


سالنمای سال 1394 سندیكای شركتهای ساختمانی ایران 
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كار به نام ســندیكای شــركت های  ســاختمانی ایران واریز و 
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در الیحه بودجه عالوه بر تصویب ارقام منابع 
و مصــارف، احکامــی تحــت عنــوان »تبصره« 
که در قالــب احکام فوق  به تصویب می رســد 
منابــع و مصــارف جدیــد و یــا ســازوکار اجرای 
توســعه،  صنــدوق  نفــت،  رابطــه  بودجــه، 
و  داخلــی  تســهیالت  از  اســتفاده  یارانه هــا، 

خارجی و.... مورد تصویب قرار می گیرد.
که در مورد  در این یادداشــت تالش می گردد 
منابــع و مصارف عمومــی دولت نکاتی عرضه 

گردد. )ردیف 1 جدول فوق(
کــه ارقام منابــع و مصارف  مالحظــه می شــود 
عمومــی دولــت ماننــد ســایر ارقــام منابــع و 
مصــارف تــراز و یکســان می باشــد و از مبلــغ 
بــه   1393 ســال  در  ریــال  میلیــارد   2/111/6
مبلغ 2/243/6 میلیارد ریال در سال 1394 

افزایــش  6/2درصــد  معــادل  رشــدی  یعنــی 
یافته اســت. جهت شناخت تغییرات صورت 
کالن می بایســتی ســه  گرفتــه در یــک تصویــر 
»تــراز« عمــده در منابــع و مصــارف عمومــی 

دولت را بررسی نمود.
دولــت  عمومــی  منابــع  منابــع،  ســوی  از 
در  نیــز  مصــارف  و  طبقه بنــدی   3 شــامل 
بــه  کــه  می شــود  بیــان  گــروه  ســه  قالــب 
صــورت خالصــه ارقام مربــوط در جدول- 

2 ر ارائه می شــود.
هزینهها:

کارکنان	   جبران خدمات 
کاالها و خدمات	   استفاده از 
 هزینه های اموال و دارائیها	 
 یارانه 	 

کمکهای بالعوض	   
 رفاه اجتماعی	 
 سایر هزینه ها	 

کــه تفاوت  در جــدول )2( مالحظــه می شــود 
منفــی  تــراز  دارای  هزینه هــا  و  درآمدهــا 
نســبت  هزینه هــا  کســری  میــزان  می باشــد. 
بــه درآمدهــا به ترتیــب 489/8 هــزار میلیارد 
هــزار   464/6 مبلــغ  و   1393 ســال  در  ریــال 
کــه  ریــال در ســال 1394 می باشــد  میلیــارد 
کســری تحت عنــوان »تــراز عملیاتی«  میــزان 
که  که بیانگر این مهم است  معرفی می شــود 
درآمدهای دولــت تکافوی هزینه های دولت 
کمبــود از محــل تــراز دو  را نمی نمایــد و ایــن 

ردیف دیگر تأمین می شود.

الیحه بودجه سال 1394 کل کشور با 
تأکید بر منابع و مصارف عمومی دولت

ســـــــــــــرمقاله

بیژن رحیمی دانش

کشــور براســاس ارقام سال قبل مقایسه می گردد ابتدا مقایسه ارقام متشابه  کل  که ســند بودجه  از آنجا 
ح جدول زیر ارائه می شود. بین قانون بودجه سال 1393 و الیحه بودجه سال 1394 به شر



پیامآبادگران
17آذر1393شماره326

 

  

سال بودجه دولتاليحه عمومي مصارف و منابع بر تأكيد با كشور كل

    

مي مقايسه قبل سال ارقام براساس كشور كل بودجه سند كه آنجا بيناز متشابه ارقام مقايسه ابتدا سالگردد بودجه قانون
سال بودجه اليحه ميو ارائه زير جدول شرح شودبه

 1  -          94 – 1393  
ريال ميليارد به ارقام

عنوان تحت احكامي مصارف، و منابع ارقام تصويب بر عالوه بودجه اليحه ميتبصرهدر تصويب احكامبه قالب در كه رسد
يارانه توسعه، صندوق نفت، رابطه بودجه، اجراي سازوكار يا و جديد مصارف و منابع وفوق داخلي تسهيالت از استفاده ها،

و ميخارجي قرار تصويب گيردمورد
مي تالش يادداشت اين رديفدر گردد عرضه نكاتي دولت عمومي مصارف و منابع مورد در كه فوقگردد جدول

مي ميمالحظه يكسان و تراز مصارف و منابع ارقام ساير مانند دولت عمومي مصارف و منابع ارقام كه مبلغشود از و باشد
سال در ريال مبلغميليارد سالبه در ريال معادلميليارد رشدي افزايشيعني درصد

د گرفته صورت تغييرات شناخت جهت است مييافته كالن تصوير يك مصارفترازسهبايستير و منابع در عمده
نمود بررسي را دولت عمومي

شامل دولت عمومي منابع منابع، سوي ميطبقهاز بيان گروه سه قالب در نيز مصارف و خالصهبندي صورت به كه شود
مي ارائه زير جدول در مربوط شودارقام

مصارفمنابع

دولت عمومي دولتمنابع عمومي مصارف
دولتدرآمدهاي اختصاصياختصاصي درآمدهاي محل از

دولت
دولت عمومي بودجه دولتمنابع عمومي بودجه مصارف

دولتي، شركتهاي منابع
به وابسته انتفاعي مؤسسات

بانكها و دولت

دولتي، شركتهاي منابع
بهمؤسسات وابسته انتفاعي

بانكها و دولت
مي دوباركسر كه ارقامي شود

است شده منظور
مي دوباركسر كه ارقامي شود

است شده منظور
كشور كل بودجه كشورمنابع كل بودجه منابع

.        
  -  

جدول 2- مقایسه منابع و مصارف عمومی دولت در سه تراز عمده
)ارقام به میلیارد ریال(

ردیف)2)
گذاری دارائیهای سرمایه ای:	   وا
و 	  نفــت  صــادرات  از  حاصــل  منابــع   

فراورده های نفتی
گــذاری اموال 	   منابــع حاصــل از فروش وا

منقول و غیرمنقول
طرحهــای 	  گــذاری  وا از  حاصــل  منابــع   

تملک دارائیهای سرمایه ای

تملکدارائیهایسرمایهای:
 طرحهای عمرانی ملی و استانی	 

عمده تریــن منبــع در ایــن تــراز صــادرات نفــت و 
کــه براســاس ارقــام  فراورده هــای نفتــی می باشــد 
ردیــف )2( جــدول )2(، مــازاد منابــع بــر مصــارف به 
میــزان 386/3 هــزار میلیارد ریــال در ســال 1393 و 

285/5هزار میلیارد ریال در سال 1394 وجود دارد.

ردیف)3)
گذاری دارائیهای مالی  وا

 منابــع حاصــل از فــروش اســناد خزانــه 	 
اسالمی و اوراق مشارکت و صکوک اجاره

 منابــع حاصــل از اســتفاده از تســهیالت 	 
خارجی

 منابع حاصل از دریافت اصل وامها	 
شــرکتهای 	  گــذاری  وا از  حاصــل  منابــع   

دولتی
 منابــع حاصــل از برگشــتی پرداختهــای 	 

سالهای قبل
از صنــدوق 	  اســتفاده  از   منابــع حاصــل 

توسعه ملی
 سـایر	 

تملکدارائهایمالی
گذاری سهام	   اعتبارات موضوع وا

 بازپرداخت اصل اوراق مشارکت	 
 بازپرداخت اصل تسهیالت بانکی	 
 تعهدات پرداخت نشده سالهای قبل	 
و 	  خارجــی  وامهــای  اصــل  بازپرداخــت   

تعهدات
و 	  فرهنگــی  کمکهــای  ســرمایه گذاری،   

اقتصادی بین المللی

مالحظــه   )2( شــماره  جــدول   )3( ردیــف  از 
کــه تراز ایــن ردیف نیز مثبت اســت و  می شــود 
میزان فزونی منابع و مصارف به ترتیب 103/5 
هزار میلیارد ریال و 206/1 هزار میلیارد ریال در 

سالهای 1393 و 1394 می باشد.
بــه  می تــوان  فــوق  توضیحــات  بــه  توجــه  بــا 
ســال  در  کــه  نمــود  بیــان  خالصــه  صــورت 
کســری درآمــد – هزینــه )تــراز عملیاتی(   1393
مبلــغ  کــه  اســت  ریــال  489/8هزارمیلیــارد 
386/3هــزار میلیــارد ریــال از محــل صــادرات 
نفــت و.... 103/5 هــزار میلیــارد ریــال از محل 
تراز مالی جبران شد و این امر در الیحه بودجه 

ح زیر است: سال 1394 به شر
 - 464/6 كسری تراز عملیاتی )درآمد هزینه( 

 +258/5 مازاد فروش سرمایه و طرحهای عمرانی 

+206/1 مازاد تراز مالی   

ݤݤݤ -0ݤݤݤ-ݤݤݤ ݤݤݤ  ݤݤݤ  كلݤݤݤ  ترݤݤݤاݤݤݤزݤݤݤ 

کــه وابســتگی هزینه هــای  مالحظــه می شــود 
دولت بــه منابع نفتــی از 386/3 هزار میلیارد 
کاهــش  ریــال بــه 258/5 هــزار میلیــارد ریــال 
یافتــه اســت و در مقابــل وابســتگی بــه منابــع 
مالــی از 103/5 هــزار میلیــارد ریــال بــه 206/1 

هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
کــه جهــت تأمیــن مصــارف عمومی  ایــن نکتــه 
دولت در سال آینده می بایستی 50هزار میلیارد 

ریال بیشتر اوراق مشارکت و اسناد خزانه منتشر 
نمــود و در مقابــل پرداختهــای دولــت در ایــن 
قسمت کاهش خواهد یافت؛ امری تأثیرگذار در 

کشور خواهد داشت. بازار پولی 

درآمدهــای  می شــود  پیش بینــی  کــه  آنجــا  از 
حاصــل از صــادرات نفــت خــام و فراورده هــای 
که بر مبنای هر بشــکه 72دالر محاســبه  نفتی 
کاهــش یابــد در طــول  شــده اســت بــه شــدت 
ســال 1394، تراز مثبت ایــن ردیف به احتمال 
زیــاد بــه تراز منفــی تبدیل خواهد شــد؛ زیرا به 
کاهــش قیمــت نفــت خــام،  ازاء هــر یــک دالر 
حــدود 10هزار میلیارد ریال منابــع ریالی دولت 
که  کنیم  کاهــش می یابد؛ اینک چنانچه فرض 
کاهــش یابد   میانگیــن بهــای نفــت بــه 40دالر 
ایــن  در  ریــال  میلیــارد  هــزار   320/- حــدود 
قســمت عدم تحقــق منابــع خواهیم داشــت. 
کــه صرفه جویــی در مصــارف هزینه ای  از آنجــا 
تحقــق  قابــل  ریــال  میلیــارد  50هــزار  کثــر  حدا
از  ریــال  لــذا حــدود 270هــزار میلیــارد  اســت. 
منابــع مــورد نیــاز طرحهــای عمرانــی )تملــک 
خواهــد  کاهــش  ســرمایه ای(  دارائیهــای 
کــه در مقابل  یافــت و می تــوان انتظــار داشــت 
طرحهــای  اعتبــارات  ریــال  477/7میلیــارد 
عمرانــی حدود 207/7 میلیارد ریال تخصیص 
یابد و این مهم با فرض تحقق 100درصد منابع 
گذاری  پیش بینی شــده در ردیــف )3( یعنی وا

دارائیهای مالی می باشد.
ج در الیحــه بودجــه  کــه منابــع منــدر از آنجــا 
کامــل  صــورت  بــه  دولــت  بــرای   1394 ســال 
از  کــه  اســت  ضــروری  لــذا  نمی یابــد  تحقــق 
میــزان یارانه هــای پیش بینی شــده در مصرف 
که مهمتریــن آن یارانه  کاســته شــود  هزینه ای 
نقدی به بیــش از 76میلیون نفر از آحاد مردم 

می باشد.



نشست

شرکت در انتخابات اتاق بازرگانی است

راه حل فعال شدن 
بخش خصوصی 

بعــد از ظهــر 16 آذر جلســه فوق العاده ای بــا دعوت هیات 
و  عالــی  شــورای  اعضــای  حضــور  بــا  و  ســندیكا  مدیــره 
مدیران شــركتهای فعال و قدیمی در سندیكای شركتهای 
كــه بــا تمركــز بــر  ســاختمانی برگــزار شــد. در ایــن جلســه 
شــناخت محدودیتهــا و تجمیــع نیروها جهت اســتفاده از 
فرصتهای موجود برپا شده بود، هیات مدیره از شركتهای 
كــردن علمــی، و مالی  عضــو خواســت در جهــت توانمنــد 

ســندیكای خــود قــدم بردارنــد تا ســندیكا بــا بهره گیــری از 
پتانســیلهای موجود از فرصــت به وجود آمده در تعامل با 
دولت استفاده نماید. این پیشنهاد با استقبال حاضران 

در جلسه مواجه شد. 
بــه لحــاظ اهمیت این جلســه، ماهنامه پیــام آبادگران در 
گفتگوهــای ایــن  گزارشــی از  مقــام ارگان رســمی ســندیكا 

گرامی ارائه می دهد.  نشست را برای اطالع خوانندگان 
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مهندس منوچهر ملكیانی فرد رئیس هیات مدیره سندیكا 
در ابتدای جلســه ضمن خوشــامدگویی به مهمانان عنوان 
کار آمدن دولت  که مســتحضرید از زمان روی  کرد: همانطور 
کم  تدبیــر و امیــد تنــش هــا و استرســها در صنعــت احــداث 
شــده اســت. در دوران قبلی توصیه ما به دوستان تالش در 
جهت حفظ شــرکتها بود تا شــرایط بهتری از راه برسد. البته 
کامال خوب شده اما  گفت در حال حاضر، شــرایط  نمی توان 
گوشها شنواتر شده و سندیکا به نمایندگی از شما  بی تردید 
می توانــد شــرایط بهتری را برای ایجاد تعامــالت الزم  فراهم 

نماید. 
وی افــزود: وجــود دکتــر نوبخــت در ســازمان مدیریت نقطه 
کــه بنــده را بــه یــاد دوران آقــای دکتــر  اتــکای مثبتــی اســت 
ســتاری فــر می انــدازد، البتــه بدنه دولــت در برابر هــر قانون 
کــه به بخــش خصوصــی نیــم نگاهــی دارد مقاومت  مترقــی 
می کنــد. ایــن نــوع مقاومــت در برابــر خواســته های منطقی 
کارشــناس در ایــن بدنه  کمبود  بخــش خصوصی بــه دلیــل 
کــه الزم اســت دولــت جهــت رفع ایــن مشــکل اقدام  اســت 
کار  کســب و  که در قانون بهبود مســتمر فضای  نمایــد. چــرا 
که مخاطبان  کید شــده اســت  به بهره گیری از نظر افرادی تأ

اصلی آن قانون می باشند.
کــرد: توجه دولــت به نقطه  مهنــدس ملکیانی خاطرنشــان 
نظرات بخش خصوصی جلب شــده  اما فرهنگ ســازی الزم 
بــرای پذیرش بخش خصوصی صورت نگرفته و مقاومت در 
که همــواره منافع صنفی و  ایــن بــاره وجــود دارد. از آنجایی 
کنونی تحت  ملی در هم تنیده شــده اند و دولت در شــرایط 
فشار قرار دارد و برای رفع این فشارها به نقطه نظرات، افکار 
و اندیشــه های ما توجه دارد فرصت خوبی برای تشــکلهای 
ح  کــه باید از این فرصــت برای طر صنفی ایجاد شــده اســت 
مســائل خود و ارائه پیشــنهادهای مؤثر، بهره گیری نماید و 

کرد.  نباید به غفلت از آن عبور 

مهنــدس بهمــن دادمــان دبیــر ســندیكا نیــز 
بــا تشــکر از اینکــه شــرکتها دعــوت ســندیکا را 
ســندیکا  فعالیتهــای  از  گزارشــی   ، پذیرفتنــد 
گفــت: دبیرخانــه ســندیکا نقــش  ارائــه داد  و 
می کنــد.  ایفــا  را  ســندیکا  اجرایــی  بخــش 
دبیرخانــه در حــول برنامــه اســتراتژیک انجمن 
کــه یکی  و بــا دو راهبــرد اصلــی حرکــت می کنــد 
از آنهــا حفــظ و ارتقــای مرجعیــت ســندیکا بــا 
محوریــت اتاق بازرگانی، نظام فنی مهندســی، 
گفتگــو، بیمــه تامین اجتماعــی و.....  شــورای 
کــه ایــن اســتراتژی در اتاقهــای فکــری  اســت 
پشــتیبانی  ســندیکا  کمیســیونهای  نــام  بــه 
فکری می شــود و دبیرخانه وظیفــه مکاتبات و 

پیگیری های مربوط به آن را دارد. 
به عنوان راهبرد دوم نیز ارتقای جایگاه در بین 
تشــکلهای هم سطح و همجهت از طریق رشد 
فعالیــت هــا توســط ســندیکا دنبــال می شــود. 
در همیــن راســتا افزایــش خدمــات بــه اعضــا، 
کتاب  گســترش آموزش، اصالح ســایت، انتشار 
کیفیت مجله، معرفی شــرکتهای  فاخر، ارتقای 
کارگروه ماشین آالت، و تشکیل  نخبه، تشکیل 
کارگروهHSE  در سال 93 با روندی روبه توسعه 

پیگیری شده است.  

مهندس ملكیانی:
 توجه دولت به 
نقطه نظرات بخش 
خصوصی جلب شده  
اما فرهنگ سازی الزم 
برای پذیرش بخش 
خصوصی صورت 
نگرفته و مقاومت 
در این باره وجود دارد
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نائــب  خوانســاری  جــواد  مهنــدس 
بــا  نیــز  ســندیكا  هیات مدیــره  رئیــس 
اشــاره به جایگاه ســندیکا در مورد شــرایط 
اعمــال  بــه دلیــل  گفــت:  عمومــی پیمــان 
و  مدیریــت  ســازمان  نماینــدگان  نظــر 
ایــن شــرایط عمومــی  برنامه ریــزی، مفــاد 
که با پیگیریهای ما و به  پیمان تغییر یافت 
دستور دکتر نوبخت ابالغ آن متوقف ماند. 
کــردن درجه بندی  مســئله بعــدی دائمــی 
کــه فقط در  پیمانــکاران و مشــاوران اســت 
کدام از آنها تغییر می یابد  صورت تخلف هر 
کــه پیگیری ما نتیجــه داد و در حال حاضر 

رتبــه بنــدی هــای ســال 1390 در ســایت تائیــد 
می شــود، و ایــن رویــه تــا پایــان ســال 1393 ادامه 
 دارد.آئیــن نامــه هــای ضمانــت هــای قراردادهــای

اســت.  بازنگــری  حــال  در  هــم  عمرانــی 
ضمانت نامه هــای  کــه  آنیــم  درصــدد  مــا 
ضمانت نامه  هــای جــــــــــــــــــــــــــایگزین   بیمــه ای، 

 معمولی  شود.
حضــور  بــه   اشــاره  بــا  خوانســاری  مهنــدس   
متفــاوت بــر  دولــت،  اقتصــاد  شــورای  در   خــود 
کید کرد و ابراز  بودن دولت فعلی با دولتهای قبلی تا

صنفــی،  فعالیتهــای  ادامــه  بــا  نمــود  امیــدواری    
شرایط اقتصادی به شکل مطلوب تری درآید. 

کوتاهی از فعالیت  گزارش  در ادامه دكتر گالبتونچی رئیس كمیســون فنی 
گفت:  کمیســیون ارائه داد. وی  این 
رویکــرد این کمیســیون حل و فصل 
مســائل صنفــی بوده اســت. پــس از 
اینکــه ضریــب باالســری بــه نتیجــه 
رسید ضرایب منطقه ای مدنظر قرار 
گرفــت. ما اقدام به  تهیه طرح و ارائه 
کردیم  کارهایــی  پیشــنهاد در مــورد 
که در شهرهای مختلف انجام شده 
بود. در این مورد جلسات متعددی 
تشکیل شد و طرح برنامه پویا تهیه شد که به سازمان مدیریت ارسال  و به نظر 
می رسد بتواند کمک موثری به احیای ضریب منطقه ای نماید. عالوه بر این 
ما شاخص های تعدیل، نظرسنجی و آنالیز نتایج آنها را به سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی منعکس کردیم و تهیه فهرست بهای سندیکا و به روزرسانی آن را 
در دستور کار داریم.  ضمن اینکه امسال تصمیم داریم شرح کلیات فهرست 
ݢݢوی افزود: در کمیسون  ݢ ݢ ݢ ݢ بها را هم اصالح و به سازمان مدیریت ارسال نماییم.  ݢ
ما سه کارگروه فعال فهرست بها، مسکن و مقررات و قوانین وجود دارد. در این 
دوره کمیسیون فنی از مراجعی بوده که نهادهای فنی از آن نظر خواسته اند. ما 
کمیسیونهای مختلف استانداردها از جمله کمیسیون استاندارد ساختمان 
 را پیگیری می کنیم. تهیه فهرست بهای خاص انجمن به طور بین المللی
  و به زبان انگلیسی، کنترل الگوهای مختلف در بحث نرخ ماشین آالت، و بررسی
  آئیــن نامــه هــای مختلفــی مثــل شــرایط عمومــی پیمــان و جمع بنــدی
کارهــای کارشناســی در ایــن زمینه هــا از اهــم    نقطــه نظــرات و بحثهــای 

 این کمیسیون است. 

ݢمهنــدس ســیامک مســعودی  رئیس كمیســیون قوانین و مقــررات نیز  ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ
کمیســیون قوانیــن  بــا بیــان اینکــه در 
مســائل مختلفی را همواره در دســتور 
کار داریــم چــون اغلب این مســائل به 
کاری  دلیــل حــل نشــدن در فهرســت 
دربــاره  افــزود:  می ماننــد،  باقــی  مــا 
رتبــه بندی بــه دلیــل عادالنــه نبودن 
احصــاء  و  احــراز  در  ســنتی  روش  و 
گذشــته، همکاران ما  مــوارد در دولت 
از ســایت ســاجات  آســیبهای زیــادی 

کردیــم ولــی بــه نوعــی ناموفــق بــود.  کار  دیدنــد. مــا در ایــن بــاره زیــاد  
خوشــبختانه در فضای جدید پیش آمده، دولت  حرف ما را می شــنوند 
حتــی صحبــت از بازنگــری در آئین نامه تشــخیص صالحیت نیز هســت 
شــرایط  بحــث  دارد.  قــرار  نیــز  کمیســیون  این  کار  دســتور  در  کــه 
عمومــی پیمــان و مالیــات بــر ارزش افــزوده و انــواع قوانیــن مختلف 
آنهــا را  کار ماســت.  فرازهــای مثبــت و آســیبهای  دائــم در دســتور 
مــورد بررســی قــرار می دهیــم و نقطــه نظــرات خــود را دربــاره آن بــه 
کمیســیون،  ارگانهــای مختلــف ارائــه می دهیم. بحث بعدی در این 
عوارضــی  کــه  اســت  آور  زیــان  و  نامــه مشــاغل ســخت  آییــن  بحــث 
کــه در  کارفرمــا بــودن آنهــا تحمیــل می شــود  بــه پیمانــکاران بابــت 
کرد:   حــال حاضر مــورد پیگیــری ماســت. وی در پایان خاطرنشــان 
کنار خود داشتیم ولی الزم  کارشناسانی را در  در همه موارد ذکر شده 
کارشناسان بیشتری وارد این چرخه شوند. البته برون سپاری   است 

نیــز در مواردی الزم به نظر می رســد. 
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کردن به  مهندس صدرهاشــمی نژاد عضو شــورای عالی ســندیكا گفت: افتخــار 
کار شویم. در تاریخ  گذشتگان یا مذمت آنها دردی از ما دوا نمی کند. باید دست به 
کم نبوده، در عین حال فرصت سوزی ها  که فرصتی ایجاد شده  ایران دوران هایی 
که روندی تدریجی است باید از فرصتهای  کم نبوده است. برای بهبود اوضاع  هم 
کنیم. امروز دنیا تنها با این ســازمانهای مردم نهاد شــکل  به وجود آمده اســتفاده 
می گیــرد و اداره می شــود و فرمــول دیگری بــرای اداره آن وجود نــدارد. در صنف ما 
کشــور باید در ســازمان  آدمهــای توانمنــدی وجود دارند اما برای حضور در اقتصاد 
که مثــال بارز آن اتــاق بازرگانی اســت.  هــای مــردم نهــاد عمومی تــری عضو باشــیم 
کار و مســئولیت اتــاق بازرگانی تغییر دهیــم و برخورد  الزم اســت مــا تلقی خــود را از 
فعال تری در برابر آن داشته باشیم. اتاق بازرگانی پارلمان بخش خصوصی است و 

تشکل دادن به صنوف از وظایف اساسی آن است. 

گفــت:  كمیســیون اقتصــاد نیــز  ک رئیــس  مهنــدس ســما
هیــات  در  شــما  نماینــدگان 
کار  مدیــره بــا ایــن رویکرد بــه 
کــه  می دهنــد  ادامــه  خــود 
بــرای ارتقــای صنــف و بخش 
اقتصــاد  بــه  بایــد  خصوصــی 
کنیــم و فقــط در  کالن توجــه 
محدوده صنف خود نمانیم. 
کمیســیون  بــه همین منظور 
مشــی  اســاس  بــر  اقتصــاد 
ح زیر  که به شــر هیات مدیره اقداماتی را در حال انجام دارد 

اعالم می دارم:
1-پیگیــری انعقــاد تفاهــم نامــه هــای بانکــی با بانکهــا برای 
دریافــت خدمات مورد نیاز صنف از جمله ایجاد حســاب در 

گردش برای پیمانکاران
جهــت بــه  کار  و  کســب  فضــای  بهبــود  قانــون  بررســی   -2 

 اهمیت آن
3-بررسی سیاستهای اقتصاد مقاومتی  )مانند اقتصاد آب، 

بهره وری، اجرای اصل 44 و ..(
4- بررسی انتشار اوراق صکوک اجاره

5- بررســی سیاســتهای اقتصــادی دولــت بــرای خــروج غیــر 
که موارد اصالحی به عنوان پیشــنهاد سندیکا  تورمی از رکود 

به مراجع ذی صالح ارجاع داده شد
کشور  6- بررسی پیش نویس برنامه ششم توسعه اقتصادی 

و ارسال نتیجه آن به اتاق بازرگانی
کشور با توجه به اهمیت این  سند  7- بررسی قانون بودجه 

برای صنعت احداث و ارسال آن به اتاق بازرگانی
8- معرفی و حضور نمایندگان ســندیکا در ارگانهای مختلف 

از جمله اتاق و ....

كمیســیون  رئیــس  ســجادی  مهنــدس 
کــرد: از طــرف  روابــط عمومــی نیــز عنــوان 
کمیســیون  ســندیکا ماموریــت شــرکت در 
ح برتر   کمیسیون انتخاب طر  اسکان بشر و 
کردن  ح  ســازه هــای فــوالدی )بــرای مطــر
کمیســیون( بــر عهده  پیمانــکاران در ایــن 
مــا قــرار داده شــد. وزارت راه و شهرســازی 
که صالحیت پیمانکاران  کمیســیونی دارد 
را برای ســاخت و ســازهای شــهری بررسی 

کــه درجه بندی پیمانکاران  کاری انجام دهیم  می کنــد. ما ســعی داریم 
گیرد. چرا  بــه عنوان درجه بندی ســاخت و ســاز نیز مورد اســتفاده قــرار 
کار ســاخت و ســاز باید به مجریان واقعــی و ذی صالح  که  کــه معتقدیــم 
گــذار شــود. متاســفانه قوانینــی در وزارت راه و شهرســازی وجود دارد  وا
گر شــرکت سازنده در بخش  گاه مورد سوءاســتفاده قرار می گیرد مثال ا که 
خصوصی تعداد مهندس بیشــتری به عنوان پرســنل خود داشته باشد 
که ما ســعی داریم در  از امتیاز بیشــتری برای ســازندگی برخوردار اســت 

این موارد اثرگذار باشیم.  

کــرد:  كمیســیون حقوقــی نیــز تصریــح  مهنــدس شــیخ بهائــی رئیــس 
کمیســیون حقوقــی   ضــرورت تشــکیل 
از مدتهــا پیــش و بــه دلیــل مشــکالتی 
کــه بــرای پیمانــکاران پیــش می آمده، 
ح وظایــف ایــن  احســاس می شــد. شــر
کمیســیون در ســایت ســندیکا موجود 
اســت. شــرکتهای عضــو می تواننــد هــر 
گونــه مشــکلی دربــاره مســائل حقوقــی 
کمیســیون  و قضائــی داشــتند   به این 

کنند.  مراجعه 
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كمیســیون انتشــارات نیــز بــا بیــان اینکــه تمام  مهنــدس ورزنــده رئیــس 
فعالیتهای سندیکا توســط نشریه بازنمایی 
کرد: برای حرفه ای تر شدن  می شود، عنوان 
کار ماهنامــه پیام آبادگران درصدد هســتیم 
خریــد  و  ژورنالیســت  ســردبیری  حضــور  از 
کــه  مقاله هــای تخصصــی بهره منــد شــویم 
هزینه های مربوط بــه این اقدامات برآورد و 

قول همکاری داده شده است. 

در ادامــه مهندس ملكیانی 
بــا دعــوت از حاضــران بــرای 
اتــاق  انتخابــات  در  حضــور 
بازرگانــی از اهمیــت این اتاق 
گفــت و  بــرای صنــف ســخن 
جایــگاه آن را بــه دلیــل نقش 
ارزنــده دانســت.  قانونــی آن 
کرد: ما به نظرات  وی عنوان 
مالــی  کمــک  و  کارشناســی 
اعضا نیــاز داریم. ایــن هزینه 
ها شامل برون سپاری برخی 
امور نیز هســت. ضمن اینکه 
هزینــه در این موارد به نوعی 

که تبلور  سرمایه گذاری است. تنها عامل اثربخش ما دانش حرفه ای است 
کرســی نشــاندن آن برنامــه ریــزی می خواهــد. در حال حاضر شــرایط  و بــه 
مســاعد اســت و دولت به دالیل مختلف به ســمت بخش خصوصی آمده 
است، ما نیز به دنبال اجرای اصل خصوصی سازی هستیم. قانون بهبود 

کاتالیزورهای، اجرای اصل 44 است.  کار،  کسب و  فضای 

ســندیكا  عالــی  شــورای  عضــو  ناصرمعدلــی   مهنــدس 

گفــت: بــه نظــر مــن تنهــا راه حــل پیشــرفت صنــف، دور  نیــز 
کــه در  هــم جمــع شــدن مــا بــه طــور واحــد اســت. بدنــه ای 
که به  برابــر بخــش خصوصــی مقاومت می کنــد منافعــی دارد 
راحتــی از آن نمی گــذرد و مــا بــرای شکســتن این ســد نیاز به 
کارشــناس داریم. هیچ مملکتی در جهان آباد نشــده  پــول و 
مگــر اینکــه بخش خصوصی آن فعال شــده باشــد. همه باید 
بدانند راه حل اجرایی فعال شــدن بخش خصوصی شــرکت 

در انتخابات اتاق است. 

مهنــدس رضــوی مدیرعامــل شــركت تهــران جنــوب نیــز 
اینکــه  بیــان  بــا 
خوشــبختانه دولــت 
به توسعه و پیشرفت 
اعتقــاد دارد، تصریح 
کرد: مــا در مجموع از 
لحاظ تجربــه  و توان 
دولــت  از  تخصصــی 
هســتیم.  قوی تــر 
می کنــم  پیشــنهاد 
طی نامه ای به دولت 
آمادگــی خــود را برای 
همکاری در امور الزم 
 اعــالم نماییم.  عالوه

 بر این می توانیم درباره حضور حرفه مندان در مجلس شورای 
اسالمی  نیز اقداماتی انجام دهیم. 



