


12 سرمقاله	:	شرایط	عمومی	پیمان	
14 نظرات	هیأت	مدیره	درمورد	شرایط	عمومی	پیمان	
19 بررسی	ماده	37	شرایط	عمومی	پیمان	)ویرایش	جدید(	در	هیأت	مدیره	سندیکا	
21 مکاتبات	پیرامون	شرایط	عمومی	پیمان	
24 سخنی	با	اعضا	
24 مراسم	بزرگداشت	استاد	آرک	مگردیچیان	دردانشگاه	امیرکبیر	
بررسی	ملزومات	تدوین	برنامه	ششم	در	سندیکا	با	حضور	آقایان	مهندس	رامینه	و	رحیمی	دانش																									28
34 حضور	برنت.	اچ.	ویلتون	دبیرکل	سازمان	بین	المللی	کارفرمایی	در	ایران	
37 همایش	اسکان	بشر	- 	وزارت	راه	و	شهرسازی	
41 همایش	روز	بتن	
45	 ده	دوره	خشکسالی	در	ایران	
48 گفتگو	با	مدیرعامل	شرکت	شوسه	آقای	مهندس	درودیانی	
52 پـاگرد	
55 گفتگو	با	آقای	مهندس	آبادیان	رئیس	هیأت	مدیره	شرکت	بنادر	
58 همایش	بین	المللی	حمل	و	نقل	ریلی	با	حضور	وزیر	راه	و	شهرسازی	
60 یزد	اولین	شهر	خشتی	جهان	

سال 30   مهر 1393   
شماره324(94دور جدید(

لب فهرست مطا

صاحب امتیاز:  انجمن شركت های ساختمانی
مدیرمسئول:   مهندس جواد خوانساری

كمیسیون انتشارات: مهندس علی ورزنده، مهندس محمود مصطفی زاده، مهندس عبدالعظیم گلچین ،  مهندس محمدعلی پورشیرازی، مهندس جهانگیر عصرآزاد
خ جمالی، مهندس مجتبی ضرابی،  دكتر غالمرضا علی زاده  مهندس فر

سردبیر: دكتر غالمرضا علی زاده
عکس و صفحه آرایی: داود خانی                  حروفچینی، امور بازرگانی و اشتراك:  فریبا پورآقا                     خبرنگار:  آرزو نوری

            لیتوگرافی و  چاپ: اندیشه برتر  تلفن:88403016-88403015
نشانی: تهران، خیابان طالقانی، بین میدان فلسطین و خیابان ولیعصر، خیابان شهید برادران مظفر )صبای جنوبی(، شماره 86، ك.پ: 1416964691

تلفن: 66464261 – 66402037  فکس: 66464084
payam.abadgaran@acco.ir :پست الکترونیکی

www. acco.ir :نشانی الکترونیکی

عاشورای  و  تاســوعا  ایام  پیشــاپیش 
حســینی را بــر شــیفتگان و رهروان 
راستین حضرت سیدالشهداء)ع(  تسلیت 

و تعزیت عرض می نماییم.

تا	خطی	سرخ	به	اندازة	دنیا	زده	ایم
زده	ایم اّل	 حضرت	 در	 همه	 ل	 قلم	
زان	فتحنا	لََک	َفتحًا	پس	اِنّا	زده	ایم
وز	ُضحیها	به	سر	سیر	تَلیها	زده	ایم
چون	قمر	پیروی	شمس	ذوالنوار	کنیم

محرم یک فرهنگ است. 
و هم ستودنی آموختنی  فرهنگی هم 

»الّسالُم	عَلیَک	یا	ابا	عبداهلل	و	َعَلی	الَرواِح	الّتی	حّلت	بِِفنائِک	عَلیُکم	
ِمّنی	َجمیعًا	َسالُم	اهلُل	اَبَداً	ما	بَقیُت	و	بَقَی	الّلیِل	والّنهار«
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ســـــــــــــرمقاله
به قلم مهندس منوچهر ملکیانی

  شرایط عمومی پیمان مهمترین 
توســعه  زیربناهــای  ســاخت  در  ســند 
کشور است. غیرعادالنه، حتی ظالمانه 
و یکطرفه بودن شرایط عمومی پیمان، 
جبران ناپذیــری  خســارات  کنــون،  تا
نمــوده  وارد  کشــور  ملــی  منافــع  بــه  را 
ح ناتمام به  اســت. وجود چند هزار طر
دلیل عــدم پاســخگویی دســتگاه های 
اجرایی، بــه طرفهای قراردادهای خود 
)شرکتهای بخش خصوصی( می باشد، 
قــراردادی  شــرایط  در  بســتر،  ایــن  کــه 
اجرایــی  دســتگاه های  بــرای  یکطرفــه 

فراهم شده است.
گــر شــرایط قــراردادی عادالنــه تنظیم  ا

شــده بود، دســتگاه های اجرایی 
نمی توانســتند اینقــدر بی تفاوت 
داشــته  توجــه  نماینــد.  عمــل 
یــک  بــا  قــرارداد  انعقــاد  باشــیم 
شــرکت پیمانــکاری، در شــرایطی 
ح بــه درســتی پادار  کــه اعتبــار طر
کردن او به تجهیز  نیســت و آلوده 
کیپهــای  ا اســتخدام  کارگاه، 
ماشــین آالت،  تامیــن  اجرایــی، 
و  ضمانت نامه هــا   ارائــه  و  تهیــه 
پــروژه  مانــدن  متوقــف  و  غیــره 
کمبــود یــا نبــود اعتبار،  بــه دلیــل 
یعنــی پرداخت حقوق بــه تمامی 
عوامــل تحــت اســتخدام و توقف 
ماشــین آالت و بهره ضمانت نامه 
گزاف توســط  و تحمل هزینه های 

پیمانــکار ســازنده و عــدم پرداخــت خســاراتی 
ایــن رهگــذر شــرکت پیمانــکار متحمــل  از  کــه 
می گــردد، نوعــی جفــا و ظلــم آشــکار، از طــرف 

دستگاه اجرایی مربوطه است!

که در دفاع از این عملکرد صد در  جالب اســت 
گرفت،  صد ظالمانــه می گویند تعدیل خواهید 
کار انجــام شــده تعلــق  در حالیکــه تعدیــل بــه 
کم کاری یا بیکاری  می گیرد و خســارات ناشی از 

هرگز با مکانیزم تعدیل پرداخت نمی شود! 

گفته  تطویــل پیمانهــا ناشــی از آنچــه در بــاال 
شــد، هم خســارات مالی بســیار بر بیت المال 
مالــی شــرکتهای  قــدرت  هــم  و  وارد می کنــد 
طرف قرارداد را روز به روز به دلیل هزینه های 
کاهــش  مســتمر فوق االشــاره تحلیــل بــرده و 

می دهد! 
گونه ای تنظیم شده  گر شرایط قراردادی به   ا
کــه هــر دو طــرف مســئول اعمــال خــود  بــود 
بودنــد و مکلف بودند خســارت طــرف مقابل 
را ناشــی از اعمال خویش جبران نمایند قطعا 

شاهد اینهمه طرحهای ناتمام نبودیم.
بــود، شــاهد  قــراردادی درســت  گــر شــرایط  ا
کــه زمان  ایــن همــه تطویــل پیمانهــا نبودیم 
متوســط اجــرای پروژه های عمرانــی را آنگونه 
کــه در آمارهــا آمــده اســت، بــه بیــش از 10 

سال افزایش دهد.
گــر تضعیــف پیمانــکاران شــاغل در ایــن  ا
عــده ای  از  آنهــا  شــرکتهای  کــه  را  حــوزه 
مهندس و متخصص و تکنیسین و کارمند 
کارگــر و... تشــکیل شــده اند و در واقــع  و 
سرمایه های واقعی این مملکت هستند، 
کنیم  نیــز در زمره زیانهای ملی محســوب 
که در حقیقت این چنین اســت، بنابراین 
دامنــه خســارات ناشــی از شــرایط نابرابــر 
می باشــد.  گســترده تر  بســیار  قــراردادی 
كامل  شــرایط قراردادی نابرابر، مغایرت 
كســب  با قانون توســعه مســتمر  محیط 
كار دارد و مانع توســعه نیروی انسانی  و 
كه خــود شــرط الزم برای توســعه  اســت 
فرهنگی، اجتماعی، سیاســی اقتصادی 

كشور است.
که یکطرف قــرارداد خود  آیــا قابل توجیه اســت 
کند و خــود حکم  تشــخیص دهــد، خود حکــم 

کند؟!  را اجرا 

كه یکطرف قرارداد خود تشــخیص  آیــا قابل توجیه اســت 
كند؟!  كند و خود حکم را اجرا  دهد، خود حکم 

كه با  مــاده  46  و 47  فعلــی چنیــن محیــط ظالمانــه ای را 
گار نیست فراهم آورده است. هیچ منطقی ساز

حکــم بــه ضبــط ضمانت نامــه یــک شــركت پیمانــکاری، 
در َمَثــل بــه مثابــه اعــدام مدیــران شــركت آنهــم در مــالء 
گر شــركتی یک چک بی محل بکشــد،  عام اســت. امروز ا
بگیــرد.  چــک  دســته  بانکــی  هیــچ  از  نمی توانــد  دیگــر 
ضبــط ضمانت نامــه خســارتی چنــد صــد برابــر عواقــب 
كشــور  چــک بالمحــل را برای یک فعال بخش ســازندگی 

 به همراه دارد!
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مــاده  46  و 47  فعلــی چنیــن محیــط 
که با هیچ منطقی ســازگار  ظالمانه ای را 

نیست فراهم آورده است.
حکم به ضبط ضمانت نامه یک شرکت 
پیمانــکاری، در َمَثــل بــه مثابــه اعــدام 
مدیران شــرکت آنهم در مالء عام است. 
گــر شــرکتی یــک چــک بی محــل  امــروز ا
بکشــد، دیگــر نمی توانــد از هیــچ بانکی 
دســته چک بگیرد. ضبط ضمانت نامه 
خســارتی چنــد صــد برابــر عواقــب چک 

بالمحــل را بــرای یــک فعال بخش ســازندگی 
کنید  کنون قضــاوت  کشــور بــه همــراه دارد! ا
گــر اســاس حکــم غلــط باشــد، چــه فاجعــه  ا
جبران ناپذیــری از یکطــرف قــرارداد بــر طرف 

دیگر وارد شده است. 
کارفرمــا مطالبــات پیمانــکار را ندهد و  اینکــه 
پیمانــکار به همیــن دلیل دچــار ضعف مالی 
کارفرما بــه دلیــل همین ضعف  شــود ســپس 
مالی قادر باشــد پیمانــکار را خلع ید نماید تا 

چه حد با عدالت و انصاف فاصله دارد؟
ما عــدم پرداخــت مطالبــات و متعاقبا تهدید 
مقامــات  باالتریــن  طــرف  از  یــد  خلــع  بــه 
شــاهد  گذشــته  در  را  اجرایــی  دســتگاه های 
بوده ایم! آیا این تفّکر و اقدام ظالمانه نیست؟  
که  کرم )ص( است  حدیث شیوایی از پیامبر ا
می فرمایند: ”الملک یبقی مع الکفر و الیبقی 

مع الظلم“.
کفــر یعنی انــکار حــق خداوند تبــارک و تعالی 
و ظلــم یعنــی انکار حــق بنده خــدا، خداوند 
انــکار حــق خــود را تحمــل می کنــد ولــی انکار 

حق بنده هایش را نمی پذیرد!

خواهــان  ســازندگان  و  پیمانــکاران  جامعــه 
که  یک شــرایط عمومی پیمان عادالنه است 
طرفین قرارداد در جایگاه مســاوی بتوانند با 
کنند،  یکدیگر و در شــرایط مســاوی صحبت 

کار را پیش ببرند.  همکاری نمایند و 
آیا این خواســته، زیاده خواهی اســت؟ طرف 
مقابــل چرا به دنبال یک جایــگاه برتر و باالتر 
کــه بــر جــان و مــال و آبــروی حرفــه ای  اســت 

کم باشــد؟  آیــا یکطرف  طــرف قــراردادش حا
قــرارداد بیشــتر از طــرف مقابــل قلبــش برای 
اصــال  اینجانــب  نظــر  بــه  می طپــد؟!   وطــن 
خــود  ذات  در  ســازندگی  و  نیســت   چنیــن 
عشق به میهن را فزونی می دهد و سازندگان 

عاشقان واقعی وطن هستند. 

باعــث  عادالنــه  قــراردادی  شــرایط  وجــود 
افزایــش  و  ملــی  اقتصــاد  شــکوفایی  و  رشــد 
اثربخــش و بهــره وری تعامــالت هــر دو طــرف 
قــرارداد می شــود برعکس شــرایط قــراردادی 
یکطــرف  کــه  می گــردد  موجــب  یکطرفــه 
همیــن  مطالعــه  بــه  نیــازی  حتــی  قــرارداد، 
حــس  خــود  در  را  نابرابــر  قــراردادی  شــرایط 
نکنــد! لذا بــرای برون رفت از شــرایط موجود 
از  یکــی  مطلــوب،  شــرایط  بــه  رســیدن  و 
ح ها،  الزامات حصــول موفقیت در اجرای طر
متــن  در  حل اختــالف  هیأت هــای  تعییــن 

قراردادهاست. 

کــه هیــأت حــل اختالف   الزم بــه ذکــر اســت 
کار  واقعــی، نباید با حکم یکطرف قــرارداد به 
گمــارده شــود. مشــخصه اصلــی هیــأت حــل 
کامــل  کــه از اســتقالل  اختــالف  ایــن اســت 
برخوردار باشــد. هیأت هــای حل اختالف در 
کــه بــا حکــم باالترین  دســتگاه های اجرایــی 
مقام دســتگاه اجرایی تشــکیل می شوند، به 
هیچ وجــه نمی تواننــد بی طرف باشــند و این 
گامــی مثبــت تلقی می شــود اّما  گــر چه  تفکــر 
بــا یــک داوری یــا حکمیــت بی طــرف فاصله 
بسیار زیاد دارد! ما خواهان داوری با ترکیبی 

کــه داورهــا وام دار هیــچ یک از  هســتیم 
طرفین قرارداد نباشند. 

بــا درک صحیــح از اهمیــت ایــن ســند 
ســال  از  کشــور  ســازندگی  در  کلیــدی 
1388 و طــی 170 جلســه ســه ســاعته 
کارشناســان بخش  در جمع 33 نفره از 
دولتی و خصوصی و 70 جلسه در جمع 
کوچکتــر و بــه زعامــت معاونــت نظــارت 
راهبــردی، شــرایط عمومــی پیمــان بــه 
مدت حدود 2/5 سال مورد بررسی قرار 
که  گرفت. مشاور  ره شهر  بر اساس قراردادی 
بــا معاونــت فوق الذکــر داشــتند و از طــرف آن 
که ســالها  )آقــای مهندس عطاء اهلل هاشــمی 
صادقانــه در این حــوزه در ســازمان مدیریت 
کــرده و چهــره ای آشــنا و خــادم در  خدمــت 
کشــور است(  اذهان جامعه فنی و مهندســی 
نظــرات  جمع بندی کننــده  و  تدوین کننــده  

بودند.

ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣباالخره جلســات به پایان رسید و مژده انتشار 
یــک شــرایط عمومی پیمــان عادالنــه، بارها 
از تریبونهــای مختلــف بــه اطالع ســازندگان 
بخــش  یکســال  حــدود  رســید.  کشــور 
جمع بنــدی  بــود،  بی خبــر  آن  از  خصوصــی 
ســازمان  محتــرم  کارشناســان  امــروز 
مدیریت، فاصله ای با جمع بندی جلســات 
که با مطالعــه دقیق و  فوق االشــاره داشــت، 
گرفــت و  کارشناســانه آن، اصالحــات انجــام 
کتبی به محضر جناب آقای دکتر  به صــورت 
نوبخــت و جنــاب آقــای مهنــدس شــافعی و 
ریاســت محتــرم بخــش نظــام فنــی اجرایــی 

گردید.  ارائه 

امید اســت ســرانجام شــاهد انتشــار شرایط 
کامــل بــه خصوص  عمومــی پیمــان جامــع، 
که قطعا منافع ملی با چنین  عادالنه باشیم 
 شرایط عمومی پیمانی تامین می گردد.یقینًا

گام مؤثر برمی دارند   نام آنانکه در این مسیر 
کشــور ثبــت می شــود و  در تاریــخ ســازندگی 

جاودانه می ماند. 

گر شرایط قراردادی درست بود، شاهد  ا

كه  ایــن همــه تطویــل پیمانهــا نبودیــم 

زمان متوسط اجرای پروژه های عمرانی 

كــه در آمارهــا آمــده اســت، به  را آنگونــه 

بیش از 10 سال افزایش دهد.
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كــــشور كلیدݤی ترین ســـــند ساخت و ساز  
باید عادالنه و حول محور منافع ملی باشد

شرایط عـــــمومی پیمان
هیات مدیره  سندیکای شرکت های ساختمانی ایران:

شــنبه 26 مهرمــاه هیات مدیره ســندیکای 
شــرایط  بررســی  ســاختمانی   شــركتهای 
كار خــود قرار  عمومــی پیمــان را در دســتور 
داد. اعضــای هیــات مدیره حول ســواالت 
ح شــده در این باره به بحــث و تبادل  مطــر
كــه مشــروح مباحــث ایــن  نظــر پرداختنــد 
نشســت جهت اطالع خواننــدگان محترم 

عینا درج می گردد. 
هیأت مدیــره  ریاســت  جلســه  ابتــدای  در 
ســندیکا از ادامه بررسیها در خصوص شرایط 
عمومــی پیمــان در نظام فنــی – اجرایی خبر 
کمیســیوهای  دادنــد. از جملــه در خصــوص 
کــه در اســتانها  حل اختــالف در زمــان فســخ 
توسط شورایعالی فنی استان و در سطح ملی 
توســط شورایعالی فنی پیشنهاد شده است. 

کان بی اطالعیم. کما از نتیجه این بررسیها 
در ایــن مورد اعضــای هیأت مدیره به بحث و 
که نتایــج آن بطور خالصه  بررســی پرداختند 

به شرح زیر است:
ک عضو هیات مدیره سندیکا  مهندس سما

با بیان اینکه نزدیک به 7 ســال اســت مســئله 
شــرایط عمومی پیمان در حال پیگیری است 
که تمام این موارد در شــرایط عمومی  در حالی 
پیمان فیدیک ذکر شــده اســت، افــزود:  نباید 
کنیــم. تفکــر و تجربــه  چــرخ را از ابتــدا اختــراع 
که  چنــد دهه ســاله ا در فیدیــک وجــود دارد، 
پشــتوانه این مســئله اســت. انضباط در ذات 
شــرایط عمومی پیمــان دیده شــده اســت، از 
کارشناسی بر روی شرایط  کار  این رو لزومی به 
روی  از  می تــوان  و  نیســت  پیمــان  عمومــی 
کــدام از مســائل را یافت و پاســخ  فیدیــک هــر 
گــر می خواهیــم شــرایط عمومی پیمان  داد. ا
کردن با فیدیک  کار  به جایی برســد اول بایــد 

را ترویج کنیم.

مهنــدس مجیــد شــیخ بهایی عضــو هیــات 
مدیــره ســندیکا نیــز گفــت: شــرایط عمومــی 
طرح و ســاخت ترجمه لغــت به لغت فیدیک 
اســت اما در ســازمان برنامه تغییراتی یافته، و 
هر وقت صحبت از فیدیک می شــود، سازمان 

برنامــه شــرایط عمومــی طــرح و ســاخت را به 
که در شرایط  جای فیدیک پیشنهاد می دهد 
اجرایی کنونی مملکت کلی نقطه ضعف دارد.

كــرد: ســازمان  مهنــدس ملکیانــی  تصریــح 
کرد  مدیریــت از تعــدادی از انجمنهــا دعــوت 
تــا درباره شــرایط عمومی پیمــان نظر بدهند 
کــه ما شــرایط فیدیــک را پیشــنهاد دادیم اما 
در نهایــت، جمع  بنــدی از فیدیک با شــرایط 
ک عمــل شــد. شــرایط  عمومــی پیمــان مــال
عمومی پیمان جمع شــده با شرایط عمومی 
پیمــان فیدیک تطبیــق داده شــده اما آنچه 

منتشر شده با فیدیک متفاوت است. 
ݣݣݣݣدر ادامه این جلسه قرار شد به طور موردی 
این مســئله بررسی شــود و اعضای حاضر 
در نشســت، نظر خــود را درباره ســوالهای 
ح شده از طرف ماهنامه پیام آبادگران  مطر
كــه مهندس ملکیانــی    به بیان  ارائــه دهند 
ســوالها پرداخــت و اعضــای هیــات مدیره 

نظرات خود را درباره آن ارائه دادند.
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سئوال 1
 نظر شما درباره شرایط عمومی پیمان فعلی چیست؟

مهندس جواد خوانساری نایب رئیس هیأت مدیره 
گفت: شرایط عمومی  سندیکا در پاسخ به این سئوال 
پیمان فعلی بیش  از 50 سال پیش تهیه شده و مورد 
مرحوم  انقالب  اوایل  در  است.  گرفته  قرار  استفاده 
گفتیم  و  کردیم  دعوت  را  سحابی  عزت اهلل  مهندس  
که ایشان  کارایی ندارد  شرایط عمومی پیمان موجود 
کاری انجام دهد. در زمان آقای دکتر نجفی شرایط  نتوانست در این باره 
که با تغییرات اندکی نسبت به شرایط  عمومی پیمان جدیدی تهیه شد 
ادامه  سالها  این  طی  در  ما  پیگیری  شد.  ابالغ  قدیمی  پیمان  عمومی 
داشته تا پروژه با مبلغ و زمان دیده شده تمام شود. دو- سه سال پیش 
نیز مقرر شد شرایط عمومی پیمان مجددا تدوین شود. در حال حاضر 
کار انجام می شود و امیدواریم این تعامالت بتواند مشکالت  در این باره 
که این امر جز  طرح را ببیند و قیمت مناسب در آن پیش  بینی شده باشد 

کاربرد تجربیات شرکتهای فعال راه دیگری ندارد. با توجه و 

و  هیأت مدیره  عضو  عطاردیان  محمد  مهندس 
سئوال  این  به  پاسخ  ادامه  در  سندیکا  شورایعالی 
گفت: شرایط عمومی پیمان موجود، دو طرفه نیست 
که از آن  کسانی  و در بسیاری موارد یک طرفه است و 
کار سازندگی با  استفاده می کنند مجبورند برای ادامه 
کنند. در مورد حل اختالف هم، به نظر من  آن مدارا 
ماده 53 اضافه است. دو طرف با هم پیمان می بندند و قرار می شود در 
کنند، نیازی به سازمان  صورت پیش آمدن مشکل به نفر سوم مراجعه 
ملزم  می توانند  طرف  دو  پیمانی  هر  نیست. در  دولتی  سازمان  و  برنامه 
باشند بر سر یک نفر به توافق برسند یا نمایندگان خود را به عنوان هیأت  
که حتی درباره ضبط ضمانت نامه یا خلع ید هم  کنند  حل اختالف معرفی 
که الزم شد فراتر از این افراد،  گر هم مواردی پیش آمد  تصمیم بگیرد. ا
داد.  ارجاع  دادگستری  به  را  آن  می توان  شود  اقدام  مشکل  حل  برای 
همه  به  که  دارد  ظرفیت  چقدر  فنی  عالی  شورای  که  اینجاست  سوال 
گروه  درون  در  راحتی  به  بپردازد. اختالفها  پیمان  به  مربوط  اختالفهای 
قابل حل است. به نظر من با حل مسئله نحوه حل اختالف، سایر مسائل 

کرد.  را می توان به راحتی حل 

ک در مورد این سئوال چنین  كاظم سما مهندس 
عمومی  شرایط  مورد  در  ما  سندیکای  داد:  پاسخ 
بهتر  باید  کتیک  تا در  هم  و  استراتژی  در  هم  پیمان 
عمل می کرد. علی رغم اینکه اعضای سندیکا، هیات 
پیمان  عمومی  شرایط  مورد  در  پیگیری  به  را  مدیره 
قابل قبول نبود.  کار  فیدیک فرا خوانده بود حاصل 

انسجام  و  بوده  مطالعه  و  تجربه  سالها  نتیجه  فیدیک  عمومی  شرایط 
درست ارگانیکی از جمله در موضوع باالنس چک (تساوی طرفین) دارد. 
پیمانکاران ما به دلیل شرایط عمومی پیمان نامناسب در شرایط قابل 
که دستگاههای اجرایی پاسخگوی وضعیت  قبولی قرار ندارند. در حالی 
گفته می شود چون در  که  به وجود آمده نیستند. یکی از موارد این است 
قانون اساسی ذکر شده در قراردادهای دولتی نباید حکمیت دیده شود، 
کارفرمایان  از  بسیاری  که  صورتی  در  کنیم  پیاده  را  فیدیک  نمی  توانیم 

موجود در زمره بخش خصوصی به حساب می آیند.
که به شرایط عمومی فیدیک ایراد وارد می کنند باید  کسانی   به نظر من 
کسی به آن  که به آن معتقدند. ضمن اینکه  کسانی  کنند، نه  آن را ثابت 

ایراد اصولی نگرفته است. 

مهندس منوچهر ملکیانی  در این زمینه توضیحاتی 
ح زیر ارائه داد: شرایط عمومی پیمان فعلی در  به شر
که با آن به مناقصه رفته است، عامل  تمام طرح هایی 
گفته  که  یک طرفه  ای  شرایط  است.  ملی  خسران 
عامل  باید!»   پیمانکار  می تواند-  «کارفرما  می شود 
پیمانکاری  حوزه  در  شاغل  خصوصی  بخش  ضعف 
که غالبا  کرده  اند، به این دلیل بوده  که رشد  است. تعدادی از شرکتها هم 
عوض  زودتر  پیمان  عمومی  شرایط  این  گر  ا کرده  اند.  کار  کشور  از  بیرون 
شرایط  در  توازن  نبودیم. عدم  نیمه  تمام  طرح  همه  این  شاهد  می شد 
عمومی پیمان باعث شده دستگاههای اجرایی خود را در حاشیه امنیت 
شرایط  این  نداریم.  توانمند  طرح  مجری  ما  بنابراین  ببینند،  راحتی  و 
این  می افزاید.  مملکت  خسران  بر  یابد  ادامه  چه  هر  پیمان  عمومی 
کیفیت  کاهش  شرایط عمومی پیمان بسترساز انحراف و عامل تطویل و 
نمی  تواند  هم،  گاه  ناآ طرح  مجری  باشد،  عادالنه  شرایط  گر  ا است.  کار 
عمومی  باشد. شرایط  خود  اعمال  جوابگوی  باید  چون  بیاید  میدان  به 
پیمان تعامل مرتب بین مشاور و پیمانکار را می طلبد و مشاور ناچار است 
کنیم و با تغییر  کند. ما باید نگاه خود را عوض  بسیاری از مسائل را حل 

پارادایم جلو برویم. 

سئوال 2
آیــا شــرایط عمومــی یکطرفــه به صــالح منافع ملــی و اجرای درســت 

پروژه ها است؟
به  شافعی  مهندس  آقای  گفت:  پاسخ  در  ملکیانی  منوچهر  مهندس 

گفته بود شرایط عمومی یکطرفه به صالح منافع ملی نیست. صراحت 

مهندس عبدالمجید سجادی در مورد این سئوال 
را  کار  اجرای  صالحیت  کنون  تا  ما  مجریان  گفت: 
نداشتند، با شرایط عمومی پیمان در شرایط عادی 
کار را پیش برد ولی به محض اینکه مشکلی  می توان 
کاستی های زیادی در آن دیده می شود.  پیش می آید 
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ندارد  ضرر  پیمانکار  برای  فقط  دارد  مشکل  که  پیمانی  عمومی  شرایط 
تحویل  عدم  به  پروژه  شدن  متوقف  می زند. چون  ضربه  هم  دولت  به  و 
پیمان  عمومی  شرایط  بودن  طرفه  یک  می انجامد.  مقرر  موعد  در   کار 
نتیجه ای جز تطویل پروژه ندارد، طبق آمار سازمان برنامه متوسط زمان 

اجرای پروژه ها در ایران 12 سال است. 

سئوال 3
 آیا نقش مهندس مشــاور در شــرایط عمومی پیمان به درستی تعریف 

شده است؟
درباره  مدیره  هیات  عضو  تاهباز   علی  مهندس 
هرچه  استقالل  كرد:  بیان  چنین  سئوال  این 
بیشتر مشاوران در پروژه ها می تواند هماهنگی های 
کند و آنها را پاسخگو،  بیشتری را با پیمانکاران ایجاد 
توانمند و پروژه  محور نماید.  البته مکانیزم آن به طور 

کامل پیاده نشده است.

گفت:   باره  این  در  زاده  مصطفی   محمود  مهندس 
اختیارات  می رسد  نظر  به  کنونی  عمومی  شرایط  در 
نیست.  آنها  مسئولیت  با  هماهنگ  مشاوران 
کننده  مهندسین مشاور در فاز اجرایی نقش تعیین 
ایفا  کیفیت  و  زمان بندی   ، پروژه  سرنوشت  در 
می کنند. در حال حاضر این  اختیار و مسئولیتها در 

شرایط عمومی پیمان پررنگ دیده نمی شود.

نقش  حاضر  حال  افزود:در  بحث  این  ادامه  در  ملکیانی   مهندس 
مهندسین مشاور در فاز سه  متناسب با آنچه در شرایط عمومی پیمان 
از پیمانکار خواسته شده  انطباق ندارد . در حقیقت مشاور پروژه نداریم، 

کارفرما داریم. مشاور 

بازرسان  هیأت  عضو  ضرابی  مجتبی  مهندس 
گاه عدم هماهنگی میان  گفت:  سندیکا در این باره 
اختیارات و مسئولیتهای مشاور برای پروژه ها مشکل 
عمرانی،  کار  متوالی  سالهای  طی  می کند. در  ایجاد 
که   بیشترین مشکالت ما از این نامتعادلی بوده است 
کل پروژه ها  صرف حل اختالف  20 درصد وقت ما در 

در این زمینه ها شده است.

این  در  مدیره  هیأت  عضو  ورزنده  علی  مهندس 
گفت: در جامعه مهندسان مشاور منشور اخالقی  باره 
که مهندسان مشاور  که در آن توصیه شده  وجود دارد 
مناسبات  در  منشور  این  نقش  باید  باشند،  بی طرف 
گردد تا مشاور بیش از پیش در  آنها برجسته تر نمودار 

چهارچوب مشاور پروژه ایفای نقش نماید.

سئوال 4
 نظر شما در مورد هیات حل اختالف چیست؟

گفت: باید از ابتدا  در مورد سئوال فوق آقای مهندس منوچهر ملکیانی   
عامل حل اختالف در پروژه تعریف شده باشد و مسئول آن در دسترس 
باشد. در بند 1 ماده 53 طرفین می توانند روی یک شخص تفاهم کنند، در 
گر تفاهم نکنند مورد باید به رئیس سازمان برنامه  بند سوم نوشته شده ا
ارجاع داده شود تا به شورایعالی فنی ارائه دهد. اما چرا سازمان مدیریت 
کارشناسی، تفسیر شرایط عمومی  که باید با مجموعه  یا هیاتی  در حالی 
شخص  روی  تفاهم   2 بند  می کند.  امتناع  آن  از  گیرد  عهده  بر  را  پیمان 
کید داریم  باید از ابتدا در پروژه  که ما معتقدیم و تا حقیقی و حقوقی است 
کارشناسان  گردد. ما معتقدیم می توان لیستی از  قرار داده شود و تعریف 
تا  نمائیم  اعالم  مدیریت  سازمان  و  مشاوران  سندیکا، جامعه  طرف  از  را 

کارشناس انتخاب شده عهده دار حل اختالف شوند.  ترکیبی از سه 
در مورد وجود مرجع حل اختالف در پیمان، سازمان مدیریت نظر منفی 
شده  ناشی  جا  همین  از  دارد  اشاره  طرح  مدیر  به  که   31 ماده  داشت. 
است. البته در شرایط عمومی پیمان جدید اختیارات مدیر طرح تعریف 

شده است.

گفت: در همه جا مرجع برای  مهندس عبدالمجید سجادی در این باره 
که مرجع مشخص نشده است.  کشور ما  حل اختالف وجود دارد به جز 
به نظر من باید بخش خصوصی در این هیات حل اختالف حضور داشته 

باشد.

هیات  عضو  پورشیرازی  محمدعلی  مهندس 
حل  برای  ما  كه:  كرد  اشاره  مورد  این  در  بازرسان 
اختالف، قانون و مصوبه مجلس را داریم. مثال قانون 
از  نفر  یک  دادگستری،  از  نفر  یک  آن   در  که  مالیاتها 
هستند  عضو  آن  در  دارایی  از  نفر  یک  و  پیمانکاران، 
پیمانکاری  امور  برای  آن  مشابه  قانون  از  می توان  که 

کرد. در مورد فیدیک، چون تمام مسائل فیدیک با جزئیات مالی  استفاده 
ما  سیستم  است   جدی  تعهدات  مبنای   بر  چیز  همه  و  شده  تعریف  آن 

کند.  نمی  تواند آن را هضم 
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مدیره  هیات  عضو  مسعودی  سیامک  مهندس 
گفت: حل اختالف در قرارداد  در ادامه این بحث 
مثال  دارد.  فرق  قراردادها  بقیه  با  پیمانکاری 
همان  قراردادها  بقیه  در  را  مرضی  الطرفین  َحَکم 
قراردادها  آن  سازمان  می کنند.  مشخص  اول 
اختالف  حل  به  حتما  نیست  الزم  که  است  طوری 
مراجعه شود. ولی در پروژه های پیمانکاری ضرورت  مراجعه به مرجع 
اختالف  به  رسیدگی  برای  سطح  دو  باید  البته  است.  زیاد  حل اختالف 
که حل و فصل موردی و سریع  باشد. یکی برای حل و فصل امور جاری 
در آن لحاظ شده باشد. دوم، حل اختالف درباره اختالفهای سنگینی 
که در آنها باید به مرجع دیردسترسی مانند  مانند خاتمه پیمان و ... 

