظف به تبعیت از این قانون شوند از جمله وزارت 
نفــت. از جملــه مبانــی نظــری ایــن قانــون نــگاه دولت بــه عنوان 
گذار  حكمــران بود و تصدی گری امور بــه عوامل ذی نفع طرحها وا
كه یكی از این ذی نفعان بخش خصوصی است. دولت به  می شد 
كند و از  عنوان حكمران باید سیاستهایی را برای نفع عوام دنبال 
گر دولت در بازار بماند از  كند، ا رانتهــای موجــود در بازار جلوگیری 
وظایف حكومتی خود غافل می شــود. وی شاخصهای حكمرانی 
نفــت،  قانــون  اصــالح  در  شــمرد.  الزم  ماتریســهای  براســاس  را 
كمیســیون  كمیت را به وزارت نفت داده اما نظارت را از طریق  حا

كرده است. نظارت بر منافع نفتی لحاظ 
كشــور باید معیــار عمل وزارت نفــت هم قرار  نظــام فنــی و اجرایــی 
گیرد كه بقیه قانونها همه وزارت نفت را به تبعیت از این نظام كه فراتر 
كید كرده كه می تواند سیستم مدیریت  از یك قانون مدت دار است تأ

كید  یكپارچه ای داشته باشد و شفافیت رویكردهای نظام را مورد تأ
كید این نظام بوده و  قرار داده است. اصالح ساختار بیمه هم مورد تأ

توجه ویژه به سند چشم انداز 20ساله داشته است.

كاظمی عضو هیأت مدیره ســازندگان صنعت  مهندس حســن 
نفــت بــا محوریــت نظامهــای اجرایــی پروژه هــا در صنعــت نفــت 
گفت: بر اســاس ســند چشــم انداز درحــوزه صنعت  كرد و  صحبــت 
كاری تعییــن شــده اســت امــا متاســفانه  بســیاری از محورهــای 
كه این موضوع  اســتراتژی مشخصی در این خصوص وجود ندارد 
باید به یكی از خواســته های اساسی تشــكل ها از متولیان تبدیل 
گردد. وی ضمن ارائه آمار و ارقامی از هزینه ها و سرمایه گذاری های 
كشــور به بخش های مختلف از  اختصاص یافته در برنامه بودجه 
گفت، مشــكالت و انحرافات  كــرد و  گاز و نیرو اشــاره  جملــه نفــت، 
گرفته هنوز  موجــود در ایــن خصوص علی رغم تالش های صــورت 
كرد، بایــد مطالبــات اعضای هر  مرتفــع نشــده اســت. وی تصریح 
گردد و  یک از تشــكلها همراه با راهكارها به صاحب منصبان ارائه 
گرفته شــود تا این مســئله در بازه  زمانی مشــخص  این قول از آنها 
گیرد.  حل شده و طی یک قطعنامه در طول سال مورد پایش قرار 
وی بــا اشــاره بــه قول  مســاعد معــاون وزیر نفــت در امور ســاخت 
كیش، مبنی بر تشــكیل  داخــل در طول برگزاری نمایشــگاه انرژی 

گفت،  كارگروه مشترک همكاری 
مــا در شــرایط فعلــی مســئله ای بــه نام تحریــم را پیــش رو داریم و 
بایــد ببینیــم لغو تحریــم ها برای ســازندگان و پیمانــكاران فرصت 
خواهد بود یا تهدید. لذا باید مراقب تهدیدها باشــیم و از فرصتها 
گــر خردمندانه از این  نیــز نهایت بهره مندی و اســتفاده را ببریم.  ا
فرصت اســتفاده نكنیم تهدید خواهد شد و شاید نتوانیم فرصت 
مشــابه مناســبتری به دســت آوریم. وی در ادامه پیشــنهاد نمود 
عودت مبالغ ارزی به سمت تولید و اشتغال باشد تا بدین ترتیب 

گردد.  كار بهتری فراهم  كسب و  زمینه های توسعه 
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گفت: ظرف سی و چند  غالمعلی رســولی مدیرعامل همپایه نیز 
كردنــد تــوان  گذشــته شــركتهای مهندســی و اجرایــی ســعی  ســال 
كاماًل به شــركتهای ایرانی  كارهــا  كه از ســال 80  كنند  خــود را ثابــت 
گذار شــد اما مشكالت مختلف از جمله تحریمها همیشه جلوی  وا
گرفته اســت. ما همزمان از منابع طبیعی و انسانی  كار را  پیشــرفت 

برخورداریم  اما قدر آن را نمی دانیم.

مهنــدس طبیــب زاده با بیان اینكــه ما پیمانــكاران بخش صنعت 
نفــت خــود را باور داریم و قادریم پروژه های خــود را مدیریت و اجرا 
كنیــم؛ با اعــالم آمادگی برای قــرادادن توانایی های این شــركتها در 
اختیار دولت به شرایط كنونی پیمانكاران پرداخت و به چالشهایی 
كــه در اجرای پروژه های صنعــت نفت وجود دارد، پرداخت. وی از 
كم بر نظام پیمانكاران در صنعت نفت  بسترها و شرایط مساعد حا

هم نام برد و حلقه مفقوده نظام را بحث مدیریت دانست.

         
كنفرانس صنعــت احداث را مهندس   مدیریــت آخریــن پانل 
صمیمی دهکردی نایب رئیس انجمن سازندگان تجهیزات نفت 
با عنوان »صنعت معدن و صنایع معدنی« بر عهده داشــت. در 
گلچین، مهندس غالمرضــا حمیدی اناركی  ایــن پانل مهنــدس 
دبیــر خانــه معــدن ایــران، دكتــر احمــد ســوهانگر نائــب رئیــس 
انجمن ماشین آالت سنگین، آقای جاللی از  سازمان مدیریت، 
كل دفتر صنایع ماشین سازی و نیروی  كیومرث فروتنی  مدیر  و 

محركه وزارت صنایع معادن و تجارت حضور داشتند.
مهنــدس غالمرضــا حمیــدی اناركــی دبیر خانــه معدن ایــران با 

اشــاره بــه تــوان جایگزینــی مــواد معدنــی و محصوالت آن بــا نفت، 
كشــور ما تنوع  گفــت: در  محصــوالت معدنــی را خودكفــا دانســت و 
كرده است.  معدنی موهبتی الهی است. این پتانسیل مزیت ایجاد 
كه مبنای توسعه چهار  كشور  در سند چشم انداز بلندمدت توسعه 
كشــور اســت به بهره برداری از مزیتهای اقتصادی و طبیعی  برنامه 
كید شده است. وی روی مدیریت  این سرزمین با شناسایی آنها تأ
كرد و با پرداختن به حقوق  كید  كشــور تأ كتشــاف در  یكپارچه امر ا
كجا روی ماده فراوری شده  گفت: هیچ  دولتی درباره مواد معدنی 
كه  مالیــات نمی بندنــد تــا انگیزه در معدنــكار از بین نــرود در حالی 
امروزه مسابقه ای بین مجلس و دولت برای وضع عوارض مختلف 

برای این بخش ایجاد شده است.

گزارشــی دربــاره »چالشــهای بازار  در ادامــه خانــم دكتــر فتوره چی 
گفــت: در آینده  انــرژی بــا توجــه بــه موقعیــت ایــران« را ارائــه داد و 
منابع نامتعارف جایگزین منابع متعارف انرژی خواهد شد. میزان 
ذخایر حرف اول نیست بلكه صیانت از معادن ئ تكنولوژی تولید 
مهم است. حركت به سمت تولید از منابع متعارف به سمت تولید 
كمتر  از منابــع نامتعــارف رفته اســت و وابســتگی آنها به منطقــه ما 
خواهد شــد. پس بهتر اســت به جای استفاده از منابع خام و خام 
فروشــی، آن را به واحد صنعتی داده، درآمد خود را بهبود بخشــیم 

كه آینده بازار نفت و انرژی ما داخلی خواهد بود نه خارجی. چرا 
مهنــدس صمیمــی دهکــردی نایــب رئیــس انجمــن ســازندگان 
كه توسط  تجهیزات نفت درباره مطالعات تحلیل بازار آینده ایران 
گفت: نتیجــه آن برای  خانــم فتوره چــی و آقــای صالح انجام شــده 
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كه ما در بازار آینده انرژی  صنعت بســیار راهگشــا بود و آن این بود 
منطقــه جایــگاه زیــادی نداریــم و بهتر اســت به فكر باشــیم انرژی 

كنیم.  خود را به ارزش افزوده تبدیل 
كجای دنیا انرژی را به مصرف كننده  وی افزود: متأسفانه در هیچ 
ارزانتــر از تولیدكننــده نمی دهنــد، امــا در ایران برعكــس این نكته 
كثر استفاده از توان داخلی  اســت. بحث بعدی درباره قانون حدا
كه  كه این قانون تحت نام طراحی در مجلس تصویب شــد  اســت 
كار را  كید شــده بــود و 51 درصــد ارزش آن  كار بــه ایرانــی تأ ارجــاع 
از داخــل انجــام می دهــد. قانــون دو ركــن اساســی ارجــاع و انجام 
كار داشــت. ایــن قانون می تواند برای همه بخشــهای صنعت یك 
كــه وزارت صنعت و  قانــون مــادر باشــد و ما خواهــان آن هســتیم 
كمك  معدن و تجارت سریعتر سازوكارها و آیین نامه های خود را با 
كه تكلیــف بخــش خصوصی با ایــن قانون  كنــد  تشــكلها تصویــب 

مشخص شود.

در پایــان ایــن پانــل دكتــر احمــد ســوهانگر نائب رئیــس انجمن 
ماشین آالت سنگین درباره فراورده های معدنی با ارزش افزوده 
كمیــاب در صنایــع بــا  گفــت عناصــر  بــاال توضیحاتــی ارائــه داد و 
كیومرث  فناوریهای باال )High tech( استفاده می شود. مهندس 

كرد. كید  كثر تولید تا فروتنی درباره ظرفیت قانون حدا

گلچیــن بــا بیــان اینكــه  كنفرانــس مهنــدس  در اختتامیــه ایــن 
گفت: هــم دولت و هم  فرصــت خوبــی  بــرای ما پیــش آمده اســت 
كمیت  بخش خصوصی ما در ابتدای راه توســعه هستند. نهاد حا
و عامالن توســعه باید به هم نزدیك شــوند شاید یكی از راهها این 
كنند؛  كــه همــه مؤسســات عضــو ایــن مجموعــه همــكاری  باشــد 

چون یا باید توسعه همزمان اتفاق بیافتد یا نیافتد. بهبود فضای 
كار می گویند  كسب و  كه در دنیا به آن تسهیل فضای  كار  كسب و 
كید  كار تا كســب و  و ما به دلیل بیمار بودن آن روی بهبود فضای 
كنیم هم از عوامل اصلی توســعه اســت. شاه بیت همه حرفها  می 
در همه پانل ها همین فقدان ارتباط به شــكلهای مختلف اســت 

كه باید برای ایجاد آن اقدام شود. 

گلچین و ارائه پیــش نویس قطع نامه  پــس از ســخنرانی مهنــدس 
كنفرانــس بــا لــوح تقدیــر و جوایــز تقدیر بــه عمل  از حامیــان ایــن 
آمــد. الزم بــه ذكر اســت عــالوه بر ارائــه مقاالت تخصصــی در طول 
كنفرانس، نمایشــگاه دســتوردهای صنعت احداث نیز در حاشیه 
كنفرانس برپا بود و بیش از 40 شركت ایرانی آخرین دستاوردهای 
خود را در صنعت ســاختمانی و انرژی در نمایشــگاهی در حاشــیه 

كردند. كنفرانس عرضه  این 

را در  توانمندیهــای خــود  ایرانــی  نمایشــگاه شــركتهای  ایــن   در 
بخــش هــای مختلــف از جمله ماشــین آالت ســنگین راهســازی، 
بیمــه و تجهیزات ســاختمانی و تاسیســاتی در معــرض دید عموم 
كشــور در حــوزه بلندمرتبه ســازی  قــرار داده بودند.ظرفیــت های 
ســاختمانهای بلنــد و شهرســازی، مصالــح ســاختمانی، صنایــع 
برقــی و الكترونیكــی مورد نیــاز، در و پنجره و تجهیزات سرمایشــی 
كه توسط شــركتهای ایرانی  گرمایشــی از دیگر محصوالتی اســت  و 
كنفرانس بین المللی صنعت احداث و انرژی  در حاشیه چهارمین 

عرضه شده بود.
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پنجم اســفندماه روز مهندســی و مهندس است. دانشی مردان و 
گســترش منظومه های فرهنگی ملی،  كه در تمدن ســازی و  زنانی 
منطقــه ای و جهانــی نقــش ارزنــده و ســازنده ای دارنــد. مــردان و 
كمترین امكانات  كه در ســخت ترین شــرایط آب و هوایی با  زنانی 
زیــر  بــاالی 48درجــه و ســرمای  گرمــای  و بهداشــتی در  رفاهــی 
كوه و دشت و بیابان در دل صحرا به آفرینش و پایش  30درجه در 
ســازه ها و ســامانه های تمدنــی همت می گمارند تا زیرســاختهای 
گر دســتمایه ها و بــرون داد خالقیتها،  توســعه ای را فراهم ســازند؛ا
از  را  مهندســان  جامعــه  دانش انــدوزی  و  اســتعدادها  نوآوریهــا،  
كناری نهیم آنگاه درمی یابیم  گستره زیستی و هستی اجتماعی به 
كره زمین از مفاهیم اصلی و  گیتی و  كه زندگی انســان در سرتاســر 
اساســی خود تهی می شــود. بی شك آثار ذهن وقاد و اندیشه نقاد 
گفت  كــه بی نظیر باید  گر نگوییم  مهندســان در پیدایــی تمدنهــا ا

كم نظیر می باشد به قول ملك الشعرا در تضمین شعر سعدی: كه 
كاری نیست كه مرا با تو سر و  گر بگویم 

كاری هست گواهی بدهد  در و دیوار 
كنشــهای متقابــل جهانــی، حركــت لحظــه ای  ســرعت و ســهولت 
امــواج تمدنهــا و فرهنگهــا از یــك نقطه جهــان به نقطــه دیگر آن، 
و  تمدنهــا  و  فرهنگهــا  ارزشــها، خــرده  و  میــان هنجارهــا  تعامــل 
منظومه های فرهنگی، انتقال دستاوردهای تولیدی، محصوالت 
كتشــافات همه و  مــادی و فرهنگــی و نــرم افــزاری و اختراعــات و ا
كه علم  گر آنچه را  همه وامدار دانش فنی و مهندسی است. امروز ا
مهندســی در خدمت دانشــی مردان پزشــكی بــرای دریافت بهتر، 
دقیق تــر و ســریع تر مشــكل بیمــاران قــرار داده اســت مــورد توجه 
كــه آثار و بــركات این علم در بهداشــت  قــرار دهیــم، خواهیــم دید 
گر  و درمــان انســانها تــا چــه حــد اثربخــش و اثرگذار اســت. امــروز ا
دســتاوردهای علــوم مهندســی را در خطــوط هوایــی، دریایــی، 
ریلــی و زمینــی مطالعــه نماییم به درســتی نقش و تأثیــر بی بدیل 
دانــش فنی و مهندســی را در رونــد و فراینــد جامعه پذیری و روند 
اجتماعــی شــدن بهتــر و بــا شــفافیت بیشــتری دریافــت خواهیم 
گفتگوی تمدن  گســتره  گر شــبكه های ارتباطات را در  كــرد. امروز ا
كنیــم آنگاه به رســالت علوم مهندســی در حل  ح  و فرهنگهــا مطــر
گوشه نشینی و انزوای انسان سرگشته و بی پناه و  مشكل تنهایی، 
كه به درستی شاعر در مورد آثار اجتماعی  بی خبر پی خواهیم برد 
گردش و چرخش اطالعات و خبرها در فضاهای فیزیكی و مجازی 

ارتباطی و انتشار خبر چنین می گوید:
جان نباشد جز خبر در آزمون

هركه را افزون خبر جانش فزون

گرانقدر دانش فنی و مهندسی را  كه می تواند آفرینشهای  اما آنچه 
در خدمت و هدایت زندگی با آرامش و آســایش انســان هزاره سوم 
گیرد تعامالت و همكاری این بخش از دانش بشری با سایر  كار  به 
رشــته های علمــی اعــم از علوم پایه، علــوم تجربی و علوم انســانی 
گر این تعامل را مهندسان در روند امور با سایر رشته های  است. ا
گیرند بی شــك بــرون داد آن زندگی  كار  علــوم تجربــی و انســانی بــه 
باشــكوه و آینده ای سرشــار از نشاط و شــادابی و محیط زیستی به 
دور از آلودگی و منابع ملی به دور از برداشت بی رویه خواهد بود و 
كالم این تعامل خالق، توســعه پایداری شایســته و بایسته  در یك 

را به زیستگاه و آینده بشر ارزانی خواهد داشت.
تبریــك و تهنیــت روز مهندس و مهندســی را به جامعه مهندســی 

كه می گوید: كشور، با شعری از حافظ به پایان می بریم 
ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد

دل رمیده ما را رفیق و مونس شد
كه به مكتب نرفت و خط ننوشت نگار من 

به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد
كنون شود معمور طرب سرای محبت 
كه طاق ابروی یار منش مهندس شد
كرشمه ی تو شرابی به عاشقان بنمود

كه علم بی خبر افتاد و عقل بی حس شد
فرصت را مغتنم شــمرده بار دیگر این روز فرخنده و خجســته را به 

كشور تبریك و تهنیت عرض می نمائیم. جامعه مهندسی 

وز مهندسی ر
 بر تمامی تالشگران گستره سازندگی و آبادانی فرخنده باد
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كشــور بطور روزافزون در حال افزایش اســت و از ســویی  جمعیت 
هر روز بر تعداد نیازمندان به اشتغال افزوده می شود و هر لحظه 
تعدادی از مردم، شغل خود را از دست می دهند. از این رو به نظر 
می رســد حیاتی ترین نیاز امروز جامعــه فراهم نمودن زمینه های 
كارآفرینی اســت و ایــن مهم تنها  مناســب بــرای ایجاد اشــتغال و 
به دست مشاوران، پیمانكاران، سازندگان و تولیدكنندگان قابل 

اجرا می باشد. 
كشــور را بــه  بنابرایــن بایســتی ســرمایه های خصوصــی و دولتــی 
ســوی ســازندگی و تولیــد، هدایــت نمــود تــا زمینه هــای اشــتغال 

گسترش یابد. 
پژوهشــهای  و  بســیار  مطالعــات  و  بررســی ها  از  پــس  اینجانــب 
كتاب در رابطه  كه حاصل آن نگارش 4 جلد  پیمایشــی و میدانی 
بــا ســازندگی و تولید بــه نام "مدیریت، نگــرش، باورها و اخالق در 
كلید حل مشــكالت  كه  حرفــه"  اســت، بــه ایــن نتیجه رســیده ام 
كشور ما در ایجاد و توسعه، آموزش، سازندگی  و تولید  اقتصادی 

است. 
كه احداث زیرســاختها همیشــه مقدم بر تولید  با این پیش فرض 
كارخانه ای احداث نشود، امكان تولید  گر  است، به عبارت دیگر ا

كه به دست تاجران محصولی  فراهم نخواهد شد و بدیهی است 
مطلوب نخواهد رسید تا به مبادله آن بپردازند. شایان ذكر است 
كــه ســرمایه گذاری در ســازندگی و تولیــد، اشــتغالزاترین فعالیــت 
ممكــن در جهان ماســت . بطــور مثال در احداث یک پاالیشــگاه 
200 هزار بشكه ای نفت ، در دوره ساختمان و نصب حدود )4000 
كار می شــوند و تعداد  الی 6000( نفر به طور مســتقیم مشــغول به 
كاال و تجهیزات،  بیشتری نیز در مشاغل پیرامونی مانند ساخت 
فروش مصالح و مواد اولیه و غیره درگیر خواهند شد. اما در دوره 
بهره بــرداری )بــا توجه بــه اتوماســیون و تكنولوژی مــدرن( تعداد 
كاهش می یابــد. تجربه  افــراد شــاغل به حــدود 200 الــی 250 نفــر 
كاغذ،  كارخانجاتــی نظیــر فــوالد، ســیمان،  اینجانــب در احــداث 
كارخانجــات الكترونیــک و صنایــع  نیــروگاه بــرق )بــه  اســتثنای 
كــه درآن تجربــه ای نــدارم( نیــز همیــن واقعیت را نشــان  نظامــی 

می دهد. 
كــره زمین توجه  گــر بــا نگاه عمیــق به مســیر پیدایش تمــدن در  ا
كسانی  كه مدنیت امروز، مرهون فعالیت  كنیم، درخواهیم یافت 

كرده اند.  كه در عرصه سازندگی تالش  است 
كــه ســازندگی نه تنهــا ایجاد  كنم  كیــد  بنابرایــن مایلــم مجــدداً تا

نقش مشاوران ، پیمانکاران و سازندگان در امور زیربنائی ، تولید اشتغال ، اقتصاد کشور و 

چگونگی غلبه بر چالشهای فراروی آن 
مهندس نادر عطایی

گروه جهانپارس رئیس هیأت مدیره  اشاره:
كنون  كه تا كشــور اســت  كارآفرینان موفق و بزرگ  آقــای مهنــدس نادر عطایی یکی از 
كرده است. ایشان در طول  كارآفرینی بین المللی را نیز دریافت  چندین لوح و جایزه 
كه باید شــکاف  دهه های فعالیت عمرانی به این نتیجه اثربخش دســت یافته اســت 
میان نســلی به وجود آمده، میان مدیران مجرب با مدیران جوان را با انتقال دانش 
بومی شــده علوم مهندســی به ویژه در اجرای پروژه های زیرساختهای توسعه ای پر 
كلیه دســتاوردهای موفق و ابتکارات حین عمل و اجرای پروژه را  كرد و در این زمینه 
كندی  مکتــوب و بــه نســل جدید انتقــال داد. به نظر می رســد یکی از عوامل مؤثــر در 
روند توســعه در ایران عدم انتقال فرهنگ مهارتها و نتایج به دســت آمده در میدان 
عمــل  باشــد به ویــژه آنگاه كه حامالن و ناقالن این انتقال فرهنگ دانش مهندســی 
كوران تالشــهای ســازنده و آبادگری خود توانســته اند  كــه در  مدیــران موفقی باشــند 
در ســطح ملــی و بین المللی و جهانی نــام و آوازه ایران و ایرانی را در جایگاهی باال و 
واال قــرار دهنــد. این انتقال بیــش از پیش ضرورت می یابد بدیــن منظور آنچه از قلم 
كه بر مهندسان جوان  گرانسنگی است  نویسنده این مقاله انتقال می یابد تجربیات 
فرض است كه با مطالعه چندین باره آن توانمندیهای تجربی خویش را ارتقاء دهند.
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اشــتغال می كنــد و آبادانــی بــه همــراه 
اساســی ترین  از  یكــی  بلكــه  دارد، 
كشــور  و ضــروری  زیربنائــی  نیازهــای 
گــر چــه  ماســت. در حالیكــه تجــارت ا
ممكــن اســت باعــث ثروتمنــد شــدن 
ولــی  گــردد  مــردم  از  گروهــی  ســریع 
الزامــًا فراهم كننده آبادانی و رفاه برای 

همگان نخواهد بود. 
در  تولیــد  و  ســازندگی  موضــوع 
كشــورهای در حال توســعه از اهمیت 
باالئــی برخــودار اســت . زیرا بــه دلیل 
كــه  آمــاده نبــودن زیرســاختهای الزم 
تولیــد  و  ســازندگی  فقــدان  از  ناشــی 
گــروه وســیعی از جوانان  كافی اســت. 