ایــــــــــــــن  ادامـــــــــــه   در 
 جلســه مهندس ساالر 
دار  خــــــــــــزانه  علیــاری 
از  گزارشــی  ســندیكا 
کســری بودجه ســندیکا 
اشــاره بــا  و  داد    ارائــه 
 بهݥ بــرݥآݥوݥرݥدݥ تقرݥیبیݥ هزݥینهݥ 
کــــــــــــــاݥرݥهاݥیݥ  بــرݥاݥیݥ  الݥزݥمݥ 
کمیســیوݥنهاݥ  کاݥرݥشناݥســیݥ 
اݥزݥ  اݥســتفاݥدݥهݥ  جهــتݥ  دݥرݥ 
فرݥصتݥ بهݥ وݥجوݥدݥ آݥمدݥهݥݥ  را 

کرݥدݥ.ݥ  ݥ اݥعالݥمݥ 

مهندس بیژن ســعیدآبادی 
از  تشــكر  ضمــن  نیــز 
هیات مدیره سندیكا عنوان 
در  بایــد  مــن  نظــر  بــه  کــرد: 
اساســنامه ســندیکا تجدیــد 
گیــرد و  نظر اساســی صــورت 
جایــگاه شــورای عالــی نیز به 
گنجانده  طــور رســمی در آن 
شــود و وظیفه داشــته باشد 
برنامه های استراتژیک خود 
را ارائه دهد تا به برنامه های 

عملی تبدیل شود. در مورد اتاق بازرگانی نیز به نظر من حضور ما در 
اتاق بازرگانی نیاز به ساختارســازی دارد. امروزه تشــکلها هزینه های 
که ارزش افزوده ندارد و به نتیجه منجر نمی شــود.  زیــادی می کننــد 

کنفدراسیون و فدراسیون رفت.  امروزه باید سراغ 

مهنــدس  پیشــنهادات  بــه  پاســخ  در  ملكیانــی  مهنــدس 
کــه فدراســیون بایــد در آن ثبت شــود  گفــت: جایــی  ســعیدآبادی 
اتاق بازرگانی اســت. از این رو باید به فکر حضور پررنگتری در اتاق 
باشــیم. در مــورد شــورای عالــی نیز ســندیکا مصوبه مجمــع را دارد 
و ایــن امــر شــکلی قانونــی به شــورا می دهد؛ بــا این حال مــا به فکر 

گنجاندن شورای عالی در قالب اساسنامه هستیم. 

مهنــدس جهانگیــر عصــرآزاد رئیــس هیات مدیــره شــركت 
ایــران پــل نیــز بــا بیان 
بــه  اســت  الزم  اینکــه 
دربــاره  جــای صحبــت 
بــه  کـــــــــــالن  مســائل 
جزئیات برخی مســائل 
شــود،  پرداختــه  هــم 
کمــک  کــرد:  عنــوان 
مالــی اعضا بایــد همراه 
آنــان  فعــال  حضــور  بــا 
باشــد. بایــد امکانات و 
توانمنــدی های علمی 
اعضــای  کارشناســی  و 

سندیکا شناخته شود و در مرحله اول از آن استفاده شود. 
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اخالق حرفه اݡݡی 
در مــــــــــدیــریت 

كردیم درباره اخالق و  در مجله شــماره 322 ســندیكای شــركتهای ســاختمانی مبحثی شــروع 
كلیات مطلب پرداخته شــد.اینک چند ســطری در رابطه با اخالق  اخالق حرفه ای و در آن به 
كــه یكــی از مباحــث اخالق حرفه ای می باشــد نوشــته و مجــددا از همه  حرفــه ای در مدیریــت 
گیر به این موضوع بپردازند.  كه همت نموده و به صورت فرا عالقمندان درخواســت می نمایم 
قبــل از ورود بــه بحــث اخــالق حــر فـــه ای در مدیریـــت بـــه نظر می رســد چنــد تعریف متــداول از 
ح و ســپس رابطه اخــالق با مدیریت بــه ویژه اخالق  مدیریــت و نقــش آن در ســازمانها را مطــر

 حر فه ای در مدیریت و تاثیر آن در سازمان را با خوانندگان محترم در میان بگذاریم.

1. مدیریت چیزی نیست جز هنر شناخت راه های موفقیت سازمان 
و برنامه ریزی جهت ارتقا مســتمر این راهها، در نهایت افزودن بر عوامل 
تسهیل کننده موفقیتها و برطرف کردن مشکالت و رفع یا کاستن از موانع.
دیــدگاه  آن  تعریــف  و  موفقیــت  مصــداق  در  مدیــران  می دانیــم   .2
واحــدی ندارنــد ولــی در موفقیــت طلبی و پشــتکار برای رســیدن به 

کثریت یکسان و همسان هستند. اهداف ا
3. آرمان مشترک و هدف معنابخش انسان بطور عام و مدیران بطوراخص 
موفقیت در زندگی شخصی و متعاقب آن موفقیت حرفه ای و تالش برای 

دوام حیات سازمانی و ارتقا جایگاه آن می باشد.
پــس از ایــن ســه تعریف مشــخص و متــداول می خواهیــم بدانیم 
و مدیــران  ســازمان های موفــق چگونــه ســازمانهایی هســتند 

این ســازمانها از چه خصوصیاتی برخوردار هســتند. بررســی ها 
کشــورها معمواًل سازمانهای موفق به  کثر  نشــان می دهد در ا

سازمانهایی گفته می شودکه جوابگو و مسئولیت پذیر باشند 
و مدیــران موفق نیــز مدیران اخالق مدار و معتقد به اخالق 
حرفــه ای در مدیریــت بوده و اینگونه مدیران ســازمانهای 
جوابگــو و مســئولیت پذیر می ســازند. با ایــن مقدمه وارد 
بحــث اخالق و اخالق حرفه ای در مدیریت شــده و ســعی 

می کنیــم در حدتــوان و بضاعــت خــود تعریف درســتی ارائه 
کــه مدیران برای  دهیــم البته ضروری می دانم اشــاره نمایم 

موفقیــت سازمانشــان با بیراهه هــا و مشــکالت فراوانی مواجه 
کردن راههای  که بیشتر تالششــان برای رفع موانع و پیدا  هســتند 

درســت و جلوگیــری از بیراهــه رفتــن ســازمان صــرف می گــردد و بــرای 
موفقیت در این مسیر مباحث حائز اهمیت فراوانند ولی رویکرد اخالقی 
و مدیریــت اخــالق مــدار مهمتریــن تغییــر وتحــول درموفقیت ســازمان 

محسوب می گردد.
همانطوریکه در مقاله قبلی اشــاره شــد اخالق در ســازمانها نیز شــامل 
کــه در  اخــالق فــردی شــاغالن، بخصــوص مدیــران و اخــالق ســازمانی 

 ســازمان نهادینه و فرهنگ ســازی شــده است می باشــد و برای اینکه 
کارکنان و مدیران در رسیدن به استراتژی تعریف شده باشد  هدایتگر 
گردد و یا به زبان دیگر  باید از اصول و استانداردهای خاصی برخوردار 
که  مدیران موظف به   اخالق مدیریتی استانداردهای رفتاری هستند 
کــردن آن اصول در ســازمان  خود  می باشــند و می توان در ســه  پیــاده 

بخش خالصه نمود.

1

مهندس محمود مصطفی زاده
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کارکنانش  1. چگونگی رفتار سازمان با 
کارکنان با سازمان 2. چگونگی رفتار 

کارکنان و ســازمان با مشــتریانش در چگونگی رفتار  3. چگونگــی رفتار 
کرد: کلیدی زیر اشاره  کارکنانش باید به دو نکته  سازمان با 

کا رکنان بایــد به این  1. از وظایــف مدیریت ارشــد ســازمان نســبت بــه 
کردن آن  کم  کــردن اخالق حرفــه ای و حا که نهادینه  کرد  نکتــه اشــاره 
در ســازمان بخصــوص در ســطوح مدیریــت میانــی می تواند بــه میزان 
کارکنان با سازمان  کارکنان و  کاهش تعارض بین  چشمگیری در جهت 

موثر واقع شود.
کمیــت اخــالق حرفه ای در ســازمان بــه ویژه در بیــن مدیران به  2. حا
ح می باشــد و در بســیاری از  منزله یک مزیت رقابتی در ســازمانها  مطر
شــرکتهای بزرگ و موفق نهادینه شــده اســت و آموزش و ترویج اخالق  

از وظایف عمده مدیریت است.
کارکنان با ســازمان باید به تعریف زیــر توجه جدی  در چگونگــی رفتــار 

نماییم:
را  آن  کــه  اینســت  حرفــه ای  اخــالق  تعریــف  در  انــگاره  ســاده ترین 
کارکنان مســئولیت پذیر،  مســئولیت پذیری در زندگــی شــغلی بدانیم.  
گــرده و در نهایت   نقــش اساســی در رســیدن بــه اهــداف ســازمان ایفــا 

سازمان را به یک سازمان مسئولیت پذیر ارتقا می دهند.
طبیعی اســت بدون آموزش مناســب نمی توان انتظــار رفتاری معقول، 

کارکنــان نســبت بــه ســازمان خــود داشــت.  مســئوالنه و اخالق مــدار از 
کارکنان وظایف ســنگینی به دوش  اســتاندارد اخالق مدیریتی در حوزه 
که مهمتریــن آن آموزش رفتارهــای اخالقی در حوزه  مدیــران می گــذارد 
اخــالق فــردی مربــوط نظیــر آمــوزش حفــظ منافــع ســازمانی، آمــوزش 
رازداری، رعایــت عدالــت در رفتــار بــا دیگــران، تشــویق به درســتکاری و 
راســتگویی، و وفاداری به ســازمان می باشد هر چند در مواردی ممکن 
که در  اســت پارادوکــس ســازمانی ایجــاد نمایــد. الزم به یــادآوری اســت 
جوامع اخالق مدار این آموزشها از دروس اجباری مدارس و دانشگاه ها 
که به هــر دلیــل در آموزشــهای عمومی این  می باشــد ولــی در جوامعــی 
کار مدیران اخالق مدار بسیار سخت و دشوار  مباحث فراموش شده اند  

بوده  و در رسیدن به هدف همیشه موفق نیستند.
کارکنان وســازمان نیز بستگی به استانداردهای اخالق  چگونگی رفتار 
که بخشی ناشی از رفتارهای عام جامعه موصوف و بخشی  فردی دارد 
گرفتن رفتــار مدیران  ناشــی از آمــوزش در ســازمان مربوطــه و الگو قــرار 
کــه اســتانداردهای  میانــی و ارشــد ســازمان اســت و در ســازمانهایی 
کارکنــان و ســازمانها نهادینــه شــده باشــد تنشــها فی مابیــن  رفتــاری 
که ســازمان با  کارکنــان و مدیــران بــه حداقــل رســیده و در دوره هایــی 

بحران مواجه می شود عبور از آن با حداقل ضررو زیان مقدور است.
کــه نمــاد بیرونــی داشــته و  بــا مشــتریانش  چگونگــی رفتــار ســازمان 
ایــن مبحــث  بخــش  اســت مهمتریــن  دیگــران  توســط  پایــش  قابــل 

سازه ورودی تونل آب بر سد داریان-شرکت ناودیس راه
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کارکنــان ســازمان  می باشــد. مدیــران و 
رقبــا،  مشــتریان،  بــا  خــود  تعامــالت  در 
شــرکا و تامین کننــدگان و عوامــل فــروش 
را رعایــت  بایــد اســتانداردهای اخالقــی 
نمایند و رفتار حرفه ای با نمایندگی های 
اقتصادی در چهارچوب اســتانداردهای 
اخــالق ســازمانی حائــز اهمیــت  باشــد. 
داشتن روابط شفاف و همراه با صداقت 
و  رفتارهاســت   اینگونــه  الزامــات  از 
مدیــران اخالق مدار از همکاران خود نیز 
در ســازمان می خواهنــد و انتظــار دارنــد 
که در  کــه آنهــا نیــز براســاس آموزشــهایی 

و  بــا مشــتریان  ســازمان دیده انــد 
حتــی رقبــا رفتــاری شــفاف و 

صادقانــه داشــته باشــند 
کلیه  البتــه بــا رعایــت 

ی  ها د ر ا ند ســتا ا
حرفــه ای  اخــالق 

رازداری  نظیــر 
و حفــظ منافــع 
بــه  ســازمانی. 
کــه  طــوری 
و  صداقــت  از 

آنهــا  شــفافیت 
سوءاستفاده ای 

نگیــرد.  صــورت 
آموزشــهای  در 

کیدکرد  سازمانی باید تا
کلیــه  کــه فــرد اخالق مــدار 

محدودیتهــای ســازمانی خــود 

را رعایــت نمــوده و بدانــد عــدم رعایــت 
الزامات اخالقی ســازمان را با ضرر و زیان 
مواجه می کند. در مواقعی ممکن اســت 
برخی از همکارانی که از رفتارغیرحرفه ای 
آنها سوءاســتفاده شــده از صداقت خود 
کرده و در مواردی حتی  اظهار پشــیمانی 
کل اخــالق را زیر ســوال ببرنــد در اینگونه 
موارد باید هوشیار بود. به هرحال پایش 
اخــالق  اســتانداردهای  رعایــت  مســتمر 
ضــروری  ســازمانی  الزامــات  و  حرفــه ای 

است.

مدیــران  کــه  اســت  یــادآوری  بــه  الزم 
بــه  نســبت  کارکنــان  آن  متعاقــب  و 
رفتارهــای حرفه ای و ارتباطات ناشــی از 
آن مســئولیت اخالقــی داشــته و متعهــد 
آن  مربوطــه  امــور  تمامــی  در  هســتند 
اخــالق  مدیــران  از  نماینــد.  رعایــت  را 
زندگــی  در  حتــی  مــی رود  مدارانتظــار 
شخصی و خصوصی خود نیز اخالق مدار 
زندگــی  در  کــه  کســی  اصــواًل  باشــند، 
خصوصی خود الزامی برای رعایت اصول 
شــناخته شده اخـــالقی نـــدارد در زندگی 
حافــظ  نمی توانــد  نیــز  خــود  حرفــه ای 
اخالق و در نهایت حافظ منافع سازمان 
که در زندگی  باشد. به عنوان مثال کسی 
خصوصــی خود رازدار و امین نیســت 
بــه  نســبت  نیــز  کار  و  کســب  در 
رازداری و امانت ورزی سازمانی 
کــه پیچیــده و ســخت اســت 
نمی توانــد مــورد تائیــد قــرار 
گیــرد عالوه بــر ایــن معمواًل 
کثــر زمینه هــا  مدیــران در ا
رفتارهــای  در  مخصوصــًا 
کارمندان  الگــوی  اخالقــی 
قــرار می گیرند اخالق فردی 
آنهــا می توانــد موجب ترویج 
اخــالق در فرهنــگ ســازمانی 
غیراخالقــی  رفتارهــای  و  باشــد 
آنها حتی در زندگی شخصی سبب 
ترویج ضداخالق در ســازمان می شود 
بــه همیــن دلیــل اخــالق ورزی در زندگی 

پل سنندج- شرکت ناودیس راه

كیدكرد  در آموزشــهای ســازمانی باید تا
كه فرد اخالق مدار كلیه محدودیت های 
 ســازمانی خود را رعایت نموده و بداند

عــدم رعایت الزامات اخالقی ســازمان 
را با ضرر و زیان مواجه می كند

رعایــت  مســتمر  پایــش  هرحــال  بــه 
و  حرفــه ای  اخــالق  اســتانداردهای 

الزامات سازمانی ضروری است  
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شخصی مدیران در اخالق حرفه ای مدیریت نقش اساسی دارد. 
 برای روشــن شــدن موضوع و رفع ابهامات احتمالی الزم اســت قدری 
از مفاهیــم مــورد نظــر در رابطه با اخــالق حرفــه ای و مصادیق مربوطه 

گردد. بحث 
کــه فــرد در رفتارهای  در ایــن جــا مــراد از اخــالق حرفه ای این اســت 
ارتباطــی شــغلی خــود عملکــرد اخالقــی داشــته باشــد هــر حرفــه ای 
کلی از مدیران انتظار  اخالقیــات خاصــی را اقتضا می کند ولی به طــور 
کار دارای الگــوی رفتــاری  کســب و  مــی رود در ارتبــاط بــا دیگــران در 

نیکو، مبتنی بر صراحت، صداقت و احترام اصیل و متقابل باشند. 
رعایت عدالت در داوری بین کارکنان و کارکنان با مشتریان و نشان دادن 
قاطعیت در اجرای احکام عادالنه و منصفانه از خصوصیات بارز مدیران 

اخالق مدار و حفظ اصول اخالق حرفه ای در سازمان می باشند. 
گیهای ســازمانهای اخالق مدار نظام مند بودن آنها اســت  یکی از ویژ
از مســئولیتهای  تــالش در نظام منــدی ســازمان  بــه همیــن دلیــل 
کلی نظام مند بودن و داشتن آئین نامه  اخالقی مدیران است به طور 
و مقررات مدون مانع تصمیم گیـــریهای  سلیقـه ای و مبتنـی بر روابـط 
کــه تصمیمات تبعیض آمیز  شخـــصی می گــردد و می توان امیدوار بود 
گرفته نخواهد شــد و در چنین ســازمانهایی امید به  و خــالف اخــالق 
کارمندان افزایش یافته و نهایتًا  کسب موقعیتهای بهتر برای  آینده و 
کلی موفقیت یک  باعث افزایش بهره وری ســازمانی می گــردد به طور 
سازمان به رفتارهای مدیران بستگی دارد در سازمانهای اخالق مدار 
کاردانی، تعهد و مسئولیت پذیری انتخاب  مدیران براســاس لیاقت، 
تخصــص  براســاس  مدیریتهــا  انتخــاب  شــاخصه های  و  می گردنــد 
حرفــه ای و پایبنــد بــودن آنهــا بــه رعایــت اخــالق حرفــه ای تنظیــم 
می گــردد و چنیــن ســازمانهایی می تواننــد بــا موفقیــت از ســختیها و 

بحرانهــا عبــور نمــوده و موفقیــت ســازمانی خــود را تضمیــن نمایند. 
که انتخاب مدیران بدون رعایت اصول  تجارب متعددی وجود دارد 

کرده است.  باال سازمان را با شکست مواجه 
گرافهای قبلی توضیح داده شد مدیریت اخالق  که در پارا همان طوری 
حرفــه ای یــک تعریــف ثابــت و تغییرناپذیــر نیســت و در همــه جوامــع و 
ســازمانها یک تعریف قطعی ندارد بلکه بســته به رشــد و توسعه علمی، 
اقتصــادی، مــادی و معنــوی جوامــع از مراتب مختلفی برخوردار اســت 
کشــورهای پیشــرفته صنعتی با آزادیهای نهادینه شــده  و تعریف آن در 
فــردی و اجتماعــی بــا جوامــع جهــان ســومی و عقب مانــده فــرق دارد. 
همچنین تعریف آن در حوزه سیاســی و اقتصادی و ســازمانهای دولتی 
و خصوصی بســیار متفاوت اســت هدف ما اینجا بیشتر ترویج مدیریت 
گر  اخالق مــدار در بخــش خصوصی و نهایتــًا در صنعت احداث اســت. ا
کارفرمایــان، مشــاوران و ســازندگان  صنعــت احــداث را مجموعــه ای از 
بدانیــم و بخواهیــم مدیریت اخالق مــدار را در این عرصه توســعه دهیم 
اولین ســئوالی که مطرح می شــود این است چگونه می شود روابط این 
سه سازمان را با هم اخالق مدار نمود. به نظر اینجانب رعایت موارد زیر 

می تواند در این زمینه مفید واقع گردد:
1- تدویــن قوانیــن و آئین نامه هــا شــفاف و قابل فهم و مــورد قبول و 

که  تامین کننده منافع مشترک آنها باشد.  رضایت هر سه بخش 
کارفرمایــی انتصــاب مدیــران ارشــد و میانــی بــا  ݢ2-  در ســازمانهای  ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ
خصوصیــات فــردی و حرفــه ای اخالق مــدار و ایجــاد اطمینــان در بدنه 
کارشناســی بــه ثبــات نســبی مدیریــت و در حین حــال پاســخگو بودن 

مدیران به رفتارهای خود می تواند بسیار  موثر واقع شود. 
کــم نمودن مطلق  3-وجــود قوانیــن غیرعادالنــه و غیرمنصفانه و حا

کارفرمایی بر دو بخش دیگر مانع بزرگی برای مدیریت بخش 

پل اهواز- شركت ناودیس راه

پل سنندج- شرکت ناودیس راه
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گرݥݥیز از وضعیت موجود؛ 

چرا؟!

کاشــکی مجــرد  متأهل هــا آرزو می کننــد 
بودند.

مجردها آرزو می کنند هرچه زودتر متأهل 
شوند.

شاغالن  از شغلشان می نالند.
بیکاران  دنبال شغل می گردند.

فقرا حسرت ثروتمندان را می خورند.
ثروتمنــدان  مجــال اســتفاده از ثــروت را 

ندارند، از دغدغه ها می نالند.
افــراد مشــهور  خــود را از نظرهــا پنهــان 

می کنند.
مردم عادی  آرزو می کنند مشهور شوند.

سیاه پوستان دوست دارند پوست سفید 
داشته باشند.

بــا  یــا  نــور آفتــاب  بــا  یــا  سفیدپوســتان  
سوالریوم خود را برنزه می کنند.

کمی چاق شوند. الغرها  آرزو دارند 
چاق ها  به دنبال الغری هستند.

گویا هیچ یک از ما فرمول خوشــبختی را 
نمی دانیم. چرا؟!!

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    

پــس  نــدارد؛  دوم  چــاپ  زندگــی  کتــاب   -
کنیم. عاشقانه زندگی 

کــه از او  - زندگی حکایت یخ فروشــی اســت 
گفــت: نــه ولــی تمام  پرســیدند: فروختــی؟ 

شد!
- در زندگــی بــرای همه خوب باشــیم! آنکه 
بداند همیشه در کنارمان و بیادمان خواهد 
بــود و آنکــه ندانــد روزی خواهد دانســت و 

فقط دلتنگ خوبی هایمان خواهد شد.
گر قرار باشــد خوبی ما وابســته  - در زندگی ا
بــه رفتــار دیگــران باشــد، ایــن دیگــر خوبی 

نیست؛ بلکه معامله است.

که مزاحمتون  بهتر است به جای جمله   ببخشید 
شدم..... بگوئیم: از اینکه وقتتان را در اختیار 

من گذاشتید متشکرم.

گرفتــارم... بگوئیم: در  بهتر اســت بــه جای جمله 
کنار شما خواهم بود. فرصتی مناسب در 

بهتــر اســت بــه جــای جملــه خــدا بــد نــده... 
بگوئیم: خدا سالمتی بده.

بهتــر اســت بــه جــای جملــه شکســت خــوردم... 
کردم. بگوئیم: تجربه 

بهتر است به جای جملهقابلی نداره.... بگوئیم: 
هدیه ای است برای شما.

بــه جــای جملــه زشــته.... بگوئیــم:  اســت  بهتــر 
قشنگ نیست.

بهتر است به جای جمله بد نیستم... بگوئیم: 
خوبم.

بهتر اســت به جــای جملهچرا اذیــت می کنید... 
کار چه لّذتی می برید؟ بگوئیم: از این 

نباشــید...  خســته  جملــه  جــای  بــه  اســت  بهتــر 
بگوئیم: شاد و پرانرژی باشید.

بهتــر اســت بــه جــای جملــه متنفــرم.... بگوئیــم: 
دوست ندارم.

بهتــر اســت به جــای جمله جانم به لبم رســید... 
بگوئیم: خیلی راحت نبود.

بهتــر اســت به جای جمله به تــو ربطی ندارد.... 
بگوئیم: خودم حلش می کنم.

بهتراست.....

پاگرد

 این هم تعریف جدیدی است از زندگی



پیامآبادگران
29آذر1393شماره326

گــر مهربــان باشــیم مــا را بــه داشــتن انگیزه هــای پنهــان متهم  ا
می کنند، ولی مهربان باشیم

گر موفق باشــیم دوســتان دروغین ودشــمنان حقیقی خواهیم  ا
یافت، ولی موفق باشیم.

گر شــریف ودرســتکار باشــییم فریبمان می دهند، ولی شریف و  ا
درستکار باشیم .

آنچه را در طول ســالیان سال بنا نهاده ایم شاید یک شبه ویران 
کنند، ولی سازنده باشیم .

کنند، ولی  گر به شــادمانی و آرامش دســت یابیم حســادت می  ا
شادمان باشیم .

کنند، ولی نیکوکار باشیم . نیکی های درونمان را فراموش می 
کافی  گاه  گر هیــچ  بهتریــن هــای خــود را به دنیا ببخشــیم حتی ا

نباشد،
ودر نهایت می بینیم هر آنچه هســت همواره میان ما  و خداوند  

است نه میان ما و مردم .
دكتر علی شریعتی

كردن  ماشــین جدیدش بود.دختر 4 ســاله اش ســنگی برداشــته بود و بدنه ماشــین را خراش  مردی در حال ورانداز 

گرفت و از روی خشــم چند ضربه محكم به دســتش زد  می داد. وقتی مرد متوجه شــد با عصبانیت دســت دخترک را 

كرد. در بیمارستان، دخترک بیچاره به خاطر شكستگی های  غافل از اینكه با آچار در دستش این ضربات را وارد می 

كی  ک از او پرسید: »پدر انگشتانم  متعدد، انگشــتانش را از دســت داد. وقتی دختر پدرش را دید، با چشــمانی دردنا

كنند؟« رشد می 

ج شــد، رفت به ســمت ماشــین و چندین بار  پدر خیلی ناراحت شــده بود و حرفی نمی زد. وقتی از بیمارســتان خار

كرد. دختر نوشــته بود: »دوســتت  به آن لگد زد. حالش خیلی بد بود. نشســت و به خراش های روی ماشــین نگاه 
دارم بابا.«

كه وسایل زندگی  كه عصبانیت و عشــق حد و مرزی ندارند. همیشه به خاطر داشته باشید  به خاطر داشــته باشــید 

كه مردم  كرد و مردم را باید دوست داشت و به آنان عشق ورزید. اما مشكل امروز جهان این است  را باید استفاده 

استفاده  و وسایل و چیزها دوست داشته می شوند.

پیامآبادگران

بهلول و چوب زدن او بر قبرها
كرده بود و بر قبرها می زد. كرده اند بهلول چوبی را بلند  نقل 

كنی؟ گفت: باغ من ، خانه من ، مركب من گفتند: چرا چنین می  گفت: صاحب این قبر دروغگوســت، چون تا وقتی در دنیا بود دایم می  گر مال او بود حتما با خود بهلول  كه ا كنون هیچ یک از آن ها، مال او نیســت  گذاشــته و رفته اســت و ا و... ولی حاال همه را 
برده بود.

 

كنفسیوس  آموزه های 
راه  از  کــه  افتخــاری  و  ثــروت 
نامشــروع به دســت آمده مانند  

ابری  زودگذر است.
شــرافتمند هر چه را می خواهد 
در خود می جوید و دون مایه در 

دیگران!
که  مرد آزاده پیوســته می کوشد 
کردار خود  گفتار آهســته و در  در 

تند و سریع باشد. 
کوچــك  چیزهــای  بــه  را  خــود 
بــزرگ  ازکارهــای   ٬ گرفتارکــردن 

بازماندن است.
هیچ اندیشــه ی بدی را در سر یا 

دل خود جای مده.
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رئیــس جمهــوری »قانــون اصــالح مــاده)5( قانــون بیمــه اجتماعی 
رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزارت  بــه  اجــرا  بــرای  را  کارگــران ســاختمانی« 

کرد. اجتماعی ابالغ 
ایــن قانــون در تاریــخ 16 آذرمــاه 1393 بــه تصویب مجلس شــورای 
اسالمی و در تاریخ 26 آذرماه 1393به تأیید شورای نگهبان رسیده 

است.
کارگــران  اجتماعــی  بیمــه  قانــون   5 مــاده  اصــالح  »قانــون  متــن 

ح زیر است: ساختمانی« به شر
کارگران ســاختمانی  مــاده واحده- مــاده )5( قانون بیمه اجتماعی 
اصــالح  زیــر  ح  شــر بــه  آن  هــای  تبصــره  و   1387/12/14  مصــوب 

می شود:
دریافــت  بــا  اســت  مکلــف  اجتماعــی  تأمیــن  ســازمان   -5 مــاده 
کارگــر( و پانزده  هفــت درصــد)7%( حــق بیمــه ســهم بیمــه شــده)از 
درصــد)15%( مجمــوع عــوارض صــدور پروانــه )از مالــک( نســبت به 
کند. در صورت  کارگران ساختمانی اقدام  تداوم پوشش بیمه تمام 
کارگران  گســترش پوشــش بیمــه ای  عــدم تأمیــن منابع الزم جهت 
با تصویب هیأت وزیران، افزایش ســقف مجموع عوارض تا بیســت 

درصد)20%( بالمانع است.

تبصــره 1- در صورت درخواســت متقاضی دریافت پروانه، ســازمان 
کارگــران ســاختمانی را بر  تأمیــن اجتماعــی مکلف اســت حق بیمه 
کارفرمــا در زمان صدور پروانه ســاختمانی  مبنــای حق بیمه ســهم 
کنــد. ترتیــب  تــا مــدت ســه ســال و بــدون دریافــت ســود، تقســیط 
پرداخــت حــق بیمه از طرف دارنده پروانه به منزله رســید پرداخت 
کار منوط به  حق بیمه و أخذ پروانه اســت. در هر حال صدور پایان 
ارائه مفاصاحســاب می باشــد. تأخیر در پرداخت اقساط حق بیمه 
مشمول جریمه مانند تأخیر پرداخت سایر حق بیمه ها می شود.

تبصره 2- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است گزارش عملکرد خود 
را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های بهداشت و درمان، اجتماعی 

کند. و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی ارائه 
کــز دینــی از قبیــل مســاجد و تکایــا، حســینیه هــا و  تبصــره 3- مرا
کارفرما از  کارفرما معاف بوده و ســهم  دارالقرآن ها از پرداخت ســهم 

محل ماده 5 قانون تأمین می شود.
قانــون فــوق، مشــتمل بر ماده واحده در جلســه علنی روز یکشــنبه 
خ شــانزدهم آذرماه یکهزار و ســیصد و نود و سه مجلس شورای  مور
اســالمی تصویــب شــد و در تاریــخ 1393/9/26 بــه تأییــد شــورای 

نگهبان رسید.