دادگاه ارجاع داده شوند. 

سئوال 5
 آیــا مســئله ایفای تعهــدات از جانب هر دو طرف پیمان به درســتی 

انجام می شود؟
تعهدات  ایفای  باید  گفت:  زمینه  این  در  ملکیانی   منوچهر  مهندس 
سازوکار  خالف  بر  اما  شود.  رعایت  درستی  به  قرارداد  طرف  دو  هر  از 
کردن پیمانکار به ایفای تعهد خود لحاظ شده  که برای متعهد  قانونی 
که  جایی  است. تا  نشده  اندیشیده  تدابیر  این  کارفرما  مورد  است، در 
گر  مفاهیمی مانند تاخیر مجاز و غیرمجاز رایج شده است. به نظر من ا
کارفرما را به انجام  کارفرما ایفای تعهد نکند عامل حل اختالف می تواند 

تعهدات خود ملزم نماید.

مهندس فرخ جمالی عضو هیأت مدیره سندیکا در 
گرفتاری  گفت: ما یک  این موضوع وارد بحث شد و 
کارفرمایی   و  پیمانکاری  مشاوره،  کار  کل  در  را  کلی 
داریم. برخی از کارفرمایان انعطاف الزم در تعامل ندارند 
کار  که هست می خواهید  کار همین است  و می گویند 
کنید می خواهید نکنید. از طرفی مسئله اساسی این 
کارفرماها و مشاوران بر امور مربوطه تسلط ندارند.  گاهی برخی از  که  است 
من با تجربه 30 ساله  در کار ساخت و ساز، در همه پروژه های خود مشاهده 
که  کارها با روال درست صورت نمی  گیرد. در مرحله اول  کرده ام  بسیاری 
که آن را به  کند و به مشاور اجازه دهد  کارفرما باید فاز اول و دوم را مصوب 
که بدون حل و فصل شدن همه  مناقصه بگذارد ولی در عمل و در حالی 
کارها از جمله نقشه ها و تعیین مکان، آن را به مناقصه می برد. حتی در مورد 
مدت پروژه هم نشست اصولی صورت نمی  گیرد، البته با این شرایط عمومی 

کره وجود ندارد. پیمان امکان برابر نشستن بر سر میز مذا

سئوال 6
نظر شما در مورد لزوم و ضرورت  شرایط قرارداد جامع و یکسان در 

كشور چیست؟ امور سازندگی 

که در این  گفت: به درستی به خاطر دارم  مهندس منوچهر ملکیانی  
و  جامع  قرارداد  شرایط  ضرورت   و  لزوم  بر  نیز  شیبانی  دکتر  آقای  زمینه 

کرده است. کید  یکسان و عادالنه تأ

سئوال 7
 در مورد خاتمه پیمان چه نظری دارید؟ 

گفت: در ماده 46 و 47 یک  خ جمالی در باره این سئوال  مهندس فر
کند. به  کند و حکم را اجرا  طرف پیمان می تواند تشخیص دهد، حکم 
کارشناسی نظر دهند. به هیچ  نظر من در این مقوله فقط باید هیات 
حکم  و  دهد  تشخیص  قرارداد  طرف  یک  نمی  پذیرد  سلیم  عقل  وجه 
کند. الزم است مرجع دیگری حکم را تشخیص، ابالغ  کند و آن را اجرا 
کند. البته ما در طرحهای عمرانی مجری طرح را در جاهایی به  و اجرا 
ابالغ  و  تشخیص  برای  دارد  دست  در  را  بیت  المال  منابع  اینکه  دلیل 
حکم محق می دانیم اما در مورد اجرای حکم، به هیچ عنوان یک طرف 
کار به منزله از  قرارداد نباید حکم به ضبط ضمانت نامه دهد چون این 

بین بردن اعتبار مالی پیمانکار است.  

کارفرما تصمیم  گفت: گاهی  مهندس عبدالمجید سجادی در این باره 
کردن آن باید  به خلع ید می گیرد اما درباره ضبط ضمانت نامه و اجرایی 
و  شود  احاله  دیگری  مرجع  به  آن  امور  خلع ید،  شرایط  و  دالیل  ارائه  با 
رأی  صدور  و  تصمیم گیری  به  اقدام  جانبه  همه  بررسی  با  مرجع  آن 
بود  ناچار  می شد  ید  خلع  که  پیمانکاری  گذشته  در  نماید. متاسفانه 
کارفرما  کند، زیرا در بسیاری از موارد  کارگاه رها  ماشین آالت خود را هم در 

کارگاه می شد. مانع از ورود پیمانکار به 

کار باید  کارفرما فقط در مورد  گفت:  مهندس ملکیانی  نیز در این زمینه 
تصمیم بگیرد اما در مورد ضبط ضمانت نامه  یا در مورد ماشین  آالت و 
که پیمانکار سر پروژه آورده است هیچ حق تصمیم  گیری ندارد.  وسایلی 
که زیر نظر شورایعالی فنی عمل می کند برای  در این باره هیات سه نفری 

تصمیم  گیری پیشنهاد می شود. 

كرد: با توجه به مصوبه  مهندس علی تاهباز هم در این موضوع اشاره 
هیات وزیران، پروژه  هایی باید به مناقصه برود که در آن، زمان پروژه، اعتبار 
آن و زمین مورد نظر مشخص شده باشد و نقشه های آن آماده  باشند. به 

کافی است.  نظر می رسد رعایت همین مصوبه برای حل مشکالت ما 

گفت:  و  داد  توضیحاتی  موضوع  این  درباره  مسعودی  مهندس 
باید  که  کرده  رونمایی  را  پیمانی  عمومی  شرایط  هم  نظارت  معاونت 
گر اصالح  کارگشا باشد. البته ا ببینیم با اصالحات مورد نظر ما می تواند 
باشد، آسیبهای  شده  ج  خار ما  نظر  مورد  و  مقبول  محدوده  از  و  نشود 

دیگری را در پی خواهد داشت. 
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مهندس منوچهر ملکیانی  در ادامه بحث 
عمومی  شرایط  معتقدیم  ما  گفت:  فوق 
ساز   و  ساخت  سند  کلیدی  ترین  پیمان 
کشور است و باید عادالنه و حول محور  یک 
در قرارداد  دوطرف  گر   ا باشد.  ملی   منافع 

به  بنشینند  هم  روبروی  برابر  دوجایگاه 
محصول  هست.  پروژه ها  و  کشور  صالح 
عادالنه،  و  منطقی  پیمان  عمومی  شرایط 
همدیگر  بتوانند  طرف  دو  هر  که  است  این 
طرف  دو  هر  و  دهند.  قرار  سوال  مورد  را 

پاسخگو باشند.

گفت:   دوستان  تائید  در  جمالی  خ  فر مهندس 
مطالعه  دوستان  همه  و  آمده  مدیریت  سازمان  از  که  را  نسخه ای  
کردند و آن را به  گر اصالح و اصالحات پیشنهادی  را  قبول  کرده اند، ا
کار بردند. این اصالح می تواند نتیجه بخش باشد و در شرایط عمومی 

کشور برجای بگذارد. پیمان اثر مثبت و متکی به منافع ملی 

سئوال 8
 نظر شما در مورد مسئله خلع ید و ضبط ضمانت نامه ها چیست 

و چه پیشنهادی برای آن دارید؟

خالل  در  که  همانطوری  داد:  توضیح  ملکیانی   مهندس  آقای 
تصمیم  کار  مورد  در  فقط  باید  کارفرما  شد  اشاره  نیز  دیگر  سئوالهای 
که  تجهیزاتی  و  ماشین آالت  و  ضمانت نامه  ضبط  مورد  در  بگیرد. 
کرده است هیچگونه حق تصمیم گیری  پیمانکار در محل پروژه مستقر 
که در قبال نیز اشاره شد در این باره باید هیأت سه  ندارد همانطوری 

کند. که زیر نظر شورایعالی فنی تشکیل می شود، تصمیم گیری  نفری 

سئوال 9
 نظر شــما در مورد اینکه  دســتگاههای اجرایی موظف باشند قبل 
از برگــزاری مناقصــات از پــادار بــودن اعتبــار بودجه مطمئن شــوند 

چیست؟
كرد  :از عوامل مؤثر در  آقای مهندس ملکیانی  در این زمینه هم اشاره 
برجا ماندن حدود سه هزار پروژه نیمه تمام، پادار نبودن اعتبار بودجه 
که اطمینان حاصل نکرده است  کارفرمایی تا زمانی  است. لذا بخش 
کافی برای اجرای پیمان دارد نباید بدون پشتوانه  که تخصیص بودجه 

کند. کافی مالی به برگزاری مناقصه مبادرت 

سئوال 10
تركیــب مرجــع حــل  مــورد   نظــر شــما در   
كاركرد آن چیســت؟ و  اختــالف و چگونگی 

چه پیشنهادهایی دارید؟
مهندس ملکیانی در این مورد هم توضیح 
که زیر نظر شورایعالی  داد که هیأت سه نفری 
گر در شرایط عمومی پیمان  فنی عمل می کند ا
تعریف دقیقی از آن به عمل آید و وامدار هیچ 

کند. گروهی نباشد، می تواند اختالف را حل 

سئوال 11
 آیا شرایط خصوصی می توانند شرایط عمومی  را 

كنند؟ نقض 
خالف  بر  نباید  خصوصی  شرایط  گفت :  ملکیانی  منوچهر  مهندس 
شرایط عمومی پیمان باشد چون باعث باطل شدن پیمان می شود. 
در  که  می شود  گذاشته  شرط  گاه  و  شده  رایج  امر  این  متاسفانه  اما 
کدام از شرایط عمومی پیمان رعایت  صورت تصمیم برای خلع ید هیچ 

نخواهد شد. 

 
سئوال 12

 نظــر شــما در مورد اقدام مشــترک طرفین قــرارداد در حل اختالف 
با یکدیگر چیست؟ و برای اثربخشی آن چه پیشنهادی دارید؟

اختالف  حل  برای  باید  طرفین  گفت:  ملکیانی   منوچهر  مهندس 
 53 ماده  بروید  می شود  گفته  که  حالی  در  کنند،  اقدام  یکدیگر  با 
حل  به  موظفند  طرف  دو  شود  گفته  باید  که  حالی  در  (حل اختالف) 
طفره  برای  بهانه ای  کار،  شدن  متوقف  مسئله  نباید  بروند.  اختالف 
رفتن طرفین از مراجعه به حل اختالف باشد، بلکه همین خطر متوقف 
کار باید اهرمی برای مراجعه سریع طرفین به مرجع حل اختالف  شدن 

باشد. 

سئوݥݥݥاݥݥݥلݥݥݥ 13ݥݥݥ
كارفرما یــا مجری پیمان   نظر شــما در مــورد معرفی دقیــق نماینده 

در ابتدای قرارداد چیست و چه پیشنهادی در این مورد دارید؟ 
که قرارداد  كرد : از آنجایی  مهندس ملکیانی در این مورد هم اشاره 
باید دارای جامعیت باشد لذا شایسته است در ابتدای قرارداد نماینده 
کارفرما و مجری پیمان مشخص و معین شوند تا در مراحل بعدی روند 

امور دچار وقفه و نارسایی نگردد. 

مهندس منوچهر ملکیانی:
ما معتقدیم شــرایط عمومی پیمان 
ســاز   و  ســاخت  ســند  كلیدی  تریــن 
كشــور اســت و بایــد عادالنه و  یــک 
گر   حــول محــور منافــع ملی باشــد. ا
دوطــرف قــرارداد در  دوجایــگاه برابر 
روبروی هم بنشینند به صالح كشور 
و پروژه ها هســت. محصول شرایط 
عمومی پیمــان منطقــی و عادالنه، 
كــه هــر دو طــرف بتوانند  ایــن اســت 
همدیگــر را مورد ســوال قرار دهند. و 

هر دو طرف پاسخگو باشند.
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ابتدا از سوی رئیس هیات مدیره سندیکای شركتهای ساختمانی عنوان 
گردید:ما با مطالعه شرایط عمومی پیمان پیشنهادی، ایرادات وارد بر آن را 
بررسی و ارسال کردیم. مسئوالن گفتند این ایرادات لحاظ شده و اصالحات 
دیده  ما  نقطه نظرات  از  نشانی  جدید،  ویرایش  در  است.  گرفته  صورت 

نمی شود.  

که در بخش تاخیر در  وی افزود: طبق بندهای 37-10-2 و  1-2-10-37 
پرداختها ذکر شده در صورتی که میزان مطالبات صورت وضعیتهای موقت 
کارکرد فرضی  تأیید شده از 8 درصد مبلغ اولیه پیمان بعالوه 3 ماه متوسط 
کدام بیشتر است( بیشتر شود  ماهانه یا 20 درصد مبلغ اولیه پیمان )هر 
پیمانکار می تواند درخواست اعمال ماده  48 را نماید ولی تاخیر در پرداخت 
که  کار را به پیمانکار نمی دهد. این به آن معنی است  کردن  اجازه متوقف 
پیمانکار باید تا 20 درصد پیمان، تحمل داشته باشد و بدهکار گردد. عالوه 
کم بر این حرفه، پیمانکار می تواند به کارفرما  بر این آیا با شرایط فرهنگی حا
بگوید: اعمال ماده 48 کند؛  این  غیرممکن است. چرا که کارفرما از آزاد کردن 
ضمانتنامه ها به دلیل ترس از اقدامات بعدی پیمانکاران می ترسد و به همین 
دلیل برای اعمال ماده 48 از پیمانکار مستنداتی دریافت می کند و تعهداتی 
اخذ می نماید که یکی از موارد ذکر شده دیگر این است که طبق بند 10-37-
که خسارات وارده به پیمانکار بر اساس اعداد حاصل از بند  2-2 در صورتی 
 (37-10-1( برابر یا بیشتر از 3درصد مبلغ اولیه پیمان شود، پیمانکار می تواند

کارفرما قطع  کند اما در این صورت رابطه پیمانکار و   درخواست ماده 48 
می شود و معلوم نیست اصل مبلغ چگونه اعاده می گردد. البته ما تقاضا 
گر به ماده 48 رسیدیم از آن زمان تا زمان پرداخت، هزینه دیرکرد  داریم ا
از  شده  تدوین  پیمان  عمومی  شرایط  این  من  نظر  به  شود.   پرداخت 

نیز  ماده 37  به  مربوط  نکته  کترین  خطرنا و  نیست  برخوردار  حداقل ها 
مربوط به 3 درصد ذکر شده است. 

سپس دبیر سندیکا چنین عنوان كرد: البته به نظر من باید این موضوع را 
در مقایسه با شرایط عمومی پیمان فعلی مقایسه کرد. ظاهرا ماده 37 الزامی 
برای تامین مالی نمی گذارد بلکه بر اثر عدم پرداخت به موقع شرایطی برای 
شانه خالی کردن پیمانکار از قرارداد میگذارد. در حالی که در شرایط پیمان 
کند، و اختیاری  جاری پیمانکار فقط می تواند از حق تاخیر مجاز استفاده 
برای خاتمه پیمان به پیمانکار داده نشده است. البته این برداشت حاصل 
از بررسی ظاهری این ماده است و معنای ضمنی آن داشتن توان مالی 
که  پیمانکار تا 20 درصد پیمان و به نوعی سرمایه گذاری وی است در حالی 

پیمانکار در اصل حق العمل كار است، نه سرمایه گذار.

رئیس هیأت مدیره با تأیید سخنان وی گفت: طبق این شرایط ویرایش 
شده، پیمانکار باید 20 درصد پول را در جیب خود داشته باشد تا بتواند 

طبق برنامه زمان بندی کار را پیش ببرد. 

این دلیل  به  در ماده 37 دقیقا  گفت:  نیز  از اعضای هیأت مدیره  یکی 
گر در شرایط  که طبق ماده 203 قانون مدنی ا میزان خسارت محدود شده 
قرارداد مبلغی یا درصدی به عنوان خسارت پیش بینی شده باشد، قاضی 
نمی تواند بیش از آن را برای پیمانکار بنویسد. عالوه بر این، ما در بخشنامه 
سرجمع همین موضوع 20 درصد را داشتیم، پیمانکار 22-23درصد هزینه 
کارفرما با تسویه 3درصد آن، طلب وی را به زیر 20درصد می رساند  می کرد و 
کار باشد. ما نیز با پذیرفتن این شرایط عمومی  تا پیمانکار ناچار به ادامه 
روبرو  مشکل  با  سرجمع  قراردادهای  با  درگیر  پیمانکاران  مانند  پیمان 

یــک نســخه از ویرایــش جدیــد شــرایط عمومــی پیمــان توســط 
ریاســت امور نظــام فنی معاونــت برنامه ریــزی و نظــارت راهبردی 
رئیــس جمهــور بــه شــورای هماهنگــی تشــکلها ارســال شــد تا به 
اطالع اعضای شــورای هماهنگی برسد. به همین منظور اعضای 
هیات مدیره سندیکای شركتهای ساختمانی در جلسه روز سوم 
آبان خود  به بررسی این شرایط عمومی پرداختند كه بیشتر تمركز 
جلسه بر روی ماده 37 این شرایط عمومی به نام صورت وضعیت 
موقــت بــود كه در فصل چهــارم )تضمین، پرداخــت و تحویل كار( 
بــه آن پرداختــه شــده بــود. در این جلســه مفاد ماده 37 شــرایط 
عمومــی پیمــان )ویرایــش جدیــد( قرائــت شــد تــا اعضــای هیات 

مدیره در مورد بندهای مختلف آن نظر دهند.

در جلسه هیات مدیره سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران  صورت گرفت:

رسی ماده 37 شرایط عمومی پیمان  بر
ویرایش جدید
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خواهیم شد. 

كرد: در ماده 37  در همین باره عضو دیگر هیأت مدیره نیز تصریح 
ما الزام به تامین مالی نداریم ولی با فرمول ارائه شده مجبور به این 
کار خواهیم شد. قبال ضرر و زیان ما تا 5 درصد تعهدات بود ولی با این 

شرایط، ضرر و زیان ما باالی 25درصد خواهد بود. 

كه الزم  كید روی این نکته  یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره نیز با تا
كرد: بهتر است در  گرفت، عنوان  گونه تفسیر به رای را  است جای هر 
بخش مربوط به پرداختها صراحتًا به پیش پرداخت، صورت وضعیت و 
تعدیل اشاره شود.  عالوه بر این باید اینبار وارد محتویات شده، و نظر 
کدام از ماده ها و  کشور را به طور موردی درباره هر  جامعه پیمانکاری 

بندها ذکر کنیم.

كرد:  عضو دیگری از هیأت مدیره ضمن تائید این تذكر، خاطرنشان 
که می توان با افزودن  یکی از ویژگیهای این ماده دو پهلو بودن آن است 
این موارد مبهم  چگونگی  از  یکی  کرد.  ابهام زدایی  آن  از  تبصره  چند 
محاسبه میزان خسارت تاخیر در مدت قطع قرارداد تا رسیدگی به آن 

است. 

كمیسیون فنی نیز با پرداختن به جزئیات قابل بحث درباره  رئیس 
این شرایط عمومی پیمان به دلیل شتابزدگی  كرد:  این ماده عنوان 
در تهیه آن پر از غلط های امالیی و مغایرت های مفهومی است. مثال 
که اصال مربوط به آن نیست.  در ماده 46 به بند 32-10 ارجاع می دهد 
ندارد.  زمانی  ارتباط  که  می دهد  ارجاع   5-50 بند  به   24-8 بند  در 

در ماده 17 بند 15 و 16 دوباره در بند 17 تکرار شده است. وی افزود: 
مغایرتهای زمانی درباره صورت وضعیت به نوعی تنظیم شده که کارفرما 
که بتواند با تاخیر صورت وضعیت را  را در حاشیه ای امن قرار می دهد 
کند. در برخی از بندها موضوعی طرح شده ولی مکانیزم های  پرداخت 
حل  جای  به  هم  موارد  برخی  در  است.  نشده  تعبیه  آن  برای  الزم 
مانند موارد  برخی  کلی  حذف  به  پیمان  عمومی  شرایط   مشکالت 

 بحث اقاله پیمان پرداخته است. 

که قابل تفسیر است، مثال به  کار رفته  در ماده 37   برخی عبارات   به 
کید روی کلمه پرداخت مطالبات، از رفع موانع یادشده استفاده  جای تا

شده است که می تواند راه را برای تفسیر به رأی باز کند.

پــس از اینکه نایب رئیس كمیســیون انتشــارات پیشــنهاد اصالح یا 
افزودن تبصره های اصالحی به برخی موارد و بندها را داد در انتهای 

كه: كرد  این جلسه رئیس هیأت مدیره بیان 

 همیشه باید در مسیر درست قدم برداشت و از هیچ تالشی ناامید 	 
نبود.

 نامه ای به نظام فنی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس 	 
جامعه  كه  متذكر شویم  موارد  این  اعالم  ضمن  و  بنویسیم  جمهور 
و  ملی  منافع  راستای  در  را  پیمان  عمومی  شرایط  این  پیمانکاری 

تامین نظر سازندگان كشور نمی داند.
 از آنها می خواهیم در مالقاتی حضوری از استدالل های مدنظر ما 	 

كه تامین برخی از این اصالحات احتیاج به پذیرفتن  گاه شوند چرا  آ
استدالل های ارائه شده از جانب ما دارد.

پیامآبادگران
شماره

اشاره:
مجموعه پرسش و پاسخ در ارتباط با ابهامات 
مطروحــه در قراردادهــای منعقــده  ســال های 
اخیر ، با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی 
و اظهــار نظرهــای دریافتــی در بخــش شــرایط 
عمومــی  پیمان بــه صــورت ویژه نامه  ماهنامه 
پیــام آبادگران كه  توســط دفتر فنی ســندیکای 
شركتهای ساختمانی ایران تهیه و تدوین شده 

است ، ضمیمه می باشد.
بدینوســیله از مدیــران ارشــد شــركتهای عضو 
درخواســت می شــود برای تهیــه این مجموعه 
ارزنده با  سندیکا و شــماره  66464261 تماس 

حاصل نمایند.

322
ماره 
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بــا توجــه بــه نشســتهای چنــد ســاعته   و  ال اقــل دوبار در هــر  هفتــه  و ادامه آن در طی چند ســال توســط   اعضای 
كارشناســان معاونــت برنامه ریزی و نظــارت راهبردی پیرامون موضوع شــرایط  هیأت مدیــره  ســندیکا بــا مدیــران و 
عمومــی پیمــان، حســب اطالعات رســیده مفاد تعامــالت فی مابین به صــورت حداقلی در شــرایط عمومی تهیه و 
كه فــراروی مجریان پیمان قــرار می دهــد و فعالیت آنها  كه به دلیل مشــکالتی  گردیــده اســت  تنظیــم شــده،  لحــاظ 
را بــا وقفــه و معضل مواجه می ســازد. ریاســت محترم هیأت مدیــره انجمن طی نامه ای به جنــاب آقای دكتر نوبخت 
كرده اند جلســه ای حتی در حد یک ســاعت با ایشــان تشکیل شود و مراتب مشــکالت مغایر با منافع  درخواســت 

كه در شرایط عمومی پیمان باید اصالح شود به سمع و نظر ایشان برسد. كشور  ملی 
ج می شود. گرامی ماهنامه پیام آبادگران در با توجه به اهمیت موضوع عین نامه ایشان جهت اطالع خوانندگان 

اشاره:

  �س�ه �عا�ی
�ر �و�ت   �نا  آ�ی د
ور�عاو�� ���رم ��� ردی  ریا�ت  ارت را ی و �    ر

  �را�ط ��و�ی ��اان: �و�وع
��ند ��رو �� �ااره  اا�ی � ��ال  م آن � ا���ضار �ی  و  ۶/٧/٩٣�ورخ   ٩٣- ۶۴با سالم و ا��رام و ���� از ز ه : رسا�د اا ال�ات وا� �ب ا

�ده ا � � یک �را�ط ��اردادی �ادال� و جا�ع  ردی �  و � ارت را ط کار�ناسان ���رم �عاو�� � ام �ده �و �ی ا� دا و ا�الحات  �ت � 
�ن ��ارداد با�د، و  �� عد و �ور �نا�ع م�ی  ��وا�د تأ��ن ��نده  �ده�وارد � � �و   � ر ا�ن �را�ط ��و�ی ��اان ��عاً ساز�د�ی  و دی و�ود دارد � � ما ا

ن   .ی ��یار �وا�د ��ا�د ��ت ��ور را � 
� �ی ی �ت�ف آن �ی � � ند ی  � �ر �ای ا�ال � ھا راه �ل ��اری ج�سات � د  ی یادآوری  ر یات ��ز ا��ا  با�د � � ا�ن ج�سات وا�

   . �دد
ی � ددت یک س ر�عا�ی  ر � ه � �� �ن ج� کالت ���و � ا�ن �را�ط ��و�ی ��اان د��ور ��ما�ند او الع از �� � ی ا�ت �ای ا ت ��تد ا

ل �ود ق ا�تدال ل ج�سات �و  ��� ی �ا� ��ما�ند؛ ا�تد�ا دارد ق ��� ه �س د��ورات � کاران را  ر �را�ط  ی ساز�دگان و ��اا االشاره از ا
�دد   .��و�ی ��اان �ودداری 

  .��ما�ند �ھا�� ���� را دارد �بًال از د��ورات �سا�دی � �ا� �ی
  با ���� و ا��رام

  ��و��� مل�یا�ی   
 دد�ه ر��س �یأت
ی ی � �
�د�د�د�دد�د�د���هر��������س�س����س�س�س��ی�ی����ی�ی�یأیأیأیأییأیأیأیأیأت ددددددددددددددددددد
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  �س�ه �عا�ی

  �ی دو�� و ��ش ��و�ی���رم اق  ا�ان و د��ر ���رم �ورای ریا�ت  –�نا  آ�ی ��ندس غال����ن شا��ی 
  ��ع ��اردادن �را�ط ��و�ی ��اان � �ورای �ی دو�� با  ��ش ��و�ی و با ��ور ��ش ��و�ی ذی: �و�وع
  

  :رسا�د � ا���ضار �ی  ٢٩/۶/٩٣�ورخ   ٩٣- ۵۶۴�� �ااره  ��رو –با سالم و ��یات 
�را�ط ��و�ی ��اان �ع�ی  ۴٧و  ۴۶با�د، آ��ه � ماده و ھم ا��ا��نده   ��نده  �را�ط ��و�ی ��اا�ی � ی���ف ��ارداد ھم ����ص د�نده �طا از ��ف دی�� ھم حکم

ا��نا � ���ه وظا�ف �ود  کار��د و سا� �طا�بات ��ف دی�� ��ارداد ا�ت، �یو�ود دارد یا ا���ه ی���ف ��ارداد � ا�وًال و���ه اش تأ��ن ما�ی و رپدا�ت 
ما�ی ب��ا�د و �عد ���ن را �ھا� ��ع ید ��ار د�د، و ��یاری �وارد دی��، ���ر  ا ��ای کار �دون �یا�� � �و�ع د����د �ود �ااید و � ��ف  ��وا�د ��ف دی�� را م��م �
� ��وان یک �ند ک�یدی � � �ورت ... �ر د�واری ا�ت و ��ا�ت اسا�ی با ��ون �و��ه ����� ���ط ��ب و کار دارد و���ر  �ل ا�تالف � ��یار �� 

ی � ��وان � از ����ر�ن ارکان � ���ود �ضای ساز�د�ی � ��ور الزم ا�ت � د��ور کار �ورا  ��عاً . ��نده �نا�ع م�ی ��ور با�د �وا�د تأ��ن �ادال� �ودن �ی
کا �ای ادای  ؛�وان � ��ه آ�ھا رپدا�ت ��ث کا�ل � �ورد �فاد آن �یاز � زمان دارد � � ا�ن �و�تار ��ی. االشاره ��ار ��رد �و  و�ود �اا�ندگان ا�ن �ند�

جا��ه ��ندسان ��اور ا�ان ��ندگان ا�ن �را�ط ��اردادی و ا���ن �ر��ھای تأ��سا�ی و ����زا�ی و  �و��حات کا�ل ���وان � از �ر��ر�ن ��رف
  .ا دارد���� ر �ھا�� ��ما�ند  �بًال از د��ورات �سا�دی � �ا� �ی. �رورت دارد

  
  با �قد�م ا��رامات                                           

  ��و��� مل�یا�ی                                             
کای �ر��ھای سا��اا�ی   ر��س �یأت دد�ه �ند�
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تاريخ                                                                                                                                                                     محترم
سشماره

  �نا  آ�ی ��ندس شا��ی
  �عاو�  ���رم �ظارت را��ردی

  ����ص صال��ت: �و�وع 
  

  با سالم و ا��رام
کالت و سااا�د�ی   ���رات ر��ه   کارا    �د��و�ا�ه د��ور الزم ���    ا�اام  �وا�ت����ور ر�ع �� یی ��رح ذ�ل را صا  �ندی ��ما�

  :��اا�ند 

گام پا�  وو�ده�و�   �دم وا�ذاری ا��اار �دا��ن و �ذا��ن اطالعات �ر� با - ١ A� وا�ع �ذف اطالعات ���ی و جای����ی (ی ی  

کا  وداز  �م ) اطالعات �دید ا��اری اطالعات �قدور ��وده و   � ا�اام   �ورای ھما���ی   عمًال کار پا�  را   ��  مز�ی ��ھدا��ه و ا�

 .�ذا ����ی ا�ت �ای ر�ع   �ذ�ور د��ور ����ی صا  ��اا�ند . ذذ�د کار با �رف و�  زیاد و ����ت پا��ن �ورت �ی

کارا  و ااده آ��ن ١٧�و�وع ااده (���اری ���م ����ه ����ص صال��ت - ٢ ����ص صال��ت م� آ��ن ٧م� ����ص صال��ت ��ما�

 .با�د با�د   �ورد  �وا�ت �یم� �اأت ���رم وز�ا  �ییی ��و�ی آ��ن� از ����ت) �شاورا 

  ��دد با ا��رام
  ��و��� ش�و�ی

  ت ا��ا�یم�� ر��س �اأ
  :رو�و�ت 

.ی ��ت ا���ضار ا��ا�ی ��ح �نا  آ�ی ��ندس ��ادی ریا�ت ���رم ا�ور �ظام ـ  
  .�نا  آ�ی ��ندس ���ودی ریا�ت ���رم کار��وه ��ت ا���ضار  ـ
  .اطالع  یی ذ��ط ��تل��� ـ  

خـتاري
سشماره ـ

    مم �دا
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مراســم بزرگداشــت اســتاد فقیــد، مهنــدس آرک مگردیچیــان روز 
دوشــنبه 28 مهرماه از ســاعت 17 تا 19 در محل آمفی تئاتر مرکزی 
دانشگاه صنعتی امیرکبیر و از طرف دانشکده عمران این دانشگاه 
کشــور در  برگــزار شــد. تشــکلها و افــراد زیــادی از جامعه مهندســی 
این جلســه حاضر بودنــد. مهندس جواد خوانســاری نیز  از طرف 
ســندیکای شرکتهای ساختمانی در این بزرگداشت حضور داشت 
گردی خــود در نزد مهنــدس مگردیچیان  به عنوان  و از دوران شــا

کرد.   دورانی پرافتخار یاد 
در ابتدای این دیدار دكتر سید احمد معتمدی رئیس دانشگاه 
گفــت و افــزود:  از طرف  امیركبیــر  بــه مهمانــان جلســه خیرمقــدم 
کــه ســالها  جامعــه دانشــگاهی و دانشــجویان دانشــکده عمــران 
گرامــی کردنــد، نــام  و یــاد ایــن عزیــز را   بــه وجــود وی افتخــار مــی 

 می داریم.
كبیری ریاســت دانشــکده عمران دانشــگاه  دكتــر محمد زمــان 
گرد اســتاد مگردیچیــان نبــوده ام  گفــت: بنــده شــا امیركبیــر نیــز 
گذاران  امــا از جــزوات ایشــان بســیار بهره بــرده ام. ایشــان از پایــه 
گســترش دهندگان موثــر ایــن دانشــکده بــوده انــد. دانشــکده  و 
مهندســی عمــران در حــال حاضــر دو ســاختمان دارد و 41 عضــو 

کار هستند.  هیات علمی در آن مشغول به 
کرد  وی به رشــته های تحصیلی موجود در این دانشــکده اشــاره 
و دربــاره وضعیــت پژوهشــی و علمــی دانشــکده توضیحاتــی ارائــه 
کز زیــادی از جمله قطب علمی  گفــت: در ایــن دانشــکده مرا  داد و 
 مقاوم سازی ابنیه، زیرساختها و شریانهای حیاتی، مرکز تحقیقات بتن، 
مرکز تحقیقات سازه و زلزله و آزمایشگاه بتن و مصالح ساختمانی، 
هیدرولیــک،  آزمایشــگاه  مصالــح،  آزمایشــگاه  ســازه،  آزمایشــگاه 
آزمایشــگاه  پیشــرفته،  روســازی  آزمایشــگاه  ســنگ،  آزمایشــگاه 
ک، آزمایشگاه پردازش و تصویر، کارگاه جوش، کارگاه  دینامیک خا
که  نقشــه برداری، و آزمایشــگاه ســازه و زلزله )معروف به میز لرزان  
مهندس خوانســاری برای اجرای ســوله آن پیش قدم شده اند(، 
و ...فعــال هســتند. در ماههــای اخیر آزمایشــگاه جدیــدی به نام  
»مقاومت مصالح و تحقیقات سازه استاد مگردیچیان« نیز به این 
کز افزوده شد. وی افزود: بی شک موفقیتهای فعلی دانشکده  مرا
گــذاران و پیشکســوتانی همچــون مهندس  مرهــون زحمــات پایه 
کشور بوده است. گذار علم بارگذاری در  که پایه  مگردیچیان است 