كار در ایــن جوامــع ، بیكارنــد و بــه ناچــار بــرای ادامــه  آمــاده بــه 
گاهی مخرب  كاذب و غیر مولــد و  زندگــی خــود به ســوی مشــاغل 
كه این  لــی روی می آورند،  ماننــد واســطه گری خرید و فروش و دال
كشــورها می شود،  موضوع باعث تشــدید بحران اقتصادی در این 
كه در اندیشــه ثروتمند شــدن هر چه زودتر هســتند،  زیــرا افرادی 
كاذب قیمت  كاالهــا را دســت به دســت می كننــد و باعث افزایــش 
گســیخته  نیازمندیهــای ضــروری مــردم و در نتیجــه تــورم افســار 
كشور هستیم.  كه متأسفانه ما شاهد آن در  می شوند، پدیده ای 
بــا توجه به منابــع زیرزمینی و ظرفیتهای بالقــوه و بالفعل موجود 
كشــورهای ثروتمنــد خاورمیانــه اســت و  كشــور، ایــران یكــی از  در 
بحمدالــه امكانــات اولیــه مانند مســكن، مایحتــاج عمومی مانند 
ک و لــوازم بهداشــتی درحــد مناســب وجود  مــواد غذایــی، پوشــا
كاذب و دست به دست شدن اجناس،  دارد، ولی وجود مشــاغل 
كه  كاالها می شود  گرانی بی رویه و غیرقابل توجیه  همواره موجب 

كت بخشی از الیه های اجتماعی است.  نتیجه آن فقر و فال

گــر جمعیــت  از همــه مهمتــر اینكــه، ا
گرسنه و بیكار كشور در جایی مشغول 
كار نشوند، قطعًا بیشترین مشكل  به 
كشور بوجود می آورند.  را برای آینده 

نقش ثروتمندان در توســعه و آبادانی 
كشور :  

ایــن واقعیت اجتماعــی غیرقابل انكار 
در  ثــروت  كســب  جریــان  كــه  اســت 
جامعــه، در پرتــو تالش همه انســانها 
ثروتمنــدان  و  می كنــد  پیــدا  تحقــق  
نیــز از رهگــذر تــالش خــود و تعامــل با 
كشــور به ثروت می رســند ، لذا  مــردم 
شایســته اســت ثــروت خــود را صــرف 
اشــتغال هر چه بیشــتر منابع انســانی 
كنند و در زمینه ســازندگی و تولید مورد اســتفاده قرار  كار  آماده به 
كاســته شــود و همگان از  دهند، تا هر چه بیشــتر از تعداد بیكاران 
گردند . در غیــر اینصورت وجود انبوه  نعمــت رفاه نســبی برخوردار 
كشــور، نه تنها بــرای ثروتمندان بلكــه برای نظام  گرســنه  بیكاران 

اجتماعی نیز نوعی تهدید تلقی می شود.
كلیــه پروژه هــای عمرانــی و  گفــت انجــام  بــدون شــک می تــوان 
گاز،  آب، برق، راه، فرودگاه، اسكله، معادن  زیربنائی مانند نفت، 
كارخانجــات تولیــدی و غیــره بــدون حضــور مشــاوران ،  و ایجــاد 
پیمانــكاران و ســازندگان عملی نخواهد بــود. از طرفی به اجراء در 
كشــور و رونق اساســی  آمــدن ایــن پروژه هــا، باعث پویائی اقتصاد 

بازار و ایجاد اشتغال پایدار در تمام سطوح جامعه می گردد. 
گشایش اقتصادی  كلید اصلی  گفت  با یک بررسی دقیق می توان 
كشــور بــه تعبیــری در دســت ســازندگان و تولیدكننــدگان اســت و 
حمایــت از آنهــا باعث رونق متــوازن اقتصاد خواهد بــود همانطور 
كشــورهای پیشــرفته این حمایــت به درســتی انجام  كــه در تمــام 

هــای  وژه  پــر اجــرای  بــرای  وز  امــر
مختلــف نظیــر پاالیشــگاههای نفت 
اســاس  بــر   ، وشــیمی  پتر و  گاز   ،
واحد تولیــد و ظرفیت آنها، قیمتهای 
استاندارد تعیین شده است که این 
قیمــت ها باید در کشــور مــا نیز مورد 
توجــه قرار گیرد و پس از انطباق آنها 
وژه،  با شرایط کار در ایران و نوع پر
از طــرف کارفرما بعنــوان قیمت پایه 

مناقصه اعالم شود.
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كشــور مــا نیــز بایســتی از ســازندگان و تولیدكننــدگان  می شــود. در 
حماســه  مبانــی  اساســی ترین  تــا  آیــد  عمــل  بــه  جــدی  حمایــت 

گردد.  اقتصادی محقق 
تاریخچه وضعیت شــركتهای پیمانكاری پروژه های زیرســاختهای 

توسعه ای: 
كشــور و  ابتــدا تاریخچــه مختصــری از شــركتهای بخــش خصوصی 
علل تضعیف آنها از بدو انقالب اسالمی و همچنین دالیل تأسیس 

را  انقــالب  از  پــس  دولتــی  شــركتهای 
متذكر می شوم.

شــكوهمند  انقــالب  پیــروزی  از  پــس 
اسالمی، بعضی از افراد كه به نحوی در 
كــرده و اصواًل  نهادهــای انقالبــی نفوذ 
مؤسســات  و  ســرمایه داری  مخالــف 
شــركتهای  نــام  بودنــد،  خصوصــی 
خصوصــی و به ویــژه پیمانــكاران را در 
قــرار  جامعــه  غیرمولــد  شــغلهای  رده 
دادند و اعالم نمودندكه وجود شــركت 
هــای پیمانكاری و ســازندگی ضرورتی 
عمرانــی  و  اجرایــی  عملیــات  و  نــدارد 
كشور باید به وســیله شركتهای دولتی 
همیــن  بــه  شــود.  انجــام  تعاونیهــا  و 
دلیل بعضــی از شــركتهای پیمانكاری 
مصــادره شــد و صاحبــان تعــدادی از 
شــركتها نیــز با توجه به این امر، شــغل 

كردند. كشور مهاجرت  خود را تغییر دادند و یا از 
كشــور بــه بازســازی و اجرای  پــس از پایــان جنــگ تحمیلــی و نیــاز 
كه بدون حضور شــركتهای  پروژه های عمرانی، دولت متوجه شــد 
كارها امكان پذیر نیســت. ولی متاســفانه  پیمانــكاری، اجرای این 

كار  در آن زمــان چــون تعــداد شــركتهای خصوصــی جهــت انجــام 
كارها نیز رو به افزایش بود، دولت وقت، اجبارًا  كافــی نبود و حجــم 

تعدادی شركت دولتی پیمانكاری را تاسیس نمود.
بــا بــاال رفتــن ضریب امنیت نســبی ایــن صنف، برخــی از صاحبان 
كرده بودند مجددًا فعالیت خود  كار را رها  كه  شركتهای پیمانكاری 
گرفتند و تعدادی شركت پیمانكاری جدید نیز تأسیس شد  را از سر 
و همراه با شركتهای باقیمانده از قبل از انقالب، وارد پهنه ساخت 
گواه  كشور شــدند. در نهایت به  و ســاز 
كشــور، و با وجود مشكالت  مســئوالن 
كه فراروی آنها وجود داشت،  بسیاری 
عرصــه  در  پیمانــكاری  شــركتهای 
از  بازســازی تاسیســات آســیب دیــده 
جنــگ و پروژه هــای عمرانــی به خوبی 
از عهــده وظیفــه ملــی خــود در جبران 
ســامانه های  راه انــدازی  و  خرابیهــا 

تولید برآمدند.
در ادامه اجرای پروژه های جدید و نیاز 
به ســرمایه گذاری خارجی و تكنولوژی 
خارجــی  شــركتهای  تدریــج  بــه  روز، 
نیــز وارد ایــن عرصــه شــدند. همزمان 
شــركتهای  تــوان  از  حمایــت  بــرای 
اســالمی  داخلــی در مجلــس شــورای 
كــه در صــورت  تصویــب شــد  قانونــی 
تكنولوژیــك  و  فنــی  پیچیدگیهــای 
داخلــی،  شــركتهای  توســط  آن  انجــام  امــكان  عــدم  و  پروژه هــا 
شركتهای خارجی می توانند از طریق مشاركت با شركتهای داخلی 
و رعایت سهم داخلی )حداقل 51 درصدی(، وارد مناقصه شوند.

در ایــن دوره شــركتهای بخــش خصوصــی بــا چنــد مشــكل بــزرگ 

تــا نظیــر ســایر  ترتیبــی داده شــود 
کشــورها، شــرکت هــای پیمانكاری 
خارجــی  کارشناســان  بتواننــد 
گزافــی  مالیــات  و  کننــد  اســتخدام 
کــه هــم اکنون بــر کارمــزد آنهــا تعلق 
مــی گیــرد ، در حــد مالیــات کارمــزد 
کارشناســان ایرانــی تعدیــل یابد، تا 
هــم از ایــن طریق امكان آشــنایی با 
وز دنیا فراهم شود و هم  تكنولوژی ر
کارشناســان ایرانی بدلیــل رقابت با 

خارجی ها، بهتر کار کنند.



30
30

ن
گرا

اد
م آب

پیا

شــركت  اینكــه  اول  بودنــد:  مواجــه 
هــای خارجــی، ترجیــح مــی دادنــد با 
كــه از بدنه نظام  شــركت هــای دولتی 
كارفرمایــی بــه وجــود آمــده بودنــد و 
از طریــق آنهــا طبیعتــًا دسترســی بــه 
كارفرمــا و پــروژه آســانتر بــود، شــریک 
زمــان  آن  در  اینكــه  دوم  شــوند. 
صــدور  بــرای  خصوصــی  شــركتهای 
بــا  بــزرگ  پروژه هــای  ضمانت نامــه 
كه  مشــكل مواجــه بودنــد در صورتــی 
شــركتهای دولتــی بــا یــک نامــه وزیر، 
مشكل ضمانت نامه را حل می كردند.
بــه  خصوصــی  شــركتهای  طرفــی  از 
گذاری  دلیــل عدم رغبت بانكهــا در وا
تســهیالت به پیمانكاران، دسترســی 
الزم بــه نقدینگی نداشــتند و همواره 

گــردش نقدینگــی و دسترســی بــه ماشــین آالت نــو در تنگنا  بــرای 
بودند. 

گذاشتن برنامه های پنج ساله اول،  خوشبختانه پس از پشت سر 
دوم و سوم توسعه، تعداد زیادی از شركتهای خصوصی با تحمل 
تمامی نامالیمات، توانســتند با ایستادگی و تالش، موقعیت خود 
كارآمــدی را ســازماندهی  كننــد و تشــكیالت  را بــه خوبــی حفــظ 

نمایند.
گذشــته حــدودًا 200  بــر اســاس آمار و ارقام موجود ظرف ده ســال 
خ تســعیر ارز هر ســال فقط در پروژه های صنعت  میلیارد دالر با نر
گاز و پتروشیمی سرمایه گذاری شده است و قرار است ظرف  نفت، 
ده ســال آینــده نیز حــدود 500 میلیــارد دالر در پروژه های صنعت 
گــردد. یعنی در هر ســال به طور متوســط 50 میلیارد  نفــت هزینــه 
كه فعالیت همزمان و بسیار  دالر فقط در صنعت نفت خواهد شد 
عظیمی است و قطعًا مبالغ قابل توجهی نیز برای سایر پروژه های 
كار رود تا  كشــور هزینــه خواهد شــد و باید تمهیداتی بــه  زیربنائــی 
بهترین بازده را برای مملكت داشته باشد و در عین حال از خروج 
گردیــد و باعــث ارتقــای تــوان شــركتهای  ســرمایه ملــی جلوگیــری 

گردد.  كشور  داخلی و شكوفائی اساسی اقتصاد 
كه در چند ســال اخیر به وســیله  بررســی رونــد اجــرای طرحهایی 
كمــک مؤثــری بــه  شــركتهای خارجــی انجــام شــده اند، می توانــد 
یافتــن راهكارهای مناســب بــرای اجــرای طرحهای آینده باشــد. 

كلیدگردان كه به صورت  برای این منظور یكی از طرحهای بزرگ 
گذار شده بود، مورد  (Turn Keys( به یک شــركت آسیای شرقی وا
 Bench( بررســی قــرار می گیرد؛ تا بــا بهره گیری از روش الگوبــرداری
Mark( بومــی شــده، از نحــوه و چگونگــی شــیوه عمــل آن، زمینــه 
دانش افزایی شــركتهای عضو ســندیكای شــركتهای ساختمانی و 

گردد.  سایر نهادهای ذیربط در این امور فراهم 

ایــن شــركت پــس از دریافــت مــدارک 
مناقصــه، یــک شــركت اروپایــی را بــه 
گرفت و با كمک آن توانست  همكاری 
پیشــنهاد فنی و مالی مناسبی را ارائه 
كار را برنــده شــود. پــس از آن  دهــد و 
مدیریــت اجراء، طراحی، برنامه ریزی 
و نظــارت بــر خریــد را به عهــده همان 
خــود  و  گذاشــت،  اروپایــی  شــركت 
و  تجهیــزات  آوردن  فراهــم  از  پــس 
كارهای اجرایــی پروژه  ماشــین آالت، 
كوچک تقسیم  را به بخشــهای بسیار 
كــرده و هر یک از آنها را به پیمانكاران 
گذار  ایرانــی به صــورت دســتمزدی  وا
نمــود، حتی غذا و محل خــواب افراد 
ایرانــی بــه وســیله پیمانــكار خارجــی 

مدیریت می شد.
در آن زمــان بــه دلیل مشــترک بــودن بعضی از مخازن و اســتفاده 
كــه تعــدادی از پروژه هــا بــه  كشــورهای همســایه از آنهــا، الزم بــود 
گــذار شــوند و شــركتهای پیمانــكار ایرانــی  ســرعت بــه پیمانــكار وا
نیــز برای اخــذ ضمانت نامه و تأمین تجهیزات ایــن قبیل پروژه ها 
بــا مشــكل مواجه بودنــد، بنابراین شــاید جز اتخاذ چنین روشــی 
كــه حجــم  كنــون  در آن زمــان، راه دیگــری وجــود نداشــت ولــی ا
پروژه هــا نیــز بســیار بیشــتر از ســابق اســت و شــركتهای داخلی نیز 
بــه علــت تجربه انــدوزی در پروژه هــای متعــدد دارای تــوان قابــل 
كشــور نیز تا حدودی بــا پیمانكاران و  توجهــی هســتند و بانكهای 
گذاری پروژه ها با دقت و  سازندگان همسو شده اند ، الزم است وا

برنامه ریزی صحیح به عمل آید. 
كالن پیش  بــا توجه بــه توضیحات فــوق برای اجــرای پروژه هــای 
رو ، بایســتی یــک برنامه ریزی منســجم به عمل آید. اولین شــرط 
كشــور ما  كه متأســفانه در  موفقیــت در ایــن راه خود باوری اســت 
گــر نگاهی  كافی نشــده اســت. بــرای نمونــه ا بــه ایــن مهــم توجــه 
كــه از ورود  بــه شــركتهای آســیائی بیاندازیــم، مشــخص می شــود 
كره بیــش از چهار دهه نمی گذرد در  كشــور  صنعــت و تكنولوژی به 
كشــور ما صنعت به وســیله نفت حدود 107 ســال قبل  حالیكه در 
كه آنها از شــركتهای ایرانی  گــر بر این باوریــم  وارد مملكــت شــده، ا

تواناترند باید بدانیم چرا؟
نحوه همکاری شركتهای داخلی با شركتهای خارجی : 

گذاری در میادین نفت و  كه برای ســرمایه  1- شــركتهای خارجی 
كید شــود  گاز دعــوت می شــوند، در دســتورالعمل مناقصه آنان تأ
كشــورهای حاشــیه خلیــج فارس برای  هماننــد مقررات دولتهای 
بخش عملیات اجرائی سطح االرضی از پیمانكاران توانای داخلی 
دعــوت بعمــل آورده و بعنــوان شــریک و یــا پیمانــكار دســت دوم 

انحصاری با آنان همكاری نمایند. 

دســت  در  کالن  وژه هــای  پر بــرای 
و، تســهیالت گمرکی  اجــرا و پیــش ر
فراهــم گردد و ترتیبی داده شــود که 
آیین نامه هــای دائمــًا در حــال تغییر 
گمــرک، در طــول زمــان اجــرای یــک 
وژه ثابــت بماند و حقوق گمرکی و  پر
رگانی نیز برای ماشین آالت  سود باز
وژه ها،  و تجهیــزات مورد نیاز ایــن پر
تــا میــزان مناســب تعدیــل گــردد تــا 
پیمانكاران بتواننــد با صرف وقت و 
هزینــه کمتر، ماشــین آالت مورد نیاز 

خود را  تأمین نمایند. 
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 EPCF كلیدگــردان 2- شــركتهای پیمانــكار ایرانــی در پــروژه های 
كســر از  مــی تواننــد حدود 10 تــا 15 درصد آورده غیرنقدی بصورت 

صورتوضعیت های ماهیانه داشته باشند. 
3- در صورتیكــه در قراردادهــا، ســهم ســاخت داخــل حداقل 51 

شــركتهای  شــود،  گرفتــه  درنظــر  درصــد 
گــذار خارجــی موظــف خواهنــد  ســرمایه 
شــد با شركتهای داخلی همكاری نمایند 
و در نتیجــه تعامل خوبــی با هم خواهند 

داشت.

كار پیمانکاری:  آشنائی با نوع 
 پیمانكار ظرف یكســال در دهها مناقصه 
هــر  و  می كنــد  شــركت  كوچــک  و  بــزرگ 
مناقصــه بطور متوســط حــدود 100 تا 150 
میلیون تومان برای پیمانكار هزینه دارد. 
كه پیمانكار به  از میــان دهها مناقصه ای 

صــورت رقابتــی شــركت می كند شــاید یكــی را برنده شــود و پس از 
كارفرما بــا تمام جزئیات  برنده شــدن قــراردادی میان پیمانــكار و 
منعقد می گردد و بایستی ضمانتنامه حسن اجرا و پیش پرداخت 
ارائــه نمایــد و نباید بیش از 10% ســود نیز در باالســری خود منظور 
نمایــد و در تمــام مدت اجرای پــروژه از تورم هم آســیب می بیند. 
معمــواًل محــل اجرای پروژه هــا بیابانها و نقاط بد آب و هوا اســت 
كمــپ مجهزی برای اســكان پرســنل خود دایــر نماید.  و بایســتی 
تعجــب آور اینكه با تمام این معضالت نــه تنها هیچگونه حمایتی 
از آنان بعمل نمی آید، بلكه بعضًا مورد بی مهری نیز قرار می گیرند.  

كار پیمانكاری و ایجاد اشتغال  در حالیكه بدلیل طبیعت ســخت 
كشــورهای پیشــرفته و  كثر  و آثــار مثبــت آن بــرای منافع ملی، در ا
درحال توسعه از این قشر حمایت می شود و حتی سوبسید قابل 
توجهی نیز به آنان پرداخت می گردد و عالوه بر آن از وامهای ارزان 
گــردش نقدینگــی و  قیمــت بــرای 
نوسازی ماشــین آالت و تجهیزات 
می نماینــد.  اســتفاده  نیــز  خــود 
ولــی شــركتهای پیمانــكاری ایران 
كــه  در شــرایطی بــه ســر می برنــد 
در حــال حاضــر بهــره بانكــی آثــار 
اقتصــاد  تمــام  در  را  خــود  منفــی 
گذاشــته و یكی از  ایــران بــه جــای 
بــرای  را  معضــالت  پیچیده تریــن 
پیمانكاران به وجود آورده است.

متأســفانه بخــش قابــل توجهی از 
كاذب  كشــور بــه شــغلهای  مــردم 
كــردن  دســت  بــه  دســت  ماننــد 
بیش از حد مایحتاج عمومی مردم، واســطه گری و خرید و فروش 
ج شــدن این  لــی و غیره مشــغول هســتند؛ ضمــن خار ملــک، دال
قشــر از چرخه ســازندگی و تولید، عمل آنها باعث افزایش تورم نیز 
می شــود. برای اصالح این معضالت و ایجاد شــغل های مفید در 
كشــور ، بهتریــن راه حمایــت از پیمانــكاران، ســازندگان و  ســطح 

تولیدكنندگان است. 
كارهای  كشــور به طرف  به نظر می رســد برای اینكه ســرمایه های 
ح  كه طر زیربنائــی و اشــتغالزا هدایــت شــود بهترین راه این اســت 
كشورهای پیشرفته  كه در تمام  كار استاندارد  كســب و  رتبه بندی 

 ســازندگی نــه تنهــا ایجــاد اشــتغال 
دارد،  همــراه  بــه  آبادانــی  و  می کنــد 
بلكه یكــی از اساســی ترین نیازهای 
وری کشور ما است.  زیربنائی و ضر
در حالیكه تجارت اگر چه ممكن است 
وهی  وتمند شدن سریع گر باعث ثر
از مردم گردد ولی الزامًا فراهم کننده 
آبادانــی و رفاه بــرای همگان نخواهد 

بود.