ابالغشد ازسویرئیسجمهور

اصالحیهقانونبیمهاجتماعیکارگرانساختمانی

 

قاݤݤݤݤبلݤݤݤݤ توݤݤݤݤجهݤݤݤݤ مدݤݤݤݤیرݤݤݤݤاݤݤݤݤنݤݤݤݤ شرݤݤݤݤكتهاݤݤݤݤیݤݤݤݤ عضوݤݤݤݤ
 سازمان مدیریت صنعتی برگزار می كند 

)MBA in Construction( مدیریت عمرانی - ساختمانی )كارشناسی ارشد دوره عالی )در سطح 
هدف دوره: توسعه توانمندیها و مهارتها برای پرورش مدیرانی چابک و به روز در حوزه عمرانی و ساختمانی

طول دوره: 2 سال معادل 4 ترم - 48 واحد درسی و 768 ساعت آموزشی
كارشناسی )لیسانس( عمران -نقشه برداری - معماری - شهرسازی - مكانیک - برق و ترافیک شرایط شركت در دوره: دارا بودن مدرک 

كار مدیریتی دارا بودن حداقل سه سال سابقه 
پذیرفته شدن در سنجش تعیین سطح و مصاحبه اختصاصی

جهت دریافت اطالعات بیشتر به سایت اینترنتی مراجعه فرمائید.

www.imi.ir/site pages/CMBA.aspx
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کســب فرصت های  اولین همایش صدور خدمات فنی و مهندســی و 
شــغلی در بازارهــای بین المللــی 15 آذر در محــل ســالن همایشــهای 
صــدا و ســیما برگزار شــد. بیــان دیدگاههــای مســئوالن اجرایی نظام 
کشــور و صــدور خدمات فنی و مهندســی  ج از  در حــوزه اشــتغال خار
و بررســی توان شــرکتهای بین المللی و صادرکنندگان خدمات فنی و 
کار و  مهندســی از اهدف برگزاری همایش یادشــده  بود. وزیر تعاون، 
رفاه اجتماعی، قائم مقام وزارت امور خارجه، رئیس سازمان آموزش 
و پــرورش شــهر تهــران رئیــس مرکــز توســعه تجــارت ایران، تنــی چند 
از نمایندگان مجلس شــورای اســالمی، ســفرا و نمایندگان سیاســی و 
اقتصادی مقیم تهران،  روســای ســازمان های بیــن المللی و برانتون 
مشــاور عالی رئیس بانک جهانی و متهونزی از اساتید شناخته شده 
کارفرمایان  کانون عالی بین المللی  در این زمینه و عضو هیئت مدیره 
به همراه اســاتید دانشــگاه، روســا و مدیران شــرکت های سرمایه گذار 
و  ایــران  اســالمی  جمهــوری  در  اقتصــادی  زمینه هــای  در  فعــال  و 
کار و رفاه اجتماعی و مدیران ســایر  معاونان و مدیران وزارت تعاون، 
کارآفرینان و شرکت های ایرانی فعال در صدور خدمات  وزارتخانه ها، 
کاریابی هــای بین المللی در این  فنــی و مهندســی و نیز مدیران مرکــز 

نشست حضور داشتند.
كار و رفاه اجتماعی در این همایش  دكتر علی ربیعی، وزیر تعاون، 
کار با فرصت  بــا بیــان اینکه طی یک ســال اخیر ســه هــزار نفر نیــروی 
شــغلی مشــخص و چهار هزار و 800 نفر بدون فرصت شغلی مشخص 

کشورها اعزام شده اند از هدف گذاری اعزام 100 هزار  کار به دیگر  برای 
کشور تا نیمه سال 94 خبر داد. ج از  نفر نیرو به خار

گــر حتی 10 تا 20 هزار نفــر نیز در ایــــــــن بازه زمانی  وی بــا بیــان اینکه ا
کشــور اعزام شــوند در این بخــش موفق  ج از  جهــت اشــتغال بــه خــار
کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس، آســیای جنــوب  بوده ایــم افــزود:  
کشــورهای اروپایــی در  غربــی، اقیانوســیه و اســترالیا و حتــی برخــی 

کار قرار دارند. اولویت اعزام نیروی 
کار و رفــاه اجتماعــی در تشــریح رشــته های اولویــت دار  وزیــر تعــاون، 
غ التحصیالن رشــته های فنــی و مخصوصًا  گفــت: پرســتاران، فار نیــز 
گاز و پتروشــیمی و مشــاغل ســاختمانی و دارندگان  در بخــش نفــت، 
کشور قرار دارند. ج از  مدارک فنی و حرفه ای، در اولویت اعزام به خار

گذشــته ذهنیت مناســبی در زمینه  وی بــا بیــان اینکه متأســفانه در 
کار در ایران وجود نداشته و عده ای به دید منفی به  مهاجرت نیروی 
کار یکی از شاخصهای  آن می نگریستند افزود: امروزه مهاجرت نیروی 
کشــورمان ســهم  که متأســفانه  مهم در جهانی شــدن اقتصاد اســت 

مناسبی در این بازار جهانی ندارد.
کار و رفــاه اجتماعی با بیــان اینکه برای ایجاد اشــتغال  وزیــر تعــاون، 
کار همگانی داریم، زیرا اشــتغال موضوعی فرابخشــی  نیاز به اجماع و 
ج اســت افــزود: نیازمند  اســت و انجــام آن از عهده یک دســتگاه خار
کار  نیــروی  اعــزام  بــرای  مناســب  قوانیــن  تدویــن  و  ســرمایه گذاری 
کار یــک برنامه ریزی  کــه باید برای اعــزام نیروی  هســتیم، بــه طوری 

اولین همایش صدور خدمات فنی و مهندسی 
و کسب فرصتهای شغلی برگزار شد
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کنیم. مناسب طراحی و تدوین 
دکتــر ربیعــی با بیــان اینکه برای ایجــاد یک فرصت شــغلی حدود 150 
میلیــون تومــان و در حوزه هــای ســرمایه بر، حــدود 2میلیــارد تومــان 
کار  هزینــه الزم اســت ادامــه داد: در حال حاضــر تعداد زیــادی نیروی 
کشــور در زمینه  کشــور وجود دارد و خوشــبختانه در  تحصیل کــرده در 
خ داده  منابــع انســانی ماهر، باســواد و تحصیل کرده اتفاقــات مهمی ر
اســت و بایــد بتوانیــم از ایــن ظرفیت در جهت پیشــبرد اهــداف خود 
کاریابی های  کنیم.وزیر تعــاون ،کار و رفاه اجتماعــی تقویت  اســتفاده 
کشــورهای نیــرو پذیــر و ارائــه آموزش های   خارجــی، دیــدار با ســفرای 
کشــور را به عنوان  ج از  فنی و حرفه ای الزم به متقاضیان اعزام به خار
کار نــام بــرد و  مهم تریــن برنامه هــای ایــن وزارتخانــه در اعــزام نیــروی 
کاریابی های غیــر دولتی خارجی  گفــت: در همیــن زمینــه، حمایــت از 
در صــدر برنامه هــای ایــن وزارتخانه قرار دارد. وی با بیــان اینکه برای 
کشــور، ســازمان فنی و حرفه ای  ج از  کار به خار اعزام هدفمند نیروی 
بــا موضــوع دیپلماســی مهارتی با موسســه تورین در برگــزاری آموزش 
کنــون در  کــرده اســت افــزود: هم ا مربــی، همکاری هــای خــود را آغــاز 
کشور هـــای آفریقایــی و منطقــه در زمینــه آمــوزش مربــی  تعــدادی از 
کنار اعزام نیروی  گام بزرگی در  که این امر  گرفته  تبادل تجارب صورت 

کار به شمار می رود.

وی همچنیــن بــا اشــاره بــه افتتــاح ســامانه بانــک اطالعــات ایرانیان 
کشــور، یکــی از فوایــد ایــن ســامانه را شناســنامه دار شــدن  ج از  خــار
کــرد و افزود: هــم داوطلبان  کشــور ذکــر  ج از  کار ایرانــی خــار نیروهــای 
کشــور  ج از  کنون در خار که هم ا کســانی  کشــور و هم  ج از  اعزام به خار

کنند. کارند می توانند از این سامانه استفاده  مشغول به 
کار و رفــاه اجتماعی افــزود: پس از فرآیند شناســنامه دار  وزیــر تعــاون، 
کار بنــا داریم امنیــت اجتماعــی زندگی در ایــران تأمین  کــردن نیــروی 

که برمبنای آن افراد و خانواده های  شــود و نوعی تفاهم به وجود آید 
آنان پس از بازگشــت به ایران از خدمات بیمه و بازنشستگی بهره مند 
کاریابی های غیر مجــاز برای  کــه  شــوند.وی بــا اشــاره به آســیب هایی 
کــه از افــراد پول  گفــت: یکــی از آســیب ها این اســت  کارجویــان دارنــد 
کاری نمی کنند و یا اینکه با اعزام نیروهای  گرفته می شود و برای آن ها 
بــدون مهــارت نگاه به نیروی ایرانی را منفی می کنند.وی با اشــاره به 
کاریابی هــای غیرمجاز در  اینکــه با افزایش بازرســی ها، برخورد بــا این 
گرفته است و متخلفان بر اساس قانون به مراجع قضایی  اولویت قرار 

معرفی می شوند.
 در این همایش قائم مقام وزیر امور خارجه صادرات خدمات فنی 
کاهــش بحــران  کار داخلــی و خارجــی،  و مهندســی را در تقویــت بــازار 
کشــور موثــر خواند. اشــتغال و ارتقــای توانمندی هــای فنــی و علمــی 

کسب  مرتضی ســرمدی در همایش صدور خدمات فنی و مهندسی و 
گفــت: در مســیر  کار بین المللــی  بازارهــای  فرصت هــای اشــتغال در 
توســعه صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی، وزارت امــور خارجــه به 
که از طریق نمایندگی های جمهوری اسالمی ایران  عنوان دستگاهی 
ج دارد  کشــور بیش تریــن ارتبــاط و تعامــل را بــا جهــان خــار ج  در خــار
کشــورها  مســتقیما با عملکرد شــرکت ها و پیمانکاران ایرانی در ســایر 
مرتبــط اســت.او افــزود: در ایــن راســتا وزارت امور خارجــه مالحظاتی 
کرده  کمبودهــا و چالش هــای ایــن حــوزه شناســایی  را تحــت عنــوان 
که ضرورت دارد دســتگاه های مسوول در هم فکری و همکاری  اســت 
بــا هــم به حل ایــن چالش ها و اســتفاده بهتر از فرصت ها بیاندیشــند 
تــا صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی بــه عنــوان یکــی از حوزه های 
کشــور  کشــور در آینده نقش بهتری در افزایش درآمدهای ارزی  مزیت 
کند.قائم مقــام وزیر امور خارجه بــا بیان این که  و ایجــاد اشــتغال ایفا 
کســب یک بازار واحد با یکدیگر رقابت  شــرکت های ایرانی نباید برای 
کننــد، بلکــه بــرای جلوگیــری از ایــن پدیــده، الزم اســت شــرکت ها بــه 

کنند. کنسرسیوم عمل  صورت مجموعه ای و در قالب 
کردن عــالوه بر حــذف رقابت  گفتــه ســرمدی، مجموعــه ای عمــل  بــه 
کشورهای معین،  کسب بازار واحد در  میان شرکت های داخلی برای 
ظرفیــت مالــی آن ها را برای اخــذ پروژه های بزرگ تــر، افزایش می دهد 
و امــکان و قــدرت چانه زنــی و برخــورداری از خدمــات حقوقی بهتری 
را بــرای آنان بــه ارمغان می آورد.وی ادامه داد: متاســفانه در مواردی 
کم تر به جنبه های  که شــرکت های پیمانکار ایرانی  مشــاهده می شود 
کننــد توجــه دارنــد.  ج منعقــد مــی  کــه در خــار حقوقــی قراردادهایــی 
هم چنین در عقد قراردادها به مســائلی نظیر جنبه های داوری توجه 
که شــاید پذیرش  کشــور میزبان پذیرفته شــده اســت  نشــده و داوری 
کشــور خودمــان آن هــا را از منظــر اســتیفای  یــا  کشــور ثالــث  داوری 

حقوق شان در وضعیت بهتری قرار دهد.
قائم مقام وزیر امور خارجه با اشاره به سهم اندک فعالیت های نرم افزاری در 
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صادرات خدمات فنی و مهندسی، اصالح پروژه های سخت افزاری را خواستار 
شد و افزود: در حال حاضر سهم صادرات خدمات فنی و مهندسی در صنعت 
که از قدمت طوالنی برخوردار است سهم محدودی  گاز و پتروشیمی  نفت و 
است. از این رو ضرورت توجه بیش تر به صدور خدمات فنی و مهندسی در این 
حوزه به ویژه صدور خدمات دانش بنیان در چارچوب صادرات خدمات فنی و 
مهندسی احساس می شود. سرمدی در عین حال از حل مشکل ارائه ضمانت 
نامه بانکی به شرکت های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی در شورای عالی 

اقتصاد خبر داد.
گفــت:  در ارتبــاط با ضمانت نامه بانکی در صــادرات خدمات فنی و  وی 
گیری عاجل هســتیم و در این راســتا وزارت  مهندســی، نیازمند تصمیم 
امور خارجه ابتکار تشــکیل جلساتی با دســتگاه های ذی ربط را بر عهده 
گرفته و جمع بندی جلسات را در اختیار مقامات مسئول قرار داده است.
گفته قائم مقام وزیــر امور خارجه، بانک های عامــل باید بیش ترین  بــه 
تــالش را برای ارائه خدمات حمایتی و بانکی مناســب از صادرکنندگان 
خدمــات فنی و مهندســی به عمل آورند. ســرمدی در بخش دیگری از 
ســخنانش بــا بیان این که صــادرات خدمــات فنی و مهندســی و انجام 
کشــور می شــود  مطلوب تعهدات و پروژه ها موجب اعتبار بخشــی برای 
کشــور  افــزود: انجــام بــه موقــع تعهــدات،  ضمــن بــاال بــردن حیثیــت 
بســترهای الزم را برای افزایش و توان فنی و مهندسی فراهم می سازد.  
ج از  کــه تصــدی پروژه هــا را در خــار از ایــن رو در انتخــاب شــرکت هایی 
کامل در  کشــور، بر عهده می گیرند باید دقت الزم به عمل آید و نظارت 

کار آن ها صورت پذیرد. مراحل انجام 
گفتــه او، عملکــرد نامطلــوب و ناقص یا بــا تاخیر برخــی پیمانکاران  بــه 
کشــور نتایج و آثــار نامطلوبی به جا می-گذارد و تصویر  ج  ایرانی در خار

کشور را مخدوش می سازد. توانمندی فنی و مهندسی 
قائــم مقــام وزیــر امــور خارجــه در عیــن حــال از دســتگاه های مســوول 
کــه متصدی انجــام پروژه ها در  کشــور خواســت تا از پیمانــکاران ایرانی 
کنند تا این شرکت ها بتوانند  کشور هستند حمایت همه جانبه  ج  خار
کشــورهای طــرف همــکاری، به  بــه نحــو شایســته تعهــدات خــود را در 
انجام رســانند. سرمدی با بیان این که صدور خدمات فنی و مهندسی 
کشور  می تواند به عنوان یک عرصه اولویت دار در دیپلماسی اقتصادی 
مدنظر قرار گیرد، تصریح کرد: صادرات خدمات فنی و مهندسی موجب 
ایجاد ارزش افزوده باال در تجارت خدمات فنی و مهندســی می شــود، 
و باعــث تقویــت ظرفیت هــای ایــران هم تراز بــا اســتانداردهای جهانی 
کاال و خدمــات  گســترده تر  می گــردد و زمینه هــای الزم را بــرای فــروش 
کشــور را بــرای رقابت با  فراهــم می ســازد و توانمندی های فنی و علمی 
شــرکت های خارجــی ارتقــاء مــی بخشــد. در نهایــت ورود فن آوری ها و 
کشــور از طریق همکاری فنی و انجام پروژه های  مهارت های جدید به 

مشترک با همتایان خارجی امکان پذیر می سازد. 
الزم بــه ذكــر اســت در ایــن همایــش عــالوه بــر ســخنرانی مقامــات 
ج  مختلف دولتی از ســامانه بانک اطالعات ایرانیان شاغل در خار

كشور رونمایی شد. از 
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اولیــن همایــش ملــی ســازندگان و تولیدکننــدگان حرفــه ای مســکن 
و  راه  بــا حضــور مســئوالن وزارت  پاســخگو(،  و ســاختمان )ســازنده 
شهرســازی، نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی و اعضــای شــورای 
کشــور روز چهارشنبه 26  مرکزی ســازمان نظام مهندســی ســاختمان 

آذر در هتل المپیک تهران برگزار شد. 

ســاختمان  و  مســكن  امــور  معــاون  مظاهریــان  حامــد  مهنــدس 
كیــد بــر اینكــه  وزارت راه و شهرســازی در ایــن همایــش ضمــن تا
گفــت:  مــا باید این  كشــور بالتكلیــف اســت،  نظــام مســوولیتی در 
کنیم تا ســازنده وظیفه خــود را بداند و  نظــام مســئولیتی را مشــخص 
گرفت. باید  کــه در چــه حیطه ای مورد ســوال قرار خواهــد  گاه باشــد  آ
که رعایت قوانین جزء جدایی ناپذیر ســازنده ی  ملکه ذهنمان شــود 
که رعایت استانداردها در ایران به  پاسخگو است و این در حالی است 

که به درستی  صورت حداقلی اســت. سازنده ی پاسخگو بحثی است 
ح می شــود و در مرحلــه ی اول، ســازنده بایــد از جنبــه ی فنــی و  مطــر

مهندسی، تخصص الزم را داشته باشد.
صنعــت  در  صالحیــت  فاقــد  افــراد  دخالــت  از  انتقــاد  بــا  مظاهریــان 
کــه در آن همه  کار داریم  کــرد: ما بــا حرفه ای ســر و  ســاختمان اظهــار 
کنند و هر چند در مشاغل دیگر افراد تا این حد  افراد قادرند اظهارنظر 
امکان دخالت ندارند ولی در بخش ساختمان به تعداد انسان ها این 
حق را برای خود قایل می شــوند. ســازندگان باید ضمن رعایت اصول 
حرفه ای و مهندســی، پیامدهــای اجتماعی اقدامات خود را بر عهده 
که پشت میز  گیرند.  مســوولیت ما مهندســان بسیار فراتر از این است 
کارمــان بنشــینیم و پیامدهــای اجتماعی نیز شــامل مســئولیت های 
از  اعــم  پــروژه ی عمرانــی  کــه ســاخت هرگونــه  از آنجایــی  مــا اســت. 
بنــدر، ســاختمان، راه و ... عــالوه بر اســتانداردهای فنــی پیامدهای 

ح شد: در اولین همایش ملی سازنده پاسخگو مطر

تدوین مدل بومی پاسخگویی 
برای تولیدکنندگان کشور
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اجتماعــی بــه دنبــال دارد، آیــا مــا بــه ایــن پیامدهــا توجــه می کنیــم؟ در 
کالنــی در منطقه ای  گذاری  نمونه هــای جهانــی می بینیم وقتی ســرمایه 
صــورت می گیــرد ســازندگان خــود را در رفــع محرومیت هــای آن منطقــه 

که این موضوع در قراردادشان وجود ندارد. شریک می دانند در حالی 
گــر از دیدگاه حقوق شــهروندان به موضوع همایش  گفت: ا وی در ادامــه 
کــه ما باید  کنیم پاســخگوی ســازنده بــه همان انــدازه اهمیت دارد  نــگاه 
بهره بــردار پرسشــگر داشــته باشــیم . حامــد مظاهریان در بخــش دیگری 
از ســخنان خود با اشــاره بــه اینکه در قوانین، ســازنده به روشــنی تعریف 
که البته معلوم  گفت: در قوانین فقط مجری مشخص شده  نشده است، 
نیســت نقش مجری چیســت و ما در بخش قوانین به شفافیت بیشتری 
کارفرمــا و وظایف آن هــا را بازتعریف  نیــاز داریــم و بایــد مجری، پیمانــکار، 
کیفیت می تواند سازنده را  کنیم. ضمن اینکه ترکیب ابزار بیمه و تضمین 
که در این حالت وی می تواند  کند تا مسوولیت های خود را بپذیرد  کمک 
ج از توان او بوده پوشــش دهد و با  که خار پیامدهای ناشــی از اتفاقاتی را 

کند. کار را دنبال  شجاعت بیشتری 
معــاون امــور مســکن و ســاختمان وزارت راه و شهرســازی بــا بیــان اینکه 
آزمــون ورود بــه حرفــه اصاًل رضایتبخش نیســت و در یک ســطح حداقلی 
کرد: در همین ســطح حداقلی ایــن آزمون بیش  برگــزار می شــود، تصریــح 
که این رقــم در بعضی زمینه ها به 3 درصد  از 10 تــا 12 درصــد قبولی ندارد 

هم می رسد. 

نظــام  ســازمان  رییــس  مشــاور  غفــاری،  بهــرام  محســن  مهنــدس 
مشــاور  و  ســاختمان  ملــی  مقــررات  گــذار  پایــه  و  كشــور  مهندســی 

گر كرد: ا كیــد  كشــور نیز تا  رییس ســازمان نظام مهندســی ســاختمان 
کنیم بایــد فراتر از   مــی خواهیــم پاســخگویی را در تمام وســعتش بررســی 
کنیم. ســازنده در پنج عرصه باید پاسخگو باشد:  قوانین مهندســی عمل 
کامل  رعایت شــفافیت و انصاف در برابر خریدار، دادن اطالعات و مدارک 
بــه خریــدار، راهنمایی خریدار در زمینه بهره بــرداری، راهبری و نگهداری 
صحیح از تاسیسات، راهنمایی حل و فصل اختالفات در صورت شکایت 
خریــدار و دادن ضمانــت نامه معتبر دارای پوشــش بــرای خریدار. وی در 
گوش ها ایجاد می  ک بدآهنگی در  پایان با بیان اینکه بساز و بفروشی پژوا

کار حرفه ای می خواهد. کرد: تولید حرفه ای، ساز و  کند، یادآوری 

دبیرخانــه  عضــو  نصــر،  فریــد  دكترحامــد  همایــش   ایــن  ادامــه  در 
پاســخگویی صنعت ســاختمان بــا اعتقاد به اینکه در حــال حاضر مدل 
مشــخصی برای پاســخگویی تولیدکننــدگان در صنعت ســاختمان وجود 
گفــت: ما باید برای بافت های تولیــدی خود، مدل های مدیریتی  نــدارد، 
کنیم و پاســخگویی سازنده باید در یک مدل  و پاســخگویی بومی تدوین 
که  کاربرد باشــد. پاســخگویی امری اســت  مشــخص تعریف شــده و قابل 
کارگران، مشــتریان و جامعه  می بایســت تولیدکنندگان در قبال ســه قشــِر 

انجام دهند.
که تولیدکننده باید  فریدنصر در ادامه اظهارات خود افزود: اولین قشــری 
کارگران و ذینفعان واحــد تولیدی خود تولید  در قبــال آن پاســخگو باشــد 
کننــده اســت. وی افزود: فقدان مشــتری در یک واحد تولیــدی منجر به 
گروه تولیدی خود  مرگ آن می شود لذا تولیدکننده باید به منظور حیات 
کلی تر در قبال  کننده پاســخگو بوده و در نگاه  در قبال مشــتری و مصرف 
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کند. جامعه خود در مسیر پاسخگویی حرکت 
ایــن اســتاد دانشــگاه ارزیابی را مناســب ترین مولفه برای پاســخگویی 
ســازمان ها و تولیدکنندگان برشمرد و اذعان داشت: با ارزیابی صحیح 
کلیه ســازمان ها می توان به مرور این امر را فرهنگ سازی و نهادینه  در 
کردن پاســخگویی  کمکی موثر در جهت نهادینه  کــرد. وی رســانه ها را 
کمک بگیریــم و از آنهــا بخواهیم  گفــت: مــا باید از رســانه ها  دانســت و 

کنند.   تولیدکنندگان پاسخگو را معرفی 
تندیــس  از  رونمایــی  هــا  برنامــه  از  اول  قســمت  بخــش  پایــان 
از  جمعــی  حضــور  بــا  کــه  بــود  ســاختمان  صنعــت  پاســخگویی 
پیش کســوتان صنعــت احــداث از جملــه مهنــدس منوچهــر ملکیانــی 
و مهنــدس جواد خوانســاری برگزار شــد.  ســوالی با مضمون »ســازنده 
گذاشــته شد و حضار با  کیســت؟« در همایش به نظرسنجی  پاســخگو 
گرفته بود به سوال پاسخ  که در اختیارشــان قرار  دســتگاه های ریموت 
کافی  گزینه های این پرســش را  دادنــد. در ایــن میــان بعضی از حضــار 

نمی دانستند.

در ادامــه پانــل تخصصــی همایــش ســازنده پاســخگو بــا موضــوع 
»تخصص، تجربه، اختیارات و مســئولیت ســازندگان« و با مدیریت 
كمیتــه علمی همایــش آغاز شــد. حمید  دكتــر شــیبانی اصــل، دبیر 
عملــی  راهبردهــای  و  مشــی  خــط  اجــرای  ســتاد  رییــس  بدیعــی 
ســازمان نظام مهندسی ساختمان، عبدالكریم حسین زاده نایب 
رییــس كمیســیون عمران مجلس، ســعید بختیاری معــاون آموزش 
و توســعه فناوری مركز تحقیقات راه، مســكن و شهرســازی، حسام 
ک تهران، منوچهر ملكیانی  عقبایی رییس اتحادیه مشــاوران امال
 رییس هیات مدیره ســندیكای شــركت های ساختمانی، جمشید 
كانــون سراســری انبوه ســازان مســكن و ســاختمان،  گــر رییــس  برز
كاردانــی ســاختمان اســتان  مهــدی مــوذن رییــس ســازمان نظــام 
شــهید  دانشــگاه  علمــی  هیئــت  عضــو  كاشــانی  محمــود  تهــران، 
كانون انبوه سازان و مسلم  بهشــتی، ســید مجید نیک نژاد بازرس 

بیات مدیركل اداره استاندارد تهران از اعضای این پانل بودند.

كمیتــه علمــی همایــش بــا بیــان اینكــه  دكتــر شــیبانی اصــل، دبیــر 
کــه توســط نماینــده دبیرخانــه    نــگاه سیســتمی بــه ســاخت و ســاز 
پاســخگویی صنعت ســاختمان ارائه شــد، مورد توجه ماســت، عنوان 
کــرد:  در متــون رســمی واژه »ســازنده« جایگزیــن »مجــری« در امــور 
گذشــته به فردی  که این عبارت اشــتباه اســت؛ لــذا در  عمرانــی شــده 
کــه مســئولیت هــای حرفــه ای تولیــد ســاختمانی را برعهــده داشــت 
گذاری نادرســت یکی از دالیل به  گفته می شــد و این نام  »پیمانــکار« 
انحراف  رفتن  این جریان شــده اســت. رییس پانل ســازنده پاســخگو 
در پاســخ بــه ســوال مبنی بر اینکه آیا مجری یا ســازنده بــه امضافروش 

کــرد: در این حیطه بحث اخــالق از اهمیت  تبدیل شــده اســت، بیان 
که افراد باید وظایف  خود را نســبت به جامعه  باالیــی برخوردار اســت 
بداننــد؛ بــرای جلوگیــری از معضــالت ناشــی از امضــاء فروشــی همــه 
نهادهای دست اندرکار و مردم باید در درجه اول با   ارشاد و  سپس با  

کنند.   گیری  برخورد قانونی  از این روش جلو 
کید  مدیرکل دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای با تا
کــه در مقــررات ملی ذکر شــده اســت باید  بــر اینکــه مجــری یا ســازنده 
کند،  پاســخگو باشــد و بتوانــد بــا افتخار پــروژه اجرایــی خــود را معرفی 
که دارای ملک اســت امــا توان مالی نــدارد در عرف  گفــت: ســازنده ای 
به عنوان شــریک ســاخت محسوب می شــود و معموال برای ساخت و 
که در قراردادها طرف  کند  که توان مالی دارد مراجعه می  کسی  ساز به 

سازنده قید می شود.
گــروه پیمانکار تعریف  وی بــا بیان اینکه می خواهیم بدانیم ســازنده را 
گســترده تری می شــود، افــزود: مالــک فاقــد  کنیــم یــا  شــامل تعریــف 
کار خود را به بنگاه های مهندســی بســپارد و  صالحیــت و دانــش بایــد 
کند،  از طریــق سیســتم نظارت، مالک می تواند نظــارت خود را اعمال 
که باید  امــا اقدامــات در زمــان ســاخت برعهده نهاد مهندســی اســت 

پاسخگو باشد. 
دکتــر شــیبانی اصــل بــا اشــاره بــه ســازوکار فعالیــت مهندســان پــس 
بــه  بالفاصلــه  کشــوری  هیــچ  در  کــرد:  بیــان  غ التحصیلــی  فار از 
غ التحصیالن مســئولیت اجرایی ســپرده نمی شــود، لذا مســئولیت  فار
کاردانان  که مهندســان و  نیازمند تجربه اســت و این چارچوبی اســت 

کنند تا صالحیت پاسخگویی در آنها احراز شود. باید اخذ 
که صحبت سازنده پاسخگو به میان می آید، معموال  گفت: زمانی  وی 
که  ســاخت و ســاز ســاختمانهای بلندمرتبــه در ذهن متبادر می شــود 
ایــن درســت نیســت، لــذا خســارات وارده مالــی و جانــی جبران ناپذیر 
اســت و بایــد پاســخگوی همــه ســاختمانها باشــیم  و از ایــن شــرایط 
کشور دارای توانمندی  ج شویم.  دکتر شیبانی اصل با بیان اینکه  خار
کرد: در بخش مهندســین مشاور  باالیی در مهندســی اســت، عنوان 
و در بخش پیمانكاران ســاختمانی پروژه هــای عظیم اجرا می كنیم 
و مشــكلی پیــش نمی آیــد امــا در ســاختمانهای  كوچكتــر به لحاظ 
عدم حضور مجری ذی صالح شاهد فجایع جبران ناپذیر هستیم.

کادمیک مهندســان ایرانی ســرآمد اســت  گفــت: دانش و مهارت آ وی 
کند، و با تغییر شیوه نامه تا پایان سال اصطالح  اما باید شیوه ها تغییر 
مجــری را تغییــر خواهیم داد و هر حرفــه ای در درون خود باید پاالیش 

انجام دهد.
دکتــر شــیبانی اصــل  در ادامــه ایــن همایــش اظهار داشــت: بر اســاس 
تصمیمات اخذ شــده باید تمام ســاخت و ســازهای تهران نیز  توســط 
مجــری ذیصالح اجرا شــود و جلســات توجیهــی برای مجریــان برگزار و 

همچنین وظایف و مسئولیتها را توضیح دهند.
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کاردانهــا را در دایــره ســاخت و ســاز حرفــه ای حائــز  شــیبانی جایــگاه 
گفت: ما هرم نادرســتی در این زمینه داریم، تعداد  اهمیت دانســت و 
مهندســان بســیار زیــاد اســت و بــا توجــه بــه پذیــرش دانشــجویان و 
خروجی آنها به عبارتی ســونامی مهندســان را شاهد هستیم و در این 
کاردانی باریک شده است و نیاز بخش ساختمان  میان جایگاه نظام 

کاردانی مستلزم توسعه است. در زمینه 
کیــد  مدیــرکل دفتــر ســازمانهای مهندســی و تشــکلهای حرفــه ای تا
که  کاردانها  افــرادی  کــرد: تــالش می کنیــم در جهــت توســعه فعالیــت 
کاردانــی خــود  مــدرک  از  بتواننــد  ناپیوســته خوانده انــد  کارشناســی 

کنند. استفاده 

كمیســیون عمــران مجلس شــورای  دكتــر علیرضــا خســروی عضو 
گفت: طبق آیین نامه ســاختمانی نوشــته  اســالمی نیز در این پانل 
همورایــی در 1750 ســال قبل از میالد، "هــرگاه معماری خانه ای برای 
کــه  شــخصی بســازد، امــا ســاختمان آن را محکــم بنــا نکنــد، طــوری 
ســاختمان خراب و منجر به فوت صاحبخانه شــود، آن معمار باید به 

گردد."  همان شدت مجازات 

كشــور از چنیــن آیین نامه ها، قوانین و  وی  بــا بیــان اینكه ما نیز در 
مقرراتــی برخورداریــم و به این پیشــینه افتخار می كنیــم، افزود:  در 
که شامل ســازمان نظام مهندسی،  ســاخت و ســاز یک مربع دخیلند 
کارگران ماهر، شــهرداریها و وزارت راه و شهرســازی به واســطه تدوین 
کارگــران  قوانیــن و مقــررات اســت. امــا یــک ضلــع ایــن مربــع یعنــی 
کــه قوانین ما  کنیم  ماهــر ســاختمانی خالــی اســت و نمی توانیم ادعــا 
گــردن بخش دیگری  نقــص دارد یــا بخشــهایی از مشــکالت خود را به 

بیاندازیم. 
کارگران ماهر، در دوره های  گفته وی، دو وزیر بابت عدم حمایت از  به 
مختلف در مجلس اســتیضاح شــدند و نتوانســتند پاســخگو باشند و 
که هنوز این قسمت خالی است. ضمن اینکه  نهایتا به اینجا رسیدیم 
کنیم چه نوع  که طبق آن ســنجش  کتاب و آیین نامه ای نداریم  هنوز 

مصالح ساختمانی استاندارد است. 
دکتر خسروی اجرای شناسنامه فنی ملکی را اقدامی بسیار پسندیده 
گر این شناســنامه اجرا شــود، بخشــی از ســازندگان  گفت: ا دانســت و 
باید پاســخگو باشــند، اما قدم اول در اجرای آن وجود مجری اســت. 
که برای تحقق سازنده پاسخگو، شناسنامه فنی ملکی  گر قرار باشــد  ا
کنیــم، یک ســری مشــکالتی داریم  و قبــل از آن بحــث مجــری را اجــرا 
کنیم، مثل  گــر قرار باشــد بدون پاســخگویی بــه این موارد اقدامــی  و ا
کــه روی آب راه می رویم و هر لحظه امکان غرق شــدنمان  ایــن اســت 

می رود.
ملکــی،  فنــی  شناســنامه  بــا  ارتبــاط  در  مــا  چالشــهای  افــزود:  وی 
کــدام  هــر  ک  امــال و  اســناد  ثبــت  ســازمان  و  ناظــران  شــهرداریها، 
که هنوز تعریف شــده نیست. اما همه بخشها  مســئولیت هایی دارند 
که این اقدام به  کنند  کار را انجام دهند و قبول  که این  بایــد بپذیرنــد 
نفع مردم است. چون خریدار یک مسکن باید بداند آن خانه توسط 

کسی و با چه نوع مصالحی ساخته شده است. چه 
که بــرای مجتمع های  کرد: در مواردی  ایــن نماینــده مجلس تصریــح 
گر قرار باشد  مسکونی یک نوع شناسنامه فنی ملکی صادر می شود، ا
که چه  که این مجتمع به قسمتهای مختلف تفکیک شود، باید دید 
که  کســانی در آن موثرند  تغییراتی در آن به وجود می آید و بعدها چه 
بــرای ایــن ســوال جوابــی نداریــم. همچنین بــرای این ســوال جوابی 
که وقتی مجتمعی ســاخته شــد و به فروش رســید و تغییرات  نداریــم 
کجا ثبت می شود. در اسناد  بعدی در آن انجام شد، این تغییرات در 
ج می شــود  این قســمت نیز جزو  مالکیــت و یــا در شناســنامه فنــی در

که برای آن باید فکری بکنیم. اشکاالتی است 
وی بــا بیــان اینکــه مجــری ذیصــالح بخشــی از هزینه های ســاخت را 
که  گفت: در شــرایطی  بــاال می برد و شــدیداً بــا این موضــوع مخالفم، 
کنیم، اســتفاده  ج  بــازار مســکن در رکود اســت و بایــد آن را از رکود خار
از مجــری ذیصالح هزینه هــای تولید را باال می برد و هر چند انتقاداتی 
که به  نســبت به این دیــدگاه وجود دارد، اما باید تدبیری بیندیشــیم 
کلی  کلی تولید باشــد. صنعت ســاختمان را باید به صورت  مصلحــت 
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کاهش دهیم. ببینیم و همه هزینه های آن را 
کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی یادآور شد: الزم نیست  عضو 
کار 19 مــورد را با هزینه ای بالغ بر 370هزار تومان  کــه  از ابتــدا تا انتهای 
به جاهای مختلف مراجعه دهیم تا هزینه های مربوط به شــهرداری، 
کار  جــواز، آب و بــرق، نظارتهــا و... پرداخــت شــود. بــرای انجــام یــک 
تولیــدی پرداخــت این رقم، قیمــت محصول نهایی را بــاال می برد و تا 
جــای ممکن باید هزینه هــا را پایین بیاوریم تا قیمــت محصول نهایی 