رگداشت اســـــــــــــــــــتاد آرک مگردیچیان مراسم بز
 در دانشـــــگاه صنعـــــــــــــــتی امـیر کبیر  برگزار شد

است.  مردمی  و  صنفی  تشکل  یک  ساختمانی  شرکتهای  سندیکای 
ظرف  که  است  محترمی  اعضاء  از  ناشی  آن  مرجعیت  و  تأثیرگذاری 
هدایت  را  آن  مستمر  طور  به  گذشته  67سال 
بر شکوفائی و  از دیروز  بیش  نموده وهرروز  وحمایت 
تعالی آن افزوده اند.امروزه سندیکا می تواند با افتخار 
با  راهبردی  برنامه  از  برگرفته  اهداف  که  نماید  اعالم 
اهداف  است.  بارورشده  شما  بی دریغ  مساعدتهای 
که درراستای منافع ملی بسمت توسعه  استراتژیکی 
شما  و  است  شده  طراحی  عزیز  ایران  سربلندی  و 
این  اصلی  پیشروان  و  فعاالن  زمره  در  محترم  اعضاء 
گزافه گوئی  کردید و این  اهداف هستیدکه آن را محقق 

نیست.
 دست اندرکاران صنعت احداث بعد از انقالب بخاطر 
و  ارز  نبود  و  خارجی  پیمانکاران  غیاب  در  که  دارند 
از  بعد  چه  و  جنگ  در  چه  هیاهو،  بی هیچ  کاال،  و  سوخت  و  تکنولوژی 
گذاردن تنگناها  کمک دولت شتافتید، و با پشت سر  کنون، به  جنگ تا
و  آبادی  عمران،  نهادید،  بنا  را  مملکت  زیربنائی  تأسیسات  کمبودها  و 
توسعه آفریدید و خیل جمعیت ساخت و ساز را در سربلندی ملت ایران 

با دیگر اقشار مملکت سهیم نمودید.
انگیزه های  با  و  اقتصادی  رکود  مقطع  یک  از  گذار  در  که  کنون  ا هم 
مضاعف در صدد برنامه ریزی جدید توسعه هستیم، رسالت این سندیکا 
گیر  فرا و  برجسته  پیش  از  بیش  احداث  صنعت  دست اندرکاران  کل  و 
کثری  بنظر می رسد. به ویژه اینکه رویکردها نیز به سمت استفاده حدا
از توانائیها و امکانات بخش خصوصی تغییر جهت داده و فضای رقابت 
یازدهم  کار دولت   گری و تقویت بیشتر این بخش در دستور  و تصدی 

قرارگرفته است.
دولت  با  همراهی  نیز  و  سندیکا  راهبردی  اهداف  راستای  در  تا  برآنیم 
عضویت  و  نمائیم  اقدام  جدید  اعضای  جذب  به  بیشتر  هرچه  محترم 
بازرگانی  اتاق  مانند  دولت  به  نزدیک  نهادهای  و  کانونها  در  را  اعضاء 
خدمات  سطح  دارد  نظر  در  سندیکا  منظور  همین  به  نمائیم.  تسهیل 
فنی، حقوقی، آموزشی، قوانین و مقررات، انتشارات و روابط عمومی را 
بر مؤسسات  افزایش دهد، عالوه  گستره  ملی و در سطح بین المللی  در 
خدمات  دهد.  گسترش  را  دیگر  آموزشی  موسسات  با  همکاری  فعلی، 
همکاری  تفاهم نامه های  کنیم.  راه اندازی  را  ماشین آالت  نرم افزاری 
توجه  با  و  شود  تنظیم  اعضاء  برای  خارجی  و  داخلی  تولیدکنندگان  با 
اجرائی،  فنی  )نظام  ذیربط  دولتی  نهادهای  با  گسترده  تعامالت  به 
سالهای  دست یافته های  اجتماعی(  تامین  و  کار  بیمه،  مالیاتی،  نظام 

کنون را برای استفاده اعضاء محترم منتشر نماید. اخیرتا
کاربردی، پژوهشها و همراهی یکایک اعضاء محترم   ارائه نظرات، تجارب 
بود.  خواهد  ما  موفقیت  پشتوانه  فوق  فرآیندهای  کلیه  در  سندیکا 
ارتباطات خود را با ما تقویت نمائید. به سایت و نشریه سندیکا به طور 

مستمر سر بزنید و نظرات اصالحی بدهید. متشکریم. 
    دبـیـر

سخنیبااعضا
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كبر معین فر با بیان اینکه 67 ســال از آشــنایی من  در ادامــه مهنــدس علی ا
کرد: مــا همکاریهای زیادی در زمینه  گذرد، عنوان  بــا اســتاد مگردیچیان می 
آئین نامه های مربوط به ســازندگی، تاســیس انجمن هایی مانند مهندسان 
محاســب ســاختمان دانشــکده عمــران داشــته ایــم و خاطرات زیــادی با هم 

که به شوخی او را سید ارامنه صدا می زدیم.  داشتیم. وی آنقدر خوب بود 
وقتی موسســه اســتاندارد و تحقیقات صنعتی به وجود آمد، ســازمان برنامه 
کارهای  کمک به موسســه اســتاندارد و تهیه اســتانداردی برای  طرحی برای 
گچ و ... داشــت. اساســنامه موسسه ماده ای داشت  مهمی مانند ســیمان و 
کاربرد آن را تهیه  کلیه مصالح و آئین  که موسســه باید اســتاندارد  مبنی بر این 
کشور  که از این ماده اســتفاده شــد و تعدادی آئین نامه ساختمانی برای  کند 
تهیــه شــد و مهنــدس مگردیچیــان از همــکاران عالقمنــد و پــرکار ایــن جریان 
کارهای پیشــنهاد شــده در آن جریان، تهیه اســتاندارد بارگذاری  بود. یکی از 
بــرای مهندســان محاســب بــود. این اســتاندارد به عنوان اســتاندارد شــماره 
کشور بود و در آن» آئین نامه ایمنی ساختمانها در برابر زلزله«  پانصدونوزدهم 

با نام »بارگذاری مربوط به بارهای جانبی« لحاظ شد.  
که باید  وی افــزود: مهنــدس مگردیچیــان بــا ایــن دید وارد میدان شــده بــود 
 در همــه حــوزه هــای مربــوط فعــال بــود. وی چنــد ســالی در ایــران نبــود ولی
که مقررات ملی ساختمان تدوین می شد، جای مقررات مربوط   در دوره ای 
بــه ســازه هــای فلــزی خالی بــود، طــی نامــه ای از وی در ایــن بــاره دعوت به 
کرد  همکاری شد و وی در ظرف سه ماه مطالبی درباره سازه های فلزی تهیه 
کارها را  و ارســال نمود. فقط عشــق می توانســت در آن دوره با چنین سرعتی 

به پیش ببرد.  

 مهندس محمدرضا اخوان  لیل آبادی ریاســت ســابق دانشــکده عمران و 
کــرد: با توجه  کــه عنوان  محیــط زیســت  ســخنران دیگــر این بزرگداشــت بود 
به 13 ســال همجواری با این اســتاد عالی قدر، برایم دشــوار اســت از انســانی 
بــرای  آشــنا  نــام  مهندســی  وی  بگویــم.  ســخن  دلســوز  معلمــی  و  پرتــالش 
کشــور به طور مســتقیم و کثر مهندســان  که ا کشــور اســت   جامعه مهندســی 
 غیر مستقیم از دانش آموختگان ایشان هستند. از این رو وظیفه دانشگاه ها 
که نام ایشان را زنده نگاه دارند تا مهندسان آینده،  و مجامع مهندسی است 
که قبل از ســال  گردنــد. مجموع آثار اســتاد  گاه  گذشــتگان خــود آ از خدمــات 
1350 منتشــر شــد باعــث جذابیــت و مقبولیــت دانشــگاه پلــی تکنیــک شــد و 
بســیاری به خاطر حضور ایشــان در این دانشــگاه برای ادامه تحصیل به این 
دانشــکده آمدند. انتشــار جزوه بارگذاری ســاختمانها در سال 1348 آشفتگی 

رگداشت اســـــــــــــــــــتاد آرک مگردیچیان مراسم بز
 در دانشـــــگاه صنعـــــــــــــــتی امـیر کبیر  برگزار شد

برزگداشت
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کــه  در بارگــذاری و طراحــی ســاختمانهای موجــود در ایــن بــاره را 
 ســالهای 45 و 48 بــه اوج خــود رســیده بــود از میــان برد. ایشــان
کشور آمریکا  ح و اجرای ساختمانهای فوالدی را در   آئین نامه طر
بــه نــگارش درآوردنــد و در اولیــن بازگشــت خــود به ایــران آن را به 
که آئین نامه ای بســیار  مهنــدس شــاپور طاحونی تحویــل دادند 

اثرگذار در ایستایی ساختمان بود. 
گفته خود این  وی افزود: استاد مگردیچیان بسیار دقیق بود و به 

کارگاه طالســازی به دست آورده بود.  کار در  دقت نظر باال را بر اســاس 
کاری ترجیح مــی داد و روحیه ای لطیف  وی تحقیــق و تالیــف را بــر هر 
کالم باید  و انساندوســتانه ، مثبت اندیش و آداب دان داشــت. در یک 

گفت: 

در ادامــه ایــن دیــدار مهندس 
نماینــده  خوانســاری،  جــواد 
شــــــــــــــــــــــــركتهای  ســندیکای 
همــه  از  تشــکر  بــا  ســاختمانی 
بــرای  کــه  افــرادی  و  اســاتید 
برگزاری این بزرگداشــت زحمت 
کرد: درگذشت  کشــیدند عنوان 
بــرای  مگردیچیــان  مهنــدس 
که یکی  کشور  جامعه مهندسی 
از چهره های شــاخص خود را از 
دســت داد، بســیار تاســف آور و 
گــران بود. بنده حدود 50 ســال 
قبل در ســالهای 1342 و 1343 
اســتاد  ایــن  گردی  شــا افتخــار 
دانشــگاه  همیــن  در  را  بــزرگ 
داشتم. ایشان در دوره تحصیل 
طراحــی  و  بارگــذاری  اینجانــب 
 ســازه هــای فــوالدی را تدریس

که در ســال1307  کرد. وی   می 
متولد شد و در 87 سالگی بدرود 
شــخصیتهای  از  گفــت  حیــات 
مهندســی مــورد  در   تاثیرگــذار 

از  و  فــوالدی  هــای  ســازه   
هــای  انجمــن  موسســان 
هــای  ســازه  و  زلزلــه  مهندســی 
که از ســال 1348  فــوالدی بــود 
در هیــات علمــی دانشــگاه امیرکبیــر، ضمــن تدریــس بــه تالیف 
کتــب  کنــون نیــز از معتبرتریــن  کــه تــا  آثــار متعــددی پرداخــت 
درســی دانشــگاهها و راهنمــای دفاتــر مهندســی بــوده اســت. 
بــود و وی  کالســهای دانشــگاه  ســاعات درس وی از بهتریــن 
بــا عالقــه و آرامــش بــه آموزش افــراد مــی پرداخت. ایشــان پس 

مهنــدس جــواد خوانســاری، 
نماینده سندیکای شركتهای 
ســاختمانی بــا تشــکر از همه 
بــرای  كــه  افــرادی  و  اســاتید 
بزرگداشــت  ایــن  برگــزاری 
عنــوان  كشــیدند  زحمــت 
مهنــدس  درگذشــت  كــرد: 
جامعــه  بــرای  مگردیچیــان 
كــه یکــی از  كشــور  مهندســی 
چهــره های شــاخص خــود را 
از دســت داد، بســیار تاســف 
گــران بــود. بنــده حدود  آور و 
ســالهای  در  قبــل  ســال   50
افتخــار   1343 و   1342
گردی این اســتاد بزرگ را  شــا
در همیــن دانشــگاه داشــتم. 
تحصیــل  دوره  در  ایشــان 
 اینجانــب بارگــذاری و طراحی
  سازه های فوالدی را تدریس

كرد.  می 

سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز
كه نامش به نکویی نبرند.  مرده آن است 



پیامآبادگران
27مهر1393شماره324

از تــرک ایــران در مــورد طراحــی ســازه هــای 
فلــزی بــه مطالعــه پرداخــت، و رفــت و آمــد 
خــود را به ایران ادامــه داد. در یکی از همین 
شــرکتهای  ســندیکای  میهمــان  مســافرتها 
باارزشــی  صحبتهــای  و  بــود  ســاختمانی 
فرامــوش  کــه  داشــت  مــا  همــکاران  بــرای 
 ناشدنی اســت.  مهندس خوانســاری افزود:
کردند   بنده بعد از اینکه ایشــان ایران را ترک 
کــردم، و صداقت  رابطــه خــود را با وی حفظ 
و دانــش او همــواره راهنمــای راه مــن بــوده 
اســت. و از درگاه خداونــد بــرای آن مرحــوم 

آمرزش می طلبم. 

در ادامــه ایــن برنامــه فیلمــی از بزرگداشــت 
کــه طــی  مهنــدس مگردیچیــان پخــش شــد 
دســتیار   و  گرد  شــا صادقــی  مهنــدس  از  آن 
مهندس مگردیچیان هم یاد شد و سخنرانی 
مهنــدس مگردیچیان درباره اهمیت آموزش 
مهندســی و تاثیــر آن در تمــام شــئون زندگی 

پخش شد. 

دكتــر زاهدی نیز به نمایندگی از مهندســان 
فقــدان  از  تاســف  ابــراز   ضمــن  محاســب 
که از موسسان انجمن  مهندس مگردیچیان 
کرد: وی  مهندسان محاســب بودند، عنوان 
همــواره پشــتیبان انجمــن بودنــد. دو دوره 
نیز ریاســت هیــات مدیره انجمــن را بر عهده 
در  مهندســان  اثرگذارتریــن  از  وی  داشــتند. 
که این اثرگذاری  حوزه مهندســی سازه است 
مرهون دو خصوصیت ایشان یعنی اطالعات 
بــه روز وی و قدرت انتقــال این اطالعات بود 
کتاب ســازه های  که الزم و ملزوم یکدیگرند. 
کتــاب در ایــن زمینه  فــوالدی ایشــان اولیــن 
که بسیار ســلیس و روان نوشته شده  اســت، 
کلمه »آئین نامه« در  که من برای اولین بار با 
کتاب تجربه و  کتاب آشــنا شدم. در این  این 
کنار هم ذکر شــده است. از این رو هر  علم در 
کار  کتاب را می خواند با مراحل اجرای  کسی 

آشنا می شد. 

وی افــزود از ســال 1353 در تهــران ســاختن 
ح شــد و آئیــن نامه  ســاختمانهای بلنــد مطر
519 جوابگــو نبــود. شــهرداری تهــران در پی 
کــه در نهایــت U.V.C آمریکا را  راه حلــی بــود 
ک قرار دادیم. بعد از انقالب با پیشــنهاد  مــال
آقــای مگردیچیان از آئین نامه طراحی ســازه 
که آئین نامه  ها برای زلزله از سال 59 تا زمانی 
2800 منتشــر شــد اســتفاده می شــد.  دکتــر 
زاهدی با شمردن سجایای اخالقی مهندس 

مگردیچیان به سخنان خود پایان داد.  
دكتــر  برنامــه  ایــن  از  دیگــری  قســمت  در 
مهنــدس  گردان  شــا از  نــژاد  صانعــی 
کنم از  کرد: افتخــار می  مگردیچیــان عنــوان 
گرد اســتاد مــی داننــد. درباره  اینکــه مرا شــا
شــرایط معلم بودن باید به مولفه عشق هم 
کــرد، مهنــدس مگردیچیــان سرشــار  اشــاره 

کالمــی  از عشــق بــه یــاد دادن بــود. ارتبــاط 
اســتاد بســیار قوی بــود چون تســلط زیادی 
بــر مســائل مطروحــه داشــت. بنــده بعــد از 
کار ایشان  دوران دانشــجویی مدتی در دفتر 
در شــرکت ناوا، به آموزش عملی ادامه دادم 
و چیزهــای زیــادی آموختــم. از جمله اینکه 
اقتصــاد دان  یــا  بــرای سیاســتمدار شــدن، 
شــدن هــم بایــد اول مهنــدس خوبــی بــود 
اندیشــید.  کشــور  بــه ســازندگی و توســعه  و 
بــه نظر من ایشــان فــردی وطن پرســت بود 
گام  عنــوان  بــه  را  دانشــجویان  آمــوزش  کــه 
کشور مغتنم می شمرد.  ابتدایی ســازندگی 

کــه بــه  در پایــان ایــن برنامــه از مهندســانی 
ارتبــاط  در  بــا مهنــدس مگردیچیــان  نوعــی 
گردان ایشــان بودنــد تقدیر به  بودند یا از شــا

عمل آمد .
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 آقــای رحیمــی  دانــش با پرداختن بــه برنامه  های توســعه قبلی و با بیان اینکه اشــکالی 
كوتاه مــدت  تر و قابل تحقق  تری نوشــته شــود افــزود: می  توان برنامه  نــدارد برنامــه  هــای 

توسعه را با زمان ریاست جمهوری هم تطبیق داد. 
وی افزود: متاســفانه به دلیل ایــده  آل نگری و جامع نگری تاکنون برنامه مناســب اجرایی 
 در کشــور تدوین نشده اســت. از طرفی مجری مناســب و با توانمندی کافی برای اجرای
 برنامه  های مدون شــده ،  وجود نداشــته اســت. البته برنامه  های جامع و کلی نیز به علت 
 اختالف دیدگاه هــا در برنامه  ریزی قابلیت اجرایی الزم را نداشــته  اند. متأســفانه فراموش
 کرده  ایم که برنامه جای قانون نویسی نیست و باید به قابلیت اجرایی شدن آن توجه شود. در 
این مورد باید از تداخل دستگاه ها و سازمان ها و ارگانها در کارهای اجرایی جلوگیری به عمل 
آید و برنامه  های کوتاه مدت و قابل اجرا مدنظر قرار گیرد و تهیه گردد. در حوزه عمرانی نیز 
به نظر می  رسد پرداخت مطالبات در اولویت قرار دارد اگرچه با روش واگذاری امکانات دولتی 

که در اصل 44 دیده شده نمی توان آن را سر و سامان داد. 

ومات تدوین برنامه ششم: رسی ملز بر

پایبندی به برنامه های توسعه  
فرهنگ سازی شود

قابلیت اجرایی برنامه های توسعه مد نظر قرار گیرد
كمیســیون اقتصاد و تعــدادی از اعضــای هیات مدیره  كمیســیون اقتصــاد، 26 مهرماه بــا حضور اعضای  اشــاره: جلســه فــوق العاده 
كارشــناس اقتصادی  گردید. آقای مهندس هرمزد رامینه رئیس جامعه مهندســان مشــاور و آقای بیژن رحیمی دانش  ســندیکا برگزار 

گفتگو بپردازند.   كمیسیون بودند تا درباره پیش نویس الیحه برنامه ششم و ملزومات آن به  میهمان این 

میزگرد



پیامآبادگران
29مهر1393شماره324

در ادامه مهندس جمشــید 
انجمــن  از  كبــری  ا شــیخ 
مدیــران فنــی و اجرایــی  نیز 
افــزود:  مــا در چند ســال 
گذشــته شــاهد بوده  ایم که 
تغییــر دولتها چه تاثیری در 
اســتراتژی شــرکتها داشته 
است. در سالهای اخیر بخش 
داشته  خصوصی رشد خوبی 
و به خودکفایی رسیده است ولی تغییر نگرش دولتها باعث شده 
همه آنها بازار خود را از دست دهند. این امر تا جایی ادامه داشته 
که نمی توان مطمئن بود قرارداد تولیدی که دولت با بخش تولید 
می  بندد در دولت بعدی جایگزین واردات نشــود. این امر هم به 

پروژ ه  ها و هم به مدیریت ما آسیب می  زند. 

مهنــدس محمــود مصطفی زاده، عضو هیات مدیره ســندیکا 
كــرد:  عنــوان   نیــز 
  برنامــه نویســی از 
کشــورهای شــرقی 
حـــــــکومت  که 
لـــیستی  ســـوسیا
ترویــج  داشــتند 
یافــت، و چــون در 
آن کشــورها احزابی 
حاکم بودنــد که به 
حکومــت طوالنــی 
امیدوار  مدت خــود 
بودند برنامه های بلند 
مدتی می  نوشــتند. 
 اما به نظر می  رســد 

5 یا 7 ساله بودن برنامه  های عمرانی در کشور ما به دلیل زمان بر 
بودن کارهای عمرانی بوده است.  

وی افزود: در کشــورهای چند حزبی، احزاب برنامه  های مختلف 
دارند. در کشور ما حزب در مفهوم کالسیک آن نیست و رئیس 
جمهــور با برنامه  های مدون برســر کار نمی  آید از این رو وجود 
برنامه  های توسعه چند ساله ضروری به نظر می  رسد تا دولت ها 
برخی الزامات را بپذیرند. البته چــون امروزه دنیا و اقتصاد دنیا 
 در مدار دهکده جهانی اســت نمی  تــوان بی  توجه به تحوالت و 

برنامه  های جهانی فکر کرد و برای کشور برنامه نوشت.

در ادامــه مهنــدس رامینــه دربــاره آمایــش ســرزمین و ارتبــاط آن 
گفــت:  ایــن برنامه که در جامعه  كــرد و  بــا برنامــه ششــم  صحبــت 
مهندسان مشاور  برای آمایش 
ســرزمین برگزار شــد بعد از 
ششم  برنامه  پیش نویس  اعالم 
شروع شــد. نگرانی ما از آنجا 
ناشــی می شــد کــه تاکنون 
10 برنامه در کشــور نوشــته 
شــده که هیــچ برنامــه  ای به 
طور کامل اجرا نشــده اســت 
و در تدویــن هیچکدام بخش 
خصوصی نقشــی نداشــته  اند. 
امســال که  تصمیــم گرفتیم 
از حضور بخش  دولت صحبت 
تدوین  در  می  کنــد  خصوصی 
برنامــه کمک کنیم. با دوســتانی که در برنامه  های مختلف دســت 
داشتند مشورت کردیم که همه متفق  القول بودند که حضور در برنامه 

ششم باید بر اساس آمایش سرزمین باشد. 

وی افزود: متاسفانه هیچ برنامه  ای در کشور ما به درستی انجام نشده 
است و در حال حاضر هم طرح ها به طور ناگهانی و آنی ارائه می شوند 
که پیامدهای زیادی دارد و بر ســر منابع، معــادن، آبها و... بالهای 
زیــادی می  آورد چون به طور همه جانبه به مســائل نگاه نمی کنیم. 
از این رو الزم می  دانیم برنامه ششــم بــا نیم نگاهی به بحث آمایش 
 سرزمین نوشته شــود . قبل از همایش نیز جلساتی برگزار کردیم تا 
به جمع بندی مناسب درباره موضوعات قابل بحث در همایش برسیم. 
وی افــزود: زمانی که همایش آمایش ســرزمین را برگزار می  کردیم 
صحبت از این بود که در تدوین برنامه کارشناســان بخش خصوصی 
شــرکت داده شــوند، از همین رو ما قبل از آغاز تدوین برنامه اعالم 
آمادگــی می کنیم. البتــه قبل از هر چیز باید دیــد برنامه  ریزی چه 
ضرورتی دارد، و با توجه به شرایط متغیر جهان می  توان از برنامه های 
 5 یا 7 ســاله اســتفاده کرد؟ شاید بهتر باشــد برای خروج از رکود

 برنامه  هایی منطبق با دوره ریاست جمهوری نوشته شود تا پاسخگویی 
الزم به وجود آید. 

وی درباره بازخورد همایش آمایش ســرزمین نیــز گفت: با اینکه از 
 برگزاری چنین همایشــی اســتقبال شــد هنوز بازخــوردی عملی 

در این باره نداشته  ایم.
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مهنـــدس  ادامـــه  در 

بـــا  نیـــز   پورشـــیرازی 

پیشـــنهاد  از  اســـتقبال 

رحیمی دانـــش  آقـــای 

دوره  همزمانـــی  دربـــاره 

دوره  بـــا  برنامه هـــا 

جمهـــوری  ریاســــــــــــــــت 

مـــا  قـــــــــــوانین  افـــزود:   

و  تنظیـــم  خوبـــی  بـــه 

ولـــی  می  شـــود  بررســـی 

ســـلیقه  اجـــرا  مقـــام  در 

شـــده،  کـــم  حا فـــردی 

می  کنـــد.  کارآمـــد  نا را  آن 

کارشناســـان  و  رســـانه  ها 

اظهارنظـــر  بـــاره  ایـــن   در 

می  کنند ولـــی عمال اتفاقی 

مشـــکالت  و  نمی  افتـــد 

روز  خصوصـــی  بخـــش 

می  شـــود.  بیشـــتر  روز  بـــه 

بی  خبـــری  اینکـــه  ضمـــن 

آینـــده  تصمیمـــات  از 

بـــه  روز  دولتهـــا  تغییـــر  و 

گوارتـــر نا را  وضعیـــت   روز 

 می  کند. 

خ جمالــی عضــو دیگــر هیات مدیــره نیــز بــا  مهنــدس فــر
كــه همــه دوســتان درد را می  داننــد امــا درباره  بیــان ایــن 
كرد:مــا از نظر كمتــر ســخن می  گوینــد، عنوان   راه عــالج آن 
کار مشــکلی نداریــم،   برنامه  ریــزی و الگــوی انجــام درســت 
بــه  رســیدن  بــرای  مــا  هســتند.  جانبــی  اغلــب  مــا  مســائل 
امــور  راس  در  را  ملــی  منافــع  بایــد  درســت  و  ســالم   جامعــه 
رار دهیــم. چنانچــه مســتحضرید روزنامه  نــگاران فرانســوی 
دادن  اهمیــت  دلیــل  بــه  ســارکوزی  کمــه  محا خواســتار 
 بیشــتر بــه منافــع شــخصی شــده بودنــد.  همیــن مثــال را 
که در بدو امر برای   می  توان در مورد مســکن مهر زد، طرحی 
ح شــد اما  کــردن دهکهــای زیریــن جامعــه مطــر مســکن  دار 
کردنــد و اغلــب  گــذار  عــد ه  ای بــا اخــذ رانتهــای ویــژه آن را وا
ساختمانها از حداقل امکانات ایمنی هم برخوردار نیستند. 
متاســفانه در ســالهای اخیــر بــه بخــش خصوصــی بهــا داده 
نشده و این بخش فقط به طور اسمی بخش خصوصی مانده، ضمن اینکه به سختی توانسته با وجود 

کند.  کافی به قانون ایجاد شده، خودنمایی  که در اثر عدم  احترام   فساد و رانت موجود 

كوتاه  مهندس ســیدین با بیان اینکــه برنامه  های 
مــا  اقتصــاد  كلــی  اصــول  ولــی  اســت  مــدت الزم 
بایــد در چهارچوب مشــخصی نوشــته شــود تا هر 
فردی؛ آن برخورد سلیقه  ای نداشته باشد، افزود: 
مشــخص  کلــی اقتصــاد  بایــد ســاختار و مکانیســم 

باشــد. در برنامه پیشــنهادی باید پایه  های اساســی 
کار چیــده شــود تــا از دخالت  هــای  کســب و   محیــط 
 آسیب  رسان جلوگیری شود. البته طرح خروج از رکود

که اصول اساســی   جــزو بهتریــن برنامه  هایــی اســت 
اقتصاد را بررسی می  کند.  

مهنــدس منوچهــر ملکیانــی، رئیــس هیات مدیره 
نیز با بیان اینکه جامعه مهندســان مشاور بر روی 
برنامــه ششــم مطالعــات زیــادی دارد، افــزود:  ما 
باید با در نظر گرفتن این نقطه نظرات حرکت کنیم، 
بــه عبارتی باید هم جهت با هــم و در جهت تقویت 
 هم باشــیم.  در کشــور ما برنامه  ها به خوبی نوشته 
 می  شوند ولی اقتدار در کشور ما ورای قانون حرکت 
کردن تعریف شــده اســت. متاســفانه در فرهنگ 
 ما انســان مقتدر کســی اســت که قانون را تعریف

 می  کنــد، رضا شــاه در این بــاره مثال روشــنی 
 اســت. در ســال 68 در 22 بخش برنامه بر اجرای 
خصوصی  ســازی تاکیــد شــد اما در همــان زمان 
شــرکتهای دولتــی دو برابــر شــدند، ایــن امر به 
معنــای ترویــج تفکری بــود که طــی آن عده  ای 

 برنامه می  نوشــتند و عده  ای هم هر طور که می  خواســتند عمل می  کردند. به همین دلیل باید انحراف از
5 برنامه گذشــته مورد بررســی قرار گیرد و خسارات ناشی از آن محاســبه گردد، و بعد به برنامه ششم 

بپردازیم. باید در پایبندی به برنامه  ها فرهنگ سازی شود. 
کافی  كــرد: مــا باید ســرفصل هایی بــرای اتــاق بازرگانی بفرســتیم، قانون مناســب بــه تنهایی  كیــد  وی تا
نیســت، ثبات در قوانین و در سیاســت داخلی و خارجی مهم اســت، و الزم اســت در برنامه های توســعه 

گیرد. ثبات سیاسی هم مدنظر قرار 
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كمیســیون  دكتــر غالمرضا علی  زاده، عضو 
اقتصاد سندیکا نیز به ارائه پیشنهادهایی 
كه می  توان  كشور  در برنامه ششــم توسعه 
آنها را در بخشهای 16 جلدی آن متناسب 
گفت:   كــرد، پرداخــت و  بــا موضــوع لحــاظ 

این پیشنهادها شامل موارد زیر است:
تمــام . 1 بــا  ایــران  اقتصــادی  مناســبات 

گسترش یابد. کشورهای دنیا 
چرخــه . 2 وارد  تولیــد  از  حمایــت  الیحــه 

کشــور  تقنینــی شــود و متناســب با نیاز 
گیــرد. )یعنــی اینکه  مــورد تصویــب قرار 
این الیحه نیاز به اصالح بعضی قوانین 

دارد(
کمیتــه مــاده 76 مقــررات زدایــی رونــد . 3

و  داده  کاهــش  را  بوروکراســی  امــور 
متناســب با اســتانداردهای جهانی آن 

را تدوین نماید.
کردن اقتصاد، ســهم . 4 در زمینــه رقابتــی 

بــه  عمرانــی  پروژه هــای  از  مشــخصی 
بخــش خصوصــی واقعــی داده شــود تا 
در اجرا با شــبه دولتی ها مقایســه شــود 
کشــور الگوی  و متناســب با منافع ملی 
و  مشــخص  پروژه هــا  گذاری هــای  وا

گردد. معین 
پنجســاله . 5 بلندمــدت  برنامه هــای 

کشــور به دلیل تغییرات مداوم  توســعه 
بــا  متناســب  اثرگــذار،  متغیرهــای  در 
کشــور نیســت  کنونی  نیازهــای شــرایط 
کشــور نیاز بــه برنامه ای  در حــال حاضر 
در  بایــد  حتمــًا  ولــی  دارد.  کوتاه مــدت 
درازمــدت  برنامه هــای  چهارچــوب 
در  مثــاًل  شــود.  تعریــف  میان مــدت  و 
صورت موفقیت الیحــه )برنامه( خروج 
از رکــود تا آخر ســال 94 باید بدانیم چه 

کرد. )یعنی برنامه ششم( خواهیم 

کلی می توان معضل فعلی  وی افزود: به طور 
ح  کلــی مطر کشــور را در ســه مفهــوم  اقتصــاد 

کرد:
خ رشد باالی تورم 1- نر

میــان  در  ویــژه  بــه  بــاال  بیــکاری  خ  نــر  -2
غ التحصیالن دانشگاهی فار

کــه از  3- رشــد اقتصــادی پائیــن بــه طــوری 
رشــد 5/8- درصد  براســاس برآورد صندوق 
بین المللــی پول در ســال 2014  ایــران دارای 
رشــد اقتصادی 1/5 درصد خواهد شد. الزم 
کــه بــرای توســعه به رشــد  بــه توضیــح اســت 

حداقل 8درصدی نیاز می باشد.
گی های برشمرده شده در بند  با توجه به ویژ
کنار برنامه های بلندمدت  5 ضرورت دارد در 
بــرای  اورژانســی  مــدت  کوتــاه  برنامه هــای 

کشور طراحی شود. اقتصاد 
)نویســنده خــود  نشــان می دهــد  بررســی  ها 
نیز جــزء تهیه کنندگان برنامه چهارم توســعه 
بوده است( به جز برنامه های چهارم در دهه 
40 قبــل از انقــالب و برنامــه  ســوم اواخر دهه 
70 پــس از انقــالب بقیــه برنامه هــا بــه توفیق 
پیشــنهاد  لــذا  نیافته انــد،  دســت  چندانــی 
می شــود مرحله بنــدی برنامه هــا بــا تکیــه بــر 
کــردن آن بــه صــورت برنامه هــای  عملیاتــی 

کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت باشد.
بــه بیــان بهتــر، بایــد بــه ســمت برنامه هــای 
یکســاله و یا دو ســاله برویم تا تــورم را به عدد 
کاهش دهیم و رشــد اقتصادی را  یــک رقمی 
خ بیکاری را  بــه حدود 4درصد برســانیم و نــر
کاهــش دهیم باید  متناســب با اســتانداردها 
گفــت اصواًل برنامه های تدوینی در چارچوب 
تعریــف مفهومی، برنامه نیســتند بلکه نوعی 
در  لــذا  هســتند.  ارزشــی  دســتورالعملهای 
ســاختار و محتــوای برنامه هــا بایــد تغییــرات 
متناســب انجام شــود زیــرا برنامه اســتاندارد 
بایــد نقطــه شــروع و  نقطــه ای پایان داشــته 
باشــد و دارای منابــع خــاص، مجــری و ناظر 

باشد.
که در آن  لــذا برنامــه  موفــق، برنامه ای اســت 
کمّیتها پرداخته شــود و واجد شــرایط زیر  به 

باشند:
1ـ دارای پــروژه مشــخص باشــد و بــا مصوبــه 

کند.  دولت شکل اجرایی پیدا 
2ـ دربرگیرنــده مجموعــه ای از آرمانها نباشــد 
کرد  کمیت تبدیل  زیــرا آرمانها را نمی توان به 
و آن را بــه عنــوان الیحــه برنامــه بــه مجلــس 

تقدیم نمود.
گون آنها در  گونا 3ـ توسعه استانها و مزیتهای 

گرفته شود. برنامه ها در نظر 

كاركــرد نهادهای اثرگــذار را  دكتــر علــی زاده 
گفت: برشمرد و  

1ـ منابــع صنــدوق توســعه ملی بایــد به تولید 
)کــه توســط بخــش خصوصی عمــده فعالیت 

گردد( اختصاص یابد.  آن هدایت 
2ـ فعالیــت بانکهــا عمدتــًا در خدمــت تولیــد 

باشند.
عملکــرد  بــر  مبتنــی  بودجه ریــزی  اصــول  3ـ 
باشــد و ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی در 

این زمینه حساسیت بیشتری نشان دهد. 
4ـ تقــّدم بودجــه بــر برنامه ریــزی مدنظــر قرار 
گیــرد و ســازمانهای ذیربــط، اجرایــی نمودن 
قــرار  امــور  رأس  در  را  عملیاتــی  برنامه هــای 

دهند.
وی دربــاره طرحهــای نفتی نیز افــزود: صدور 
محــل  از  ح  طــر  17 ســرمایه گذاری  مجــوز 
منابــع داخلی شــرکت ملــی پاالیــش و پخش 
کار قرار  فرآورده هــای نفتــی ایــران در دســتور 

دارد
ح،  در ایــن مجوز ســرمایه گذاری بــرای 17 طر
خصوصــی  بخــش  بــه  عمــده  ســهم  بایــد 
اختصــاص داد. زیــرا در ایــن طرحهــا بخــش 
خصوصــی بــه دلیــل تجربیات چنــد دهه ای 
می تواند منشــاء اثر بســیار باالیی برای حفظ 
کــه ایــن  کشــور باشــد بــه ویــژه  منافــع ملــی 
گرفته  کار  پروژه هــا در جهــت اهــداف زیــر بــه 

که تأمین کننده منافع ملی است. می شوند 
تأمیــن، ذخیره ســازی و توزیع به موقع . 1
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انــواع فرآورده هــای نفتــی مورد نیــاز واحدهــای صنعتی، 
تولیدی و خدماتی

افزایش و نگهداشت ظرفیت پاالیش فرآورده های نفتی. 2
ســرمایه گذاری از محــل منابع داخلی شــرکت ملــی پاالیش . 3

حــدود  آن  )مبلــغ  ایــران  نفتــی  فرآورده هــای  پخــش  و 
که این منابع می بایســتی با  125191میلیــارد ریال اســت( 
گــذاری پروژه هــا بــه بخش خصوصــی واقعی  حق تقــدم وا
گردد. وارد فاز اجرایی و در مقایسه با شبه دولتی ها اقدام 

وی درباره طرحهای راه و شهرسازی نیز افزود:  احداث برخی 
کشور با استفاده از تسهیالت مالی خارجی  از طرحهای راه آهن 
کرمانشــاه -  کرمانشــاه –  ک -  (فاینانــس) قطعــات راه آهــن ارا
خســروی (غــرب(، راه آهن میانه - بســتان آباد - تبریــز، راه آهن  
شیراز -  بوشهر، راه آهن قزوین- رشت-  انزلی-  آستارا، راه آهن 
میانــه-  اردبیــل،  راه آهن تهــران- همدان- ســنندج و راه آهن 

گرگان- بجنورد- مشهد
در ایــن طرحهــا ســهم بخــش خصوصی واقعی مشــخص شــود 
ح ها شــدند امکان  تــا چنانچــه شــبه دولتی ها هــم وارد ایــن طر
کار بــرای دولتمردان بــه وجود آید تا  کیفیت  کمیــت و  مقایســه 
کشــور برنامه ها و  بــا الگوبــرداری از آن متناســب بــا منافع ملــی 
سیاستگذاریهای برنامه ششم توسعه عملیاتی و اجرایی شود.