32
32

ن
گرا

اد
م آب

پیا

كشور ما نیز به اجرا در آید.  نیز انجام می شود، در 
ح جایگاه واهمیت هر شــغل به صورت  در صــورت اجــرای این طر
گواهینامه ویژه صادر  علمی و اصولی مشخص می شود و برای آن 

می گردد. 
كشــورهای پیشــرفته دنیــا، عظمــت و اهمیــت ســاخت  در اغلــب 
كه آنهــا متوجه شــده اند  و ســاز شــناخته شــده اســت، به طــوری 
كشــور ســاخت و ســاز و اجرای پــروژه های  كــه مبنــای اقتصــاد هر 
زیربنائــی و اساســی مــی باشــد، ولــی در مملكــت مــا هنوز بــه طور 
گذاری یک  كامــل بــه اهمیت ایــن موضوع پــی نبرده اند و مثــاًل وا
پــروژه 50 میلیــارد تومانــی بــه یــک شــركت پیمانــكاری در منطقه 
ای نظیــر بندر جاســک را مشــابه یــک معامله 50 میلیــارد تومانی 
واردات آهن توســط یک تاجر آهن آالت تصور می كنند، در صورتی 
كــه تاجــر مذكور فقط با یک منشــی و یک تحصیلــدار معامله را در 
كوتــاه انجــام می دهد، ولــی یک پیمانــكار برای  یــک مــدت زمان 
اجرای یک پروژه 50 میلیارد تومانی باید تمهیدات زیر را بكار برد:
1- بــرای اســكان افــراد خــود بایــد اقــدام بــه ایجــاد یــک اقامتگاه 
(Camp( نماید و درآن تمام وسایل رفاهی نظیر وسایل استراحت، 
گرمایشی و سرمایشی، رستوران، نانوایی، لباسشویی،  تأسیسات 
سرویســهای بهداشــت عمومی، آب آشــامیدنی، وســایل ورزشی، 
كدام مستلزم هزینه،  كه هر  كلینیک پزشكی و غیره را درنظر بگیرد 

مدیریت و فعالیتهای وسیعی می باشد.
كار فاصله دارد باید  2- معمواًل محل اسكان افراد از محل اجرای 
امــكان رفت و برگشــت این پرســنل را با تعــدادی اتوبوس و مینی 

كارگاه و بالعكس فراهم شود. بوس از خوابگاه به 
كاركنان  3-  معموال در محل پروژه ها تهیه آذوقه برای تعداد زیاد 
میســر نیســت. پیمانكار عالوه بر اینكه ســردخانه-های صفر و زیر 
كاركنــان تامین  كمپ مســكونی  كافــی را بایــد در  صفــر بــا ظرفیت 
كامیونهای ســردخانه دار، آذوقه افراد را از شهرهای  نماید، باید با 

كیلومتر بــا آن فاصله دارند  گاهــی چندصــد  كه  كارگاه  نزدیــک بــه 
تامین نماید. 

4- بــا وجــود تمــام ایــن تمهیــدات متاســفانه ضریــب بهــره وری 
پرســنل بســیار پایین است و روز بروز نیز پایین تر می آید. افراد و به 
كارگران از وضع معیشتی خود راضی نیستند. هرقدر هم  خصوص 
كارمزد بیشتری بگیرند، تورم با  كاركنان سایر رشــته ها  نســبت به 
كه از  كارگر  كند. مثال یــک  خ باال تــوان خرید آنها را محــدود می  نــر
یک شهرستان خوش آب و هوا به منطقه پروژه منتقل شده و در 
كار مشــغول اســت، مالحظه   ک بندر جاســک به  گرمای وحشــتنا
كه دوســت یا برادر او در همان شهرســتان و بدون تحمل  می كند 
لی  كاذب بــا دال آب و هــوای نامناســب، بــا وجــود زمینه اشــتغال 
كارهای نظیر آن چند برابر حقوق ایشــان درآمد  فــروش موبایل یا 
كافــی  كاركــردن در چنیــن شــرایطی انگیــزه  بــرای  دارد، بالطبــع 

نخواهد داشت.
كارفرما  كار در ارتبــاط بــا  5- مشــكالت پیمانــكار در طــول اجــرای 
كــه تامیــن آنهــا  كاالهایــی  كارهــا و  و دســتگاه نظــارت و پیگیــری 
كمبود  كارفرما می باشــد، همچنین مشــكالت ناشــی از  بــه عهده 
كاركنان و درگیری  كاری  كمرنگ شدن اخالق  مســتمر نقدینگی و 
گســترده و وســیع  كار ، بیمه و غیره آنچنان  هــای مســتمر بــا اداره 

ج است . كه واقعًا از حوصله این مقاله خار می باشد 
كه معمواًل  كارگاههای خــود    ضمنــًا پیمانــكار باید بــرای مدیریت 
در بدتریــن نقــاط شــرایط آب و هوایــی قــرار دارنــد، بایــد بتوانــد 
كثر افــراد تحصیلكرده حاضر  كــه ا گــرد هم آورد  افــراد متخصــص را 
ج شوند و پیمانكار برای استخدام  نیســتند از شهرهای بزرگ خار
كلیــدی خــود در ایــن زمینه هــا با مشــكل جــّدی مواجه  پرســنل 
اســت. از طرف دیگر پیمانكار بایســتی با تماس و ارتباط با تمامی 
كار، بانــک هــا ، بیمــه، فرمانــداری  ارگان هــای دولتــی نظیــر اداره 
ح، وزارتخانه هــای  و شــهرداریهای نزدیــک بــه محــل اجــرای طــر
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مختلــف نظیــر نفــت و صنایــع و غیــره بــرای دریافــت حواله هــای 
ســوخت، ســیمان، قیــر و ســایر مصالــح در تمــاس و ارتبــاط دائم 
كمبود نقدینگی و عوارض سوء  باشد و در چند ساله اخیر مدام با 
گریبان  آن و بــا مشــكالت هماهنگــی این قبیل نهادها دســت بــه 
گذار می شــود،  كــه بــه پیمانــكاران وا بوده انــد زیــرا در طرحهایــی 
كار، فقــط از راه ارائه صورت وضعیت و دریافت  هزینه هــای اجرای 
كه اغلب بررســی و پرداخــت آن زمان  كاركرد، میســر اســت  مبالــغ 
قابل توجهی را به خود اختصاص می دهد و با توجه به پیچیدگی 
طرحهــای صنایع نفت و زمان فشــرده قراردادها، نیاز پیمانكاران 
كار، از راه دسترسی به  به نقدینگی مناسب برای جلوگیری از ركود 

كم میسر نمی باشد. تسهیالت بانكی با بهره 
كه برای ساخت و ســاز اهمیت خاصی قائلند و  كشــورها  در ســایر 
دشــواریها و ســختیهای اجرای پروژه را  می شناســند،  تســهیالت 
الزم را در اختیــار پیمانــكاران قــرار می دهند و بانكها نیــز به اعتبار 
همان قرارداد امضاء شــده، ضمن صدور سریع ضمانت نامه های 
اختیــار  در  بهــره  كــم  وام  را  پــروژه  مبلــغ  از  درصــد   25 تــا  الزم، 
پیمانــكاران می گذارنــد و ســایر تســهیالت الزم را بــرای او فراهــم 
كیفیت مطلوب  می كنند تا بتوانند پروژه ها را در زمان مناسب و با 

به اجرا درآورند.
مشــاوران،  تــوان  ارتقــای  رونــد  در  می توانــد  زیــر  پیشــنهادات 

كشور مؤثر واقع شود  پیمانكاران وسازندگان 
كارگر  كه یک  كاركنان پــروژه ها طوری تأمین شــود  وضــع معیشــتی 
كارمزد  بــا خانــوار 5 نفــره بتوانــد بطــور نســبی رفــاه داشــته باشــد و 
كفــاف هزینه های الزم زندگی او را بدهد، و از انواع بیمه  دریافتــی او 
به طور مطلوب برخوردار باشد و متناسب با نرخ تورم، درآمد او نیز 
كار  كارآیی الزم را داشته باشد. اصالح قانون  تعدیل شــود تا بتواند 
گیــرد. بخصوص  كــه سالهاســت راجع به آن بحث می شــود، انجام 
كار در  كار آنهــا فصلــی اســت و بــا  كــه  در مــورد پروژه هــای عمرانــی 
كارها،  كارگاه های صنعتی متفاوت است، برای این قبیل  كارخانه و 

گردد. گانه ای باید تدوین  آیین نامه های جدا
در دنیــای صنعتــی امــروز برای اجــرای پــروژه های مختلــف نظیر 
گاز و پتروشــیمی، بــر اســاس واحــد تولیــد  پاالیشــگاههای نفــت، 
كــه  اســت  شــده  تعییــن  اســتاندارد  قیمتهــای  آنهــا،  ظرفیــت  و 
گرفتــه و پس از  كشــور مــا نیز مورد توجــه قرار  ایــن قیمتهــا باید در 
كارفرما  كار در ایــران و نوع پروژه، از طــرف  انطبــاق آنهــا با شــرایط 
بــه عنــوان قیمــت پایه مناقصــه اعالم شــود تا یــک رقابت صحیح 
گردد و تشــریفات مناقصه  بیــن شــركت كنندگان در مناقصه ایجاد 
و انتخــاب پیمانــكاران حداقل زمان ممكن را بــه خود اختصاص 
كه  دهــد و  ارائــه قیمتهــای پاییــن از طــرف بعضــی از پیمانــكاران 
صرفا قصد برنده شدن و وارد شدن به پروژه را دارند، زمان اجرای 

پروژه را به تأخیر نیاندازد.
كه در مناقصات برنده می شــوند  بــرای پیمانــكاران و ســازندگانی 
گرفتــه شــود و دریافــت ضمانــت نامــه،  تســهیالت بانكــی در نظــر 

كارفرما  مســتلزم ارائه وثیقه ملكی نباشــد و قرارداد امضاء شــده با 
گیرد و بانكها  كشــورها ، بعنوان وثیقه مورد قبول قرار  مانند ســایر 
گردش نقدینگی پروژه به پیمانكاران  موظف شوند برای كمک به 

كم اعطا نمایند. وام با بهره 
كشــورها، شركت های پیمانكاری  ترتیبی داده شــود تا نظیر ســایر 
كه  گزافی  كنند و مالیــات  كارشناســان خارجی اســتخدام  بتوانند 
كارمزد  گیرد ، در حــد مالیات  كارمزد آنها تعلــق می  كنون بــر  هــم ا
كارشناسان ایرانی تعدیل یابد، تا هم از این طریق امكان آشنایی 
كارشناســان ایرانی بدلیل  با تكنولوژی روز دنیا فراهم شــود و هم 

كنند. كار  رقابت با خارجی ها، بهتر 
شــركت های پیمانكاری براساس تجربه و توان اجرائی از نظر رتبه 
كوچک ، متوســط ، بــزرگ ، و فــوق بزرگ  بنــدی بــه چهــار دســته 
كوچک  گردند و پروژه هــا نیز بهمین ترتیــب از پروژه های   تقســیم 
كالن تقســیم شــوند و برای هر پروژه بر اســاس تقسیم بندیهای  تا 
گــروه پیمانكار متناســب بــا آن پــروژه، در مناقصه دعوت  فــوق، از 
كننــدگان در مناقصات  شــود، تا یــک رقابــت اصولی بیــن شــركت 

گردد.  برقرار 
گمركی  كالن در دســت اجرا و پیش رو تســهیالت  برای پروژه های 
كــه آیین نامه های دائمًا در حال  گردد و ترتیبی داده شــود  فراهــم 
گمرک، در طول زمان اجرای یک پروژه ثابت بماند و حقوق  تغییر 
گمركی و ســود بازرگانی نیز برای ماشین آالت و تجهیزات مورد نیاز 
گردد تا پیمانكاران بتوانند  این پروژه ها، تا میزان مناسب تعدیل 
كمتر، ماشین آالت مورد نیاز خود را  تأمین  با صرف وقت و هزینه 

نمایند. 
كــه بیــن  كــه تجربــه نشــان داده در قراردادهــای یكطرفــه  از آنجــا 
كارفرمــا و پیمانكار منعقد می گردد، در تفســیر بعضــی از مواد آن و 
كارفرمــا و پیمانــكار اختالف نظر  همچنیــن در اجــرا، معمــوال بین 
كه باعث تاخیر در اتمــام پروژه و ایجاد هزینه های  بوجــود می آید 
كنار  اضافه می شــود، الزم اســت اواًل قراردادهــای یكطرفه موجود 
كه مورد قبول تمام پیمانكاران   FIDIC گذاشــته شــده و از قرارداد
دنیاست استفاده شود، ثانیًا یک شورای حل اختالف متشكل از 
كارفرما، نماینده انجمن صنفی پیمانكاران و مشــاوران،  نماینده 
گردد و مســائل  نماینده ســازمان مدیریت و برنامه ریزی تشــكیل 
كارگاه  بســرعت  را در محــل  كالن  مــورد اختــالف در پروژه هــای 

بررسی نمایند و رای این شورا برای طرفین الزم االجرا باشد.  
گزارشــهای  كه  شــورای نامبــرده در فــوق همچنیــن موظف باشــد 
دوره ای مثــاًل هرســه مــاه یكبــار از وضع پیشــرفت  پــروژه های در 
حــال اجــرا و هزینه هــای انجــام آنها را در مقایســه با مبلــغ و زمان 
كه در مقایســه با مبلغ  اولیه پیمان تهیه نماید تا مشــخص شــود 
كرده است تا  قرارداد و زمان اولیه اجرای پروژه، چه تغییراتی پیدا 
درصورتیكه در روند اجرای پروژه نابســامانی وجود داشــته باشد، 

بتوان در رفع بموقع آن اقدام نمود.  
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گرد   پا
كوتاه برای انسان  از فشار ناشی از باال رفتن از پله ها  گرد در راه پله ها، زمینه ساز فراغتی  پا

گرد در مجله...... است و این پا

كمیسیون انتشارات    

با خودمان صادق باشیم! 
جوزف كمپبل، استاد اسطوره شناسی، مي گوید: 
برای صرف شــام به رســتورانی رفته بودم. در این 
زمان، زن و شوهری به اتفاق كودک كم سال خود 
سر میز كناری نشستند و سفارش غذا دادند. وقتی 
غذا را آوردند، كودكشان در مقام اعتراض گفت كه 
این غذا را دوســت ندارد. پدرش عصبانی شــد و 
گر دوست نداشته باشی، باید بخوری.  گفت حتی ا
اما پسر همچنان از خوردن غذا خودداری می كرد 
تا اینکه پدرش با صدایی فریاد گونه گفت:”یعنی 
چه كه دوســت نداری. مــن در تمام مدت عمرم 
كاری را كه دوست نداشتم، انجام دادم.” كمپبل 
معتقد است كه بسیاری از مردم در این موقعیت 
بــه ســر می برنــد. بســیاری از مــردم عمــری را بــه 

كارهایی كه دیگران می خواســتند،  انجــام دادن 
مي گذرانند، زیرا هرگز شــجاعت آن را نداشــته اند 
كــه كار مورد عالقــه خود را انجام بدهند. باید كار 
مــورد عالقه مــان را انجام بدهیم. بایــد به زندگی 
كاری بیشــتر لذت  كنیم و ببینیم از چه  خود نگاه 
می بریــم و همــان كار را انجــام دهیم. بســیاری از 
شادترین و خوشبخت ترین مردان و زنان جامعه 
كسانی هستند كه متوجه شدند از كارشان لذت 
نمی برنــد؛ از آن كار فاصلــه گرفتنــد و بــه كار مورد 
عالقه شان پرداختند. آنها از شجاعتی برخوردار 
كــه بدانند از چه كاری لــذت می برند. آنها  بودند 
صادقانه اســتعدادهای خود را مــرور كردند و این 
كار، زندگی آنها را متحول ساخت. ”بهترین كار آن 

است كه از انجام آن لذت می بریم. 

 جمالتی از ژان پل سارتر
گهان هــر چه را كه با تالش به دســت  • دمــی بی خبــری كافــی اســت تا همه چیز را از دســت بدهیم و نا

آورده ایم، نابود می شود و از دست می رود. 
• همه ما نیاز به زمان داریم. آدم نباید پیش از اینکه بداند چه می گوید، نتیجه گیری كند. 

• بی دانش، نه می توان امیدوار بود نه ناامید. 
• تا زمانی كه مطمئن نشدیم، امیدمان را از دست نمی دهیم.

• هر بار كه می پنداریم پاسخ پرسشی را یافته ایم، پی می بریم كه آن پرسش، هیچ مفهومی ندارد. 
• ناامیدی كامل می تواند در كنار درخشان ترین نوآوریها به سر َبَرد. از كارافتادگی و شکوفایی، یکدیگر را 

جذب می كنند. 

بیماری یخچال گرایی
امروز اخبار عملی و فرهنگی خبر از كشف بیماری حاد و تازه ای داد كه 
توسط انستیتو  پژوهشگران كشف شده این بیماری كشنده نیست اما 

ساالنه موجب هدر رفتن میلیاردها ساعت كار مفید می شود!
مجری می گفت: بیماری یخچال گرایی نوعی بیماری روانیست كه فرد را 
تحریک به باز كردن درب یخچال می كند، در حالی  كه نه تشنه است، 
نه گرســنه اســت و نه اصال می داند كه چه می خواهد. از نشــانه های 
ایــن بیمــاری این اســت كه فــرد از اتاقش خارج می شــود ســرگردان راه 
آشپزخانه را در پیش می گیرد درب یخچال را باز می كند، چیزی بر نمی دارد 
ک  كنون درمانی برای این بیماری خطرنا درب را می بندد . متاسفانه تا
 پیدا نشــده است و شما بیمار گرامی كه مبتال به این بیماری هستید

 باید هر چه زودتر خود را به نزدیکترین كلینیک پزشکی برسانید.

 
گردی از استاد پرسید: منطق چیست؟   شا
اســتاد كمــی فکــر كــرد و جــواب داد: گوش 
كنیــد ، مثالــی مــی زنــم، دو مــرد پیــش من 
می آینــد. یکی تمیــز ودیگری كثیــف من به 
آنها پیشنهاد می كنم حمام كنند. شما فکر 

می كنید، كدام یک این كار را انجام دهند؟
گرد یک زبان جواب دادند: خوب  هردو شا

مسلما كثیفه!
اســتاد گفت: نه، تمیزه. چــون او به حمام 
را  آن  قــدر  كثیفــه  و  كــرده  عــادت  كــردن 

نمی داند. پس چه كسی حمام می كند؟
حاال پسرها می گویند: تمیزه!

اســتاد جــواب داد: نــه، كثیفه، چــون او به 
حمام احتیاج دارد. و باز پرسید: خوب، پس 

كدامیک از مهمانان من حمام می كنند؟
گردها گفتند: كثیفه! یک بار دیگر شا

استاد گفت: اما نه ، البته كه هر دو! تمیزه به 
حمام عادت دارد و كثیفه به حمام احتیاج 

دارد. خوب باالخره كی حمام می-گیرد؟
بچه ها با سر درگمی جواب دادند: هر دو!

اســتاد ایــن بار توضیح می دهــد: نه ، هیچ 
كدام! چون كثیفه به حمام عادت ندارد و 

تمیزه هم نیازی به حمام كردن ندارد!
گردان با اعتراض گفتند: بله درسته، ولی  شا
ما چطور می توانیم تشخیص دهیم؟ هر بار 
شما یک چیزی را می گویید و هر دفعه هم 

درست است!!!
اســتاد در پاســخ گفت: خوب پس متوجه 

شدید، این یعنی: منطق!
خاصیت منطق بسته به این است كه چه 

چیزی رابخواهی ثابت كنی!!



35
35

ن
گرا

اد
م آب

پیا
30  ویژگی انسان عقالنی از دكتر محمود سریع القلم  

یک انسان عقالنی باید...
1.  در روز حداقل یک بار بگوید من نمی دانم.  

2.  كمتر از كسی تقاضایی داشته باشد و عمدتا به همت، فکر، برنامه ریزی و 
زحمات خود اتکا كند.

3.  در موضوعاتی كه اطالعات كلی دارد، اظهار نظر نکند.
4. دغدغه كانونی زندگی او، بهترین عملکرد در حرفه اش باشد.

5. به استقبال كسی برود كه با او تفاوت یا حتی تضاد فکری دارد.
6. بدون اجازه قبلی از كسی، سخن او را به شخص دیگری بازگو نکند.

7. زباله را به خیابان و از اتومبیل به بیرون پرت نکند.
8. با رعایت حروف اضافه و با    نهایت دقت، »نقل قول« كند.

9. دائما در حال تغییر و بهتر شدن باشد، به طوری كه اطرافیان تغییر مثبت 
او را حس كنند.

10. از اینکــه دیگــران را بــه خــود و افــکار خود دعوت كند، چه مســتقیم چه 
غیرمستقیم  پرهیز كند.

11. برای دیدن محیط جنگل كه به مه، نم نم باران و رنگ های زنده طبیعت 
آمیخته شده، وقت بگذارد.

كنش به دیگران را حتی تا پنج سال  12. این ظرفیت را در خود ایجاد كند كه وا
به تأخیر اندازد. 

13. حدود 10 درصد از وقت، انرژی و تخصص خود را   رایگان  صرف جامعه كند.
14. در حرفه ای كه تخصص ندارد، مسئولیت نپذیرد.

15. خوشبختی را با راحتی و مصرف گرایی مساوی نداند.
16. هر دو سال یک بار، با ارزیابی كار ها و رفتارهای خود  به اشتباهات گذشته 

پی برده و خود را اصالح كند.
17. با عبارت »من اشتباه كردم« به صلح دائمی برسد.

كت  18. حریم شهروندان را در نظم صفوف، خود پرداز بانک، پارک كردن، نزا
عمومی، عابر پیاده، صحبت آرام رعایت كند.

19. آنقدر بر قوای فکری و روحی خود وقت گذاشته باشد تا نیاز به تایید و 
تمجید دیگران را براي خود در یک دوره پنج ساله به صفر برساند. 

20. از رفتن به تئا تر به عنوان منبعی برای رشد و شکوفایی خود استفاده كند، 
چون تئا تر قدرت مند ترین نمایش توانایی های انسان هاست.

21. در هر نوع تصمیم گیری از جزیی تا كلی، راه های مختلف را مکتوب كند، 
مطالعه كند، مشورت كند تا با دقت باالي 90 درصدی به نتیجه برسد.

22. با عمل خود به دیگران نشان دهد، تفاوت میان هشت و هشت و یک 
دقیقه را می داند.

كت، اخالق، دانش و  23. در روز حداقل از پنج نفر قدردانی كند: به خاطر نزا
خالقیت آن ها.

24. قبل از قضاوت كردن در مورد فردی، حداقل ده ساعت با او تعامل فکری 
رودررو برقرار كند تا با جهان او آشنا شود.

25. ناراحت شدن از توانایی ها، ظرفیت ها و برتری های دیگران را در خود به 
تعطیلی بکشاند.

26. اجازه دهد افراد، سخن خود را تمام كنند.
كتشافی نگاه كند. 27. به موسیقی به عنوان یک منبع تمركز، آرامش و خودا

28. حداقــل 20 درصد وقت خود را صرف توســعه فــردی، فکری، اخالقی و 
مدنی نماید. 

29. در صحبت كردن، یک ســوم ســؤال كند و دو سوم قضاوت. بعد از پنج 
سال، پنج ششم سؤال و یک ششم قضاوت.

 30.حداقل یک ساعت در روز  مطالعه كند.