کمتر شود. 
که  گونه ای نیســت  کرد: در هیچ جای دنیا تولید مســکن به  کید  وی تا
صددرصد بر مبنای اســتاندارد باشــد و اصول مهندسی در آنها رعایت 
کشــورهای دیگــر یــک نفــر به عنــوان بــازرس نهایی،  نشــده باشــد. در 
بخشی از ساختمان را با مشخصات فنی باالتر بازبینی می کند و نظر او 
مورد قبول خریدار قرار می گیرد. اما ما تعهد مضاعفی را برعهده رییس 
کند.  ســازمان نظام مهندســی می گذاریم تا این شناســنامه ها را تایید 
ضمنا به ازای صدور هر شناسنامه فنی ملکی در آینده باید شاهد بروز 

اختالف و مراجعه به دادگاه ها بود. 
کرد: یکی از اشــکال ما مهندســان  دکتر خســروی در عین حال تشــریح 
که موقــع بیماری به پزشــک حــاذق مراجعــه می کنیم، اما  ایــن اســت 
که صالحیت ساخت ندارد، به بخشهای  کسی  برای ساختمان سازی 
مختلــف مراجعه می کند. حتما باید برای این چرخه و روان ســازی آن 

کنیم.  فکری 
بــه اذعــان وی، چهــار بخــش مختلــف اعــم از خریــدار، شــهرداری بــه 

کنترل نهایی، نظام مهندســی به عنــوان ارائه کننده خدمات  واســطه 
مهندســی و دولــت بــه واســطه سیاســتگذاری بایــد در بخــش اجــرای 
شناســنامه فنی ملکی پاسخگو باشند. ضمن اینکه اجرای شناسنامه 
که بــرای آن هم فکری باید  فنــی ملکــی هزینه های تولید را باال می برد 

بکنیم.
کمیســیون عمــران مجلــس شــورای اســالمی ادامــه داد: بحــث  عضــو 
که به طور متوسط حدود  که باید به آن پاسخ دهیم این است  بعدی 
که 160 میلیون مترمربع  260 میلیون مترمربع ســاخت و ســاز می شود 
آن را مــردم می ســازند و 100 میلیون مترمربع آن شــامل ســایر ســاخت 
و ســازها اســت. اما روش و راهکاری برای صدور شناســنامه فنی برای 

ساختمانهای اداری پیدا نکرده ایم.
کم فروشــی  گفت: با ترا کم فروشــی در شــهرها  وی با انتقاد شــدید از ترا
شــهرها را با دســت خود نابود می کنیم و می فروشیم. اما از طرف دیگر 
که ایــن درآمد خود را  بایــد به بخشــی از مدیریت شــهری حــق بدهیم 
که بین شهرها فرق  چگونه به دســت بیاورد؟ راهکار موثر ما این است 
که تهران را برای سکونت انتخاب می  کســی  گر  وجود داشــته باشــد و ا
ج شهر تهران بر تعداد ساختمان های  که نسبت مخار کند، باید بداند 
کند.  آن تقســیم می شــود و باید شارژ سکونت در این شهر را پرداخت 
کنیم و درآمد  کم فروشی منع  با این راهکار می توانیم شهرداری را از ترا

پایداری برای شهرداری متصور باشیم.
کرد: در الیحه خروج از رکود صدور  دکتر خسروی همچنین خاطرنشان 
که بهترین  امکانات فنی مهندسی الزامی شده و افتخارمان این است 
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نیروهــا و قوانیــن و مقــررات را در ایــن بخــش 
کشــورهای  داریم. مهندســان ما می توانند به 
دیگــر ازجمله عراق، ســوریه و... امکانات فنی 

کنند. مهندسی را صادر 

كاشــانی عضــو هیئــت  دكتــر ســید محمــود 
علمــی دانشــكده حقــوق دانشــگاه شــهید 
بهشــتی نیز با اشــاره به بازار آشــفته ساخت و 
کشــور در زمینه  کشــور اظهار داشت: این  ساز 
یــک  دچــار  معمــاری  و  شهرســازی  مقــررات 
که باید با پرداختن به ریشه های  بحران است 

گام برداریم. این بحران به سوی توقف آن 
عضــو هیئــت علمی دانشــگاه شــهید بهشــتی 
بــا بیان اینکــه در طــول تاریخ ایران شــهرها از 
کرد:  قواعد شهرسازی پیروی می کردند، بیان 
قاعــده »منع اشــراف« ســاختمانها بــر یکدیگر 
که در  یکــی از مهم ترین این قواعد بوده اســت 
که  طول تاریخ رعایت شــده و شــهرهای ایران 
گرفتند. مهد تمدن بودند با این قاعده شکل 
وی با اشــاره به سیر تاریخی قانون شهرسازی 
گفــت: قوانین تصویب  کنــون  از مشــروطیت تا
و  قواعــد  براســاس  مشــروطیت  از  بعــد  شــده 

قانــون   کــه در ســال 1350  بــود  قوانیــن غربــی 
شــهرداری  برعهــده  را  شهرســازی  طرحهــای 
که بالفاصله حقوقدانان و مهندســان  گذاشــت 
متوجه این اشتباه شدند و درسال 1352 قانون 
تاســیس شــورای عالــی شهرســازی و معمــاری 
منجــر به جداســازی مقررات شهرســازی از اجرا 
که  شــد و تصویــب مقــررات بــه عهده یک شــورا 
کاشانی در  گرفت.  دکتر  مرکب از 10 وزیر بود قرار 
ادامه افزود: شورای عالی شهرسازی مسئولیت 
تدویــن مقــررات شهرســازی را دارد و ایــن نهاد 
کند. نمی تواند  مقررات را به هر طریقی تدوین 

کید بــر حقوق مالکانه مــردم به عنوان  وی بــا تا
کــرد: در  پایــه اصلــی مقــررات شهرســازی بیــان 
شــهر مــردم مالکند و مالکیت محترم اســت و از 
که از دوره ساسانیان  افتخارات ایران این است 
کامل برای  مالکیت به عنوان یک حق مطلق و 
کــس حق  شــهروندان وجــود دارد؛ یعنــی هیــچ 
تعــرض بــه مالکیت دیگری را نــدارد و این اصل 

در موازین فقهی نیز ادامه یافته است.
وی همچنین با اشــاره به ضرورت رعایت »حق 
ارتفــاق شــهری« در ســاخت و ســازها تصریــح 
که  کــرد: حــق ارتفاق شــهر به ایــن معنی اســت 

 اصطــالح فنی حــق ارتفاق شــهری 
اســت  ایــن  بیانگــر  شهرســازی  یــا 
دیگــر  ک  پــال در  كــی  پال هیــچ  كــه 
ملــک  از  بلندتــر  ارتفاعــش  نبایــد 
تمــام  بنابرایــن  باشــد.  مجــاور 
شــهر  یــک  در  كــه  ســاختمانهایی 
حیــث  از  بایــد  می شــوند  ســاخته 

ارتفاع برابری داشته باشد. 
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ک دیگــر دارد یا به  ک، ثبتــی در پال یــک پــال
عبارتــی حق روزنه و پنجره، حق عبور، حق 
آبیــاری از نهــر و... دارد. امــا اصطــالح فنــی 
حــق ارتفــاق شــهری یــا شهرســازی بیانگــر 
ک دیگر  کــی در پــال کــه هیــچ پال ایــن اســت 
نباید ارتفاعش بلندتر از ملک مجاور باشد. 
کــه در یــک  بنابرایــن تمــام ســاختمانهایی 
شــهر ساخته می شــوند باید از حیث ارتفاع 

برابری داشته باشد. 
عضو هیئت علمی دانشــگاه شهید بهشتی 
بــا بیــان اینکــه شــورای عالــی شهرســازی و 
ح جامع حق  معمــاری موظف اســت در طر
کرد: مقررات  کید  کند، تا ارتفــاق را را رعایت 
نظــم  حافــظ  جامــع  ح  طــر و  شهرســازی 
عمومی شــهر اســت و معیارهای آن شــامل  
امنیــت، رفاه، آســایش، تندرســتی و حفظ 

اخالق عمومی می شود.
ح های  وی بــا انتقــاد از رعایــت نشــدن طــر
گفــت:  تهــران  شــهر   1371 و   1349 جامــع 
امــروزه  می شــد  رعایــت  طرحهــا  ایــن  گــر  ا
تهــران، شــمیران و ری به عنــوان الگو برای 
ســایر شــهرها و همچنیــن یکــی از زیباترین 
کــه در این  شــهرهای جهــان می شــد؛ چــرا 
ح جامــع اصــول حقوقــی، مهندســی و  طــر

معماری رعایت شده است.
عملکــرد  بــه  انتقــاد  ضمــن  کاشــانی  دکتــر 

کاربــری  تغییــر  ح   نکوهــش طــر و  هــا  شــهرداری 
 1369 ســال  در  کــرد:  عنــوان  فروشــی  کــم  ترا و 
ح جامع و  شــهرداری چــوب حــراج به مقررات طــر
کمیســیون ماده  که  ح تفصیلی زد، به صورتی  طــر
گرفتــن صالحیــت و اختیار در هر  5 بــدون در نظــر 
کاربری ها  کاربری داد. لذا تغییر  ک ثبتی تغییر  پــال
کرده  ح جامع شهر تهران وارد  ضربه مهلکی به طر

است..
نظــم  و  مــردم  مالکانــه  حقــوق  داد:  ادامــه  وی 
ح جامع پیش بینی  کــه در طر عمومی شهرســازی 
شــهردار  طریــق  از  کم فروشــی  ترا بــا  اســت  شــده 
در  ایــن  و  گذاشــته می شــود  فــروش  معــرض  بــه 
تاســیس شــورای عالــی  قانــون  کــه  حالــی اســت 
شهرسازی، شهرداری را مکلف به  اجرای مقررات 
شهرســازی می کند؛ یعنی شــهرداری حق دخالت 
کوچکتریــن  در قانون گــذاری و شــورای شــهر نیــز 

صالحیت در امور شهرسازی را ندارد.
ایــن اســتاد حقوق  با اشــاره به عملکــرد و جایگاه 
در  شــهر  شــورای  گفــت:  تهــران  شــهر  شــورای 
چارچوب اصل 100 قانون اساســی صرفا حق اداره 
شــهر را دارد و نبایــد دخالتــی در امــور شهرســازی 
داشــته باشــد. امــا در ســال 1393 شــورای شــهر 
کم فروشــی را به  تهــران مجــوز 16 هزار میلیــارد ترا
کــه پیــش  شــهرداری تهــران داده اســت و ســوالی 
کــه بنابر چه مجوزی شــورا این  می آیــد این اســت 
اجــازه را  بــه شــهرداری داده اســت؟ لــذا  شــهردار 

كاشانی: دكتر 
حقــوق مالكانــه مــردم و نظــم 
در  كــه  شهرســازی  عمومــی 
ح جامع پیش بینی شــده  طــر
كم فروشی از طریق  است با ترا
فــروش  معــرض  بــه  شــهردار 
در  ایــن  و  می شــود  گذاشــته 
حالی است كه قانون تاسیس 
شهرســازی،  عالــی  شــورای 
شــهرداری را مكلف به  اجرای 
می كنــد؛  شهرســازی  مقــررات 
یعنی شــهرداری حــق دخالت 
در قانون گذاری و شورای شهر 
كوچكتریــن صالحیــت در  نیــز 

امور شهرسازی را ندارد.
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تهــران طبــق قانــون مکلف به اجرای مصوبات شــورای عالی شهرســازی 
است.

وی شــورای عالــی شهرســازی و معمــاری را متولــی مهــار ایــن بی قانونی 
گفــت: براســاس نصــح مــاده 7 قانــون تاســیس شــورای عالی  دانســت و 
شهرســازی و معمــاری، شــهرداریها مکلــف به اجــرای مصوبات شــورای 
کنــد،  گــر یــک شــهردار تخلــف  عالــی شهرســازی و معمــاری هســتند و ا
شورای عالی شهرسازی موظف به جلوگیری از اقدامات این نهاد است. 

لذا شــورای عالی شهرســازی بار دفاع 
از حقــوق شــهروندان را به دوش دارد 
که حقوق شهروندان  و زیبنده اســت 

کنیم نه در شعار.  را در عمل رعایت 
و  مهندســی  نظــام  قانــون  کاشــانی 
که در ســال 1374  کنترل ســاختمانی 
در ایــران تصویب شــد را بازتاب تجاوز 
کشور  شــهرداری به نظام شهرســازی 
براســاس  داشــت:  اظهــار  و  دانســت 
قانــون شــهرداری هــا و ســایر مراجــع 
کنتــرل ســاختمان و  صــدور پروانــه و 
دولتــی  نهادهــای  شهرســازی،  امــور 
ملــی  مقــررات  مکلفنــد  عمومــی  و 
کننــد و در ایــن  ســاختمان را رعایــت 
و  ضوابــط  کــه  اســت  آمــده  قانــون 
گر رعایت نشــود  مقررات شهرســازی ا
تخلف از قانون است و اجرای ضوابط 
و مقــررات شهرســازی و مقــررات ملی 
برعهــده وزارت مســکن و شهرســازی 

است.
ادغــام دو وزارتخانــه »مســکن و  وی 
شهرســازی« و وزارت »راه و ترابــری« 
بیــان  و  دانســت  قانــون  انحطــاط  را 
کرد: این اقــدام ضربه مهلک به نظام 
کشــور اســت و امیــدوارم  شهرســازی 
آقــای مظاهریان معاون امور مســکن 
و ســاختمان وزارت راه و شهرســازی 
بــرای تفکیک این وزارتخانه اقدامات 

الزم را انجام دهند.
کاشانی با اشاره به اینکه شورای  دکتر 
عالی شهرســازی و وزارت مسکن حق 
که  دســتور توقف پروانه هایــی را دارد 
کم فروشــی صــادر شــده اســت،  بــا ترا

گر شهردار  کم فروشــی است و ا کرد: وزارت مســکن متولی توقف ترا کید  تا
از دســتور توقــف تبعیت نکند به عنوان متخلف اجــرای اوامر دولتی باید 

گیرد. کیفری مورد پیگیری قرار  کم  در محا
وی در ادامــه افــزود: در قانون مجازات عمومی پیش بینی شــده هر یک 
که با سوءاستفاده از »مقام«  کتبی و دولتی  که از اجرای اوامر  از مقامات 
کار جلوگیری  کننــد بــه انفصــال محکوم می شــود، لــذا ســاز و  ســرپیچی 
از تخلــف در قانــون وجــود دارد و امیــدوارم وزارت راه و مســکن از تغییــر 

کند. کاربری ها جلوگیری 
شــهید  دانشــگاه  علمــی  هیئــت  عضــو 
که حرمت  بهشتی با بیان اینکه تا زمانی 
قوانیــن شهرســازی رعایــت نشــود چهره 
کریــه و زشــت تهــران و شــمیران و ری به 
کشور سرایت می کند خاطرنشان  سراسر 
کــرد: شــهر تهــران  بــه جــای اینکــه مهــد 
قانــون و مقــررات باشــد مهــد بی قانونی 
کافــی بــه قانــون اســت و  و عــدم توجــه 
امیدوارم شــهرهای ما از این خشــونت و 

کند.  توحش نجات پیدا 
 

رییــس  فــرد،  ملكیانــی  مهنــدس   
شــركتهای  ســندیكای  مدیــره  هیــات 
ســاختمانی ایــران نیــز بــا بیــان اینكــه 
مــا در صنعت ســاختمان به نــدرت به 
دانــش خارجی هــا نیــاز داریــم، و  ایــن 
گنــاه مــا را بیشــتر می كنــد،  گــی بــار  ویژ
که  افــزود: در زلزلــه بــم به همان میــزان 
بــود،  شــده  رعایــت  مهندســی  قوانیــن 
کرد، از  جان هــای بیشــتری نجات پیــدا 
که با فاصله ای  جمله در ساختمانهایی 
و شهرســازی  راه  وزارت  توســط  از شــهر 
کمتر  ســاخته شــده بود میزان خســارت 
بــود. البتــه ما از لحــاظ قانون مســتغنی 
داریــم  را  قوانیــن  بهتریــن  و  هســتیم 
و  معمــاری  عالــی  شــورای  وجــود  کــه 
قوانیــن  همیــن  تجلیــات  از  شهرســازی 
اقتــدار در ســال های  اســت. متاســفانه 
کــردن تعریف  اخیــر، ورای قانون حرکت 
می شــود. بــه نظر مــن همه امــور مربوط 
کشــور  به ســاخت و ســاز و مهندســی در 
گرفتــن را دارد  مــا قابلیــت ســر و ســامان 

مهندس ملكیانی فرد:

ما در صنعت ساختمان به ندرت به 
دانش خارجی ها نیاز داریم

 ما از لحاظ قانون مستغنی هستیم 
كه وجود  و بهترین قوانین را داریم 
شورای عالی معماری و شهرسازی 

از تجلیات همین قوانین است.

 به نظر من همه امور مربوط به 
كشور  ساخت و ساز و مهندسی در 

گرفتن را  ما قابلیت سر و سامان 
كسی ورای  دارد مشروط بر اینكه 

قانون حركت نكند. 
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کسی ورای قانون حرکت نکند.  مشروط بر اینکه 

كید  همچنین در این پنل رییس جامعه مهندســان مشــاور ایران با تا
بر اینكه پاســخگویی در صنعت 
بســیار  مســئله ای  ســاختمان 
گفت:  پیچیــده و بغرنج اســت، 
بــه ایــن  مــا از دیــد حرفــه خــود 
موضــوع نــگاه و بســیاری اوقــات 
فرامــوش می کنیــم در جامعه ای 
که بســیار فراتر از فضای  هســتیم 

حرفه تخصصی ماست.
 مهندس هرمــزد رامینه با انتقاد 
از رواج بساز و بفروشی در شهرها 
بیشــتر  خوشــبختانه  گفــت: 
کشــور در عرصه بساز  مهندســان 

که این  کثرا سایر مشاغل در این حوزه فعالند  و بفروشی حضور ندارند و ا
ضعــف و ســایر ضعفهــا از جملــه عدم اجــرای صحیح قوانیــن و مجموعه 
کالن، دست به دست هم داده و موجب شده تا سازندگان  سیاستهای 

نتوانند پاسخگو باشند.
گفته رئیس جامعه  مهندســان مشــاور  یک واحد مســکونی یا تجاری  به 
که در شــهر ساخته می شود، فقط شامل واحد مسکونی نیست و شامل 
که در  کوچــه، محــل، خیابــان و فضاهــای عمومــی و امکاناتــی اســت  آن 
که همه  اختیــار شــهروندان آن شــهر قرار می گیــرد. اما فرامــوش می کنیم 
اقدامات ما برای بهبود وضعیت شهروندان و تالش در جهت برخورداری 
کیفیت باالی زندگی، فقط شــامل چارچوب منزل نیســت و فضایی را  از 

که خانه آنها در آن قرار دارد. دربر می گیرد 
  مهندس رامینه اجرای قوانین و توجه به نگاه سیستمی را در این حوزه 
کوچه ای با  ضروری دانســت و یادآور شــد: با ســاخت برجی 18 طبقه در 

کنان وجود ندارد،  که جایی برای پــارک ده ها اتومبیل ســا 10 متــر عــرض 
که طی 5 دهه قبل مصوب شده و در آن سالها  به واسطه قوانینی است 

کوچه زندگی می کردند. فقط چند خانوار در یک 
کشور تبدیل به یک  کل  مهندس رامینه با ابراز تاسف از اینکه مسکن در 
کار مدنظر  کاالی تجــاری شــده اســت و به عنــوان فضایی برای زندگی یــا 
گفت: متاســفانه خریداران مسکن را می خرند تا ارزش آن  قرار نمی گیرد، 
را بــاال ببرنــد. چون اقتصاد ما آنها را به این ســمت ســوق می دهد و تنها 
که عامه مردم برای ســرمایه گذار در آن احســاس امنیت می کنند،  جایی 
کشــور داریم  کمبود زمین در  کــه مگر ما  زمین و مســکن اســت. در حالی 
کاالی تجاری تبدیل شــده  خ زمین تا ایــن حد باال رفته و بــه یک  کــه نــر

است؟
کشــور ما در دســت مردم نیست و در دست  کید بر اینکه اقتصاد  وی با تا
گفــت: چنین اقتصاد دولتی نمی تواند ســالم باشــد و چون  دولت اســت 
ســالم نیســت، ســازنده هم نمی تواند سالم باشــد. چون حلقه های این 
که این سیستم اقتصادی درست  زنجیره بزرگ به هم متصلند و تا وقتی 

کاری از پیش نمی بریم. نشود، 
رییــس جامعــه مهندســان مشــاور ایــران در عین حــال با انتقــاد از اینکه 
در طــول تاریــخ ایران حق مالکیت نیز به معنای واقعی آن رعایت نشــده 
که حکومت را در درســت  گفت: در طول تاریخ هر ایل و طایفه ای  اســت 
گرفته، مالک همه چیز شده و هیچگاه حق مالکیت و حقوق شهروندی 

به رسمیت شناخته و پذیرفته نشده است. 
  مهنــدس رامینــه افــزود: ایــن معضــل به یــک فرهنگ تبدیل شــده و تا 
کــه بــه صــورت بنیادین به ایــن مســائل نپردازیم و بــه عنوان یک  وقتــی 
کــه از حــق مالکیتــی و شــهروندی برخورداریــم، هرگــز  شــهروند نپذیریــم 
نخواهیــم توانســت بــه پاســخگویی برســیم و نمی توانیــم یــک ســازنده 

ساختمان را مسئول بدانیم و از وی انتظار پاسخگویی داشته باشیم.
كاردانی ســاختمان اســتان تهران  آقــای مؤذن رییس ســازمان نظام 
نیــز در ایــن پانل بــا بیان اینکــه باید حوزه پاســخگویی را مقداری بســط 
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گفت:  گســترش بدهیــم و دیــدگاه فراتر و وســیع تری داشــته باشــیم،  و 
که آیا فقط سازنده باید پاسخگو باشد  کنیم  باید این موضوع را بررسی 
که ما  یا اینکه باید افراد دیگری هم پاســخگو باشــند؟ افراد در بســتری 
کرده ایم، انجــام وظیفه می کنند و ســازنده در چارچوب ضوابط  ایجــاد 
کند  کار  تهیه و تدوین شــده، انتخاب می شــود و باید در این چارچوب 

و پاسخگو باشد. 
کشور و مسئوالن با روی  وی با اشاره به اینکه امروزه صنعت ساختمان 
گشــاده نقدهای موجود در حوزه ســاختمان سازی را می پذیرند،  باز و 
کــه ما حوزه پاســخگویی را بســط بدهیم و  اظهــار داشــت: لــذا جا دارد 
که آیا مســئوالن هم در این زمینه پاسخگو  کنیم  این موضوع را بررســی 
هســتند؟ و آیا مشــکالت و معضالت حوزه ســاخت مسکن یک شبه به 

وجود آمده است یا ریشه و پیشینه دارد ؟ 
کــرد: محصــول نــگاه جزیــره ای و تــک محــوری به   مــوذن خاطرنشــان 
گریبانگیــر تمام آحاد  که امروزه  گرفتاریهایی اســت  صنعــت ســاختمان 
که هر  کاالهایی است  گرانبهاترین  جامعه شــده اســت. مســکن یکی از 
کاال  شــهروندی در طول عمر خویش ابتیاع می کند و بنابراین باید این 

به صورت درست و سالم به دست مردم برسد. 
گذشــته دانســت و  وی بخشــی از مشــکالت فعلی را مربوط به عملکرد 
کند و در  کاری خود را اجرا  که هر مدیری برنامه های  گفت: این موضوع 
یک حوزه تفکر خاص و احیانا محدود این برنامه ها را ظرف یک مدت 
کــه رفت پرونــده اقداماتش  بســته  کنــد و وقتی  زمــان معیــن عملیاتــی 

کار بالتکلیف می ماند.  شود، بسیار بد است و ادامه 
را  مســئوالن  و  ســازندگان  پاســخگویی  الزمــه  مــوذن  مهنــدس   
کرد: فرهنگ سازی تنها برای  فرهنگ سازی در این زمینه ذکر و تصریح 
عامه جامعه نباید انجام شود بلکه در تمام سطوح به نگرش فرهنگی، 

بازنگری و احیای فرهنگی نیاز داریم.  
که اخالق حرفه ای  کنیم  وی در ادامه افزود: باید این موضوع را بررسی 
کجــای حــوزه مســئولیت مســئوالن نهفتــه اســت؟ و چــرا آثــار آن را  در 

نمی بینیم و چرا مظهر آن را در جامعه مشاهده نمی کنیم؟ 
کید بر اینکه نباید تمام  کاردانی استان تهران با تا رییس سازمان نظام 
کاردانها دانســت، عنوان  قصورهــای احتمالــی را متوجه مهندســان یــا 
کرد: در بررسی این قصورها مسئوالن باید به عملکرد خود نیز بنگرند و 

که وضعیت حوزه نظارت چگونه است؟  کنند  ارزیابی 
کــرد: بــه جــای اینکــه در زمان بــروز حــوادث، ناظــران را  مــوذن اضافــه 
کنیــم، بایــد برنامــه ریــزی و نارســایی تصمیم گیریهــای خــود  محکــوم 
کالن اســت و همه چیــز را در  کنیــم. زیــرا مشــکالت موجــود  را محکــوم 

مسائل خرد نبینیم. 
کاردانی ساختمان ایجاد  وی اظهار داشت: سازمانی تحت عنوان نظام 
شــده و دههــا و صدهــا هــزار نیرو در آن جمع شــده اند اما متاســفانه در 
کاردانها می شدند.  گذشته عده ای به صورت سلیقه ای مانع از فعالیت 
کاردانها    عملکرد برخی از مدیران در گذشته موجب ریزش 40 درصدی 
کاردانها ایجاد  شــده است، امروز با درایت مســئوالن فضا برای فعالیت 
کاهش یافته است و سوال ما  کاردانها  شــده اســت اما متاســفانه تعداد 

کسی باید به این موضوع پاسخ بدهد؟ که چه  این است 
کاهش  کاردانی استان تهران در ادامه افزود: علت  رییس سازمان نظام 
کاردانها تحــت برنامه های  کــه هزاران نفــر از  کاردانها این اســت  تعــداد 
بی برنامه وزارت علوم یا بخشهای دیگر برای اخذ مدرک مهندسی وارد 

دانشگاه شده اند. 
کاردانــی را بی توجهی مســئوالن   مهنــدس مــوذن علــت فــرار از مقطــع 
کاردان فنی با دهها ســال  که یک  گفت: جای تاســف اســت  دانســت و 
که موجــب ایجاد چنین وضعیتی  کند و مســئوالنی  تجربه مسافرکشــی 

که پاسخ بدهند. کار نیستند  شدند، دیگر در راس 
گفــت: بــا  کیــد بــر اینکــه نبایــد فقــط مهنــدس محــور باشــیم،  وی بــا تا
حضــور مهندس ترکان و همکاران خوش فکر ایشــان در ســازمان نظام 
کاردانهــا به وجود  مهندســی ســاختمان، امیــدواری بســیاری در میان 

آمده است. 
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که در صــورت در اختیار  کرد: ســازنده باید وادار شــود  کید  آقــای مــوذن تا
کاردان، معمار با تجربه و دارای صالحیت و اســتادکار  داشــتن مهنــدس، 
بتواند ســازندگی انجام دهد، نه اینکه فقط به صرف داشــتن پول و زمین 
کند. وی در ادامه افزود: در پنج  کرده، فعالیت  و اینکه قبال ساخت و ساز 
گذشته مســئوالن شــهرداری مانع از اجرای شناســنامه فنی ملکی  ســال 
ساختمان شدند و در بعضی موارد هم آن را به صورت دست و پا شکسته 
کــه دولت و مجلس  کردند  کردنــد. زیرا این آقایان مســئول فراموش  اجــرا 
بخــش دیگــری از نیروهــای دخیل در ســاخت و ســاز را در ســازمان نظام 
کاردانی ساختمان  کرده است. رییس سازمان نظام  کاردانی سازماندهی 
گلها و تزئین فضاهای سبز  تهران با اشاره به اینکه شهرداری تنها به رنگ 
که  که هر ساختمانی  گفت: آیا مســئوالن شهرداری می دانند  توجه دارد، 
که ما در آن زندگی می کنیم؟  ســاخته می شود یک سلول از شــهری است 
گلها روح ما را نوازش می دهند اما یادمان باشــد ســاختمانهای بد جســم 
کشــته های بســیاری برجــا  مــا را از بیــن می برنــد و در صــورت وقــوع زلزلــه 

می گذارند.

