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که  قطعــًا و بــدون تردیــد همــگان بــر ایــن نکتــه 
کشــور  کار پیمانــکاری در شــرایط فعلی  کســب و 
با ریســکهای بســیار باالیی همراه است، اذعان 
کار  کسب و  کم بر این  دارند. شــرایط ســخت حا
که هر روز نیز ســخت تر می شــود، چیزی نمانده 
تا آخرین رمق های پیمانکاران را نیز بگیرد و آنها 

را از پای بیاندازد.
کافی بــرای انجام  نبــود اعتبــارات و منابــع مالی 
طرحهــا و پیامــد آن، ادامــه طوالنــی مــدت این 
کم سابقه تر از  شرایط باعث شده تا پیمانکاران 
ج شــوند و پیمانکاران پرســابقه نیز،  گردونه خار
نزدیــک در خــروج صنــف پیمانکاری بایســتند. 
و  حکومتــی  نهادهــای  بموقــع  حمایــت  عــدم 
کارفرمایــان قطعًا این پرســابقه ها و قدیمی ترها 
را نیــز بــه ســمت خــروج و نهایتــًا عبــور از ایــن در 

رهنمون خواهد ساخت.
در چنیــن شــرایط ســخت، دشــوار و صــد البتــه 
طاقــت فرســایی هــر روز نیز وضــع قوانین جدید 
یــا تغییــر قوانین قبلی، بدون توجــه به وضعیت 
و  قانونگــذار  نهادهــای  ســوی  از  کشــور   فعلــی 
بهبــود  و  تســهیل  جــای  بــه  ســاز،   قانــون 
کار  کار، بر سختیها و مشکالت  کســب  در فضای 

در این حرفه می افزاید.
كاركردها،  ســخت تر شــدن شــرایط پرداخــت 
ارزش  بــر  مالیــات  )بویــژه  مالیاتهــا  اخــذ 
عمومــی  شــرایط  تغییــر  بــر  اصــرار  افــزوده(، 
بخشــنامه های  ابــالغ  و  تنظیــم  و  پیمــان 
حقــوق  انــدک  كــه  پیمانــکاری  كار  در  موثــر 

نادیــده نیــز  را  كار  اجــرای  بــرای   پیمانــکار 
نظــرات  بــه  توجــه  بــدون  آنهــم  می گیرنــد 
تعطیلــی  جــز  آمــدی  پــی  چــه  پیمانــکاران، 
 شــركتها و بنگاههــای پیمانــکاری مــی توانند

 داشته باشند؟
در چنیــن شــرایطی حداقــل انتظــار مــی رود در 
خصــوص تغییــر قوانیــن و تدوین قوانیــن تازه، 
كار باشد. این  اندكی تعاملی با پیمانکاران در 
 برای بهتر شدن فضای كسب و 

ً
تعامل نه صرفا

كار، كه حداقل برای زنده نگهداشــتن بنگاه ها 
و شركتهای پیمانکاری ضروری است. رسیدن 
بــه ایــن تعامــل بــی تردیــد وظیفــه تشــکلها و 
ســندیکای پیمانــکاری از یک ســو و نهادهای 
قانون گذار و تصمیم ســاز از سوی دیگر است. 
تعاملی که می باید در جهت بهتر شــدن شــرایط 
کار و تســهیل و بهبود در فرآیند اجــرای پروژه ها و 

نهایتًا آبادانی و ساخت میهن عزیز، باشد. 
گذار غالبًا  امــا چرا نهادهای مختلف و البتــه اثر 
پیمانــکاری را جزیــره ای جــدا مــی پندارنــد و 
البتــه نهایتــا این زمین حاصل خیــز و محصول 
پــرور را بــا عدم تعامل و وضــع قوانین و مقررات 
کننــد.  گیرانــه، متروکــه و بــی ثمــر مــی  ســخت 
دلیــل  بــه  تــوان  مــی  صرفــًا  را  رفتــاری  چنیــن 
کار پیمانــکاری  کســب و  برداشــت نادرســت از 
بویژه در شرایط سخت اقتصادی، از سوی این 

کرد.  نهادها تلقی 
تالش های دولت خدمتگزار، تدبیر و امید برای 
كار بــر هیچ كس  بهتــر شــدن فضــای كســب و 

 در كسب 
ً
پوشیده نیست. می دانیم كه اصوال

و كار پیمانکاری، دستیابی به تعامل سازنده با 
گیر  و تصمیم ساز و حفظ چنین  اركان تصمیم 
تعاملــی بــرای بــه ســرانجام رســاندن وظایــف 

محوله و انجام بهتر كارها ضروری است. 
کارهــای پیمانــکاری  اشــراف داریــم، در دایــره 
بــه طــور عــام حصــول چنیــن شــرایطی بــدون 
تردیــد بــا هم اندیشــی و تعامل پایــدار و اصولی، 
فیمابیــن تشــکل ها و ســندیکاهای پیمانکاری 
بــا نهادهــا و ســازمانهای قانونگذار و قانون ســاز 
و البتــه دیگــر ســازمانهای مرتبــط بــا پروژه هــا و 
طرحهای اجرایی میســر و ممکن است. آمادگی 
داریم چنین تعامل و هم اندیشــی را با توجه به 
کشــور  کار در ســازندگی  تجربه متمادی ســالیان 
بــا ایــن نهادها برقرار نموده و ایــن تجربه را برای 
بهتــر شــدن قوانیــن مــورد نیــاز در اختیــار آنــان 
قــرار دهیــم. ســندیکای شــرکتهای ســاختمانی 
 ایــران همــواره خــود را پرچمــدار چنیــن تفکری 

دانسته و می داند. 
رســیدن بــه تعامل و هم اندیشــی بــرای اجرای 
مســیر  در  اجرایــی  كارهــای  مناســبتر  و  بهتــر 
اهــداف  از  یکــی  كشــور  ســازندگی  و  آبادانــی 
اصلی سندیکای شركتهای ساختمانی از آغاز 
حیات خــود تا امروز بــوده و خواهد بود. بدون 
تردید چنین هم اندیشــی و ارتباطی وقتی میسر 
کارهــای اجرایــی به  کــه طرفیــن درگیــر در  اســت 
گذاشــته نظرات و عقاید هم را  تالش یکدیگر ارج 
بشنوند، تحمل کنند و نکات مثبت آن را بپذیرند 

تعامل	با	سازمان	مدیریت	و	برنامه	ریزی	کشور
تسهیل	کارها	در	شرایط	سخت	سازندگی

سرمقاله

»بــا حضــور دولــت جناب آقای دكتر روحانــی و رویکرد خاص این دولت در بازخوانی و اصالح قوانین در راســتای بهبود فضای كســب و 
كه مواضع و جایگاه از دست رفته این بخش   امیدوار نمود 

ً
كار و توجه ویژه ایشان به بخش خصوصی همه فعاالن این بخش را مجددا

 با احیاء سازمان مدیریت و برنامه ریزی بخش خصوصی به خصوص پیمانکاران 
ً
 احیا خواهد شد خصوصا

ً
گذشته مجددا در یک دهه 

كار امیدوار  نمود و با تصویب قوانین مرتبط از جمله قانون مســتمر  و مشــاوران را بیش از پیش به آینده بهتر با فضای مناســبتر كســب و 
كار ایــن نویــد را به بخش خصوصی داد كه مســئولین دولتی این بــار نگاه ویژه به این بخــش در فعالیتهای اقتصادی و  محیــط كســب و 

عمرانی كشور دارند.
ســندیکای شــركتهای ســاختمانی ایــران بــر ایــن باور اســت كه قوانیــن موضوعــی در حوزه عملکــرد بخش خصوصــی به ویــژه در حرفه 
پیمانکاری بایســتی از یک تعامل و برابری در حوزه تقســیم ریســک و مســئولیت بین اصحاب قراردادها )كارفرما - مشــاور - پیمانکار( 
 برخوردار باشــد. لذا انتظار دارد كه دولت محترم و ســازمان مدیریت و برنامه ریزی كشــور همانطوری كه با تصویب قانون پیش اشاره ، 
كار  كسب و  قدمی اساسی برداشته با بازخوانی و اصالح و در صورت لزوم با تدوین قوانین و بخشنامه های الزم االجرا در بهبود فضای 

پیمانکاری نیز قدمهای اساسی تر بردارد.«
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کننــد. در این  و براســاس ایــن نکات مثبت عمل 
راســتا وجود تعامل بین پیمانکاران، دســتگاهها 
توانــد  مــی  قانون ســاز  و  قانونگــذار  نهادهــای  و 
کشــور  گامــی مهــم و مطمئن در مســیر ســازندگی 
باشــد. برقراری چنین فضایی بین ارکان مختلف 
ســازندگی مــی تواند بــه تدوین و اصــالح دقیق تر 

قوانین و مقررات و اجرای بهتر آنها منجر شود. 
کشــور ســازمان مدیریــت و  در مســیر ســازندگی 
کننده ای  برنامــه ریــزی نقش اساســی و تعییــن 

کارهــای  دارد. ایــن ســازمان مهــم و موثــر در 
اجرایــی و پیمانــکاری تــالش وافــر دارد تــا بــا 
و  قوانیــن  وضــع  و  موجــود  قوانیــن  اصــالح 
مقررات تازه بتواند گامهای موثری در توسعه 
نیــز  مــا  بــردارد.  کشــور  و ســازندگی  آبادانــی 
کننــدگان اصلی ایــن قوانین در  بعنــوان اجرا 
بخش توسعه زیرساختها و صنعت احداث، 
کنیــم تا بــا ســازمانی چنین  مــی باید تــالش 
گذار تفاهمــی ســازنده و بنیادین  مهــم و اثــر 
گامهــای برداشــت شــده  داشــته باشــیم تــا 

مطمئن تر و بهتر به نتیجه برسد.
و شـــــکـــــــــــــل گـــــــیری  داریــم  گــــــــاهی  آ  مــا 
دســتورالعمل ها بــــــــــــــــخشنامه ها،  تدویــن    
 و استانداردهایی که سازمان مدیریت و برنامه 
کشــور به عنــوان متولی تهیه و انتشــار  ریزی 
کــه تخصصی  آنهــا، منبــع عمل بــوده، البته 
و در برخــی مــوارد ســخت و چالــش برانگیــز 

که   اســت. ســخت و چالش بــر انگیز از ایــن منظر 
کننــدگان   مــی بایــد بخشــنامه نویســان و تهیــه 
دســتورالعملها و اســتانداردها عــالوه بــر داشــتن  
کامل  کافی نســبت به موضــوع و احاطه  تســلط 
که قبل و بعد از انتشــار این  بر مســائل و مواردی 
گروهی  کرد، از اوضاع و  احوال  متون بروز خواهد 
گاهی و اطالع  که هدف نشریه هستند به خوبی آ

داشته باشند.
بخشــنامه ای که با تسلط کامل فنی و تخصصی، 
یــا  و  بخشــنامه ای  متــون  دقیــق  نــگارش  بــا 
گــردد و بتوانــد گره هایی  اســتاندارد نویســی تهیــه 
کــه مــورد توافــق قــرار  کنــد، صــد البتــه  کار را بــاز  از 
گیرد. بــدون تردید، ابالغ چنین بخشــنامه یا  مــی 
دســتورالعملی در زمان مناسب می تواند تسهیل 
کارهــا را در پــی داشــته باشــد و ایــن همــان  بهتــر 
کــه آرزوی چندین ســاله  مســیر و شــرایطی اســت 
پیمانــکاران بــوده اســت. امــا چگونــه می تــوان به 
 یک فضای تعاملی برای نگارش و تولید بهتر متون 
 بخشــنامه ها و قوانیــن مربوط به کارهــای عمرانی

 دست یافت؟
سندیکای شــرکتهای ســاختمانی یکی از اهداف 
اصلی خود را تعامل با چنین نهاد مهم و اثرگذاری 
کنــد و آمادگــی دارد تجارب  دانســته و تــالش مــی 

اعضــای ایــن تشــکل بزرگ مهندســی کشــور را در 
اختیار سازمان های متولی امر قرار دهد.