9 روش امرار معاش در زندگی 
شغلتان چیست؟ مطمئنم چیزهایی درباره ی كارتان می دانید كه به 
طریقی بــه زندگی دیگران كمک خواهد كرد. به این موضوع به عنوان 

ابزاری برای بهتر كردن زندگی خودتان و دیگران فکر كنید.
روش هایــی كــه  زندگــی مــان را به پیش مــی بریم  گاه ســرگرم كننده و 
 آموزنــده اســت. اصول جــاری در یک حوزه اغلب در حــوزه های دیگر 
 هم موثر اســت. به عبارت دیگر شــخصی كه در یک حرفه خبره اســت

 می تواند خردمندی اش را به حوزه ی روابط مان در زندگی بیاورد.
كنید: منتظر ســقوط مواردی هســتید  كارگزار بورس فکر  1ـ همانند یک 
كه در قلبتان احساس می كنید درست نیستند. هنگامی كه احساس 
می كنید مواردی به ســرعت در حال از دست دادن ارزششان هستند 
به غرایزتان اعتماد كنید. هر چه زودتر خودتان را بیرون بکشید كمتر 
آسیب می بینید و شــانس بهتر و زودتری برای سرمایه گذاری دوباره در 

موارد پیشنهادی بعدی خواهید داشت.
گر می خواهید تاثیرگذارترین  2ـ همانند یک بازیکن بیسبال  فکر كنید: ا

ضربه هوم ران1 را داشته باشید باید آماده حمله های زیادی باشید.
3ـ همانند یک معمار فکر كنید: در هنگام ساختن یک ساختمان باید 
مطمئن شوید اولین تمركزتان یک بنیان محکم است، آنی كه حتی در 
مقابل زلزله ها و دیگر عوامل غیر منتظره دوام بیاورد. همیشه مطمئن 

باشید كه بنیان، اولویت مهمتری از ظاهر شیک چیزها دارد.
4ـ هماننــد یــک تاجــر فکر كنید: ســعی نکنیــد پرتقــال را در یک كفش 
فروشــی بفروشــید. ســعی نکنید در یک كفش فروشی پرتقال بخرید. 
بعضی از مردم خواستار پیشنهادات شما نیستند. بعضی ها به آنچه 

شما نیاز دارید آنها نیاز ندارند.
5ـ همانند یک باغبان فکر كنید: باید قبول كنید كه تعدادی از گیاهان 
گر سعی  تنها در یک دوره خاص، در یک فصل خاص، زندگی می كنند. ا
كنید مجبورشان كنید طول عمر بیشتری داشته باشند، یک باغبان بد 

خواهید بود.
6ـ هماننــد یــک وكیــل فکــر كنیــد: وكیلهــا می دانند شــخصی كــه برای 
موفقیــت جــرو بحث می كند كمترین قــدرت را در گفتگوهــا دارد. )این 
موضوع همچنین درمورد كسانی كه خواستار موفقیت در رابطه هستند 

صدق می كند.(
گر اســبتان از كنارتان  7ـ همانند یک تربیت كننده حیوانات فکر كنید: ا
كار اســت. در این صورت  فرار می كند دویدن به دنبالش اشــتباه ترین 
اسب سریع تر می دود. در عوض باید آرامشتان را حفظ كنید. حیوانات 
احساس ترس و تشویش را حس می كنند. طوری رفتار كنید كه گویی 
در حال خوش گذرانی هســتید. حیوانات فقــط می خواهند جایی كه 

سرگرمی بیشتری یافت می شود حضور داشته باشند.
 8ـ هماننــد یــک بازیگــر عمل كنیــد: در یک بــازار رقابتی همیشــه باید 
حركت متفاوتی انجام داد. باید به آن حركت كه متفاوت و خاص است 

گاهی یابید. این منحصر به فرد بودن را مغرورانه ارتقا دهید. آ
9ـ هماننــد یک راننده مســابقات اتوموبیل رانی فکر كنیــد: راننده های 
مســابقات می داننــد كه هرگز نباید به چیزهایی فکــر و یا نگاه كنند كه 
آنها را از مسیر منحرفشان مي كند. چون هر زمان كه به آن نگاه یا فکر 
گر به خطرات و موارد   همان می شــود. بنابراین ا

ً
كنند هدفشــان دقیقا

 همان بر سر راهتان 
ً
بدی فکر كنید كه از مسیر منحرفتان می كند دقیقا

قرار می گیرد.
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كه درایران اسالمی می افتد طبیعی یا غیرطبیعی، فردی  هراتفاقی 
یــا غیرفــردی، موجــب اظهارنظرهــای مختلــف وغیركارشناســانه و 
گاهی غیرمســئوالنه می شــود بدون توجه به اصل  نظرات فردی و 
كثرًا به جــای پرداختن به چرایی ها،  مطلــب یا دالئل موجــب  آن ا
آن مطلــب را زیــر ســؤالهای می برند و عوامل بوجــود آورنده آن را به 
فراموشــی می ســپارند به عنوان نمونــه، چند روز پیش، بارشــهای 
كنان  ســا جهــت  مشــكالتی  ایــران  نقــاط  كثــر  درا بــرف  ســنگین 
خ  كســب وكار مور كرد، روزنامه  بعضــی شــهرها و یا دهات آن ایجــاد 
كــه »راهداری به روشــهای  92/11/17 مطلبــی تحــت ایــن عنــوان 
ج نمــود و جالــب اینكه درایــن رهگذر  ســنتی فعالیــت می كنــد« در
نــان و  نارســایی در پخــت  كاری  و حتــی  تعطیلــی فعالیت هــای 
نانوائی ها را هم به موضوع راهداری ارتباط داده بود وضمن اینكه 
عنوان شده بود كه راهداری می توانست با توجه به پیش بینی های 
هواشناســی چنــد روز قبــل از بــارش بــرف، بــا حس گرهــای حرارتی 
گاز مــورد اســتفاده در ایــن وضعیتهــا را درســطح  محلــول مایــع یــا 
راههــا بپاشــد تا درصورت بــارش برف در اثر حرارت، برفها آب شــود 
كه بــه این دلیل  گــردد و در نهایــت نتیجه گیــری نموده بود  و روان 
راهداری ســنتی اســت. جهت اســتحضار همكاران محتــرم عنوان 
گســتردگی حوزه فعالیت خود موظف  می گردد راهداری با توجه به 
اســت درحــد امكانــات موجود خــود در جهت حفــظ ونگهداری – 
كشــور مساعی الزم را  ایمن ســازی – بهســازی زیربنای حمل ونقل 
بكار برد كه نگهداری زمستانی راه ها جزء بسیار كوچكی از راهداری 
است و منطقی بنظر نمی رسید كه با توجه به انبوه مشكالت درون 
كه تعدادی زائیده مسائل داخلی می باشد، به علت بارش  شهرها 

برف تلقی شــود و به مشكالت وعدم مدیریتهای قبلی توجه نشود 
گیــرد. اما در جهت  و راهــداری آنهــم به این شــكل مورد ســؤال قرار 
نگهداری زمســتانی راهها، راهداری با توجه به شــرائط آب وهوائی 
كشــور موظف به این امر می باشــند آنهم در حد  مختلف در ســطح 
امكانات 8 ســال بی توجهی بــه وزارت راه منحله و پیش بینی های 
كادر وزارت مذكور  اعالم شــده صحیح، عواقب آن اقدام اثر منفی بر 
كه دراختیــار دارد و  گذاشــته اســت، ایــن وزارتخانه با ماشــین آالتی 
كه در آن اشتغال دارند،  پرسنل زحمتكش وخدوم تربیت یافته ای 
چنانچــه در چارچــوب وظایــف قبلی عمل می نمود می توانســت با 
كه قــرارداد نگهــداری راه را در  بهره گیــری از تــوان بخــش خصوصــی 
كند و درهمــان قالبهای  24 اســتان بــر عهــده دارند مشــكل را حل 
كه  گفته شــده بــه بهترین وجــه آن را انجام دهد. الزم به ذكر اســت 

راهداری زمستانی دارای سه بخش می باشد:
 1-اقدامات قبل از بارش

 2- اقدامات هنگام بارش
كه ســازمان راهداری ایــران با توجه به   3- اقدامــات بعــد از بــارش 
كشورهای اروپائی مثل سوئد، دانمارک،  ضوابط و اســتانداردهای 
 (PIARC گزارشــات مجمع جهانی راه )پیارک كانادا براســاس  نروژ، 
گردیده انجام وظیفه می نماید. در ارتباط با اقدامات قبل  كه ابالغ 
كه به  گرفتن از ایســتگاه های هواشناســی جاده ای  ازبارش با یاری 
كیپ ها را  نــام هوا راه )RWIS( می باشــد با اخذ اطالعــات راهداری ا
كار را از چند روز قبــل در برنامه اجرایی  كه همیــن  آمــاده می نمایــد 
خــود داشــت البتــه باید اذعــان نمود بــا این میزان ریزش ســنگین 
كافــی نبــود. بــا این  بــرف در اقصــی نقــاط ایــران امكانــات موجــود 

گذر از گریوه های راهداری در حال و آینده

مهندس محمدعلی پورشیرازی- عضو هیأت بازرسان
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حــال بایــد قبول نمود با توجه به ســنگینی بارش بــرف در راه های 
كوچک  گر مشكالتی درشهرهای  كشــور انسدادی به وجود نیامد ا
كه نباید آنرا از نظر دور  بود مربوط به مســائل درون شــهری اســت 
كــه به موضــوع ارتباطــات زمینــی مربــوط می گــردد؛ البته  داشــت 
كنــد بود آنهم ارتباطی به  ســرعت حمل ونقل بعلت وضع موجود 
راهداری نداشت به وضعیت سنگینی هوا باید توجه نمود و موارد 
كه به بحث فعلی ارتباط ندارد. نویســنده این مقاله دردو  دیگری 
گذری داشــت و مدیركل هــا را واقعًا درحال  محــل بازدید عبوری و 
فعالیــت دیــد ضمــن اینكــه اینجانــب در وزارت راه وترابری منحل 
شــده بالغ بر50 ســال ســابقه حضــور از نزدیک و متعاقبــًا اجرائی با 
آن نهاد داشــته ام و در زمان بهمن های ســنگین سالهای 50-45 
كشته شدن یكی از راهداران محترم درمحل  امامزاده هاشم و نیز 
فوق حضور داشتم كه شرایط پیش آمده در آن زمان منجر به زدن 
كه  گردید وطرح مسیر مشاء تهیه شد  تونل فلزی امامزاده هاشم 
دههــا ســال بالتكلیف بــود لذا باید به عــدم توجه دولتهــا در زمان 
عادی سال به وزارت راه وترابری منحل شده را یكی از عوامل مؤثر 
گذاری  كه مــوردی از آن عــدم وا كرد،  در مشــكل پیش آمــده تلقی 
كه بارها یادآوری  بودجه مورد نیاز جهت تأمین امكانات می باشد 

شده است چه به صورت مقاله چه بصورت تذكر حضوری.
كمتر بوده است. جهت ادامه بحث   البته گوش شنوا دراین سالها 
در رفع نســبی مشــكالت تردد به وجود آمده در زمان خاص بارش 
ک بیشتر سطح جاده ها،  برف ادارات راهداری برای ایجاد اصطكا
كه  مبادرت به پخش شــن و نمک توســط ماشین آالت می نمایند 
كه درعملیات  موجب یخ زدائی می گردد البته توجه خواهند نمود 
یخ زدائی با توجه به وضعیت جاده از دوسیستم استفاده می گردد
كــه در بارش    )De Icing( 1- جلوگیــری از یــخ نــزدن ســطح جــاده 

كمی دارد كاربرد  های سنگین برف 
كــه   )Anti Icing( 2- از بیــن بــردن یــخ بوجــود آمــده درســطح راه 
سطح جاده با پخش شن ونمک برطرف میگردد. باید توجه نمود 
ک )معروف به طوفان برف( مقابله  درزمان برف سنگین توام با كوال
كه اذهان عمومی آنرا  با یخ و برف با مشــكالت زیادی همراه است 
كه درواقع اینطور نیست و  ناشی از ضعف راهداری تلقی مینمایند 
گاهی موارد در اذهان مردمی بزرگنمایی می شود مالحظه 4 عكس 
كه  گرفت  از ســه نقطــه جهان از بالغ بر 500 عكــس می توان نتیجه 
گهانی است بیشتر كشورها هم برای مدتی  وقتی بارش سنگین و نا
عاجز می شوند. لذا مساعی زحمتكشان راهدار به خصوص تعداد 
كه باقی مانده اند  كمی از قدما و زحمتكشــان و مطلعان راهداری 
گرفــت. البتــه همه دســتگاه های ما مشــكل عدم  را نبایــد نادیــده 
گرائی هست بدون  تربیت نیروی انســانی را دارند می دانیم مدرک 
كه درهمه دســتگاه ها هم  كاربــردی دارندگان آن،  توانمندســازی 
كه چــرا عالمَا   مشــهود اســت. این ســوال هنوز مطرح اســت 

ً
كامــاَل

كار مفید درســت  كــه بالغ بر80 ســال ســابقه  وعامــداَ تشــكیالتی را 

كه ادغام  دارد منحــل می كنیم بــدون توجه به اینكه دو ســازمانی 
كاماَل متفاوت عمل  كردن امور  می شــود در سیاســتگذاری و اداره 
می كنند پس شــاید منظور دیگری بوده اســت برگردیم به برفهای 
ســنگین زمســتانی امســال در سایركشــورها در بهمــن مــاه ســال 
جاری، بارش برف ســنگین در شــهرهای مختلف امریكا )الینویز- 
كانادا ، چین، ازبكســتان و...  بوســتون- تگزاس و...( و یا اونتاریو 
گذران  كه  كاماَل نشان می دهد  با توجه به انبوه عكســهای موجود 
معمول زندگی در این شهرها مختل شده است. حتی كشور چین 
را مشكل بارش زمین گیر كرده بود كه در خبرگزاریهای جهانی، این 
 (Weather Disaster( یورش بارشــها را به نام مصیبت آب و هوائــی
كمبــود آب، ما باید  كرده انــد. البتــه به علت مشــكالت  نامگــذاری 

كر درگاه الهی باشیم. شا
كشــورها   بــاز بــه عنــوان مثــال در رســانه ها قســمتی از مشــكالت 
گردیــد مثــاَل درایالــت االبامــا در یــک بزرگــراه بالــغ بــر چهل  مطــرح 
كامیــون  (40( تصــادف زنجیــره ای خــودرو و پانــزده )15( تصــادف 
گزارش شــده اســت و یــا درآتالنتا حدود  بــا مجروحــان و فوت افراد 
كه  نــود اتوبــوس حامل دانش آموزان از ادامه مســیر بــاز مانده اند 
كه عكســهای آن موجود اســت در  عیــن ایــن اتفاقــات ومشــكالت 
كرواسی- آلمان- لهســتان- اتریش و... در  روســیه – ازبكســتان- 
كه برای  سال جاری موجب مشكالت جهت آن مكانها شده است 
خیلی ها مدینه فاضله است. لذا با ذكر این مثالها باید توجه نمود 
كار برده اند. البته  كــه راهداران ایران واقعَا نهایت ســعی خود را بــه 
كاماَل  یكــی از مشــكالت اصلــی مــا ادغــام دو وزارتخانه بــا دو برنامه 
كه امید اســت بزرگان مملكت این اقدام اشــتباه را  جدا می باشــد 
كننــد و دو وزارتخانــه راه وترابــری منحله و مســكن  ســریعًا جبــران 
وشهرســازی را به جای اولیه خــود بازگردانند و نام خود را جاودان 
كه امكانات  ســازند ضمن اینكه ازدولت تدبیر و امید توقع می رود 
بودجه ای وزارت راه وترابری را به میزان واقعی و مورد نیاز برســاند 
گذشــته اعتبار  كالن آن را تأدیه نماید؛ نه اینكه چون  و بدهیهــای 
كه مطالبات فراوان  كنند. باید توجه نمــود  آنــرا خــرج امور دیگری 
كه پیمانكاران از 2 سال قبل با مدارک موجود از وزارت  وسنگینی 
راه وترابــری دارند و دریافت ننموده اند خود از مشــكالت اساســی 
است كه شاید عالمًا وعامدًا  باشد كه درست برخالف كشورهائی كه 
سازندگان زیربنائی آنها حرف اول وآخر توسعه را می زنند و سیستم 
پشتیبان آنهاست در كشور، دیگرگونه عمل می شود نه اینكه توان 
اقتصادی نیست بلكه طور دیگری رفتار می شود در مقابل بخش 
خصوصــی واقعی به بعضی از شــبه بخــش خصوصی های معروف 
بــه خصولتــی از هیچ مســاعدتی دریــغ نكــرد. در خاتمــه از جناب 
آقــای دكتــر آخونــدی وزیر محتــرم و فرهیخته و مطلــع وزارت راه و 
شهرســازی توقع مــی رود امكانــات اعتبــاری راهداری را بــه میزان 
واقعــی مشــخص نمایند و دســتور پرداخت آن را صــادر فرمایند تا 

گردد. )آمین یا رب العالمین(  نسبت به رفع نواقص نیز اقدام 
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خ 92/11/3  كه صبح روز پنچشنبه مور در ابتدای جلسه ی شورا 
كیش شروع شد پس از تالوت  در سالن همایش های بین المللی 
كالم ا... مجیــد و پخــش ســرود جمهوری اســالمی ایران  آیاتــی از 
و عــرض خیــر مقــدم توســط آقــای مهندس حســن ســعادتمند 
ریاســت هیأت  مدیرهکانون سراســری مراســم تجلیــل از آقای 
كانون سراسری با  مهندس نوری رئیس سابق هیأت مدیره ی 
اهــدای لوح تقدیر به عمل آمد ســپس آقای مهندس نوری به 
گزارش خواهد  كه متــن آن در پایان این  ایراد ســخن پرداخت 

آمد.
ح  كار به شــر پس از مراســم تجلیل جلســه شــورا وارد دســتور 

گردید: ذیل 
گزارش اقدامات انجام شــده در خصوص  ح مســائل و ارائه  1- طر

امور نظام اجرایی
گزارش اقدامات انجام شده در خصوص  ح مســائل و ارائه  2- طر

امور نظام فنی
3- بررسی و ارائه پیشنهادات اصالح بودجه ی سال 93

گــزارش موضــوع مجریــان ذیصــالح و موضــوع شــورای  4- ارائــه 
گفتگو در استان ها

كید بر ماده ی 169 مكّرر ح مسائل و موارد مالیاتی با تأ 5- طر
گــزارش در ارتبــاط بــا مــاده  8 و 9 و 14 قانــون  6- اطالع رســانی و 

كثر استفاده از توان تولیدی داخلی حدا
كــه در هــر یک از مــوارد فــوق نماینــدگان انجمنها نظــرات خود را 
كانــون سراســری و انجمنها نســبت به  ابــراز نمودنــد و مقــرر شــد 
رفع مشــكالت و معضالت سیستم پیمانكاری اقدامات الزم را به 

عمل آورند.
مهندســان  آقایــان  ســاختمانی  شــركتهای  انجمــن  از  توضیحــًا 
عطاردیان و الماســی و ســجادی نائینــی و از انجمــن پیمانكاران 
و  اقبالــی  مهندســان  آقایــان  ایــران  تجهیــزات  و  تأسیســات 
آقــای  تشــكلها  هماهنگــی  شــورای  از  و  پیــروی  و  منوچهریــان 
مهنــدس تائــب دبیــر هیــأت اجرایــی در اجــالس مذكــور شــركت 

نموده و نظرات خود را در موارد مختلف اعالم نمودند. 
هیــأت  ســابق  رئیــس  نــوری  مهنــدس  آقــای  ســخنرانی  متــن 
 مدیره كانون سراسری انجمن شركتهای ساختمانی، تأسیساتی 
و تجهیزاتی ایران و دبیر انجمن شركتهای ساختمانی، تاسیساتی 
و راهسازی استان اصفهان در همایش شورای ادواری انجمن ها 

در جزیره ی زیبای كیش  در تاریخ 92/11/3:

ا  ا ا   ا ا ا  ر ا  ا ا  ا اد ا ا  رگ
ا  ر   ا  د  م   ا ا  ا ا  ر  د  را

شـــركتهای  انجمـــن  و  سراســـری  كانـــون  هیأت  مدیـــره  توســـط  آمـــده  عمـــل  بـــه  هماهنگی هـــای  اســـاس  بـــر 
چهـــارم  تـــا  اول  تاریـــخ  در  انجمنهـــا  ادواری  شـــورای  اجـــالس  هرمـــزگان  اســـتان  تأسیســـاتی  و  ســـاختمانی 
كشـــور  سراســـر  انجمنهـــای  كلّیهـــی  نماینـــدگان  حضـــور  بـــا  كیـــش  زیبـــای  ی  جزیـــره  در   92 مـــاه   بهمـــن 

گردید. و انجمن های میهمان برگزار 
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هلل الَرحمِن الَرحیم َو ِبه َنســَتَعین ِاَنُه َخیُر ناِصِر َو ُمعین َو 

ُ
ِبســِم ا

لَعلِی الَعظیم
َ
ال ِباهلل ا

ُ
ه ا ِوَ

ُ
الحول َو ال ق

با عرض ســالم خدمــت همه عزیزان و ســروران حاضر 
در جلســه و با ســپاس فراوان از اظهــار لطف و محّبت 
كنندگان این اجالس  همكاران عزیز و با تشّكر از برگزار 
انجمــن  بازرســان  و  محتــرم  هیأت مدیــره  ویــژه  بــه 
شــركتهای ساختمانی و تأسیســاتی استان هرمزگان و 
كانون  با ســپاس و قدردانی از هیأت مدیره و بازرسان 
گرامی  سراســری و بــا تبریک میالد با ســعادت رســول 

اســالم)ص( و حضــرت امام جعفر صادق )ع(، بنــده به عنوان فرد 
كوچكــی از مجموعــه ی تشــّكلهای حرفه ای پیمانــكاری، عرایض 

مختصری را خدمت عزیزان ارائه می نمایم.
در ابتدا الزم می دانم به عرض برسانم كه حقیر افتخار می كنم كه بعد 
غ التحصیلی در ســال 1339 از دانشــكده فنی دانشــگاه تهران و  از فار
ورود بــه ایــن حرفه ، طی بیش از 40 ســال دبیری انجمن اصفهان و 
كانون سراسری و چهار دوره  12 ســال )4 دوره( ریاســت هیأت مدیره 
ســه ساله مســئولیت در سازمان نظام مهندســی ساختمان استان 
كه این را  كنم  اصفهان، توانســته ام دوســتان عزیز و ارجمندی پیدا 
بزرگترین سرمایه معنوی برای خود می دانم و باور كنید این دوستان 

هستند كه به امثال من انرژی فعالّیت می دهند.
در اینجا الزم است توصیه هایی خدمت دوستان و همكاران عزیز 
بنمایــم و آن اینكــه همــه مــا برای خدمــت بی مّنــت در انجمنها و 
كانونهــا اعــالم آمادگی نموده ایم و در این راســتا بــه دلیل احترام و 
كه برای همه مدیران شــركتهای عضو قائل هســتیم متقاباًل  عّزتی 
گــر در هیأت مدیره هــا در بعضــی مــوارد  انتظــار احتــرام داریــم و ا
اختــالف نظــر وجــود دارد نبایســتی منجــر بــه تنــش و درگیــری و 
گر چنین  كه ا كرده اهانت و بی حرمتی به همدیگر شــود  خــدای نا