  دكتــر ســعید بختیــاری، معــاون آمــوزش مركــز تحقیقــات راه، مســكن 
گســترش شهرســازی، یکــی از دغدغه هــای  گفــت:   بــا  و شهرســازی نیــز 
کیفیــت مناســب و فناوریهــا و بــرآورده شــدن مقررات،  مهــم اطمینــان از 

استانداردها و نیازهای طراحی است.
دکتــر بختیــاری در ادامه افزود: عدم رعایت مقررات، مســائل و مشــکالت 
که مشــکالت بهره برداری و مشــکالت ایمنی و  بســیاری را بــه دنبــال دارد 
خسارات اقتصادی و جانبی از جمله آنهاست و به همین دلیل می طلبد 
کیفی داشــته باشــیم. وی در عین حــال مقررات  کنترل  کــه یک سیســتم 
گواهینامه های فنی، نظارت  و آیین نامه های ســاختمانی، استانداردها، 
کیفــی ســاختمان دانســت.  کنتــرل  کنتــرل و بیمــه را از اجــزای حیاتــی  و 
گفت:  گواهینامه هــای فنــی دانســت و  بختیــاری یکــی از مســائل مهــم را 
کاغــذ اســت، در حالــی  گواهینامــه فنــی یــک صفحــه  بســیاری از اوقــات 
کلیــه ابعاد فنــی برای  کــه  کامــل اســت  گواهینامــه فنــی یــک ارزیابــی  کــه 

محصوالت، اجزا و مصالح ساختمانی در آن وجود دارد.
گواهینامــه فنــی را اطمینــان از مطابقــت محصــول  وی موضــوع مهــم در 
یــا روش ســاختمانی مــورد نظــر بــا مقــررات و آیین نامه هــای ســاختمانی 
گواهینامــه فنی امکان  کرد: همچنیــن  و نیازهــای طراحــی ذکــر و تصریح 
مطابقت جزئیات مختلف سیستم با یک یا چند جنبه مختلف از الزامات 
عملکردی توسط نهادهای قانونی صاحب صالحیت را به وجود می آورد.
گزارش  گواهینامه فنی حتما باید همراه با  کید بر اینکه  دکتر  بختیاری با تا
ارزیابی باشد، اظهار داشت: زیرا هدف از آن تطبیق محصول و روش اجرا 
که در بحث  با الزامات طراحی، مقررات و آیین نامه های ساختمانی است 
شناســنامه فنــی ایــن موضــوع بســیار اهمیــت دارد. وی در ادامــه افزود: 
ج در شناسنامه فنی و مقررات  برآورده شــدن بسیاری از موضوعات مندر

گذاشته شده باشد و  کیفیت پشت سر  که تضمین  ملی، نیازمند آن است 
گواهینامه  که برای تحقق این موضوع  سازنده واقعا بتواند پاسخگو باشد 

کند. کمک بسیار زیادی  فنی می تواند 
معاون آموزش و توســعه فناوری مرکز تحقیقات راه، مســکن و شهرسازی 
کاربــرد محصول نیز مشــخص  گــزارش ارزیابــی، حــدود  بــا بیــان اینکــه در 
گزارش محدودیتهــای ارتفاعی،  گفت: بــه عنوان مثال در ایــن  می شــود، 
ج ســاختمان، نیازهای تکمیلی،  کاربردی در داخل یا خار محدودیتهای 
مناطــق بــا خطرپذیــری بــاالی زلزله، دوام در شــرایط محیطــی مختلف و 

غیره مشخص می شود.
دکتــر  بختیاری اظهار داشــت: مــا واقعًا در این سیســتم ضعف داریم و به 
همین دلیل سیستم و سازنده نمی تواند پاسخگو باشد و شناسنامه فنی 

ملکی به دقت صادر نمی شود.
وی در ادامــه بــا اشــاره به رویکردهــای جدیــد بین المللی افزود: در ســال 
که به موجب آن باید  1989 بخشنامه ای از سوی اتحادیه اروپا صادر شد 
که در ســطح منطقه اقتصادی اروپا بــه فروش می رود،  تمــام محصوالتی 
کیفــی باشــد. بختیــاری بــا اشــاره به اینکــه مدارک  کنتــرل  دارای مــدارک 
گفــت: تمــام دولتهای  کامــل تعریف شــده اســت،  کیفــی بــه طــور  کنتــرل 
که وارد بازار می شــود به نحو درســت  اروپایی موظف شــدند هر محصولی 
ح شده در بخشنامه را برآورده  طراحی و اجرا شــود و الزامات اساســی مطر

کند.
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وی در ادامه افزود: به این منظور هر محصول یا باید دارای اســتاندارد 
گواهینامــه اروپایــی باشــد و در صــورت دارا نبــودن  همگــون اروپایــی و 

شرایط مذکور، باید استاندارد ملی داشته باشد.
بختیــاری در خصــوص الزامــات اساســی بــرای محصوالت ســاختمانی 
گفــت: پایداری و مقاومتهــای مکانیکی،  طبــق مصوبــات اتحادیه اروپا 
ایمنــی در هنــگام وقــوع حریق، بهداشــت، ســالمتی و محیط زیســت، 
ایمنــی در حیــن بهــره بــرداری، حفاظــت در برابر صداهای ناخواســته، 
حفــظ انــرژی و حــرارت، مالحظات زیســت محیطی و اســتفاده پایدار از 
منابــع طبیعــی از جملــه این الزامات اســت. ایــن مقام مســئول اضافه 
کردن  کــرد: ایــن الزامــات هــم می تواند مــدرک مهمــی بــرای یونیفــورم 
گر به  که ا مقررات ســاختمانی و هم الگویی برای شناســنامه فنی باشد 
کنیم، ســازنده ها را راهنمایی می کند  صــورت یــک ماتریس به آن نــگاه 
که چگونه باید الزامات مقررات و استانداردی را رعایت و مستندسازی 

کنند.
دکتــر بختیــاری هــدف اتحادیــه اروپــا را از ایــن الزامــات، رعایــت حقوق 
کــرد: شــهروند بایــد ایمنــی، بهداشــت و  شــهروندی دانســت و تصریــح 
حفظ محیط زیســت داشــته باشــد و این موضوع برای هــر محصولی و 
کار دارد، متفاوت  هــر نــوع خدماتی بســته به اینکه با چه قشــری ســر و 

است.
کیــد بــر اینکــه بایــد توجــه بــه نقش مهــم الزامــات اساســی در  وی بــا تا

گواهینامه هــا و مــدارک فنــی و شناســنامه فنــی مدنظــر قــرار  مقــررات، 
که از لحاظ  گفت: به عبارت دیگر دســته بندی خوب و مناســب  بگیرد، 

فنی قابل اجرا و مستندسازی باشد، بسیار مهم است.
دکتــر بختیــاری در مــورد مســئولیت و پاســخگویی اظهــار داشــت: هــر 
که مســئولیتی در چرخه ســاخت و ساز دارد باید پاسخگو باشد.  فردی 
بــه عبــارت دیگــر توزیع کننــده هماننــد تولیدکننــده مســئولیت دارد و 
ع وقــت هرگونه مدارک  که در اســر تولیدکننــده هــم باید تضمین بدهد 
که مطابقت با مقررات و اســتانداردها را نشــان می دهد،  و مســتنداتی 
در اختیــار بگــذارد. وی در ادامــه افــزود: بــه عبــارت دیگــر در ارتبــاط با 
مســئولیت و پاســخگویی، تعریــف تولیدکننده و ارتباط بــا واردکننده یا 
کاالهــای وارداتی،  اطالع  کاالها و حتی  توزیع کننــده، مشــمولیت تمام 
کتبی  ح، تولید و انطباق و تضمین  کامل فروشــنده و توزیع کننده از طر

تولیدکننده مبنی بر دسترسی به تمام مدارک فنی باید لحاظ شود.
گواهینامه فنــی و اســتاندارد با یکدیگر همپوشــانی  وی بــا بیــان اینکــه 
گفــت: تفــاوت اصلــی ایــن اســت  ندارنــد و دارای تفاوتهایــی هســتند، 
گواهی  گواهینامه فنــی  گواهــی اســتاندارد می دهد امــا  کــه اســتاندارد، 
گواهینامه فنی در وهله اول تطابق با الزامات  کیفیت اســت. همچنین 

مقرراتی و انتظارات طراحی را دربر دارد.
کشور ما فاجعه ای به نام اجرا وجود  دکتر بختیاری با اشاره به اینکه در 

کشور ما در مرحله اجرا مشکالتی وجود دارد.  کرد: در  دارد، عنوان 
معاون آموزش و توسعه فناوری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی 
تمرکــز بیشــتر بر روی سیســتم تــا مصالح، مصالــح و فناوریهــای نوین و 
گواهینامه فنی  انتظارات فراتر از دامنه استانداردها را از دیگر تفاوتهای 

با استاندارد برشمرد.
گواهینامه فنی  دكتر بختیاری در خصوص حوزه های مشترک احتمالی 
گیهای اســتاندارد و روشــهای آزمون اســتاندارد  گفت: ویژ با اســتاندارد 
از جملــه ایــن حوزه های مشــترک اســت. وی در مــورد مالحظات مهم 
گزارشهای معتبر، تطبیق دقیق با  گواهیها و  گواهیها اظهار داشــت:  در 
جزییات موردنظر، مالحظات اجرایی، تشریح محصول شرایط طراحی 
و مشــخصات اجرایی از جمله این مالحظات اســت. بختیاری تصریح 
که می تواند شناسنامه فنی و پاسخگویی سازنده  کرد: یکی از مســائلی 
کند، بازنگری در ســاختار مقررات ملی  گواهینامــه فنــی مهیا  کنــار  را در 

ساختمان است. 

آقای دكتر حمید بدیعی، عضو هیئت رییسه شورای مركزی سازمان 
كرد: همه ما مهندســان پیگیر اجرای خط  نظام مهندســی نیز عنوان 
کســی بــدون  مشــی هفــده بنــدی ســازمان نظــام مهندســی هســتیم. 
کارنامــه حرفــه  ای نبایــد وارد حرفــه شــود. پروانــه اشــتغال به  داشــتن 
کارنامه  کارگاهی و  که مدرک دانشگاهی، تجربه  کســانی باید داده شود 
کسی را در جایگاه پاسخگویی نشاند،  حرفه ای داشته باشد. نمی توان 
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امــا بــه او اختیــارات نــداد.در عیــن حــال باید بــا متخلف برخورد شــود و 
کارنامه حرفــه ای و برخورد ســنگین با  گــردد. دفــاع از  تخلــف وی علنــی 
تخلفــات حرفــه در خط مشــی ســازمان نظام مهندســی برجســته شــده 

است. 
گفت: مشــاوران  ک تهران نیز در ســخنانی  رییس اتحادیه مشــاوران امال
صنعــت  پایــدار  توســعه  جهــت  در  محــوری  دانــش  رویکــرد  بــا  ک  امــال
ســاختمان حرکــت می کننــد، رســیدن به توســعه پایــدار در ایــن صنعت 

کسب می شود. تاثیرگذار، قطعا با مولفه پاسخگویی 

مهنــدس  حســام عقبایــی در پانــل تخصــص، تجربــه، اختیــارات و 
كــه در اولیــن همایــش ملــی ســازنده پاســخگو  مســئولیت ســازندگان 
کــرد: بــرای رســیدن بــه  برگزارشــد، ضمــن بیــان مطلــب فــوق تصریــح 
که یکــی از آنها وضــع قوانین  پاســخگویی ابزارهــای متفاوتــی نیــاز اســت 
صحیــح اســت لــذا مســئولیت پذیــری نهادهــا در ایــن صنعــت بــا وضــع 

کاربردی تحقق می یابد. قوانین 

مهنــدس عقبایی در ادامه افزود:  وضــع قوانین غیرکاربردی و نیز عدم 
جلــب نظــر بخــش خصوصــی در وضــع قوانین، از چالشــهای اساســی در 

عدم پاسخگو بودن نهادها است.
کیــد بــر اینکــه در صنعــت ســاختمان پاســخگو بــودن تنهــا بــه  وی بــا تا
ک در چرخه صنعت  گفت: مشــاوران امــال ســازندگان اطــالق نمی شــود، 
که مهندســی فروش پروژه ها را به عهده دارند نیز می بایست  ســاختمان 

پاسخگویی از آنها مطالبه شود.
مهنــدس عقبایــی یکــی از شــاخصه های اصلــی پاســخگویی را تخصص 
کافی اســت  که فاقــد تخصص و دانش  برشــمرد و اذعــان داشــت: فردی 

قطعا پاسخگو هم نمی تواند باشد.
گفت: طبق  کــرد و  وی بــه اصالحــات اخیــر در قانون نظام صنفی اشــاره 
کسب در حوزه  که می خواهند مجوز فعالیت و پروانه  این قانون افرادی 
کنند باید دارای سواد خواندن و نوشتن باشند در حالی  ک دریافت  امال
کــه بــه اعتقــاد بنده بایــد دارای مهارت فنــی و قانونی باشــند. عقبایی با 
کــه دارای ســواد خواندن و نوشــتن اما فاقــد مهارت  بیــان اینکــه فــردی 
فنی و قانونی اســت نمی تواند پاســخگوی مطالبات مردم باشــد، افزود: 
که صالحیت های الزم را برای اداره بنگاه اقتصادی به  کی  مشاوران امال
ک را دارد باید ابزارهای مناسب پاسخگویی به مطالبات  نام مشــاور امال

بهره برداران را نیز در اختیار داشته باشد.
کند  ک می خواهد ملکش را معامله  وی افزود: به طور مثال مشــاور امال
امــا بــه وضعیت ثبتی آن ملک اشــراف نــدارد و از وضعیت مجهول بودن 
کاربری آن ، وضعیــت رهن و بدهی  و اصــل بودن ســند ملــک ، وضعیت 

گاهی و اشرافی ندارد.  بانکی ملک آ

آقای عقبایی با اشــاره به ضرورت لینک شــدن تمامی نهادها به چرخه 
ک  کرد: مشاور امال ک، تصریح  آخر صنعت ساختمان یعنی مشاوران امال
گر زمانی که دسترسی کامل به حوزه معامالتی خود داشته باشد قطعا با  ا
ج آن در سند به بهره بردار پاسخگو است. وی با بیان اینکه وضعیت  در
گفت:  کشــور قابل قیاس نیست،  ک با دیگر صنوف  صنف مشــاوران امال
ک  کــه قانون مشــاوران امال کردیم  مــا بــه مراجــع قانونــی و ذیربط اعــالم 
گرفته شــود. وی  کند و جایــگاه آن جــدی  بایــد بــا دیگــر صنــوف تفــاوت 
گفــت: متاســفانه وضعیــت پیش  کــرد و  بــه پیــش فروش مســکن اشــاره 
که نه مشــاوران  فروش مســکن با ضعف قوانین به جهتی حرکت می کند 
کننــد و نه دفترخانه، لذا وضع قوانین و  ک می توانند در آن دخالت  امــال
کنیم و بعد به دنبال پاسخگو بودن  جایگاه های قانونی را تبیین و روش 
کلیه نهادهای  کید بر حذف نگاه تک محوری در  فعاالن برویم. وی با تا
فعــال در صنعت ســاختمان افزود: با نگاه تک محــوری و منفعت طلبانه 
رسیدن به توسعه پایدار در صنعت ساختمان غیرممکن است. عقبایی 
در پایــان خاطرنشــان ســاخت: وضــع قوانیــن صحیــح و اصــالح قوانیــن 
موجــود، لینک شــدن مجموعه های ســاختمانی با هم، داشــتن برنامه 
که می تــوان پاســخگویی را از  جامــع و دانــش و مهــارت ابزارهایــی اســت 

کرد. نهادهای سازنده و غیرسازنده و مسئوالن فعال مطالبه 
و  حقوقــی  كمیســیون  ســابق  رییــس  نیک نــژاد  مجیــد  مهنــدس 
كانون سراســری انبوه ســازان گفت: بــه لحاظ حرفه ای  آیین نامه های 
کارگاه مسئولیت  که در  کســی  و طبق ماده 4 قانون نظام مهندســی، آن 



پیامآبادگران
47آذر1393شماره326

که مسئولیت اجرای  کسی  ساخت را به عهده دارد سازنده است و آن 
طرحهای عمرانی را به عهده دارد، سازنده تولیدکننده است.

که  مهنــدس نیک نژاد در پانل تخصص، تجربه و اختیارات ســازندگان 
در اولین همایش ملی ســازنده پاســخگو برگزار شد ضمن اعالم مطلب 
کــرد: Developerهــا در بخــش خصوصی فــرد حقیقی یا  فــوق تصریــح 
کنــد و از مراحل  کــه یک پــروژه عمرانی را تعریــف می  حقوقــی هســتند 
مدیریت مالی، فنی ، ساخت و ارائه آن پروژه به بازار را به عهده دارند.
کم رنــگ شــدن فعالیــت Developerهــا و جامعه  مهنــدس نیک نــژاد 
کوتاهی پاســخگویی مســئوالن دانست و  ک را برآمده از  مشــاوران امال
افزود: در این مورد قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در تصویب 
که یک سال بعد از تصویب قانون نظام مهندسی  نامه هیئت وزیرانی 
بــه دســت آمــده اســت طبــق مــاده 7 آن مراجــع صــدور پروانــه بــرای 
که دارای  مجتمع ها و ساختمانهای بیش از 5 واحد تنها برای افرادی 
صالحیتهــای حرفــه ای هســتند و در همــان تصویب نامه تعریف شــده 
 است، صادر می شود. وی با اشاره به اینکه سازندگان دارای صالحیت
 حرفــه ای و تعریــف شــده در تصویــب نامــه هیئت وزیــران انبوه ســازان 
نام دارند، اظهار داشــت: انبوه سازان مسکن و ساختمان، سازندگانی 

که به زبان بین المللی با نام Developer از آنان یاد می شود. هستند 
ح  وی بــا اشــاره بــه اینکــه Developerهــا بــرای تعریف یک پــروژه از طر
مهندســان مشــاور اســتفاده می کننــد، اذعــان داشــت: در پروژه هــای 
گاهی الزم اســت پیمانکاران مختلفی در بخش ســاختمانی،  بزرگ نیز 

تاسیسات، برق و مکانیک برای مشغول شدن در پروژه ها از شرکتهای 
پیمانکاری حضور یابند.

وی تصویب نامــه هیئــت وزیــران را بخشــی از قانــون نظــام مهندســی 
دانســت و یادآور شد: طبق بندهای دیگر این تصویب نامه می بایست 
کــه متولــی قانون  وزارت بازرگانــی بــا همــکاری وزارت راه و شهرســازی 
کز اطالعات مسکن و ساختمان را  کنترل اســت، مرا نظام مهندســی و 

کند. ک را سازمان دهی   راه اندازی و صنف مشاوران امال
مهنــدس نیک نــژاد بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال حاضــر انبوه ســازان 
کــه  گفــت: در حالــی  کار ثبــت شــده اند،  ک در اداره  و مشــاوران امــال
تشــکلهای صنفی حرفه ای باید در وزارت راه و شهرســازی ثبت شود و 
گیرد هنوز این امر تا به  تمام فعالیت آنها زیرنظر این وزارتخانه صورت 

امروز تحقق نیافته است. 
کــه هرگونــه خدمات  وی افــزود: طبــق قانــون نظــام صنفــی هــر فردی 
تولیدی را ارائه می دهد باید دارای پروانه فعالیت باشد ولی متاسفانه 
پروانه اشتغال با پروانه صالحیت حرفه ای تفاوت آن مشخص نیست 

و پروانه صالحیت حرفه ای مغفول مانده است. 
مهندس نیک نژاد متولی صدور پروانه صالحیت حرفه ای را وزارت راه 
کســی  و شهرســازی دانســت و یادآور شــد: طبق قانون نظام صنفی هر 
کــه می خواهــد فعالیت تولیــدی انجام و خدمات تولیــدی خود را ارائه 
کنــد و فقدان آن برای  دهــد باید با پروانــه صالحیت حرفه ای فعالیت 

تولیدکنندگان جرم محسوب می شود. 
کــه می خواهنــد  کاردانهــا، انبوه ســازان، مهندســان مشــاور  وی افــزود: 
فعالیت حرفه ای انجام دهند می بایست طبق قانون صنفی ابتدا مجوز 
قانونی فعالیت حرفه ای صنفی خود را از وزارت راه و شهرسازی دریافت 

کشور شکل نگرفته است. کنون این رویداد در  که متاسفانه تا کنند 
مهندس نیک نژاد در پایان عدم صدور مجوز قانونی فعالیت صنفی و 
کوتاهی اساسی وزارت راه و شهرسازی  حرفه ای برای مراجع تولیدی را 
کرد و خواســتار شــد: پاســخگویی ســازندگان و  و دولتهای قبل عنوان 
تولیدکننــدگان با قانونی شــدن جایگاه حرفــه ای و قانونی فعالیت آنها 
که امیدوارم تشکیالت صنفی هر چه زودتر با تالش وزارت  کســب  شود 

کند. راه و شهرسازی شکل قانونی به خود پیدا 

 در بیانیــه پایانــی ایــن همایــش بــر تشــكیل دبیرخانه پاســخگویی 
كیــد شــد.بر اســاس ایــن بیانیــه، دبیرخانــه  صنعــت ســاختمان تا
از  گیــری  بهــره  بــا  اول  گام  در  ســاختمان  صنعــت  پاســخگویی 
كارشناســان حــوزه های مختلــف، پیگیر طراحی مدل پاســخگویی 
كــه بــه  صنعــت ســاختمان خواهــد بــود. ایــن مــدل، عــالوه بــر آن 
الگویــی بــرای فعــاالن صنعت ســاختمان بــرای تحقق پاســخگویی 
تبدیــل خواهد شــد، بــا دربرداشــتن فرآیند ارزیابی، منجر به شــكل 

گیری »جایزه ملی پاسخگویی صنعت ساختمان« خواهد شد. 
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دومین همایش ملی شناسنامه فنی ملكی ساختمان در روز 25 آذر 
با حضور رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان، مدیركل دفتر 
سازمانهای مهندسی و تشكلهای حرفه ای وزارت راه و شهرسازی 
و رئیس ستاد اجرای خط مشی و راهبردهای عملی سازمان نظام 
مهندســی ســاختمان برگزار شــد.  در این همایش از تمام مدیران 
روابط عمومی ســازمان نظام مهندسی اســتانها قدردانی شد. در 
بیانیه پایانی همایش، بر لزوم تبدیل شناسنامه فنی ملكی از یک 
كه  كید شــد به نحوی   قانونی به یک فرهنگ عمومی تا

ً
الزام صرفا

هیــچ خریــداری حاضر بــه خرید ســاختمانی فاقد این شناســنامه 
گرامی ماهنامه پیــام آبادگران  را به متن  نشــود. توجــه خوانندگان 
گفتگوهای همایش  جلب می نماییم. كامل این بیانیه و مشــروح 
كبــر تــركان، ریاســت دومیــن همایــش شناســنامه فنــی  مهنــدس ا
کــه در  ملكــی ســاختمان بــا ذکــر مثالــی اظهــار داشــت: همــان طــور 
کمترین ســود بهره مند  کشــاورزی، تولیدکنندگان از  تولید محصوالت 
می شــوند و ســود اصلــی بــه حلقه هــای واســطه می رســد در صنعــت 
ســاختمان نیــز واســطه های میان تولید تا مصرف بســیار زیاد اســت.
که  وی در ادامــه افــزود: علت این موضوع می تواند ناشــی از آن باشــد 
گر شبکه های پخش صنعتی مدرن  شــبکه های توزیع مدرن نشده و ا

کــم می شــود. در صنعت  شــود فاصلــه بیــن قیمــت تولیــد تــا مصــرف 
کــه این  ســاختمان بهره بــرداران بــا واســطه هایی در تمــاس هســتند 
کسی بخواهد خانه ای خریداری  گر  واســطه ها تولیدکننده نیستند و ا
کنــد. کنــد نمی توانــد از وضعیــت ســازه و اســتحکام آن اطــالع پیــدا 

ک نیــز قدرت تشــخیص ایــن مســائل را در  بنگاه هــای معامــالت امــال
که می توان فهمید حلقه  مورد ســاختمان ندارند، در همین جاســت 
که می تواند  مفقوده صنعت ســاختمان شناســنامه فنی ملکی اســت 
در مــورد اســتحکام و وضعیــت یک ســازه اطالعاتی را بــه بهره برداران 
بدهــد. در غیــر ایــن صورت خریــداران و بهره بــرداران تنهــا یک تصویر 
که مشــخصات فنی آن معلوم نیست. مدرکی  نقاشــی شده می بینند 
که در مورد وضعیت درونی و استحکام یک ساختمان توضیح می دهد 
کــه در حــال حاضــر یــک شــبکه جاری  شناســنامه فنــی ملکــی اســت 
کم دارد. شرایط عمومی  ک را  نیست و موضوعی به نام مهندسی امال
ک جایگاهــی ندارد، شــرایط عمومی پیمان  پیمــان در معامــالت امال
که در ســاخت و ســاز دولتی وجود دارد اما در  بیش از 50 ســال اســت 
ساخت و ساز خصوصی هنوز شرایط عمومی پیمان وارد نشده است.

مهنــدس ترکان با بیان اینکه تعداد شناســنامه های فنی ملکی صادر 
شــده نســبت بــه تعــداد ســاختمان های احــداث شــده بســیار اندک 

ح شد: در بیانیه پایانی همایش شناسنامه فنی ملکی ساختمان مطر

ضرورتتبدیلشناسنامهفنی
بهمطالبهعمومی
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که بــه رغم الزامی  اســت، اظهــار داشــت: دلیل این موضوع این اســت 
بودن حضور مجری ذی صالح در ساختمانها، این عامل مهم در روند 
ســاخت وســاز حضور ندارد و شناســنامه فنی ملکی هم الزامی نیست 
و ایــن موضــوع حقوق بهره بــرداران را به خطر می انــدازد. بدون انجام 
کنترل ساختمان ظرفیتهای  هیچ اصالحی در قانون نظام مهندسی و 
بســیاری در آن وجــود دارد، بــا وجود همیــن آیین نامه های موجود در 
انجــام دارد. را  اقدامــات بســیاری  نظــام مهندســی می تــوان  قانــون 
بــه  اشــاره  بــا  کشــور  ســاختمان  مهندســی  نظــام  ســازمان  رییــس 
گفت: این اصالحیــه در حالی انجام  اصالحیــه قانــون نظام مهندســی 
که هنــوز حرفه ای ها ســاختمان ها را نمی ســازند و هنوز اخذ  می شــود 
گرفتن از صاحــب ملک اســت و در  بهــای نظــارت بــه معنــای عــوارض 
از  متاســفانه  نمی خــرد.  را  مهندســی  خدمــات  ملــک  صاحــب  واقــع 
کافــی اســتفاده نشــده  ظرفیتهــای قانــون نظــام مهندســی بــه انــدازه 
فنــی  شناســنامه  چارچــوب  در  تغییــری  هیــچ  بــدون  شــاید  اســت، 
کار بســیاری وجود داشــته باشــد و شــاید در زمان دیگری  ملکی جای 
بتــوان اقداماتــی را بــرای ارتقــای شناســنامه فنــی ملکــی انجــام داد.
وی بــا بیان اینکــه دومین همایش شناســنامه فنی ملکی ســاختمان 
کــه دریچــه دیگــری بــه روی حلقــه مفقــوده صنعــت  کمــک می کنــد 
گفــت: ایــن دریچــه تجــارت صنعت ســاختمان  ســاختمان بــاز شــود، 
کــه مهندســی  اســت و شناســنامه فنــی ملکــی اولیــن مدرکــی اســت 
مهندســی  نظــام  ســازمان  رییــس  می شــود.  آغــاز  آن  بــا  ک  امــال
ک  امــال بنگاه هــای معامــالت  گفــت: در  پایــان  کشــور در  ســاختمان 
هــم بایــد نظــارت یــک مهنــدس دارای پروانــه اشــتغال وجود داشــته 
باشــد تــا شناســنامه فنــی ملکی ســاختمان جزو اســناد الــزام آور ملک 
کنــد. شــود تــا بــه واســطه آن خریــدار بــا حقــوق خــود آشــنایی پیــدا 
همایــش  دومیــن  علمــی  كمیتــه  دبیــر  بدیعــی،  حمیــد  مهنــدس 
شناســنامه فنــی ملكــی نیز با اشــاره به اینکــه اجرای شناســنامه فنی 
کشــور توســعه یابــد و تدریجــًا نســبت بــه ارتقا و  ملکــی بایــد در ســطح 
ح جامع بدون  گــر در فکر اجرای یک طر گفت: ا بهبود آن اقدام شــود، 
نقــص بــرای هــر محصــول و شناســنامه آن باشــیم، بــه این ســادگی ها 
گمان مــا اجرای شناســنامه  بــه نقطــه مورد نظــر نخواهیم رســید؛ بــه 
گر تنهــا چند  فنــی ملکــی بــه هیــچ وجــه نبایــد متوقــف شــود و حتــی ا
نقطــه مثبت دارد باید همــان موارد تاثیرگذار به مرحله اجرای برســد.
فاقــد  آن  بــدون  شناســنامه  کــه  بخــش  مهمتریــن  کــرد:  کیــد  تا وی 
کــه  اعتبــار خواهــد بــود، بازرســی های فنــی اســت. تمامــی مــواردی 
ذکــر شــده زمانــی قابــل پذیــرش و قابــل اطمینــان بــرای بهره بــردار و 
کــه تمــام ایــن فرآیندها توســط شــرکتهای  کمیتــی اســت  دســتگاه حا
کنتــرل و بازرســی فنــی شــده باشــد.  کنتــرل و بازرســی از صفــر تــا صــد 
در ایــن صــورت ایــن محصــول بــه صــورت فرآینــد و محصــول نهایــی 
اســت. برخــوردار  نســبی  ســالمت  از  و  داشــته  را  الزم  کنترلهــای 

ملکــی  فنــی  شناســنامه  همایــش  دومیــن  علمــی  کمیتــه  دبیــر 
گــر امــروز بــا حمایــت همــه شــهرداری  کیــد بــر اینکــه ا ســاختمان بــا تا
کشــور شناســنامه فنــی به صــورت قاطع عملیاتی شــود،  های سراســر 
حتــی بــا نمــره 30 بــه تدریــج ایــن نمــره بــه 100 ارتقــا خواهــد یافــت.

كمیســیون عمران  مهنــدس عبدالكریم حســین زاده نایــب رییس 
مجلــس نیــز ســخنران دومیــن همایــش ملــی شناســنامه فنــی ملکی 
گفت: ســازنده باید  ســاختمان بود. وی در فرازی از صحبت های خود 
کار در ارتباط با آن  کرده و تا آخــر  ســاختمان را ماننــد فرزنــد خود تلقی 
باشــد و تمــام تبعــات آن را بســنجد. هرچنــد در مــاده 21 قانــون نظام 
مهندســی بر ضــرورت بحث تدوین شناســنامه فنی ملکی ســاختمان 
کید شــده  کالن شــهرها تا بــرای ســاختمان هــای 3 هــزار متر مربــع در 
کشور در معرض خطرات سیل و زلزله قرار  است، اما بسیاری از مناطق 
دارند و شناســنامه فنی ملکی باید برای همه ســاختمانها صادر شود.

حســین زاده بــا بیــان اینکــه بخشــی از درآمــد ســاالنه مردم به مســکن 
کــه در زمینه ســاخت و ســازها  گفــت: نیــاز اســت  اختصــاص می یابــد، 
گــر پزشــک یــک فــرد را جراحــی می کنــد  بســیار جــدی باشــیم چــون ا
مــا تمــام شــهرها را جراحــی می کنیــم و جان و هســتی ملت در دســت 
ماســت. ایــن نماینــده مجلــس در ادامــه اظهــارات خــود افــزود: هــر 
شهروند ایرانی یک سوم درآمد خود را باید به مسکن اختصاص دهد.

هویــت  بــه  بی توجهــی  از  انتقــاد  ضمــن  حســین زاده  مهنــدس    
بخشــی  قدیمــی  ســاختمان های  گفــت:  کشــور  در  ایرانــی  معمــاری 
از شهرســازی  امــا حــال  را تشــکیل می دهنــد  مــا  از هویــت معمــاری 
بازگشــت  کــه  اســت  مانــده  باقــی  چیــزی  چــه  مــا  فاخــر  معمــاری  و 
را می طلبــد. تعلــق شــدید همــه مســئوالن  ایــن موضــوع حــس  بــه 

نایب رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی در عین حال اظهار 
که در مقابل این شــرایط از شهر قرار می گیریم می بینیم  داشــت: وقتی 
کوچه ها حتــی خانه ها نیــز نمی توانند با انســانها  کــه نــه تنها شــهرها و 
که نظارتها واقعی و دقیق نبوده است. کنند به این دلیل  ارتباط برقرار 

وی همچنیــن با اشــاره بــه اینکه تهیه و تدوین شناســنامه فنی ملکی 
فلســفه وجــودی ســازمان  افــزود:  کنــد،  را هموار تــر  مــا  راه  می توانــد 
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نیــرو و دپارتمانهــای  راه و شهرســازی، وزارت  نظــام مهندســی، وزارت 
شهرسازی، معماری و عمران و سایر بخش های فعال در این حوزه باید 
مشــخص شــود. مــا باید در ارائــه اطالعات دقیــق به مردم با حساســیت 
اســت. کار  اول  شــرط  بخشــی  گاهــی  آ چــون  کنیــم،  عمــل  بیشــتری 

پیــروز حناچی، معاون شهرســازی و معماری وزارت راه و شهرســازی 
شناســنامه فنی ملكی ســاختمان را معتبرترین ســند در شــرایط بیمه 
کــه  گفــت: متاســفانه واقعیــت ایــن اســت آنچــه  ســاختمان دانســت و 
در قانــون بــه عنــوان شناســنامه فنــی ملکــی ســاختمان تعییــن شــده 
کــه در حــال حاضر اجــرا می شــود تفــاوت بســیاری دارد. اســت بــا آنچــه 
پیروز حناچی در دومین همایش ملی شناســنامه فنی ملکی ساختمان 
کرد: دســت اندرکاران صنعت ســاختمان  ضمن اعالم این مطلب، اظهار 
گیرند.  کیفیت را در پیش  کیفیت و رسیدن به ساختمان های با  باید راه 
مهنــدس حناچــی بــا بیــان اینکــه جریــان رقابــت ســالم در بــازار صنعت 
ساختمان منجر به ارتقاء کیفیت می شود، افزود: رقابت سالم با مدیریت 
کیفیــت را بــاال بــرده و  صحیــح در شــهرها و ساختمان ســازی می توانــد 
ثمــره زحمــات دســت اندرکاران در ایــن فضا را به درســتی نمایان ســازد. 
کشــورها مهندســان ارشــد و معتبر، به  وی با اشــاره به اینکه در برخی از 
گفت: ما  عنــوان مهندســان امیــن در شــرکت بیمه شــناخته می شــوند، 
کشــورهای پیشــرفته راه  در صنعــت ســاختمان بایــد با اتــکا به تجربیات 
گیریم و با ایجاد فضای ســالم رقابتی، فضای ســالم و با  کیفیــت را پیــش 
کیفیتــی را بــرای زندگــی شــهروندان به ارمغــان آوریم.  وی با بیــان اینکه 
کنتــرل ســاختمان می توان  بــا اجــرای صحیــح قانــون نظام مهندســی و 

کرد، به عالوه با  پروسه اجرای شناسنامه فنی ملکی ساختمان را واقعی 
جایگزین شدنDeveloper ها به جای بساز و بفروشهای فعلی می توانیم 
یابیــم. دســت  مطلــوب  ســاختمان های  دارای  و  کیفیــت  بــا  شــهر  بــه 
شــدن جایگزیــن  مســیر  دارد  وظیفــه  دولــت  کــرد:  کیــد  تا  وی 

Developer ها به جای بساز و بفروش ها را برای تولیدکننده های مسکن 
کنــد تاDeveloper ها با مدیریت پروســه ســاخت و ســاز از ابتدا تا  همــوار 
کنند. حناچی در  کیفیت طی  انتهای ســاخت مســکن و ســاختمان را با 
گفت: با  کرد و  کنترل ســاختمان اشاره  ادامه به قانون نظام مهندســی و 
که از ســوی نهادهــای اجرایی این قانــون برای اجرای  وجود تالشــهایی 
گرفته اســت، اما هنوز برخی از مــوارد آن تا به امروز اجرا  کامــل آن صورت 
کنترل ســاختمان را  نشــده اســت.  وی ماده 4 قانون نظام مهندســی و 
گفت: مســکوت  کرد و  یکــی از مــوارد مســکوت ماندن ایــن قانون معرفی 
کار عوامــل  کیفیــت  مانــدن ایــن قانــون باعــث شــده اســت تخصــص و 
فعــال در حیطــه ســاخت و ســاز بــرای بهــره بــرداران ناشــناس بمانــد. 
کشــورهای  معــاون وزیــر راه و شهرســازی بــا بیــان اینکــه در بســیاری از 
بــرای  زندگــی  مطلــوب  فضــای  ایجــاد  بــرای  شــهرها  پیشــرفته، 
خــود  از  بایــد  مــا  حــال  گفــت:  می کننــد،  ســالم  رقابــت  شــهروندان 
بــرای  هــم  بــا  میــزان  چــه  مــا  شــهرهای  کالن  و  شــهرها  کــه  بپرســیم 
می کننــد؟  تــالش  شــهروندان  بــرای  زندگــی  مناســب  فضــای  ایجــاد 
گفــت: بــا مقایســه جــداول درآمــد شــهرها به ایــن موضوع  وی در ادامــه 
کســب  کــه متاســفانه در حــال حاضــر شــهرها تنهــا بــرای  پــی می بریــم 
کید بر  درآمــد بیشــتر برای شــهرها با هم بــه رقابــت می پردازند. وی بــا تا
کســب  که بخشــی از درآمد شــهرها از طریق منابع ناســالم و ناپایدار  این 
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کیفیــت و ارتقــاء فضــای زندگــی  می شــود، ادامــه داد: در ایــن وضعیــت 
شــهروندان فرامــوش شــده و شــهرها جوابگــوی نیــاز شــهرها نیســتند.
معــاون معمــاری و شهرســازی وزارت راه و شهرســازی بــا اشــاره بــه اینکه 
کســب درآمــد بیشــتر، تولیــد رانــت می کنــد،  خروجــی رقابــت شــهرها در 
میــان  رقابتــی  ناســالم  ایجــاد شــدن فضــای  بــا  ایــن شــرایط  گفــت: در 
کیفیت ممکن نیســت و نگران شــدن امری طبیعی  شــهرها، رســیدن به 
اســت. وی افــزود: رقابــت و ممیــزی در صنعــت ســاختمان مــا را بــه این 
کیفی ســازی بــه ســختی به  کیفیــت و  کــه رســیدن بــه  نتیجــه می رســاند 
گاهی  دســت می آیــد.  مهنــدس حناچی در بخشــی از ســخنان خود بــه آ
که تفاوت ســاختمان  گفت: هــدف مورد نظــر ما این اســت  کــرد و  اشــاره 
مشــخص  کیفیــت  فاقــد  ســاختمانهای  بــا  مقایســه  در  فنــی  و  خــوب 
گاهــی همــه دســت اندرکاران و بهره بــرداران  کــه ایــن موضــوع بــا آ شــود 
بایــد  ک  امــال مشــاوران  کــرد:  اظهــار  پایــان  در  وی  می آیــد.  دســت  بــه 
بدیهی تریــن اطالعات را از ســاختمان در اختیار بهره بــرداران قرار دهند.