ســندیکای شــرکتهای ســاختمانی به خوبی، به 
کــه نیــت و قصــد ســازمان مدیریت  ایــن مســاله 
انتشــار و  صــدور  در  کشــور  ریــزی  برنامــه   و 
و   اســتانداردها  دســتورالعملها،  بخشــنامه ها،   
قوانین مرتبط با صنعت احداث، رفع مشــکالت 
پذیرفتــه  را  اســت  کار  بهتــر  تســهیل  و  موجــود 
کارشناســان محترم سازمان  اســت و انتظار دارد 

کــه نظــرات ســندیکای  نیــز بپذیرنــد  مدیریــت 
غنــای  بــه  توانــد  مــی  ســاختمانی  شــرکتهای 
آنهــا بهتــر  اثرگــذاری  و  قوانیــن  و   بخشــنامه ها 

کار بیانجامد.  در نتایج 
حتی ایشــان باید به این موضوع اشــراف داشته 
که نقــد منصفانه بخشــنامه های صادره  باشــند 
و دســتورالعملهای موجــود از ســوی پیمانکاران 
بویــژه ســندیکای شــرکتهای ســاختمانی نیــز به 
هــدف بهتــر شــدن آنهــا و بــه جهــت رســیدن به 
کاهــش از زاویــه دیــد فیمابین  نــکات مشــترک و 
و بــدون تردیــد رســیدن بــه هــدف اصلــی یعنــی 

کارها  است. تسهیل در انجام 
و  نظــرات  بیــن  اســت  داده  نشــان  تجربــه 
دیدگاه هــای ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی 
کشــور و ســندیکای شرکتهای ســاختمانی نقاط 
نقــاط  بســیاری وجــود دارد و همیــن  مشــترک 
که باعث شده  مشترک و نزدیکی دیدگاه ها است 
اعضای ســندیکا بهترین مجریان بخشنامه ها و 

قوانین مرتبط صادره باشند.
شــرکتهای  ســندیکای  عنــوان  بــه  مــا  توصیــه 
در  شــاغل  محتــرم  همــکاران  بــه  ســاختمانی 
کــه قبل از اقــدام به  ســازمان مدیریت آن اســت 
تدویــن، تهیــه و ابــالغ قوانیــن و بخشــنامه های 

مهــم بــا برگــزاری جلســات هــم اندیشــی بــا ایــن 
ســندیکا و اعضــای آن و حتــی دیگر ســندیکاها، 
انجمن هــا و تشــکل های پیمانــکاری مــی تــوان 
بــه نتایج ســود بخش تری دســت یافــت و نباید 

چنین سود مناسبی را نادیده انگاشت.
ستایشــی  قابــل  و  بســیار  تالش هــای  گرچــه   ا
در خصوص هم اندیشــی و شــنیدن نقدهای ما 
ج نهاد و  در صــدور برخــی بخشــنامه ها را بایــد ار
کرد اما همچنان به شیوه عمل این سازمان  ذکر 
مهــم در جمع بنــدی و نهایی نمودن برخی 
شــرایط  جملــه  از  دســتورالعملها  و  قوانیــن 
عمومی پیمانها و ابالغ شاخص های تعدیل 
مــی تــوان انتقاداتی داشــت و تعامل و توجه 
بیشتر به نظرات پیمانکاران را خواستار شد.  
کشور در انتشار  باید اقدام ســازمان مدیریت 

 بــه موقع و بهنگام فهرســت بهای ســال 94 
کــه این عملکرد  کرد  را قــدر دانســته و اذعان 
به موقع می تواند  تبعات  بســیار مناســبی در 

کارها داشته باشد. بهتر شدن 
 در شرایط سخت پیمانکاری امروز که عمده ی

و  طرحهــا  اعتبــاری  بــی  و  پولــی  بــی  بــار   
ســنگینی  پیمانــکاران  دوش  بــر  پروژه هــا 
می کنــد، حداقــل امیــد بــه تنظیــم قوانیــن 
بهتــر و منصفانــه تر نمی تواند خواســته زیاد 
گــر پیمانــکاران بدانند  و نامعقولــی باشــد. ا
کشــور در  ســازمان مدیریــت و برنامــه ریزی 
تنظیم و تدوین و البته اصالح قوانین و مقررات 
گرفته و حقوق  موجود مسیر اعتدال را در پیش 
طرفیــن را در ایــن قوانیــن لحــاظ مــی نمایــد، 
قطعــًا می توانند بــا وجود چنیــن تدبیری، امید 
بــه آینــده ای بهتــر داشــته باشــند و اندکی خود 
را نزدیــک در خــروج نگهدارند تــا بتوانند با بهتر 
کشور، مجدداً خدمات  شدن شرایط اقتصادی 
خــود را در بخش ســازندگی  با ظرفیــت بهتر و با 

توان باالتر ادامه دهند.
در  و  پیمانــکاران  مجموعــه  تــالش  بهرحــال 
ســاختمانی  شــركتهای  ســندیکای  آنهــا  راس 
ماندن و موثر بودن در مســیر ســازندگی كشور و 
كار در آینده و مشاركت  داشــتن توان برای ادامه 

همیشگی در توسعه آبادانی در كشور است.
گام برداشــتن در یک فضای  در چنین شــرایطی 
تعاملی، آرزوی سندیکای شرکتهای ساختمانی 
که تحقق آن قطعًا به نظر و تالش  اســت. آرزویی 
کشــور   و دیگر  ســازمان مدیریــت و برنامــه ریزی 
ســازمانها و نهادهای مهم و اثرگذار بستگی تام و 
که در آن انصاف و عدل تبلور  کامل دارد.  تعاملی 
دارد و حقــوق پیمانــکاران نیــز مانند دیگــر ارکان 
طرح رعایت و در متن قوانین به روشــنی تصریح 

شده است.

شركتهای   سندیکای  عنوان  به  ما  توصیه 
ساختمانی به همکاران محترم شاغل در 
سازمان مدیریت آن است كه قبل از اقدام به 
 تدوین، تهیه و ابالغ قوانین و بخشنامه های
 مهم با برگزاری جلسات هم اندیشی با 
دیگر  حتی  و  آن  اعضای  و  سندیکا  این 
های تشکل  و  انجمن ها   سندیکاها، 
 پیمانکاری می توان به نتایج سود بخش تری

 دست یافت و نباید چنین سود مناسبی را 
نادیده انگاشت.
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عبــارت  فرانســوی  معــادل  واژه هــای  ســر  از  برگرفتــه  فیدیــک   نــام 
کــه معــادل  International Federation of Consulting Engineers اســت 

دقیق فارسی آن فدراسیون بین المللی مهندسان مشاور می باشد.

لغــت فدراســیون در فرهنــگ سیاســی و روابــط بیــن الملــل شــخصیتی 
که در امور  کشــور می باشــد  متشــکل از هم پیمان شــدن چند 

گردان و مختار هستند اّما در امور  داخلی خود، خود 
کنند.  خارجی زیر نظر فدراســیون فعالیت می 

 Foedus ریشــه این لغت هــم از واژه التین
بــه معنــای عهــد و پیمــان مــی باشــد. 

بــا ایــن توصیــف مــی تــوان فیدیــک 
متشــکل  المللــی  بیــن  نهــادی  را 
مهندســان  مّلــی  انجمن  هــای  از 
که در امور داخلی  مشاور دانست 
و مّلــی، خــود مختــار و در روابــط 
بین المللی تحت نظارت فیدیک 

کنند. فعالیت می 

اّما این انجمن  های مّلی مهندســان 
مشــاور چه نهادهایی هســتند و اصواًل 

مهندســان مشــاور به چــه افــرادی اطالق 
می شود؟

کــه در آن خدمــات  مهندســی مشــاور حرفــه ای اســت 
مهندســی و علمــی مــورد نیــاز در حوزه  هــای صنعــت و ســاخت و ســاز به 
کســب و  گــردد. به عبارت دیگر  بخش  هــای خصوصــی و دولتــی ارائه می 
کار اصلــی یــک مهندس مشــاور، مهندســی می باشــد و بر همین اســاس 
کلیدی یک مهندس مشــاور شــامل طراحی )به عنوان سرویس  خدمات 
اصلی( و مطالعات محیطی، مطالعات امکان ســنجی، نظارت بر ساخت 

و ساز، بازرسی، مشاوره و همکاری فنی خواهد بود.

غ التحصیل رشته مهندسی )که مدرک معتبری  به عبارت ساده تر هر فار
کادمیک در یک رشــته مهندســی داشته باشد و در  در خصوص آموزش آ
رشــته تخصصی خود فعالیت حرفــه ای را جهت ارائه خدمات فوق الذکر 
گردد. امروزه مهندســی  آغــاز نماید(، یک مهندس مشــاور محســوب می 
کشــور  ها تبدیل  کثر  کلیدی در ا مشــاور عالوه بر یک حرفه به یک صنعت 

شده است.

کلیدی فدراســیون بین المللی و مهندســی  کــه با مفاهیــم اصلی و  حــال 
مشــاور آشــنا شــدیم، بهتــر اســت اندکــی بیشــتر در خصــوص تاریخچــه، 
ســاختار و فعالیت  هــای فیدیــک بدانیم. فیدیک در ســال 1913 با هدف 
ترویــج و ارتقــای اهداف راهبردی صنعت مهندســی مشــاوره به نیابت از 
انجمن  هــای عضو آن و انتشــار منابع حرفه ای و اطالعات ســاختار یافته 
کــه ایران  کشــور دنیــا  )یــا همــان اســتانداردها( تشــکیل شــد. امــروزه 94 
نیز جزو آن  هاســت، عضو فیدیک می باشــند. جامعه مهندســان مشــاور 
که رسمًا در سال 1352 تأسیس شده است، نماینده ایران در این  ایران 
فدراســیون مــی باشــد. فیدیــک در راســتای دســتیابی به اهــداف خود، 

فرم  هــای اســتاندارد قراردادهــای مرتبط با انواع پیمان  هــا، فعالیت  های 
گذاری مشــترک را  مشــاوره، نمایندگــی و فعالیت  هــای مبتنی بر ســرمایه 
کنفرانس جهانی  منتشر می نماید. همچنین فیدیک به صورت سالیانه 

کند. مهندسان مشاور فیدیک را برگزار می 

مقــر اصلــی فیدیــک در مرکز تجارت جهانی در ژنو ســوئیس می باشــد 
و  انتفاعــی  غیــر  از ســازمان  های  بســیاری دیگــر  ماننــد  و 
گردد. البته  حرفه ای، توســط داوطلبیــن اداره می 
که عمده شــهرت و اعتبار  بایــد در نظــر داشــت 
فیدیــک بواســطه فعالیت در زمینــه تبیین 
قراردادهــای صنعــت ســاخت  تعریــف  و 
و ســاز در ســطح بین الملل می باشــد. 
کســب  کاربردی  کنــار آن "راهنمای  در 
کار یک شــرکت خدمــات حرفه ای"  و 
کتابهــای  نیــز از شــناخته شــده تریــن 
شــرکت  های  میــان  در  تخصصــی 
مهندســی مشــاور مــی باشــد. از میان 
اســتانداردهای شناخته شــده فیدیک 
می توان به شرایط استاندارد قراردادهای 
و  دســت  در  کلیــد   ،EPC ســاز،  و  ســاخت 

گذاری اشاره نمود. ساخت-بهره برداری-وا

 اســپک: ASPAC شــاخه آســیا و اقیانوســیه فدراســیون
کشور عضو   بین المللی مهندسان مشاور است. این شاخه دارای 22 
گســترده ای با ســازمان ملل، بانک توســعه آســیا و  بوده و همکاری  های 

دیگر سازمانها و نهادهای منطقه ای دارد. 

عناویــن  و  فیدیــک  آموزشــی  ســمینارهای  فیدیــک:    ســمینارهای 
ســخنرانی  های دعــوت شــدگان در همایــش جامعــه مهندســان مشــاور 

ایران از این قرار است:
سمینار آموشی 1- سخنرانی مهندس ویلیام لوئیز از آمریکا در سال 1376. 

با عناوین: سازماندهی و تشکیل خدمات حرفه مهندسی انتخاب مهندس 
مشاور 

گریت و جان ریچی از كشــور  ســمینار آموشــی 2- ســخنرانی آقایان رابرت 
انگلیس .
با عناوین:

Capacity building – Engineering Services EPC- Design – Build
Capacity Building –for Iranian Consulting Engineers

ح  ها به صورت EPC و EP در ایران   نحوه اجرا و مشکالت طر

كانادا. سمینار آموشی 3-  سخنرانی آقای جان بوید از 
Capacity building – Engineering Services     :با عناوین 
Sustainable Development    

گا از ژاپن با عنوان: گی نا كونجی آ سمینار آموشی 4- سخنرانی آقای 
Human Source Management & Sustainable Development    
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	در	کنفرانس	منطقه	ای	فیدیک،	درتهران	مطرح	شد	

كنفرانس  ها  كنفرانس با میزبانی برزیل برگزار شــد. در دهه اخیر، این  كنفرانس های ســاالنه فیدیک هر ســال در كشــوری برگزار می شــود. در ســال 2014 این    
كانــادا، انگلســتان، هندوســتان، ســویس، اســپانیا و برزیــل برگزار شــده اســت و كنفرانس ســال آینــده فیدیک نیــز در دبی  در چیــن، مجارســتان، ســنگاپور، 

 برگزار خواهد شد.
فیدیــک بــه جــز كنفرانس بین المللی ســاالنه از طریق شــعبه های خود در قاره  های آســیا و آفریقا، هر ســال 2 كنفرانس منطقه ای دیگر نیز برگــزار می كند. این 
كنفرانس  ها كه در مقیاسی كوچکتر و با نگاهی محلی تر برگزار می شود، فرصت  ها و امکانات مشابهی را با كنفرانس اصلی برای شركت كنندگان فراهم می نماید. 
كستان، ویتنام، تایلند، مالزی و اندونزی برگزار شده است. در كنفرانس  های  كنفرانس  های ساالنه منطقه آسیا و اقیانوسیه فیدیک در سال  های اخیر در نپال، پا
ساالنه منطقه ای فیدیک در قاره  های آسیا و اقیانوسیه، عموما به جز مدیران شركت  های بین المللی حاضر در این منطقه، نمایندگان بانک توسعه آسیا، 

نمایندگان TCDPAP كه ارگانی مرتبط با برنامه توسعه سازمان ملل به شمار می رود و نیز نمایندگان سازمان  های سرمایه گذاری منطقه ای حضور دارند.
 جامعــه مهندســان مشــاور ایــران بــه عنــوان نماینده ایــران در فدراســیون بیــن المللی مهندســان مشــاور، میزبــان كنفرانس ســاالنه منطقــه ای فیدیک در
 اردیبهشت ماه سال 1394 در تهران بود كه در روزهای 20 تا 23 اردیبهشت ماه در تهران و با شعار »رویکردهای پایدار در بازارهای درحال توسعه« برگزار شد.