شد قطعًا باعث تیرگی روابط خواهد شد.
گر اهــدای این لــوِح تقدیــر و برگزارِی مراســِم  نكتــه بعــدی اینكــه ا
كه بنــده دیگر قطع  تجلیــل از اینجانــب بدیــن معناســت 
گر تصور  كنــم، ا ارتبــاط نمایــم و با همه چیــز خداحافظی 
كه ما  این اســت بایســتی به عــرض همه عزیــزان برســانم 
كه خیلی راحت  كانون را راحت به دســت نیاورده ایم  این 
كنار  از دســت بدهیــم و لــذا بازهــم در مواقــع حســاس در 
كانون حضورخواهم داشــت  عزیــزان هیأت مدیره دلســوز 
كرد. و به قول معروف: كوششی فروگذاری نخواهم  و از هر 

كه آرام نگیریم    ما زنده از آنیم 
كه آسودگی ما عدم ماست موجیم 
توصیه دوم بنده در خصوص مشــكالت سیستم پیمانكاری است 
كلّیه انجمنهای اســتانها، نهایت همكاری را  كه اســتدعا می نمایم 
كانون سراسری بنمایند تا مسئوالن  در تمام موارد با هیأت مدیره 
كــه متأســفانه روز بــه روز بر تعــداد آنها  كانــون بتواننــد مشــكالت را 

افزوده می شود یكی پس از دیگری برطرف نمایند. انشاءاله
در خاتمه ضمن ســپاس فراوان از آقایان مهندســان سعادتمند و 
كانون سراســری و آقایان مهندسان موسوی  چابک رئیس و دبیر 
و نجاتی رئیس و دبیر انجمن شــركتهای ســاختمانی و تأسیساتی 

كه: استان هرمزگان بایستی به عرض تک تک عزیزان برسانم 
تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد  

گزند مباد  وجود نازكت آزرده ی 
     سالمت همه آفاق در سالمت توست

 به هیچ عارضه شخص تو دردمند مباد.
قنا ِلما تِحّب و ترضٰی

ّ
الهّم وف

كار                                                                                      كن سرانجام  خدایا چنان 
تو خشنود باشی و ما رستگار

كادام • آسفالت ما
مدیرعامل: آقای مهندس فریبرز عبدالمالکی

نشانی: تهران،  خیابان پاسداران، بوستان هفتم، پالك 140
تلفن: 43 و 22598142 – 22551518

فکس: 22582571
info@makadamco.com :ایمیل

www.makadamco.com :وب سایت

• خدمات ژئوفناوری سارنگ
مدیرعامل: آقای دكتر سارنگ صیرفیان

گــوی آبــادی، خیابــان  نشــانی: تهــران، خیابــان ظفــر، خیابــان 
قلی پور اردكانی، پالك 35

تلفن: 7 – 22631145  و  6 – 22647464
فکس: 22631148

www.sarang-geotech.com :وب سایت

تغییرات اعضا
• شركت جهان پارس

مدیرعامل: آقای دكتر سیروس سلیمی پور

• شركت عمران آالنك
مدیرعامل:  مهندس منصور محمد علیزاد رفیع

كدپستی: 1997746449

كامیاران راه • شركت 
نشــانی:  تهــران، بزرگــراه جالل آل احمــد، انتهای پــل آزمایش، 
كدپســتی:  خیابان مهدی اول، پالك 175، طبقه دوم، واحد 3، 

1464775985
تلفن: 88241705
فکس: 86015699
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فنــی  آزاد  آموزشــگاه  فجــر  دهــه  مناســبت  بــه  و  15بهمــن  روز  
بــا حضــور دكتــر  وحرفــه ای صنعــت ســاختمان بهاء الدیــن ادب 
و  مســكن  راه،  تحقیقــات  مركــز  رئیــس  شــكرچی زاده،  محمــد 
كشــور، آقــای حســن عزیــزی مدیــركل آمــوزش فنــی  شهرســازی 
و  ملكیانی فــرد  منوچهــر  مهنــدس  البــرز،  اســتان  حرفــه ای  و 
ایــران،  ســاختمانی  شــركتهای  ســندیكای  هیأت مدیــره  رئیــس 
مهنــدس  ســندیكا،  نایب رئیــس  خوانســاری  جــواد  مهنــدس 
كانــون عالــی انجمن-هــای صنفــی  محمــد عطاردیــان  دبیــركل 
نیكویــی مدیرعامــل مجتمــع  ایــران، دكتــر رجبعلــی  كارفرمایــی 
آموزشــی ســاختمان بهاءالدیــن ادب و جمعــی از فعــاالن حــوزه 
صنعــت ســاختمان و اعضای هیات مدیره ســندیكای شــركتهای 

ساختمانی ایران افتتاح شد.
و  مســکن  راه،  تحقیقــات  مركــز  رئیــس  شــکرچی زاده  دكتــر 
كشــور ضمــن اشــاره بــه عــدم وجــود دانــش وتبحــر  شهرســازی 
كافی از نحوه ســاخت وســاز ســاختمان به نقش آموزشــهای فنی 
كاهــش فاصلــه بین دانش تئوری و اجــرا پرداخت و  وحرفــه ای در 
كنون وزارت راه و شهرسازی رویكرد فعاالنه ای  كرد: ا خاطر نشــان 

نسبت به آموزشهای فنی وحرفه ای دارد .
كید بر ضرورت  رئیس مركز تحقیقات راه، مســكن وشهرسازی با تا
صنعتــی ســازی عناصر ســاختمانی و سیســتمهای ســاختمانی و 
كمبــود نیــروی ماهــر در ایــن زمینه هــا نســبت به حوزه هــای دیگر 
كاردانهای فنی و  افــزود: مقــررات ملی ســاختمان از طریق وجــود 

اجرای آموزشهای مهارتی محقق می شود.
در ادامه مهندس جواد خوانساری رئیس هیئت مدیره مجتمع 
آموزشــی بهاءالدیــن ادب و نائب رئیس ســندیکای شــركتهای 
ســاختمانی ایــران بــا ابــراز خرســندی از تاســیس آموزشــگاه آزاد 
در حــوزه صنعــت ســاختمان به ضــرورت ارائــه آموزشــهای فنی و 
كیفیــت بخشــی  كارگــران ســاختمانی و نقــش آن در  حرفــه ای بــه 
ســاختمانها و پروژه هــای عمرانی پرداخــت. وی همچنین ضمن 
اشــاره بــه اهداف هیئــت مدیره جهت تاســیس آموزشــگاه مذكور 
از وزارت راه و شهرســازی خواســت تــا حمایتهــای الزم را از ایــن 

آموزشگاه آزاد فنی وحرفه ای صنعت ساختمان بهاء الدین ادب افتتاح شد
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آموزشگاه به عمل آورند.
كل آموزش  در این مراســم حســن عزیزی مدیر 
فنــی وحرفــه ای ضمــن تقدیر وتشــکر از اهتمام 
موسســین آموزشــگاه مذكور، یاد وخاطره مرحوم 
ضمــن  وی  داشــت.  گرامــی  را  ادب  بها ءالدیــن 
تبیین اهداف و برنامه های ســازمان آموزش فنی 
وحرفــه ای در حــوزه تربیــت و تعییــن صالحیــت 
مهــارت  بــه جــذب ســریع  كارگــران ســاختمانی، 
آموختــگان آموزشــهای فنــی وحرفــه ای خصوصًا 

ح 18 ماهه اشاره نمود. طر
كل آموزش فنی وحرفه ای با اشاره به ماده  مدیر 

21 قانــون برنامــه پنجــم توســعه ونظام مهــارت و فنــاوری، تربیت 
تكنیســین در حوزه های مهارتی را یكی از وظایف سازمان آموزش 
فنــی وحرفــه ای دانســت و پیشــنهاد توســعه همــكاری ســازمان 
آموزش فنی و حرفه ای و مركز تحقیقات راه، مســكن وشهرســازی 

را به منظور استفاده ازظرفیت های آموزشی طرفین ارائه نمود.
كلنگ زنــی ســاختمان آموزشــی،  در ادامــه پــس از انجــام مراســم 
كارفرمایی  كانون انجمن های صنفی  مهندس عطاردیان دبیر كل 
كارگر ســاده و مهندس بیشتر  گفت: در دوران ما فاصله بین  ایران 
كشــور را با دشــواری  از امروز بود و این فاصله پروژه های زیربنایی 
مواجه می كرد. برای رفع این نقیصه هنرســرای عالی تشــكیل شد 
گردیــد. بعدها پلی  كــه بــه مرور تبدیل به دانشــگاه علــم و صنعت 
كه  تكنیک و صنعتی شریف را برای تربیت تكنسین تشكیل دادند 
كاركرد اصلی خود را از دست  آنها هم به دانشــگاه تبدیل شــدند و 
گرفته-اند.   كار را یاد  كثر تكنسین های ما از طریق تجربی  دادند. ا
غ التحصیلــی مهارتهای  بســیاری از مهندســان مــا نیــز در بــدو فار
كارگاههــا یاد می-گیرند. متاســفانه  كار را در  الزم را ندارنــد و عمــاًل 
تحصیالت دانشــگاهی و دبیرســتانی ما با نیازهای جامعه همســو 
گر  كا كردن فاصله  نیســت و الزم اســت نیروی انسانی الزم برای پر 

كــه آموزشــگاه آزاد فنــی وحرفه ای  ســاده و مهنــدس تربیت شــود 
حاضر با چنین هدفی راه-اندازی شده است. 

هیــات  رئیــس  ملكیانی فــرد  منوچهــر  مهنــدس 
مدیره انجمن شــركتهای ســاختمانی نیز با اشاره 
كــه ســازندگان عشــاق واقعــی مملكــت  ایــن  بــه 
هســتند و مهنــدس بهــاء الدیــن ادب نیــز فــردی 
كــرد:  ملــی مذهبــی و عاشــق وطــن بــود، عنــوان 
حلقه هــای مفقــودی موجود از مهندســی تا اجرا 
خســران ملــی زیــادی را بــه همــراه دارد. آمــوزش 
كردن حلقه هــای مفقوده در همه  كاربــردی به پر 
رشــته های صنعــت احــداث می انجامــد و یكــی از 

راههای حركت به سمت توسعه است. 
وی افــزود: بــرای بــه وجــود آمــدن یــک ســانتیمتر خــاك رس 700 
كــه مــا همین خــاك رس را تبدیــل به آجر  ســال زمــان الزم اســت، 
می كنیم و به بدترین شــكل در ســاختمانهایی با عمر و استقامت 
كافی، خســارتهای  كه با آموزش  كــم مصــرف می نماییم. در حالی 
ج از چهارچوب بهره وری اســت نیز به  كــه خــار ناشــی از اقداماتــی 
حداقــل می رســید. علــم را راهنمــای عمــل قــرار دادن و توجــه به 

ارتقای نیروی انسانی مؤثرترین عامل افزایش بهره وری است. 
گفت: متاســفانه ســاختن مملكت به دست عده ای  وی در پایان 
گاهــی پولشــان را وارد حــوزه  كــه هــر از چنــد  ســرمایه دار افتــاده 
كه ســاخت یک ســاختمان از عمل  جدیدی می كنند غافل از این 
جراحی مهم تر اســت و غفلت در آن جان تعداد بیشــماری از افراد 

را به خطر می اندازد. 

آزاد  وحرفــه ای  فنــی  آموزشــگاه  عامــل  مدیــر  نیکوئــی  دكتــر 
بهاءالدیــن ادب نیــز بــه ایــراد ســخنرانی پرداختنــد  و بــا اشــاره 
كاربــردی نبــودن برخی از سیســتمهای آموزشــی، لــزوم ایجاد  بــه 
كشــورهای  گفــت: در  كــرد. وی  ح  سیســتم آموزشــی دوال را مطــر
صنعتــی از جملــه در آلمــان این سیســتم وجــود دارد و بــا ارتقای 
كشــور آلمان را به ســمت صنعتی شــدن  نیــروی متخصــص خــود 
آموزش هــای  از  بعــد  جوانــان  روش  ایــن  در  اســت.  داده  ســوق 
كار می شــوند و آموزشــهای بعــدی را در حیــن  حرفــه ای وارد بــازار 

كار فرامی گیرند. انجام 

آموزشگاه آزاد فنی وحرفه ای صنعت ساختمان بهاء الدین ادب افتتاح شد



42
42

ن
گرا

اد
م آب

پیا
دكتر عباس آخوندی در ابتدای ســخنانش با اشاره به اینكه در تمام 
كه ماحصــل تالش  كشــیده شــده  كشــور زحمــات زیــادی  شــهرهای 
بســیاری از مهندسان شهرسازی، معماران و دیگر مهندسان است، 
كه فضای شهرها با وجود  گفت: متاسفانه شاهد این اتفاق هستیم 
مســئله آلودگی، مشكالت زیست محیطی، ترافیک و به هیچ عنوان 
برای شــهروندان دلپذیر و دل انگیز نیســت. معتقدم باید راحت تر با 
هم حرف بزنیم. متاســفانه قوانین و مقررات شــهرها بی ارزش است 
كثر امــور در حوزه  و همه چیــز قابــل دادوســتد مي باشــد. متاســفانه ا
كار به صورت سیســتم وار می گوییم  شــهری تعیین می شــوند اما آخر 
نشــد. هــزاران میلیــارد در شــهرها هزینه شــده اســت، ایــن در حالی 
كنون با مسئله آلودگی و مسائل  كه هم ا كالن شــهرهای ما  كه  اســت 
محیط زیست روبرو هستند و آسایش و محیط شهرها خیلی دل انگیز 
نیست.هیچ مقام مسئول و هیچ مدیری نمی تواند مشكالت موجود 

كند مگر اینكه خود جامعه تصمیم بگیرد.  در شهرها را حل 
كیــد بــر اینكــه در ایــن زمینه هــا بایــد بــا مــردم و  دكتــر آخونــدی بــا تا
كــه دارنــد بــه عنــوان شــهروند  غ از تخصص هایــی  حرفــه ورزان فــار

كنیم راجع به مســائل  كرد: اساســا باید قبول  كنیــم، اظهار  گفت وگــو 
كنیم تــا نهایتا شــاهد اصــالح فرآیندها باشــیم.  كشــورمان بایــد فكــر 
كنــون بــا پدیــده فقر شــهری مواجه هســتیم و نمی توانیــم آن را  هم ا
كنیم.  نادیــده بگیریــم بنابرایــن باید راه حلــی برای این مســئله پیدا 
گسترده شدن  ترافیک، آلودگی هوا، از بین رفتن جنگل ها و باغات و 
شهرها از جمله مشكالتی بود كه وزیر راه و شهرسازی در این نشست 

كرد. به آن ها اشاره 
وی افزود: متاسفانه از سوی دیگر شاهد تعیین اهدافی برای توسعه 
هســتیم امــا پــس از مدتــی با جواب نشــد مواجــه و روبرو می شــویم. 
می خواســتیم آلودگــی را ازبیــن ببریم نشــد، می خواســتیم جنگل ها 
كنیم؟  كجا باید شــروع  كنیم نشــد، می خواســتیم نشــد. از  را حفظ 
كه هر روز ســاعت ها از وقتشــان  چگونــه مي توانیــم به میلیون ها نفر 
در ترافیک می گذرد و سالمتی آن ها تهدید می شود پاسخگو باشیم؟

وزیر راه و شهرســازی به دوگانگی تصمیم گیری در شــهرها به واسطه 
گفت:  كرد و  وجود شهرداری ها و فرمانداری ها و استانداری ها اشاره 
باید نظام حكمروایی شهری تغییراتی داشته باشد و طراحی شهری 
كمیت شهری  و معماری آن فراتر از وضعیت فعلی باشد. دوگانگی حا
كــه نمونه هــای  در بســیاری مــوارد بــه صــورت ریشــه ای وجــود دارد 
متعدد آنرا در تهران می بینیم. تنها انگیزه من از حضور در وزارت راه 
كمک جامعه بیاورم  كه مسائل غیر جاری را به  و شهرسازی این بود 
هر چند معتقد هســتم بدون خود جامعه هیچ مســئول و وزیری در 
كنــد مگر اینكه  كشــور نمی تواند مشــكالت را حل  فضــای بروكراتیک 

خود جامعه بخواهد.
كه  وی افزود: در این راســتا ابتدا باید سواالتی طرح شود. سئواالتی 
مــا را بــه بیراهــه نبــرد و در ادامه همه افــراد را صرف نظــر از تخصصی 
كه دارند، یک شــهروند بدانیم و این ادعا را برای خوش آیند سیاسی 
مطرح نكنیم.وزیر راه و شهرســازی در ادامه به نمونه هایی از جمله 

نخستین جلسه هم اندیشی جامعه و تشکل های حرفه ای معماری و شهرسازی روز سه شنبه، هشتم بهمن 92 از ساعت 
15 تا 18 عصر با حضور وزیر راه و شهرســازی در مركز تحقیقات راه ، مســکن و شهرســازی برگزار شــد. در این دیدار عالوه بر 
نمایندگان تشکلهای مختلف، دبیر و نائب رئیس  شورای هماهنگی تشکلهای مهندسی، صنفی، حرفه ای كشور نیز حضور 

داشتند. 
نخستین جلسه هم اندیشی جامعه و تشکل های حرفه ای معماری و شهرسازی به بررسی چالش ها و مشکالت پیش روی 
كنار ارتقاء جایگاه معماری و شهرسازی كشور با رویکرد شهروند مداری اختصاص داشت. جامعه و تشکلهای حرفه ای در 

در هم اندیشی تشكل های حرفه ای معماری و شهرسازی با وزیر راه و شهرسازی مطرح شد:

تـــكوین شــــــــــــهر      در مـــــدار 
وندی حقوق شهر
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كارون به عنوان تنها رودخانه دارای آب  عدم امكان استفاده از آب 
شیرین كشور یا از بین رفتن باغات اطراف مشهد اشاره كرد و گفت: 
گذشته داشتم با پدیده فقر شهری و فقر  كه طی ماه  در سفرهایی 
كــرد و نمی توان نســبت به آن  كه نمی تــوان آنرا انكار  مواجــه شــدم 
كرد: سال ها پیش برای  بی تفاوت بود.وزیر راه و شهرسازی تصریح 
كنترل جمعیت تهران تا 10 میلیون نفر تالش می شد اما نتوانستیم 

كنیم. كنترل  این جمعیت شهر را تا این میزان 
كــرد: باغات تهــران طی ســال های اخیر از بیــن رفته اند  وی اظهــار 
كارهــای انجام نشــده باقی مانده اســت.  و در نهایــت سیســتمی از 
آخونــدی بــا بیــان این كــه اوایــل انقــالب حــدود 300 اثر بــا ارزش در 
گفت: در حال حاضر تنها 60 یا 70 اثر با  كشــور شناسایی شــده بود، 
گفته وی رشد سریع شهرهای پیرامون  ارزش باقی مانده است. به 
كالن شــهرها موجــب شــد تا ظرفیــت ســكونت پذیری بــه وضعیت 
گفته آخوندی جمعیت شهر مشهد در  نابهنجاری تبدیل شود.به 
ســال 74 یــک میلیــون و 800 هــزار نفر بود اما امســال جمعیت این 
شــهر با دربرگیری 29هزار هكتار جمعیت شــهر به سه میلیون و 100 
كرد: زمانی در اطراف شهر مشهد  هزار نفر رسیده است. وی تصریح 
كه تمــام باغات از بین  كنون می بینیم  باغــات زیــادی بود، امــا هم ا
كه حــس تعلق محلــی از بین رفته  رفتــه اســت این نشــان می دهد 
اســت. بنابرایــن اینكه این همــه از باغات از بیــن می روند دلیل آن 
گر حس تعلــق بود یک  كــه ا كــه حس تعلق نیســت چرا  ایــن اســت 

فریاد و یک ناله ای برمی خواست.
آخوندی در پایان این بخش از سخنانش گفت: همه شما با مسائل 
تولیدی شهرهای ایران درگیر هستید و در خصوص مشكالت موجود 
چــه پیشــنهادات و رهنمودهایــی دارید؟ وی در ادامه به مشــكالت 
موجود در عرصه حمل و نقل كشور پرداخت و گفت: این ادعا وجود 
دارد ایران در چهار راه جهانی قرار دارد و از ترانزیت می تواند اســتفاده 
كه ما هنوز حمل و نقل تركیبی  كند و در آمد داشته باشد در صورتی 
كار می كنــد، حمل و نقــل هوایی برای  نداریــم و دریــا بــرای خــودش 

خودش، جاده ها برای خودش و خطوط ریلی هم برای خودش. 
كشــور  كالن در عرصه حمل و نقل  وی بــا اشــاره بــه ســرمایه گذاری 
كنیــا در  كرده ایــم تــا بــاری از  گفــت: مــا چقــدر ایــن فضــا را فراهــم 
بندرعبــاس تخلیــه شــود و بــه تركمنســتان ارســال شــود؟وزیر راه و 
شهرســازی با یــادآوری اینكه ارزش امروز زیرســاختهای راهی ایران 
كرد: باید بتوانیم بندر رجایی را  كید  200 هزار میلیارد تومان است تا
كاالیی را  كنیم تا بتوانیم به عنوان مثال  با ریل به سرخس متصل 

كنیم. كنیا به ازبكستان منتقل  از 
وی در خاتمه سخنانش به ضرورت برگزاری نشست هایی با هدف 
گفت:  كــرد و  همفكری با معماران و مهندســین شهرســازی اشــاره 
كردم به جای نشســتن در اطاق هایی با درهای بســته مسائل  فكر 
را بــا حضــور جامعه حرفــه ای این عرصه در میان بگذارم و چه بســا 
كــه در این  ســواالت مهم تری از ســوی شــما مطرح شــود. هر چند 

كیفیــت، مقاومت در  زمینــه مشــكالت و مســائل دیگری در بحــث 
برابر زلزله، پایداری، عمر مفید ساختمان ها، زیبایی شناسی و–نیز 

وجود دارد. 