وی به اســتفاده نرم افزاری از توانمندیهای بخش خصوصی 
گفت: كرد و  نیز اشاره 

کمیســیونها اثرگــذار . 1 حضــور بخــش خصوصــی واقعــی در 
باشد و جنبه زینتی نداشته باشد.

کنــد و . 2 کمیتــه ویــژه را تقویــت  معاونــت اقتصــادی اتــاق، 
دســتاوردهای سه اتاق اصناف، تعاون و بازرگانی صنعت 
کامل وارد چرخه  کشــاورزی را در آن بــا جدیت  و معدن و 

تدوین برنامه ششم توسعه درراه است.
اندازه  بدین  تا  خصوصی  بخش  که  است  بار  اولین  برای  شاید 
برنامه  این  و  است  داده  قول هائی  دولت  دارد.  برنامه  دغدغه 

تجلی اراده و همسوئی دولت با این قولها خواهد بود.
در بررسیهای پرترافیک مسئوالن بیشتر از وجود اراده و فرصتها 
صحبت می شود، و توسط خبرگان و مجربان عمدتًا از ضعفها و 
که برنامه ریزی هر  تهدیدها. دغدغه اصلی مضاعف هم اینست 
چند مناسب نیاز به تسهیل قوانین، فضای رقابتی و مجریان مجرب دارد.  
برنامه های  تا 100درصد  کامیابی 70  عدم  از  آنها(  همه  )ونه  تحلیلها  برخی 
گزاف  گذشته و از غیراقتصادی بودن و حتی هزینه  هفت ساله و پنج ساله 
برنامه ریزی یاد شده است. در این قیاسها همه برنامه ها از جمله برنامه های 
پنجم قبل از انقالب و چهارم بعد از انقالب با یک چوب زده می شوند. از تعدد 
گالیه می شود. در نتیجه پیشنهاد برنامه های یکساله  اسناد باالدستی فعلی 
کارشناسان  اظهارنظرهای  کثر  ا در  می شود.  مطرح  چهارساله  و  دوساله  و 
بخش خصوصی و مسئوالن تراز اول و در اولین برخورد "متأسفانه...." دیده 

که البد تیتر مبحث آسیب شناسی است.  می شود 

اما "خوشبختانه ....."! 

پیش  قبلی  "برنامه ریزی"  ده  حداقل  نتایج  و  شرایط  و  تجارب  کنون  ا هم 
کثرًا در  گذشته ا روی ماست. برنامه های ناموفق ما در شصت و اندی سال 
زمان وفور و سرشاری اعتبارات مالی حادث شده است! )برنامه پنجم قبل و 
چهارم  بعد از انقالب(. برنامه های نسبتًا موفق در دوران تثبیت و توازن مالی 

اتفاق افتاده است )برنامه های چهارم قبل از انقالب و سوم بعد از انقالب(
استراتژیک  نقشه  وجود  با  ششم  برنامه  تدوین  آستانه  در  و  کنون  ا هم 
بین  و بیش طبقه بندی شده، می توانیم  کم  و اطالعات  آمار  و  باالدستی 
تفکیک  کوتاه مدت  و  میان مدت  سیاستهای  و  استراتژیک  برنامه های 
که راهبردهای درازمدت  قائل شویم. به این باور و ضرورت هم رسیده ایم 
غیردولت  و  دولت  نخبگان  سطح  در  را  کشاورزی  و  بهداشتی  فرهنگی، 
همه  در  خصوصی  بخش  توانائیهای  به  کنیم.  بروزرسانی  و  بازبینی 
زمینه های مدیریتی و تکنولوژی و منابع، به ویژه منابع انسانی تخصصی 
و  کرده ایم دولت مهارت  قبول  کنیم.  تکیه  برنامه ریزی  کم خود در  و مترا

امکانات اجرایی الزم را ندارد اما بخش خصوصی دارد و به وفور دارد.
بخش  و  برویم  کوچک  تخصصی  و  ستادی  دولت  سمت  به  می توانیم 

خصوصی را بازوی اجرائی دولت داشته باشیم.  

ولی با یک شرط :
سرزمین،   آمایش  و  باالدستی  اسناد   ، اساسی  قانون  برمفاد  تکیه   با 
کوتاه مدت و میان مدت به  ثروتها و ارزشهای ملی غیرقابل  در برنامه ریزی 
و محیط زیست  )وهوا(  گاز، آب  و  نفت  منابع  مانند معادن،  برگشت مردم 
که در واقع متعلق به مردم حال و آینده است دستیازی نکنیم. این ثروتها 
ابزار  استقراضی،  صورت  به  هم  آن  و  راهبردی  برنامه  چهارچوب  در  جز  را 

کوتاه مدت ننمائیم. سیاستهای منفعالنه 
مهندس محمد غنی زاده

قائم مقام دبیر سندیکا

نگاهماه
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چین 85 درصد اعتبار ساخت 
سد دشت پنلگ دشتی بوشهر ر ا 

تامین می کنند
گفت: برای احداث سد مخزنی  فرماندار دشــتی استان بوشهر 
دشــت پلنــگ در ایــن شهرســتان یکهــزارو 500 میلیــارد ریــال 
کنسرسیومی  که 85 درصد این اعتبارتوســط  اعتبار نیاز اســت 
از شــرکتهای چین و 15درصد نیز توســط دولــت تامین خواهد 

شد.
غالمرضا مهرجو درنشســت بررســی روندســاخت راه دسترسی 
کنــون 14 میلیــارد ریال برای  پروژه ســد دشــت پلنــگ افزود: تا
احــداث راه دسترســی به محل اجرای این ســد هزینه شــده و 

این راه بیش از 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
گفــت: بــا توجــه بــه اهمیــت زیــاد ایــن پــروژه در توســعه  وی 
کشاورزی  اقتصادی شهرستان دشتی و تامین آب آشامیدنی، 
و صنعتــی بــرای شهرســتان دشــتی و مناطــق جنوبی اســتان 
بوشــهر از جمله پارس جنوبی باید در زمینه اجرای آن شــتاب 

شود.
مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای اســتان بوشــهر نیــز در این 
گفت: با احداث سد بزرگ دشت پلنگ در شهرستان  نشست 
دشــتی دو نیروگاه با ظرفیت سالیانه 17 هزارمگاوات برق روی 
این ســد ســاخته خواهد شد. شاهپور رجایی  افزود: با تالشها 
و پیگیری های وزارت نیرو، مسووالن استان بوشهر و نماینده 
مــردم دشــتی و تنگســتان در مجلــس شــورای اســالمی اعتبار 
احــداث ســد بــزرگ دشــت پلنگ بــه صــورت فاینــاس تامین و 

کار در مسیر اجرایی قرارگرفته است. همه مراحل 
کار مطالعات ژئوتکنیک و مهندســی ســد تکمیل و  گفت:  وی 
ارزش گــذاری و تملــک اراضی اطراف محور و مخزن ســد انجام 
شــده اســت. رجایی افزود: جاده دسترسی این سد در دست 
که بزودی تکمیل می شــود. مدیرعامل شــرکت آب  اجرا اســت 
گفت: سد دشت پلنگ درفاصله 80  منطقه ای اســتان بوشهر 
که  کز شهرستان دشتی واقع شده  کیلومتری شهر خورموج مر 
کی و  طــول تــاج آن یکهــزار و 30 متر و عرض آن هشــت متــر خا
چهار متر بتنی اســت. رجایی افزود: طول دریاچه ســد دشــت 
کیلو متر و  کیلومتر و مســاحت دریاچه نیــز 9  پلنــگ بیــش از 10 
910 متر مربع خواهد بود.مدیرعامل شرکت آب منطقه استان 
گفــت: وضعیت بارندگــی در این منطقه خوب اســت و  بوشــهر 

میانگین بارندگی ساالنه آن 276 میلیمتر است.
گفت: مســاحت حوضه آبریز ســد دشــت پلنگ بیش از  رجایی 
کبرداری و ســنگبرداری  کل خا کیلومتر و حجم  دو هــزار و 172 
نیــز 645 هــزار متــر مکعب اســت.بنا بــه اظهــار وی طول خط 
کیلومتر و ظرفیت انتقال آب  انتقــال آب به مناطق اطــراف 20 

ح بیش یک متر و 650 لیتر در ثانیه است. طر
خبرگزاری ایرنا

خبرونظر
فرایندی نماید.

کمیســیون اقتصــادی برای . 3 ح ویــژه  لوایــح حمایــت از تولیــد و طــر
کارشناســی بخش  اقتصــاد حتمــًا بــا نظرخواهــی و اعمال نظــرات 
کار تصویــب و اجرایی و  خصوصــی و بــا توجــه به ســهم آن در روند 

گردد. عملیاتی 
که موجب رشــد بوروکراســی خفقانی شــده . 4 گیر  مقررات دســت و پا

و  شــود  مقررات زدایــی  اتــاق،   76 مــاده  کمیتــه  طریــق  از  اســت 
که بــا الیحه جدید  کلیه مقرراتی  کوتاه شــود. به ویــژه  فراینــد امور 

مقررات زدایی منافات دارد حذف شود.
دولــت در حــوزه سیاســتگذاری مداخلــه نمایــد امــور دیگــر را بــه . 5

گذار نماید و نظرها و خبرها را از خود به  صاحبان حرفه و صنف وا
صنف معطوف نماید.

ابهام زدایــی از مقــررات )پس از مقررات زدایی مــوارد زاید( به عمل 6. 
اید زیرا ابهام و غیرشــفاف بودن مقررات منبع و منشــاء بسیاری از 

مفاسد اقتصادی است.
مشــمول 7.  هــم  اقتصــادی  فعــاالن  بــه  دولــت  تحمیلــی  مقــررات 

مقررات زدایی شود.
تعریــف واقعــی از بخــش خصوصــی ظرف این ســی و شــش ســال از 8. 

بنیانگذاری جمهوری اسالمی ایران مغفول مانده است موضوع  به 
صورت الیحه و یا طرح به مجلس ارائه شود تا حدود،  ثغور  و قلمرو 

گردد. آن مشخص و معین 

گفــت:  در هــر حــال قانــون اساســی  در پایــان آقــای رحیمــی دانــش 
کــردن آن  کــه بــرای اجرایــی  کــرده اســت  کلــی را مشــخص  سیاســتهای 
کوتاه مدت را مدنظر قــرار داد. باید برنامه ها قابل  می  تــوان برنامه هــای 
که متاســفانه برنامه های ما قابل ارزیابی نیســتند و فقط  ارزیابی باشــند 
کلی به مســائل پرداخته  اند.  به نظر مــن باید درباره برنامه حرف  بــه طور 

کرد. کلی اجتناب  مشخصی به اتاق زده شود و از حرف های 
جلسه در ساعت 13:00 با تشکر از میهمان ویژه پایان یافت.
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کارفرمایــی )IOE(  به  برنــت. اچ. ویلتــون دبیــرکل ســازمان بیــن المللــی 
کارفرمایــی ایــران )کعاصــکا(  کانــون عالــی انجمن هــای صنفــی  دعــوت 
کارفرمایی شــناخته شــده  و  بــه منظــور تحکیــم روابــط بــا ســازمان  های 
بین  المللــی و تقویــت جایگاه بخش خصوصی در اقتصــاد بین  الملل طی 
که از ســه شــنبه 15 مهر  کــرد.  وی  کشــورمان بازدیــد  ســفری ســه روزه از 
تــا پنجشــنبه 17 مهــر در ایــران بود  طــی دیدارهایی و به همــراه مقامات 
کارفرمایــی ایــران بــا جنــاب آقــای دکتر  کانــون عالــی انجمنهــای صنفــی 

کار و رفاه اجتماعی و معاونان محترم ایشان،  ربیعی وزیر محترم تعاون، 
جنــاب آقــای دکتــر نوربخــش ریاســت محتــرم ســازمان تأمیــن اجتماعی 
و جنــاب آقای دکتــر نهاوندیان سرپرســت محترم نهاد ریاســت جمهوی 
بــه تبــادل نظر پرداخت.  آقــای ویلتون بعد از ظهر روز سه شــنبه و بعد از 
کانون عالی انجمنهای صنفی  نشست صمیمانه با اعضای هیأت مدیره 
کارفرمایی بخش  کارفرمایــی ایــران، در همایــش نمایندگان  تشــکل های 
که در ســندیکای شرکتهای ساختمانی برگزار شد حضور یافت  خصوصی 

گزارشی کوتاه از سفری سه روزه
الزم به ذکر است در این سفر سه روزه آقای ویلتون با تعدادی از شخصیتهای 
گزارش  که  دولتــی و بخــش خصوصــی  دیدار داشــت و به تبــادل نظر پرداخــت 

مختصر آن ارائه می شود.:
کارفرمایــان با دکتر ربیعی، مهندس خلیلی  کانون عالی   در دیدارهیــات مدیره 
کارگــران در حوزه هــای مختلف بر  کارفرمایان و  عراقــی بــا برشــمردن مشــکالت 
کید  کارفرمایان تا کانون عالی  ضرورت تقویت تشــکل های مردم نهاد از جمله 
نمــود و خواســتار اســتمرار جلســات مشــترک بــا مســئوالن تاثیرگــذار وزارتخانه 
کانون  کانون عالی نیز با بیان جایگاه و اعتبار  گردید .محمد عطاردیان دبیرکل 
گرفته در این  کارفرمایی ایران در جوامع بین المللی و تالش های صورت  عالی 
خصوص، از مشکالت و موانع موجود در راه فعالیت های این تشکل قانونمند 
کید بر نقش  گفت.دکتر ربیعی با ابراز خرسندی از برگزاری این جلسه و تا سخن 

کانــون عالی ، بــر افزایش ســطح حمایت ها و  حســاس و ویــژه 
مســاعدت های وزارتخانه از این تشــکل و همچنین استفاده 
کید نمود . کانون عالی تا کارشناسان  از نظرات صاحبنظران و 

کار و رفــاه اجتماعــی پــس از بحــث و تبــادل نظــر  وزیــر تعــاون 
در ایــن جلســه حضــور آقای دکتــر نوربخــش در این جلســه را 
بــه لحــاظ بحــث و تبــادل نظــر درخصــوص مســائل مرتبط با 
کارفرمایان در حوزه سازمان تامین اجتماعی ضروری دانست 
که مدیرعامل محترم تامین اجتماعی آقای دکتر نوربخش در 

جلسه مذکور حضور یافت .
کاملی از فعالیت  گزارش  دکتر نوربخش در جلســه ضمــن ارائه 
کارفرمایی و  گذشــته در حــوزه  صــورت پذیرفتــه در یک ســال 
کارگــری، خدمــات بیمه و بازنشســتگی به بحــث و تبادل نظر 
گردیــد برای اعمال  در مســائل مرتبــط پرداخــت و نهایتًا مقرر 

دبیرکل سازمان بین  المللی کارفرمایی )IOE( عنوان کرد:نشست

دولت ها نمی توانند معجزه کنند

 بخش خصوصی سرمایه گذاری کند
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و ضمن ایراد ســخنرانی به سؤال های 
حاضران پاسخ داد.

آقــای ویلتــون در آغــاز ســخنان خــود 
کــه  برای  بعــد از اشــاره بــه ایــن نکتــه 
که به تهران ســفر  نخســتین بار اســت 
کــه هدف من از  می کنــد،  توضیح داد 
که از ســوی 145  ایــن ســفر این اســت 
کارفرمایــی عضو ســازمان  فدراســیون 
کارفرمایان بر حمایت خود  بین المللی 
صنفــی  انجمن هــای  عالــی  کانــون  از 

کنم. کید  کارفرمایی ایران تأ
که  آقای ویلتون خاطر نشــان ســاخت 
در دنیای جهانی سازی شده، داشتن 
اجــرای آن  و  گیــر  فرا و  رویکــرد جامــع 
اشــاره  بــا  وی  دارد.  اهمیــت  بســیار 
عالــی  کانــون  نماینــده  ســخنان  بــه 

که به نقل  کارگری ایــران  انجمن هــای صنفی 
کارگران  که  از رهبر معظم انقالب اظهار داشت 
کارفرمایان در یك ســنگر هستند و از یکدیگر  و 
کشــورها چنین  دفــاع می کنند، افزود در بقیه 
رویکــردی شــایع نیســت و راه  حل هــا مبتنــی 
بر رویکــرد برنده-بازنده اســت. در این جهان 
که روی نکاتی  جهانی شــده بسیار مهم است 

که می توانیم به آن دست یابیم. کنیم  توجه 
که در حال  دبیرکل )I.O.E( در ادامه به تصوری 
حاضر مردم جهان از وضعیت داخلی ایران دارند 
اشاره کرد و خاطر نشان ساخت : وقتی آشنایان 

که قصد ســفر به ایران را دارم  متوجه می شدند 
کنم. چون  که احتیاط  به من هشدار می دادند 
ممکن اســت تو را بدزدند. اما وقتــی وارد تهران 
شدم نظرم اصالح شد. ما باید واقعیت  ایران را به 
جهانیان نشان بدهیم تا سرمایه گذاری در این 
کشور افزایش یابد. در همین دوازده ماه گذشته 
تعداد توریست هایی که به ایران آمده اند خیلی 
زیاد شــده اســت. این خیلی مهم است. هرچه 
کنند درك جهان  افراد بیشــتری از ایران بازدیــد 
از ایران بهتر می شود. ایران در یك جهان وسیع 
قــرار دارد. تحریم ایــران در آینــده ادامه نخواهد 
کوچك نمی تواننــد در برابر  یافت. ســاختارهای 

کنند و باید   جهانی ســازی مقاومت 
بخشی از تولید جهانی شوند.

آقــای برنــت ویلتــون افــزود: در ایــن 
خ  ر دارد  مهمــی  تغییــرات  منطقــه 
بســیار  خیلی هــا  بــرای  و  می دهــد 
مشکل است که با این تغییرات کنار 
بیاینــد. اتحادیــه اروپــا خیلــی فعال 
کشورها  که با  اســت و تالش می  کند 
ارتباط داشته باشد و استانداردهای 
رفتــاری را ارتقاء بدهد. وی هشــدار 
کــه برخــی  می خواهند توســعه  داد 
کار  کننــد، نگذاریــد ایــن  را متوقــف 
کــه برای  کنید  را انجــام دهنــد. فکر 
کشــور چــه می توانیــد  توســعه ایــن 
کشــوری، چه نوع  بکنیــد. چه نــوع 
آینــده ای، چــه نــوع آموزشــی، چــه 
نوع نظام خدمات بهداشــتی ای می خواهید؟ 
این هــا نبایــد بــا هــم متضاد باشــند. بعــد باید 
ببیند چگونه می خواهید به این خواسته های 
گر دولت ها هم نخواهند یا  خود برسید. حتی ا
نتوانند شما باید موانع را از پیش روی بردارید.  
باید با هم باشــید و از دولت ها بخواهید و آنان 
به هر حال گوش فراخواهند داد. با عدم گفتگو 
کاری پیش نخواهد  و بــا عدم طرح پیشــنهاد، 
گفتگو می توان اســتراتژی های  رفــت. از طریق 
دراز مدت و راه رسیدن به هدف ها را مشخص 
کــرد. در ایــن عرصــه، شکســت یــک طــرف بــه 

کارشناســی در تامیــن اجتماعــی و  هــر چــه بیشــتر نقطــه نظــرات 
برای اجرایی تر شــدن نظرات جلســه دیگری با حضور نمایندگان 
گــردد .محمــد  کانــون عالــی برگــزار  ســازمان تامیــن اجتماعــی و 
کارفرمایــان ایــران نیــز در ایــن  کانــون عالــی  عطاردیــان، دبیــرکل 
دیــدار برقــراری ارتبــاط بیــن ســازمان تأمین اجتماعی و ســازمان 
کرد.  وی با بیان  کارفرمایان را مفید و سازنده ارزیابی  بین المللی 
اینکه قانون تأمین اجتماعی مربوط به 40 ســال قبل اســت و نیاز 
بــه بازنگــری دارد، اظهار داشــت: تأمین اجتماعی عــالوه بر ایجاد 
کارفرمایان  کارگران، موجب آســایش خاطر  امنیــت و آرامش برای 

کشور را نیز به دنبال دارد.  نیز می شود و امنیت تولید و توسعه 
کل ســازمان بین المللــی  در ادامــه ایــن ســفر برنــت ویلتــون، دبیــر 
کارآفرمایی در بازدید خود از یزد عنوان کرد: دستورالعمل اقتصاد بخش 
خصوصی برای هر کشوری متفاوت است اما سعی داریم که با کمک 

کشورها، برای یافتن راه مناسب در زمینه حمایت از آنها  کارفرمایی  به تشکل های 
اقدام کنیم. وی دیگر برنامه های این سازمان را ارتقای کارکرد و عملکرد تشکل های 
کارفرمایی عنوان کرد و افزود: توصیه ما به دولت ها، رایزنی و بهرهگیری بیشتر از نقطه 
نظرهای بیشــتر  بخش خصوصی، ارائه مشــورت و تشــکیل تشــکل های مشــابه 
کارفرمایی دنیا در  کارگران اســت لذا با ارتباط با تشــکل های  کارفرمایی در بخش 
گرفتن از تجربیات موفق آنها برای استفاده در سایر  صدد تبادل اطالعات و بهره 
کارفرمایی ایران، برای سازمان جهانی در منطقه بسیار  کشورها هستیم. تشکل 
گســترش دهیم. آقــای ویلتون   که روابــط مان را با آن  مهــم اســت و ســعی داریم 
کانــون  روز چهارشــنبه مهمــان دکتــر محتــاج اهلل یکــی از اعضــای هیــأت مدیــره 
گردهمایی  کارفرمایی ایــران )کعاصکا( در یزد بــود و در  عالــی انجمنهــای صنفی 
گفتگو پرداخت.  کارفرمایی یزد حضور یافت و با آنان به  نمایندگان تشــکل های 
صبــح روز پنجشــنبه نیــز در حالیکــه آقــای مهندس محمــد عطاردیــان دبیر کل 

گفت. کعاصکا ایشان را بدرقه می کرد تهران را ترک  محترم 

آقای ویلتون:
مــا بایــد واقعیــت  ایــران را بــه جهانیان نشــان 
كشور افزایش  بدهیم تا ســرمایه گذاری در این 
تعــداد  گذشــته  مــاه  یابــد. در همیــن دوازده 
توریست هایی كه به ایران آمده اند خیلی زیاد 
شده است. این خیلی مهم است. هرچه افراد 
كننــد درك جهــان از  بیشــتری از ایــران بازدیــد 
ایران بهتر می شود. ایران در یك جهان وسیع 
قــرار دارد. تحریم ایران در آینده ادامه نخواهد 
یافت. ساختارهای كوچك نمی توانند در برابر 
كنند و باید بخشــی از  جهانی ســازی مقاومت 

تولید جهانی شوند.
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معنــای پیــروزی طرف دیگــر خواهد 
کســی بــه شــما راه حل نشــان  بــود. 
نخواهــد داد. راه حل هــا را خودتــان 
نمی تواننــد  دولت هــا  بیابیــد.  بایــد 
بایــد  خودتــان  کننــد.  معجــزه 

سرمایه گذاری کنید.
آقــای ویلتــون در بخــش دیگــری از 
ســخنان خــود اظهــار داشــت: یکــی 
آمــوزش  مســأله  اصلــی  مســائل  از 
چــه  کارفرمایــان  و  کارگــران  اســت. 
می خواهند؟ مهارت بیشتر؟ آموزش 
کــه باید  بیشــتر؟ این شــما هســتید 
بگوئیــد بــه چــه مهارت هــا و بــه چه 
آموزش هایی بیشــتر نیــاز دارید. وی 
فعالیت هــای  تشــریح  بــه  ادامــه  در 
ســازمان متنوع خــود در ایــن زمینه 
کارفرمایان  که  کرد  کید  پرداخــت و تأ
که به  کنند  کارگــران باید مشــخص  و 

چــه نــوع مهارت هــا و آموزش ها 
بیشتر نیاز دارند.

 (I.O.E( محتــرم  دبیــرکل 
اینکــه  بــر  کیــد  تأ ضمــن 
گفتگــوی اجتماعــی یــك راهکار 
خاطــر  اســت  برنــده  برنــده- 
ســازمان های  ســاخت:  نشــان 
میــزان  مــورد  در  اقتصــادی 
کیفیت اقتصادی شما صحبت 
می کنند. اما مســائل اقتصادی 
باید همراه با مسائل اجتماعی 
قــرار  بررســی  مــورد  سیاســی  و 
بگیرنــد. مــن بــه ســازمان های 
که  کارفرمایــی توصیــه می کنــم 
کار دولت ها را مورد بحث  نحوه 
بــه  را  راهکارهــا  و  دهنــد  قــرار 
کنند. مــن عمداً   دولــت عرضــه 
اســتفاده  »راهــکار«  مفهــوم  از 
کارفرما  می کنــم. مــا بــه عنــوان 

گاهی جواب ها را نمی دانند. ما باید  کرد. دولت ها  باید بدانیم چه باید 
قدم جلو بگذاریم و به آن ها بگوییم چه باید بکنند. من در اروپا شاهد 
گریه می کننــد،  در حالیکه  ایــن مســأله بــوده ام. در دوره رکود بعضی هــا 
کــه قبل از  کــرد. چیزی  کــه برای حل مشــکل چــه باید  کننــد  بایــد فکــر 
گر  شــروع بحران در ســال 2009 جواب می داد،  دیگر جــواب نمی دهد. ا
کار  درســت را انجام دهنــد، در غیر  کنیــد می توانند  کمــك  بــه دولت هــا 

ایــن صــورت اقتصاد هرگز به شــکل مطلوب 
کرد. کار نخواهد 

خــود  ســخنان  ادامــه  در  ویلتــون  آقــای 
تشــکل های  نماینــدگان  گردهمایــی  در 
گفت:  کارفرمایــی بخــش خصوصــی به آنــان 
گر بــه عنوان  نبایــد از صحنــه غائب شــوید. ا
کشــور  در  اداری  اتوماســیون  بحــث  مثــال 
ح باشــد شــما حتمًا باید حضور داشــته  مطر
اجــرای  از  بعــد  شــود  مشــخص  تــا  باشــید 
چــه  شــما  کاری  قراردادهــای  اتوماســیون 
شــکلی خواهــد یافــت؟ اجــرای اتوماســیون 
بــه  کارهــا  کــه  اســت  ایــن  مســتلزم  قطعــًا 
شــیوه های جدیــدی انجــام شــود و حضــور 

شما در این فرایند الزم است.
مســأله  بــه  ادامــه  در   )I.O.E( دبیــرکل 
کرد و در این زمینه خاطر  قانونگذاری اشاره 
نشــان ســاخت برای جــذب ســرمایه گذاری 
خارجــی قانون  گــذاری اهمیــت دارد. فرض 
کنیــد من یك صــد میلیون دالر پول دارم 
چــرا  کنــم.  ســرمایه گذاری  می خواهــم  و 
کشــور شــما ســرمایه گذاری  باید بیایم در 
کســی  گــر جــواب خوبــی ندهیــد  ا کنــم؟ 
کشــور شــما ســرمایه گذاری نخواهنــد  در 
که  کــرد. بــا قانون گــذاری مناســب اســت 
می توانیــد مــردم را بــه ســرمایه گذاری در 

کنید. کشور خود تشویق 
کــرد:  فســاد  کیــد  وی در همیــن زمینــه تأ
گر فســاد  دشــمن ســرمایه گذاری اســت. ا
کســی حاضــر  کم تــر  وجــود داشــته باشــد 
رو  شــد.  خواهــد  ســرمایه گذاری  بــه 
راســت باشــیم. فســاد و دزدیــدن از ایــن 
گــر پولــی   و آن بــه همــه آســیب می زنــد. ا
دیگــری  کــس  و  کنیــد  گــذاری  ســرمایه 
وجــود  بــه  مشــکل  کنــد  تصاحــب  را  آن 
که دموکراســی  خواهد آمد. این جاســت 
بایــد  نهادهــای اجتماعــی دموکراتیــك  و 

حضور داشــته باشــند تا مبارزه با فساد جواب بدهد.

کــرات  کــرد: بلــه،  ایــران درگیــر مذا کیــد  وی در پایــان ســخنان خــود تأ
کارفرمــا در یــك ســنگر  کارگــر و  سرنوشــت ســازی اســت، در ایــن شــرایط 
کنید. تــا دولت هــا امکانات  کار  کــه با هــم  هســتند و بــر عهده شماســت 

تسهیل کننده   را در اختیار قرار دهند.