گتوند ح ساخت سد        لزوم بازنگری در طر
ح  های مهندسی       لزوم توجه به عناصر زیست-محیطی در اجرای طر

کنفرانس
فیدیک
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  دوشــنبه 21 اردیبهشــت  
بــا  کنفرانــس  افتتاحیــه 
حضــور معــاون اول رییس 
از  جمعــی  و  جمهــوری 
انجــام  اول  تــراز  مدیــران 

شد.
خانم دکتــر معصومه ابتکار 
و  جمهــور  رئیــس  معــاون 
حفاظــت  ســازمان  رئیــس 
صبــح  زیســت  محیــط 
کنفرانــس  در  دوشــنبه 
کــه در  منطقــه ای فیدیــک 
محل همایش  هــای صدا و 
ســیما برگزار شــد، با اشــاره 
به چالشــهای مهــم جهان 
ویــژه  بــه  آســیا  منطقــه  و 
خاورمیانــه  و  آســیا  غــرب 
ناشــی از طرح های ناپایدار 
توسعه ای، گفت: متاسفانه 
آســیا بــا بیــش از 50 درصــد 
کمتــر از  جمعیــت جهــان و 
30 درصــد مســاحت دنیــا، 
در حال حاضر ناپایدارترین 

کند. دوره خود را طی می 
جمهــور  رئیــس  معــاون 
تحقق شاخص های بهبود 
و  رشــد  زندگــی،  کیفیــت 
رشــد  اقتصــادی،  رونــق 
از  منــدی  بهــره  اشــتغال، 
کلیــه  بــرای  ســالم  زندگــی 
شهروندان و حفظ محیط 
ارکان  از  برخــی  را  زیســت 
و  برشــمرد  پایــدار  توســعه 
گرفتن  کرد: نادیــده  اظهــار 
کــه  رونــد ناپایــدار توســعه 

خالف مسئولیت شهروندی نیز هست، اثرات 
جبران ناپذیری را به دنبال دارد.

رئیــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــه 
کلیــه شــهروندان،  رســمیت شــمردن حقــوق 
اجــرای  و  طراحــی  و  طبیعــت  و  موجــوادات 
پروژه  های توســعه ای منطبق با اصول توسعه 
پایــدار و حفــظ محیــط زیســت را از مهــم ترین 
وظایف مهندســین به ویژه مهندسین مشاور 
گرفتن  برشمرد و افزود: بحران ناشی از نادیده 
محیط زیســت آنچنان سالمت و زندگی بشر را 

گرفتن محیط  که زمان نادیده  کند  تهدید می 
زیست، به اتمام رسیده است.

محدودیــت  بــه  هــم  اشــاره ای  ابتــکار  خانــم 
ظرفیــت زیســتی جهان داشــت و خاطرنشــان 
ســاخت: ظرفیــت زیســتی و قــدرت بازســازی 
گذشــتن از ایــن  طبیعــت محــدود اســت و بــا 
طبیعــی  منابــع  تخریــب  ســمت  بــه  ظرفیــت 
گزارشهای  کنیم. بر اســاس آخرین  حرکت می 
جهانــی، به ازای هریک ســال فعالیت بشــر در 
تخریــب و آلودگــی محیــط زیســت، طبیعت به 

یک ســال و نیم زمان برای 
بازســازی خــود نیــاز دارد. 
در برنامه توســعه ســازمان 
کار توسعه،  ملل نیز دستور 
پــس از 2015 بــر ایجاد یک 
گیر،  فرآینــد بین الدولــی فرا
تمــام  بــرای  بــاز  و  شــفاف 
خصــوص  در  ذینفعــان 
بــا  پایــدار  توســعه  اهــداف 
بســط  و  گســترش  رویکــرد 
توســعه  جهانــی  اهــداف 
اســتوار اســت.  ناپایداری، 
انســان ها  زندگــی  و  آینــده 
تهدیــد  زمیــن  کــره  در  را 
اثــرات  از  یکــی  می کنــد. 
که امروزه تقریبا  ناپایداری 
دانشــمندان  و  محققــان 
را  آن  قطعیــت   بــه 
گرمایــش   پذیرفته انــد، پدیــده 
 زمین و تغییر اقلیم به عنوان 
پدیــده ای انســان ســاخت 
منفــی  نتایــج  کــه  اســت 
خشکســالی،  همچــون 
آب  شــدید،  طوفان هــای 
شدن یخ  ها و زیر آب رفتن 
شهرهای ساحلی کوچک، 
و  آب  شــدید  تغییــرات 
هوایــی را به دنبال داشــته 
خشکســالی  وی  اســت. 
بحران  هــای  جملــه  از  را 
مهــم محیط زیســت ایران 
گفــت:  و  برشــمرد  آســیا  و 
بخش هایــی  خشکســالی 
کســتان و حتــی  از هنــد، پا
برگرفتــه  در  را  اســترالیا 
ح  هــای  طر شــدن  اجرایــی  دوره  اســت. 
توســعه ای و عمرانــی بــه هــر قیمتی، بــه پایان 
رســیده و بهــای توســعه، از بین رفتــن اهداف 
گرچــه اهــداف  توســعه و ناپایــداری نیســت. ا
توســعه هزاره در تضاد با توسعه و ارتقاء زندگی 

بشر نیست.
که منجر  وی بیــکاری و آمــار پاییــن اشــتغال را 
از مهمتریــن  اشــت،  فقــر شــده  گســترش  بــه 
کــرد: هرگز  بحران هــای آســیا برشــمرد و اظهــار 
مانعی برای اشتغال و رفع فقر وجود ندارد ولی 

 
معاون رئیس جمهور:

ح  هــای توســعه ای  دوره اجرایــی شــدن طر

و عمرانــی به هر قیمتی، به پایان رســیده و 

بهای توســعه، از بین رفتن اهداف توســعه 

گرچه اهداف توسعه  و ناپایداری نیســت. ا

هــزاره در تضــاد بــا توســعه و ارتقــاء زندگــی 

بشر نیست.



قطعــا توســعه ناپایــدار راه حــل نیســت و برای 
حــل یــک بحــران نبایــد بحران هــای بزرگتــری 
کــرد. طبیعت عالوه بر زیبایی، خدمات  ایجاد 
کــه به دلیل  بســیار ارزشــمندی ارائه می دهد 
کیفیــت  شــاخص  های  بــر  مهــم  بســیار  تاثیــر 
ارتقــاء  شــود.  گرفتــه  نادیــده  نبایــد  زندگــی، 
از طریــق  بایــد  کیفیــت زندگــی  شــاخص  های 

حفظ محیط زیست صورت پذیرد.
رئیس ســازمان حفاظت محیط زیست ضمن 
خدمــات  گــذاری  ارزش  ضــرورت  یــادآوری 
گــر قیمت خدمــات طبیعت  گفت: ا طبیعــت، 
مشــخص شود دیگر شــاهد ادامه روند توسعه 
ناپایــدار نخواهیــم بــود. توســعه نمــی توانــد با 
فــرار از الزامــات زیســت محیطی همراه باشــد، 
دوره تفکیــک و تضاد توســعه و محیط زیســت 
بــه پایــان رســیده و پیونــد این دو موضــوع نیز 
باید از طریق بدنه علمی به ویژه مهندســان و 

مهندسان مشاور صورت پذیرد.
زیســت  محیــط  حفاظــت  ســازمان  رئیــس 
اشــاره ای هــم بــه معضــالت ناشــی از ســاخت 
ح  گتونــد بــه عنــوان نمونــه ای از یــک طر ســد 
گفت:   توســعه ای- عمرانــی ناپایــدار داشــت و 

گیرد  ح باید مورد بازنگری قرار  بی شک این طر
که در سراســر جهــان در حال  و ایــن موضوعــی 
کنون 14  که آمریکا تا  گونه ای  پیگیری است به 
کرده اســت. احیای  ســد بزرگ خــود را تخریب 
رودخانه، تاالب و دشت بسیار مهم تر و موثرتر 
از تخریــب چند ســد اســت زیرا خشــک شــدن 
گــرد و غبار و بر  کانون  تاالب هــا منجــر به ایجاد 
هــم خوردن چرخه هیدرولیک می شــود. لزوم 
کاهش همین  انجــام ارزیابی زیســت محیطــی 
مداخــالت و تخریب  هــا در طبیعــت و اهمیــت 
بخشــیدن به عنصر محیط زیســت در توســعه 
پایــان  تــا  صنعــت  طراحــی  فرآینــد  ابتــدای  از 
حیات آن اســت. مهندســین مشاور در اجرای 
ح  هــای بــزرگ مهندســی از جملــه احــداث  طر
راه، ســد و پروژه هــای بــزرگ نفتــی نباید عنصر 

محیط زیست را نادیده بگیرند.
که منجر  معــاون رئیس جمهور طراحی ســبز را 
بــه حداقــل تاثیــر مخــرب بــر طبیعــت هنــگام 
انجام پروژه ها و طرحهای توسعه ای و عمرانی 
و صنعتــی می شــود، از جملــه مســئولیت های 
گفــت:  و  برشــمرد  مهندســان  شــهروندی 
برخــی می پرســند حفظ چند پلنــگ یا درخت 

کــه  گفــت  چــه اهمیتــی دارد و در جــواب بایــد 
کــه حــق حیــات ســایر موجــودات را  انســانی 
حرمــت ننهــد به صلــح و آرامش هــم اعتقادی 
حفاظــت  ســازمان  رئیــس  داشــت.  نخواهــد 
محیــط زیســت از آمــاده ســازی الیحــه ارزیابی 
زیست محیطی در هیات دولت خبر داد و ابراز 
کرد: این الیحه به زودی در مجلس  امیدواری 

شورای اسالمی به تصویب برسد.
خانــم ابتــکار پیشــنهادی هــم بــرای حاضران 
و  داشــت  فیدیــک  منطقــه ای  کنفرانــس  در 
گفــت: فیدیــک در ســطح جهانــی و اســپک در 
توانمندســازی  بــرای  تــالش  آســیایی  ســطح 
ارزیابــی زیســت  مهندســان مشــاور در زمینــه 
محیطــی بــرای طرحهــای بــزرگ توســعه ای را 
کــرد: جهــان بــه لحاظ  کیــد  کننــد. وی تا آغــاز 
شــاخص های محیط زیســت جایــگاه متزلزلی 
کشــورهای آســیایی در بدتریــن دوران  دارد و 
گرفته انــد و از ایــن  تزلــزل محیــط زیســت قــرار 
و گذشــته  نادرســت  عملکردهــای  اصــالح   رو 

گرفتن در مســیر توســعه   برنامه ریــزی برای قرار 
پایــدار مبتنــی بــر مولفــه مهــم ارزیابــی زیســت 
محیطی تنها راهکار نجات از این بحران است.

مهنــدس هرمــزد رامینــه 
رئیس جامعه مهندسان 
کنفرانــس  در  مشــاور 
بــا  فیدیــک  منطقــه ای 
اشــاره بــه اینکــه توافقات 
بــه  را  ایــران  هســته ای 
عنــوان یــک بــازار توســعه 
مطــرح  جهــان  در  پذیــر 
بایــد  گفــت:  کنــد،  مــی 
مناســب  فرصــت  ایــن  از 
اجــرای طرح هــای  بــرای 
بزرگ اقتصادی اســتفاده 
بــه  اشــاره  بــا  کنیــم.وی 
اینکــه در اجــرای پروژه ها 
گذشته  نباید اشــتباهات 
کــرد:  بیــان  شــود،  تکــرار 

نبایــد  پروژه  هــا  اجــرای  امــا 
بــه  توجهــی  بــی   باعــث 
بخش  های زیســت محیطی 
شــود زیرا ما فقــط یک زمین 
کــه بایــد با  در اختیــار داریــم 
آن مهربان تر باشــیم. رئیس 
مشــاور  مهندســان  جامعــه 
بــا بیــان اینکــه از مســئوالن 
می خواهیم تــا حمایت  های 
کافی را از مهندســان مشــاور 
داشته باشند، اظهار داشت: 
گذشــته  اشــتباهات  نبایــد 
کنیــم بلکــه بایــد بــا  را تکــرار 
گرفتن از مشاوره  های  کمک 
بــه  را  پروژه هــا  مهندســی، 

درستی اجرایی کنیم.

 

 مهندس رامینه:
   پروژه  ها نباید باعث بی توجهی به 
بخش  هــای زیســت محیطی شــود 
زیــرا مــا فقــط یــک زمیــن در اختیار 
كــه بایــد بــا آن مهربــان تــر  داریــم 

باشیم. 