ح نظــرات  در ادامــه ایــن نشســت هــر یــک از حاضــران بــه طــر
و دیدگاه هــای خــود پرداختنــد. مهنــدس تائــب دبیــر شــورای 
هماهنگــی تشــکلهای مهندســی صنفــی، مهندســی  حرفه ای 
كمیــت بــه پارادایم شــهروند  گفــت: بایــد از پارادایــم حا كشــور نیــز 
گــر ایــن اتفاق نیافتد بســتر مناســب برای توســعه شــهری  برویــم. ا
كه باالترین حقوق را دارد ولی به  فراهم نمی شــود. شــهروند اســت 
آن توجه نمی شــود. متاســفانه پروژه ها هم برای عمران و ســاخت 
كدام  تعریــف می شــوند نه برای توســعه، آنهم از نــوع پایــدار آن. در 
كــه قرار اســت از  كــه ارائــه می دهیــم به انســانی  یــک از طرح هایــی 
كــه تمــدن ایــران بــر  كنــد توجــه می كنیــم؟ در حالــی  آن اســتفاده 

اســاس انســان محوری پایه ریزی شــده اســت. وظایف مهندسان 
كارفرمایان نیســت بلكــه پرداختن به  مشــاور پرداختــن بــه منافــع 
منافع شــهروندان اســت. صاحبنظران باید در توســعه و برنامه آن 
وارد شــوند. و در این مورد مدعی باشــند نه متقاضی. باید شــهر را 
كه مدام در حال تكوین است و این تكوین  موجودی زنده بدانیم 
باید در مدار حقوق شــهروندی باشــد. بنده به عنوان دبیر شــورای 
هماهنگی آمادگی این شوا را برای همكاری در سازماندهی امور در 

همه سطوح اعالم می كنم.
گفــت:  مهنــدس شــکوفی نائــب رئیــس شــورای هماهنگــی نیــز 
دولت جدید از بخش خصوصی صحبت می كند ولی تحقق بخش 
خصوصــی بــا تصمیم گیــری پشــت درهــای بســته ناممكن اســت. 
ضوابط معماری و شهرسازی ما متعلق به 50 سال قبل است و باید 
در مورد آن با تعامل بخش خصوصی تصمیم سازی شود. معماری 

و شهرسازی ما باید با جمعیت و تعداد جمعیت متوازن باشد.



44
44

ن
گرا

اد
م آب

پیا
 Buyback، Finance در این زمینه می توان به قراردادهایی چون 
گرفته  كار  كافی بــه  كــه چنانچــه تمهیــدات  كــرد  و Usance اشــاره 
نشــود منافع ســرمایه گذاران خارجی را بیشتر از منافع دولتها و به 
كاســتیهای  تبــع آن منافع ملی آنها را تأمین می كند؛ برای جبران 
عمرانــی  پروژه هــای  در  ســرمایه گذاری  قراردادهــای  قبیــل  ایــن 
كــه به آن  شــكل جدیــدی از ســرمایه گذاری متــداول شــده اســت 
گفتــه می شــود. البتــه ســابقه این نــوع از ســرمایه گذاری به   BOT
كانال ســوئز می رســد و در ادامه در قرن  قرن 13 میالدی و اجرای 
كیلومتری منطقه ســیبری با این روش  18 نیــز راه آهــن چند هــزار 
انجــام شــد. امــا در هزاره ســوم BOT بــه روش اجــرای پروژه های 
كه در آن شركت پیمانكاری مجری پیمان  گفته می شــود  عمرانی 
بــا  بیمــه(  و  بانــك  پیمانــكار، مشــاور،  از  )كنسرســیومی متشــكل 
بررســیهای فنــی -  اقتصادی پــروژه عمرانی با انعقــاد قراردادی با 
كارفرمــای بخش دولتی، اجرا و بهره بــرداری از پروژه را برای مدت 
زمان مشخصی برعهده می گیرند و پس از بازگشت اصل سرمایه و 

كارفرمایی  ســود توافق شــده در آن برای مجریان پروژه، به بخش 
تحویــل داده می شــود. البتــه از ایــن نــوع ســرمایه گذاری بیشــتر 
بــرای ســازه های زیربنایی ماننــد نیروگاه ها و راه ها و.... اســتفاده 

می شود. 
كشــور تركیــه  BOT بــا ســاختار فعلــی اولیــن بــار در دهــه 1980 در 
كار بــرده شــد. در این روش  گــذاری امتیــاز چنــد نیــروگاه بــه  در وا
كنسرسومی متشكل از پیمانكار، مشاور  كه اشاره شد  همانطوری 
ح را از دولت تحویل می گیرد  و بانك و بیمه تشــكیل می شــود و طر
ح  و پس از ســاخت برای مدت مشــخصی اجازه بهره برداری از طر
كــه پس از بازگشــت اصل ســرمایه و  كنسرســیوم اســت  در اختیــار 
ســود توافــق شــده در آن عین پروژه بــه دولت منتقل می شــود. از 
كه دولتها  مزایــای این نوع ســرمایه گذاری برای دولتها این اســت 
هیــچ بودجــه ای را ســاخت این قبیــل پروژه ها متقبل نمی شــوند 
كــه تــا ســال 1329 حــدود 90  بررســیهای آمــاری نشــان می دهــد 
میلیــارد دالر بــرای پروژه هــای انــرژی ســرمایه گذاری الزم اســت و 

نگاهی اجمالی به قراردهایB.O.T در پروژه های عمرانی
اد ا    ر ر  د

گــذاری ترجمــه معــادل فارســی )Build-Operate-Transfer( اســت  روش ســاخت، بهره بــرداری و وا
كــه حــروف اول آنها مورد اســتفاده قرار می گیرد و به صورت )BOT( شــناخته می شــود. در این شــیوه 
كنسرســیومی از بخــش خصوصــی اجــرا می گردد و  ســرمایه گذاری، پــروژه ای بــا مجــوز دولــت توســط 
گاهی  كه پس از انقضای مدت قرارداد پروژه به دولت طرف قرارداد منتقل می شود.  ساخته می شود 

پاره ای از قراردادهای ساخت زیرساختهای توسعه به نفع سرمایه گذاران خارجی است
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جذب این میزان ســرمایه گذاری اهمیت خود را بیش از پیش بارز 

و مشخص می سازد.
ضمــن اینكه این روش مؤثرترین راه مشــاركت بخش خصوصی در 
كشورهای متبوع خود است.  روند توسعه زیرساختهای توسعه در 
كــه ایــن روش ســرمایه گذاری نیز همانند ســایر  الزم بــه ذكر اســت 
انــواع ســرمایه گذاری در پروژه هــای عمرانــی مســتلزم تهیــه اســناد 

كارفرما است. مناقصه و مطالعات اولیه توسط 
ح زیر دارد: این روش برای دولتها مزایایی به شر

كارفرمــا هیــچ تضمینــی بــرای بازپرداخــت وامهــای پرداختــی   .1
سرمایه گذاران به متولیان پروژه )بخش خصوصی( نمی دهد.

2. ریســكهای مربــوط بــه ســاخت برعهــده متولیان پــروژه )بخش 
خصوصی( است.

3. تكنولــوژی و فناوریهــای نویــن توســط متولیــان پــروژه )بخــش 
خصوصی( به پروژه منتقل می شود.

كاهش بیكاری می شــود  4. ایــن روش موجــب افزایــش اشــتغال و 
كــه یكی از دغدغه های دولتهاســت زیرا هم در حیــن اجرای پروژه 
و هــم پــس از بهره بــرداری با ایــن روش ســرمایه گذاری، دولتها هم 
به زیرســاختهای توســعه دســت می یابند و هم بخشــی از مشــكل 
بیــكاری را حــل می كننــد و بــه تبــع آن تولیــد محصــول نیــز شــكل 

می گیرد و یا افزایش می یابد.
 BOT كه در ایــران اولین پــروژه با روش قــرارداد الزم بــه ذكــر اســت 
كه در آن  كشــور بود  كارخانه تولید برق پره ســر در شــمال  در پروژه 
كنسرســیومی متشــكل از ایــران، آلمــان و ایتالیا مبــادرت به انجام 

كردند. این پروژه 
یكی از مشكالت این نوع سرمایه گذاری در پروژه های زیرساختهای 
كه دولت نســبت به انرژی یارانه  توســعه در ایران شــاید این باشــد 
می پــردازد و عمل بــه پرداخت یارانه شــاید انگیزه های شــركتهای 
مؤسســات  و  بانكهــا  پروژه محــور،  شــركتهای  از  اعــم  ســرمایه گذار 

كنسرسیوم برای انجام این قبیل پروژه ها  بیمه ای را برای تشكیل 
كه قیمت انرژی نســبت به قیمــت جهانی آن  كاهــش دهــد زیــرا  را 

كمتر محاسبه می شود..
كنسرســیوم در  از ســویی بــه دلیل اینكــه بیانیه مأموریــت اعضای 
كافی و وافی بــه مقصود با  بســیاری مــوارد هماهنگی و هم ســویی 
كشــور ســرمایه پذیر ندارد می تواند زمینه های چالشــی را در فرایند 
كه بــرای اجرای  گفت  اجــرای پــروژه بــه وجــود آورد. در پایان بایــد 
كــه در ابعــاد ســاختاری و  پروژه هــای بــه روش BOT ضــرورت دارد 

گردد. محتوایی نهادهای ذیربط شرایط زیر لحاظ 
خ ارز یكسان باشد 1. نر

2. قوانیــن بــرای ســرمایه گذاران به ویــژه ســرمایه گذاران خارجی از 
ثبات و پایداری برخوردار باشد

3. نقــل و انتقــال منابــع و تجهیــزات و ماشــین آالت بــه ســهولت 
انجام پذیرد

كاركنان خارجی این قبیل پروژه ها  4. مالیــات بــر حقوق مدیران و 
گردد تا زمینه ها و انگیزه های الزم را برای حضور آنها ایجاد  تعدیل 
كشــور نیروهــای انســانی  نمایــد و از ِقَبــل ورود آنهــا بــه پروژه هــای 
ایرانــی شــاغل در پروژه هــا نیــز بــا الگوبــرداری از روشــهای اجرایــی 
آنهــا مهارتهــای علمــی، فنــی و حرفه ای خــود را افزایــش دهند و با 
كار و فعالیــت در پروژه هــا در مقیــاس پیشــرفته و  اســتانداردهای 

جهانی آن آشنایی بیشتری یابند
زیرســاختهای  پروژه هــای  در  انســانی  منابــع  اینكــه  آخــر  كالم  و 
كار در مناطــق فاقــد ســازه ها و ســامانه های  توســعه ای بــه دلیــل 
گذران اوقات فراغت ســالم دارند و باید زمینه های  تمدنــی نیاز به 
گرفته شــود  كشــور در نظر  الزم برای ایجاد انگیزه برای ورود آنها به 
گــردش و تفریح  و مناطــق و مكانهــای مشــخص و معینــی را بــرای 
 BOT كرد تا انجام پروژه های متناســب و متعارف برای آنهــا لحاظ 

تداوم یابد.
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معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: فنالندی ها برای سرمایه گذاری 
در آزادراه تهران - شمال عالقه مند هستند اما این موضوع منوط 
كنــون نمی توانیــم از  كــه ا بــه برداشــته شــدن تحریم هاســت چرا

سرمایه گذاران اروپایی در این زمینه استفاده كنیم.
گــزارش بنانیــوز ؛ علــی نــورزاد - مدیرعامل شــركت ســاخت و  بــه 
گفت و گو با ایسنا ضمن بیان  توسعه زیربناهای حمل و نقل - در 
اینكه دولت در ســاخت آزاد راه به دنبال جذب بخش خصوصی، 
ســرمایه گذار و ارائــه مشــوق های الزم در ایــن زمینه اســت، اظهار 
كرد: ســرمایه گذاران فنالندی در زمینه با ســرمایه گذاری در آزادراه 
تهران - شمال ابراز عالقه كرده اند و ما نیز از این موضوع استقبال 
می كنیــم. وی ادامــه داد: موضــوع مهم مســاله تحریم اســت و تا 
كه تحریم وجود داشــته باشد نمی توانیم از سرمایه گذاران  زمانی 
كشــورهای اروپایــی در این زمینه اســتفاده كنیم.معــاون وزیر راه 
كــرد: برای احــداث آزاد راه ها سیاســت دولت  و شهرســازی اظهار 
اســتفاده از تمام ظرفیت های بخش خصوصی و ســرمایه گذاران 
اســت تا هر چه زودتر زیرســاخت های عمرانی و محور های اصلی 
كشــور تكمیل شــود. آزادراه تهران - شــمال به عنوان  مواصالتــی 
كیلومتر قرار اســت در  قدیمی تریــن پــروژه وزارت راه بــه طــول 121 
كیلومتر  چهار قطعه ساخته شود كه قطعه چهارم آن به طول 20 
از مرزن آباد تا چالوس ساخته شده و از عید امسال زیر بار ترافیک 

رفته است.
كیلومتر طبــق قرارداد با بنیاد  قطعــه یــک این آزادراه به طول 32 
كــه طبــق اعالم مســئوالن  مســتضعفان در حــال ســاخت اســت 
كثر تــا دو ســال آینده بــه بهره برداری  مربوطــه طــی 18 مــاه و حدا

گفته معــاون شــركت ســاخت و توســعه زیربناهای  می رســد. بــه 
كثر تونل های این مســیر حفر شــده اما شرایط آب  و   حمل و نقل ا
كرده است و  هوایی سرد روند عملیات ساخت را با كندی مواجه 
پیشرفت فیزیكی قطعه یک آزادراه تهران - شمال ماهانه حدود 
كنون حــدود 42 درصد پیشــرفت داشــته  یــک درصــد اســت و تا
اســت.  بــرای ســاخت قطعــات دو و ســه آزادراه تهــران - شــمال 
هنوز اقدامی نشده و پیمانكار آن مشخص نیست. آزادراه تهران 
كــه  - شــمال بخشــی از آزادراه سراســری شــمال - جنــوب اســت 
كوتاه تریــن مســیر ارتباطی دریای خزر با خلیج فــارس خواهد بود 

و در ترانزیت منطقه عمده ترین نقش را بر عهده خواهد داشت.
مســیر آزادراه از محــل تقاطــع غیر همســطح بــا بزرگــراه 76 متری 
شــهید همت و بزرگراه آزادگان شــروع می شود و در امتداد دره كن 
گذشــتن از حاشــیه روستای ســولقان به تدریج از منطقه  پس از 
كوهســتانی توچال عبور می كند و ســپس توسط تونل بلند تالون 
كوه را قطع می كند و در دامنه های  به طول 4850 متر این رشــته 
شــمالی آن در منطقــه دو آب شهرســتانک قــرار می گیــرد. اجرای 
این قسمت كه طول تقریبی آن 32 كیلومتر است باعث می شود 
كوتاه تر شــود. از آن پس مســیر به  كیلومتر  مســیر فعلی حدود 60 
كــرج - چالــوس امتــداد می یابــد و در دره  مــوازات جــاده قدیــم 
ســرهنگ وارد تونــل البــرز بطــول 6300 متر شــده و در پــل زنگوله 
خارج می شــود ســپس بــا عبور از ارتفاعــات البرز به مــوازات جاده 
كرج - چالوس تا شــهر چالوس ادامه یافته و در نهایت با  موجود 
یک تقاطع غیر همسطح به كمربندی نوشهر - چالوس - تنكابن 

متصل می شود.

ختمان ت  سا
صنع خبار  ا

پذیرش سرمایه گذاری اروپایی ها در آزادراه تهران - شمال

 منوط به لغو تحریم 
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ماشــین آالت  معدنــی،  و  عمرانــی  مختلــف  پروژه هــای  انجــام  در 
ســنگین نقش بســیار مهمی دارند و همواره درصــد باالیی از هزینه 

كل پروژه را دربر می گیرند.
كاری ماشــین آالت  جهت رســیدن به اهداف پروژه، میزان آماده به 
به عنوان یک شــاخص بسیار مهم می باشد. برای اینكه بتوان این 
شاخص را افزایش داد باید نیروهای مختلف مرتبط با ماشین آالت 

دارای دیدگاه و مهارت مناسب باشند.
نیروهــای مرتبــط با ماشــین آالت را می تــوان به دو دســته نیروهای 

كرد: ستادی و نیروهای اجرایی تقسیم 
منظور از نیروهای ســتادی، مدیرعامل، مدیر ماشــین آالت ، مدیر 

تداركات وپشتیبانی ومدیر مالی می باشد.
كارشناســان ماشــین آالت، تعمیركارهــا و  نیروهــای اجرایــی شــامل 

سرویس كارها، اپراتورها، انباردارها و..... می باشند.
بیشــترین فعالیــت مجموعه هــای ماشــین آالت بــر دوش نیروهــای 
كارهــای  كلیــه  اجرایــی اســت و رســیدگی بــه ماشــین آالت و انجــام 
گروه اســت. انجام صحیــح و به موقع  اجرایــی ماشــین آالت با ایــن 

كاری ماشین آالت و هزینه هایی  فعالیتها می تواند شاخص آماده به 
كه صورت می گیرد را بهینه نمایند.

كاربــردی هپكــو و مركــز  بــه جــز مركــز آمــوزش علمــی -  متاســفانه 
كاربردی شــهید تفویضی وزارت راه و شــهر سازی با  آموزش علمی - 
كه  كشور وجود ندارد  ظرفیتهای محدود، هیچ مؤسسه آموزشی در 

كند. كارآمد در این زمینه تربیت  بتواند نیروهای 
كه بتواند  جهت رفع این مشــكل، هر شــركت خود تــالش می نماید 
كار  كنــد و بــه علــت اینكــه  مشــكالت خــود را در ایــن زمینــه حــل 
تخصصــی آنهــا تربیــت نیرو نیســت همــواره در این زمینــه با حدس 
و خطــا  فعالیتهایــی را انجــام می دهنــد و از طــرف دیگــر بیشــتر در 
كرده و بهبودهایی را انجام  كه اولویت اول آنها است تمركز  زمینه ای 

می دهند.
غالبــًا نیروهــای اجرایــی اختیــارات تغییــرات اساســی در روشــهای 
نــت ماشــین آالت را ندارنــد و همــواره ایــن نیروهــا از عــدم توجــه 
كافی مدیران ســتادی به مشــكالت اساســی و ســاختاری مجموعه 

ماشین آالت اعتراضهایی دارند.

اثر ارتقاء سطح دانش ومهارت نیروهای انسانی شاغل

 در امور اجرایی ماشین آالت سنگین در اقتصاد ملی
دكتر مسعود مشکانی فراهانی
كاربردی هپکو رئیس مركز آموزش علمی - 
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مدیــران ســتادی توانایــی برنامه ریــزی بلندمــدت جهــت بهبــود 
كه هدف  سیســتم نــت- ماشــین آالت را دارنــد، اما بــه علت ایــن 
بیشــتر شــركتها افزایــش تولیــد یا ســرعت عمــل بیشــتر در پروژه ها 
روی  بــر  شــده  اعمــال  هزینــه  گرفتــن  نظــر  در  بــدون  می باشــد 
گر بررسی  ماشــین آالت، تمركز بر فعالیت بیشــتر ماشــین را دارند. ا
گیــرد  نشــان  گونــه فعالیتهــا صــورت  ایــن  بــر روی  دقیــق مالــی 
كمتــر  می دهــد علی رغــم افزایــش تولیــد یــا انجــام پــروژه در زمــان 

هزینه بسیار بیشتری به مجموعه وارد شده است.
مدیــران ســتادی بایــد دیــدگاه جامعــی نســبت بــه ماشــین آالت 
كلیــه موردهای مرتبط با ماشــین آالت برنامه  داشــته باشــند و در 
خاص بهبود داشــته باشــند. بدون شــک این موضوع در صورتی 
گاهــی و حساســیت الزم را به  كــه خــود مدیــران آ اتفــاق می افتــد 

این موضوع داشته باشند.
زمینــه  در  كافــی  كارآمــد  و  ماهــر  نیــروی  وجــود  عــدم  علــت  بــه 
كشــور، ضررهــای بســیاری متوجــه خــود  ماشــین آالت در ســطح 

كشور می گردد. كل  شركتها و 
كــه بــه عمل آمــاده اســت متوســط عمر  بــا توجــه بــه بررســیهایی 
كشــور  ماشــین آالت در ایــران 50درصد اســتاندارد جهانی اســت. 
در شــرایط مطلوب پروژه های عمرانی و معدنی، ســاالنه به 5هزار 
دســتگاه ماشــین آالت مختلــف راهســازی، معدنــی نیــاز دارد. بــا 
توجــه به قیمت ماشــین آالت مختلف راهســازی و معدنی و تنوع 
كــه فقــط از نظــر هزینه خریــد مجدد  كــرد  آنهــا می تــوان محاســبه 
كشــور  كوتاه اســتفاده از آن، چه هزینه ای بر  ماشــین به علت عمر 

تحمیل می گردد.
كــه بتوان بــه نیروهای  راهــكار بهبــود ایــن وضعیت در این اســت 
كه به صورت مســتقیم و یا غیرمســتقیم با ماشــین آالت   مختلفی 
كه در  كرد  ســنگین مرتبط هستند هشــدارهای الزم را داد و اعالم 
كنونی می توان بهبودهایی را انجام داد بعضی از شــركتها  شــرایط 

كشــور در زمینه های مختلف ماشــین آالت بســیار خوب  در داخل 
ح شوند. كرده اند و می توانند به عنوان الگو مطر كار 

همچنیــن بســیاری از شــركتها در زمینــه خــاص مــورد نیــاز خــود، 
كرده انــد و فعالیتهــای بهبــود را برای شــركت خــود انجام  تحقیــق 

گرفته اند. داده و نتایج مثبتی را 
كــه  وظیفــه اجتماعــی انجمنهــا و شــركتهای بــزرگ در ایــن اســت 
كه  كننــد  بتواننــد زمینــه ای را بــرای تبــادل ایــن تجربه هــا فراهــم 
بتــوان در افــق چند ســاله، رشــد چشــمگیری در مهــارت و دانش 

گردد. نیروهای مرتبط با ماشین آالت ایجاد 
در همیــن راســتا شــركت هپكــو بــا همــكاری انجمنها و شــركتهای 
كاربــردی  كنفرانــس راهبــری و  بــزرگ راهســازی و معدنــی اولیــن 
ماشــین آالت راهســازی و معدنی را در 17و18 خرداد ماه 1393در 
هتــل المپیــک تهــران برگــزار می كنــد هــدف اصلــی برگــزاری ایــن 
كه نیروهای ســتادی و اجرایی ماشــین آالت  كنفرانــس این اســت 
كشور در این دو روز تبادل اطالعات و تجربه نمایند. در محورهای 
كه توســط مدیــران ماشــین آالت شــركتهای بزرگ  كنفرانــس  ایــن 
كاربردی  كامال  گردیده اســت مباحث  مشــخص شده است تالش 

گردد. و مورد نیاز شركتهای مختلف ارایه 
كنون و  كنفرانس تــا  بــا اســتقبال شــركتهای بــزرگ داخلــی از ایــن 
كه این  كاربــردی به دبیرخانــه پیش بینی می گــردد  ارایــه مقــاالت 
گیرد و در ســطح علمی باال  كنفرانس مورد اســتقبال وســیعی قــرار 

گردد. برگزار 
كلیــدی ایــن  گرفتــه، ســخنرانهای  طبــق هماهنگیهــای صــورت 
كه  كره می باشــند  كنفرانــس از شــركتهای لیبهــر آلمان و هیوندای 