كید بــر اینکه  دبیــركل محتــرم )I.O.E( ضمــن تأ
گفتگــوی اجتماعــی یــك راهــکار برنــده- برنــده 
ســازمان های  ســاخت  نشــان  خاطــر  اســت 
اقتصــادی  كیفیــت  میــزان  مــورد  در  اقتصــادی 
شــما صحبــت می كننــد. امــا مســائل اقتصــادی 
سیاســی  و  اجتماعــی  مســائل  بــا  همــراه  بایــد 
مــورد بررســی قــرار بگیرند. من به ســازمان های 
كار دولت ها  كه نحوه  كارفرمایــی توصیه می كنم 
را مــورد بحث قرار دهنــد و راهکارها را به دولت 
از مفهــوم »راهــکار«    

ݦً
مــن عمــدا كننــد.  عرضــه 

كارفرمــا بایــد  اســتفاده می كنــم. مــا بــه عنــوان 
كرد.  بدانیم چه باید 
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همایش

همزمــان بــا روز جهانــی اســکان بشــر در روز 
14 مهر ماه، مراســم بزرگداشــت ایــن روز و با 
کنان مناطق نابســامان  موضوع صدای ســا
شهرســازی،  و  راه  وزیــر  حضــور  بــا  شــهری 
معاونین و تنی چند از مدیران سازمان ملی 
زمین  ومســکن و شــرکت عمران و بهســازی 
ســالن  در  بشــر  اســکان  نماینــده  و  شــهری 
اجتماعــات ســازمان ملــی زمیــن و مســکن 

برگزار شد .
 دکتر عباس آخوندی در مراســم بزرگداشــت 
کرد: توســعه  روز جهانی اســکان بشــر اظهار 
شــهری یک پدیده جهانی است و بیشترین 
کشــور های در حال  رشــد توسعه شــهری در 
کــه  به طــوری  می شــود؛  مشــاهده  توســعه 
بیش از 90 درصد از شهرنشینان جدید دنیا 

در این بخش مستقر خواهند بود.
وی با بیان این که این جمعیت در شهرهای 
کشــور های در حــال توســعه متمرکــز  بــزرگ 
شــده اند، افــزود: از هــر چهار نفر یــک نفر در 

شــهرهای با جمعیت بیــش از 500 هزار نفر و 
از هر 10 نفر یک نفر در شــهرهای با جمعیت 

بیش از 10 میلیون نفر زندگی می کنند.
دکتــر آخوندی افــزود: امروزه شــهرها نیروی 
تامین کننــده  اقتصــادی،  رشــد  محرکــه  
اشــتغال و خدمــات مختلــف و امید بخــش 
هســتند.امروزه  زندگــی  کیفیــت  ارتقــای 
گســترش  ســریع،  رشــد  شــاهد  شــهرها 
وســائل نقلیــه موتوری، افزایــش محله های 
پرازدحام، فقیر نشــین و نابسامانی هستند. 
ایــن مســائل خــود می تواند تهدیــدی برای 
کولوژیکی  بهداشت، محیط زیست و منابع ا
به شــمار رود و نابســامانی های فوق اقتصاد 
کــه امکانــات  شــهری را بــه مخاطــره انــدازد 

کنند. زندگی شهری را محدود می 
دهه هــای  طــی  در  گفــت:  ادامــه  در  وی 
در  نابه ســامانی هایی  بــروز  شــاهد  گذشــته 
اجتماعــی  و  کارکــردی   - فضایــی  ســازمان 
شــهرهای  و  کالنشــهرها  ویــژه  بــه  شــهرها 

بزرگ بوده ایم. وزیر راه و شهرســازی با بیان 
کالبدی و اســتقرار  گســترش بی رویه  این کــه 
نامتعادل جمعیت در نواحی شــهری سبب 
گســترش عرصه هــای نابســامان شــهری بــه 
کز  کرد: مرا شکل های مختلف شده ، تصریح 
کیفیــت زندگی با ترک  شــهری به علت نزول 

کنان اصیل و بومی مواجه شده اند. سا
ســکونتگاه های  افــزود:  آخونــدی  دکتــر 
غیررسمی با حداقل امکانات، زیرساخت ها 
کــه عمدتــا در حاشــیه  و خدمــات شــهری 
رشــد  بــزرگ  شــهرهای  و  کالنشــهرها 
ســکونتگاه های  یافته انــد.  گســترش  و 
محــدوده  در  واقــع  ادغام شــده  روســتایی 
فرســوده  بافت هــای  شــکل گیری  و  شــهرها 
نواحــی،  ایــن  در  روســتایی  پیشــینه  بــا 
کارآمد اعم  کاربری نا گســترش پهنه هایی با 
کارگاهــی، انبــار،  کاربری هــای صنعتــی –  از 
نظامــی و همچنیــن بســیاری از اراضــی بایر 
و رها شــده در محدوده شــهرها و همچنین 

در مراسم روز جهانی اسکان بشر مطرح شد:

تا 11 سال دیگر دو سوم جمعیت دنیا
 در شهرها ساکن می شوند
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کز شــهری با ســاختاری  محــالت پیرامونی مرا
کنان  ناپایدار و حداقل خدمات مورد نیاز ســا
در  نابســامان  محدوده هــای  مهم تریــن  از 

عرصه شهرها به شمار می روند.
بــا مســائل  بــا بیــان این کــه در مواجهــه  وی 
سیاســت ها  کنــون  تا شــهری  عرصه هــای 

برخــی   و  ح  مطــر متعــددی  برنامه هــای   و 
 اجرا  شده اند. وی  ادامه داد: با آسیب شناسی 
گرفتــه می تــوان زمینه های  اقدامــات صورت 
الزم بــرای رفــع نقــاط ضعــف و تقویــت نقــاط 

کرد. قوت این برنامه ها شناسایی 
گذشــته  دکتــر آخونــدی ادامــه داد: تجــارب 
ابعــاد  بــه  صــرف  توجــه  کــه  داده انــد  نشــان 
توجــه  بــدون  کالبــدی  و  شناســانه  زیبایــی 
حضــور  عــدم  همچنیــن  و  کنان  ســا نیــاز  بــه 
اجــرای  و  برنامه ریــزی  فراینــد  در  آنهــا 
برنامه های بهســازی و نوسازی شهری سبب 
و  ح هــا  طر ایــن  از  بســیاری  کارآمدشــدن  نا

برنامه ها شده است.
وزیر راه و شهرســازی با اشاره به این که امروزه 
گی رویکــرد  و چشــم انداز آینده  مهم تریــن ویژ
شــهری،  نوســازی  و  بهســازی  برنامه هــای 
ســاماندهی و توانمند ســازی ســکونتگاه های 
بــرای  تــالش  داد:  ادامــه  اســت  غیررســمی 
کنان،  گســترده ســا تقویت حضور و مشــارکت 
مالکان و ســایر دست اندرکاران امر بهسازی و 

نوسازی شهری در این فرآیند است.

وی با بیان این که در قرن بیســت ویکم توجه 
کلیــد مهــم  بــه نقــش مــردم و نیازهــای آنــان 
دستیابی به شهرهای سرزنده، امن، پایدار و 
کرد: امــروزه به جنبه  ســالمت اســت، تصریح 
کیفیت  انسانی توسعه دستیابی به شهری با 
محیطی باال و در شــأن مردم همچنین ارتقاء 

شــایانی  توجــه  عمومــی  عرصــه  در  کیفیــت 
می شود.

ایــن  در  کــرد:  نشــان  خاطــر  آخونــدی  دکتــر 
رویکــرد برنامه های بازآفرینــی اجتماع مدار به 
شــکل یکپارچــه و از پاییــن به باال بــه صورتی 
کــه همه افراد ذینفع را شــامل شــود، بســط و 

توسعه یافته اند.
چنیــن  کــرد:  کیــد  تا شهرســازی  و  راه  وزیــر 
رویکــردی امــکان ارائــه و توســعه راه حل های 
بلند مــدت پایدار را افزایش می دهد به طوری 
دنبــال  بــه  شــهری  بازآفرینــی  امــروزه  کــه 
گروه های  شکل دهی به تشــکل هایی از همه 
که این امر خــود منجر به بهبود  ذینفع اســت 
اقتصــادی،  وضعیــت  پایــدار  و  همه جانبــه 
هــدف  محدوده هــای  فیزیکــی  و  اجتماعــی 

برنامه های بهسازی و نوسازی می شود.
مشــارکت  تحقــق  این کــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
کلیــه  گســترده   حضــور  و  مردمــی  پایــدار 
گرو فراهم کردن بستر های  دست اندرکاران در 
الزم، تشــویق و تحریــک ایــن فرآینــد از طریق 
کیفــی ســکونت  کمــی و  فراهم کــردن شــرایط 

ســوی  از  افــزود:  محدوده هاســت،  ایــن  در 
دیگــر فراهم شــدن زمینه هــای فــوق و اجرای 
وجــود  نیازمنــد  توســعه  محــرک  پروژه هــای 
و  هماهنــگ  مناســب،  مدیریتــی  ســاختار 

کارآمد است.
گفــت: در این  وزیــر راه و شهرســازی در ادامه 
و  توانمندســازی  ابزارســازی،  نویــن  رویکــرد 
فرهنگ ســازی ســه رکــن بستر ســازی تحقــق 
اقدامات بهســازی و نوســازی شهری به شمار 

می روند.
الگوســازی،  بیــان این کــه  بــا  دکتــر آخونــدی 
زیرســاخت ها  ارتقــاء  و  خدمــات  توســعه 
کلیــدی تحریــک توســعه ایــن  ســه برنامــه ی 
کــرد:  کیــد  تا هســتند،  نهادســازی  و  فرآینــد 
ظرفیت ســازی و هماهنگ ســازی ســه محــور 
اســتراتژیک مدیریت این سیاســت محسوب 

می شوند.
امــروزه  داد:  ادامــه  شهرســازی  و  راه  وزیــر 
بهســازی مناطــق نابه ســامان شــهری یکی از 
اولویت هــای سیاســت گذاران، قانون گذاران، 
برنامه ریــزان و مجریان امر توســعه شــهری در 

جمهوری اسالمی ایران است.
کیفی  وی بــا اشــاره به این کــه توجه بــه ارتقاء 
اجتماعــی،  محرومیت هــای  رفــع  ســکونت، 
ایمن ســازی و ارتقــاء امنیــت محیــط شــهری 
فراهم کــردن  شــهروندان،  ســکونت  عرصــه  و 
کم درآمــد، بهســازی مناطــق  مســکن اقشــار 
اتخــاذ  مســتلزم  شــهری  نابه ســامان 
افــزود:  اســت،  جامــع  سیاســت گذاری 
ابزار ســازی حقوقــی و مالــی، ظرفیت ســازی و 
نهادســازی در حوزه عمران شهری، خدمات 
خدمــات  ارائــه  و  شــهری  مســکن  شــهری، 
کنان این نواحی  اجتماعی و اقتصادی به ســا

است.
کرد: این مهــم از عهده  کیــد  دکتــر آخوندی تا
بــر  تنهایــی  بــه  ســازمان  یــا  و  دســتگاه  یــک 
نمی آید و پیشــبرد آن در مقیاس بزرگ و موثر 
کلیه ی  مســتلزم تعهــد مشــترک و هماهنــگ 
دســتگاه ها، نهادها، شــهرداری ها و مشارکت 
گسترده مردمی در حوزه های ذیربط  پایدار و 
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در سطوح ملی، استانی و محلی است.
کمبــود رژیم حقوقی  وزیــر راه و شهرســازی با اشــاره به این که همواره 
واحد و یا قانون مدون در حوزه بهســازی مناطق نابه ســامان شهری 
کلیدی دســت اندرکاران بوده اســت، افــزود: در طول  از دغدغه هــای 
گذشــته همکاری قوای ســه گانه جمهوری اســالمی ایــران )قوه  دهه 
مقننــه، قــوه قضاییــه و قــوه مجریــه( موجــب فراهــم شــدن بســترها 
و ســاختارهای مالــی، حقوقــی، قانونــی و در نتیجــه تحقــق اهــداف 

برنامه های بهسازی مناطق نابه سامان شهری شده است.
کاهش فقر شــهری با رویکرد  دکتــر آخونــدی در ادامــه با بیان این کــه 
توانمندســازی، ارتقــاء هویــت شــهری و تــاب آوری شــهری بــا هــدف 
کلید بهســازی مناطق نابه ســامان شــهری اســت،  توســعه محله ای 
کنان  کرد: از طریق توانمندســازی و ارتقاء شــرایط زندگی ســا تصریح 
کرامت انسانی را ارتقاء  که می توان  ســکونتگاه های نابه سامان است 

کنان این مناطق افزایش داد. و امید به زندگی را در بین سا
وزیــر راه و شهرســازی ادامــه داد: بــه اســتناد اصــول مختلــف قانــون 
اساســی و در چارچوب ســند چشــم انداز جمهوری اســالمی ایران در 
افق 1404 و همچنین سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری سند 
ملی توانمند ســازی و ساماندهی ســکونتگاه های غیررسمی )مصوب 
بهمن مــاه ســال 1382هیات وزیــران( تدوین قوانیــن جدیدی برای 
رفع مســائل اجرای برنامه های بهســازی مناطق نابه ســامان شهری 

گرفته است. کار دولت و مجلس شورای اسالمی قرار  در دستور 
دکتــر آخونــدی بــا بیــان این کــه در اجرای اصــل یکصد و بیست وســه 
قانــون اساســی جمهــوری اســالمی ایــران، قانــون حمایــت از احیاء، 
کارآمد شــهری با هدف  بهســازی و نوســازی بافت هــای فرســوده و نا
اســت،  کلیــه ی دســتگاه های ذیربــط  جلــب همــکاری و مشــارکت 
ادامــه داد: فراینــد احیــاء بهســازی و نوســازی بافت هــای فرســوده 
کارآمــد شــهری و در جهــت راهبــری، مدیریــت یکپارچــه و ایجــاد  و نا
کلیــه ی عوامل مرتبط در ســطح ملــی و محلی به  وحــدت رویــه بیــن 
کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی توسط وزارت راه  پیشنهاد 
و شهرسازی )سازمان عمران و بهسازی شهری ایران( و با هماهنگی 
ســایر دســتگاه های ذی مدخــل تهیــه و بــه تصویب مجلس شــورای 

اسالمی ایران رسیده است.
وزیــر راه و شهرســازی افزود: این قانون پس از تایید شــورای نگهبان 
در تاریخ 29 دی ماه 1389 توســط ریاســت جمهور ابالغ شده است و 
همچنین در سال 1393 در سفر هیات دولت به مشهد مقدس سند 
ملی راهبردی احیاء بهســازی، نوســازی و توانمند ســازی بافت های 
کارآمد شهری برای راهبری و مدیریت یکپارچه در سطح  فرسوده و نا
خ نهم مهرماه ســال 1393 با پیشنهاد وزارت  که در مور ملی و محلی 
راه و شهرســازی و تصویــب هیــات  وزیران توســط معــاون اول رییس 

جمهور ابالغ شد.

مهندس ســید محمد پژمان، رئیس ســازمان ملی زمین و مسکن 
نیز در مراســم روز جهانی اســکان بشــر با بیان اینکه 28 درصد از 
گفــت: از این تعــداد مردم  جمعیت كشــور روســتا نشــین هســتند، 
که 2.  روســتا نشــین ده میلیون نفر در بافت فرسوده زندگی می کنند 
گاههای غیر رســمی  8 الــی 2. 6 درصــد  از ایــن جمعیت در ســکونت 

مستقر هستند.

مهندس پژمان با بیان اینکه باید برای حل مشــکل ســکونتگاههای 
که  ح جامع مســکن  گفت: در قالب طر کرد،  غیر رســمی برنامه  ریــزی 
در حــال تهیــه و تدویــن اســت یکــی از اولویت هــای مــا برنامــه ریزی 
بــرای زندگی مردم در شــرایط مناســب اســت.وی با بیــان اینکه باید 
گفــت: وزارت  کرد،  گاههــای غیر رســمی جلوگیری  از ایجــاد ســکونت 
کردن بافتهای  راه وشهرسازی در حال تامین مسکن برای جایگزین 
کار و  فرســوده اســت.وی ادامه داد: عده ای از مردم برای معیشــت، 
کرده اند اما عالقه مند  اشــتغال، در این مناطق غیر رســمی ســکونت 
کــرد: امروزه  کید  بــه رشــد هســتند.این مســول درپایــان همچنیــن تا
و  دارنــد  ســکونت  شــهرها  در  جهــان  جمعیــت  درصــد   60 بــر  بالــغ 
 مهمتریــن مرکــز فعالیت های اقتصــادی، علمی، فرهنگی و سیاســی 
در شــهرها اســت و همــه فعالیت هــای مــورد نیــاز جوامــع بشــری در 

گیرد. شهرها صورت می 
كل ســازمان ملــل متحد نیــز خوانده  در ایــن همایــش پیــام دبیــر 
گذشــته تالش ها در راســتای  كــه در آن آمــده بــود: طــی دهــه  شــد، 
کــه در زاغه ها   آرمان های توســعه هزاره موجب شــده نســبت مردمی 
کاهش یابد. در عین حال طی همین دوره،  به سر می برند به نصف 
گسترش سریع شهرنشینی، به ویژه در جهان در حال توسعه، شاهد 
افزایــش جمعیــت زاغه نشــین شــده اســت. در برخی نواحــی منطقه 
کنان شــهری در  جنــوب صحــرای آفریقــا نزدیــک بــه 70 درصــد از ســا
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زاغه ها و مناطق مسکونی غیر رسمی زندگی می کنند. 

نامناســب ترین  و  نامرغوب تریــن  در  غالبــا  حلبی آبادهــا 

زمین هــا مانند دشــت های مســتعد ســیل همچنیــن دامنه 

تپه های شــیب دار قرار دارند و عمدتا به شــکل ذاتی نسبت 

بــه رخدادهــای آب و هوایــی شــدید فزاینده ای آســیب پذیر 

کــه عامــل آن هــا تغییــرات اقلیمی اســت؛ بســیاری  هســتند 

کنند مجبــور به مهاجرت  کــه در زاغه ها زندگــی می  از مــردم 

کشــور مبدا  بــه دلیــل نبود فرصت ها در مناطق روســتایی یا 

گونــه ای منظــم از خدمــات آب،  خــود شــده انــد آنــان بــه 

ســرویس های بهداشــتی، بــرق و روشــنایی خیابانهــا بهــره 

گیر اســت بــه ویژه زنان و دختران در  نمی برند. جرم غالبا فرا

معــرض خطــر هســتند؛ بیکاری، مشــاغل پاره وقــت و هزینه 

 حمــل و نقــل بــه مکان هــای دور، بــه ســختی های زندگــی 

در زاغه ها می افزاید. 
برای دســتیابی به توســعه پایدار و زندگی شرافتمندانه برای 
همه، باید این مسایل حل شوند؛ امسال روز جهانی اسکان 
بشــر بــه زاغه نشــین ها اختصــاص یافتــه اســت؛ غالبــا مــردم 
گمنامی به سر می برند، یعنی هیچ  حاشــیه نشــین در غربت 
آدرس یا آماری ندارند، همچنین نمی دانند چه وقت اوضاع 
زندگی آنان بهبود خواهد یافت، با یادگیری از تجربیات زاغه 
گــذاران شــهری مــی تواننــد  نشــین ها، طراحــان و سیاســت 
رفــاه بخــش عظیمــی از خانــواده بشــری را بهبــود بخشــند. 
که در زاغه هــا زندگی می کنند  اجــازه دهید به نــدای مردمی 
گوش فرا دهیم تا دریابیم چه اقداماتی برای آنان موثر و چه 

کارهایی موثر نبوده و چه اقدامی نیاز به انجام است. 
اینجانــب در ایــن روز جهانی اســکان بشــر، دولت ها، بخش 
را  دولتــی  غیــر  وســازمان های  علمــی  موسســات  تجــاری، 
ترغیب می نمایم به زاغه نشــین ها اجــازه نظر داده و به آنچه 
گــوش فرا دهند، مــا فن آوری و دانــش برای ایجاد  می گوینــد 
محیــط  و  اجتماعــی  اقتصــادی،  نظــر  از  پایــدار  شــهرهای   
تضیمــن  داریــم؛  محلــی  حل هــای  راه  براســاس  را  زیســت 
کوچک ما بــا طراحــی و مدیریت  کــه شــهرهای بــزرگ و   ایــن 
نیازهــای  رفــع  بــرای  تنهــا  نــه  یابنــد،  گســترش   خــوب 
مســکن جمعیت رو به رشد شهری ضروری است بلکه برای 
 مبــارزه بــا تغییــرات آب و هوایــی، حفاظت از محیط زیســت 
اجــازه دهیــد  اســت  نیــز حیاتــی  پایــدار  توســعه   و حمایــت 
را کــس  هیــچ  کــه  نماییــم  تمرکــز  شــهری  کار  دســتور   بــر 

 پشت سر نگذارد.

ونشست 25 سانتیمتری دشت تهران فر

ســازمان  زمین شــناختی  مخاطــرات  بررســی  دفتــر  مدیــرکل 
کشــور مخاطراتــی ماننــد زمین لغــزش، زمین لــرزه،  زمین شناســی 
ســیالب، خشکســالی و فرونشســت زمیــن از جملــه پنــج مخاطره 
گفــت: متأســفانه  کــه ایــران بــا آن روبــرو اســت، دانســت و  جــدی 
که در ســال 2010 تهیه شــده اســت،  در نقشــه مخاطــرات طبیعــی 
کشــور در معــرض مخاطرات طبیعی اســت.محمد  ایران ســومین 
که همزمان  جواد بلورچی، در نشســت زمین لغزش و شــهر تهران 
ج میالد تهران برگزار  با نخســتین روز از جشــنواره شــهر آماده در بر
شد، زمین لغزش و فرونشست زمین به دلیل برداشت بی رویه آب 
گفــت: باید با شــناخت و  در تهــران را یــک خطــر جــدی دانســت و 
کاهش داد. وی  گاهی نســبت به این خطرات، هزینه هــای آن را  آ
که پوســته زمیــن در ایــران از دوناحیه بلوک ســخت  بــا بیــان این 
اوراسیا از شمال و بلوک عربستان در جنوب تحت فشار است و بر 
گفت:  گرفته است،  کوهستان های متعددی در کشور شکل  اثر آن 
این فشــارها باعــث پدیده های زمین لغزش یــا ناپایداری دامنه ای 
کی به  که می تواند با حرکت دادن توده های شنی و خا شده است 
گوار در برخی نقاط حساس و  ســمت پایین، باعث بروز اتفاقاتی نا

کشور شود. پرجمعیت 
ســازمان  زمین شــناختی  مخاطــرات  بررســی  دفتــر  مدیــرکل 
کشــور افزود: بزرگ ترین منطقــه زمین لغزش جهان  زمین شناســی 
گرس قرار دارد. این ناپایداری،  در ناحیه سیمره در ایران و ناحیه زا
که بــا قدمتی حدود  کیلومتر دارد  دامنــه ای به وســعت حــدود 20 
کیلومتر را  10 هــزار ســال، احتمال لــرزش  محــدوده ای حــدود 700 

دارد./منبع: خبرگزاری ایسنا

خبرونظر
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کنفرانــس ملی بتن ایران و دوازدهمیــن همایش روز بتن، 15  ششــمین 
و 16 مهرمــاه جــاری به همــت انجمن فناوران بتــن و انجمن علمی بتن 

ایران در محل مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار شد. 

در  بتــن   انجمــن  رئیــس  فامیلــی،  هرمــز  دكتــر 
اینکــه  بیــان  بــا  بتــن  روز  همایــش  دوازدهمیــن 
تولیــد  صنعــت  در  زیــادی  آشــفتگی  گذشــته  در 
ســنگدانه بــرای مصــرف در بتــن وجــود داشــت، 
گفــت: توجه دقیقی به خواص شــیمیایی و فیزیکی 
 این مواد نمی شــد و حتی مصرف برخی از این مواد 
کنــش های نامطلوبی را در بتن به وجود می آورد  وا

کرد. کیفیت صدمه وارد می  و به 
کیفیت  کنــون اســتاندارد مربوط بــه  دکتــر فامیلــی  بــا بیــان اینکــه هــم ا
گرفته اســت، اظهار داشــت:  ســنگدانه هــای بتــن مــورد تجدیدنظر قرار 
کیفیت  کنترل  کنندگان ســنگدانه به آزمایشــگاه  تعــداد زیــادی از تولید 
مجهــز شــده اند و نشــان اســتاندارد از ســازمان ملی اســتاندارد دریافت 

کرده اند.
رئیــس انجمــن بتن با بیان اینکه در ســالهای زیادی مواد افزودنی بتن، 
کنــون با تدوین اســتانداردهای  گفت: هم ا کیفیــت نامطلوبــی داشــت، 
کوشــش مرکــز تحقیقات راه و مســکن و شهرســازی  که با  مــواد افزودنــی 
از  زیــادی  تعــداد  اســت،  گرفتــه  صــورت  اســتاندارد  ملــی  ســازمان  و 
کیفیت اســتاندارد  تولیدکننــدگان مــواد افزودنــی محصــوالت خود را بــا 

کنند. تولید می 

کنتــرل  گام هــای تکمیلــی در زمینــه  وی بــا اشــاره بــه اینکــه الزم اســت 
کرد: در حال  کارگاهی در مصرف بتن انجام شود، بیان  کیفیت و نظارت 
کنترل  کارهای بتنــی و  حاضــر ضعــف هایــی در نظــارت دقیق بر اجــرای 
که از این بابت هم خســارت های زیادی به صنعت  کیفیــت وجــود دارد 

کشور وارد می شود. بتن 
فامیلــی افــزود: بنابرایــن ضــرورت دارد در ضوابــط مربــوط بــه وظایــف و 
کارگاهها تجدید نظر شود و آزمایشگاه هایی  مسئولیت های ناظرانی در 
کیفیــت را برعهده دارند با ضوابط درســت ارزیابی  کنترل  کــه مســئولیت 

شوند.

دكتر محمد شکرچی زاده ، رئیس مركز تحقیقات 
راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به اینکه سند 
جامع چشــم انداز بتن 1404 تهیه شــده است، 
گفــت: وضعیت موجود بتن مصرفی در ســاخت و 
گــزارش آن  ســاز شــهری ارزیابی شــده و بــه زودی 

ارائه می شود.
گذشــته با وجود  وی  بــا بیــان اینکه در یک ســال 
صنعــت در  مناســبی  هــای  پیشــرفت  شــاهد  مشــکالت  و  هــا   ســختی 

گفــت: مرکــز تحقیقــات راه، مســکن و شهرســازی همــراه بــا   بــوده ایــم، 
کشــور انجام  دیگــر نهادهــای دولت نقش خود را برای پیشــرفت و رشــد 

گذشــته حضــور بخــش   مــی دهــد و اولویــت اصلــی مرکــز در یــک ســال 
کمیته  گیــری هــا بــوده اســت.وی با بیــان اینکــه  خصوصــی در تصمیــم 
کمیتــه ملی بتــون 1404 از  روســازی بتنــی، صنعتــی ســازی و همچنین 

همایش

گرفت: در دوازدهمین همایش روز بتن  صورت 

وضعیت بتن در ساخت و ساز شهری
 ارزیابی شد
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گفت: در طول یک  کمیته هــا با حضور بخش خصوصی بوده اند،  جملــه 
کمک ســازمانها و نهادها  کرده تــا با  گذشــته مرکــز تحقیقات تالش  ســال 
که  و مشــارکت بخــش خصوصی زمینه ســازی اجرای شــعار بتــن 1404 را 
کشــور  قابلیت تولید و اجرای بتون با مقاومت 50 مگاپاســکال در سراســر 
اســت را فراهم آورد.رئیس مرکز تحقیقات راه، مســکن و شهرسازی تهیه 
ســند جامع چشــم انداز بتن 1404 را از فعالیت های انجام شده دانست 
کارشناســان مرکز تحقیقات تهیه شــده و  که از ســوی  گفت: این ســند  و 
کرده اند، تهیه  استادان دانشگاه و افراد خبره در صنعت بتن آن را اصالح 
کید  کشــور تا کیفی بتون به 50 مگاپاســکال در  شــده و در آن الزام ارتقای 
شده است.شکرچی زاده با اشاره به اینکه تمامی نهادها و سازمان های 
کمیته ملی بتن 1404 دعوت شــدند،  دولتی و شــرکت های خصوصی به 
کنون دو ســری از جلســات  که تا کل اعضا 118 عضو بود  کرد: تعداد  بیان 
کمیته های تخصصی در مرکز تحقیقات برگزار شده و نقاط ضعف و قوت 
ح و درخصوص مشــکالت موانع چشم انداز بتن  ســند توســط اعضا مطر

1404 تبادل نظر شده است.
وی بــه ارزیابــی وضعیــت موجود بتن مصرفی در ســاخت و ســاز شــهری 
کالنشهر تهران و اصفهان  گفت: بر این اساس پروژه ای در دو  کرد و  اشاره 
کیفی بتن  کارخانه های بتن آماده و بررسی وضعیت  با هدف بازرسی از 
کیفی بتن  تعریــف شــد.هدف اصلی از انجام ایــن پروژه تعیین وضعیــت 
کشور به شیوه دقیق و علمی و همچنین شناسایی مشکالت  مصرفی در 

کردن اهداف سند چشم انداز بتن 1404 بود. بر سر راه اجرایی 
کرد: خوشبختانه مراحل اجرایی این پروژه در شهر اصفهان  وی تصریح 
کــه نتایج آن به زودی ارائه می شــود، همچنین پس از  بــه پایان رســیده 
کمیته های تخصصی، تدوین دســتورالعمل های مورد  بررســی اولیه در 
گرفته است.شــکرچی زاده با اشــاره به  کمیتــه قرار  کاری  نیــاز در اولویــت 
اینکه فرهنگ ســازی و آموزش از زیرســاخت های ســند چشم انداز بتن 
کمیته بتن پیش بینی شده است به واحدها  کرد:  در  1404 است، بیان 
که قابلیت تولید بتن و مصالح مصرفی مطابق با  و شــرکت های منتخب 

گواهی نامه های برتر اعطا شود. اهداف سند چشم انداز را دارند، 

دكتــر منوچهــر شــیبانی اصــل، مدیركل دفتر ســازمان های مهندســی 
و تشــکل هــای حرفــه ای وزارت راه و شهرســازی نیــز در دوازدهمیــن 
همایــش روز بتــن بــا بیــان اینکــه اخــالق حرفه ای بــه معنــای خلق و 
گفــت:  اخــالق حرفــه ای  خــوی حرفــه ای اســت 
که از اصــول اخالقی، مســئولیتهای  دانشــی اســت 
گــون  گونا و مســائل اخالقــی در حرفــه  حرفــه ای 

کنند. صحبت می 
و  مهندســی  هــای  ســازمان  دفتــر   مدیــرکل 
شهرســازی  و  راه  وزارت  ای  حرفــه  هــای  تشــکل 
کســب و پیشــه صرفا برای  همچنین با بیان اینکه 
کیفیت اســت، افــزود: هر  کســب درآمــد و حرفــه بــرای ارائــه خدمــات بــا 

که به ازای ارائه چه نوع خدماتی و با چه  کند  مهندسی باید به این فکر 
کاسب فقط به  کنند، در حالیکه  کیفیتی حق الزحمه دریافت می  سطح 

فکر فروش محصول خود است. 
دکتــر شــیبانی اصــل اخــالق حرفــه ای را بــه معنــای بایدهــا و نبایدهای 
گفت: منشا اخالق نیکو، دانش و بینش و منشا  زندگی انسان دانست و 

اخالق ناروا، جعل و نادانی است.
کرد: ارزش های بنیادین اخالق حرفه ای یک  وی در عین حال تشــریح 
مهنــدس را صداقــت و درســتکاری، بــی طرفــی، امانتــداری، صالحیــت 
حرفه ای، رفتار حرفه ای مناســب، حفظ محیط زیســت و پاسخگویی و 

شفافیت تشکیل می دهد.
اینکــه هــر مهنــدس  بیــان  بــا  کل دفتــر تشــکل هــای حرفــه ای   مدیــر 
کرد:  کنــد، تصریح  حرفــه منــدی باید اصــول اخالقی متعــددی را رعایت 
کارگیــری دانش و مهــارت حرفه ای، رعایــت مقررات و اســتانداردها،  بــه 
کارفرما و مراجع ذیربط از عواقب نامطلوب پروژه و عدم ارائه  گاه سازی  آ
که تقاضاهــای غیراصولی یــا غیرقانونی دارند از  کارفرمایانی  خدمــات بــه 
که مهندســان باید نســبت بــه فرهنگ،  آن دســته اصــول اخالقی اســت 

کنند. محیط زیست و منافع ملی خود رعایت 
کیفیت مطلوب، دخالت ندادن مسائل  وی ادامه داد: انجام خدمات با 
کارفرما و ... از ســایر   کار و برقــرار نکــردن رابطــه مالی بــا  غیرتخصصــی در 

کند. کارفرما رعایت  که مهندس باید نسبت به  اصول اخالقی است 
دکتر شیبانی اصل همچنین با انتقاد از اینکه امروز رعایت اصول اخالقی 
کید  نســبت به همکاران از ســوی مهندســان بسیار آســیب دیده است تا
کرد: حفظ حرمت سایر همکاران و به ویژه پیشکسوتان، استفاده نکردن 
کار، رقابت ســالم، حمایت از همکاران  از روش هــای غیراخالقــی در اخذ 
آسیب دیده، وارد نشدن به پروژه های ناتمام دیگران و تقسیط نکردن 

شخصیت سایر مهندسان از جمله این اصول اخالقی است.
وی در عیــن حــال بــا تشــریح اصــول اخالقی نســبت به حرفه مهندســی 
که اذهــان عمومی را  گونــه ای  گفــت: حفــظ حرمــت حرفه مهندســی به 
نســبت به ایــن حرفه مخدوش نکنــد، حفظ اعتبار حرفه مهندســی، به 
گاهــی از روش هــای برجســته مهندســی در داخل  روزآوری اطالعــات و آ
کاهــش بی دلیل قیمت خدمات مهندســی،  کشــور، پرهیــز از  ج از  و خــار
گزارشــات غیرواقعی، دوری از  گری، عــدم ارائه  لی و واســطه  پرهیــز از دال
کــه امروز مثل  برقــراری رابطه با دالالن، امضافروشــان و مدرک فروشــان 
ســرطانی بر جان صنعت ســاختمان افتاده است از جمله اصول اخالقی 

کند. که مهندس باید رعایت  است 
بــر مبنــای علمــی  گزارشــات  تهیــه  بایــد در  یــادآور شــد: مهنــدس  وی 
کنــد. ضمــن اینکــه  کامــل ارائــه  کنــد و مفاهیــم را بطــور   و فنــی عمــل 
 گزارش های الزم را بطور دقیق و به موقع ارائه نماید و در صورت استفاده 
کند. در غیر اینصورت اصول  از پژوهش های دیگران ماخذ و منبع را ذکر 

گزارشات خود رعایت نکرده است. اخالقی در تهیه 
دکتــر شــیبانی اصــل همچنیــن با بیــان اینکه هــر مهندس حرفــه مندی 
کند اظهار داشت:  کارکنان خود باید اخالق حرفه ای را رعایت  نسبت به 
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ژی هشدار اتالف انر
 در صنایع سیمان

یک مقام مسوول در وزارت نیرو با اشاره به اتالف 
کشــور از  بــاالی بــرق و انــرژی در صنایــع ســیمان 
اختصــاص یک نیــروگاه 700 مگاواتی بــرای تامین 

کشور خبر داد. برق صنایع سیمان 
بــا  زربخــش  محمدحســن  بنانیــوز؛  گــزارش  بــه 
اعــالم اینکــه اختــالف مصــرف انــرژی در صنعــت 
کشــور بــا بهترین عملکــرد جهانــی تولید  ســیمان 
کیلــووات ســاعت برق  ایــن محصــول، بالــغ بــر 30 
کلینکر در ســوخت  بــر تــن ســیمان و 30 لیتر بر تن 
کــرد: براســاس محاســبات  فاصلــه دارد، تصریــح 
مقــدار  در  عــدد  دو  ایــن  اختــالف  انجام گرفتــه، 
ســیمان تولیــدی و قیمــت انــرژی در ایــران قابــل 
و  آمــوزش  دفتــر  مدیــر  اســت.  معنــادار  و  تامــل 
اطالع رسانی سازمان بهره وری انرژی ایران درباره 
کرد:  میزان مصرف برق در صنعت ســیمان اظهار 
در حــال حاضــر تولید ســیمان بــه 75 میلیون تن 
گــر به ازای تولید هر تن ســیمان به طور  رســیده و ا
کیلــووات ســاعت برق مصرف شــود،  متوســط 100 
بــرای ایــن میــزان تولیــد ســیمان، بــه بیــش از 7 
کیلــووات  میلیــارد لیتــر ســوخت و 5/7 میلیــارد 
ســاعت بــرق در ســال نیــاز اســت. وی افــزود: بــه 
عبــارت دیگــر بــا تبدیــل ایــن مقــدار ســوخت بــه 
کشــور به یــك نیــروگاه 600  بــرق، صنعــت ســیمان 
مگاواتــی بــدون احتســاب تلفــات انتقــال و توزیع 
کنــون در  نیازمنــد اســت. وی بــا بیــان اینکــه هم ا
بهترین عملکرد جهان در تولید ســیمان، مصرف 
کیلووات ســاعت بر تن ســیمان و 75  بــرق بــه 65 
کلینکر تولیــدی، انرژی  لیتر ســوخت بــه ازای تــن 
کــه در  کــرد: در صورتــی  کیــد  مصــرف می شــود، تا
کیلــووات ســاعت برق  ایــران به طــور متوســط 95 
در تولید ســیمان و 90 لیتر ســوخت به ازای هر تن 

کلینکر تولیدی انرژی مصرف می شود.