گذشــته را تکــرار  نبایــد اشــتباهات 
گرفتن از  كمــک  كنیــم بلکــه باید بــا 
مشاوره  های مهندسی، پروژه ها را 

كنیم. به درستی اجرایی 
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فدراســیون  رئیــس  بوئنــو  پاپلــو  ادامــه  در 
بین المللــی مهندســان مشــاور بــا بیــان اینکــه 
جمهــوری اســالمی ایــران بــا ۸0 میلیــون نفــر 
انجــام  بــرای  بزرگــی  ظرفیت هــای  جمعیــت 
گفــت:  دارد،  اقتصــادی  گــذاری  ســرمایه 
شــود،  برداشــته  تحریم هــا  محدودیــت  گــر  ا
گــذاری در  فرصت هــای زیــادی بــرای ســرمایه 
ایــران فراهــم خواهــد شــد .رئیس فدراســیون 
بیــن المللــی مهندســان مشــاور با بیــان اینکه 
اقتصــاد  محدودیت هــا،  و  تحریم هــا  علیرغــم 
ایــران در ســال های اخیــر رشــد بیــش از یــک 
درصــدی نشــان داده اســت، افــزود: هرچنــد 
بزرگتریــن  از  یکــی  بــه  ایــران  کشــور  بــه زودی 
و  شــد  خواهــد  تبدیــل  جهــان  اقتصادهــای 
جامعــه مهندســی ایــران باید از ایــن موقعیت 
اشــاره  بــا  وی  ببــرد.  مناســبی  اســتفاده های 
گذاری  بــه وظایــف فیدیــک در حــوزه ســرمایه 
فیدیــک  افــزود:  پیمانــکاری،  قراردادهــای  و 
یک فدراســیون شــناخته شــده جهانی اســت 
فدراســیون  ایــن  عضــو  مشــاور  مهندســان  و 
بــه  گــذاری  ســرمایه  و  مهندســی  خدمــات  از 
ســاالنه  و  می کننــد  اســتفاده  شــفاف  صــورت 

بیش از 40 هزار ســند به مشــتریان بین المللی 
افــزود:  بوئنــو  می شــود.  ارایــه  پیمانــکاران  و 
کشورهای جهان تشــنه ایجاد زیرساخت  های 
کــه از جمعیت  مــورد نیــاز هســتند بــه طــوری 
کــه در ســالهای نــه  بیــش از ۷ میلیــارد نفــری 
چنــدان دور بــه ۸ میلیــارد نفــر افزایش خواهد 
کنون 2.5 میلیارد نفر به آب سالم  یافت، هم ا

دسترسی ندارند.
مهندســان  المللــی  بیــن  فدراســیون  رئیــس 
کنــون  ا هــم  کــرد:  تصریــح  مشــاور)فیدیک( 
از  کشــورها  نیــاز در  مــورد  زیربناهــای  توســعه 
اولویت هــای ما اســت، زیرا 2.5 میلیــارد نفر از 
جمعیت جهان به شبکه بهداشتی و فاضالب 
دسترســی ندارند و 1.1 میلیــارد نفر از جمعیت 
جهــان ســرویس بهداشــتی و 1.3 میلیــارد نفــر 
بــرق ندارنــد. وی بــا اشــاره بــه آمارهــای بانک 
زیرســاخت های  ایجــاد  خصــوص  در  جهانــی 
کشــورهای مختلف جهان، بیان  مــورد نیاز در 
که تا سال  کرده اســت  کرد: بانک جهانی اعالم 
تکمیــل  حــوزه  در  ســرمایه گذاری  بایــد   2030
زیرســاخت ها در جهان ســه برابر شــود و تولید 
ناخالــص داخلــی در جهان نیز بایــد به دو برابر 

زیســت  مســایل  افــزود:  بونئــو  یابــد.  افزایــش 
گــذاری در  محیطــی در انجــام هرگونه ســرمایه 
پروژه های مختلف اقتصادی باید رعایت شود 
کشــورهای مختلــف  و مهندســین مشــاور در 
ح های سرمایه گذاری  جهان باید در اجرای طر

کنند   خود، به مســائل زیســت محیطی توجه 
و  ایمنــی  پروژه  هــا،  عمــر  طــول  بــه  اجــرا  در  و 

کنند. نگهداری آن نیز توجه 

گانــک رییس  کنفرانــس هونگ  در ادامــه ایــن 
فدراســیون  اقیانوســیه   - آســیا  منطقــه ای 
بین المللــی مهندســان مشاور)اســپک( اظهــار 
داشت: جامعه مهندسان مشاور ایران علیرغم 
که وجود داشــت موفق بــه میزبانی  مشــکالتی 
کنفرانس بین المللی شــد و مــا باید بدون  ایــن 
توجــه بــه مســائل سیاســی تجــارب منطقه ای 
کنیم.  خــود را در فیدیــک بــه ایرانیــان منتقــل 

کید  کــره جنوبی اســت تا کــه اهل  گانک  آقــای 
کــرد: همه مــا می دانیم پیشــرفت  های عمرانی 
بــرای تامین آســایش مــردم اســت و فیدیک با 
اجــرای  از  همــواره  مناســب  راهکارهــای  ارایــه 
کشــورهای عضو  گذاری در  پروژه های ســرمایه 
حمایت می کند. گانک با اشاره به ظرفیت های 
فیدیک در منطقه آسیا و اقیانوسیه یادآورشد: 
بیــش از نصــف جمعیت جهــان در این منطقه 

ناخالــص  رشــد  یــک ســوم  و  زندگــی می کننــد 
جهانــی بــه این منطقــه اختصــاص دارد و باید 
کشــورهای منطقــه از ایــن ظرفیت ها اســتفاده 
در  فیدیــک  دفتــر  ایجــاد  خواســتار  کننــد.وی 
تــا مســتقیما  اقیانوســیه شــد  و  آســیا  منطقــه 
گــذاری، برگــزاری دوره  های  در زمینــه ســرمایه 
قراردادهــای  شــفافیت  و  نیــاز  مــورد  آموزشــی 

کند. پیمانکاری در این منطقه اطالع رسانی 

پابلو بوئینو رئیس فدراسیون بین المللی مهندسان مشاور )فیدیک( 



دربــاره  پانــل  ابتــدای  در  بوئینــو  پابلــو 
بازارهــای  گســترش  بــرای  اســتراتژی هایی 
کــرد: ایده اولیه  گفــت و عنوان  نوظهور ســخن 
فیدیــک رشــد دنیــا بــه طــور پایــدار بــوده و 60 
کشــور جهــان عضــو آن  هــزار مهنــدس در 100 
هستند. وی نقش مشاورین را در دوره حیات 
گفــت باید پروژه مــا پروژه  کــرد و  پروژه بررســی 
درســتی باشــد نــه اینکه فقــط پروژه را درســت 
کشورها مهندسان مشاور  کنیم. در برخی  اجرا 
بــا نگهــداری پــروژه و مســائل زیســت محیطی 
کل  درگیــر هســتند. مهندســی بــر روی هزینــه 
پــروژه تاثیر زیــادی دارد و نباید با صرفه جویی 
کردن( هزینه پروژه را  در هزینه مهندســی)فکر 

باال ببریم. 

در ادامه ســیدعماد حســینی معاون وزیرنفت 
منطقــه ای  کنفرانــس  در  مهندســی  امــور  در 
مشــاور  مهندســان  المللــی  بیــن  فدراســیون 
در  را  بیشــتری  امکانــات  گفــت:  )فیدیــک( 
زودی  بــه  ایــران  نفتــی  قراردادهــای  مــدل 
که بــه مراتــب جذابتر  کــرد  مشــاهده خواهیــد 
گذشــته و مبتنی  از قراردادهــای بیــع متقابــل 
 بــر شــرایط بــرد- بــرد خواهــد بــود. وی افــزود :
در الگــوی جدیــد قراردادهــای نفتــی  بــا توجه 
قراردادهــای  کشــورمان،  اولویت  هــای  بــه 
بیشــتر  بازدهــی  و  ســودآوری  بــا  و  بلندمــدت 
گرفته  گــذاری، مد نظر قــرار  و امنیــت ســرمایه 
آینــده  کــه ایــن موضــوع، تدویــن و در  اســت 

نزدیک رونمایی خواهد شد.
کــه  ح هایــی  طر افــزود:  حســینی  آقــای 
ایــران  در  می تواننــد  خارجــی  ســرمایه گذاران 
میادیــن  ح هــای  طر شــامل  دهنــد  انجــام 
گازی،  مشــترک  میادیــن  نفتــی،  مشــترک 
میادین غیرمشترک یا مستقل نفتی و میادین 
گازی است.وی افزود:  غیرمشترک یا مســتقل 
گازی و میادیــن  در میادیــن مشــترک نفتــی و 
گذاری  گازی ظرفیت سرمایه  مســتقل نفتی و 
در  کشــورمان  در  دالر  میلیــارد   200 از  بیــش 

سال  های آینده وجود دارد.
گفــت:  مهندســی  امــور  در  وزیرنفــت  معــاون 
ح  های پتروشیمی و پاالیشگاهی ما ظرفیت  طر

گذاری  بیش از 100 میلیارد دالر را برای سرمایه 
دارد. امکانــات منابع طبیعی و وجود میادین 
گاز و نفــت، نیــروی انســانی جــوان و  متعــارف 
تحصیلکــرده، امــکان تولید ارزانتــر و نیز تجربه 
و دانــش یکصــد ســاله ایــران در امــر مدیریــت 
و  جذابیــت  فراورده هــا،  و  گاز  و  نفــت  تولیــد 
گذاران  کافی برای حضور سرمایه  مشــوق  های 
کرده  و صاحبان فناوری های پیشــرفته فراهم 
کشــور ما بخش خصوصــی می تواند  اســت. در 
و  گــذار  ســرمایه  شــرکت  های  کنــار  در  بایــد  و 
صاحبــان فنــاوری نقــش ســازنده و مدیریتــی 
داشــته باشــد. مطمئنــًا بــا تجارب مهندســان 
و مشــاوران و پیمانــکاران ایرانی در چند ســال 
هماننــد  مگاپروژه هایــی  انــدازی  راه  و  اخیــر 
اجــرای  و  ســاحل  و  دریــا  در  جنوبــی  پــارس 
گاز متعدد،  خطــوط لولــه و تأسیســات نفــت و 
شــرکت  های خارجــی از مزیــت توانمندی های 
کشــورها بهتر  کــه در منطقــه از ســایر  ایرانی  هــا 
در  مشــارکت  و  کننــد  مــی  اســتقبال  اســت، 
قــرارداد را مبنــای منافــع خــود قــرار خواهنــد 
که  کنیم  گــر بهتریــن قراردادهــا را منعقد  داد. ا
مسلمًا ضمانت خوبی برای طرف  های قرارداد 
خواهــد بــود، بایــد اراده ای بــرای اجــرای آن و 
کرده ایم  که برای آن فکر  رســیدن به نتیجه ای 

وجود داشته باشد. 
معاون وزیر نفت در امور مهندســی با اشاره به 
نقش فدراسیون بین المللی مهندسان مشاور 
)فیدیک( در دسترسی به اهداف و برنامه  های 

گاز و پتروشــیمی در  نفــت،  تولیــد  بلندمــدت 
گفــت: نقــش بی بدیــل امــور مهندســی  ایــران 
و خدمــات مهندســی در پیشــبرد اهــداف هــر 
ایــن  بــه جایــگاه  اهمیــت دادن  لــزوم  ح،  طــر
بخش در قراردادهای سرمایه گذاری و ساخت 
مهندســان  المللــی  بیــن  فدراســیون  اســت. 
که جامعه مهندســان مشــاور بیش از  مشــاور، 
کشــور دنیــا در آن عضویــت دارند همیشــه   ۷0
کند  که تضمیــن  کــرده اســت  هدفــی را دنبــال 
انتشــاراتش نماینــده بهترین هــا در امر تجارت 
در جهان است. در هر قرارداد دو مسئله اصلی 
کــه یکــی اختــالف نظــر در منافــع  وجــود دارد 
کســب شــده  برای طرف های قرارداد و دیگری 
محتــوا و مفاد اجرای قرارداد اســت. برای حل 
بــا قابلیت هــای  ایــن مســائل بایــد متناســب 
کشــورها،  طرفیــن و واقعیت  هــای موجــود در 
که نگاه  متن قراردادها طراحی و تدوین شــود 
گیری این  تخصصی و تجربه و دانش در شکل 

گونه قراردادها بسیار مؤثر است.
معــاون وزیرنفــت در امور مهندســی پیشــنهاد 
ماننــد  نکته هایــی  قراردادهــا  تنظیــم  در  کــرد 
احترام به انسان، ارزش  ها و حقوق آنها، رعایت 
کید  اخالق حرفه ای و پایبندی به تعهدات، تأ
بــر ایمنــی، ســالمت و حفــظ محیــط زیســت، 
احتــرام به نظــرات خالق و ابتــکار و نوآوری ها، 
کیــد بــر آمــوزش و انتقــال دانــش مدیریتی و  تأ
گفت:  گیــرد. وی  توســعه فنی مــورد توجه قرار 
در تنظیــم قراردادهــا، محتــوا و جزئیــات بایــد 

کنفرانس با موضوع : پنل اول 

»کیفیت	منابع	انسانی	در	بازارهای	در	حال	توسعه	«	
کاپی ال، منوچهر شکوفی، سید عماد حسینی  و ژو لیژنگ و زولکفلی حلیم برگزار شد. ک.ک.  با حضور پابلو بوئنو،  
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متضمــن تأمیــن منافــع ملــی میزبان باشــد و 
منــش برد-بــرد در تدویــن اســناد قــراردادی 
مــد نظر باشــد. در تنظیم قراردادهــا دو نکته 
طــور  بــه  کــه  قراردادهایــی  و  اســناد  تدویــن 
کشــور میزبــان را  شــفاف، حقــوق و تعهــدات 
مشخص می کند و تدوین اسنادی که به طور 
همزمــان جوابگوی محدودیت  هــا، الزامات و 
نیازهای حقوقــی و قانونی طرف های قرارداد 
بــه صــورت منطقه ای باشــد مــورد توجــه قرار 
گذشــته رفــع  کمبودهــای  گیــرد و نقص هــا و 
شــود. تأمیــن قراردادهــای خدمات مشــاوره 
برای طرف قراردادهای ایرانی به خصوص در 
حوزه صنایع باالدستی با تمرکز بر بخش های 

کتشــاف، مهندســی نفت، توصیف مخازن،  ا
تولیــد،  مهندســی  مخــازن،  مهندســی 
انجــام  و  مطالعــات  چاه هــا،  برنامه ریــزی 
دانــش  تأمیــن  همچنیــن  و  میادیــن  تولیــد 
فنــی و امکانــات تولید مــواد پتروشــیمی و نیز 
انجــام آمــوزش و انتقــال تجــارب فدراســیون 
بیــن المللــی مهندســان مشــاور )فیدیــک( از 
نقش  هــای مهــم فیدیــک در رســیدن به این 

اهداف خواهد بود.