در بخش بعدی از برنامه، پانل تخصصی شناسنامه فنی ملکی ساختمان 
با نام حقوق بهره برداران صنعت ســاختمان و ضرورت صدور شناســنامه 
فنی ملکی ســاختمان با مدیریت دکتر حمید بدیعی برگزار شــد. منوچهر 
شیبانی اصل مدیرکل دفتر سازمان های مهندسی و تشکلهای حرفه ای، 
فریــدون بلغــاری مدیــرکل دفتــر هماهنگــی امــور اســتان ها و دبیرخانــه 
ک  شــورایعالی استانداری، حسام عقبایی ریاســت اتحادیه مشاوران امال
ک ســازمان ثبت اســناد و  تهران، محمد حســن بکائیان معاون امور امال
کشور، نادر نجیمی مشاور معاون شهرسازی و معماری وزارت راه  ک  امال
کاردوســت ریاســت انجمن صنفی شرکت های  و شهرســازی و علی اصغر 

کنترل و بازرسی ساختمان ایران از سخنرانان حاضر در پنل مذکور بودند.
رئیــس پانل در مورد حقــوق بهره برداران ســاختمان و ضرورت صدور 
گفت: با اشــاره به اینکه در ششمین  شناســنامه فنی ملكی ســاختمان 
دوره از فعالیــت ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان، تنظیــم یــک خط 
کمــک اعضای شــورای مرکــزی و اعضــای هیأت مدیره اســتانها  مشــی بــا 
گرفــت. ایــن خــط مشــی ابتــدا در 13 بنــد بــه امضای  کار قــرار  در دســتور 
مهنــدس تــرکان بــه عنــوان پیش نویس بــه ســازمانهای نظام مهندســی 
کــه تیرماه  ارســال و نظرخواهــی شــد و نهایتــا در اجــالس شــورای مرکزی 
امســال در تهران برگزار شــد، در 17 بند به تصویب هیأت عمومی رســید.

حمید بدیعی ادامه داد: از همین رو امروز یک خط مشی در دست داریم 
که همه ما به نوعی در چارچوب مقررات سازمانی و نیز در چارچوب قانون 
کنترل ســاختمان، پیگیر اجرایی شــدن آن هســتیم. نظــام مهندســی و 

گفتــه بدیعــی ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان در پنــج زمینــه  بــه 
کمــک بــه تعییــن صالحیــت اعضــا و صــدور پروانــه اشــتغال بــرای آنهــا از 
ســوی وزارت راه وشهرســازی می کنــد. این پنــج بخش عبــارت از جایگاه 
طراحــی، مجری یا ســازنده و به تعبیــر دقیقتر پیمانکار، ناظر، شــرکتهای 
که  کنتــرل و بازرســی و همچنین شــرکتهای خدمات آزمایشــگاهی اســت 
ســه مــورد اول شــامل اعضــای حقیقی و حقوقــی و دو مورد بعــدی صرفا 
شــامل اعضای حقوقی ســازمان می شــود. لــذا وظیفه ذاتی ســازمان، به 
کــردن دانــش ایــن اعضــای حقیقــی و حقوقی خود اســت و در جهت  روز 
کیفیت و اعتالی مهندسی در این مسیر حرکت می کند. کمک به ارتقای 
کمیته علمی دومین همایش شناســنامه فنی ملکی ســاختمان در  دبیــر 
کنم و آن اینکه  عین حال اظهار داشت: در اینجا باید به دو موضوع اشاره 
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کنترل هــا، باید به شــکل فرآیندی باشــد و محصــول نهایی را باید  اوال 
شــرکت های بازرســی به عنــوان اعضای حقوقی ســازمان انجام دهند 
که  و مســئولیت حرفه ای خود را بپذیرنــد. همچنین ازجمله مواردی 
کرده، بازرســی  کشــورهای پیشــرفته جریان پیدا  امــروز در بســیاری از 
که این ســاختمان در آینده قابلیت  به منظور تطبیق شــرایطی اســت 
سرویس، تعمیر و نگه داری را داشته باشد. یعنی در اینجا صرفا مقوله 
ک نیســت، بلکه تایید قابلیت های مذکور از جمله مواردی  تولید مال
گر در زمان بهره بهرداری یــا به طور دقیقتر در مراحل تولید  که ا اســت 
بــه آنهــا پرداختــه نشــود، در آینده بهره بــردار را دچار مشــکل می کند.

و  اســتانها  امــور  هماهنگــی  دفتــر  كل  مدیــر  بلغــاری،  مهنــدس 
و  مســئولیت ها  تشــریح  در  اســتاندارد  شــورایعالی  دبیرخانــه 
ملــی  ســازمان  گفــت:  اســتاندارد  ملــی  ســازمان  ماموریتهــای 
اســت.  کشــور  در  ملــی  اســتاندارد  تدویــن  مرجــع  تنهــا  اســتاندارد 
اداره  را  آن  کارشناســان  از  تعــدادی  و  وزیــر   12 از  متشــکل  شــورایی 
که  می کنند و ریاســت آن برعهده رییس جمهور اســت. این شوراست 
کاالیی مشــمول اســتاندارد اجباری شــود یا نشــود.  تصمیــم می گیرد 
مشــمول  کــه  آیین نامه هایــی  از  یکــی  داد:  ادامــه  بلغــاری  فریــدون 

 2800 آیین نامــه  اســت،  شــده  اســتاندارد 
که اخیــرا بازنگری شــده و 24 ســال  اســت 
از اجرایی شــدن ایــن آیین نامــه می گذرد. 
نهادهــای  ســال   24 ایــن  طــول  در  گــر  ا
مســئول مثــل ســازمان نظــام مهندســی، 
ســازمان اســتاندارد و... در عملکــرد خــود 
و  می کردنــد  اجرایــی  را  قوانیــن  و  دقــت 
ســاالنه 500 تــا 600 هــزار مســکن مطابق با 
کشــور تولید  معیارهــای ایــن آیین نامــه در 
می کردیم، حال بیش از 14 میلیون مسکن 
کشــور داشــتیم. مطابــق بــا اســتاندارد در 
کدام از این خانه ها 4  گر در هر  وی افزود: ا
نفر زندگــی می کردند، بیــش از 57 میلیون 
اســتاندارد  مســکن  کشــور  مــردم  از  نفــر 
کــه امــروز در تندبادها تــا این حد  داشــتند 
کشــور  نمی لرزیدنــد و 75 درصــد از مــردم 
در ســاختمانهای ایمــن زندگــی می کردند. 
درخصــوص  وضعیــت  همیــن  کنــون  ا
می کنــد. صــدق  ملکــی  فنــی  شناســنامه 
ســال  کــرد:  بیــان  حــال  عیــن  در  بلغــاری 
کــه  کــردم  ح  پیــش نیــز ایــن ســوال را مطــر
چرا شناســنامه فنی ملکی ساختمان ارائه 

نمی-شود و چه موانعی در مسیر اجرای آن وجود دارد و آیا این مشکالت 
کنــون به صورت مکتوب ارائه شــده اســت؟ امــا به جرات  و مســائل تا
که دیگــر بهانه نبود مصالح اســتاندارد را نمی پذیرم. می توانــم بگویم 

طــول  در  اســتاندارد  عالــی  شــورای  دبیرخانــه  مدیــرکل  اذعــان  بــه 
گــر این چنین نبــود، اما در حال حاضــر بیش از 80  گذشــته ا ســالهای 
درصــد تولیــدات مصالــح ســاختمانی بــا معیارهــای اســتاندارد تولید 
می شــود. در ســال 85 طبــق آمار از بیــش از هــزار و 200 واحد تولیدی 
کیفیــت اســتاندارد تولیــد بــود،  شــن و ماســه فقــط 12 واحــد دارای 
کیفیــت اســتاندارد  کنــون بیــش از هــزار و 200 واحــد تولیــدی بــا  امــا ا
کاالهــای خــود را عرضــه می کننــد. در بخــش تولیــد بتــن آمــاده نیز در 
کــه  ســال 82 نیــز حــدود 18 واحــد تولیــدی اســتاندارد فعــال بودنــد 
بــه بیــش از 900 واحــد تولیــدی رســیده اســت. کنــون ایــن تعــداد  ا

كنتــرل  كاردوســت، رییــس انجمــن صنفــی شــركت های   مهنــدس 
ملــی  مقــررات  دوم  مبحــث  گفــت:  ایــران  ســاختمان  بازرســی  و 
کــه حــاوی  ســاختمان، شناســنامه فنــی ملکــی را ســندی می دانــد 
اطالعات فنی و ملکی ساختمان است. چگونگی رعایت مقررات ملی 
ســاختمان و ضوابــط شهرســازی بایــد در این شناســنامه قید شــود.
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کاردوست افزود: با دقت در این تعریف، می بینیم  مهندس علی اصغر 
کامال استفاده نشده و سه پارامتر  که از ظرفیت قانون نظام مهندسی 
هویت، کیفیت و اطالعات فنی و ملکی ساختمان را به عنوان انتظارات 
کیفیت داشــته  کاال  گر  کرد. ا مــردم، می تــوان از این تعریف اســتخراج 
که شناسنامه  باشد، هویت هم پیدا می کند؛ اما عمال در استان هایی 
بــرآورده نمی کننــد. را  انتظــارات  فنــی ملکــی صــادر می شــود، عمــال 
به گفته وی، سرفصل هایی که باید در مورد ساختمان انجام بگیرد، از 
کار ادامه دارد. عوامل انسانی،  دستور نقشه شروع می شود و تا پایان 
مصالح ساختمانی، نقشه ها و مستنداتی که تهیه می شود و نیز کنترل 
که به  اجرایی همه آنها در شناســنامه فنی ملکی آمده، اما وزن هایی 
کار داده شده، درست نیست و وزن سرفصلها به درستی  این سبک از 
توزیــع نشــده اســت. درنهایــت بخش آخــر ارزیابی چگونگــی عملیات 
که درست نیست. مثال در شمال تهران  اجرایی را صفر و صد می دانند 
ســاختمانی با حداقــل قیمت 2.5 میلیون تومان و در جنوب شــهر با 
قیمــت 600 هزار تومان ســاخته می شــود و برای هر دو شناســنامه ای 
که  که استانداردها رعایت شده، در حالی  ج می شود  صادر و در آنها در
این شناسنامه ها به هیچ وجه گویای کیفیت این ساختمانها نیست.

كل دفتر ســازمانهای مهندســی  دكتر منوچهر شــیبانی اصل، مدیر 
و تشــكلهای حرفــه ای وزارت 
ایــن  در  شهرســازی  و  راه 
ضــرورت  بــر  كیــد  تا بــا  پانــل 
شناســنامه  شناســی  آســیب 
ابتــدا  در  بایــد  گفــت:  فنــی 
کنــم  ح  مطــر را  ســوال  ایــن 
ملکــی  فنــی  شناســنامه  کــه 
ســاختمان چیســت و بــه چــه 

گذشــته در  منظــور پیش بینی شــده اســت.وی در ادامه افزود: ســال 
کیــش حضــور داشــتم و در آن همایــش یــک فــرد جوان  همایشــی در 
ملکــی  فنــی  شناســنامه  مــورد  در  کشــور  مســئوالن  مصاحبه هــای 
کــرده بــود.  را در پنــج ســال اخیــر مــورد بررســی قــرار داده و تحلیــل 
مســئوالن دیدگاه هــای مختلفــی را در مــورد شناســنامه فنــی ملکــی 
ارائــه داده بودنــد و تعاریــف مختلفــی ماننــد ســند مســئولیت، ســند 
کنتــرل ســاختمان، ســند هویــت  کیفیــت، ســند بازرســی و  تضمیــن 
گواهی بیمه و نشــان دهنده مشخصات  گارانتی،  گواهی  ســاختمان، 
کــرده بودند. کار رفتــه در ســاختمان را در مــورد آن بیــان  مصالــح بــه 
کــرد: بعــد از اینکــه ایــن فــرد مقالــه خــود را ارائــه داد،   وی  تصریــح 
که شناسنامه فنی ملکی فیل در تاریکی مولوی است. کردم  احساس 
فنــی  شناســنامه  از  مانــع  و  جامــع  تعریــف  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
پیشــنهاد  اولیــن  پــس  گفــت:  نداریــم،  آن  تولیــد  چرایــی  و  ملکــی 

کــه بایــد بــه ایــن تعریــف و بــه ایــن چرایــی برســیم. مــن ایــن اســت 
شیبانی خاطرنشان کرد: نکته دوم این است که در مبحث دوم مقررات 
ملی ساختمان، شناسنامه فنی ملکی ساختمان یک سلسله مراتب 
فعالیتها و فرآیند تولید دارد و باید ببینیم که این وضعیت چطور است؟

در  دخیــل  افــراد  شــدن  مشــخص  را  بعــدی  قــدم  شــیبانی  دکتــر 
درســت  تهیــه  بــرای  کار  اولیــن  داشــت:  اظهــار  و  دانســت  پــروژه 
شهرســازی  ضوابــط  بایــد  کــه  اســت  ایــن  ملکــی  فنــی  شناســنامه 
شــود. رعایــت  کشــور  نقــاط  تمــام  در  تکلــف  و  تعــارف  هیــچ  بــدون 

کــرد  عنــوان  اســتاندارد  مصالــح  را  موضــوع  ســومین  شــیبانی  دکتــر 
میــزان  بــه چــه  کــه در حــال حاضــر  کنیــم  بایــد مشــخص  گفــت:  و 
گــر  ا کــه  بدانیــم  بایــد  و  دارد  وجــود  کشــور  در  اســتاندارد  مصالــح 
گرفتــه شــود، بــاز هــم  کار  مصالــح غیراســتاندارد در ســاختمانها بــه 
شناســنامه فنــی ملکــی فلســفه وجــودی خــود را از دســت می دهــد.

کنتــرل طراحــی دانســت و اظهــار داشــت:  وی چهارمیــن موضــوع را 
رشــته های  تمــام  بایــد در  نظــام مهندســی ســاختمان  ســازمانهای 
که  گانــه ای دارد  کننــد. ایــن بحــث جدا کنتــرل  مهندســی طراحــی را 
که طراحــی چگونه  کنــم  بســیار مفصــل اســت و در همیــن انــدازه ذکر 
ضوابــط  چقــدر  می شــود،  کنتــرل  مــواردی  چــه  می شــود،  کنتــرل 
کنترل کننده دخیل  الزم االجرا دخیل اســت، چقدر ســلیقه شــخصی 
کنتــرل طراحــی دخیــل اســت؟ اســت و چقــدر روابــط شــخصی در 

را  موضــوع  ایــن  بایــد  حــال  عیــن  در  افــزود:  ادامــه  در  شــیبانی 
و  ســاخت  عظیــم  حجــم  کنتــرل  ظرفیــت  آیــا  کــه  کنیــم  بررســی 
آیــا  شــود؟  انجــام  کنتــرل  ایــن  بایــد  کجــا  در  و  دارد  وجــود  ســازها 
که  کافــی راه انــدازی شــده اند  کنتــرل و بازرســی بــه انــدازه  شــرکتهای 
کــه یــک ســازمان اجرایــی  کننــد و ســازمان نظــام مهندســی  کنتــرل 
کار جــاری تبدیــل نشــود؟ انجــام  یــک ســازمان روزمــره  بــه  اســت، 

وی موضــوع بعــدی را نظارت مقیم دانســت و اظهار داشــت: نظارت 
کننــده شناســنامه فنــی اســت، در حــال حاضــر وجــود  کــه تکمیــل 
نــدارد و بایــد زمینــه انجام ایــن نظارت فراهم شــود. شــیبانی با بیان 
ج در پیوســت مبحــث دوم مقــررات  اینکــه بــر اســاس الزامــات منــدر
کیفیــت  بایــد تضمیــن  کار  اتمــام  از  پــس  ملــی ســاختمان، مجــری 
کــه چنــد درصــد  گفــت: بایــد بــه ایــن ســوال پاســخ دهیــم  بدهــد، 
کیفیت ســازنده بوده  شناســنامه های صــادر شــده ملزم بــه تضمیــن 
اســت؟ وی الزمه هویت بخشــی به شناســنامه فنی ملکی را پیوســت 
نقشــه های وضــع موجــود به آن دانســت و اظهار داشــت: این ســوال 
کنــون  کــه چنــد درصــد شناســنامه های صــادر شــده تا ح اســت  مطــر
کــه هــم مجــری و هــم ناظــر آن را امضــا  دارای ایــن نقشــه ها اســت 
کرده باشــد و هم نســخه ای از آن در شــهرداری وجود داشــته باشــد؟

دکتر شیبانی با بیان اینکه پنج نوع مساحت در اسناد ساخت و ساز وجود 
گفت: غالبا این پنج نوع مساحت همخوانی ندارند و بسیاری از  دارد، 
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اوقات برای یک ساختمان، حداقل دو نوع از مساحت ها با هم نمی خوانند.
ج شــده در پروانه، مســاحت ارائه شــده توســط مهندس  وی مســاحت در
شــهرداری،  بــازرس  توســط  شــده  تعییــن  مســاحت  کار،  پایــان  در  ناظــر 
کار و مســاحت نوشــته شــده در ســند  ج شــده در برگــه پایــان  مســاحت در
کــرد: در پروژه هــای  ثبتــی را جــزء ایــن پنــج مســاحت دانســت و تصریــح 
که  متعــددی ایــن پنج مســاحت با هم یکســان نیســتند. اما مگر می شــود 
بــرای یــک ســاختمان احــداث شــده چنــد نــوع مســاحت نوشــته شــود.
وزارت  حرفــه ای  تشــکلهای  و  مهندســی  ســازمانهای  دفتــر  کل  مدیــر 
ثبــت  ســازمان  ارزشــمند  بســیار  کار  دو  بــه  اشــاره  بــا  شهرســازی  و  راه 
بــا  کــه  اســت  ایــن  اســناد  ثبــت  ســازمان  اقــدام  یــک  گفــت:  اســناد 
در  و  کار  پایــان  در  مســاحت  محاســبه،  متفــاوت  شــیوه های  حــذف 
ثبتــی  ســند  و  کار  پایــان  در  حداقــل  و  اســت  شــده  یکســان  ثبــت  اداره 
اســت. کاداســتر  بحــث  نیــز  مناســب  دوم  اقــدام  باشــد.  یکــی  مســاحت 

مهنــدس نــادر نجیمــی، مشــاور معــاون شهرســازی و معمــاری وزارت 
راه و شهرســازی نیــز در ایــن پنــل بــا اشــاره بــه اینکــه در اجــرا یــا صــدور 
متفق القــول  همــه  گفــت:  نــدارد،  وجــود  جــدی  بحــث  شناســنامه  ایــن 
کــه  شــرایطی  منتهــی  شــود،  صــادر  بایــد  شناســنامه  ایــن  کــه  هســتند 
پــس از آیین نامــه اجرایــی قانــون نظــام مهندســی و آیین نامــه مــاده 33 
کــرده اســت. پیــش آمــده، صــدور ایــن شناســنامه را بــا مشــکل مواجــه 
فنــی،  شناســنامه  کــه  اســت  ایــن  نکتــه  یــک  افــزود:  ادامــه  در  وی 
یعنــی  شــود.  صــادر  یکســان  صــورت  بــه  ســاختمانها  تمــام  بــرای 
یــک  تــا  بلندمرتبــه  ســاختمان  یــک  در  ملکــی  فنــی  شناســنامه 
اســت. ضعــف  یــک  ایــن  و  اســت  یکســان  کوچــک  ســاختمان 
کارهــای  گونــه ای وارد  نجیمــی در ادامــه افــزود: مــا می توانیــم GIS را بــه 
کــه بــه ازای تهیــه یــک نقشــه GIS بــرای ســاختمان به  کنیــم  ســاختمانی 
ازای هــر یــک از عناصــر موجــود در ســاختمان، بتوانیم اطالعــات توصیفی 
اطالعــات  یــک  کــه  اســت  ایــن  بــر  قرارمــان  یعنــی  دهیــم.  قــرار  آن  در  را 
کار ســاده ای  کــه  کنیــم  توصیفــی را بــا یــک اطالعــات مکانــی همــراه هــم 
کار را می توانیــم در بخــش ســاختمان هــم انجــام دهیــم. اســت و همیــن 
مشــاور معــاون شهرســازی و معمــاری وزارت راه و شهرســازی اضافــه 
که در ســاختمان  کــرد: در ایــن صــورت می توانیم بــه ازای هــر عنصری 
کــه نیــاز داشــته باشــیم را در یــک نرم افــزار  وجــود دارد، هــر اطالعاتــی 

قرار دهیم.  GIS
را  کار  بایــد دو  کــرد: در حــال حاضــر  کیــد  تا پایــان  در  نجیمــی  مهنــدس 
انجــام دهیــم؛ یکــی اینکه نظــام مســئولیت حرفــه ای را در جامعــه تدوین 
بــرای ســاختمانهای  را حداقــل   GIS نقشــه  یــک  اینکــه  و دیگــری  کنیــم 
شــاید موضــوع  دو  ایــن  تحقــق  دهیــم.  انجــام  بلندمرتبــه  و   بــزرگ 
واقعیــت بــه  ملکــی  فنــی  شناســنامه  کــه  کنــد  ایــن  بــه  زیــادی  کمــک    

 خود نزدیک شود.

عقبائــی،  حســام  مهنــدس 
مشــاوران  اتحادیــه  رییــس 
بــه  اشــاره  بــا  تهــران  ک  امــال
شــهروندی،  حقــوق  ضــرورت 
ســازمانهای  کــرد:  کیــد  تا
ســازمان  مهندســی،  نظــام 
انبــوه  کاردان هــا،  نظــام 
تمامــی  و  مســکن  ســازان 
که در حوزه صنعت  نهادهایــی 
می کننــد  فعالیــت  ســاختمان 

بایــد در راســتای حقــوق شــهروندی بــا هم بــه تعامــل و همکاری برســند.
کــه در دومیــن  حســام عقبایــی در پانــل حقــوق بهره بــرداران ســاختمان 
ضمــن  برگزارشــد،  ســاختمان  ملکــی  فنــی  شناســنامه  ملــی  همایــش 
از  برخــی  طلبانــه  منفعــت  رویکــرد  کــرد:  تصریــح  فــوق  مطلــب  اعــالم 
ک  کــم فروشــی شــهرداری ها و حتــی مقاومــت اتحادیــه امــال نهادهــا، ترا
نیســت. شــهروندی  حقــوق  بــه  رســیدن  راســتای  در  مســتغالت  و 

افــزود:  کشــور،  در  ک  امــال معامــالت  دهــی  برســامان  کیــد  تا بــا  عقبایــی 
بــرای  کدرهگیــری  دریافــت  و  ک  امــال اتحادیــه  ســامانه  انــدازی  راه 
کــه  اســت  مثبتــی  فعالیتهــای  از  ســند  فاقــد  و  ســند  دارای  ک  امــال
اســت. بــوده  مســکن  معامــالت  امــور  بــه  دادن  ســامان  راســتای  در 

کشــورهای توســعه یافته براســاس  ک در  وی بــا بیــان اینکــه معامالت امال
گفــت: ایــن حــق بهره بــرداران و  صالحیــت منطقــه ای صــورت می گیــرد، 
شهروندان است که برای انجام معامالت از اطالعات کافی در خصوص ملک 
گاهی داشــته باشــند این امر خود حقوق شهروندی است. موردنظر خود آ

از  اعــم  ارگانهــا  و  مجموعه هــا  تمــام  کــرد:  بیــان  ادامــه  در  عقبایــی 
ک  شــهرداری و نظامــات مهندســی و... بایــد بــا اتحادیــه مشــاوران امــال
باشــند. ارتبــاط  بــا هــم در  بهره بــرداران  بــه  کافــی  ارائــه اطالعــات  بــرای 

کشور  که آیا نهادهای مربوطه در صنعت ساختمان  ح این سوال  وی با طر
گذاشــتن اطالعات به بهره برداران با هــم همکاری دارند؟  بــرای در اختیــار 
ک و  گفــت: متاســفانه هیچ یک از ســازمانها و وزارتخانه ها با مشــاوران امال
کیفیــت ملک تعامــل ندارند. ک برای فــروش با  بــا اتحادیــه مشــاوران امال

ک  ک سازمان ثبت  اسناد و امال محمد حسن بكائیان معاون امور امال
كشــور  در دومیــن همایــش ملــی شناســنامه فنــی ملكی ســاختمان در 
ارتبــاط بــا حقوق بهره بــرداران ســاختمان و ضرورت صدور شناســنامه 
فنی ملكی ســاختمان اظهار داشــت: شناســنامه فنی ملکی دربرگیرنده 
اســتاندارد  و  نــوع  اجــرا،  نحــوه  اجرایــی،  نقشــه های  طراحــی،  اطالعــات 
کــه  مصالــح و همچنیــن رعایــت اصــول الزم از ســوی ســرمایه گذار اســت، 
کــه خوشــبختانه در حــال انجــام می باشــد. از مهمتریــن اقداماتــی اســت 

کــرد:  کشــور تصریــح  ک  ک ســازمان ثبــت اســناد و امــال معــاون امــور امــال
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هــدف ایــن شناســنامه رعایــت مقــررات از ســوی مجــری، ناظــر، مالــک 
ســاخت  دســت اندرکاران  و  اســت  ســاز  و  ســاخت  مراحــل  تمــام  در 
و  اســتانداردها  و  فنــی  اصــول  بــه  توجــه  و  رعایــت  بــه  موظــف  ســاز  و 
می شــوند.   بهره بــردار  بــرای  شناســنامه   در  اطالعــات  ایــن   ج   در
گفــت: افــراد در بخــش  بکائیــان بــا اشــاره بــه نقــش افــراد ســرمایه گذار 
تجــاری، ســرمایه گذاری می کننــد  و  کاالی ســکونتی  و ســاز در  ســاخت 
لــذا بــه روشــهای مختلــف افــراد ســرمایه های خــود را جمــع می کننــد و 
آرزو دارنــد در طــول زندگــی ســرپناهی بــرای خــود داشــته باشــند و یــا بــا 
کنند. کارخانجــات ســودده ســرمایه گذاری  خریــد ســهام بخــش تولیــد و 
کشــور  با اســتناد به  ک  ک ســازمان ثبــت  اســناد و امــال معــاون امــور امــال
آمارهــای اعــالم شــده عمــر مفیــد ســاختمان در ایــران را حدود 40 ســال 
کشــور نصف عمر ساختمان  کرد و  افزود: عمر مفید ســاختمان در  عنوان 
گــر  بــه طــور میانگیــن عمــر یــک نســل را  65 ســال در  جهانــی اســت و ا
نظــر بگیریــم بایــد در طــول عمــر هــر فــرد  یــک و نیــم ســاختمان احداث 
که ســرمایه ملی اســت،  کشــور  کــه ایــن جز هدر رفتن ســرمایه های  شــود 
کیفیــت وجــود ثبــت مشــخصاتی  حاصلــی نــدارد در نتیجــه بــرای ارتقــاء 
کرده و  فنــی ســاختمان  باعــث می شــود حداقــل اســتانداردها را رعایــت 
کامل  بتوانــد از آن بهره برد. بدانیــم چه می ســازیم تــا  بهره بردار به طــور 
ســمتی  بــه  بایــد  ملکــی   فنــی  شناســنامه  مســیر  در  کــرد:  بیــان  وی 
ببــرد  بهــره  نحــو مطلــوب  بــه  از ســرمایه خــود  کــه  ســرمایه گذار  برویــم 
گام  راه  ایــن  در  اطمینــان   بــا  می کننــد  بهره بــرداری  کــه  کســانی  و 
ملــک  بحــث  بــا  ارتبــاط  در  ثبــت  ســازمان  زمینــه   ایــن  در  و  بردارنــد 
می کنــد. اعمــال  نهادهــا  دیگــر  کنــار  در  را   خــود  همــکاری   ک  امــال و 
کنــش به صحبتهای عقبایی رییس اتحادیه  در ادامــه پانل بکائیان در وا
گفــت: 70 درصــد دعواهــای حقوقــی در مراجع  ک تهــران  مشــاوران امــال
کــه در بنگاه های معامــالت ملکی  قضایــی بــه علــت قولنامه هایی اســت 

تنظیم می شــود  و این رقم بســیار بزرگی از وقت جامعه و دولت  می گیرد.
گفــت:  کشــور  ک  امــال و  اســناد  ثبــت  وی در تصریــح عملکــرد ســازمان 
وظیفــه تثبیــت مالکیــت بــر عهده این ســازمان اســت، و براســاس آمارها 
کــه 17 میلیون  حــدود 25 میلیــون ســند مالکیت در دســت مردم اســت 
ســند مربــوط بــه ســند مالــی شــهری و 20 میلیون ســند مالکیــت مربوط 
کــه از این  بــه ســند مالکیــت دارای بنا اعم از شــهری و غیرشــهری اســت 
اســناد  حــدود 5 میلیون ســند مالکیــت فاقد بنــا، مزروعی اعــم از اراضی 
اســت. شــهری  مالکیت هــای  یــا  انفــاق  مــوات،  غیردولتــی،  دولتــی، 

کشــور  با بیــان اینکه  ک  ک ســازمان ثبــت اســناد و امال معــاون امــور امــال
بــه طــور متوســط در هر ســال 500 هزار ســند مالکیت در اجرای ســاخت و 
گفت: سازمان ثبت  سازهایی مردمی موجب تفکیک ساختمان می شود، 
ک را بر اســاس ماده 101 و 105 قانون شــهرداری   کار امال مکلف اســت پایان 
ک را ندارد. کار صــادره از آنها حــق تفکیک امــال کنــد و بــدون پایــان  صــادر 
وی با اشــاره به مکانیزه بودن ثبت اطالعات ملکی و پرونده ثبتی در دفاتر 
کنون حدود  ک و صدور سند مالکیت کاداستری  اظهار داشت: ا سازمان امال
ک  17 میلیون کاداستر شهری در بانک اطالعات کاداستر با بانک جامع امال
لینک شده است و  اسناد مالکیتی که صادر می کنیم عالوه بر اینکه اطالعات 
توصیفی دارد، دارای نقشه کاداستری قابل  رصد کردن دارای کدینگ است.