خبرونظر
کارکنان، قدردانی  کردن امکان رشد و توسعه  کار، فراهم  کردن محیط مناسب  فراهم 
کارکنان، ایجاد امنیت شغلی و تسهیالت رفاهی و همچنین دوری از  از عملکرد مثبت 

گذاشتن بین پرسنل از جمله این اصول اخالقی است. تبعیض 

كیــد بــر  كاردانــی ســاختمان بــا تا مهنــدس مهــدی مــوذن، رئیــس ســازمان نظــام 
كه چــرا ســاختمان ها مهندس محور هســتند،  اینکــه امــروز دغدغــه ما این اســت 
كــرد: تمامی مراحل ســاخت و ســاز برعهده مهندســان اســت و از ســایر بخشــها  بیــان 
گروه مهندســان،  و عناصر اســتفاده نمی کنیم. برای صنعت ساختمان ســازی به ســه 
گواهــی اشــتغال داده شــده اســت امــا فقــط از  کاردانهــای فنــی و معمــاران تجربــی   

مهندسان استفاده می شود.
وی افــزود: در اجــرای ناصحیــح ســاختمان ها زیانهای زیــادی را متحمل می شــویم و 
کاهش عمر ســاختمان ها از بین می رود ضمن آنکه خطراتی هم  ســرمایه های ملی با 

برای جان و مال مردم به وجود می آید.
که نگاه  کاردانی ســاختمان با اشــاره به اینکــه امروزه شــاهدیم  رئیــس ســازمان نظــام 
بخشــی به ســاخت و ســاز وجود دارد، اظهار داشــت: تا زنجیره ســاخت و ســاز شــکل 
کشور اتفاق نمی افتد زیرا صنعت ساختمان سازی  نگیرد، ساختمان سازی خوبی در 

کند. یک خط تولید است و هرکسی باید نقش خود را ایفا 
کید بر اینکه امروزه نقش های مختلف در صنعت ســاختمان ســازی تربیت  موذن با تا
کشــور در  گفــت: بیش از 80 درصد از مســاحت  گرفته نمی شــود،  شــده اســت امــا بکار 
معــرض خطــر زلزله قــرار دارد اما هنــوز اقدام مناســبی برای اجرای صحیح ســاختمان 

سازی انجام نگرفته است.

مهندس جاوید خطیبی، رئیس كمیته ملی رویه های بتنی؛ نیز در بخش بعدی این 
کمیته ملی رویه های  گرفته در  گزارشی را از روند فعالیت ها و اقدامات صورت  مراسم 
بتنی ارائه داد. همچنین دکتر رمضانیان پور با محور روسازی بتنی فرودگاه بین المللی 
تبریــز و مهنــدس صادقــی با محور اســتفاده از رویه هــای بتنی در شــرکت فرودگاه های 

کشور به ایراد سخنرانی پرداختند.
در بخــش دوم مراســم دوازدهمیــن همایــش روز بتــن، دکتــر مهدی بخشــی در زمینه 
کاربرد بتن توانمند الیافی در پوشش تونل ها، مهندس محمدحسین افتخار در زمینه 
کیفیت بتن مورد استفاده در ساخت و سازهای  بررسی آماری و ارزیابی عوامل مؤثر بر 

شهری در راستای اهداف سند چشم انداز 1404، سخنرانی نمودند.
ح ها و مهنــدس معتضدی،  ح برتر ســال و معرفــی طر کمیته طر دکتــر زاهــدی، رئیــس 
رئیــس هیــأت مدیــره انجمن صنفــی تولیدکنندگان مواد شــیمیایی ســاختمان، دکتر 
واشــقانی فراهانــی، معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه آزاد اســالمی، دکتــر منوچهــر 
حســینی اصــل و مهنــدس مؤمنــی، دبیــر دوازدهمیــن دوره مســابقات بتــن، از دیگــر 

سخنرانان مراسم بودند.
ح هــای برتر بتنی و تیم هــای برتر دوازدهمین  در دوازدهمیــن همایــش روز بتــن، از طر
کار خود پایان  کنفرانس با قرائت قطع نامه پایانی به  دوره مسابقات بتن تقدیر شد. و 

داد.
کامل ارســالی بــه دبیرخانه  الزم بــه ذکــر اســت از بیــن 435 چکیده مقالــه و 200 مقاله 
کنفرانس و حدود 50 مقاله دیگر برای  کنفرانس، حدود 72 مقاله برای ارائه شفاهی در 

انتشار انتخاب شده بود.
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پروژه	های	در	دســت	اجرای	وزارت	نیرو	در	کشورهای	CIS	و	آفریقایی	و	خاورمیانه	به	ارزش	2/453	میلیارد	دلر	زمینه	های	بسیار	
مناســبی	برای	ورود	به	بازارهای	هدف	این	کشورها	را	فراروی	شرکتهای	مهندسی	پیمانکار	پروژه	های	عمرانی	قرار	می	دهد.	از	این	
فرصت	باید	به	نحو	مطلوبی	بهره	گیری	کرد	و	در	بازارهای	این	کشــورها	نفوذ	نمود.	در	این	باره	نظر	خوانندگان	گرامی	ماهنامه	پیام	

آبادگران	را	به	گزارش	مدیرکل	دفتر	توسعه	صادرات	و	خدمات	فنی	و	مهندسی	وزارت	نیرو	جلب	می	کنیم.

اشاره:

حــال  در  نیــز  دالر  میلیــون   453 و  میلیــارد  دو  ارزش  بــه  پــروژه   45
ــان،  ــوری آذربایج ــورهای جمه کش ــا در  ــه ایــن پروژه ه ک ــره اســت  ک مذا
کســتان، تاجیکســتان، ترکمنســتان، زیمبابــوه،  ازبکســتان، بولیــوی، پا
کوبــا، لبنــان، نیجــر و  کنیــا،  ســودان، ســوریه، عــراق، عمــان، غنــا، قطــر، 

ــتند.  ــال هس ونزوئ

مهندســی  و  فنــی  خدمــات  و  صــادرات  توســعه  دفتــر  مدیــرکل 
کل  از  بــرق  و  آب  صنعــت  درصــدی   60 ســهم  از  نیــرو  وزارت 
داد. خبــر  کشــور  مهندســی  و  فنــی  خدمــات   صــادرات 
گفت وگــو بــا پایــگاه اطالع رســانی  مهنــدس »بهــرام نظام الملکــی« در 
حاضــر  زمــان  در  نیــرو  وزارت  داشــت:  اظهــار  )پــاون(،  نیــرو  وزارت 
ارمنســتان،  آذربایجــان،  جمهــوری  اتیوپــی،  کشــورهای  در 
ازبکســتان، آفریقــای جنوبــی، افغانســتان، الجزایــر، امــارات متحــده 
ســوریه،  ســریالنکا،  ترکمنســتان،  تاجیکســتان،  کســتان،  پا عربــی، 
دارد. اجــرا  دســت  در  را  پروژه هایــی  کنیــا  و  عمــان  عــراق،   ســودان، 
پــروژه   88 اجــرا  دســت  در  پروژه هــای  شــمار  وی،  به گفتــه 
اســت  دالر  میلیــون   357 و  میلیــارد  چهــار  ارزش  بــه  و 
هســتند. اجــرا  حــال  در  ایرانــی  شــرکت   30 توســط   کــه 
و  ســد  احــداث  پــروژه  بــه  می تــوان  مهــم  پروژه هــای  از  افــزود:  وی 
و  ســد  ســریالنکا،  در  روســتا   1000 بــه  برق رســانی  و  اومااویــا  نیــروگاه 

نیــروگاه ســنگ توده 2 و ســد و نیــروگاه راغــون در تاجیکســتان، نیــروگاه 
کرکــوک در  کربــال، ســد روانــدوز و تصفیه خانــه  حیدریــه، تصفیه خانــه 
کــرد.  عــراق و احــداث شــش واحــد واحــد تصفیه خانــه در ســودان اشــاره 

 453 و  میلیــارد  دو  ارزش  بــه  پــروژه   45 کــرد:  تصریــح  نظام الملکــی 
در  پروژه هــا  ایــن  کــه  اســت  کــره  مذا حــال  در  نیــز  دالر  میلیــون 
کســتان،  پا بولیــوی،  ازبکســتان،  آذربایجــان،  جمهــوری  کشــورهای 
عــراق،  ســوریه،  ســودان،  زیمبابــوه،  ترکمنســتان،  تاجیکســتان، 
هســتند.  ونزوئــال  و  نیجــر  لبنــان،  کوبــا،  کنیــا،  قطــر،  غنــا،   عمــان، 
کــرد: تعــداد پروژه هــای اجــرا شــده نیــز 229 پــروژه بــه  وی خاطرنشــان 
کــه توســط 32 شــرکت  ارزش یــک میلیــارد و 567 میلیــون دالر اســت 

ــده اند. ــرا ش ــی اج ایران

و خبر داد:  مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت نیر

سهم 60 درصدی صنعت آب و برق
 از صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران

صدورخدمات
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قائــم مقــام توســعه فناوری آب، خشکســالی، فرســایش و محیط زیســت 
کانونهــای اصلی  معاونــت علمــی فنــاوری ریاســت جمهوری با اشــاره بــه 
خشکســالی در ایــران بــر بکارگیری فنــاوری برای رفع ایــن معضل طبیعی 
کــرد و به تشــریح جزئیات 10 دوره خشکســالی در ایران، اســتانها و  کیــد  تا

که بیشترین وضعیت خشکسالی را دارند پرداخت. شهرهایی 
کــه در ایران روی  فــرود شــریفی با اشــاره به جزئیــات 10 دوره خشکســالی 
کشــور حــدود 250  داده اســت اظهــار داشــت: میانگیــن بارندگی ســاالنه 
کمتــر از میانگین بارندگی آســیا و حدود یک  که ایــن عدد  میلیمتــر اســت 
ســوم میانگیــن بارندگی ســاالنه جهــان اســت؛ در همین حال ســرانه آب 
کــه براســاس تعریــف وقتی ســرانه آب در  جهــان 7400 متــر مکعــب اســت 
کشور یا منطقه دچار تنش  کشوری زیر 1700 متر مکعب در سال باشد آن 

کم آبی و خشکی است.
کمتــر از 1900 متر مکعب  وی ادامــه داد: در حــال حاضــر ســرانه آب ایــران 
که این رقم در پنجاه ســال قبــل حدود 7000  اســت و ایــن در حالی اســت 

متر مکعب بوده است.
که درســال  گفت: با توجه به رشــد جمعیت پیش بینی می شــود  شــریفی 

2025 میــالدی ســرانه آب ایــران حــدود 1400 متــر مکعــب باشــد و جــزو 
کشــورهای دارای تنش خشــکی قــرار بگیریم. یعنی حتــی در صورت عدم 

کشور به سمت خشکی بیشتر پیش می رود. وقوع خشکسالی، 

جزئیات 10 دوره خشکسالی در ایراݣݣںݦݐ
قائــم مقــام ســتاد توســعه فنــاوری آب، خشکســالی، فرســایش و محیــط 
زیست در معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری با اشاره به تحلیلهای 
گفــت: در این  هواشناســی انجــام شــده از ســال 1347 تــا 1383 در ایران 

کشور با ده دوره خشکسالی مواجه بوده است: دوران 
کاهش بارندگی %26( خشکسالی 63-1347 )سه مرحله و 

کاهش بارندگی %44( خشکسالی 72-1363 ) سه مرحله و 
کاهش بارندگی %17/5( خشکسالی 76-1372 )دو مرحله و 

میانگیــن بــه  نســبت  بارندگــی  کاهــش   %34  )  1377-80  خشکســالی 
 سی ساله (

کشــور نظیر  خشکســالی 83-1380 ) ادامه خشکســالی در بعضی مناطق 
کشور( مناطق جنوب و جنوب شرقی و تا حدودی جنوب غرب 

عزم ملی برای برون رفت از مشکالت خشکسالی موجود

10 دوره خشکسالی در ایران
مقاله
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وی افزود: طبق تحقیقات انجام شــده وضعیت خشکسالی در سطح 
کشــور از ابتــدای ســال آبــی 92-91 پایش و با توجه بــه وضعیت بارش 
که در این سال خشکسالی خفیف  طبقه بندی شده است. به نحوی 
بــا 1.43 درصد بیشــترین مســاحت خشکســالی را به خــود اختصاص 
داده و در حواشــی ایــران زمین به صورت نــواری بخش های مرکزی را 

در برگرفته است.

مناطقی که دارای خشکسالی است
کشــور به جز   شــریفی ادامــه داد: خشکســالی متوســط در تمــام نقاط 
کنده و با وســعتی در حــدود 3.15 درصد  بخــش مرکــزی به صورت پرا
کرانه های خلیج فارس، حاشــیه غربی  دیده می شــود، به طوری که در 
دریــای خــزر، شهرســتان های زاهدان، خــاش و ایرانشــهر و همچنین 
ک و دیگــری از بجنورد به  کــه از بجنــورد به ســمت قــم و ارا دو نــواری 
کــرده اســت. خشکســالی  کشــیده شــده، نمــود پیــدا  ســمت طبــس 
کنگان جم را در  شــدید با وســعت 8.0 درصد، شهرستان های زهک و 
برگرفته اســت. خشکسالی بسیار شدید با وسعت ناچیز 2.0 درصد در 

شهرستان های زابل و نهبندان به وقوع پیوسته است.
گفــت: براســاس تحلیلهای مکانی به عمــل آمده بر روی بارش در  وی 
ســال آبــی 93-92 در قیــاس با دوره مشــابه در ســال قبــل و میانگین 
کــه وضعیت بــارش در این بازه  طوالنــی مــدت خود بیانگر این اســت 
گذشــته و میانگین طوالنی مدت  زمانی نســبت به دوره مشــابه سال 
خــود در مناطــق واقــع در نــوار ســاحلی دریای خــزر، مناطــق واقع در 
گــرس، دامنــه های جنوبــی البرز، مناطق واقع در شــمال  ارتفاعــات زا
کاهش نــزوالت جوی  کشــور دارای  شــرق، منطقــه آذربایجــان و مرکــز 

بوده است.
قائم مقام ســتاد توســعه فناوری آب، خشکسالی، فرسایش و محیط 
کرد:  زیســت در معاونت علمی فناوری ریاســت جمهوری خاطرنشان 
همچنیــن نــوار ســاحلی دریــای خــزر در ایــن بــازه زمانی از نظــر بارش 
گذشــته و همچنین  کمتری نســبت به ســال  دریافتــی دارای پهنــای 
کــه وضعیت بارش در  طوالنــی مدت خود اســت و این درحالی اســت 
کرمانشــاه( و سواحل خلیج  کشــور )دو اســتان ایالم و  نوار مرزی غربی 
گذشته و طوالنی  فارس بخصوص استان بوشهر نسبت به بازه زمانی 

مدت خود از افزایش بارندگی برخوردار شده است.

بوط به کدام  ین مقدار کاهش بارندگی مر بیشتر
مناطق است

کاهش  گفت: بیشترین مقدار  شریفی با توجه به نقشه اختالف بارش 
بارندگــی در ایــن بــازه زمانــی )93-92( مربــوط بــه مناطــق واقــع در 
شــمال شرق)اســتان خراسان شــمالی و مرز بین سه اســتان خراسان 
شــمالی، رضــوی و اســتان ســمنان(، شهرســتانهای شــمالی اســتان 
فارس بخصوص شهرستان اقلید، مناطق واقع در مرز بین دو استان 
کهکیلویه و بویراحمد، دامنه های شمالی و جنوبی البرز  خوزستان و 
کردســتان  مرکــزی بخصوص اســتانهای البرز، تهران و قزوین، اســتان 
کاهش در برخی  که این میــزان  و در نهایــت منطقــه آذربایجان اســت 

نقاط مذکور به 289- میلی متر رسیده است.
گرفته بر روی نقشــه های خشکســالی  وی با اشــاره به تحلیل صورت 

گســتره  کــرد:  تهیــه شــده بــه روش SPI در ســال آبــی 93-92 تصریــح 
کشــور با اســتفاده از شــاخص بارش اســتاندارد  مکانی خشکســالی در 
شــده منتهــی بــه خــرداد مــاه ســال آبــی 93-92 وضعیت متغیــری بر 
کشور دیده می شــود. به نحوی  اســاس این شــاخص، در اســتانهای 
کشــور در وضعیــت نرمــال تا  کــه در ایــن بــازه زمانــی بیــش از نیمــی از 

خشکسالی بسیار شدید به سر می برد.
گســتره خشکســالی  ایــن مقــام مســئول ادامــه داد: در این بازه زمانی 
گرس)شمال غرب -شمال شرق  کوه البرز و زا موازی با جهت دو رشته 
گر از اســتان  کــه در این میــان ا و شــمال غــرب - جنوب شــرق( اســت 
کنیم  کشــور خطی فرضی رســم  گیالن به ســمت اســتانهای نوار غربی 
مناطــق واقــع بــر روی ایــن خــط فرضی در شــرایط ترســالی تا ترســالی 
شــدید واقــع شــده انــد؛ امــا بیشــترین شــدت خشکســالی مربــوط به 
که در  کشــور است  مناطق واقع در محور شــمال غرب - شــمال شــرق 

وضعیت نرمال تا خشکسالی بسیار شدید به سر می برند.

3 کانون اصلی خشکسالی در ایراںݦݐ
کانــون اصلی خشکســالی در ایــن بازه  شــریفی بــا اشــاره به اینکه ســه 
کشــور اســت در  زمانــی مربــوط بــه محور شــمال غرب - شــمال شــرق 

گفت: کانون  تشریح این 3 
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که شــامل اســتانهای خراســان  کانون خشکســالی شــمال شــرق  الف( 
گلستان است. شمالی، رضوی، سمنان و 

که شــامل اســتانهای تهران، البرز،  کانون خشکســالی البرز مرکزی  ب( 
قزوین و قم است.

کــه شــامل  کشــور  کانــون خشکســالی منطقــه آذربایجــان  و غــرب  ج( 
کردستان است. تمامی منطقه آذربایجان و استان 

گســتره خشکســالی  کــرد: در حالیکــه مناطق واقع در  وی خاطرنشــان 
گرس، در مقایســه با محور شمال غرب- شمال  کوه زا در امتداد رشــته 
گرفتــه انــد و از نظــر خشکســالی در  شــرق در شــرایط مســاعدتری قــرار 
وضعیت نرمال تا خشکسالی متوسط به سر می برند و تنها شهرستان 
که در این میان در شــرایط خشکســالی  اقلیــد در اســتان فارس اســت 
کشور در این بازه زمانی در شرایط  گرفته اســت. دیگر نقاط  شــدید قرار 

نرمال تا ترسال به سر می برند.
قائم مقام ســتاد توســعه فناوری آب، خشکســالی، فرسایش و محیط 
زیســت در معاونــت علمــی فنــاوری ریاســت جمهــوری بــا بیــان اینکه 
گســتره خشکســالی در دو مقطــع زمانــی )9 ماهــه ســال آبــی 93-92 و 
گفــت: مناطــق  92-91( دارای تغییــرات مکانــی فاحشــی بــوده اســت 
که در دوره مشــابه  واقــع در شــمال شــرق و دامنــه هــای جنوبی البــرز 
 گذشــته)92-91( از شــرایط نرمــال تــا خشکســالی متوســط برخــوردار 

بــوده انــد در ایــن بــازه زمانی )93-92( از شــدت خشکســالی یشــتری 
برخودار شــده و در شــرایط خشکســالی متوســط تا خشکســالی بســیار 
که در این بازه زمانی )9 ماهه 92-93)  گرفته اند. به طوری  شدید قرار 

کانون اصلی خشکسالی را شامل شده اند. دو 

استانهایی که در وضعیت هشدار خشکسالی
 قرار دارند

وی افزود: همچنین استان آذربایجان غربی که در دوره مشابه گذشته 
در شــرایط ترســالی بــوده اســت در این بــازه زمانــی )93-92( تغییرات 
فاحشــی یافته و از شــرایط ترســالی به وضعیت خشکســالی متوسط تا 
خشکســالی بسیار شدید تغییر وضعیت داده است؛ درحالیکه مناطق 
واقــع در نــوار ســاحلی جنــوب غربــی خــزر، غرب، شــرق و نوار ســاحلی 
کانــون هــای اصلــی  گذشــته جــزء  کــه در دوره مشــابه  کشــور  جنــوب 
خشکســالی بوده انــد در این بازه زمانــی)93-92( تغییر وضعیت داده 
و از شــرایط خشکســالی متوسط تا خشکســالی بسیار شدید به شرایط 

نرمال تا ترسالی تغییر وضعیت داده اند.
گســتره خشکســالی در اســتان فــارس در این بــازه زمانی  گفته وی  بــه 
9 ماهه 93-92 در شهرســتانهای شــمالی اســتان نمایان شــده اســت 
و بیشــترین شــدت خشکســالی مربــوط بــه شهرســتان اقلیــد اســت؛ 
گذشــته )نه ماهه ســال آبی 91-92)  در حالیکه در دوره مشــابه ســال 
گرفتــه بــوده  گســتره خشکســالی شهرســتانهای جنوبــی اســتان را فــرا 
و شهرســتانهای فســا و زریــن دشــت در آن مقطــع زمانــی از بیشــترین 

شدت خشکسالی برخوردار بوده اند.
گفــت: نکتــه قابــل توجــه اینکه اســتانهای تهــران، قــم، البرز،  شــریفی 
شــرقی،  آذربایجــان  ســمنان،اردبیل،  رضــوی،  شــمالی،  خراســان 
آذربایجــان غربــی و قزویــن در ایــن بــازه زمانــی )93-92( در وضعیــت 
کردســتان، مرکــزی،  گلســتان،  خشکســالی هســتند و نیــز اســتانهای 
خراســان جنوبــی و یــزد بــا توجه به مقادیــر SPI  در 9 ماهــه منتهی به 

گرفته اند.  خردادماه سال آبی 93-92 در وضعیت هشدار قرار 
آنچه در شرایط فعلی برای برون رفت از شرایط می تواند موثر باشد این 
کــه ضمن حفظ میزان آب الزم برای بهداشــت فــردی همگان را  اســت 
برای صرفه جویی در مصرف آب بسیج نمائیم زیرا در وضع موجود تک 
تــک آحــاد مردمی مــی توانند با بهینه ســازی مصــرف آب زمینه خروج 
از ایــن معضــل را فراهم ســازند. در این بــاره خانمهای خانــواده و زنان 
که  نقــش محــوری دارنــد. و باید از طریق زنان به ویژه مــادران خانواده 
کشور  گر نیمی از جمعیت  کاهش مصرف اقدام شود، ا نفوذ دارند برای 
پرنفــوذ و اثرگــذار پیامدهای نامطلوب و آثار ســوء بی آبی را با روشــهای 
فرهنگ رســانه ای احســاس نمایند و با فعالیتهای تبلیغی و ترویجی و 
ک شــده و  پیام رســانی های غیر مســتقیم  چنانچه آنرا به نیازهای ادرا
ســپس به نیاز) پیش بینی شــده و مقایســه ای و ســرانجام به نیازهای 
کنند، زمینه های  گروه ذی نفوذ اجتماعی تبدیل  استاندارد خود این 
 بــرون رفــت امــکان پذیر خواهد شــد لــذا پیام رســانه ای غیر مســتقیم

گروه را مخاطب پیام قرار دهد.    می بایستی این 
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آقــای مهنــدس درودیانــی، ضمن تشــکر از 
گردانندگان ماهنامه پیام  كه بــرای  فرصتی 
آبادگــران فراهــم ســاختید لطفــا بــرای آغــاز 
گفتگــو شــركت شوســه را بــرای خواننــدگان 

كنید؟ ماهنامه ما معرفی 
 1328 ســال  در  شوســه  ســاختمانی  شــرکت 

ایــن  اســت.  شــده  ثبــت 
اســتاندارد  دارای  شــرکت 
و  اســت   9000:2008  ISO
نویــن  روشــهای  قالــب  در 
اجرایــی از جملــه طراحی- 
در  و   ،EPC اجــرا  و  تــدارک 
ســایر زمینه هــای مرتبط  با 
از جملــه  کارهــای ســیویل 
بتنــی  و  کــی  خا ســدهای 
ج های بلند مرتبه، ابنیه  بر
ســنگین بتنــی، تونــل، راه،  
قطار زیرزمینــی، بزرگراهها، 
پلهــای بــزرگ، شــبکه های 
آبیاری و ز هکشــی، ساخت 
ســازه های  بنــدرگاه، 
و  گاز  و  نفــت  فراســاحلی، 
در  همچنیــن  پتروشــیمی و 

انجــام پروژه های بهســازی مرمت و نوســازی 
و ژئوتکنیک خدمات خود را ارائه می دهد. 

کاری خود تــا 2 هزار  شــرکت شوســه در پیــک 
در  اســت.  داشــته  انســانی  نیــروی  هــم  نفــر 
دوره ای 600-700 نفر و در حال حاضر 200 نفر 

با شرکت ما همکاری می کنند.

بــه  مــا  خواننــدگان  بیشــتر  آشــنایی  بــرای 
تعــدادی از پروژه هــای انجام شــده توســط 

كنید؟ شركت شوسه اشاره 
شــهید  مخزنــی  ســد  عملیــات  اجــرای 
در  وابســته  تاسیســات  و  مدنی)ونیــار( 
آذربایجــان شــرقی، اجــرای بندر ســیبلین در 
و  اولــی، جیــه  پلهــای  احــداث  لبنــان،  
ســینیق در لبنان، بازسازی 4 پل آسیب 
دیــده از حمــالت رژیــم صهیونیســتی در 
ح پــل بــزرگ قوســی پــادوک  لبنــان، طــر
شــهرضا-  اصلــی  راه   9 قطعــه  در  واقــع 
بهبهــان، ســاختمان پــل ابریشــم، پــل 
خیرآباد، شــبکه آبیاری و زهکشی تجن، 
پل مرزی میلک)پریان مشترک(، قطعه 
ششــم و هفتم متروی شــیراز، پل مبدل 
آبیــاری  شــبکه  آهنــگ،  پــل  ورامیــن، 
دالکــی) برازجــان(، احــداث زهکشــهای 
احــداث ســد  میانــدواب،  زیرزمینــی در 
ج هــای  بر ســاخت  رود،  ســنبل  کــی  خا

بلند مرتبه بتن مسلح در تهران و ...
كارهــای عمرانــی زیــادی  شــركت شــما 
كارها  گــر مــروری بر ایــن  انجــام داده، ا
كدامیک از آنهــا همراه  داشــته باشــیم 

    مدیرعامل شرکت شوسه عنوان کرد:

لزوم برخورد اصولی تر  تشکل ها با مشکالت
مهنــدس مهــدی درودیانی مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شــركت 

كنفرانــس ملــی تحربه هــای ســاخت  كــه در نخســتین  شوســه اســت 

شــبکه های آبیــاری و زهکشــی به عنوان پیشکســوت برگزیده شــد. 

وی متولد 1316 محله ســنگلج تهران و دارای مدرک فوق لیســانس 

مهندســی ســاختمان از دانشــگاه فنی آخن آلمان اســت. با ایشــان 

كنونــی صنعت احداث و بایــد و نبایدهای  گفتگویــی دربــاره وضعیت 

كه نظــر خوانندگان  فعالیــت در حــوزه پروژه های عمرانی داشــته ایم 

محترم ماهنامه را به آن جلب می نماییم.

انجــام پروژههای بهســازی مرمت و نوســازی آقــای مهنــدس درودیانــی، ضمن تشــکر از 

لزوم برخورد اصولی تر  تشکل
ت كت ت كت ت كت ككككت ت ت  كمهنــدس مهــدی درودیانی مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شــرككمهنــدس مهــدی درودیانی مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شــرككمهنــدس مهــدی درودیانی مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شــرككمهنــدس مهــدی درودیانی مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شــركمهنــدس مهــدی درودیانی مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شــرمهنــدس مهــدی درودیانی مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شــرمهنــدس مهــدی درودیانی مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شــرمهنــدس مهــدی درودیانی مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شــرمهنــدس مهــدی درودیانی مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شــر

نفرانــس ملــی تحربهكنفرانــس ملــی تحربهنفرانــس ملــی تحربهكنفرانــس ملــی تحربهنفرانــس ملــی تحربهكنفرانــس ملــی تحربهنفرانــس ملــی تحربهكنفرانــس ملــی تحربهككككنفرانــس ملــی تحربهنفرانــس ملــی تحربهنفرانــس ملــی تحربهنفرانــس ملــی تحربهنفرانــس ملــی تحربههــای ســاخت هــای ســاخت هــای ســاخت هــای ســاخت  كــه در نخســتین ــه در نخســتین ــه در نخســتین ــه در نخســتین ــه در نخســتین  ككــه در نخســتین  ككــه در نخســتین  ككــه در نخســتین  كــه در نخســتین  ــه در نخســتین كــه در نخســتین ــه در نخســتین كــه در نخســتین ــه در نخســتین كــه در نخســتین ــه در نخســتین كــه در نخســتین كككك كشوســه اســت شوســه اســت شوســه اســت شوســه اســت شوســه اســت  ككشوســه اســت  ككشوســه اســت  ككشوســه اســت  كشوســه اســت 

شــبکهشــبکهشــبکهشــبکههای آبیــاری و زهکشــی به عنوان پیشکســوت برگزیده شــد. های آبیــاری و زهکشــی به عنوان پیشکســوت برگزیده شــد. های آبیــاری و زهکشــی به عنوان پیشکســوت برگزیده شــد. های آبیــاری و زهکشــی به عنوان پیشکســوت برگزیده شــد. های آبیــاری و زهکشــی به عنوان پیشکســوت برگزیده شــد. های آبیــاری و زهکشــی به عنوان پیشکســوت برگزیده شــد. 