ح خواهند داد. آنها مباحث روز ماشین آالت را در جهان شر
امیــد داریــم با حمایــت تمــام وزارتخانه هــا و ســازمانهای مرتبط، 
كنفرانس را  انجمنها و شــركتهای راهســازی و معدنی بتوان اولین 

كرد. به نحو مطلوب برگزار 
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خ نهم بهمــن در صفحه اول تیتر، ابتكار  در روزنامــه اطالعــات مور
بانــوی محیــط زیســت جهان شــد به یــک باره مــرا به یــاد محیط 
زیست فراموش شده مان انداخت بنیاد جهانی انرژی خانم دكتر 
معصومه ابتكار رئیس ســازمان محیط زیســت را منتخب دریافت 
كــرد و آقای فولفانگ  جایــزه معنوی »یک عمر دســتاورد« معرفی 
نیومن بنیانگذار موسسه جهانی انرژی برای اهدای این جایزه به 
ایران آمد آقای فولفانگ نیومن در مراسم اهدای جایزه دلیل این 
كه لیاقت دریافت  كه خانم ابتكار به عنوان سومین فرد در جهان 
ایــن جایــزه را بــه عنــوان معــاون رئیس جمهــور و رئیس ســازمان 
كه  گونه بیان نمود  كرده را این  حفاظت محیط زیست ایران پیدا 
كه وجود دارد، تفكر  ایشان با توجه به مشكالت عدیده اقتصادی 
محیــط زیســت و مصــرف درســت انرژی اســت و به همیــن منظور 
كنیم.  لقــب بانــوی محیــط زیســت جهان را بــه ایشــان اعطا مــی 
كه در آن هــا زندگی جریان  محیــط زیســت بــه همه محیط هایــی 
گفتــه مــی شــود مجموعــه ای از عوامــل فیزیكــی خارجــی و  دارد 
موجودات زنده كه با هم در كنش هستند محیط زیست را تشكیل 

گذارند.  مــی دهنــد و بــر رشــد و نمــو و رفتــار موجــودات تاثیر مــی 
توســعه«  و  اقتصــادی  همــكاری  »ســازمان  گــزارش  براســاس 
محیــط  دهنــده  تشــكیل  عوامــل  تمامــی  تقریبــًا   2001 ســال  در 
انــد.  گرفتــه  قــرار  انســان  هــای  فعالیــت  تاثیــر  تحــت  زیســت 
ک، آب و هوا ســه عامل اصلی زندگی توســط انسان در معرض  خا
فرســایش آلودگــی و نابودی قــرار دارند. انســان و فعالیت های آن 
ک، به دالیل متعدد و آلودگی آب  باعث فرسایش و مسمومیت خا
های موجود به انواع و اقســام آالینده ها همچنین آلودگی هوا به 
انواع و اقســام مواد حاصل از سوخت فرآورده های فسیلی و ورود 
انواع مواد سمی از مواد شیمیائی مصرفی می شود وجود ریزگردها 
در مناطق خشــک و نیمه خشــک مزید بر علت می باشــد. عمده 
چالــش بشــر در قــرن حاضر تــالش در جهــت جلوگیــری از تخریب 
محیط و بهبود شــرایط زیستی انســان در روی زمین خواهد شد. 
كناری بحث های داغ توســعه آن  گوشــه و  كشــور، در هر  امروزه در 
هــم از نوع توســعه پایــدار جریــان دارد. مخصوصًا پس از تشــكیل 
كشــورهای غربی و امــكان ورود  كــه نویــد تعامل بــا  دولــت جدیــد 

پدیده های آسیب رسان به محیط زیست
كه  مســائل زیســت محیطــی از موضوعهــای بســیار حســاس و پراهمیــت هزاره ســوم اســت 
كشــور فراتــر رفتــه و بعد جهانــی یافته اســت. امــروز پدیده های  از محــدوده جغرافیایــی یــك 
می كنــد،  تهدیــد  را  زمیــن  كــره  كن  ســا انســانهای  تمــام  زیســت،  محیــط  بــه  آسیب رســان 
كــه بــه همــه  كــره زمیــن  كشــورها در حفــظ  جنبه هــای جهانــی دارد لــذا هــم متولیــان امــور 
بــه دوش مســئوالن می بایســتی  نیــز دوش  مــردم  و  دارد مســئول هســتند  تعلــق  بشــریت 
ایــن زمینــه مقالــه ای برگرفتــه  رســالت خــود را در حفــظ محیــط زیســت انجــام دهنــد. در 
مصطفــی زاده  محمــود  مهنــدس  آقــای  توســط  هوشــمندپور  نــادر  دكتــر  آقــای  نوشــته  از 
می نماییــم. جلــب  آن  بــه  را  گرامــی  خواننــدگان  نظــر  كــه  اســت  شــده  تدویــن  و  تهیــه 

یست محیط ز
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ســرمایه هــای خارجــی داده می شــود و امید فراوانی بــرای بهبود 
روابط بین المللی و به طبع آن ورود سرمایه های خارجی و شروع 
تالش و فعالیت های خالق در همه زمینه های اقتصادی می رود 
كه  كه توســـعه پایــدار زمانی اتفاق مــی افتد  بایــد فرامــوش نكنیم 

توسـعه همه جانبه بوده و رشـد صنایع و انجام پروژه های عـمرانی 
اعم از راه ســـازی و ســـد سازی و شهرک و شهرک سازی همچنین 
فعالیت در میادین نفتی ایجاد پاالیشگاه، پتروشیمی و .... باعث 
تخریــب محیــط زیســتمان نگردد و نســل آینده بــا محیط تخریب 
شده و آلوده دست و پنجه نرم نكند ما به عنوان شركتهای آبادگر 

كشور مسئولیت دو جانبه یا شاید چندجانبه داریم .  سازنده این 
كــه بایــد بــا تمــام تــوان در جهــت ســاختن ایــن  همــان طــوری 
كارآفرینــی و تــالش بــرای جــوان هایمان  كشــور فعــال باشــیم و بــا 
مــادی  بهبــود شــرایط  كنیــم ودر جهــت  ایجــاد  پایــدار  اشــتغال 
بــا  حــال  همیــن  در  بایــد  بكوشــیم  خــود  مــردم  آحــاد  زندگــی 
تنظیــم پرتــكل هــای زیســت محیطــی و مقیــد شــدن بــه اجــرای 
گیریــم.  قــرار  اول  صــف  در  نیــز  زیســت  محیــط  حفــظ  در  آنهــا 
كه بخش نامه ها و مصوبــات هیات وزیران و مجریان  سالهاســت 
كه همزمان با شــروع مطالعات  كند  ح ها را موظف می  محترم طر
ح فوق  ح های زیربنایی مطالعات زیست محیطی مرتبط با طر طر
گردد  گزارشــات مربوطــه ضمیمه مطالعات اولیه  الذكر نیز انجام و 
ح منافــع و مضــرات آن دیده شــده و در زمان  و قبــل از شــروع طــر
گردد خســارت های وارده بر محیط زیســت را به  اجرا نیز مواظبت 
كه مقـــدور باشـــد از تـــخریب های بیشتر  حداقل برســـد و تا جائی 
گردند پیمانكاران  جلوگیــری و در صــورت امكان خرابی ها ترمیــم 
شـاغل در طرحها نیز از سـازمان های مختلف داخلی و بین المللی 
كه بخش E آن مربوط  گواهینامــه هــای HSE دریافت می نماینــد 
كاغذ  به محیط زیســت می باشــد، متاسفانه بیشــتر اینها در روی 
كه  گاهی وقت ها شـــنیده می شــود  ابتــر مــی مانند در حین حال 
بقول بعضی از دست اندركاران حفظ محیط زیست باعث افزایش 
گردد و ضرورتی بر رعایت الزامات زیست  هزینه اجرایی طرحها می 
كشــورهای توســعه  كــه امــروزه در  محیطــی نمــی بیننــد در حالــی 
گرفتــه برای  یافتــه و درحــال توســعه عمومــًا هزینــه هــای صــورت 
بهبــود محیــط زیســت یا حفــظ آن را نه تنها هزینه تلقی نمیشــود 
گذاری آن هم از نوع بلندمدت محســوب می شود.  بلكه ســرمایه 
كشور در بیشتر روزهای سال  كالن شهرهای  امروزه در بســیاری از 
وضعیت آلودگی هوا به مرز هشدار می رسد به دلیل برداشت بیش 
كشور سطح آب  از اندازه آبهای زیرزمینی از دشتهای حاصل خیز 
گاهی  هــای زیرزمینی به عمق حتی چند صدمتر رســیده اســت و 
كارشناسان هشدار می دهند كه امكان فرورفتن زمین در آنها وجود 
دارد. نیروگاهها، پاالیشــگاهها و پتروشیمی ها در ایجاد آلودگی ها 
نقــش بســیاری دارند و در تعدادی از آنهــا تمهیدات الزم از جمله 
نصب فیلترهای ضروری پیش بینی نشــده اســت تولیدات بنزین 
و ســایر سوخت های فســیلی از اســتانداردهای ضروری برخوردار 
گاهــی وارداتــی  نیســتند، در بیشــتر خودروهــای تولیــد داخــل و 
اســتانداردهای ضروری برخوردار نیســتند، در بیشتر خودروهای 
تولید داخل و گاهی وارداتی استانداردهای الزم رعایت نمی شود.

در احداث بسیاری از سدها مراعات حفظ محیط زیست نشده و 
بیشــتر مواقع خود  احداث ســد باعث تخریب محیط شــده است 
و یــا وزارت نیــرو و آب منطقــه ای ها حق آبه دریاچه ها و تاالب ها 
كه عماًل باعث خشــک شــدن تعــدادی از تاالب  كــرده اند  را قطــع 
كه می توانــد به یک  هــا شــده و آخریــن آن دریاچــه ارومیه اســت 
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فاجعــه ملــی و منطقــه ای تبدیــل شــود در ایــن جــا باید اشــاره 
كه  ای هــم بــه میهمانــان ناخوانــده ای به نــام ریزگردهــا بكنیم 
كشــورمان را تحــت تاثیر قرار داده و مشــكالت  بخــش وســیعی از 
كنان آن مناطق به وجود آورده، وســعت  عدیــده ای را بــرای ســا
گاهــی عــالوه بــر جنــوب غــرب و غــرب به شــهرهای  ایــن پدیــده 
كه  مركزی نیز می رســد در بررســی ها علل این پدیــده می بینیم 
كشــور عــراق و عــدم تثبیت شــن های  خشــک شــدن هورهــای 
كشــورهای همســایه از دالیــل اصلــی  روان و بیابــان زدائــی در 
می باشــند و شــاید بــدون همكاری هــای منطقــه ای و حمایت 
هــای بیــن المللی فائق آمــدن به این مشــكالت مقدور نباشــد. 
توســعه  حــال  در  و  یافتــه  توســعه  ی  كشــورها  كثــر  ا در  امــروزه 
حفاظــت از محیــط زیســت را نــه تنهــا در ســطح ملــی بلكــه در 
ســطح بیــن المللــی ضــروری مــی داننــد و بــرای آن در باالتریــن 
نیــز  مــا  كشــور  در  دارنــد  توجــه  كشــور  اداری  مدیریــت  ســطح 
مســئولیت حفاظت از محیط زیســت به عهده معاونت ریاســت 
كــه در ســطر اول آمــده خانــم  جمهــوری اســت و همــان طــوری 
دكتــر ابتــكار به عنوان بانوی محیط زیســت جهان شــد . آیا این 
كه  كافــی اســت یا مشــاركت همگانی را مــی طلبد . ما مــی دانیم 
گر و ســـیاست  كشــورهای غربــی دولتهــا بیشـــتر هدایت  كثــر  در ا
كثر امور در دســت بخش خصوصی  كلی را تدوین میكنند ا های 
امــور  المللــی متولــی  بیــن  و  بــزرگ ملــی  اســت و شــركت هــای 
كثــر ایــن شــركتها معاونــت محیط  كشــورها در ا هســتند در ایــن 
زیســت وجود دارد و الزامات اســتاندارد سیســتم هــای مدیریت 
زیســت محیطی برایشــان مشــخص شــده و در آنها خط مشــی و 
گرفتــن الزامــات قانونــی و اطالعــات راجع به  اهدافــی بــا در نظــر 
كاربــرد  پیامدهــای بــارز زیســت محیطــی تدویــن شــده اســت و 
ایــن الزامــات درخصــوص جنبــه هایی از زیســت محیطی اســت 
كنترل داشــته باشــد.  كــه آن شــركت یا ســازمان مــی تواند تحت 
كه باشــند عالقمند به دســتیابی و اثبات  ایــن شــركتها از هرنــوع 
عملكــرد صحیح زیســت محیطی خود می باشــند آنهــا این ادعا 
كنترل تاثیر فعالیتهــا، محصوالت یا خدمات خویش  را از طریــق 
كالن زیســت  بــر محیط زیســت با توجــه به خط مشــی و اهداف 
كه  كار در قالــب قوانینی  محیطــی خــود اثبات مــی نمایند. ایــن 
گیری از  گیرانــه تر می شــوند بــا بهــره  بــه طــور روز افــزون ســخت 
خط مشــی هــای اقتصــادی و ســایر اقدامــات درجهــت افزایش 
گســترش توجــه همه جانبه از ســوی  حفاظــت محیط زیســت و 
طرفهای ذینفع نسبت به موضوعات زیست محیطی و از جمله 
گیرد. اســتانداردهای مدیریت زیســت  توســعه پایدار، انجام می 
كه عناصر یک سیســتم  محیطــی بــه این منظور تهیه شــده انــد 
مدیریت زیســت محیطی موثر را برای ســازمانها فراهم نمایند تا 
بتواننــد با ســایر الزامــات مدیریت ادغام شــوند و ســازمانها را در 
دســتیابی به اهداف زیســت محیطی و اقتصــادی یاری نمایند. 

كثر شــركتها  كشــور مــا هم این الزامات تدوین شــده اســت و ا در 
بــه  عالقمنــد  و  دارنــد  را  سیســتم  ایــن  پیمانــكاران  مخصوصــًا 
گــون از جمله  گونا رعایــت آن می باشــند ولی متاســفانه بدالیل 
مغفــول ماندن محل پرداخت هزینه هــای مرتبط هنوز اجرایی 

كــه همه بخشــهای  نشــده اســت یــک اراده جــدی نیاز هســت 
اقتصــادی اعــم از دولتــی، عمومــی و خصوصــی ضمــن مجهــز 
از  حفاظــت  المللــی  بیــن  و  ملــی  اســتانداردهای  بــه  شــدن 
محیــط زیســت خــود را ملــزم بــه رعایــت و اجــرای آن بداننــد. 
البتــه بــا توجــه بــه اینكــه هزینــه هــای مرتبــط بــه حفاظــت از 
گردد بلكــه یک نوع ســرمایه  محیــط زیســت هزینــه تلقی نمــی 
گــذاری هــای عمومــی ،  گــذاری اســت و آنهــم از نــوع ســرمایه 
تملــک دارایــی مثــل  و  كار عمرانــی  اســت در هرنــوع  طبیعــی 
ســایر ردیــف هــای اجرایــی ایــن هزینه ها نیــز بــرآورد و در طول 
ح  اجــرای پــروژه از محــل بودجــه هــای عمومــی بــه مجــری طر
گذاری نیــز جزء آورده  ح های ســرمایه  گــردد و در طــر پرداخــت 
گــردد. محاســبه  ســرمایه  دربرگشــت  و  تلقــی  گــذار  ســرمایه 

كه امروز  در خاتمه امیدواریم با توجه به خطرات زیست محیطی 
كند همه آحاد تاثیرگذار اعم  كشــورمان را تهدید می  جای جای 
از نهادهــای دولتــی و خصوصــی با یــک جدیت و اولویــت برنامه 
 هایــی را تدویــن و در جهــت به نتیجــه رســاندن آن جدیت الزم

ج دهند.   خر
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گســترده و بی ســابقه ای در حوزه های  كه فســاد  واقعیت اینســت 
گذشــته نظــام اعتبــارات را  اجرایــی اقتصــادی ملــی هشــت ســال 
كه بــه خاطر وجــود تحلیلهــای غیر  كــرد. فســادی  دچــار اختــالل 
اقتصــادی در  كارشناســی و ضــد توســعه ای در ســطح مدیریــت 
كرد. دور  گرفت و اقتصاد ایران را دچار یك دور باطل  كشــور شــكل 
كه بازنگری عمیق و  گشــوده خواهد شــد  كه تنها هنگامی  باطلی 

بنیادی درباره این برنامه داشته باشیم.
گــر عقالنیــت توســعه محور، ســّكان هدایــت اجرایــی برنامه های  ا
كــه  اقتصــادی را در دســت داشــت قطعــًا بــه ســمتی نمی رفتیــم 
نوكیســگی و ثروت اندوزیهای یك شــبه، جای تولیــد و فعالیتهای 

موّلد را بگیرد.
گذشــته در عــرض هشــت  كــه مدیــران اقتصــادی دوره  چــه شــد 
كردند  ســال، پانصدهــزار میلیارد تومــان نقدینگی غیرمولــد خلق 
و در ســوی دیگــر تولیــد و صنعــت بــه خاطــر فقــدان نقدینگــی در 
گرفت؟ این واقعیت بزرگترین تجربه ای اســت  معــرض بحران قرار 

گرفته است. كنون در اختیار ما قرار  كه ا
كه اقتصــاد ایران در  كدام ســمت بایــد برویم  كنــون می دانیــم به  ا
كم  كنم ها و ســرگیجه های تند قرار نگیــرد. بحران حا معــرض چــه 
بــر فعالیتهــای مولــد اقتصادی تنها بخشــی از ماجرای توســعه در 
ایــران اســت؛ چــه امــروز به نظــر می رســد جایــی فراتــر از تولید، در 
میــدان ســرمایه های اجتماعــی و در حوزه هــای اجرایــی اقتصاد، 

نوكیســگی بــه تــب عمومــی تبدیــل شــده اســت. بخش زیــادی از 
كه رســالت آنها فقط اینســتكه  مــردم در ایــن اندیشــه فرو رفته اند 
مراقــب بازخورد باشــند، بــه همین دلیل برای آنهــا فرقی نمی كند 
كجــای جامعــه بــاال رفتــه یــا حتی تا  كــه درماندگــی اقتصــادی تــا 

كرده است. كجای خانه همسایه شان را فتح 
اصــالح  بــرای  آیــا  كــه  بپرســید  اقتصــادی  فعــاالن  از  گــر  ا امــروز 
و  امــور  اصــالح  بــه  منجــر  نهایــت  در  كــه  اجتماعــی  رفتارهــای 
روشــهای اقتصادی می شــود اندیشــه ای دارید یا خیــر؟ با تعجب 
نگاهمــان می كننــد و فقط دولت را مســئول اصالحــات می دانند. 
گریــز از  كــه ریشــه آن در  ایــن واقعیــت آزاردهنــده در ایــران اســت 
عقالنیــت و عقیده به توســعه متكی به انگیزه های پوپولیســتی و 
تبلیغاتی به جای وابســتگی به شــعور و عقالنیت و ایجاد فرهنگ 

تصمیم گیری برای توسعه پایدار می باشد.
گر مراقب اصالح این وضع نباشیم نه تنها تولید بكلی از بین  ا
می رود بلكه سرمایه های اجتماعی نیز زمینگیر می شوند. 
امیدواریم با همكاری شهروندان و با توجه به مصائب هشت 
كمك به راه اندازی  گذشته، هر شهروند خود را مسئول  سال 

صنعت و تولید بنماید.    
برگرفته از نوشته دكتر نادر هوشمند پور  
استاد اقتصاد  

خالصه ای درباره برخی از موانع توسعه و راه برون ر فت از آن
مهندس مجتبی ضرابی
كمیسیون انتشارات عضو 

كــه برخــی از برنامه ریزان اقتصادی در هشــت  بــا وجــود همه نارســایی هایی 
گرفته كه می تواند برای همیشه برنامه  سال گذشته آفریدند، یك تجربه شکل 
توســعه در ایــران را نجــات دهــد. این تجربــه عبارتســت از نیاز بــه عقالنیت، 
گاهــی و شــعور توســعه ای؛ تــا به واســطه آن بتوانیــم از هدررفــت منابع مالی  آ

كنیم. جلوگیری 
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اعضــای هیــات مدیــره ســندیكای شــركتهای ســاختمانی ایــران 
در جلســه هفتگــی شــنبه 11 بهمــن،  عــالوه بر اعضــای ثابت خود 
میزبــان مهنــدس نــادر عطایی، مهنــدس ناصر معدلــی از اعضای 
شــورای عالــی ســندیكا و مهندس محمــد عطاردیــان عضو هیات 
مدیــره و رابــط هیــات مدیره با شــورای عالی بود. ضمــن اینكه در 
گفتگو با مطبوعات و رســانه ها، ســندیكا میزبان  پیگیــری برنامــه 

نمایندگان روزنامه دنیای اقتصاد نیز بود.
در ابتــدای این جلســه مهندس نادر عطایــی رئیس هیات مدیره 
شــركت جهان پــارس و عضو شــورایعالی ســندیكا، متــن نامه ای را 
گفتنــد: درباره پیمانكار  كردند و در ادامه  كــه نوشــته بودند قرائت 
شــناخت درســتی در جامعه وجود ندارد و عموما پیمانكاری را با 
داد و ســتد و تجــارت اشــتباه می گیرنــد، باید نخبــگان مطبوعاتی 
و  كننــد  همــكاری  ایــران  ســاختمانی  شــركتهای  ســندیكای  بــا 
عمرانــی،  پروژه هــای  مشــاوران  و  پیمانــكار  كارآفرینــان  نقــش 
ایــن  تــا  شــود  ح  مطــر پیــش  از  بیــش  توســعه  زیرســاختهای  در 
كشــور هســتند به  كــه از عامــالن اصلــی ســازندگی  حرفه منــدان را 
كــه این حرفــه به طور  مــردم بشناســانند. زمان آن رســیده اســت 
مســتقیم بــا مــردم وارد تعامــل شــود و بــا تشــریح جایــگاه واقعــی 
گاه نماید. در این زمینه رســانه های نوشــتاری نقش  خود آنها را آ

كنند.  كه روزنامه نگارها قادرند دنیا را عوض  اساسی دارند، چرا 
در ادامــه ایــن جلســه آقــای مهندس عطاردیــان نیــز در زمینه آثار 
كشــورهای  گــذاری پــس از جنــگ جهانــی دوم  در اروپا و  ســرمایه 
گذاری  گفــت:  شــیوه ســرمایه  قــاره آفریقــا بــه تحلیــل پرداخــت و 
گرفت با ســرمایه گذاری  كــه بعــد از جنــگ جهانــی در اروپا صــورت 
كه در  انجــام شــده در آفریقــای جنوبــی مشــابه بود امــا همانقــدر 
كه بخش  كرد منجر به فقر در آفریقا شد چرا  اروپا شكوفایی ایجاد 
خصوصی در اروپا قبل از جنگ ســازماندهی شــده بود و توانســت 
بعد از جنگ ســرمایه های جمع شــده را در جهت توسعه هدایت 
كنــد. از ایــن رو الزم اســت دولــت مــا نیز قبــل از پذیرفتن ســرمایه 
كنــد تــا  گــذار خارجــی، بخــش خصوصــی داخلــی را ســازماندهی 
كنــد. در غیر ایــن صورت  كار  كافــی  ایــن بخــش بتوانــد بــا نیــروی 
ســرمایه گذاران خارجــی در غیــاب متخصصــان داخلــی و بــدون 

كرد.  كار خواهند  كافی به نفع خود و به ضرر ما  نظارت 
گانــه تحقیــق و  آقــای مهنــدس علیــاری بــا اشــاره بــه اهــداف نــه 
گفــت بابت ایــن امر  توســعه و برنامــه تدویــن اســتراتژی ســندیكا 
كمیســیون تحقیــق و توســعه تعریــف شــده  حــدود پنــج پــروژه در 

است. 