جامعــه  اینکــه  دربــاره  حلیــم   زولکفلــی 
اقتصــادی آســیا چگونه می تواند چالشــها 
گفــت.  كنــد ســخن  را تبدیــل بــه موقعیــت 

رشــد  آســیا،  اقتصــادی  آینــده  دربــاره  وی 
اقتصــادی 5.5 درصــد و رواج داد و ســتد 
صنایــع  بــرای  گفــت:  و  كــرد  پیش بینــی  را 
بــازار غنــی مخصوصــا در حــوزه  ســاختمانی 
امکانــات  شــد.  خواهــد  ایجــاد  زیرســاختها 
وجــود  بــه  خصوصــی  بخــش  بــرای  زیــادی 
آن  در  و  شــناخت  را  آن  بایــد  کــه  می آیــد 
نمی تواننــد  دولتهــا  کــرد.  ســرمایه گذاری 
کنــد.  گــذاری الزم را تامیــن  حجــم ســرمایه 
کــه اســت  راه  در  آزادی  بــازار  مجمــوع   در 

و  باشــد  داشــته  وجــود  فدراســیونی  بایــد   
بــه   مقــررات  و  قانــون  بــا  را  همبســتگی الزم 

وجود آورد. 

ایتائوكوجی درباره فیدیک و سیســتم تداركات  
سخن گفت و با بیان اینکه اسپک یکی از بزرگترین 
کرد:  کید  گروههای منطقــه ای فیدیک اســت، تا
فیدیک جهانی فکر می کند ولی با تکیه بر اعضای 

خود به طور محلی عمل می کند. 

خانــم نســرین ابوالحســنی نیــز بــا اشــاره بــه 
گفــت:  فرایندهــای انتخــاب مشــاور در ایــران 
آئین نامــه انتخــاب مشــاور توســط دفتــر فنــی 
تهیه و به هیات دولت ارسال شده است. این 
که 10 ســال اســت  اصالحیــه  بــه آئیــن نامــه ای 
کاربــرد دارد الحــاق شــده و هنوز اصالح نشــده 

است.

کاربرد داشــت  ایــن آئین نامه  برای پروژه هایی 
کــه در آن از بودجــه عمومــی دولــت اســتفاده 
ارتقــای  و  شــفافیت  و  رقابــت  اصــل  می شــد. 
کیفیــت در اصالحیه لحاظ شــده اســت. برای 
گهــی و اطــالع رســانی  رقابــت از طریــق اعــالم آ
گواهی صالحیــت دارند تا  که  کســانی  بــه تمام 
کنند اقدام خواهد  کارفرما را برطرف  نیازهــای 
کــه همــه  شــد. اصــل شــفافیت بــه ایــن معنــا 
مراحل انتخاب مشــاور به طور آزاد و رایگان به 
اطــالع عموم برســد در آن لحاظ شــده اســت. 
کیفیــت از طریــق افزایــش وزن امتیــاز  ارتقــای 
که در آئین نامه لحاظ شــده  فنــی و روشــهایی 

نیز مدنظر اســت. فرایندهای انتحاب مشــاور، 
کیفی  کارفرمــا  و ارزیابی  آمــاده ســازی مــدارک 
کارفرمــا  در آئیــن نامــه جدیــد حــذف شــده و 
کوتاه خود مشــاور را از بین  می توانــد با لیســت 
کنــد. ارزیابــی فنــی و مالــی بایــد  آنهــا انتخــاب 
مســتقل از هــم باشــند ولــی ارزیابــی فنــی در 

اولویت قرار دارد. 

 QBSC  و روشــهای دیگــر  QBS روش اصلــی
)کیفیــت و قیمت( و تک منبعــی و تعرفه اعالم 
کارفرمــا  شــده اند. در روش QBS الزم نیســت 
ارزیابــی  کوتــاه،  فهرســت  شــرکتهای  همــه  از 
کت مالی مشــاور  کنــد. فقــط پا مالــی دریافــت 

كانگ  كنفرانس با موضوع »تداركات با توجه به پایداری در بازارهای در حال توسعه« توسط مهندس ادموند میرزاخانیان و هوی  پنل دوم 

برگــزار شــد. در ایــن پانــل رضــا انصاری، علی اصغر قانع معاونت دفتر برنامه ریزی و توســعه آبفا كشــور، ایتائوكوجی، نســرین ابوالحســنی  و 

كاتو آشینو حاضر بودند. ما



اول و دوم  را نگــه می دارنــد و بقیــه پــس داده 
گرفتن بیش از 10 درصد تخفیف هم  می شود. 
کارفرما نتواند از آن برای  امکان پذیر نیســت تا 
کند. و پیشنهاد قیمت  چانه زنی زیاد استفاده 
بــه طــور مقطــوع باشــد. البتــه اینها با شــرایط 
کشــور  فیدیــک فرق دارند و منطبق بر شــرایط 
کارفرما با مشــاور اول به نتیجه  ماســت. وقتی 
نرســید بــا مشــاور دوم همیــن فراینــد را طــی 
کل فرایند  گر موفقیتی حاصل نشــد  می کنــد. ا
که ادامه دادن روند  از آغاز شروع می شود. چرا
کیفیت اســت.  قبلــی مغایر بــا انتخاب از روی 
برخی دستگاهها با این روش راحت نیستند و 
که ارزیابی ها ســلیقه ای  گله دارند  هر دو طرف 
اســت و عــالوه بــر ایــن احتمــال عــدم انتخاب 

مشاور در این روش زیاد است.

که در آن وزن هزینه  روش دیگر QBSC  اســت 
اســت. حداقــل  قابــل مالحظــه  تــا حــدودی 
کثر آن 30 درصد  تاثیــر قیمت 15 درصــد و حدا
و  ســاده  پروژه هــای  بــرای  روش  ایــن  اســت. 

تکرار شــده پیشنهاد شده است. در این روش 
کنار  کارفرمــا باید قیمتهای خیلی غیرواقعی را  
بگــذارد. البتــه فیدیــک پیشــنهاد داده فقــط 
گذاشته شود. در فیدیک  کنار  قیمتهای ارزان 
تاثیــر قیمــت از صفر درصد تا 20 درصد اســت. 
کارفرمــا اجــازه دارد بــا  در طــول ارزیابــی فنــی 
گفتگو شــود  کلیه افراد مهندســان مشــاور وارد 
که این  کنــد. ما نگــران این هســتیم  و بررســی 
امر طوالنی شــدن فرایند انتخاب مشــاور را به 

همراه داشته باشد. 

 روش تــک منبعــی در شــرایط خاصــی اعمــال 
خدمــات  بــرای  داریــم  کیــد  تا مــا  مــی  شــود. 
شــدن  عــوض  شــود.  اســتفاده  آن  از  نظــارت 
مشــاور طراحی را مناسب نمی دانیم و آن را به 
گزینــه نظــارت می دانیم. این  عنــوان بهتریــن 
تعرفــه  روش  دارد.  ســقف  محدودیــت  روش 
که  کــه نوعی QBS اســت  روش دیگــری اســت 
کارفرمــا از مهندســان  مشــاور پیشــنهاد مالــی 
خدمــات  می پذیرنــد  مشــاوران  و  نمی گیــرد 

موضــوع قــرارداد را در مقابــل تعرفــه ســازمان 
مدیریت ارائه دهند. 

گفت: سرمایه های زیربنایی  كاتو آشــینو نیز  ما
 در آســیا در حــال افزایــش اســت. نیازهــای مــا 
در مســائل مالی در ســال200۷،  هشت تریلیون 
دالر است. در این مورد ژاپن به دلیل کم شدن 
کم شــدن بازار داخلی سیاستهایی  جمعیت و 
بــرای افزایــش صادرات داشــت و برای داشــتن 
خصوصــی  و  دولتــی  شــرکتهای  خارجــی  بــازار 

کردند.  قراردادهایی به طور مشترک امضا 

 Green Integrityپانل سوم كنفرانس با موضوع 
لوبینــگ، لیــو  حضــور  بــا  ســبز«   »اخــالق 

مرتضــی حقوقی، جانگ ســه لــی، اف ایککس 
ســاپارتونو، استالن فرایســر، فریدون مجلسی، 

کامران امامی برگزار شد.  و 
مراســم  اردیبهشــت   21 روز  شــامگاه  در 
محلــی،  ســنتی  شــام   ،Local Color night 
کید بر آشپزی و فرهنگ ایرانی برگزار شد. با تا

كنفرانس  فیدیک بازدید شركت كنندگان 
 از غرفه سندیکای شركت های ساختمانی ایران 
كنفرانس  در محل این 
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بــه  ایــران  مشــاور  مهندســان  جامعــه 
ایــران در فدراســیون  عنــوان نماینــده 
بین المللی مهندســان مشاور، میزبان 
کنفرانــس ســاالنه منطقــه ای فیدیــک 
سه شــنبه  23  روز  کــه  بــود  تهــران  در 
اردیبهشت ماه اختتامیه این کنفرانس 
با شعار »رویکردهای پایدار در بازارهای 

درحال توسعه« برگزار شد.

عبــاس  دكتــر  كنفرانــس   دوم  روز 
فیدیــك  كنفرانــس  در  آخونــدی 
مهندســان  انجمــن  )فدراســیون 

شهرســازی  و  راه  وزیــر  شــد.  حاضــر  مشــاور( 
کیــد بــر  کنفرانــس بین المللــی فیدیــك بــا تا در 
کــردن طرفین قــرارداد بــه انجام  لــزوم متعهــد 
زبــان  گرفتــن  فرا و  آمــوزش  خــود،  تعهــدات 
مشــترك بین المللــی را رمــز موفقیــت ایــران در 

بازارهای جهانی دانست.

کــرد: شــیوه های تجــارت در ایــران  وی اظهــار 
و خدمــات مهندســی بین المللــی محورهایــی 
که باید به آنها توجه شود. فهم من از  هستند 
که  کنفرانس هایی این است  مهندسی چنین 
کــه قرن دانایی نامیده می شــود باید  در قرنــی 
کنیم و  ح اقتصــاد دانش را دنبــال  بتوانیــم طر
در بحــث توســعه ملل دانش را همراه ســرمایه 
کنیم تــا پارادایمی بین ســرمایه و دانش ایجاد 
کنفرانس ها از بحث مهندســی  شــود. اینگونه 
مراقبــت می کنــد و ایــن نکتــه مهمــی اســت. 
فیدیــك نمونــه ای از تــالش بــرای حفظ دانش 
که از ثروت مادی و اقتصادی  مهندســی است 
مهمتــر اســت، به همیــن خاطربایــد بتوانیم از 
کنیم. به  ثروت و دانش مهندســی محافظــت 
گرفته در ایران  رغم تمامــی تالش های صورت 
هنوز ســرمایه و پــول بر دانش مهندســی غلبه 
دارد و مــا بایــد بتوانیــم ضمن دفاع از ســرمایه 
کردن زمینه سرمایه گذاری از  مشــروع و فراهم 

کنیم. دانش مهندسی دفاع 

فعالیتهــای  در  قــدرت  نظــام  داد:  ادامــه  وی 
مهندســی در اختیــار ســرمایه اســت. در ایــن 
راستا باید به زبان مشترك مهندسی در سطح 
کدهــای  از  مــن  تلقــی  و  برســیم  بین المللــی 
مهندســی در حوزه های مختلف در واقع زبان 
که  گفتگــوی مهندســان بــا یکدیگر اســت، چرا

دانش مهندسی را نمی توان به یك دانش ملی 
کــرد. بازار مهندســی، بــازار بین المللی  تبدیل 
اســت و بــه همین خاطــر نیازمنــد رســیدن بــه 
یــك زبــان مشــترك بــا دنیــا هســتیم. محصول 
کار مهندســی را می تــوان در یك پروژه و نقشــه 
گر  که ا دیــد و ایــن نقشــه زمانــی مفهوم اســت 
گوشه ای از جهان آنرا ببینند  مهندسان در هر 

برداشتی یکسان از آن داشته باشند.