1316وی متولد 13161316وی متولد 13161316وی متولد 1316وی متولد وی متولد وی متولد وی متولد وی متولد 131613161316 محله ســنگلج تهران و دارای مدرک فوق لیســانس  محله ســنگلج تهران و دارای مدرک فوق لیســانس  محله ســنگلج تهران و دارای مدرک فوق لیســانس  محله ســنگلج تهران و دارای مدرک فوق لیســانس  محله ســنگلج تهران و دارای مدرک فوق لیســانس 

مهندســی ســاختمان از دانشــگاه فنی آخن آلمان اســت. با ایشــان مهندســی ســاختمان از دانشــگاه فنی آخن آلمان اســت. با ایشــان مهندســی ســاختمان از دانشــگاه فنی آخن آلمان اســت. با ایشــان مهندســی ســاختمان از دانشــگاه فنی آخن آلمان اســت. با ایشــان مهندســی ســاختمان از دانشــگاه فنی آخن آلمان اســت. با ایشــان 

نونــی صنعت احداث و بایــد و نبایدهای كنونــی صنعت احداث و بایــد و نبایدهای نونــی صنعت احداث و بایــد و نبایدهای كنونــی صنعت احداث و بایــد و نبایدهای نونــی صنعت احداث و بایــد و نبایدهای كنونــی صنعت احداث و بایــد و نبایدهای كككنونــی صنعت احداث و بایــد و نبایدهای نونــی صنعت احداث و بایــد و نبایدهای نونــی صنعت احداث و بایــد و نبایدهای نونــی صنعت احداث و بایــد و نبایدهای نونــی صنعت احداث و بایــد و نبایدهای  كگفتگویــی دربــاره وضعیت گفتگویــی دربــاره وضعیت گفتگویــی دربــاره وضعیت گفتگویــی دربــاره وضعیت گفتگویــی دربــاره وضعیت  ككگفتگویــی دربــاره وضعیت  ككگفتگویــی دربــاره وضعیت  كگفتگویــی دربــاره وضعیت 

ه نظــر خوانندگان كه نظــر خوانندگان ه نظــر خوانندگان كه نظــر خوانندگان ه نظــر خوانندگان كه نظــر خوانندگان كككه نظــر خوانندگان ه نظــر خوانندگان ه نظــر خوانندگان ه نظــر خوانندگان  كایم ایم ایم ایم  ككایم  ككایم  كایم  فعالیــت در حــوزه پروژهفعالیــت در حــوزه پروژهفعالیــت در حــوزه پروژهفعالیــت در حــوزه پروژهفعالیــت در حــوزه پروژههای عمرانی داشــتههای عمرانی داشــتههای عمرانی داشــتههای عمرانی داشــته

محترم ماهنامه را به آن جلب میمحترم ماهنامه را به آن جلب میمحترم ماهنامه را به آن جلب میمحترم ماهنامه را به آن جلب میمحترم ماهنامه را به آن جلب مینماییم.نماییم.نماییم.نماییم.نماییم.

در پیمانکاری جســارت  و همت از اهمیت باالیی 
برخــوردار اســت. در این شــغل منافع شــخصی در 
كــه هــر پیمانــکار در  ردیــف بعــد قــرار می گیــرد چــرا 
ذات خــود ســازنده اســت و بــرای هــر ســازنده ای، 
ســاخت ســازه از اهمیــت باالیی برخوردار اســت و 
ارتباط مســتقیمی با شــخصیت حرفــه ای وی دارد. 
كــه می تواند باعــث توقف  بــه نظر مــن تنها چیــزی 
كار یک ســازنده باشــد مــرگ وی اســت. آدمهایی 
گرفته انــد متعهد و  كــه بر عهــده  كاری  كــه در قبــال 
ت پذیر  می باشــند، باید ســتود. البته من  مســئولىݪݔ
كســب درآمد اهمیتی ندارد اما بی شــک  نمی گویم 

منابع مالی تنها عنصر تاثیرگذار نیست.

گفتگو    مدیرعامل شرکت شوسه عنوان کرد:
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بــا دســتاورد های ابتــکاری متفــاوت و قابل 
توجهی همراه  بوده است؟

که  در ســال های 74-76 پــل پادوک بنا شــد 
کار جسورانه ای   با توجه به امکانات آن دوره، 
بود. این پل به طول 225 متر و دهانه قوسی 
80 متر طی 28 ماه ســاخته شــد. در آن زمان 
فــردی به نام روبــرت مایلر در ســوئیس مامور 
کــه تجربه  ســاخت پلهــای قوســی شــده بــود 
کتابی به رشــته تحریر درآورده بود.  خود را در 
کتاب  شــرکت شوســه بــا مطالعــه دقیق  ایــن 
و اطمینــان از قابلیــت اجرایــی ان در ایــران 

دست به اقدام زد.
ح آن،  که بــرای طر در مــورد اســکله لبنان نیز 
مشــاور دارالهندســه، خود از مشاوری مصری 
کف  کمــک خواســت، ما نیــز به دلیل ســختی 
که  کوبیدن شمع مواجه بودیم  دریا با مشکل 
کمتر در  که تــا آن زمــان  بــا روش شــمع درجــا 
گرفتــه بود اقدام به حل مســئله  دنیــا صورت 

کردیم.
مــورد بعــدی دربــاره یکــی از دهانه هــای پــل 
کــه تنهــا راه اتصــال رشــت به آســتانه  آســتانه 
اشــرفیه بــود اتفــاق افتــاد. مــا ســاخت ایــن 
دهانــه و اجــرای دهانــه 30 متــری دیگــری را 
برای اســتحکام پل عهده دار شدیم. و فردی 
که به عنوان  به نام رابینسون مشاور وزیر بود 
مســئول نظــارت انتحــاب شــد. در آن زمــان 
شــرکت ســولنتاز نصــب شــمع درجــا را انجــام 
کرده بود جای  که طی تماســی اعــالم  می داد 
که مــا با اضافه  پایه هــا 30 ســانت اضافه دارد 
کردیم از لنگر  کــردن قطعه ای به شــمع ســعی 

کنیم.  انداختن پل جلوگیری 
که آن موقع وزیر  کار آقای شــالچیان  بــا اتمام 
گرفــت و ضمــن تقدیر  راه بــود بــا مــن تمــاس 
کتف تو  که » مــن  کار بــا ایــن جملــه  از انجــام 
کــرد. البته  را می بوســم« از زحمــات مــا تقدیر 
پــل 13  اینکــه عرشــه  کوچکــی دربــاره  ایــراد 
کــه آقای  گرفتــه شــده بود  کجــی دارد  ســانت 
که وقتی جوانان  شــالچیان با بیان ایــن نکته 
کاری به ایــن مهمی انجام می دهند  مملکــت 

گرفتند. کار را از ما تحویل  ایراد نگیرید، 

پیمانکار موفق از دید شــما چه پیمانکاری 
است؟

در پیمانــکاری جســارت  و همــت از اهمیــت 
باالیــی برخــوردار اســت. در این شــغل منافع 
که  شــخصی در ردیــف بعــد قــرار می گیرد چــرا 
هــر پیمانــکار در ذات خــود ســازنده اســت و 

برای هر ســازنده ای، ســاخت سازه از اهمیت 
باالیی برخوردار اســت و ارتباط مســتقیمی با 
شــخصیت حرفــه ای وی دارد. بــه نظــر مــن 
کار یک  که می توانــد باعث توقف  تنهــا چیزی 
که  ســازنده باشد مرگ وی است. آدمهایی را 
گرفته اند متعهد   و  که بر عهده  کاری  در قبال 

مسئولیت پذیر می باشند باید ستود.
کســب درآمــد اهمیتــی   البتــه مــن نمی گویــم 
نــدارد امــا بی شــک منابــع مالــی تنهــا عنصــر 
ماننــد  افــرادی  چنانچــه  نیســت.  تاثیرگــذار 
آقای خیامی کارخانه ایران ناسیونال را با تنها 
ســرمایه خــود یعنی غرور ملی بنــا نهاد و آقای 
کارخانجات نبرد را با دســت خالی راه  رضایی 

انداخت.

آیــا می تــوان در مــورد پیمانــکاران موفق به 
كرد؟ رعایت اخالق حرفه ای نیز اشاره 

کرد اما  شــاید بتوان دنیا را در 5 دقیقه ویران 
گر تمام دنیا جمع شــوند نمی توانند درختی  ا
متاســفانه  کننــد.  راســت  اســت  کــج  کــه  را 
بزرگتریــن ضربــه به جامعه از طریق فروپاشــی 
اخالق در ســطوح مختلف وارد می شود. باید 
تشــکلها و انجمنهــا در حفــظ و تدوین اصول 

حرفه ای و اخالقی پیشتاز باشند. 

مشــکالت موجود پیمانکاران را در شرایط 
كنونی چه مواردی می دانید؟

تئوریــک  ســود  درصــد   8 پیمانــکاری  بــرای 
تعریــف شــده امــا در حــال حاضــر مــا از منبــع 

قطعه 6و7 مترو شیراز
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مالــی شــخصی  خــود بــرای انجــام پــروژه هزینــه می کنیــم تــا الاقــل به 
کارفرما  کاری خود ادامه دهیم. به نظر من در مثلث پیمانکار،  حیــات 
و مشــاور، پیمانکار باید جوان ترین عضو باشــد. متاســفانه در ســاختار 
کارفرما  کم در جایگاه  ما جای این افراد عوض شده و افرادی با تجربه 
کشــور ما به فراموشــی  قــرار می گیرنــد. از طرفی اهمیت تفکر جمعی در 
سپرده شده است مخصوصا در نهادهای دولتی فرد به صرف انتخاب 
شــدن برای ســمتی خــود را جامع العلــوم می داند و نیازی به مشــورت 
گاهی در  کارشناســان حاضــر در بدنــه نهادهای دولتی نیــز  نمی بینــد. 
برابــر تصمیمــات غیــر اصولــی رئیســان خــود ســکوت می کنند و بــا این 

سکوت ادامه حرکت در مسیر نادرست را هموار می کنند.
خــود  دیدگاههــای  صریــح  بیــان  از  نیــز  پیمانــکاران  مقابــل   در 
 ســرباز می  زنند.  برای نمونه در زمان یکی از مدیران ارشــد دولتی بنده 
که در  دربــاره وضعیت نابســامان آزمایشــگاههای بتن نامه ای نوشــتم 
کنــش بــه آن یکی از مدیران همان نهــاد  اعضای صنف را برای ادای  وا
که متاســفانه صنــف از فرصت به  کردند،  توضیــح در ایــن بــاره احضــار 
وجــود آمده برای پیگیری مســئله اســتفاده نکرد. البتــه این اهمالها از 

طرف نهادهای دولتی هم دیده می شــود چنانجه من طی نامه ای به 
مدیریت وقت  در سازمان برنامه و بودجه درباره عدم رعایت تعهدات 
قراردادهــای فیمابین دســتگاههای اجرایی و پیمانکاری و مشــکالت 
که تنها عکس العمل موجود، تشــویق  کردم  پیمانکاران یادآوری هایی 

من به نوشتن نامه های دیگر بود. 

بــرای دریافــت  انجمنهــا  و  نظــر شــما تشــکیالت صنفــی  بــه  پــس 
مطالبات خود موفق نبوده اند؟

کشور ما پیمانکارها و  با وجود تالش قابل تقدیر تشکلها، متاسفانه در 
تشــکلهای مربوط به آنها برخوردی اصولی با مشــکالت خود ندارند. و 
برخی از راه حلهای  پیشــنهادی آنها یکســونگرانه و غیرعملی اســت. از 
طرفی در برخی موارد ســندیکاها و انجمنها به طور مســتمر و پیگیر در 

مورد مطالبات خود اقدام نکرده اند.
كارفرما و پیمانکار  برای حل سوء تفاهمها و مشکالت موجود بین 

چه تدبیری می توان اندیشید؟
که  زمانی دولت با تعریف عامل چهارم ســعی در حل این مشکل نمود 

پل قوسی پادوك

پل مرزی میلک
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ایــن امر خــود هزینــه ای جدید 
گذاشــت.  دولــت  دوش  بــر 
از  می تــوان  کــه  حالــی  در 
دل  در  باتجربــه  کارشناســان 
کارفرمایــی اســتفاده  سیســتم 
کارفرما  کمــک دســت  کــه  کــرد 
و باالدســت پیمانــکار و مشــاور 
افــراد  ایــن  باشــند.   پــروژه  در 
بایــد از منطقــه خــود انتخــاب 
و  کار  اتمــام  از  بعــد  تــا  شــوند 
بررســی عملکــرد آنهــا در بدنــه 
دولت استخدام شوند. به این 
ترتیب در طول زمان تشکیالت 
احیــا  نیــز  دولــت  کارفرمایــی 
کشور به طور  می گردد و توسعه 

متوازن تری ادامه می یابد.

كه  چگونــه می تــوان شــركتهای پیمانــکار را 
بــا ســالها تجربه جــزو ســرمایه های ملی ما 

كرد؟ هستند حفظ 
کارگیری نیروهای جوان و جوان گرائی  بنده به 
را رمــز بقــای شــرکتهای پیمانــکار پروژه هــای 
که با  عمرانــی می دانــم. افرادی قابــل اعتماد 
کننــد تــا انــدک  کارگاه آن را اداره  اســتقرار در 

اندک مســائل حل شود. متاسفانه مشکل ما 
کلی اســت و باید راه حلهایی  در سیاســتهای 
که فقط در طول زمان و با  زیربنایی اندیشید 

تالش فراوان قابل حصول است. 
کشــور مــا دولــت در برابر  بــه نظــر می رســد در 
اقــدام  آنهــا  بــا  مــوازی  و  دارد  قــرار  شــرکتها 
کــه جایــگاه آنهــا را بــه عنــوان  نمی کنــد. چــرا 
کارآفرین و بازوی کمکی خود نادیده می گیرد. 

گر  کشــورهای دیگــر ا کــه در  در حالــی 
شرکتی ورشکست شــود، به این معنا 
که ســوددهی نداشته باشد به شرکت 
کار را  کــه قابلیت احیا و ادامه  دیگری 
گذار می شــود مشروط بر اینکه  دارد وا
تا 5 ســال نیروی انسانی شاغل در آن 
کنــد. این امر در واقع  شــرکت را حفظ 
کشور و هم به سود  هم به نفع توسعه 
که بار مســئولیت خود را  دولت اســت 

با بخش خصوصی تقسیم می کند. 

كار پیمانــکاری و آینــده  در مجمــوع 
صنعت احداث را چگونه می بینید؟

گرفتن  که برای  گونه ای است  کار ما به 
هر پروژه جدید بازگشــت به نقطه صفر 
داریم و ناچاریم با ارائه مدارک و سوابق 
کنیم.  کارفرما ثابت  قابلیت خــود را به 
کار برای پیمانکاران همیشــه  بــه نوعی انجــام 
که  از ســرخط اســت. با این همــه، راه طوالنی 
شرکتهای پیمانکار پیموده اند نشان می دهد 
هرچنــد   دارد.  ادامــه  کشــور  در  ســازندگی  راه 
کار ســخت تر شــده اســت  کنونــی  در شــرایط 
کــه از چنین  امــا پیمانــکاران تــوان آن را دارنــد 

کنند. شرایطی نیز با موفقیت عبور 

پل مبدل ورامین   

كارفرما و مشــاور، پیمانکار   در مثلــث پیمانــکار، 
در  متاســفانه  باشــد.  عضــو  جوان تریــن  بایــد 
ســاختار ما جــای این افراد عوض شــده و افرادی 
كارفرمــا قــرار می گیرنــد.  كــم در جایــگاه  بــا تجربــه 
كشــور مــا بــه  از طرفــی اهمیــت تفکــر جمعــی در 
در  مخصوصــا  اســت  شــده  ســپرده  فراموشــی 
نهادهــای دولتــی فــرد بــه صــرف انتخــاب شــدن 
برای ســمتی خود را جامع العلوم می داند و نیازی 
كارشناسان حاضر در بدنه  به مشورت نمی بیند. 
گاهی در برابر تصمیمات غیر  نهادهای دولتی نیز 
اصولــی رئیســان خــود ســکوت می كننــد و بــا این 
ســکوت ادامه حركت در مســیر نادرست را هموار 

می كنند.
صریــح  بیــان  از  نیــز  پیمانــکاران  مقابــل  در 

دیدگاههای خود سرباز می  زنند.  
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آموزه هایی 
از حاصل عمر 
گارسیا ماركز گابریل 

کار خالف  گرفتم  در بیست سالگی یاد 
گــر بــا مهــارت  فایــده ای نــدارد، حتــی ا

انجام شود.

کــه قدرت،  در ســی ســالگی  پــی بردم 
جاذبه مرد است و جاذبه، قدرت زن.

رمــز  کــه  آموختــم  ســالگی   چهــل  در 
کاری  انجــام  در  زیســتن،  خوشــبخت 
در  بلکــه  داریــم؛  دوســتش  کــه  نیســت 
که انجامش  کاریســت  دوســت داشــتن 

می دهیم.

کــه  بــردم  پــی  ســالگی   پنجــاه  در 
کوچــک را بایــد بــا مغــز و  تصمیمهــای 

گرفت. تصمیمهای بزرگ را با قلب 

که بدون  در شــصت ســالگی  آموختم 
کرد امــا بدون ایثار  عشــق می توان ایثار 

هرگز نمی توان عشق ورزید.

کــه  بــردم  پــی  ســالگی   هشــتاد  در 
دوست داشته شــدن و محبت دیگران 

به انسان بزرگترین لذت دنیاست.

که  در هشــتاد و پنــج ســالگی دریافتم 
در هر حال زندگی زیباست.

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    

پاگرد

خاطره ای از چارلی چاپلین
بــا پدرم رفتم ســیرک، توی صــف خرید بلیط زن و شــوهری با چهار 
کــه بــا هیجــان زیــادی در مــورد شــعبده   تــا بچــه جلــوی مــا بودنــد 
که قــرار بود ببینند بــا هم صحبت می کردنــد؛ وقتی به  بــازی هایــی 
باجه بلیط فروشــی رســیدند متصــدی باجه قیمت بلیــط را به آنها 
کرد و نگاهی به همســرش  گهان رنگ چهره مرد تغییر  کرد، نا اعالم 
کافی نــدارد و نمی دانســت چه  که مرد پــول  انداخــت. معلــوم بــود 
که با آن عالقه پشــت ســر او ایســتاده بودند  بکنــد و بــه بچه هایــش 
گهــان پــدرم دســت در جیبــش بــرد و یک اســکناس  چــه بگویــد. نا
صددالری بیرون آورد و روی زمن انداخت؛ سپس خم شد و پول را 
گفت: ببخشید آقا؛ این پول از  از زمین برداشــت و به شــانه مرد زد و 
که متوجه موضوع شده بود همان طور بهت  جیب شما افتاد! مرد 

گفت: متشکرم آقا. زده به پدرم نگاه می کرد، 
مرد شــریفی بود ولی در آن لحظه برای اینکه پیش بچه ها شــرمنده 

کرد... بعد از اینکه بچه ها به همراه پدر و مادرشــان داخل ســیرک  کمــک پــدرم را قبول  نشــود 
ج شــدیم و به طرف خانه برگشتیم ولی در  گرفت و آهســته از صف خار شــدند، پدرم دســت مرا 

که به عمرم نرفته بودم. کردم و آن زیباترین سیرکی بود  دلم به داشتن چنین پدری افتخار 

انسانهای بزرگ: در باره عقاید حرف می زنند.
انسانهای متوسط: درباره وقایع حرف می زنند.

حــرف  دیگــران  ســر  پشــِت  كوچــک:  انســانهای 
می زنند.

انسانهای بزرگ: درد دیگران را دارند.
انسانهای متوسط: درد خودشان را دارند.

كوچــک: بی دردند ولی بــرای دیگران  انســانهای 
درد ایجاد می کنند.

انسانهای بزرگ: عظمت دیگران را می بنند.
خــود  عظمــت  دنبــال  بــه  متوســط:  انســانهای 

هستند.
تحقیــر  در  را  خــود  عظمــت  كوچــک:  انســانهای 

دیگران می بنند و حسادت می ورزند.

حکمــت  کســب  دنبــال  بــه  بــزرگ:  انســانهای 
هستند.

انسانهای متوسط: به دنبال کسب دانش هستند.
کســب و انباشــت  كوچــک: بــه دنبال  انســانهای 

پول هستند.

پرسشــهای  ح  طــر دنبــال  بــه  بــزرگ:  انســانهای 
بی پاسخ هستند.

کــه  انســانهای متوســط: پرسشــهایی می پرســند 
پاسخ دارند.

همــه  پاســخ  می پندارنــد  كوچــک:  انســانهای 
پرسشها را می دانند.

انسانهای بزرگ: به دنبال خلق مسئله هستند.

انسانهای متوسط:به دنبال حل مسئله هستند.
كوچک:  مسئله ندارند و برای دیگران  انسانهای 

مسئله می سازنند.

نماد و نمود اندازه انسان
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ضرب المثل هایی
از ملیت های 

مختلف
هندی: ریشــه تمــام نزاع ها ســه چیزند: زر 

– زور – تزویر
هــم  زریــن  پــاالن  گــر  ا االغ  بــر  آفریقایــی: 

بگذاری باز االغ است.

بــا   
ً
غالبــا را  ســیاه  دســت  اســپانیولی: 

دستکش سفید پنهان می كنند.

گم بشــود  عربــی: آدم مغــرور حاضــر اســت 

ولی راه را از دیگران نپرسد.

آلمانــی: هر چه قفس تنگ تر باشــد، آزادی 

شیرین تر می شود.

چینی: مردان وقت خوشــبختی نســبت به 

ســایرین همدردی نشان می دهند و زنان 

هنگام بدبختی.

فرانســوی: همیشــه صاعقه بــه قلل بزرگتر 

اصابت می كند.

گدا  دانماركی: وقتی آش از آسمان می بارد، 

قاشق ندارد.

لهســتانی: یک دروغگــو می تواند دور دنیا 

برود ولی نمی تواند مراجعت نماید.

یونانی: همه قوم و خویش آدم ثروتمندند.

ایجــاد  دوســتی  هــدف،  یگانگــی  تیــن:  ال

می كند.

كلماتی از پروفسور مجید سمیعی
در چارچوبهای تنگ خوانش برخی آدم ها ممکن اســت انســان مذهبی خیلی معتقدی محســوب 

نشوم اما خدا همه دارایی من است.
که به هیچ چیز پای بند نیستند، می ترسم. من: از آنانی 

که خدا را به چالش می کشند، می ترسم. من:  از آنانی 
اینها برای هیچکس و هیچ چیز ارزشی قائل نیستند.

 

شوخی درجامعه شناسی فقر از منظر طنز
کنیم. كه:  توی خیابان آشغال بریزیم و از تمیزی خیابانهای اروپا تعریف  فقر اینه 

كه:  اتومبیل چهارصد میلیون تومانی سوار شویم و قوانین رانندگی را رعایت نکنیم. فقر اینه 
كه:  ورزش نکنیم و به جایش برای تناســب اندام از غذا نخــوردن و جراحی زیبایی  فقــر اینــه 

کمک بگیریم. و دارو 
گذران اوقات فراغت به جای سوزاندن چربیهای بدنمان بنزین بسوزانیم. كه:  در  فقر اینه 

کوچکتر از یخچالمان باشد. کتابخانه مان  كه:   فقر اینه 
کمک است، موبایلمان را دربیاوریم و از او  که نیازمند  کمک به آدمی  كه:  به جای  فقر اینه 

فیلم و عکس بگیریم.

نگرش نیما یوشیج به زندگی
نیما یوشــیج در جشــن یکسالگی فرزندش نوشت: پسرم، یک بهار، 

یک تابستان، یک پاییز و یک زمستان را دیدی!
از این پس همه چیزهای جهان تکراری است، جز مهربانی.

كه در دبستان می آموزیم جمله هایی 
در ایران: بابا آب داد، بابا نان داد.

در انگلیس: من می توانم بخوانم و بنویسم.
در ژاپن: من باید بدانم.
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خبرونظر

سد دز 15 سال دیگر زنده است

معاون فنی و پژوهشــی شــرکت توســعه منابع آب و نیروی ایران در ســومین همایش و نمایشــگاه ســد و تونل ایران با بررســی چرایی ســاخت ســد 
کنونی از عمر ســد دز 15 ســال بیشــتر باقی نمانده اســت و نســبت مخزن به جریان در حوضه دز 28 درصد اســت. کرد: با وضعیت  بختیاری اظهار 

کشــور ما بعد از  گفت: رودخانه دز دومین رودخانه بزرگ  کیلومتر مربع مســاحت دارد،  کید بر این که حوزه  دز 22 هزار  ســید عیســی بزرگ زاده با تا
که صد متر مکعب در ثانیه از آن مربوط به رودخانه ســزار و 150 متر مکعب نیز  که به طور متوســط 250 متر مکعب در ثانیه آورد دارد  کارون اســت 
گیرد رســوب زیادی دارد و در این بین ســهم  که از تقاطع ســزار و بختیاری شــکل می  کید بر این که رودخانه دز  مربوط به بختیاری اســت.وی با تا
که منحصر به فرد بودن آن و  گرفته  گفت: در این اواخر ســاخت ســد بختیاری مورد توجه قرار  رودخانه بختیاری در میزان رســوب بیشــتر اســت، 
که دلیل منتقدان برای عدم ســاخت اســت( از علل پررنگ شدن ساخت این سد است.معاون فنی و پژوهشی شرکت توسعه منابع  خشکســالی) 
گفت:  گذشته دز چهار میلیارد و 200 میلیون متر مکعب آب آورد داشته باشد  که درسال  کید بر این که پیش بینی می کردیم  آب و نیروی ایران با تا
که از فروردین ماه نیروگاه های برقابی  که موجب ســرریز شــدن آب از سد دز شد. از ســوی دیگر شاهدیم  در عمل یک میلیارد بیشــتر آورد داشــتیم 
که چرا  کردند. در این بین این پرسش پیش می آید  کار می  حدود 18 تا 19 ســاعت به طور متوســط و درماه های بعدی تا 22 ســاعت در شــبانه روز 
کنیم.بزرگ زاده با اشاره به افزایش آورد  با پیش رو بودن تابستان در فروردین ماه اینگونه باید سدها را خالی و از نیروگاه های برقابی بهره برداری 
که در خشکسالی به سر می بریم می تواند این پیام را  گفت: ســرریز شــدن سد دز نیز در رودخانه دز در حالی  گذشــته،  کارون نیز در ســال  رودخانه 
که آب را  کار نکنیم آب بدون استفاده به خلیج فارس می رود. در فروردین ماه با اضافه تولید برق در دز تالش شد  که  که در صورتی  داشته باشد 
کنونی در رودخانه دز حتی پاســخگوی دوره خشــک  که مخزن های  گونه ای  کمبود مخزن در دز اســت. به  از دســت ندهیم اما این مســائل بیانگر 
که  گفت: در عمل شاهد این هستیم  کشور هفت درصد است،  کید بر این که ســهم تعریف شــده ســد دز در حوزه برقابی  نیز مطلقا نیســت.وی با تا
که  کمبود مخزن است.چرا  که چند برابر شــدن تولید آن نســبت به ســهم منطقی نشــان دهنده  ســد دز 11 تا 16 درصد در تولید برقابی ســهم دارد 
کنترل آب و از دست ندادن آن به سادگی برق تولید می شود.معاون فنی و پژوهشی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران با اشاره به این که  برای 
که این موضوع در مساله مذکور نقش داشته است. گفت: دسترسی به حوضه دز سخت است  کمترین دست خوردگی را داشته است،  حوضه دز 

کارون 92 درصد، در  گفت: نســبت مخزن به جریان در رودخانه  کرخه و دز  کارون،  کید بر نســبت مخزن به جریان در رودخانه های  بزرگ زاده با تا
کرخه 132 درصد و در دز 28 درصد است. رودخانه 

ح  که با اجرای طر کنونی ســد دز 15 ســال از عمرش باقی مانده در حالی  گفت: به دلیل رســوب دز با شــرایط  کید بر شــرایط نامطلوب دز  وی با تا
ح عالج بخشی یک و سد بختیاری می تواند  ح عالج بخشــی دو می تواند 32 ســال و با اجرای طر عالج بخشــی یک می تواند 30 ســال، با اجرای طر

کند. منبع: خبرگزاری ایسنا 80 سال عمر 
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گفتگو

كردیــد و وارد  كار عمرانــی را آغاز  آقــای مهنــدس آبادیــان، چگونــه 
دنیای ساخت و ساز شدید؟

در ســال 1332 بــه دانشــکده فنــی تهــران راه یافتم و دوره چهارســال 
گذراندم و در پایان ســال چهار بنا به توصیه پدر راهسازی  دانشــگاه را 
کاری رفتم و  ایــران مرحــوم مهنــدس حامی بــه یک شــرکت مقاطعــه 
مــدت چهار ســال از ســال 1336 تــا 1340 در تهــران و فــرودگاه آبادان 
کار بــودم و ســپس بــا آقــای مهنــدس ســید محمــد باقــر  مشــغول بــه 
کنون  کار نمودیــم و تا  محمــدی شــرکت بنادر را تاســیس و شــروع بــه 
کــه بــوده و خواهــد داشــت مشــغول  بــا تمــام مشــکالت عدیــده ای 
 فعالیــت هــای ســاختمانی و راهســازی مــی باشــم و بســیار شــادمان 
کارهای اجرائی را به نحو احســنت شــروع و   که در تمام اوقات  هســتم 

به انجام رسانیده و  تحویل داده ایم. 

بــا توجــه بــه نــام شــركت و فعالیــت فعلــی آن در زمینه راهســازی، 
درباره پروژه های عمده  این شركت توضیح دهید؟

شــرکت بنــادر در ســال 1340 تاســیس شــد و در ابتــدای فعالیت خود 
در امــر بندرســازی و اســکله ســازی فعال بــود. اما در ادامه با ســاخت 
کردستان، و آسفالت خیابانهای  کرمانشاه -  جاده شیخ صالح در مرز 

کار راهسازی شد.  بروجرد و زنجان در سال 43 وارد 
کارهای آسفالتی  با ساخت تونلهای محورسنندج به همدان و شروع 
رشــته  در  شــرکت  نیــروی  و  تجهیــزات  کلیــه   50 دهــه  در  الــف   گــروه 
گردید. با شــروع   راه ســازی و ابنیــه و روکش آســفالت مربوطــه متمرکز 
کلیه امکانات شــرکت بنادر به دســتور مدیران شرکت  جنگ تحمیلی 
گرفت. ســاخت  در اســتان خوزســتان در اختیار نیروهای نظامی قرار 
گلوله باران دشــمن تا زمان صدور دســتور توقف  پــل شــلمچه در زیــر  
ادامــه یافــت. محور آبادان- قفاس نیز توســط نیروهای این شــرکت و 
گازهای شــیمیایی انجــام و تحویل  بــا تجهیــز آنهــا به ماســکهای ضد 
شــد. بازســازی آســفالت جــاده آبــادان به ســربندر بــه عنوان شــاهراه 
کشــور نیز توســط این شــرکت انجام  مهــم عملیــات نظامی در جنوب 
که  شــد. محور اهواز- خرمشهر نیز در زمان جنگ روکش آسفالت شد 
علیرغم عبور وسایل سنگین جنگی در آن دوران، وضعیت این جاده 

در حال حاضر قابل قبول می باشد. 
کبــرداری در  محــور قزانچــی بــه پــاوه نیــز بــا دومیلیــون مترمکعــب خا
کوهستان های سنگی و شرایط سخت  آب و هوایی و در زمان جنگ 
کرمانشــاه-  کربال )محور  کــردن بزرگراه  گردیــد. 4 بانده  تحمیلــی  اجــرا 
کوچک قرار داشــت  کــه در مســیر آن 150 پل بــزرگ و  اســالم آبــاد( نیــز 

 رئیس هیات مدیره شرکت بنادر  عنوان کرد:

کار پیمانکاری بدون ابتکار 
و نوآوری مقدور نیست

كار در حوزه  شركت بنادر در سال 1340 تاسیس شده و از سال 1343 وارد 
راهسازی شد. رئیس هیات مدیره آن دكتر رستم آبادیان است كه در سال 
كارشناســی ارشــد راه و  1313 در یزد به دنیا آمد. و در ســال 1336 با درجه 
غ التحصیل شــد. با توجه به اهمیت این  ســاختمان از دانشــکده فنی فار
كشــور با مهندس آبادیان درباره شركت بنادر و  شــركت در حوزه راهسازی 
كه نظر خوانندگان محترم ماهنامه  گفتگو نشستیم  کاران به  مسائل پیماںݦݐ

را به خواندن آن جلب می نمایم. 
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بر عهده شــرکت بنادر بود. محور رامهرمز- بهبهان 
نیــز توســط  بنــادر انجام شــد و در آن بیــش از 240 
کــه بزرگتریــن آنهــا بــر روی  عــدد پــل ســاخته شــد 
گردیــد. ایــن شــرکت در  رودخانــه آرمــش احــداث 
طول ســالهای اخیر به فعالیت خود ادامه داده، و 
در حــال حاضر پروژه روکش آســفالت محور اهواز- 
کنارگذر  کیلومتر، احداث  اندیمشــک به طول 150 
کرمانشــاه به جاده ســنندج و ساخت  جاده غربی 
محــور بوئیــن زهــرا قزویــن و ..... بر عهده شــرکت 

بنادر است.
این شــرکت از ســال 1378 بازســازی ماشین آالت 
باالبــردن  هــدف  بــا  را  جدیــد  تجهیــزات  خریــد  و 
کــرد و در حــال  کیفیــت پــروژه هــا  آغــاز  ســرعت و 

حاضر تجهیزات این شــرکت دارای معدل سنی زیر 7 سال 
 هســتند. شــرکت بنــادر همــواره آســفالت مــورد نیــاز بــرای
که  کارخانه های خود )در خوزســتان و....(   پــروژه هــا را از 
مطابق اســتانداردهای زیســت محیطی اروپا ساخته شده 

کرده است.  است تامین 

گــر ایــن شــركت نــوآوری یــا ابتــکار خاصــی در زمینــه صنعــت احداث  ا
داشته آن را توضیح دهید؟ 

-در برخــی از پــروژه هــا مخصوصــا پــروژه هــای مــرزی مــا ناچار شــدیم تا 
کیلومتر راه، فقط برای رســیدن به محل پروژه بســازیم. این شــرکت   160
همواره درباره روشــهای نوین راهســازی به مطالعه می پردازد. از جمله 
امــکان ســاخت جاده هایــی بــا آســفالت بتنــی بــه جــای آســفالت قیری 
کار پیمانکاری بدون  کمتری دارد. البته  که دوام بیشتر و هزینه  هستند 
ابتکار و نوآوری مقدور نیست. پیمانکاران ما نشان داده اند توان انجام 

کاری را دارند و می توانند برای هر اتفاق  هر 
غیرمترقبه ای راه حل مناسب بیابند. 