بــا حضــور  کتــاب شناســنامه فنــی ملکــی ســاختمان  در پایــان  از نمــاد 
مهندس ترکان، دکتر بدیعی، دکتر شــیبانی اصل رونمایی شــد. و با حضور 
تــرکان، بدیعــی، شــیبانی اصــل و ظریــف از شــرکت های حامــی  و مدیــران 
 روابــط عمومــی ســازمان نظــام مهندســی اســتانها تقدیــر بــه عمــل آمــد.
شناســنامه تبدیــل  لــزوم  بــر  همایــش،  پایانــی  بیانیــه   در 

که   فنــی ملکــی از یک الزام صرفا قانونی بــه یک فرهنگ عمومی به نحوی 
هیــچ خریــداری حاضر بــه خرید ســاختمانی فاقد این شناســنامه نشــود، 

کید شده است. تا
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شماره: 93-49269

پیوست:

شماره ثبت: 94

مكاتبات سندیكا:
كارفرمایی  ج در پــاره ای از قراردادهای بخش  عــدم محاســبه و پرداخت تعدیل اقالم ســتاره دار مندر
كه در آن ســندیكای شركتهای ســاختمانی ایران پی گیر  با شــركتهای عضو، زمینه ســاز مكاتباتی شــد 
گردید.  خ 82/9/15 در مورد شركت چالدران  اجرای مفاد ضوابط بخشنامه شماره 101/170373 مور
در این زمینه پاســخ الزم از رئیس امور نظام فنی خطاب به ســندیكای شــركتهای ســاختمانی ایران  
گردید. بــا توجه به مفاد این نامــه اقالم غیرپایه  خ 1393/9/5 واصل  طــی نامــه شــماره 106505 مــور

كه برای آنها قیمت پایه تهیه شده است تعدیل می شوند. )ستاره دار( 
ج می شــود تــا چنانچــه دارای موارد مشــابهی هســتند  لــذا مراتــب جهــت اطــالع شــركتهای عضو در
بــه اســتناد نامــه رئیــس محتــرم امــور نظام فنــی در جهت محاســبه و پرداخــت تعدیل توســط بخش 

كارفرمایی اقدام نمایند. 

تاسیس:  1326
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گفتار( روز  همایــش HSE )عملیاتــی از رفتار تــا 
22 آبان در محل سالن سندیکای شرکت های 
کارشناســان  حضــور  بــا  ایــران  ســاختمانی 
کارچانــی و  از جملــه دکتــر محســن  مختلــف 

مهندس سعید سرکانی برگزار شد. 
ایده هــای  توســط شــرکت  کــه  ایــن همایــش 
بــود،  نواندیــش شــایگان ســازماندهی شــده 
جملــه  از  مختلــف  موضوعــات  پیرامــون 
شناســائی وضعیــت هــای نــا ایمــن و خطرات 
ریســک،  ارزیابــی  هــای  روش  پروژه هــا،  در 
ریســک  مدیریــت  و  فنــی  تحلیــل  و  تجزیــه 
بــه  تعهــد   ،HSE PLAN ح،  هــا، تدویــن طــر
کنترل عملیــات، الزامات   ،HSE ح اجرای طــر
کاربــردی  نــکات  و   ،HSE مقــررات  و  قانــون 
کلیــدی فرهنــگ ســازی در ایمنــی بــود و  با  و 
کارفرمایــان، پیمانکاران و شــاغالن در  حضــور 
گردید. با  پروژه های ساختمانی و صنعت آغاز 
گســترده جامعه مهندسی  توجه به اســتقبال 
علمــی-  مباحــث  بــه  مخاطبــان  اشــتیاق  و 
ســندیکای  آن،  در  شــده  ح  مطــر کاربــردی 
شــرکتهای ســاختمانی در نظر دارد نســبت به 
نمایــد.  اقــدام  برگــزاری ســمینارهای همســو 
بــه همیــن منظــور از نظرات اعضــای محترم و 
شــرکتهای عضو بــرای برپایی هرچــه بهتر این 

همایشها استقبال می نماید.
چنانچه عنوان شــد همایــش HSE »عملیاتی 
کاربردی  گفتار« با رویکردی علمی -  از رفتار تا 
در ســندیکا برگزار شــد. در ابتدای این جلســه 
اولیــن  عنــوان  بــه  کارچانــی  محســن  دکتــر  
ح موضــوع فرهنگ  ســخنران همایــش به طــر
ایمنــی، بهداشــت و مدیریــت محیــط زیســت 
گفت:  در پروژه های ســاخت و ساز پرداخت و 
ایمنــی میزان درجه دور بودن از خطرات یا در 
امان بودن از ریسک غیر قابل قبول یک خطر 
می باشــد و خطــر )Hazard(  موقعیــت با منبع 
بالقوه ایجاد خسارت یا بیماری، تخریب و ... 

می باشد.
وی دربــاره مواجهــه بــا خطــرات پیــش بینی، 
کــرد:  تصریــح  کنتــرل  ارزیابــی،  شناســائی، 
کارهای  شناســائی وضعیت هــای نــا ایمــن در 
ســاختمانی و دالیــل بــروز حــوادث بر اســاس 

کارگــران )فصلــی(،  کار )مقطعــی( و نــوع  نــوع 
کارهــای ســاخت  تقســیم بنــدی خطــرات در 
و ســاز بــه دو دســته حــاد و مزمــن و رعایــت 
بهداشت جهت جلوگیری از بیماری ها و دیگر 
کمپ و رعایت نکات  موارد از جمله: زندگی در 
کارهای ســاختمانی مانند افتادن و  ایمنی در 
گرفتگــی، تجهیزات در حال  لیز خــوردن، برق 
گردش، بارهای سنگین در حال حرکت، مواد 
گیرد. شیمیائی و ... می بایست مورد نظر قرار 
لــزوم پیشــگیری  و  همچنیــن فرهنگ ســازی 
خطــرات  بازشناســی  خطــرات،  پیش بینــی  و 
روزانــه )TBM(، شناســائی خطرات در مراحل 
گودبــرداری،  کاری ماننــد: تخریــب،  مختلــف 
و...،  اســکلت زنی  شــناژ،  بتــن  و  پی ریــزی 
شناسائی خطرات مربوط به تجهیزات و مواد 
کاری،  و اجسام، و خطرات مربوط به ایستگاه 
کار  کار، ســازمان دهی  کار، روش های  محیط 

نیز باید در مرکز توجه باشد. 
دپارتمــان  مدیــر  صرفــی  مهنــدس  ادامــه  در 
در  ســامان  بیمــه  مدنــی  مســئولیت  بیمــه 
کنترل ریســک  خصــوص خدمــات بیمــه ای و 
کــرد. پــس از پذیرایــی از  و حــوادث ســخنرانی 
کنعانی  شرکت کنندگان در همایش، مهندس 
در خصوص مدیریت زنجیره تامین و تدارکات 

گفت.   در پروژه های ساخت و ساز سخن 
آقــای مهنــدس ســعید ســرکانی  از آن    پــس 
و   HSE Plan تدویــن  مبحــث  پیرامــون 

و  ایمنــی  مباحــث  بــه  سیســتمی  رویکــرد 
زیســت  محیــط  مدیریــت  و  شــغلی  ســالمت 
کــرد  در  پروژه هــای ســاخت و ســاز ســخنرانی 
و دربــاره ارزیابــی و مدیریــت ریســک در پــروژه 
متذکر شــد: خط مشــی و اهــداف HSE، ایجاد 
سیســتم مدیریت ایمنی، بهداشــت و محیط 
زیســت اســت تــا از ایــن طریــق بــه صیانــت از 
نیــروی انســانی و محیط زیســت بپــردازد و در 
کار، ایمنی و همچنیــن حفظ اموال و  محیــط 
کند. کارفرمایان را تأمین  دارائی های شرکت و 

کید  عــالوه بر ایــن، موارد زیــر در HSE مــورد تا
است:

1-شایستگی، صالحیت، آموزش
2-مدیریت تغییر در پروژه

3-فرهنگ ســازی در پروژه در خصوص نصب 
 Tool هشــداردهنده،  و  آموزشــی  تابلوهــای 

 Box Meeting
4- ایجاد مکانیزم تشویق و تنبیه در پروژه

5-مدیریــت زمــان : افزایش ســرعت در انجام 
کاهــش هزینــه بــه هیــچ  فرآیندهــا بــه منظــور 
 HSE عنــوان نبایــد منجــر بــه نقــص الزامــات

شود.
ســرمایه  یکپارچگــی  و  خریــد  6-مدیریــت 

شامل:
کاالی  بــودن  اســتاندارد  عالمــت  دارای   	

خریداری شده
	 تائید شده توسط سازمان های صالحیت دار

همایش HSE در سندیکا برگزار شد
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	 عدم ایجاد ریسک غیر قابل قبول
کیفیت مطلوب  	

کارفرما کمیته ایمنی و  	 تائید 
کنترل اداری و عملیاتی فعالیت های پیمانکاران جزء 7- الزام 

کنــش در شــرایط اضطــراری: اقدامات قبل از وقــوع ، زمان وقوع و  8- وا
پس از مهار حادثه

9- ارتباطــات: الــزام تعامل طرفیــن در زمینه ایمنی، بهداشــت و محیط 
کــه بــرای محقــق شــدن ایــن امــر ارتباطــات داخلــی در پــروژه،  زیســت 

ج از پروژه و جلسات الزامی است. ارتباطات خار
کار،  کنتــرل عملیــات : شــامل رفتــار ایمنــی در ســایت، مجــوز هــای   -10

ایمنی و ابزار و ... 

کاربرد 11- الزامات قانونی، قراردادی و سایر الزمات قابل 
گزارش دهی و مدیریت حوادث در پروژه 12- ثبت 

13- پایش ها : بازرسی ناظر HSE به منظور تطابق فعالیت ها با الزامات
14-ممیــزی: برگزاری جلســات ممیزی به منظور تطابــق الزامات قانونی 

مرتبط و شناسائی نواحی بهبود
15-عدم انطباق ، اقدام اصالحی و پیشگیرانه

HSE 16-بازنگری مدیریت: به منظور حصول اطمینان از اثر بخشی سیستم
ح پرسش از سوی حاضران در همایش و پاسخگویی توسط   جلسه با طر
کارچانــی و مهندس ســرکانی بــه پایان رســید و به شــرکت کنندگان  دکتــر 
گواهینامــه حضــور در دوره از موسســه بین المللــی صــدور  در همایــش 

گواهینامه IQS انگلستان اهداء شد.  

خیابانگاندیجنوبی،نبشپالیزوانییاهفتم
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آقــای دکتر عباس آخوندی 
در چهاردهمیــن همایــش 
توســعه  سیاســت های 
اظهــار  ایــران  در  مســکن 
کرد: بحث مسکن و رویکرد 
ایــن  در  را  آن  بــه  مربــوط 
نکتــه  چنــد  در  همایــش 
بــا  وی  می کنــم.  خالصــه 
بیــان این کــه بایــد دیــدگاه  
حــوزه  بــه  را  برنامه ریــزی 
مسکن بازگردانیم، تصریح 

گره خورده و این مســاله باعث  کرد: متاســفانه حوزه مســکن با سیاســت 
شــده بخش عمده ای از اندیشــمندان را در این حوزه از دســت بدهیم و 

نتوانیــم از نظــرات آنها در این 
کنیم.  حوزه استفاده 

کیــد  تا و شهرســازی  راه  وزیــر 
اســت  تاســف  جــای  کــرد: 
همایش هایــی  اساســا  کــه 
این گونــه بــا اســتقبال زیــادی 
مشــکل  نمی شــود.  روبــه رو 
جامعــه  کــه  اســت  ایــن  مــا 
بــه  را  اعتمــادش  علمــی 
سیاست گذاران از دست داده 

است. 
دکتــر آخونــدی در ادامــه با بیان این کــه یکی از بحث های اصلی مســکن 
گفــت: شــهرهای مــا بایــد قابلیــت زندگی  سیاســت های شــهری اســت، 

ح شد: در چهاردهمین همایش سیاست های توسعه مسكن در ایران مطر

شعاردادن در بخش مسکن سم مهلک است
چهاردهمیــن همایــش سیاســت های توســعه مســكن در ایران بعد از شــش ســال وقفه  با حضــور دكتر آخونــدی وزیر راه و شهرســازی، 
دكتر بت شــكن مدیرعامل بانک مســكن و مهندس مظاهریان معاون مســكن و ســاختمان، وزیر راه و شهرسازی،واحدی مدیركل راه و 
شهرسازی و مهندس پژمان رئیس سازمان ملی زمین و مسكن و تابش رئیس بنیاد مسكن در تاالر شهید چمران پردیس دانشكده های 

فنی دانشگاه تهران از 24 تا 25 آذر ماه برگزار شد.



داشته باشند و نکته ی دیگر قابل بحث، 
قابلیت جابه جایی در شهرهاست. ما به 
یک شــهر 25 هزار نفری بــا چند خیابان 
هم شــهر می گوییم و این در حالی است 
که به شــهر تهران بــا این میزان جمعیت 

و وسعت هم شهر می گوییم. 
وزیــر راه و شهرســازی با اشــاره به این که 
گفت وگــو بــا جامعــه علمــی فراهم  بســتر 
شــود تا بتوانیم سیاســت گذاری صحیح 
افــزود:  باشــیم،  داشــته  زمینــه  ایــن  در 
ســهم مســکن از تشــکیل ســرمایه ثابت 
حــدود30 درصد اســت همچنین ســهم 
کشــور نیــز  مســکن از اشــتغال مســتقیم 

حدود 12 درصد اســت. ســهم مســکن از تســهیالت بانکی حدود 25 
کشــورحدود  کل نقدینگی  گردش  درصد و همچنین ســهم مســکن از 
کل سرمایه گذاری در  20 الی 30 درصد اســت همچنین ســهم دولت از 
بخش مســکن نیم الی ســه درصد و ســهم مسکن از بودجه خانوار نیز 

حدود 33 درصد است. 
وزیــر راه و شهرســازی در ادامــه بــا اشــاره بــه تاثیر وضعیت مســکن در 
گفــت: بــر مبنای آمــار بــه ازاء 16.2 میلیون خانــوار حدود   ســال 1392 
15.5 میلیــون واحــد مســکونی وجــود دارد، و در مقابــل  5.9 میلیون 
خانــوار روســتایی حــدود 5.3 میلیــون واحــد مســکونی وجــود دارد. 
بخــش مســکن بــا توجه به ســهم یــک ســوم در اقتصاد خانــوار یکی از 
که نظام  گونــه ای  گیــرد به  کــه باید مدنظــر قرار  مســائل مهمی اســت 

عرضه مسکن باید بلندمدت باشد. 
بــا شــعار  این کــه حــوزه مســکن  بــه  اشــاره  بــا  راه و شهرســازی  وزیــر 
کل نیاز بالقوه مسکن  کرد:  سیاســی دادن فقط اسیر می شــود تصریح 
در دوره زمانــی 1393 تــا 1405 رقــم یک میلیون واحد به طور ســالیانه 

می باشد. 
دکتــر آخوندی با بیان این که رشــد شــتابان شهرنشــینی وجــود دارد، 
که به جایــی خواهیم  کــرد: آمــار و ارقــام به ما نشــان می دهد  تصریــح 
که جمعیت شــهری حدود 80 درصد جمعیت ایران را تشکیل  رســید 
که به رقم 65 میلیون شهرنشین خواهیم رسید.  خواهد داد تا جایی 
ج سیاسی  ج و مر وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این که با یک نوع هر
کــرد: بایــد پیامد هایــش را تحمل  در ایــران مواجــه هســتیم، تصریــح 
کــه در حوزه مســکن مهر داده شــده امــروز ما را به  کنیــم و شــعارهایی 
ایــن نقطه رســانده اســت. بایــد بتوانیــم اقتصاد خانــوار را بــه اقتصاد 
که تســهیالت پرداخت  کســی شــعار بدهد  گر  گره بزنیم و ا کشــور  کالن 
گرفته شــود سقوط در این حوزه  می شــود و بعد از آن جلوی این روند 
کارشناسان این  کرد:  پدید می آید.  وزیر راه و شهرســازی خاطر نشان 

حــوزه می گوینــد حــوزه مســکن دچار 
که یک ســال  حبــاب اســت در حالــی 
ج شــدن از  و نیــم اســت در حــال خار
ایــن حبــاب هســتیم، ولــی همچنان 
ایــن رونــد ادامــه دارد.  وی بــا اشــاره 
ج مالی  ج و مــر کنــار هــر بــه این کــه در 
ج  ج و مر در حــوزه مســکن بــا یک هــر
در  افــزود:  هســتیم،  روبــه رو  شــهری 
شــمال تهران مثــال در منطقه نیاوران 
که  یکســری قفس شــیک وجود دارد 
و  نــدارد  وجــود  جابه جایــی  امــکان 
کیفیت زندگی بســیار پایین است. در 
حــال حاضــر جمعیــت تهــران هشــت 
میلیون نفر اســت ولی میزان صدور پروانه ها رقم 11.5 میلیون را به ما 
کرد: قابل سکونت بودن  کید  نشــان می دهد.  وزیر راه و شهرســازی تا
که در همه زمینه ها  گونه ای  گیرد به  شــهرهای ایران باید مدنظر قرار 
امنیت داشــته باشیم و در مجموع بتوانیم یک زندگی آرام را در پیش 

گیریم. 
که شهرها قابلیت  گرفته شود  وی با بیان این که باید استراتژی در نظر 
کرد: در شهرها انسان ها باید به راحتی  زندگی داشــته باشــند، تصریح 
که پیوند حمل ونقل در جامعه شــهری به  گونه ای  جابه جا شــوند به 

وجود بیاید. 
کــرد:  دکتــر آخونــدی در ادامــه دربــاره مجموعــه مســکن مهــر اظهــار 
میــراث دار مجموعــه مســکن مهر هســتیم و من همیشــه خــودم را به 
جــای خریــداران ایــن واحد هــا می گــذارم و در حــال حاضر هــر روزه به 
مســائل و مشکالت آنها رســیدگی می کنم. وزیر راه و شهرسازی خاطر 
کرد: به طور ســاالنه 300 هزار واحد مسکونی را در بافت مرکزی  نشــان 

شهر می سازیم. 

حامــد مظاهریــان، معــاون وزیــر راه و شهرســازی در چهاردهمین 
که  همایــش سیاســت های توســعه مســكن در ایــران، با بیــان این 
کاهش  گذشته میانگین مســاحت واحدهای مسکونی  در ســال های 
کــرد: امکانــات فرهنگــی و اقتصادی باید بســیج  کیــد  یافتــه اســت، تا
کنند. طبق آمار مرکز  شــود تا مردم در خانه هایشان احساس رضایت 
تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی حداقل مساحت مورد نیاز سکونت 
کــه میانگین واحدهای  ج شــده اســت  هــر فرد، حدود 17 متر مربع در
کاهش  مســکونی در ســال هــای اخیــر از 147مترمربع بــه 110 مترمربع 
کانادا، ســومین  یافتــه اســت؛  با این حــال هنوز ایران، بعــد از آمریکا و 
کوچــک ســازی خانه ها،  کشــور از نظــر بزرگــی مســاحت منازل اســت. 
کوچک ســازی انســان ها نیســت و برای برآورده نمودن خواسته های 

ســهم مســكن از تشــكیل ســرمایه 
اســت  درصــد  حــدود30  ثابــت 
همچنین ســهم مســكن از اشتغال 
 12 حــدود  نیــز  كشــور  مســتقیم 
از  مســكن  ســهم  اســت.  درصــد 
 25 حــدود  بانكــی  تســهیالت 
درصــد و همچنیــن ســهم مســكن 
كشــور نقدینگــی  كل  گــردش   از 

حدود 20 الی 30 درصد است

                       تسلیت
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در  بایــد  خانــواده  اعضــای 
ســرمایه  دیگــری  جــای 

گذاری شود.
مســکن  چالش هــای  وی 
کشــور را در چنــد محــور  در 
کــرد و افزود:  تقســیم بندی 
کیفیت پایین خانه ها، یکی 
از معضــالت حــوزه مســکن 
کارآمدی نظام  است. وی نا
دیگــر  از  را  مســکن  تامیــن 
مســکن  حــوزه  معضــالت 

گذشــته چهــار دوره رکــود و رونــق در بــازار  گفــت: در 22ســال  دانســت و 
کالن بانک ها، صرف ساخت خانه های  مســکن داشتیم؛  ســرمایه های 
کاال تبدیل شــده  بدون متقاضی شــده اســت و از ســوی دیگــر زمین به 
کیفیت  کــه باید بــا مالیــات این سیاســت ها را بهبــود ببخشــیم.  اســت  
کــه باید بــه آن توجــه شــود و برای  مســکن مهــر موضــوع دیگــری اســت 
کیفیت و بررســی شــاخص ها قانون و آییــن نامه ای تصویب  تامین این 
شــد اما بعد از مدتی به دلیل نظارت های موجود دســتور تعطیلی این 
کنترلی صادر شد. طبق آمار در دهه 70 به ازای هر 109 خانوار  واحدهای 
100 خانــه در ایــران وجود داشــت اما بر اســاس آمار ســال 93 به ازای هر 
کســری ها جبران  105 خانــوار 100 خانه وجود دارد و البته بخشــی از این 

شــده اما این آمار مربوط به 
حداقل هاست. وی اسکان 
غیررســمی و بافت فرســوده 
حــوزه  معضــالت  دیگــر  از  را 
کشــور دانست و  مســکن در 
گفت: 77 هــزار هکتار بافت 
هکتــار  56هــزار  و  فرســوده 
ســکونتگاه های  محــدوده 
کشــور وجــود  غیررســمی در 
از  میلیــون   21 کــه  دارد 
جمعیــت شــهری را در خود 
جــای داده اســت. همچنین نظــام تولید صنعتی ســاختمان همچنان 
کارآمد پنداشــته می شــود، ضمن آنکه در ذهن ســازندگان،  کشــور نا در 
تولید صنعتی مســکن به افزایش قیمت و زمان ســاخت منجر می شــود 
کارآمدی سیاســتهای شــهری  گونه نیســت. وی به نا کــه این  در حالــی 
کــرد و افــزود:  و نادیــده انگاشــتن آنهــا در سیاســت های مســکن اشــاره 
ح هــای توســعه  شهرســازی و مســکن جــدا از یکدیگــر نیســت و در طــر
گانه ای انجــام داد. معاون  عمــران، بایــد برای هر شــهر برنامه ریزی جدا
گیر وجود  کشــور نظام تامین مســکن فرا گفت: در  وزیر راه و شهرســازی 
نــدارد و دولــت بایــد بکوشــد از اختالف هــای طبقاتــی و جغرافیایــی در 

کشور بکاهد.

حامد مظاهریان، معاون وزیر راه و شهرسازی در چهاردهمین همایش سیاست های توسعه مسكن در ایران

 جناݥب آقای مهندس سیدحسین شاهمرادی
كرمانشاهان مدیرعامل محترم شركت عمران و نوسازی 

كردیم. ایــن مصیبت بزرگ را بــه جنابعالی و  گرامی آنجنــاب را دریافت  بــا دریــغ و تأســف خبر درگذشــت پــدر 
خانواده محترم آن مرحوم تسلیت عرض می نماییم. برای آن عزیز درگذشته علو درجات و برای بازماندگان 

صبر و شكیبایی مسئلت داریم.
هیأت مدیره و بازرسان سندیكای شركتهای ساختمانی

 جناݥب آقای  بهنام امیری
مشاور محترم مالی و مالیاتی سندیكا

بــا دریــغ و تأســف درگذشــت پدر بزرگــوار جنابعالی را تســلیت می گوئیم. برای آن مرحوم علو درجات و برای شــما و ســایر 
بازماندگان آن مرحوم صبر و شكیبایی مسئلت داریم.

هیأت مدیره و بازرسان سندیكای شركتهای ساختمانی

                       تسلیت
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ســاالنه  همایــش  هفدهمیــن  مــاه  آذر   24
بتــن و زلزله در محل دائمی نمایشــگاههای 
کــرد.  کار  بــه  آغــاز  تهــران  بین المللــی 
تحقیقــات  مرکــز  ســوی  از  همایــش  ایــن 
شــاخه  بتــن  بین المللــی  موسســه  بتــن، 
ایــران)ACI(، موسســه آمــوزش عالــی علوم 
وندشــیمی  شــرکت  آریــا،  پایــدار  توســعه  و 
فنــاوری  و  پشــتیبانی معاونــت علمــی  بــا  و 
علــوم،  وزارتخانه هــای  جمهــوری،  ریاســت 
تحقیقات و فناوری، نیرو، راه و شهرســازی، 
کشور و  سازمان نظام مهندســی ساختمان 
تهران، بنیاد مســکن انقالب اسالمی، بنیاد 
مســتضعفان، بنیــاد بتــن ایــران و شــماری 
دیگر از شــرکتها و تشکلهای صنفی برپا شده 
نقــش  ایــن همایــش  بــود. موضــوع اصلــی 
بتنهای پیشرفته در عصر نوین فراصنعتی و 

جهانی سازی بود.

نظــام  ســازمان  رئیــس  تــرکان،  مهنــدس 
مهندســی ســاختمان ایــران در هفدهمین 
همایش ســاالنه بتن و زلزله در محل دائمی 
اظهــار  تهــران،  بین المللــی  نمایشــگاههای 
داشــت: امروز چنانچه شــرایط ساخت وساز 
شــهری مساعد باشــد، ســاالنه 120 میلیون 
مترمربــع امکان اجرای پروژه توســط حدود 
30 هــزار نفــر مهنــدس وجــود دارد، درحالی 
کــه 148 هــزار نفــر مهنــدس از ایــن ســازمان 
شــمار  کنــون  ا گرفته انــد.  اشــتغال  پروانــه 
کشور به  اعضای ســازمان یادشده در سطح 
308 هــزار نفــر مهندس رســیده و دو نقیصه 
نظــام  ســازمان  فعالیــت  حــوزه  در  اصلــی 
مهندســی ســاختمان وجود دارد، نخســت 
فقدان مجری ذیصالح و دوم ضعف نظارت 
در اجرا اســت. پدیده امضافروشــی ناشــی از 
ضعــف نظــارت اســت و حاصــل آن ســاخت 

از  پــاره ای  و  کیفیــت می شــود  فاقــد  و ســاز 
کیلوگرم  مــوارد به اســم بتــن، مقاومــت 200 
تحویــل  مــردم  بــه  نیــز  مربــع  ســانتیمتر  بــر 
بــا  امــروز  پیشــرفته  کشــورهای  نمی شــود. 
که در ایران هم مورد بهره برداری  مصالحــی 
قــرار می گیــرد، خانه هایــی بــا عمر یــک قرن 
کــه ســاخت و  کننــد، درحالــی  احــداث مــی 
کشورمان به عمری حدود 30  ساز مسکونی 

سال می رسند.
در  ذیصــالح  مجــری  موضــوع  گفــت:  وی 
کنــون محقــق نشــده،  بخــش ســاختمان تا
زیــرا هرکــس در تخصــص خــود تمرکــز نــدارد 
عرصــه  بــه  مســکن  و  ســاختمان  بخــش  و 
کســبه و صاحبان حرف  فعالیــت پزشــکان، 
ترتیــب  ایــن  بــه  و  شــده  تبدیــل  مختلــف 
کــه در قانــون نظام  مســاله مجــری ذیصالح 
گرفته،  کید قرار  مهندسی ساختمان مورد تا

ح شد: در هفدهمین همایش ساالنه بتن و زلزله مطر

ساخت وساز 120 میلیون مترمربع
 به حدود 30 هزار نفر مهندس نیاز دارد



پیامآبادگران
65آذر1393شماره326

عملی نشده است.
اعمــال  تــرکان، ضعــف  گفتــه مهنــدس  بــه 
نظارت در ساخت وساز از دیگر موضوعهای 
مــورد اشــکال ایــن بخــش اســت و ناظــر بــا 
دریافــت مبلغــی اوراق مربوطــه را در برخــی 
مــوارد به شــکل انبوه امضا می کنــد تا بتواند 

پول خود را دریافت نماید.
موسســه  مســئوالن  بــه  خطــاب  وی 
بین المللــی بتــن - شــاخه ایــران بــه عنــوان 
مجــری اصلی ایــن همایش، اظهار داشــت: 
اهــداف و برنامه های پیش بینی شــده برای 
ایــن همایــش ارزشــمند و ایــده آل اســت، اما 
آنچــه در بــازار و صنعــت ســاختمان جــاری 
است، با این اهداف که واقعیات صنعت بتن 

روز جهان محسوب می شود، فاصله دارد.
در ایــن همایــش   دکتــر  منوچهــر شــیبانی 
اصل مدیرکل دفتر ســازمانهای مهندســی و 
تشــکلهای حرفــه ای وزارت راه وشهرســازی 
اظهــار داشــت: موضــوع حقوق شــهروندی 

بهداشــت،  ایمنــی،  افزایــش  چارچــوب  در 
اقتصــادی  صرفــه  و  ســالمت  آســایش، 
گفت:  ســاختمانها اهمیت باالیی دارد. وی 
ایــران اســالمی امــروز از نظــر دانــش بتــن و 
کمبودی ندارد،  مهارت هــای مربوط بــه آن 
امــا موضــوع اجــرا نیــاز بــه توجــه و نظــارت 
دقیق دارد.  دکتر شــیبانی اصل خاطرنشان 
کشور  ســاخت: بخش ســاختمان و مســکن 
کمبــود مهندســان تکنیک محــور مواجه  با 
محــور  کتــاب  مهندســان  اغلــب  و  اســت 
وارد  مهارتهــا  و  هــا  تکنیــک  در  و  شــده اند 

نشده اند.
کمبود  کرد: امروز با  این مقام مسئول اضافه 
کاردانهای مجرب و مســلط مواجه هستیم، 
آنهــا به دنبــال اخذ مدرک بــرای راهیابی به 
کارگاه  که  جمع مهندسان هستند، درحالی 
کاردان مجرب  کشــور بــه تکنســین یــا  هــای 
کــه بتواننــد بــه ایفــای  و مســلط نیــاز دارنــد 
گفته وی، توســعه  نقــش مهارتی بپردازد.به 

مهندســی از اهــداف وزارت راه وشهرســازی 
در دولــت یازدهــم اســت و انتظــار مــی رود 
شــهروندی  حقــوق  مهندســی،  توســعه  بــا 

بخوبی جایگاه خود را بازیابد.
الزم به ذکر اســت هفدهمیــن همایش ملی 
کنفرانــس بتن و  ســالیانه )ACI( بــا موضوع 
که مســابقات بتن دانشــجویی نیز  زلزله بود 
در حاشــیه آن برگزار شــد، همزمــان با هفته 
ملــی پژوهــش و فنــاوری، نمایشــگاه بــزرگ 
کشــور،  فنــاوری  و  پژوهــش  دســتاوردهای 
بــا رویکــرد نویــن عملکــردی، خــالق، پویا و 
بــود. یادگیــری،  بــه دانــش دایــر  جامع نگــر 
بــر  مبتنــی  تکنولــوژی  و  نــوآوری  پژوهــش، 
الگوی بزرگ ایرانی وجه ممیزه این ســمینار 
و  روز 25 آذر با برگزاری مسابقات بتن مقاوم 
کشــور  میان تیمهای دانشــجویی از سراســر 
در محــل دائمی نمایشــگاههای بین المللی 
کار خود  تهــران بــا انتخاب تیمهــای برتر بــه 

پایان داد.
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ســعیدآبادی  مهنــدس  آقــای  جنــاب   
كــه در اختیــار  ضمــن تشــكر از فرصتــی 
ماهنامــه پیــام آبادگران قــرار داده اید؛ 
را  ســئوالها  می فرماییــد  اجــازه  گــر  ا
را  جنابعالــی  پاســخهای  و  ح  مطــر

كنیم. دریافت و منعكس 
گرداننــدگان ماهنامــه پیــام  ـ مــن هــم از 
گفتگــو را فراهم  کــه امــکان این  آبادگــران 
ساختند تشکر می کنم. آماده پاسخگویی 

هستم.