گی های خاص جغرافیایی  وی با اشــاره به ویژ
کــرد: مهندســان وقتی  کید  و اقلیمــی ایــران تا
کارگاه های بین المللی حضور پیدا می کنند  در 
کنند. دیده ام  بایــد به زبــان بین المللی بحــث 
کدهــای ملــی  کــرده و از  برخــی خلــط مبحــث 
و حتــی محلــی بــه جــای بین المللی اســتفاده 
مثــل  انجمن هایــی  بــا  همــکاری  می کننــد. 
فیدیــك در واقــع زمینــه  ای برای دســتیابی به 

کار مشترك است.  یک 

بیــن  کــه  تفاوت هایــی  بــه  اشــاره  وی ضمــن 
مهندســی  و  فنــاوری  معنــای  بــه  تکنولــوژی 
کــرد: مهندســی فعالیتــی  کیــد  وجــود دارد، تا
اســت  فنــاوری  از  و قدرتمندتــر  چنــد وجهــی 
در  و  دارد  را  مســئله  حــل  قــدرت  کــه  چــرا 
صــدد حــل مســائل پیچیــده اســت. تضمیــن 
که در آن  قراردادهــا اصلی ترین نکته ای اســت 
از حقــوق مهندســان دفــاع می شــود و یکــی از 
ماموریت هــای فیدیك نظارت بــر این موضوع 
می توانــد  کــه  کنــد  تعهــد  کســی  گــر  ا اســت. 
کنــد بایــد بــه تعهــد خــود  ارزش افــزوده خلــق 
کــه  کســانی  پایبنــد بمانــد و در غیــر اینصــورت 
الف می زننــد بایــد جریمه شــوند. مهندســان 
که  ایرانی هوشــمند هســتند و  از ســال 1353 
حدود 40 سال از آن زمان می گذرد به فیدیک 

پیوسته اند. قراردادها باید طرفین را 
که به  کند  مکلف به انجــام تعهداتی 

امضا منجر شده اند.

زمــان،  کیفیــت،  بــه  همچنیــن  وی 
در  آن هــا  ارایــه  نحــوه  و  دانــش 
کرد و  قراردادهــای مهندســی اشــاره 
گفــت: مستندســازی و قابــل مبادله 
کــردن دانــش مهندســی بســیار مهم 
نظام هــای  از  داریــم  وقتــی  اســت. 
قــراردادی پیچیده صحبت می کنیم 
بایــد بــه مبــادالت مهندســی توجــه 
کنیــم. معموال قراردادهای مهندســی عادالنه 
نیســتند و در یــك طــرف دولــت بــا ســرمایه و 
قــدرت و در طرف دیگر جامعه مهندســان قرار 
کردن  دارند. در چنین شرایط نابرابری متعهد 
طــرف قــرارداد بــرای انجــام به موقــع تعهدات 
مهــم اســت. خریــدار خدمــات مهندســان در 
بــه  و  هســتند  دولت هــا  عمومــا  دنیــا  تمامــی 
کــردن طرف قرار داد  همیــن خاطر هم متعهد 

بسیار اهمیت دارد.

کرد: مهندسان ایران برای  کید  وی در پایان تا
حضــور در جوامــع بین المللی و داشــتن ســهم 
بیشــتری از قراردادهــا نیازمند آمــوزش قواعد، 

مقررات و استانداردهای بین المللی هستند.

اســپانیایی  رییــس  بوئنــو  پابلــو  ادامــه  در 
فدراســیون بیــن المللی مهندســان مشــاور 
)فیدیــک(، بــا بیــان اینکــه  وزیــر شهرســازی 
ایــران از تمــام قوانیــن و مقــررات فدراســیون 
بین المللی مهندســان مشاور اطالع دارد دکتر 
کشورمان  عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی 
را به عضویت افتخاری این فدراسیون پذیرفت. 
مهندســان  المللــی  بیــن  فدراســیون  رییــس 
گفت: ما نیز از حضور مهندســان ایرانی  مشــاور 
در اجــرای پروژه  هــای بــزرگ عمرانــی و فنــی در 

کنیم. بازارهای جهانی حمایت می 

جامعــه  رییــس  رامینــه  هرمــزد  همچنیــن 
كنفرانــس  مهندســان مشــاور ایــران در ایــن 
گفــت: مهندســان و متخصصان  بین المللــی 
ایرانــی بایــد در تمــام بازارهــای جهانــی حضور 
قدرتمندی داشته باشند و جامعه مهندسان 
ایــران بــه عنــوان لکوموتیــو صــادرات خدمات 
کشــور می تواند در این زمینه  فنی و مهندســی 

کند.  نقش مهمی را ایفا 

در	روز	دوم	کنفرانس	منطقه	ای	فیدیک	در	تهران	مطرح	شد

مهندسی	را	نمی	توان	به	یک	دانش	ملی	تبدیل	کرد
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گوشــا ازهندوســتان در  در ابتــدای پانــل امیتا 
گفــت و  کیفیــت منابــع انســانی ســخن  مــورد 
کشــورهای نوظهــور یکــی از منابــع   افــزود: در 
کمک  که به توسعه  اصلی منابع انسانی است 
کمبــود  کشــورهان نــه تنهــا  می کنــد. در ایــن 
کّمیت نیز  کّمــی نیرو وجود دارد بلکــه از لحاظ 
کاســتی هایی دیده می شود. به خاطر همین، 
صدمــه  همــه  از  بیــش  مشــاوره ای  خدمــات 
می بیننــد بنابرایــن هــر چه ســریع تــر باید این 

کرد.  کمبودها را جبران 

کشــورهای در حال توســعه در بدو  وی افــزود: 
امر نتوانســتند بــه انقالب صنعتــی بپیوندند و 
کشورهای صنعتی تبدیل شدند. این امر  بازار 
کشــورها بود نیز از  که از قبل در این  دانشــی را 
کشــورهای فاتح سیســتم آموزشــی  بین برد. و 
کشــورها را به نفع خود تغییــر دادند. بعد  ایــن 
از مدتــی آنهــا بــرای پرکــردن شــکافها رقابت را 
کردند اما ســاختارهای زیربنایی و نیروی  آغــاز 
نیــروی  مــورد  در  نداشــتند.  کافــی  انســانی 
اســتفاده  آمــوزش حیــن خدمــت،  از  انســانی 
کز  کشــورهای پیشــرفته و ایجــاد مرا از اســاتید 
عالی اســتفاده شــد. با این همه هنوز شــکاف 
وجــود دارد. البته فیدیک و اســپک می توانند 
نقش خوبی در آموزش نیروی انســانی داشــته 
باشــند. اســپک می تواند یک مرکــز منظقه ای 

کند.  آموزش درست 

روی  بوئنــو  پابلــو  وی  بیانــات  بــه  پاســخ  در 
ضــروری بــودن مرکــز آمــوزش و لــزوم داشــتن 
کید  مکان هایــی بــرای آغاز این نوع آمــوزش تا
کرد. سپس مرتضی امامی درباره بهینه سازی 
حــال  در  کشــورهای  در  فعالیــت  اســتراتژی 
توســعه بــه خصــوص بــا رویکــرد ایجادهســته 

بــرای  توانــا  و  بــزرگ  شــبکه  و  دانــا  و  چابــک 
گفت.  شــرکتهای پیمانــکاری عمومــی ســخن 
و در ایــن رویکــرد بازاریابی، یکپارچه ســازی  و 
تامیــن منابــع مالی و تعامــالت عالــی را دارای 

اهمیت دانست. 

خانــم آســیه حاتمــی نیــز بــه بررســی اجمالــی 
کار حرفــه ای در ایــران پرداخــت. و در  نیــروی 
کار حرفه ای در ایــران را با نیروی  ادامه نیــروی 
کار موجــود در خلیج فارس مقایســه  حرفــه ای 
کــرد. وی در قســمتی از ایــن تحقیــق بــا اشــاره 
که حــدود 52درصد نیروهای  بــه این موضــوع 
کار ایرانیــان موجــود در حــوزه خلیج  حرفــه ای 
کرد تقاضا برای  کید  فارس مهندس هستند، تا

کار حدود 20 درصد است.  این تعداد  نیروی 

ارائــه  بــه  نیــز  عیلخانــی  اســماعیل  محمــد 
قســمتهایی از یک تحقیق با عنــوان » تمایالت 
کارفرمایان برای به حداقل رســاندن مخاطرات 
مالی خــود در اجرای طرحهای عمرانی « و عدم 
مشارکت در ریسک پرداخت. وی یکی از دالیل 
تطویل قراردادها را نامناسب بودن تیپ قرارداد 

دانست و به بررسی روش  EPC  پرداخت.  

اســماعیل مســگرپور،   توســط  پنجــم   پانــل 
رضــا  و  كــووی  ا ادوی  فوهــا،  بــی،  لیونــل 
دائمــی  علیرضــا  و   شــد  برگــزار  ایلکانــی 
معــاون برنامه ریــزی و امــور اقتصــادی وزیــر 
نیــرو اولیــن ســخنران ایــن پانــل بــود. وی با 
را  ایــران  خطرپذیــری،  شــاخص  بــه  اشــاره 
آبــی  كــه منابــع  كشــورهایی دانســت  جــزو 

كمی دارند.  تجدیدپذیر 

وی یکــی از عوامــل اصلــی این امــر را باال رفتن 
گازهای  درجه حــرارت زمین به دلیــل افزایش 
گلخانه ای دانســت و افــزود: بــرای رویارویی با 
که  کم آبی باید خردجمعی ایجاد شــود  بحران 
در این راه مهندســان مشــاور دخیل هستند و 
الزم است غیر از مباحث مهندسی به مباحث 

اجتماعی و محیط زیستی هم بپردازند. 

دݥرݥ اݥدݥاݥمــهݥ اݥســتالݥنݥ فرݥاݥیســرݥ دݥرݥ مــوݥرݥدݥ شــهرݥهاݥیݥ 
دݥرݥبــاݥرݥهݥ  بیݥ گیݥ لوݥنــیݥ  وݥ  کــرݥدݥ.ݥ  صحبــتݥ  پاݥیــدݥاݥرݥ 
کهݥ دݥرݥ اݥیتاݥلیاݥ برݥاݥیݥ اݥیجاݥدݥ شــهرݥ ســبزݥ  رݥوݥندݥهاݥیــیݥ 
کــرݥدݥ.ݥ رݥضــاݥ اݥیکاݥنــیݥ نیزݥ بهݥ  طیݥ شــدݥهݥ ســخنرݥاݥنیݥ 

چاݥلشهاݥیݥ قرݥاݥرݥدݥاݥدݥ EݥPݥCݥ دݥرݥ اݥیرݥاݥنݥ پرݥدݥاݥختݥ.ݥ

كــه اولین پانل روز دوم  بود،  با موضوع »چشــم انداز اقتصادی بازارهای در حال توســعه  كنفرانــس،  پانــل چهــارم 
گوشــا، آسیه حاتمی، مرتضی امامی، و مهندس علیخانی برگزار شد.  در منطقه آســیا و اقیانوســیه« با حضور   امیتا 

آقای علیرضا دائمی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو از اواسط این پانل حاضر شد. 

شــام  مراســم  اردیبهشــت   22 روز  در 
كنفرانــس Gala Dinner همــراه  رســمی 
بــا مراســم فرهنگــی و آیینــی برگزار شــد  و 
طی آن سندیکای شــركتهای ساختمانی 
ایــران  بــه عنــوان یکــی از حامیــان اصلی 
كنفرانس هدایایی را به رســم یادبود  این 

كرد. كنفرانس اهدا  به مهمانان این 

پیامآبادگران
19اردیبهشت1394شماره330



پیامآبادگران
اردیبهشت1394شماره330 20

پیامآبادگران

تاریخ:94/2/28

شماره: 94-50362

شماره ثبت: 94 تاسیس:  1326

آدرس : تهران خیابان طالقانی- خیابان شــهید برادران مظفر)صبای جنوبی(-شماره86-کد پستی: 1416964691
www.acco.ir  info@acco.irتلفن: 66469105 - 66402037-66460195- 66464261 )ده خط(   فاکس: 66464084



پیامآبادگران
21اردیبهشت1394شماره330

گاهــی اوقــات از دل دولتــی که خــود را بــه عقالنیت و نظر 
کــرده حرف هایــی بیــرون می آید که  کارشناســانه آراســته 
کنشــی از خود  کنــد و چه وا شــهروند ایرانــی می ماند چه 
نشــان دهد و گرفتن انگشــت حیرت به دهان شاید تنها 

کاری باشد که از عهده او برمی آید.

از ابتــدای امســال ســه اقدام از ســوی دولت انجام شــده 
کــه  کــرده  کارشناســان را نگــران  کــه همــه را حیــرت زده و 
مبادا راه خطای گذشــتگان تکرار شــود و مفاهیم اصولی 
کنار گذاشــته شــود و  گون  گونا علم اقتصاد به بهانه های 

مالحظه کاری های سیاسی جای آن را بگیرد.