گرفته توسط این شركت  اقدامات صورت 
ح  كار آفرینــی و اشــتغال شــر را در زمینــه 

دهید؟
-همیشــه 3 یــا 4 پروژه در این شــرکت دایر 
انســانی  نیــروی  آنهــا  بــا  و متناســب  بــوده 
ایــن  از  انــد. برخــی  بــوده  کار  بــه  مشــغول 
کار خود  نیروهــا بــا آمــوزش در ایــن شــرکت 
نیــز  انــد و در همیــن شــرکت  کــرده  آغــاز  را 
بازنشســته شــده انــد. در واقع این شــرکت 
قدمت زیــادی دارد، و دلیل این ماندگاری 
کارکنان شــرکت بوده  نیــز حســن تفاهم مدیــران و 
قزویــن،  اســتان  ســه  در  حاضــر  حــال  در  اســت. 
که  کارگاههایی دایر اســت  کرمانشــاه  خوزســتان و 

کار هستند.  نزدیک هزار نفر در آنها مشغول به 

بــه نظــر شــما پیمانــکاران شــركتهای ســاختمانی بــا چــه مشــکالتی 
مواجه هستند و راه حل پیشنهادی شما در این زمینه ها چیست؟ 

کارفرمــا پول  که نمــی تواننــد از  -مشــکل اصلــی پیمانــکاران ایــن اســت 
بگیرنــد و از همیــن روی نمــی تواننــد بــه موقــع تعهــدات خــود را انجــام 
که قادر به انجام تعهداتش نباشــد از  دهند. تجربه نشــان داده شــرکتی 
گر شــرکتها از ثبــات اقتصــادی و امنیت مالی  که ا بیــن مــی رود در حالــی 
الزم برخوردار باشــند رشــد قابل توجهی نشــان می دهند. خوشــبختانه 
کارهای عمرانی هم نیاز به هیچ  شرکتهای پیمانکار ما در مورد بزرگترین 
کار برمی آیند. درباره بقیه مشــکالت  کــس ندارنــد و خود از عهده انجــام 

ایــن  پیمانــکاران  اصلــی  -مشــکل 
كارفرما پول  كه نمی تواننــد از  اســت 
بگیرنــد و از همیــن روی نمــی توانند 
انجــام  را  خــود  تعهــدات  موقــع  بــه 
كه  دهند. تجربه نشان داده شركتی 
قــادر بــه انجــام تعهداتش نباشــد از 
گر شركتها  كه ا بین می رود در حالی 
از ثبات اقتصادی و امنیت مالی الزم 
برخوردار باشــند رشــد قابل توجهی 
خوشــبختانه  دهنــد.  مــی  نشــان 
مــورد  در  مــا  پیمانــکار  شــركتهای 
كارهــای عمرانــی هــم نیاز  بزرگتریــن 
كس ندارند و خود از عهده  بــه هیچ 

كار برمی آیند. انجام 
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که  نیز به نظر من، شرکتهای ایرانی  به قدری ابتکار عمل و نوآوری دارند 
خود از عهده حل آن بر آیند. 

گفتگــو بــا دولــت و رســیدن بــه مطالبــات  آیــا انجمنهــا و تشــکلها در 
قانونی اعضای خود موفق بوده اند؟ 

 -انجمنهــا تالشــهای قابــل تقدیــری داشــته انــد البتــه بــی دقتــی هــا و
گفتگوی این   بی مســئولیتهایی نیز وجود داشــته اســت. اما در مجموع 
گفتگو  گــر دو طرف،  تشــکلها با دولت بــی نتیجه نخواهد بود مخصوصا ا
کشــور ضــروری بداننــد. از طرفــی بخــش  را بــرای منافــع ملــی و توســعه 
خصوصــی بــا خودکفایــی و ارتقــای توانمنــدی خــود ، قــدرت چانــه زنی 

بیشتری خواهد داشت. 

كالن  بــا توجه بــه تغییــرات موجــود در مدیریــت 
كشور، آینده صنعت احداث را چگونه می بینید؟ 
گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصــی بــا روی  آیــا 
كارآمــدن دولــت تدبیــر و امید به نتیجــه مطلوبی 

خواهد رسید؟  
-نویدهــای زیــادی از طــرف دولــت بــه ســازندگان 
کــه امیــدوارم  کشــور داده مــی شــود  کارآفرینــان  و 
قشــر  کــه  مــا  پیمانــکاران  و  گــردد   قانونمنــد 
کشــی هســتند بتوانند بــا اطمینــان خاطر  زحمــت 
بیشــتری بــه ارائــه خدمــات بپردازند. البتــه به نظر 
کار پیمانکاران با دولت اســت اما خود  من با اینکه 
کنند از  که پیدا مــی  نیــز باید بــا درایت و تجربــه ای 
کنند. ضمن  ســرمایه ملی به نفع مملکت استفاده 
کافی  که تــوان مالی  اینکــه بهتــر اســت پیمانکارانی 
گذاری دولت، راســا  دارنــد، بــدون تکیه بر ســرمایه 

کنند.  گذاری اقدام  برای تامین مالی و سرمایه 
کنــد و  البتــه دولــت نیــز بایــد قانونمنــدی را حفــظ 

وقتی قراردادی را می بندد به شــرایط آن پایبند باشــد. این پایبندی در   
کار  طرف مقابل نیز احســاس مســئولیت بیشــتری برای تحویل به موقع 

کرد.  ایجاد خوهد 

بــه نظــر شــما بخــش خصوصــی و پیمانــکار بــودن در ایــن بخش چه 
تعریفی دارد؟ 

کــه ســاخته  شــغل یــک پیمانــکار، ســاخت و ســاز اســت و از هــر بنایــی 
 مــی شــود افراد زیــادی در جامعــه منتفع می شــوند. اما منافــع مالی در 
کالن  که وارد آن می شــود بایــد از ثروت  این شــغل اندک اســت و فــردی 
گیری  گاهی احتیاج بــه تصمیم  کار ســخت اســت و  چشــم بپوشــد. این 

آنی و آینده نگری دارد.
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همایش

شانزدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی در تاریخ  27و28 
مهــر 1393 توســط انجمن مهندســی حمل و نقل ریلــی ایران و تحت 

حمایــت ســیویلیکا در شــهر تهران برگزار شــد. 
از  زیــادی  محورهــای  دارای  همایــش  ایــن 
جملــه مدیریــت و اقتصاد حمــل و نقل ریلی، 
ناوگان، زیربنا و تاسیســات، و مدیریت ترافیك 

و بهره برداری بود.

آقــای دکتــر عبــاس آخونــدی روز یکشــنبه در 
و  حمــل  بین المللــی  همایــش  شــانزدهمین 
گفتنــد: صنعــت راه آهــن بــا توجــه  نقــل ریلــی 
کــه در اقتصــاد ایــران  بــه ســابقه 80 ســاله ای 
کرده  داشته خدمات مطلوبی را به مردم ارائه 
اســت و مزیت هــای بســیار باالی ایــن صنعت 
توســعه ای  اهــداف  تمــام  در  تــا  باعــث شــده 

گرفته شــود. علی رغم تمام  کشــور بــه عنوان یکــی از اولویت ها در نظــر 
گذشــته بــه اجرا  کــه در طول ســال های  ح هایــی  برنامه ریزی هــا و طر
در آمده انــد راه آهــن ایــران هنــوز جــای توســعه بســیاری دارد و بایــد 
در حوزه هــای مختلــف حمــل و جابجایــی مســافر و حمــل بــار نقــش 

کند. بیشتری ایفا 
وزیر راه و شهرســازی با بیان این که اتصال شــهرهای حومه به یکدیگر 
از اهــداف مهــم شــبکه ریلــی بــه حســاب 
کردند: متاســفانه راه آهن  می آیــد، اظهــار 
هنوز در اتصال ســکونت گاه های حومه به 
یکدیگــر نقش چندانــی نــدارد و در زمینه 
اتصــال راه ها و مقاصد دور بــا فاصله های 
طوالنــی نیــز هنــوز بــه جایــگاه مــورد نظــر 

نرسیده است. 
ایشان با اشــاره به نقش مثبت قطارهای 
کم هزینه و  شــهری در اتصــال و جابجایی 
با ســرعت نقاط مختلف شــهر بــه یکدیگر 
کــه از نظــر  کردنــد:  خطــوط متــرو  اظهــار 
رفــاه اجتماعی، اســتفاده بهینه از محیط 
زیســت و اطمینــان و ســرعت بــاال حــرف 
نخســت را می زنــد هنــوز در بســیاری از شــهرهای بــزرگ فعــال نشــده 
و ایــن مســئله نیــاز بــه یــک برنامه ریــزی جــدی دارد. درحــال حاضــر 
بیــش از 95درصــد از ظرفیــت حمل مســافر راه آهن در حال اســتفاده 
که مردم تا این  اســت. این مســئله از یک ســو مایه خوشــحالی اســت 

وزیر راه و شهرسازی:

باید تالش کنیم مسافرت با قطار 
اولین انتخاب مردم شود

در  خصوصــی  بخــش  گــر  ا
مســافری  نــاوگان  حــوزه 
سرمایه گذاری و قطارهای 
هــزار   500 ســاالنه  آنهــا 
كند  كیلومتر در شبکه تردد 
در  آنهــا  گــذاری  ؛ ســرمایه 
گشــت  باز از 6 ســال  كمتــر 

خواهد داشت
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انــدازه از اســتفاده خطــوط راه آهــن اســتقبال 
کرده انــد امــا از ســوی دیگــر جای نگرانــی دارد 
کــه ایــن ظرفیت محدود بــوده و برای توســعه 
برنامه ریــزی  بــه  نیــاز  مســافرتی  برنامه هــای 
بیشــتری دارد. البته نقاط و خطوط بســیاری 
کــه هنــوز امــکان  نیــز در راه آهــن وجــود دارد 
رقابــت بــا ســایر محورهــای حمــل و نقــل بــه 
خصــوص جاده را نــدارد. در حــال حاضر خط 
ریلــی تهران - قــم فعالیت می کند امــا با توجه 
به زمان ســفر با قطار 90 دقیقه و زمان ســفر از 
طریــق جاده 50 دقیقه اســت مــردم عالقه ای 

به انتخاب قطار ندارند.
که ریل  گیرد  ایشــان با بیان این که باید برنامه ریزی ها به شــکلی صورت 
گفتند: این مســاله باید  توانایی رقابت با دیگر حوزه ها را داشــته باشــد، 
که خطوط ریلــی ایران چه  خ دهد تا جایــی  بــا یــک عــزم و اراده قطعــی ر
کوتــاه و چــه در راه های طوالنی تــوان رقابت با جاده ها  در مســافت های 
را داشــته باشــند. وی در بخــش دیگــری از صحبت هــای خــود بــه لــزوم 
کــرد و ادامــه داد: در حــوزه بــار  گســترش تــوان بــاری راه آهــن نیــز اشــاره 
 نکته بســیار مهم نگاه تجاری اســت باید با بازرگانی ســازی خطوط باری
گذاری محموله های   راه آهن واردکنندگان و صادرکنندگان را نسبت به وا

کنیم. اقتصادیشان به خطوط ریلی جذب 
وزیر راه و شهرســازی ادامه دادند: این اتفاق با دســتور انجام نمی شــود 
کــه تاجــران و بازرگانان  بلکــه این توســعه زیرســاخت های راه آهن اســت 
را نســبت بــه ورود بــه عرصــه ریلــی مجــاب می کنــد. از ســوی دیگــر بایــد 
کشــور نیــز افزایش یابد تا با ســهولت دسترســی  زیرســاخت های ترکیبــی 
بــه شــبکه ریلــی امــکان افزایش نقــش راه آهــن در حمل بار فراهم شــود. 
که  حمل و نقل ریلی باید به مرحله اتصال درب به درب برسد. این تفکر 
کنار رفته و با  راه آهــن تنهــا تا نقاط خاصــی توانایی حمل بار را دارد بایــد 
گســترش نفوذ شــبکه ریلی در سراسر شهرهای ایران امکان دسترسی به 

آن به سهولت فراهم شود.
ایشــان از برنامه ریــزی بــرای ارتبــاط راه آهن ایران به شــبکه حمل و نقل 
که مورد  کردند: این مســئله  گفتند و اظهــار  ریلــی بین المللــی نیز ســخن 
کیــد مــداوم رییــس جمهــوری قــرار دارد در راه آهن جمهوری اســالمی  تأ
ایــران بــا قــدرت در حــال پی گیــری اســت و امیدواریــم بــا پایــان یافتــن 
ح های احداثی راه آهن ایران از ســمت شرق به هرات، از شمال شرق  طر
از طریق اینچه برون به ترکمنستان و از شمال غرب به آذربایجان متصل 
کشورهای سوریه و عراق  شــود. همچنین با بازگشت آرامش سیاســی به 
کشــورها نیــز فراهــم  امــکان اســتفاده از زیرســاخت های موجــود در ایــن 

خواهد شد.
وزیــر راه و شهرســازی بــه سیاســت های حمایتی وزارت راه و شهرســازی 

کشــور  برای ورود ســرمایه گذاران به عرصه ریلی 
گفتند: وزارت راه و شهرسازی  کردند و  نیز اشاره 
کــرده بــا اســتفاده از بنــد »ق« تبصــره 2  تــالش 
بودجــه ســال 1393 اقدامــات مثبتــی را در این 
کــرات  ایــن زمینــه مذا انجــام دهــد. در  راســتا 
اولیــه بــا وزارت نفــت انجــام شــده و امیدواریــم 
بــا مصوبــه شــورای اقتصــاد برنامه ریــزی بــرای 
حمایــت از ســرمایه گذاران در حمل و نقل ریلی 
تکمیــل شــود. در عرصه نــاوگان این حمایت ها 
همــواره وجــود داشــته و صنــدوق توســعه ملی 
نیز همیشــه از ورود سرمایه گذاران خصوصی به 

کرده است. این عرصه استقبال 
کردند: بــا توجه به مزیت های  آقــای دکتر آخوندی در پایان خاطرنشــان 
گسترش دسترسی به  اقتصادی موجود در شبکه حمل و نقل ریلی لزوم 
ایــن خطــوط بیش از هر زمان دیگری احســاس شــود. شــهر بزرگی مانند 
تهران نباید تنها از طریق جنوب شــهر به راه آهن وصل شــود بلکه باید با 
کــز پر رفت و آمد  اتصــال تمام شــهرهای بزرگ به ایســتگاه های مترو و مرا
شــرایط الزم بــرای اســتفاده همه جانبه مــردم از امکانــات قطارها فراهم 

آید.
آقای محســن      پورســیدآقایی، مدیرعامل شركت راه آهن جمهوری 
کیــد بر ضــرورت افزایــش اعتبارات بــرای جهش  اســالمی ایــران نیــز با تا
گفتند: افزایش ســرعت قطارها،  قابــل توجــه در حوزه حمل و نقــل ریلی 
نوســازی ناوگان باری و مســافری و برقی شــدن برخی از مســیرهای ریلی 

کشور و توسعه حمل و نقل ریلی با سرعت بیشتری انجام می شود.
مســافری  نــاوگان  حــوزه  در  خصوصــی  بخــش  گــر  ا افزودنــد:   ایشــان  
کیلومتــر در شــبکه گــذاری و قطارهــای آنهــا ســاالنه 500 هــزار   ســرمایه 
کمتر از 6 سال بازگشت خواهد داشت.  گذاری آنها در  کند ؛ سرمایه   تردد 
گن جدید باری تا ســه و نیم ســال از پرداخت حق دسترســی به راه  هر وا

که معادل 110 میلیون تومان است. آهن معاف خواهد بود 
کمبــود نیــروی متخصــص در راه آهن هم اظهار داشــتند:  ایشــان دربــاره 
کمبود نیروی انسانی  عالوه بر فرسودگی برخی از خطوط شبکه راه آهن، 
کمتر از یک نفر  کیلومتر خط راه آهن  متخصــص هم داریم و به ازای یــک 

نیرو داریم.

کردنــد در صــورت تصویــب شــورای اقتصــاد  مدیرعامــل راه آهــن اعــالم 
بخــش  ســوخت،  مصــرف  صرفه جویی هــای  محــل  از   1403 ســال  تــا    
قابل توجهی از درآمدهای شــرکت ملی نفت ایران به توســعه بخشــهای 
مختلــف حمــل و نقــل ریلــی داده می شــود و همچنین قرار اســت هزار و 
کشور به توسعه حمل و نقل  گمرکات  پانصد میلیارد تومان از درآمدهای 

ریلی اختصاص یابد.

جدیــد  گــن  وا هــر 
بــاری تــا ســه و نیــم 
پرداخــت  از  ســال 
حق دسترسی به راه 
معــاف خواهد  آهن 
معــادل كــه   بــود 
 110 میلیــون تومــان 

است
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گردشگری، تاریخی و    دومین شــهر تاریخی جهان برترین جاذبه های 
کدام از آن ها مــی تواند به تنهایی  که هر  میــراث فرهنگــی زیــادی دارد 
گردشگران و دوستداران میراث  جاذبه ای منحصر به فرد برای بازدید 
فرهنگــی و تاریــخ ایــران و جهــان باشــد. ایــن شــهر بــه شــهر بادگیرهــا 
معــروف اســت. به دارالعباده، شــهر دوچرخه ها، شــهر شــیرینی، شــهر 

قنات و قنوت و قناعت و شهر آتش و آفتاب.
کــه قدمت یزد به پیش از اســالم می رســد.   تاریــخ نویســان معتقدنــد 
که شــاید شــهر تاریخــی یــزد را بایــد در نقطه  گوینــد   عــده ای هــم مــی 
کــرد. اما با این حــال قدمت  کنونی آن جســتجو  دیگــری غیــر از مــکان 
کشف شده در شهر یزد به قرن پنجم هجری باز  بسیاری از آثار تاریخی 
کشف بناهای دیگری متعلق به قرن های دوم  گردد. در عین حال  می 
کند.  و ســوم هجری، تردیدها را در تخمین قدمت شــهر یزد بیشتر می 
در هر صورت تاریخ ســکونت انســان در این خطه از هزاره سوم پیش از 
که در عهد پیشــدادیان طایفه های  میــالد فراتر رفته اســت، به طوری 
کــوچ از بلــخ به پــارس، این ســرزمین را یزدان نامیدنــد و از آن  در حــال 
زمان به بعد یزد محل عبادت شــد. یزد را از آن جهت امن ترین شــهر 
کنون نتوانســته به آن صدمه  کــه جنگ و بالیای طبیعــی تا مــی دانند 
که تاریخ نویســان از آن به عنوان  کنــد. بــه همین دلیل اســت  ای وارد 
کرده انــد. مارکوپولــو جهانگــرد ایتالیایی نیز  امــن ترین شــهر ایــران یاد 

که تجار جاده ابریشــم این شــهر را به لحاظ امنیت  درباره یزد می گوید 
مالی و جانی آن دوست دارند.

گسترده ترین بافت تاریخی ایران
بافــت تاریخی شــهر یــزد با مســاحتی در حــدود 800 هکتــار را می توان 
که تجربه های  گســترده ترین و اصولی ترین بافت تاریخ ایران دانســت 
متفاوتی در زمینه مداخله متولیان امر در شبکه معابر را در خود جای 
داده اســت. بافــت تاریخــی یزد به عنــوان دومین بافت خشــتی دنیا و 
کشــور به شــماره 15000 در فهرست  دســت نخورده ترین بافت تاریخی 

ملی ثبت شده است.

میراث

یزد اولین شهر خشتی و دومین شهر تاریخی جهان بعد از شهر ونیز ایتالیاست. همین دو 
گی كافی است تا ایرانیان بدانند كشوری به وسعت تاریخ جهان دارند و شهری كویری كه   ویژ
خ جهانیان  می توانند خشت به خشت، ریگ به ریگ و لحظه به لحظه تاریخ آن را به ر

بکشند.

یزد اولین شهر خشتی و دومین شهر تاریخی جهان
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نارین قلعه، قدیمی  ترین بنای خشتی جهان

کهندژ نام دارد  قدیمی ترین بنای ساخته شده از خشت در دنیا نارین قلعه یا 
که در شــهر باســتانی میبد بر فراز تپه ای بلند بنا شــده و بر تمامی  شــهر میبد و 
که بنایــی قدیمی تر  کشــوری ادعا نکرده اســت  کنــون  پیرامــون آن دیــد دارد. تا
کــه در آغاز پیدایش شــهرها بنا  کهنی اســت  کهنــدژ نــام دژهای  کهنــدژ دارد.  از 
شــده اند. این دژها در دوره پیش از اســالم و بیشتر در دوران ماد، هخامنشی و 
که بر فراز تپه های طبیعی  کم بودند  اشکانی ساخته شده و بناهایی تک و پر ترا

یا مصنوعی می ساختند.

طوالنی ترین قنات ایران

طوالنی ترین قنات ایران به نام “قنات زارچ” با طول صد کیلومتر 
در اســتان یزد قرار دارد. این قنــات یکی از کهن ترین قنات های 
ایران به شــمار می آید که ســابقه ای بیش از سه هزار سال دارد. 
طــول کوره قنات زارچ بیش از 71 کیلومتر بوده و تعداد چاه های 

آن دو هزار و 115 حلقه شمارش شده است.

مسن ترین درخت جهان

سرو چهار هزار ساله ابرکوه را می توان مسن ترین موجود زنده جهان 
نامید. هر چند که گفته می شــود در کشور سوئد نیز درختی وجود 
دارد که از سرو ابرکوه قدیمی تر است اما اکنون از درخت پیر سوئد 
تنها ریشه های آن باقی مانده در حالی که سرو کهنسال شهرستان 
ابرکوه با 25 متر ارتفاع 18 متر محیط و 5٫11 متر اندازه دور تنه در 

قلب ایران زنده و سبز است و آرام آرام زندگی می کند.

بلندترین بادگیر جهان

بلندتریــن و منحصــر بفرد تریــن بادگیرهای جهــان را تنها می توان 
در اســتان یزد پیدا کرد. بادگیر باغ دولت آباد یزد در شــمار زیباترین 
بادگیرهای دوره زندیه و قاجاریه با قدمتی 270 ساله به عنوان بلندترین 
بادگیر جهان به حســاب می آید. این بادگیر کــه نمونه ای از معماری 
دوره زندیه را داراست در سال 1160 هـ.ق توسط محمدتقی خان یزدی 
مشــهور به خان بزرگ سرسلسله خوانین یزد ســاخته شد. این بادگیر 
ارتفاعی به طول ۳۳ متر و 80 ســانتی متر دارد و از خصوصیات بارزش 
هشت ضلعی بودن آن است که باعث می شود باد در هر جهت به راحتی 
و به سرعت به قسمت زیرین آن هدایت شود و پس از برخورد به سطح 
آب حوضچــه زیر بادگیر، هوای خنکی در داخل آن ایجاد کند. در کنار 
این بادگیر باغی شامل سه عمارت هشتی و سردر و تاالر آینه نیز موجود 
است که بهشت آیین خوانده می شود و دارای نقوش اسلیمی است. این 
بــاغ مدت ها محل اقامت کریم خان زند در یزد بود و از نظر طراحی در 

شمار زیباترین باغ های دوره زندیه و قاجاریه محسوب می شود.

قدیمی ترین میدان ساعت شهری در ایران
قدیمی ترین ســاعت شــهری ایــران در 
میدان وقت الساعت یزد نصب شده است. 
این ســاعت آفتابی به استناد کتاب جامع 
است  نخســتین ساعت شــهری  مفیدی 
که فردی به نام ابوبکر ســاعت ساز یزدی 
آن را در ســال 725 هجــری قمــری در 
مدرســه رکنیه در جوار مسجد جامع یزد 
 نصب کرد. این مــکان بعدها به نام میدان

 وقت الساعت شهرت یافت.
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قدیمی ترین نخل چوبی ایران
نخــل چوبی میــدان امیر چخمــاق به عنوان 
قدیمــی ترین نخل چوبی ایران با 450 ســال 
عمــر متعلق به عصر صفوی و به نخل حیدری 
ها معروف اســت. بلندی ایــن نخل 8٫5 متر 
و اضــالع آن نیز 8٫5 در 8٫5 متر اســت. این 
نخل مجموعه مشــبکی از چوب های تراشیده 
شــده با گره چینی ها و تیرهای بزرگ اســت 
که تقریبا به شکل درخت سرو )نماد آزادگی( 
ساخته شده است. اما بزرگترین نخل ایران نیز 
با همیــن ویژگی ها در شهرســتان زارچ قرار 
دارد. یزدی ها رسم دارند که در ایام سوگواری 
امام حسین)ع( مراسم نخل گردانی اجرا کنند. 

 این نخــل توســط 150 نفر در میــان مردم
 گردانــده مــی شــود تا مراســم ویــژه آن 

 نمــادی باشــد بــرای آزادگــی و مظلومیت 
امام سوم شیعیان.

 قدیمی ترین مسجد ایران

 ساخت مسجد جامع فهرج واقع در ۳0 کیلومتری 
شهر یزد، به نیمه اول قرن اول هجری برمی گردد. 
این مسجد، تنها مســجد جهان اسالم است که 
ساختمان آن از ابتدا تاکنون هیچ تغییری نکرده 
است. اگرچه در میان باستان شناسان اختالف نظر 
وجود دارد اما ظاهرا مســجد جامع فهرج قدیمی 
ترین مســجد ایران است. مســجد جامع فهرج 
کماکان زنده و پویا بــوده و در آن نماز جماعت 

برپا می کنند.

بلندترین مناره های جهان
مسجد جامع بزرگ یزد یکی از شاهکارهای 
معماری و تاریخی جهان به شــمار می رود 
و به جــرات می توان گفت دارای بلندترین 
مناره های جهان اســت. بنای این مسجد با 
عظمت قرن هاســت که از فراســوی تاریخ 
تمدن این سرزمین می درخشد به نحوی که 
در کتب تاریخی یزد آمده است: “مسجد را 
بر جای آتشگاه ساسانی ساخته اند و سنگ 
بنای آن توسط عالء الدوله گرشاسب نهاده 
شده است”. مســجد جامع قدیم در قرن 
ششم هجری قمری و به دستور گرشاسب 
از نوادگان »عالء الدوله کالنجار« ســاخته 
شد و بنای اصلی مسجد کنونی از آثار”سید 
رکن الدین محمد قاضی” اســت. دو مناره 
مسجد که ارتفاع تقریبی آن از کف تا نوک 
به بیش از 52 متر می رسد، دارای قطری در 

حدود هشــت متر است که در دوره صفوی 
به بنا افزوده شده اما در سال 1۳1۳ هجری 
شمسی فرو ریخت و دوباره تجدید بنا شد. 
بلندای این مناره ها و اینکه کاشــی کاری 
منحصر به فردی حتی در اوج مناره ها انجام 
شده، تعجب همگان را بر می انگیزد زیرا این 
مناره ها هرچه به ســمت باال رفته باریکتر 
شده و تنها یکی از آن ها دارای پلکان است 
از اینرو ظرافت کاشی کاری در این ارتفاع به 

واقع قابل تحسین است.

بیشترین تعداد دخمه ها در یزد
دخمه محلی است که زرتشتیان، مردگان را بر 
طبق آداب دینی در آن می نهادند اما از وقتی 
که به دفن کردن در گورســتان پرداخته اند، 
استفاده از دخمه متروک شده است. بیشترین 
این دخمه ها در یزد قــرار دارد چون در این 
شــهر زرتشــتیان زیادی زندگی می کردند. 
دخمه قدیمی یزد حدود ســی سال است که 
دیگر مورد اســتفاده نیســت، دخمه مانکجی 
لیمجی هاتریا، دخمه چم تفت، دخمه شریف 
آبــاد اردکان، دخمه ترک آبــاد اردکان تنها 
زرتشتیان بر عهده دارد.یزد اســت. سرپرستی این دخمه ها را انجمن نام تعــدادی از دخمه های زیــاد موجود در 
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تنها آب انبار شش بادگیری جهان
آب انبار شــش بادگیر یزد به دلیل دارا بودن 
شش بادگیر به این نام معروف شده و تنها آب 
انبار شش بادگیر جهان است. سه بادگیر آن از 
ابتدا ساخته شده بود و سه بادگیر دیگر بعدها 
به آن اضافه شده است، با کمی دقت در شکل 
بادگیرها تفاوت ســه بادگیــر قدیمی با دیگر 
بادگیرهای آن را می توان مشاهده کرد. شش 
بادگیر آب انبار با توجه به شــرایط اقلیمی و 
جهت باد در این منطقه به شکل هشت وجهی 
هستند. شهر یزد همچنین دارای تنها آب انبار 
هفت بادگیری جهان با دو مخزن است که در 

روستای عصر آباد قرار دارد.

كاروانسرای دایره ای در ایران تنها 
غیر از همه جاذبــه های منحصر به 
فردی که در شــهر یزد وجود دارد، 
می توان تنها کاروانسرای دایره شکل 
ایران را هم در شهرســتان مهریز در 
مســیر یزد به کرمان مشاهده کرد. 
کاروانســرای زین الدین یکی از ۹۹ 
کاروانســرایی اســت که شاه عباس 
در ایران ســاخته با ایــن تفاوت که 
معماری آن دایره ای اســت. اکنون 
از ایــن کاروانســرا به عنــوان یک 
 اقامتگاه ســنتی و جاذبه گردشگری 
یاد می شــود. می گویند که اقامت 
در این کاروانســرای 400 ســاله و 
دیدن آســمان پر ســتاره اش امری 
 اســت که با آن تجربه سفر به یزد، 
جهــان شــهر  تریــن   تاریخــی 

 کامل می شود!
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قای مهندس محمدعلی پورشیرازی جناب آ
عضو محترم هیأت بازرسان سندیکای شرکتهای ساختمانی

مصیبت	وارده	را	به	جنابعالی	و	خانواده	محترم	تسلیت	عرض	می	نماییم.	برای	آن	عزیز	

درگذشته	غفران	الهی	و	برای	بازماندگان	صبر	و	شکیبایی	مسئلت	داریم.
هیأت مدیره، بازرسان و مدیرعامل شركت تضمین شركتهای ساختمانی

فـالر
مدیرعامل:آقای مهندس سیامک مسعودی

نشانی: تهران، خیابان آفریقا، کوچه پدیدار، شماره 24،
 کدپستی: 1518844114

تلفن: 881۹1260
فکس: 88777605

info@flar.ir :ایمیل

فرآیند نو
مدیرعامل: آقای دکتر علیرضا مقدس زاده اردبیلی

ترانشه پل راه
نشانی: تهران، شهرک قدس، بلوار دادمان، خیابان شهید فخارمقدم، 

نبش گلبرگ یکم شرقی، پالک ۳، طبقه اول، واحد یک
تلفن: ۳ – 88۳77841

فکس: 88۳7۳850
info@tpr.ir :ایمیل

www.tpr.ir:وب سایت

زاویـر
مدیرعامل: آقای مهندس شهرام رضایی

نشانی: تهران، بلوار کشاورز، خیابان فلسطین، شماره 405، واحد 
61، کدپستی: 141675۳4۹4

تلفن: 888۹6740 – 888۹67۳۹
فکس: 888۹67۳8

zavirco@yahoo.com:ایمیل
www .zavirco.ir :وب سایت

نصیرعمران آریا
مدیرعامل: آقای مهندس عباس سخنگو

نشــانی دفتر تهران: تهران، میدان ونک، خیابان توانیر شــمالی، 
نرسیده به پل توانیر، کوچه گیتا، انتهای آرمان، پالک 2/1، طبقه 

چهارم – کدپستی: 14۳565۳711
تلفن: 81 – 88202۳76

فکس: 88202۳75

نشانی دفتر اصفهان: اصفهان، خیابان امام خمینی، خیابان بسیج 
 کدپستی: 818۹114478

تلفن: 0۳1-۳۳246650
فکس: 0۳1-۳۳246445

info@nasiromran.com :ایمیل

پروژه های اسَپرلوس ماسال
مدیرعامل: آقای مهندس مصطفی عباس زاده منتظری

نشانی: تهران، خیابان شریعتی، نبش ملک، جنب بانک کشاورزی، 
پالک 428، واحدهای 1 و 2

کدپستی: 1565846۳18
تلفن: 21 و 776۳0420 – 776۳2686 – 776۳4550

فکس: 8۹78۹۹78
info@esparlus.com :ایمیل

www.esparlus.com:وب سایت

اعضای جدید سندیکا

تغییرات  اعضای  سندیکا