انجمــن  هیات مدیــره  رئیــس  فــرد  ملكیانــی  منوچهــر  مهنــدس 
گفت: بحث اصلی دربــاره حرفه مندان  شــركتهای ســاختمانی نیز 
كــه آنها نقش  صنعــت احــداث و چالشــهای روبروی آنهاســت چرا 
كنونی حضور  كشــور دارنــد و در شــرایط  موثــری در توســعه پایــدار 
كشــور اســت. از این رو الزم اســت نقــش آنها در  آنهــا بــه مصلحت 
گذشــته بازگو شــود تا  توســعه صنعتــی مملكت طی 70-80 ســال 
گــردد. مــا  ضــرورت مشــاركت آنهــا در تصمیم ســازی ها مشــخص 
كنیــم در مرحلــه خــود اتكایی هســتیم و دولــت باید به  ادعــا مــی 
گر به درســتی رفع نشــود  كند. تحریــم ا ایــن اعــالم آمادگــی توجــه 
گرفتــاری جدیــدی بــرای ملــت بــه وجــود مــی آورد از ایــن رو الزم 
اســت حضور ســرمایه گذار خارجی با ضوابط خاصی همراه باشــد. 
كشــور ما  در همیــن زمینــه متخصصــان و مدیران صنعت احداث 
كه توســعه پایدار از  می تواننــد ناظــران خوبی باشــند. ضمن ایــن 
كه با توجه به سرمایه گذار  توســعه نیروی انســانی شروع می شــود 
مهنــدس  آقــای  می شــود.  شــكوفا  داخلــی  متخصصــان  و 
گفتند نحوه همكاری آقایان رســول باقری  ملكیانی فــرد در ادامــه 
و قلعــه نویــی از روزنامــه دنیــای اقتصاد بــا ســندیكا از طریق دكتر 
و  پیگیــری  آبادگــران  پیــام  علــی زاده ســردبیر ماهنامــه  غالمرضــا 

انجام می شود و هماهنگی الزم در این زمینه به عمل آید. 
انجمــن  هیات مدیــره  عضــو  گلجیــن  عبدالعظیــم  مهنــدس 
بــرای  و  اســت  تدریجــی  امــری  توســعه  كــرد:  عنــوان  نیــز 
داده  الزم  بهــای  تاثیرگــذار  صنایــع  بــه  بایــد  آن  بــه  رســیدن 
GDP از  درصــد   50 بــاالی  كــه  احــداث  صنعــت  جملــه  از   شــود 
(Grass Domestic Product( مملكت در دست آنهاست. رسانه ها 
كنند و  نیز باید در راســتای وظایف ملی خــود به این بخش توجه 
گروه ها  كردن مســائل و مشــكالت موجود بر ســر راه این  ح  با مطر

در رفع آن بكوشند.
مهنــدس معدلــی مدیرعامــل شــركت پرلیــت و عضــو شــورایعالی 
كه الزم اســت رســانه های ایرانی به مقایســه  ســندیكا با بیان این 

آغاز تعامل جدی صنعت احداث با رسانه ها
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دقیــق اقتصــاد دولتــی و خصوصی بپردازنــد و با ارائه آمــار و ارقام 
كنند، افزود: متاســفانه شــركتهای  معایــب اقتصاد دولتی را بازگو 
دولتــی بــه دلیل تغییــر مداوم مدیــران آنهــا دوران طفولیت بلند 
كاری زمان الزم است.  كه برای تسلط در هر  مدتی دارند در حالی 
و مدیران بخش خصوصی از تجربه ای این چنینی برخوردارند. 

مهندس خوانســاری نایب رئیس هیات مدیره انجمن شركتهای 
گفت: متاســفانه نشــریات مختلف اغلــب انتظار  ســاختمانی نیــز 
كــه انجمن هایــی از قبیــل ســندیكای مــا از اعضــای خــود  دارنــد 
گهی خود را بــه روزنامه آنها دهند اما شــركتهای ما  كــه آ بخواهــد 
بــه ندرت واحدهای تولیدی دارند. البته شــركتهای زیرمجموعه 
ما روزنامه دنیای اقتصاد را به عنوان روزنامه ای وزین و بی طرف 
گهی به آن رجــوع می كنند. الزم  ج آ قبــول دارند و اغلــب برای در
اســت ایــن روزنامــه و ســایر رســانه ها با توجــه به رســالت خود در 
كشــور بــه معرفی و انعــكاس اخبــار مربوط بــه این صنف  توســعه 
كلیــدی فراهــم شــود و  بپردازنــد تــا زمینــه رونــق در ایــن حرفــه 

متعاقب آن زمینه تعامل اقتصادی بین رســانه ها و شــركتهای ما 
فراهم شود.

ک از اعضای هیات مدیره انجمن نیز به مشكالت  مهندس سما
كرده است  كشور را اسیر  كه  كردند  ناشــی از پرداخت یارانه اشــاره 
كه بایــد صرف پروژه ها شــود متاســفانه صرف  گفتنــد: منابعــی  و 

یارانه شده است و پروژه ها بدون بودجه ناتمام رها شده اند.
در ادامــه آقــای رســول باقــری دبیر ویــژه نامــه سراســری روزنامه 
كــه دنیای اقتصاد  روزنامه ای اســت  دنیــای اقتصــاد با بیان این 
بــا خــط مشــی اقتصــاد خصوصــی و از نظــر تامیــن منابــع مالــی 
نیــز روی پــای خــود ایســتاده اســت و رابطه خوبــی بــا انجمنها و 
اتاقهــای بازرگانــی دارد. بــرای همــكاری با ســندیكای شــركتهای 
كــه آن را به صورت  ســاختمانی ایــران نیــز پیشــنهادهایی داریــم 
عیــن حــال می توانیــم  مــی دهیــم. در  ارائــه  بــه شــما  مكتــوب 
مطالــب هفتگــی، دو هفتــه ای، و ماهانــه، در مورد ســندیكا را در 
كنیــم و یا چكیده مطالب تخصصی  ج  روزنامــه دنیای اقتصاد در
ماهنامــه پیــام آبادگران را ارائه دهیم و یــا اینكه در مقاطعی ویژه 

نامه برای سندیكا تهیه و تدوین نماییم.  
تنظیــم  خواســتار  خوانســاری  مهنــدس  دیــدار  ایــن  پایــان  در 
پیش نویســی بــا توافــق و بررســی طرفیــن در ایــن بــاره شــد و 
گردیــد آقــای مهنــدس دادمــان دبیر ســندیکا بــرای انجام  مقــرر 

هماهنگی های الزم در این باره دستور اقدام الزم صادر كنند.

 

 

اد ا  ا   ا آ
را ر ا ر  رم   ا 

 
گرامیتان را تســلیت عرض می نماییم. برای آن مرحومه غفران الهی و  با دریغ و تأســف درگذشــت مرحومه خواهر 

برای بازماندگان صبر و شکیبایی از خداوند منان مسئلت داریم.

كاركنان انجمن شركتهای ساختمانی هیأت مدیره، بازرسان و 

جناب آقای مهندس شهرام ظاهری
وژه شرکت اویول مدیر محترم پر

 
گرامیتان را تسلیت عرض می نماییم.  با دریغ و تأسف درگذشت مرحوم آقای دكتر همایون ظاهری برادر 

برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی از خداوند منان مسئلت داریم.

هیأت مدیره و بازرسان انجمن شركتهای ساختمانی



57
57

ن
گرا

اد
م آب

پیا
 

 
 

اسفند

 وآبياريهايشبكهمديريتمليهمايشچهارمين
زهكشي

 ومعماريالگويدرنطنزاندازچشممليهمايشاولين
افقدراسالميشهرسازي

اسفند

 زلزلهمهندسيوشناسيزلزلهمليهمايشاولين

 وريبهرهوتجديدپذيرهايانرژيالملليبيننمايشگاهششمين
انرژي

 زيستيمحيطاثراتارزيابيمليهمايشيازدهمين

داسفن

 پايدارتوسعهوشهرسازيجغرافيا،مليهمايشاولين
 كارهايوكسبمحوريتبابازرگانيمديريتمليهمايش

بنياندانشاقتصادوكارآفرينانه
 مهندسيدرنوينهايسازهومصالحمليكنفرانسدومين

عمران
 دكوراسيونوداخليمعماريمليهمايشسومين
 پايداركشاورزيوزهكشيمليهمايشاولين
 وگازنفت،صنايعبنياندانشتوسعهمليهمايشاولين

پتروشيمي

ايراندرماليتاميننظامتوسعهكنفرانسششميناسفند

شهريعمرانمليهمايشچهارمينوالملليبينهمايشاوليناسفند

روپيشهايچالشواصولقرارداد،مليهمايشاوليناسفند

شهريمديريتوفرهنگمعماري،مليهمايشاسفند



60
60

ن
گرا

اد
م آب

پیا

expand and promote the utilization of health , treatment 
facilities, improvement of nutrition quality , removing 
unemployment and creating proper housing for needful 
social groups.
 
• Cultural development : In this type of development , 
development planners and policy makers pursue to make 
certain changes in harmony with the world paradigms 
in the perceptive-cognitive domains, values, norms and 
ethnic and belief methods of human groups , so that 
by applying proportional changes in these domains, 
grounds will be paved for the creation of other types 
of development too. The reason is that a large part of 
developmental changes will be possible through change 
in culture, idea, historical memory and cultural methods 
and sets.
 
• Political development: This type of development 
considers the participation of social groups in power 
distribution and macro decision making and decision 
taking. Moreover, with the distribution of power in social 
layers, it is tried to make governments change from an 
authoritative position to service-offering governments 
and in a way, democracy to be replaced with individual 
decision making or decision making in small groups.
 
• Human development: The thinkers of this part of 
development which was introduced in 1991 by UN 
are pursuing to create grounds to enhance 1. per capita 
income 2. Hope in life (in the beginning of birth), 3. 
Access to professional and skill educations (which is a 
function of literacy rate of adults and average years of 
going to schools by individuals) 4. Active presence of 
women in social scenes.   
 
• Sustainable development: This concept was put forth 
after Rio de Janeiro Conference in 1992 and provides 
for all types of development put forth in this article. This 
development emphasizes on aspects of development 
which put forth the obligations of human development, 
environment protection and maintaining natural 
geography as deposits at the hands of present generation 
to be transferred to next generations in the process of 
development.  In the mentioned conference, sustainable 
development is defined in this way: To remove the 
needs of the present generation without reconciliation 
with the future generations about their needs. The 
World Commission on Environment and Development 
considers the sustainable development as the process of 
change in attitude, vision and institutionalized behaviors 
which in using the resources, orientation of technology 
development to be practiced such that the facilities of the 
future generations to be kept. In the view of the author of 
this article, sustainable development can be defined as a 
type of development which returns whatever taken from 
the nature once again to it. It is that type of development 
which leads to development planning and policy making 
without destructing and polluting the environment such 
that the present generation consider itself a trustee against 
the rights of the future generations and to be committed to 
its trustee responsibility.
 
Development models in Iran
The studies of history of development in Iran show that 
different models have been employed for development in 
Iran . In order to prevent from a long discussion, the list 
of these models from the age of the First Pahlavi onwards 
is presented precisely. Of course, this classification 
is merely based on certain similarities and for further 
understanding, there is a need to academic study which 

we will write about that in the future.
 • Development model in the first Pahlavi age : In this 
period, the German model was selected by the First 
Pahlavi for Iran
• Development model in the second Pahlavi age: In this 
period, the development model of the American type was 
considered.
• Quasi-Socialist development model: After the  
victory of Islamic glorious Revolution , in Feb. 1979 , 
certain measures were adopted such publicizing and 
nationalizing all industries, large mines , banks , and 
about 500 production companies and enterprises which 
bring to the mind some aspects of the mechanisms of this 
type of development
• Japanese development model: This model under the 
influence of Japanese developmental changes made some 
of the thinkers and statements to pursue to development 
models of Japan .
• Chinese development model: It seems that this 
model had some followers among a group of thinkers 
and scholars and in some areas, efforts were made to 
implement it. It seems that the national development 
model should be designed through interaction with real 
private sector and based on spatial planning and inter-
disciplinary link among agriculture, industry and service 
sectors . This idea will be discussed in details in another 
article on localized model of development for Iran .
• Combinational development model : This model 
is comprised of the combination two or some of the 
aforementioned models and implemented which has 
some advocates among the Iranian planners.
 
As it was pointed out, in another article, the localized 
development models in Iran will be described and the 
necessary suggestions will be made as well.
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In the view of the author of the article, economic growth 
is a constant increasing trend in quantitative indexes of 
the society and this trend in its qualitative components 
is social welfare. The base and source of development in 
any county can be measured in a stable, constant, unified 
and balanced trend of quantitative and qualitative index.
 
In the view of the author of this article, the quantitative 
dimension of development or economic growth is 
measured by measures such as stable increase of per capita 
income, growth of DGP, growth GNP, growth of NNP, 
national income and so on. And the qualitative dimension 
of development (or social welfare) is calculated with 
the constant and stable increase of indexes such as hope 
in the life, education, literacy, health supply, access to 
healthy water, distribution of opportunities and social 
facilities, social and class dynamism, role and influence 
of society individuals on social pivotal decision making 
and decision taking processes. Each of the two faces of 
development is dividable into a set of sub-sectors, but in 
any situation, it has a close connection with the human 
poverty and development. This discussion will be cut into 
short to avoid prolongation of the article.
 
It is worth mentioning that a group of economic thinkers, 
use development in the concept of development economy. 
Arthur Louis states that the basic job of the development 
economics is to create a framework for understanding 
the tone and weight of growth and development.  In 
the development economics, the main discussion and 
question is that why the differences in per capita revenues 
in the world economy is always standing. What are the 
urgent actions to establish a new international economic 
system based on justice, equality of sovereignty, common 
interest and cooperation among governments without 
paying attention to economic and social systems and how 
it is possible to correct and compensate these existing 
inequalities or how is it possible to make the relation of 
economic and commercial exchanges between developed 
countries (north ) and developing countries ( south) 
a just relation ? Because, today in average, one kilo of 
the products of backward countries for 1000 Tomans 
is exchanged in lieu of one kilo product of developed 
country for five million Tomans and this method, broaden 
and deepen the income gap between the countries in the 
north and south day by day.
 
The following approaches in this area can make 
possible the conditions to move out to some extent:
 1.     A more just exchange relationship for the export of 
poor countries
2.     Greater access of such countries to the markets 
of developed countries in particular for the goods 
manufactured by factories
3.   Grater financial aid to the poor countries by developed 
countries
4.   Giving discount and delay in payment and even 
waiving the debts of poor and developing countries
5.         Having the structural and functional correction 
of the International Monetary Fund and giving more 
authority to it in decision making about international 
institutions in particular in relation with the commercial 
exchanges and business and technical development
6.    Correcting the international food programs
7.   Technical cooperation and transfer of technology from 
developed countries to poor and developing countries
 
The economic and social science thinkers have presented 
different classification of development and in order to 
have a easier perception, we will pay attention to the 
following classification as a ground for study based on 

the prevailing concepts:
 
Types of Development
1.    Introvert development 2. Extrovert development 
3. Balance development, 4.Unblanced development, 
5. Top-down -development 6. Down-top development, 
7. Economic development, 8. Social development, 9. 
Cultural development 10. Political development, 11. 
Human development, 12. Sustainable development
 
Now, each of these terms are defined precisely:
 
• Introvert development:  In this development, regarding 
Spatial planning, i.e. economy (or infrastructures), society 
(facilities, abilities and skills of human resources) and 
environment (environmental resources and reservoirs), 
the planning models and development policy making are 
performed with a local and regional orientation.   In other 
words, in this type of development, the developmental 
view is directed at all factors affecting the living and local 
geography in the process of development formation.
 
• Extravert development: This type of development with 
a view towards outside and modeling after method of 
developed countries is pursuing development planning.
 
• Balanced development: In this type of development, 
efforts made by planners are to have all dimensions of 
development to function in a kind of coordination and 
proportion. In other words, the quantitative and qualitative 
dimensions of development in economic, social, cultural, 
and political sectors are in synergy and creative link 
and no case of development elements is ignored and the 
bodily form of development is kept such that ht society 
is not facing in one sector with bodily Macrocephaly and 
in another sector with Microcephaly. Or the agricultural 
sectors grow through an interactional relationship with 
industry and service sectors, such that in the process of 
development, about 10 percent of the labor force could 
work in agriculture, 25 percent in the industrial sector and 
the rest to work in service sector.
 
• Unbalanced development: Sometimes governments try 
to make development planning by determining the priority 
degree and in linear form such that with development 
in one sector and reaching the pre-determined goals, 
they start the trend of development in the other sector. 
In this type of development which is mainly done by 
governments, the starting and departure point of the 
development is optional.
 • Top-down development: This type of development 
which is sometimes called structural development is 
mainly planned by the elites of different domains of 
social institutions.
 
• Down-top development: This type of development 
is usually taking shape through revolution and with the 
removal of the political system and power structure; 
a new system comes into power which implement its 
specific developmental plans.
 
• Economic development: This concept is usually 
considered similar with the economic growth but some 
thinks define the economic development as economic 
growth along with economic change in its heart.
 
• Social development: The attitude of this type of 
development is directed at improvement in the social 
situation of social groups and citizenship rights. The 
thinkers interested in this type of development tries to 
enhance the quality and level of households’ life and 
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Preface:
The concept of development in the countries of the so 
called, ‘third world countries’ more than any thing means 
the annihilation of poverty. The third world countries 
are the greatest social and economic powers in the 
world which the third millennium is facing. After the 
Second World War, once again the process of growth and 
development created the theoretical and applied grounds 
for revived scientific planning among the professional 
economists.
 
The poor countries became aware of their backwardness 
rise and asked the same colonizing countries for a faster 
growth in the economy and reduction of distance with 
developed countries. On the other hands, in the third 
millennium, the number of people who are in absolute 
poverty has increased considerably as compared with the 
past. Amid these, those interested in mutual dependent 
of world economy considered the conditions as a serious 
threat and reminded the statesmen of developed countries 
to reconsider the daily risks resulting from the division of 
the world into poor and rich and reduce the scope of this 
fault and gap. They emphasized that the presence of such 
conditions can create great crises for them. The waves of 
this sensitivity increased with the start of Cold War and 
made the leaders of developing countries become more 
sensitive towards the issues of their own poor nation. 
This sensitivity culminated with the crises of the 1930’s 
and attracted the views of many thinkers including Kinz 
towards the development economy.
 
Trends and processes of developmental models
 
In order to enter into discussion, first, it is necessary to 
present a precise history of the formation of this concept 
in the social and economic literature. The concept of 
development was put forth after the Second World War 
in particular in 1950’s – 1960’s. In particular with the 
emergence of anti-exploitation movements and release 
of many countries from the colonization chains and 
restrictions and gaining independency and establishment 
of national sovereignty, this main question was put forth 
among the leaders of the newly independent countries 
that why there is a big income gap between industrial and 
non-industrial countries and in using the living standards 
and what are the ways and mechanisms to close these 
faults and these gaps in a condition in which the wealth 
of 400 billionaires in the world is almost higher than the 
total annual income of a half of the world population . 
Furthermore , when the income frequency distribution of 
the world to the world population is such that 60 percent 
of the world population have about 6 percent of the world 
income and 15 percent of the world population have 
allocated about 17 percent and 25 percent of the world 
population have allocated 77 percent of the world income 
to themselves.  
 
In this area, a group of thinkers of these countries and 
some of the intellectuals of the industrial countries 
started to analyze the issues. Many of them believed that 
the communities with living and traditional economic 
relations should peel off and modernize  or renovate in 

the method of industrial developed countries the structure 
of production , culture , social relations , structure and 
functions of governmental and social institutions  and 
reproduce the conditions and regulations of globalization 
and their methods in the scene of their own social entity 
scene.  Michael Paul Todaro, one of the great economists 
evaluates the cause of this great gap between metro-
pole countries and surrounding as a result of lack of 
development. In the definition of development, he 
considers it a multidimensional current which emerges 
with the basic changes in the social structures, peoples’ 
attitude along with cultural change and renovation of 
social institutions.
 
Todaro thinks that these basic changes bring about 
the speed of economic growth, reduction of social and 
economic inequalities and a factor to move out the path 
of absolute poverty.  Amartya Sen, the noble winner in 
economics, defines the development as the increase of 
abilities and improvements of merits. Gault puts forth 
three main parts for development meaning: 1. Life 
livelihood, 2. Dignity 3. Feeling autonomy, pride and 
freedom. The presence of these three parts together in 
each theory is the sign of development. Freedom in the 
view of Gault is freedom from the three (need, ignorance 
and misfortune) evils, because development is created 
with the emergence of improvement in basic needs and 
for this purpose, in the early stages of development, the 
agricultural sector should create a purchase power greater 
than industrial commodities.
 
Some of the thinkers consider the development as the 
process of complex and multidimensional change which 
occur in the social, economic, political and cultural life of 
a society and move it from the status quo (backwardness) 
to ideal and developed situation. Dudley Seers defines 
the development as the perception of potential forces in 
the human’s character which can be materialized through 
reduction of poverty, unemployment and inequality. 
Schumpetere has another viewpoint. He considers 
the constant and automatic changes in the developing 
countries, in which they have lost existing economic 
balance in the economy after political independence as 
a kind of development and defines the gradual changes 
in the long term economic conditions under the influence 
of increase of saving rates and population as a growth. 
Madison, as an economist calls the increase of incomes 
in the developed countries as an economic growth and 
such a process in the backward countries as economic 
development.
 
Friedman defines the development as a creative and 
innovative trend in line with infrastructural changes in the 
social system and considers the growth as the expansion 
of system in different directions without any change in 
infrastructure.  In Friedman’s view, economic growth is 
the quantitative and constant growth in production, per 
capita income, consumption, capital, business volume 
and labor force. Furthermore, economic development 
contains qualitative changes in the economic desires, type 
of production, incentive and production organization.
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