گرچــه موجب حیرت بســیاری  کنونــی دولت ا اقدامــات 
شده، اما بدون اطالع از جزئیات مربوط به تصمیم گیری ها 
کــرد.  و برنامه هــای دولــت نمی تــوان به راحتــی قضــاوت 
منصفانه نیســت بگوییــم دولــت یازدهم بــا دولت قبلی 
تفاوتــی نــدارد و سیاســت های آن را تکــرار می کنــد، امــا 
برخــی اقدامات و بیانــات مقامات دولتی نشــان از نوعی 
تناقــض دارد. بــا وجــود اینکــه دولــت قصــد دارد در حوزه 
کنــد، اما عالئمــی دریافت  کارشناســانه عمل  اقتصــادی 
می شود که متاسفانه نگران کننده است و نشان از رویکرد 
عامه پسندانه و سیاست زده دارد تا کارشناسی. بخشنامه 
کاهــش نــرخ ســود  دولــت درخصــوص قیمت گــذاری و 
ســپرده ها و تســهیالت بانکی و همچنین تثبیت قیمت 
انــرژی در ســال جاری، مصداق هایی از این عالئم اســت. 
ایــن گونــه عملکردهــا از ســوی دولت نشــان می دهد که 
دیدگاه کارشناسانه و اقتصادی در آن لحاظ نشده و بیشتر 
بــرای راضــی نگــه داشــتن سیاســیون و عامه مــردم بوده 

است.

به نظر می رسد فشارهایی از سمت کسانی که صرفا پست 
سیاســی داشــته و نــگاه کارشناســی و اقتصــادی ندارنــد 
گــروه فقط سیاســت مدار و  بــه دولــت وارد می شــود. این 
سیاست پیشه هستند و سیاست هایی که اتخاذ می کنند 
مبنــای علمــی اقتصــادی نــدارد و هدفشــان اقنــاع افکار 
کاهش نرخ تورم قیمت ها  عامه اســت. از جمله با هدف 
را کنترل می کنند، برای رضایت مردم قیمت انرژی را ثابت 
نگه داشته و برای کمک به تولیدکننده، نرخ سود بانکی را 
کاهش داده اند. همه این کارها در تناقض با رویکرد علمی 
و کارشناسی است. همه جای دنیا برای کاهش نرخ تورم 
کوتاه مــدت افزایش می دهند حال  نرخ ســود بانکی را در 
آنکــه مقامات پولــی ما درســت برعکس عمــل می کنند. 

کارشناســان بانک مرکــزی از این موضوع  گمان نمی کنم 
بی خبر باشــند در این صورت اتخاذ چنین تصمیماتی را 
چگونه می توان توضیح داد؟ چیزی جز فشار سیاسیون 
کارشناســان به نظر من نمی رســد. ثابت نگه داشــتن  بــر 
قیمــت انرژی، کاهش نرخ ســود بانکــی و اقداماتی از این 
قبیل در ســال انتخابات صرفا می تواند جنبه تبلیغاتی و 
احیانا صرفه سیاسی داشته باشد، اما از جهت اقتصادی 
توجیهی ندارد و نهایتا به زیان عملکرد نظام اقتصادی در 

دراز مدت تمام خواهد شد.

کرات هســته ای  گر دولت از این مذا که ا فراموش نکنیم 
که  پیش رو ســربلند بیرون آید منافع اقتصادی عده ای 
کاســبان تحریــم معروفند به خطر خواهــد افتاد و تیر  به 
خالصی برای منافع اقتصادی آنان خواهد بود و به گفته 
کاســبان تحریم باید به فکر شــغل دیگری  آقای روحانی 
کــه این افــراد می خواهنــد به هر  باشــند. طبیعی اســت 
قیمتــی مانع از موفقیت دولــت در همه پروژه های خود 
که  اعم از هســته ای و غیر آن شــوند. جای تعجب است 
دولت بخواهد در پاســخ به این فشــارها، سیاست های 
سیاســت های  طبیعتــا  کنــد.  اتخــاذ  غیرکارشناســانه 
نادرســت نتایــج نادرســت تری در پی خواهــد داشــت. 
کاهــش دســتوری نرخ ســود در نهایت منجر بــه افزایش 
کاهش دستوری نرخ سود منجر  نرخ تورم خواهد شــد. 
به انحراف منابع بانکی به سمت رانت خواری و مقاصد 
غیرتولیــدی می شــود و موانــع ســر راه تولیــد آن چنــان 
کــه در یک روند طبیعی نقدینگی به ســمت  زیاد اســت 
کرد؛ بنابراین تولید آسیب خواهد  تولید حرکت نخواهد 
کمبود  دیــد و باز دولت مجبور خواهد شــد برای جبران 
که نهایتا  نقدینگی به منابع بانک مرکزی متوسل شود 
افزایش تورم را به دنبال خواهد آورد و تمام این اقدامات 
در تضاد با سیاست هایی است که دولت از زمان روی کار 

آمدن در پیش گرفته است تا بتواند تورم را کنترل کند.

هر تئوری که به لحاظ نظری غلط باشد به لحاظ عملی 
که هر  نمی تواند نتیجه درســت بــه بار آورد. این ســخن 
تئوری درســت در مقام اجرا بنا به مالحظات سیاســی و 
اجتماعی باید تغییر داده شــود تا مورد قبول واقع شــود 
کارشناسی و علمی ندارد چون معیار و حدودی  مبنای 
کــرد. اتفاقا هرگونه  بــرای این تغییــرات نمی توان تعیین 
عقب نشــینی از مواضــع علمی فشــار های سیاســیون را 
کــرده و نهایتــا تئــوری علمــی را در عمــل به شــیر  بیشــتر 

بی یال و دم تبدیل می کند.

سایه	سیاسیون	بر	سیاست	های	اقتصادی
بــر  سیاســت  اثــر   « نــام  بــا  جام ســاز  دكتــر  آقــای  نوشــته  آبادگــران  پیــام  ماهنامــه   329 شــماره  ســرمقاله  در  اشــاره: 
غنی نــژاد موســی  دكتــر  آقــای  از  زمینــه  ایــن  در  شــد.  ح  مطــر اقتصــاد«  فراینــد  و  رونــد  بــر  آن  شــیوه های  و   اقتصــاد 
مــورخ 94/2/27 اقتصــاد  دنیــای  روزنامــه  در  اقتصــادی«  سیاســتهای  بــر  سیاســیون  »ســایه  عنــوان  بــا  مطلبــی   نیــز 

 درج می شود.
ً
 درج شده است كه به دلیل اهمیت موضوع های ارائه شده در آن، عینا

خ ســود در  كاهــش دســتوری نــر
خ تورم  نهایت منجر به افزایش نر
كاهش دســتوری  خواهــد شــد. 
خ سود منجر به انحراف منابع  نر
بانکی به ســمت رانت خــواری و 
مقاصــد غیرتولیــدی می شــود و 
موانع سر راه تولید آن چنان زیاد 
كــه در یــک رونــد طبیعــی  اســت 
نقدینگی به سمت تولید حركت 
تولیــد  بنابرایــن  كــرد؛  نخواهــد 
آســیب خواهــد دید و بــاز دولت 
مجبور خواهد شــد بــرای جبران 
كمبود نقدینگی بــه منابع بانک 
كــه نهایتا  مركــزی متوســل شــود 
افزایــش تــورم را به دنبال خواهد 

آورد

برایشما
خواندیم
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اشاره:
کشــور یکــی از مشــکالت بــزرگ فــراروی دولــت یازدهــم اســت. از طرفــی  وجــود پروژه هــای نیمه تمــام 
گذشــت زمان و تأثیر  هزینه های انجام شــده در این پروژه  نه تنها آثار مثبت اقتصادی نداشــته بلکه با 
ضریــب تــورم در به ســرانجام رســاندن آن بــار مالی این قبیــل پروژه هــا را افزایش می دهــد ضمن اینکه 
جامعــه را از آثــار اقتصــادی و اشــتغال زایی پروژه هــا محــروم می ســازد از ســویی رهــا شــدن ناتمــام آن 
که جبران آن نیازمند سرمایه گذاری جدید  ک ســنگینی را بر پروژه ها وارد می ســازد  فرســایش و اســتهال
و افزایش هزینه های مجدد پروژه  می شــود در این زمینه مطلبی از معاون محترم ریاســت جمهور ارائه 

ج می شود. گرامی ماهنامه پیام آبادگران عینًا در که برای اطالع خوانندگان  شده است 
که از پیشرفتهای  ح عمرانی مواجه است  معاون رییس جمهوری گفت: دولت با معضل 2 هزار و 900 طر
گزارش ایرنــا، محمد باقر نوبخــت افزود: منابــع الزم برای این  فیزیکــی مختلفــی برخــوردار هســتند. به 
گذشته 40هزار میلیارد تومان  که بودجه سال  ح های عمرانی 400 هزار میلیارد تومان است درحالی  طر
ح ها  بــوده اســت. وی بــا بیان اینکــه بر فرض 100 درصــد تخصیص بودجه بــاز هم امکان اتمــام این طر
ح های عمرانی یاد شــده به 10 ســال هم می رســد  گفــت: عمــر برخــی از طر وجــود نــدارد، وی در ادامــه 
کــرد: با ایــن منابع محــدود باید  کیــد  و از توجیــه اقتصــادی و اجتماعــی برخــوردار نیســتند. نوبخــت تا
هرچه ســریع تر در جهت اتمام طرحهای نیمه تمام عمل شــود و در این زمینه نیاز به مساعدت بخش 
که  ح هایی  کرد: درسال گذشته طر خصوصی داریم. رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خاطرنشان 
ح به اتمام رسید.  دارای پیشرفت فیزیکی ۸0 درصد بود، مورد توجه قرار دادیم و دراین مدت 246 طر
ح های عمرانی، توازن  گفت: امســال عالوه بر شــاخص پیشــرفت فیزیکی باالی ۸0 درصد برای طر وی 
کند، مورد توجه  ح ها را به هم مرتبط می  که سایر طر ح هایی  کمك به مناطق محروم و طر منطقه ای، 
گاه تبعیض آمیز را از دیگر معضالتی دانست  گرفته است. نوبخت در ادامه پرداخت های متفاوت و  قرار 
کارکنان دولت  کــه دولت با آن مواجه اســت و اظهار داشــت: 10هزار میلیارد تومان درمــاه جاری حقوق 
کمیت به دلیل افت نفــت و درآمدهای دولت در  بــوده، امــا آیا رضایت حاصل شــده اســت؟ وی افزود: 
کافی نیست، اما منابع موجود باید عادالنه توزیع شود. معاون رییس جمهوری ادامه داد:  این زمینه 
که 11 هزار و 300 میلیارد تومان آن  گذشــته 42 هزار میلیارد تومان بین خانواده ها تقســیم شد  درســال 

از خزانــه برای یارانه بوده اســت. نوبخت 
همچنیــن بــا اشــاره بــه اینکه بســیاری از 
کرده  خانواده هــا زندگی را با یارانه تنظیم 
گفت: 4میلیون نفر از آغاز امســال از  اند، 
فهرســت یارانه بگیران حذف شــده اند و 
در تالش برای ایجاد بانك های اطالعاتی 
وجــود  بــه  تبعیضــی  تــا  هســتیم،  قــوی 
کیــد  نیایــد. معــاون رییــس جمهــوری تا
کــرد: شناســایی ها درایــن زمینــه صورت 
گرفته و این موضوع نیز از دیگر معضالتی 

که دولت با آن مواجه است. است 

كاهش هزینه های جاری و 
افزایش اعتبارات عمرانی

کاهــش  ســخنگوی دولــت بــا اشــاره بــه 
از  ناشــی  درآمدهــای  و  نفــت  قیمــت 
گفت:  گازی،  صــادرات نفــت و میعانــات 
کلی اقتصاد این بود  از دیگر سیاســتهای 
کاهش  کــه هزینه های جــاری رفتــه رفته 
یابــد و مــا در اعتبــارات عمرانــی متمرکــز 
شــویم به همیــن دلیل دولت بخشــنامه 
کرد تا  یــا دســتورالعمل 12 ماده ای تهیــه 
بتوانیــم حداقل 6 هزار میلیارد تومان در 
ســال 94 از اعتبارات جاری صرفه جویی 

و به اعتبارات عمرانی بیفزاییم.
مــاده  در  مجلــس  داد:  ادامــه  نوبخــت 
کــه دولــت  کــرده اســت  واحــده تصریــح 
بایــد حداقــل 30 هــزار میلیــارد تومان به 
طرحهــای عمرانــی اختصــاص دهــد و بــا 
ح های عمرانی ناتمام  توجه به این که طر
بســیاری وجــود دارد تــالش در راســتای 
بــه  اقتصــاد مقاومتــی  اجــرای سیاســت 
کنــد تــا در اعتبــارات  کمــک مــی  دولــت 
جاری صرفه جویی و به اعتبارات عمرانی 
گفتــه وی پیش بینــی ایــن  بیفزایــد. بــه 
که در ســال جاری 40 هزار میلیارد  اســت 
هزینــه  و  پیمانــکاران  مطالبــه  از  تومــان 
ح هــای  مربــوط بــه ســرمایه گذاری در طر
کرد:  عمرانــی تادیه شــود. نوبخت اضافه 
بــر همیــن اســاس دســتورالعملی تهیــه و 
ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی موظف 
شــد در تنظیم موافقتنامه ها و تخصیص 
اعتبــار، 12 موضــوع تدوین شــده در این 
کنــد تــا بتوانیــم 6 هــزار  راســتا را رعایــت 