ـ شــركت بــام راه  در چــه  پروژه هــای عمرانــی 
حضور داشته است؟ 

کــه ایــن شــرکت در احــداث آنها  ـ از پروژه هایــی 
کلیدی داشته می توان به  پروژه عملیات  نقش 
احداث تونل پایاب، نیروگاه اومااویا در سریالنکا، 
پروژه ســد مخزنی دامغان، نیروگاه برق آبی سد 
کرخــه، تونلهــای انحــراف ســد ســیمره، پــروژه 
قطــار شــهری شــیراز، پــروژه تونلهــای آبرســانی 
گازی ارومیه، تصفیه خانه  گتونــد، پروژه نیروگاه 
فاضــالب همــدان، تولید بتــن آمــاده و قطعات 
میعانــات  پاالیشــگاه  جهــت  ســاخته  پیــش 
کارخانــه  گازی ســتاره خلیــج فــارس، احــداث 
ترانسفورماتورســازی ایــران ترانســفو در شــهرک 
کســیژن  کارخانه تولید ا صنعتــی پرند، احــداث 
احــداث  خاتون آبــاد،  مــس  ذوب  مجمتــع  در 

مجموعه ذوب فلزات سرچشــمه، تصفیه خانه 
آب قــم، و تــدارک پــروژه احــداث ســد باســره در 

کرد. عراق  اشاره 
ـ بــه نظر شــما تشــكلهای صنفی در رســیدن 

بــه مطالبــات قانونــی اعضــای خــود 
موفــق بوده انــد؟ ایــن تشــكلها چــه 
مــواردی را بایــد در اولویــت پیگیــری 

خود قرار دهند؟ 
 میــزان توفیــق انجمنهــا در مقایســه بــا 
کــه صــرف شــده ناچیــز  میــزان تالشــی 
است. یکی از اثربخش ترین راهکارهای 
گروه ها تجمیع  تاثیرگــذاری تــالش ایــن 
که برای  ایجاد ســاختار مناســب  اســت 
تجمیــع مورد نظــر باید بحــث الزم بین 

انجمنهای همگن صورت بپذیرد. 
مطالبــات  موجــود،  پیمــان  عمومــی  شــرایط 
پیمانــکاران، تجهیــز پیمانکاران بــه دانش روز، 
قانــون مناقصات و نحــوه برگــزاری آن در ایران، 
ایجاد فرهنگ مشــارکت برای اجرای پروژه های 

رئیسهیاتمدیرهشرکتبامراه:
جایگاه تشکلهای حرفه ای

 در دولت یازݧݐدهم مناسب است
 شــركت بام راه در ســال 1355 تاســیس شــد و فعالیت خود را در ارائه خدمات مدیریت پروژه، فنی - مهندسی، تداركات و تامین تجهیزات 
 )EPC( كرد. در ســال 1384 اجرای پروژه ها را به روش مهندســی، تداركات و ســاخت ح های پیچیده عمرانی آغاز  و ســاخت و اجرا در طر
گسترش داد و رشته های آب، حمل و نقل، صنعت و معدن و سازه های زیربنایی و شهری را نیز به مجموعه فعالیتها افزود. مهندس بیژن 
ســعید آبادی رئیس هیات مدیره شــركت بام راه در عین حال مشــاور عالی كانون عالی انجمن های صنفی كارفرمائی ایران نیز می باشد. با 
ایشان درباره مسائل و مشكالت تشكلهای صنفی فعال در حوزه صنعت احداث به گفتگو نشسته ایم كه نظر خوانندگان محترم ماهنامه 

را به آن جلب می نماییم. 

کســیژن  کارخانه تولید ا صنعتــی پرند، احــداث 
احــداث  خاتونآبــاد،  مــس  ذوب  مجمتــع  در 

 میــزان توفیق انجمنهــا در مقایســه با میزان 
كه صرف شــده ناچیز اســت. یكی از  تالشــی 
اثربخــش ترین راهكارهای تاثیرگذاری تالش 
كــه بــرای  ایجاد  گروه هــا تجمیــع اســت  ایــن 
ساختار مناسب تجمیع مورد نظر باید بحث 

الزم بین انجمنهای همگن صورت بپذیرد.

كســیژن مجتمــع مــس خاتون آبــاد كارخانجــات تولیــد ا
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بــزرگ ترجیحــا بــدون نیاز بــه تامین مالی توســط 
دولت، شــاخص های تعدیل اعالم شده، فهارس 
بهــای پایه، مســائل و مشــکالت مالیات بــر ارزش 
از  رتبه بنــدی  سیســتم  در  مشــکالت  و  افــزوده، 
که باید توسط تشکلهای  مهم ترین مواردی است 

گیرد. صنفی مورد توجه و پیگیری قرار 

ـ بــه نظــر شــما بخــش خصوصــی چــه تعریفــی 
گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصــی  دارد؟ آیــا 
كارآمــدن دولت تدبیــر و امید به نتیجه  بــا روی 
مطلوبــی خواهــد رســید؟ جایــگاه تشــكلهای 
گفتگــوی دولت جدید و بخش  حرفه منــد را در 
چگونــه  احــداث  صنعــت  آینــده  و  خصوصــی 

می بینید؟
مجمــع  توســط  مدیــران  خصوصــی  بخــش  در   
عمومــی صاحبــان ســهام انتخــاب می شــوند و از 
نمی نماینــد.  اســتفاده  دولتــی  رانــت  هیچگونــه 
گفتگوی ایــن دو بخش  بایــد از هــر فرصتــی بــرای 
گفتگــو می توانــد اثرگذار  بهــره بــرد. قطعــا شــورای 
باشــد. مشــکل مــا )ایرانیــان( اســتفاده نکــردن از 
منابــع دیگرمــان )غیــر از نفــت( اســت. متاســفانه 
کمیت در دالرهای نفتی اســت  قدرت دولت و حا
کشور برای استفاده از سایر  زیرســاختهای قانونی 
منابع موجود بســیار ضعیف اســت. البته جایگاه 
تشــکلهای حرفــه ای در دولــت یازدهــم مناســب 
است و بایستی از فرصت موجود استفاده کرد تا  با 
تهیــه و تدوین قوانین و مقررات دقیق و راهبردی 
بتــوان از ظرفیتهــای فنی، انســانی، و علمی برای 
تولید ثروت ملی در چهارچوب برنامه های توسعه 

کرد. کشور استفاده 

ـ بــه نظــر جنابعالــی دولــت تدبیــر و امیــد بــرای 
بهبــود وضعیــت صنعت احــداث چه امــوری را  

باید مورد توجه بیشتر خود قرار دهد؟ 
ـ اجرای بازنگری اصل 44 قانون اساســی، استقرار 
گیری  کار، جهــت  کســب و  قانــون بهبــود فضــای 
در راســتای چشــم انــداز 20 ســاله و حفــظ ایــن 
الزامــات  تکمیــل  و  اصــالح  تهیــه،  جهت گیــری، 
مــورد نیاز برای انجام امــور راهبردی و برنامه های 
متناسب با آمایش سرزمینی می تواند از مهم ترین 
اقدامــات دولت تدبیر و امید برای بهبود وضعیت 

صنعت احداث باشد.

كنونی حرفه مندان اعم از مهندســان مشــاور و پیمانكاران پروژه های عمرانی  ـ در شــرایط 
برای حفظ و بقای خود چه اقداماتی را باید انجام دهند؟

اقداماتی زیادی می تواند سرلوحه عملکرد ما قرار گیرد:  مشارکت با انجمنها و تشکلهای حرفه ای 
برای هم کوشــی و هم پوشــی و ارتباط خالق به منظور تقویت دانایی ها و توانایی های جمعی در 

انجام فعالیتهای مناسب در شرایط امروز
گروهی و توزیع ریسک کار   - ایجاد مشارکتهای مدنی و نظایر آنها برای انجام 

کار در اندازه های  - بررســی راهــکار تأمین منابع مالی برای اجرای مشــترک پروژه ها حتی در آغــاز 
گســترده تر درون مــرزی و  کــردن بــا همدیگــر بــرای فعالیتهــای  کار  کوچــک و متوســط و تمریــن 

برون مرزی
- تالش جهت تجمیع امکانات انسانی و سایر دارایی ها و سرمایه های شرکتها در جهت  هم افزایی 
و بهره گیری از قانون اعداد بزرگ برای ایفای نقش متناســب با جایگاه محقق شــرکتهای مجری 

پیمان پروژه های عمرانی

پلهای کمربندی شهر ری - رشکت بامراه
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Partnering یا همیاری و همراهی خالق
Partnering  یــا همیــاری ایده ای بدیع و نــو برای هدایت و راهبری روابط 
غیرقــراردادی افراد درگیر در پروژه اســت. بــه واقع می توان همیاری را راه 
کاری خشــک و رســمی مجال  کــه در روابــط  و رســمی دوســتانه دانســت 
گفــت و شــنود صمیمانــه را بــرای حــل مســایل و اختالفــات مــی دهــد. 
که مســیر را برای رســیدن به اهداف و دســتیابی  توافق اخالقی با ارزشــی 
کاهــش  کاری، احتــرام متقابــل،  کیفیــت، ســالمت اداری و  بــه بهتریــن 
اختالفــات و باالتریــن ســود و ... همــوار مــی نمایــد.در روش همیاری به 
(win-win situation(.طور قطع با سیستم برد-برد مواجه خواهیم شد

که به  از سوی دیگر همیاری را می توان به سیستم بازاریابی تشبیه نمود 
نوعی)kick of meeting(  غیررســمی می باشــد )دوســتانه( و این سیستم 

مدیریتی روبط غیررسمی را ارزشمند می کند.
خمیــر مایــه ی یــک پارتنرینــگ خــوب شــامل مدیریــت عالــی، اعضایــی 
کتبــی جهــت راهبــری  کامــل، تهیــه و تنظیــم خــط مشــی  بــا اطالعــات 
سیســتم، بررســی منظم وغیر منظم پیشــرفت پروژه در رابطه با قرارداد و 

استانداردهای غیر قراردادی است.
کاری،  آنچــه از یــک پارتنرینــگ خــوب انتظــار مــی رود بهبــود ارتباطــات 

در  ارتباطــات  بهبــود 
بــه  دســتیابی  پــروژه، 
روشــن  و  واضــح  اطالعــات 
از ماموریت پــروژه، حداقل 
قیمــت بیمــه، حــل ســریع 
اختالفــات، افزایش احترام 
افــراد  متقابــل  روابــط  در 
درگیــر در پــروژه، به حداقل 
بــاال  و  کلیم هــا  رســاندن 

بردن سود است.
جهت برنامه ریزی پارتنرینگ موارد زیر ضروری است:

کار برای اجرایی ساختن سیستم همیاری کسب و  1ـ وجود یک پروژه و 
2ـ ســازماندهی تیمی متشــکل از افراد نخبه و توانا با هدف و انگیزه قوی 

برای موفقیت
کــه قدرت راهبری دارند در  3ـ درگیــر نمودن افراد فنی باســواد و مدیرانی 

سیستم همیاری
که موجب نزدیک شــدن خواسته ها و اهداف  4ـ ســازماندهی موثر پروژه 
کاری با پتانســیل باال  مشــترک در اعضاء و تبدیل شــدن آنها به یک تیم 

کسب موفقیت می شود برای 
5ـ تمایل برای ریســک پذیری و 
باور داشتن به وجود مسیرهای 
بــه  دســتیابی  بــرای  متفــاوت 

هدف
ســازی  آمــاده  و  دســتیابی  6ـ 
تجهیــزات و ابــزار جهــت تهیــه و 

اجرای سیستم همیاری.

مراوده ی خوب با دیگران 
برای اجرای سیستم همیاری و همچنین دستیابی به موفقیت در مسیر 
که دســتورالعمل ها  کتب متعددی وجود دارند  هدایــت و راهبــری پروژه 
که   Partnering کتــاب و اصــول مفیــدی در آنها ذکرشــده اســت. از جمله 
گفتگو(  کتاب با هم اندیشــیدن )راز  هنــوز در ایران ترجمه نشــده اســت، 
اثــر مارتینــا و یوهانس هارتکه مایر، ترجمــه ی خانم فاطمه صدرعاملی، 
کســول- مترجــم مهندس عزیز  کار تیمــی )اثر جان ما کتــاب هفــده اصل 
کس   ترجمــه  کار )اثــر ســوفا کتــاب آداب معاشــرت در محیــط  کیاونــد(، 
دشــمن  پنــج  کتــاب  زمانــی(،  آزیتــا 
کارتیمی)خالصةکتــاب پنــج دشــمن 
کارتیمــی پاتریك لنچیونــی- مترجم: 
کتــاب  مهنــدس فضــل اهلل امینــی(، 
 business( کار کســب و  اخالق و آئین 
 Jacqueline  تالیــف  )class etiquette
کتابهــا  ایــن  Whitmoreمی باشــند. 
مطالــب مفیــدی در رابطــه بــا اصول 
میکنــد.  ارائــه  اطرافیــان  بــا  ارتبــاط 
گفــت با بررســی  بــه جــرات می تــوان 
که، حســن  کلیدی و اساســی می رســیم  کتاب هــای فــوق بــه ایــن نتایج 
کار حرفــه ای و اجتماعــی، آداب شــرکت  رفتــار، آداب معاشــرت، اتیکــت 
در جلســات و مدیریــت جلســات و موضوعاتــی از این دســت از مصادیق 

گردد. بنیادین در مسیر پیشرفت پروژه ها محسوب می 
از جمله نکات مثبت بیان شده در این مراجع میتوان به موارد زیر اشاره 

کرد:
کــرات فی مابیــن وکمتر  که فقــط 8% مذا گفتگــو مــی خوانیــم  	 درکتــاب 

از50% مکاتبات فی مابین برای طرف مقابل قابل فهم است.

"Partnering"
مهندس منصور بدیعی

خمیر مایه ی یک پارتنرینگ خوب شامل مدیریت 
كامــل، تهیه و تنظیم  عالــی، اعضایی بــا اطالعات 
كتبی جهت راهبری سیســتم، بررســی  خــط مشــی 
منظــم وغیــر منظــم پیشــرفت پــروژه در رابطــه بــا 

قرارداد و استانداردهای غیر قراردادی است.
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کرات،  	 ما باید برای مکالمات تلفنی، آداب آن و همچنین آداب مذا
معاشرت اهمیت زیادی قائل شویم.

	  غلبــه بــر مشــکالت بــزرگ باحســن اخــالق وآداب معاشــرت صحیح 
کرده  امــکان پذیر اســت. باید یاد بگیریم چگونه متانــت خودرا حفظ 

و تصمیم بگیریم. 
	 آموختن نحوه آداب معاشرت با خارجی ها برای جهانی شدن مهم 

است. 
کیها و...  کیفیت به همراه سایر خورا کردن غذای با  	 پذیرایی و سرو 

در جلسات تجاری و همکاری نتیجه مثبتی دارد.
	  قطعــا یکــی از مهــم تریــن تصمیمــات مدیریت جلســات و مدیریت 
کار و دارای  کــه بین 3 تــا 5% افــراد منفــی، خطــا پــروژه هــا ایــن اســت 
کننــد. اثر افراد  مشــکالت روانی را از دسترســی به قــدرت اجرایی منع 

ک است.  منفی روی تمام پروژه ها وحشتنا

کســول- مترجم مهندس  کار تیمی )اثر جان ما کتــاب هفــده اصل  در 
گیهای زیر بــه عنوان خصوصیــات مثبت افرادی  کیاوند( بــه ویژ عزیــز 
گروهی موفق دارند. این افراد  کار  که توانایی انجام  اشــاره شده است 
ســازگار و انعطــاف پذیرند، هم دســت و همراه، تعهــد پذیرند، ارتباط 
کفایت هســتند، قابــل اعتماد هســتند،  کننــد، الیق و بــا  بــر قــرار مــی 
کشــند، مشــتاقند، قصدی و  انضبــاط دارنــد، یــاران، تیــم را بــاال مــی 
کنند، آماده اند، با یاران تیم می  هدفی دارند، احســاس رســالت می 
گذشــتگی دارند، مشــکل  جوشــند، در پــی ارتقای خویشــند، از خود 

گشایند، پیگیر و نستوه اند.

کارتیمی  کار تیمــی )خالصةکتاب پنج دشــمن  کتــاب پنج دشــمن  در 
کاری، آتش  کم  پاتریــك لنچیونــی- مترجم: مهندس فضل اله امینی( 
افــروزی، برداشــتن بار ســنگین، ترس از دعوا و عــدم اعتماد به عنوان 
گروهی  کار  کــه منجر به شکســت  ح شــده اند  خصوصیــات منفی مطر

می شوند.
 business class کتاب گفتگو، برگرفته از  کتاب با هم اندیشیدن، راز  در 
گوش دادن  etiquette  تالیف Jacqueline Whitmore ده راه برای بهتر 
گروهی ارائه شــده اســت. این راها عبارتند از پرسیدن سواالت  کار  در 
گــوش دادن با تمــام وجود،  گــوش دادن همدالنــه،  مرتبــط، تمریــن 
کــردن تجربه های شــخصی، ایجاد تصویــر در ذهن مخاطب،  ح  مطــر
کوتــاه پیش از پاســخ دادن، تمرکز  قطــع نکــردن صحبــت افراد، مکث 
کــردن با هدف،  کامــل و جلوگیــری از منحرف شــدن حواس، صحبت 

کاربرد نصیحت ناخواسته.  عدم 
گفتگــوی صحیــح بــه منظــور انتقال صحیــح مطلــب، رعایت  در یــک 
کامــل، آمادگی دریافت و باز  نکاتــی از قبیــل موضع یادگیرنده، احترام 
گفتن، شنیدن، طمانینه، پرهیز از شتاب،  بودن ذهن، از دل ســخن 

بــه تعلیق در آوردن فرضیات و ارزیابی ها، حمایت خالق، جویندگی، 
کردن الزامی است. گر را نظاره  نظاره 

همچنینݥ رݥعاݥیتݥ جزݥئیاݥتیݥ اݥزݥ قبیلݥ دݥاݥشتنݥ لبخندݥیݥ همیشگیݥ،ݥ خوݥبݥ 
گرݥفتــنݥ،ݥ اݥســتفاݥدݥهݥ اݥزݥ ضمیــرݥ ماݥ  گــوݥشݥ دݥاݥدݥنݥ،ݥ تکــرݥاݥرݥ شــنیدݥهݥ هــاݥ وݥ تاݥییــدݥ 
بــهݥ جاݥیݥ مــنݥ،ݥ قطعݥ نکرݥدݥنݥ حــرݥفݥ دݥیگرݥاݥنݥ،ݥ اݥســتفاݥدݥهݥ نکــرݥدݥنݥ اݥزݥ اݥلفاݥظݥ 
کرݥدݥنݥ اݥزݥ دݥیگرݥاݥنݥ،ݥ اݥستفاݥدݥهݥ اݥزݥ Bݥoݥdݥyݥ lݥaݥnݥgݥuݥaݥgݥeݥ(ݥ( زݥشتݥ وݥ ناݥپسندݥ،ݥ سوݥاݥلݥ 
کالݥمݥ،ݥ عدݥمݥ توݥجهݥ بهݥ اݥطرݥاݥفݥ حینݥ سخنرݥاݥنیݥ،ݥ  ݥ حرݥکاݥتݥ بدݥنݥ هماݥهنگݥ باݥ 

کرݥدݥنݥ بهݥ چشمݥ طرݥفݥ مقاݥبلݥ،ݥ  گفتگوݥ وݥ نگاݥهݥ  دݥاݥشتنݥ لحنیݥ دݥوݥستاݥنهݥ دݥرݥ 
دݥاݥشــتنݥ پوݥششݥ مرݥتبݥ،ݥ مناݥسبݥ وݥ آݥرݥاݥستهݥ،ݥ دݥاݥشــتنݥ صدݥاݥقتݥ وݥ برݥگزݥاݥرݥیݥ 
جلســاݥتݥ دݥرݥ محیطݥ هاݥیݥ آݥرݥاݥمݥ وݥ بدݥوݥنݥ موݥســیقیݥ  حینݥ صحبتݥ نیزݥ میݥ 

توݥاݥندݥ اݥثرݥبخشݥ وݥ مفیدݥ باݥشدݥ:ݥ
گیــری آن هــا از توانایــی صــرف برای  کــه فرا چنــد مهــارت وجــود دارد 
که قادر به انجام  گفتگو مهم تراســت . افرادی  برقراری ارتباط وایجاد 
گفتگــو هســتند، موضــوع هــای جالــب بــرای بحــث معرفــی  بحــث و 
میکنند، احســاس آســایش و راحتی را در افراد بــه هنگام بحث ایجاد 
کثر  کردن ا کالم دلنشین  هستند و قادر به عالقه مند  میکنند، دارای 
افراد به بحث می باشــند،  بی شــک چه در موقعیت های اداری و چه 
گفتگوی صحیح نه فقط یک مهارت،  اجتماعی، قابل احترام اســت. 
گفتگوی صحیح  بلکــه هنر نیز هســت. نــکات زیر میتوانــد در تقویــت 

موثر باشند: 

مهندس منصور بدیعی
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که  گفتگوی مثبت بســیار موثر است. داشتن رفتارهای  	 داشــتن لحن 
گله و شــکایت مدام  مانع ایجاد تشــنج در محیط می شــود، عدم اظهار 
کــه باعث  از مســائل مختلــف، احتــرام بــه دیگــران از رفتارهایــی اســت 
کامل  کاری و اجتماعی می شود. حضور ذهن و تمرکز  پیشرفتدر فضای 
گفتگــو و عالقــه نشــان دادن بــه شــنیدن ســخنان جمــع و نیــز بیان  در 
گفتگواز اصول بسیار تاثیر گذار و مثبت در سخنرانی  لطیفه و حکایت در 

است.
و  چشــمی  ارتبــاط  حفــظ   	
کــردن بــه چشــم هــای  نــگاه 
ی  دهنــده  نشــان  مخاطــب 
رفتار دوســتانه ی فرد اســت. 
ارتباط چشمی عالوه بر اینکه 
نشــان دهنــده عالقــه فــرد به 
شــناخت مخاطــب اســت بــه 
کــه  کمــک میکنــد  مخاطــب 
فــرد  ســخنان  بــه  تــر  راحــت 
کــردن  نــگاه  دهــد.  پاســخ 
اطــراف،  هــا،  دســت  دور  بــه 

پایین، یا باال و عدم برقراری ارتباط چشــمی نشــان دهنده عدم عالقه 
سخنران به صحبتهای خویش و بی احترامی به مخاطبان است. 

کالمــی و غیــر  	 ایجــاد اطمینــان از انتقــال مفاهیــم یکســان پیام هــای 
کالمی به مخاطب در سخنرانی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. 
که ســخنران مراقب حرکات خود باشــد  کار نیاز هســت  برای انجام این 
مثال هرگز در صندلی خود زیاد به جلو خم نشود از طرفی بسیار خشک 
کنــد در یک حالــت متعادل در  و رســمی نیــز ننشــیند، به عبارتی ســعی 

صندلی بنشیند. 
گاه شدن از نظرات ایشان  کردن افراد حاضر در جمع به بحث و آ 	 وارد 
کثر افراد دوست دارند  در سخنرانی بسیار مهم است. با توجه به اینکه ا
که خیلــی خصوصی  کننــد، بیــان ســواالتی  دربــاره خودشــان صحبــت 
که وارد  کنــد  کمک  کار  کم حــرف و محافظــه  نباشــد  میتوانــد بــه افــراد 

بحث شوند.  
گفتگو بســیار حائز اهمیت اســت.  	 انتخــاب بحث های مناســب برای 
کاربرد لطیفه های مرتبط و بجا، احتراز از بحثهای مذهبی،  بیان لّین و 
بحثهــای سیاســی و بحثهــای مربــوط بــه مســائل جنســی در موفقیت 

گفتگو بسیار مؤثر است.
کــردن نکاتی از قبیل قطع نکردن حــرف افراد، زمزمه نکردن،  	 رعایــت 
کامل به سخنان مخاطب، توجه به حاالت و حرکات  قدم نزدن، توجه 

مخاطب حین سخنرانی  بسیار حائز توجه است.
 	 اســتفاده از ضمیــر مــا بــه جــای ضمیــر مــن در ســخنرانی هــا بســیار
 مناسب تر است. همچنین نظرخواهی از افراد تاثیر مثبتی در سخنرانی 

خواهد داشت.
گوشــه ای  کت نشســتن در  کردن هنری فراتراز فقط ســا گوش  	 خــوب 
گفتگــو بخصوص  اســت. نوشــتن و بــه خاطر ســپردن تمام نــکات مهم 
مسائلی که در حیطه مسئولیت سخنران است، بسیار قابل توجه است. 
کردن به ســخنان افراد عالوه بر اینکه ممکن است به اطالعات  با توجه 
فــردی شــنونده اضافــه شــود، امــکان پرســش ســواالت هوشــمندانه و 
زیرکانــه نیــز در پایــان بحــث بــه 

وجود می آید.   
ح شــدن موضــوع هــای  	 مطــر
متناســب بــا عالقه جمع بســیار 
مؤثــر اســت. ایجــاد یــک بحــث 
که افــراد حاضر  جدیــد هنگامی 
دیگــری  صحبــت  جمــع  در 
گفتگو ندارند و جلســه به  بــرای 
کشانده میشــود بسیار  ســکوت 

مهم است. 
	 شــفاف ســاختن بحــث بــرای 
کمک زیادی به بهبود  حاضران 
که میتوان برای شفاف سازی انجام  سخنرانی میکند. یکی از اقداماتی 
داد تکــرار شــنیده هاســت. ایــن امر بــه ویژه  هنــگام صحبت با روســا یا 

مشتریان ضروری است.

كالیفرنیا گلندل  تجربه شخصی من در دانشگاه 

کالیفرنیا  گلنــدل  کاری برای دانشــگاه   اواخــر ســال 1993 درگیــر انجام 

اتمــام  بــه دلیــل مســایل و مشــکالت حاشــیه،  کــه متاســفانه  بــودم 

موضوع قرارداد 2ماه به تاخیر افتاد. تاخیر در انجام تعهدات مشمول 

جرایــم ســنگینی بود و قطعا بایــد تمام تالش خود را برای رهایی از آن 

کلیه دســت انــدرکاران پروژه  کار مــی بردم. اقدام بــه دعوت  وضــع بــه 

بــه یــک رســتوران ایرانی در یــک محیط دوســتانه و صمیمــی نمودم. 

پــس از پذیرایــی از مدعویــن و ایجــاد جوی شــاد و دوســتانه در رابطه 

کردم و با همان لحن  کار، تاخیرات و مشــکالت پیرامونــش صحبت  بــا 

که  کــردم  کمــک  صمیمــی و شــاد از تمــام اعضــاء تقاضــای همیــاری و 

گشــاده تقاضای  کلیــه پرســنل درگیر بــا روی باز و  مطابــق بــا تصوراتــم 

کمــک مــن را پذیرفتــه و با حســن نیــت تمام تالش خــود را جهت حل 

که امیدی به اتمام به موقع  مشــکل نمودند و خوشــبختانه پروژه ای 

کیفیــت و بــه موقــع تحویل شــد.  از این رو بر  آن نداشــتم، بــا بهتریــن 

کــه تجربیــات خــود را از ایــن طریــق در اختیار هم  خــود الزم دانســتم 

وطنان قرار دهم.

كت  كردن هنری فراتراز فقط سا گوش  • خوب 
نشستن در گوشه ای است. نوشتن و به خاطر 
گفتگــو بخصــوص  ســپردن تمــام نــكات مهــم 
كــه در حیطــه مســئولیت ســخنران  مســائلی 
كردن  است، بسیار قابل توجه است. با توجه 
به ســخنان افــراد عالوه بر اینكه ممكن اســت 
بــه اطالعــات فــردی شــنونده اضافــه شــود، 
امكان پرسش سواالت هوشمندانه و زیركانه 

نیز در پایان بحث به وجود می آید.  
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دانشــکده  اســتاد  از  ســخن 
مهنــدس  تهــران  دانشــگاه  فنــی 
مــردی   اســت  اعلــم  عبدالمجیــد 
گرانمایه خویش  که عمر  فرهیخته  
را صــرف آموزش مهندســان جوان 
در دانشــکده های فنــی ســاخت تا 
کــه هر یک  کند  گردانی تربیــت  شــا
در  کــه  هســتند  بزرگــی  کارآفرینــان 
کشور  زیرساخت های توسعه ای در 
جغرافیایــی  مرزهــای  فراســوی  و 
کشــورها به ســاخت و ســاز  در دیگر 
ســازه ها و ســامانه های توسعه ای 
مشــغول می باشــند . برای دریافت 
روشــن از خدمــات علمــی این مرد 
بــزرگ بــه دانــش فنــی و مهندســی 

میکــی  آقــای  ایشــان  خواهــرزاده  صحبــت  پــای 
مهنــدس  خواهــرزاده   می نشــینیم،  خودســیف 
ایشــان  از  خاطراتــی  نقــل  بــا  عبدالمجیداعلــم 
کاوی گذشته و شناخت بهتر ایشان  پرداخت به وا
کمک  کرد. برای اطالع خوانندگان محترم ماهنامه 
گامهای  کــه  کوششــها و تالشــهای دانشــمندی  از 
کشــور برداشــت، بــه ذکــر  بزرگــی بــرای ســازندگی 
خالصــه ای از زندگینامه ایشــان می پردازیم. امید 
ج نهادن  اســت این نوشته سرآغازی باشد برای ار
کشــورمان تا در زمان حیات  به ســرمایه های ملی 
آنها زحماتشــان را قدر بدانیم و ارزشــهای انســانی 

کــه از امکانات خویش برای بهزیســتی  آنهــا را برصــدر نشــانیم، بــه ویژه 
که پــدر مهنــدس امیراعلــم، دکتــر امیراعلم  کشــور بهــره جســت آنگونــه 
در ســال 1905 در دانشــکده طــب لیــون از پایان نامــه خود بــا نام حفظ 
غ التحصیل شد و بیمارستان  کرد و با رتبه باال فار صحه در اسالم دفاع 

گوش  امیراعلــم را درســال 1320با شــش بخش 
ICU ،و حلــق و بینــی ، جراحی ، داخلــی ، دیالیز

کان در خدمــت  کمــا کــه  کــرد  و  CCU تأســیس 
 بــه جامعــه و بازیافــت ســالمت مــردم بــه ویــژه
کــم درآمــد از خدمــات   الیــه هــای اجتماعــی 

ارزشمند و سازنده ای برخوردار است. 
متولــد اعلــم،  عبدالمجیــد  مهنــدس   مرحــوم 
 مهر 1297 در شهرستان مشهد بود. دلیل این 
که محل تولد ایشــان مشــهد ذکر شده به علت 
 حضــور پــدر وی در مشــهد برای ارائــه خدماتی
 بــه زلزلــه زدگان آن ســالها بــوده اســت. پــس از 
اتمــام دوران ابتدایی در ســنت لوئیس و پایان 
دوره متوســطه در دبیرســتان ایرانشــهر و اخــذ 

بــرای ادامــه تحصیــل  دیپلــم در ســال 1314 
بــه فرانســه رفت. اول در دانشــگاه بسانشــون 
گرفــت.  مــدرک خــود را در ریاضیــات عمومــی 

بعد به پلی تکنیک پاریس رفت.
بعــد بــه علت جنــگ جهانــی دوم بــرای ادامه 
تحصیــل بــه پلی تکنیــک زوریخ رفــت. پس از 
کشــور  اتمــام تحصیــالت و تــا پایــان جنــگ در 
کار شد. در ســال 1324  ســوئیس مشــغول به 
بــه ایــران بازگشــت و از ســال 1324 تــا 1339 
کســوت  در دانشــکده فنی دانشــگاه تهران در 
اســتاد به تدریس ســاختمانهای بتنی و فلزی 
ســنگین پرداخت. اما بعد از تاســیس شــرکت 
که  ســاختمانی تســا، به علــت وجــود قوانینی 
اشــتغال در دو شــغل همزمــان را منــع می کرد 

کرد. تدریس در دانشگاه را رها 
مهنــدس اعلــم از ســالهای 1337تــا ســال1357رئیس 
هیــات مدیــره ســندیکای شــرکتهای ســاختمانی بود. 
پروژه هــای بزرگــی در ایــران انجام داد از جمله ســاخت 
کنونی   نمایشــگاه بین المللی، ساخت استادیوم آزادی 
 بــه همــراه شــرکت آرمــه )مهنــدس امیرملــک یــزدی(،

احــداث  کار،  بانــک  احــداث  تهــران،  آب  لوله کشــی 
ســاختمان ســندیکا، احداث برجهای ســامان در بلوار 
کشــاورز و میــدان ونــک از دیگــر فعالیتهــای ایشــان در 

کشور بود.  سازندگی و آبادانی 
کــرد اما قبــل از خروج  وی بعــد از انقــالب ایــران را ترک 

کرد. آنچه  کارکنان شــرکت تسا تسویه  کشــور با تمام   از 
از زندگی شــخصی وی در دســت است توسط خواهرزاده وی نقل شده 
اســت. وی از ازدواج اول خــود بــا ایدیــس اســپیرو دو فرزند بــه نامهای 
بیــژن و فریــدون دارد. و از ازدواج دوم خــود با ایران بدیع ســه فرزند به 

ج، بهرام و مرجان دارد.  نامهای ایر
از  کــه  کــه خورشــیدی  گفــت  بایــد  و درد  بــا دریــغ 
دیمــاه در  بــود  کــرده  طلــوع  زمیــن  ایــران   شــرق 
  سال 1393 در غرب جهان غروب کرد. مرحوم مهندس
شــاهنامه خصوصــا  و  ادبیــات  بــه  کــه  اعلــم    

 عالقه ای وافر  داشــت و قســمت اعظم آن را از حفظ 
بــود بهتریــن نقطــه جغرافیایــی بــرای زندگــی ایران 
می دانســت و بــا یــاد و نــام و خاطــره ایــران چشــم 
 از جهــان فروبســت . یــاد و نــام ایــن معلــم بــزرگ و

تاریخــی  حافظــه  در  همــواره  گرانقــدر  ســازنده   
بــود. خواهــد  مانــدگار  و  پایــدار  ایــران   مهندســی 

گرامی و نامش جاودان باد.   یادش 
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