کنیم. میلیارد تومان صرفه جویی 

معاون رئیس جمهوری:

دولت	با	معضل
		بیش	از	2	هزار	و	900
	طرح	عمرانی	ناتمام		
مواجه	است

دولت
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متاسفانه موضوع نامبارکی که در سالهای گذشته 
در دولــت قبلــی شــاهد بودیــم شــروع پروژه هایی 
کافــی در نقــاط مختلف  کــه بــدون پشــتوانه  بــود 
کلنــگ زده شــد و بــا آب و تــاب هــم تبلیــغ  کشــور 
گردیــد. ایــن پروژه هــای نیمه تمــام نه تنهــا برای 
کشــور نمی تواند خوشایند  شــهروندان در سراســر 
باشــد بلکــه می توانــد یــک نگرانــی و بدبینــی هــم 
کلنگ  بــه دنبــال داشــته باشــد. مردم بــه دنبــال 
کــه ایــن پــروژه به  زدن یــک پــروژه، انتظــار دارنــد 
کاری  بهره بــرداری برســد و خیلی به ایــن موضوع 
که آیا اعتباری برای این پروژه منظور شده  ندارند 
کــه این پروژه ها  اســت یا خیر. مــردم انتظار دارند 

کلنگ زدن به زودی به مرحله بهره برداری برسد. پس از 
کلنــگ زنی هــای بیشــماری بودیــم منظــور مــن از  در دولــت قبلــی شــاهد 
که تعــداد ایــن پروژه هــا متحیرکننده بــود و امــروز هم  »بیشــمار« ایــن اســت 

گرهایــی مواجه  نزدیــک ســه هزار پــروژه نیمه تمــام با امــا و ا
کالنی برای بهره برداری از این پروژه ها  شــده اســت زیرا مبلغ 
کمی برای این پروژه ها  مورد نیاز اســت و از ســوی دیگر مبلغ 
اختصــاص داده شــده اســت و ایــن مبلــغ انــدک فقــط برای 
کرد. به نظر من،  کفایت خواهد  تعــداد اندکــی از این پروژه ها 
که باید انجام دهد این  کاری  دولــت در این خصوص، اولین 
که با شــفافیت به مردم دالیل معطل ماندن پروژه ها  اســت 
و عدم به انجام رســیدن خیلی از آنها را توضیح دهد. دولت 
کــه دارد پروژه های  همچنیــن بایــد بــا توجــه بــه بودجــه ای 
کنــد.  بعضــی از پروژه هــا از درصــد  عمرانــی را اولویت بنــدی 
پیشرفت فیزیکی بیشتری برخوردار بوده و تقریبا مراحل آخر 
گر دولت نتواند این پروژه ها را امسال به  خود را می گذرانند. ا
که در این پروژه ها شاهد خواهیم  کی  بهره برداری برســاند مســلما با اســتهال
بود هزینه های بیشــتری بر دوش دولت خواهد رفت. بنابراین دولت باید با 

اولویت بندی این پروژه ها بیشترین بهره برداری و اثرگذاری را داشته باشد.

كــدام از ایــن پروژه هــای نیمه تمــام  ** همانطوریکــه بارهــا در مجلــه پیــام آبادگــران نوشــته ایم شــركتهای پیمانــکار پروژه هــای عمرانــی در هــر 
كاسته می شود و دولت محترم باید نسبت  كشور  گرفتار شده و هزینه های بسیار زیادی را متحمل شده اند و روز به روز توان اجرایی  پیمانکاری 

كشور را از این وضعیت نجات دهد. به تعیین تکلیف پروژه های نیمه تمام برنامه روشن و شفافی داشته باشد و در یک برنامه میان مدت 

ابراهیم نکو، نماینده مجلس:

مجلسنامبارکنامبارکمیراث	کلنگ	زنی	های	نامبارک
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صبح  دوشنبه هفتم اردیبهشت ماه 1394 و همزمان با سومین روز از 
هفته كارگر، ششــمین همایش ملی كار با حضورجناب آقای اســحاق 
جهانگیــری معــاون اول رییــس جمهــور، جنــاب آقــای علــی ربیعــی 
وزیــر تعــاون، كار و رفــاه اجتماعــی ،نماینــده ILO و نمایندگان بخش 
كارگری در سالن همایش های مجموعه فرهنگی ورزشی  كارفرمایی و 

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی برگزار شد.

کار درحالی  اولین روز   ششمین همایش ملی 
کــه نزدیک به یــک دهــه از برگزاری  برگــزار شــد 
کار می گــذرد. آخریــن  آخریــن همایــش ملــی  
همایش ملی کار در آذر ماه 13۸3 و با محوریت 
گفتگوهــای اجتماعی و  کار،  حقوق بنیادیــن 
حمایت های اجتماعی برگزار شده بود.تحقق 
کار شایســته، اشــتغال و بهبــود  برنامــه ملــی 
فضای کسب و کار، تقویت گفتگوی اجتماعی 
و سه جانبه گرایی، توانمندسازی تشکل های 
کارفرمایــی، توســعه حمایت هــای  کارگــری و 
گذر  کار و تعــاون و  اجتماعــی، ارتقای فرهنگ 
از اقتصــاد غیررســمی بــه رســمی  از محورهای 

اساسی این همایش دو روزه بود.

اســحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در اولین روز از ششــمین 
که در مجمع فرهنگیـ  ورزشــی تالش برگزار می شــد، با  کار  همایــش ملــی 
کارگران در این روز در  کارگر نماد جهانی دارد، به تجلیــل از  بیــان اینکه روز 

کشور پیچیده تر و جامعه  گفت: هر چه مسائل  کرد و  سراسر جهان اشاره 
صنعتی تر می شود، زحمات کارگر هم افزایش می یابد.وی در بخش مهمی 
کرد و  کید  کاهش نرخ ســود سپرده های بانکی تأ از ســخنان خود به لزوم 
گفت: نرخ سود سپرده ها و تسهیالت بانک باید به نسبت نرخ تورم ساالنه 
کاهش یابد. وی با  کاهشــی داشــته اســت تعدیل شــود و نرخ ها  که روند 
کارگر همواره مهمترین پشــتیبان دولــت بوده اند،  اشــاره بــه اینکه طبقــه 
کنیم،  گر بخواهیم سیاست های دولت ها را از نظر درستی ارزیابی  گفت: ا
کارگــر اســت، بــه طــور مثال؛  نمــود آن در طبقــه 
سیاســت های دولت در زمینه اشتغال با نگاهی 

به طیف بیکاران محقق می شود. 

معــاون اول رئیس جمهور افزود: در برنامه ســوم 
و چهــارم مطابــق آمــار بایــد موجــودی حســاب 
ذخیره ارزی 1۷0 میلیارد دالر می بود، اما در زمان 
تکمیل صندوق، موجودی حســاب خالی بود. 
جهانگیری با اشــاره به سیاســت های نادرســت 
گذشــته افزود: متأســفانه در دولت قبلی نه تنها 
شــغل ایجاد نشــد، بلکه بیکاری گسترش یافت 
کشــور به سمت پروژه هایی هدایت شد  و منابع 
کــه هیچ منفعــت مادی بــرای جامعه بــه همراه 
کنون در شرایطی هستیم  گفت: ا نداشــت. وی 
که آثار مخرب بیماری هلندی را در کشور احساس می کنیم، این بیماری 
کشــورهای نفت خیز اتفاق افتاد و آن دسته از کشورهایی  در ســال 93 در 
کــه برنامه ریــزی مطلوبی داشــتند، بــرای جلوگیــری از بحــران اقتصادی، 

همایش
ملیکار

همایش	ملی	کار	برگزار	شد

موضوع	کار	شایسته	به	عنوان	هدف	استراتژیک
	سازمان	بین	المللی	کار
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صنــدوق ذخیــره ارزی تشــکیل داده و بخشــی از درآمدهای نفتــی را برای روز 
مبادا که کاهش قیمت نفت رخ دهد، به آن حســاب واریز کردند، متأســفانه 
کشور ایران و ونزوئال به این مسئله بی توجه بودند. در زمان انتقال دولت  دو 
که پس از  هشــتم به نهم موجودی حســاب ذخیــره ارزی 10 میلیارد دالر بــود 
کاهــش موجودی آن، مجمع تشــخیص  اســتفاده بی رویــه از ایــن حســاب و 

مصلحت نظام، ایجاد صندوق توسعه ملی را با نظارت سه قوه تصویب کرد.

وی نجات اقتصاد مشــکل دار ایران را در گرو رشــد سالیانه بیش از ۸ درصدی 
اقتصاد دانســت و افزود: ســالیانه نیازمند ایجاد یک میلیون شــغل هســتیم 

اتفــاق  دیرتــر  میــزان  ایــن  گــر  ا کــه 
گســترش می یابد،  بیفتــد بیــکاری 
کشــور  بیــکاران  حاضــر  حــال  در 
دانشــگاهی  غ التحصیــالن  فار را 
تشــکیل می دهد که مطالبه اصلی 
آنها از دولت، ایجاد زمینه مناســب 

برای شغل است.

کارگروه  جهانگیــری همچنیــن بــه 
تشکیل شده در وزارت امور دارایی 
کارگــروه  گفــت: ایــن  کــرد و  اشــاره 

بررســی  منظــور  بــه  اقتصــاد  وزارت  در 
شاخص های بهبود کسب و کار تشکیل 
که به صورت مســتمر در راســتای  شــده 
کســب  شــاخص های مشــخص فضای 
کار فعالیــت می کننــد. وی در پایــان با  و 
کید بــر ضــرورت ســه جانبه گرایی بین  تأ
دولت، کارفرما و کارگر افزود: دولت، کارگر 
گر از  و کارفرما باید همگرا باشند، چرا که ا
گروه شود،  بنگاهی منفعتی نصیب سه 
این سه قشر به طور مشترک در راستای 

اهداف یکدیگر گام برداشته اند.  

كار  ملــی  همایــش  ششــمین  در 
ســالن  در  نیــز  آن  روز  دومیــن  كــه 
شــد.  برگــزار  تــالش  فرهنگــی 

رییــس ســازمان تامیــن اجتماعــی بــا اشــاره بــه اینکــه تامیــن اجتماعــی 
گفــت:  می شــود،  شــناخته  تولیــد  موتــور  عنــوان  بــه  دنیــا  تمــام  در 
درمانــی،  عرصــه  ســه  در  و  فعلــی  شــرایط  در  اجتماعــی   تامیــن   ســازمان 
بیمه ای و اقتصادی از نظام ســالمت و اقتصاد کشور و همچنین فرایندهای 
کرد: گــذارد.وی خاطر نشــان  کار هــم تاثیــر می پذیــرد و هم تاثیــر می   روابــط 
بر اســاس آخرین آمار در حال حاضر 39 میلیون و ۸00 هزار نفر تحت پوشــش 
کشــور تـــــــــــــشکیل  کار  که 9 میلیون نفر آن را نیروی   این ســازمان هســتند،  
نــــــــــیروی  از  درصــــــــــــد   ۷5 عـــــــــــــبارتـــــــی  بــه  دهـــــــــــند   مــی 
گفت: سازمان  کشور تحت پوشش این سازمان قرار دارند.دکتر نوربخش  کار 
تامین اجتماعی عالوه بر اینکه در خرید راهبردی خدمات درمانی اصلی ترین 
خریدار نظام سالمت محسوب می شود ، در تولید درمان نیز وارد عمل شده 
کنون 15 درصد از تولید درمان کشــور را تامین می کند.رئیس ســازمان  و هم ا

تامین اجتماعی از تدوین برنامه راهبردی استراتژیک در این سازمان خبر داد 
گفــت: ایــن برنامه در ســال های پیش ابتر مانــده بود ولی  اقــدام به تدوین  و 
گذشته با جدیت پیگیری شد و در حال حاضر مراحل  آن در یک سال و نیم 
که  کنار این برنامه  اولیه این نظام راهبردی تدوین شده است.وی افزود: در 
امیدورام در آینده اجرایی شــود، سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری در 
مورد تامین اجتماعی به شدت مورد توجه ما قرار دارد و به عنوان یکی از اسناد 

باالدستی اجرایی خواهد شد.

گام  با  کرد: برای تدویــن این برنامه راهبردی هشــت  دکتــر نوربخــش تصریح 
باالدســتی،  اســناد  تحلیــل  عناویــن 
تحلیــل  گذشــته،   عملکــرد  تحلیــل 
آینــده پیــش رو، مطالعــات تطبیقــی، 
و  راهبــردی  موضوعــات  شناســایی 
آن،  بــا  مرتبــط  اساســی  چالش هــای 
تدویــن راهبردهــای اصلــی ، تبدیــل 
راهبــرد اصلــی بــه مــواردی در برنامــه 
ششــم توســعه  و تدویــن سیاســت ها 
شــده  برداشــته  اجرایــی  گام هــای  و 
تامیــن  ســازمان  اســت.رئیس 
کرد: ســازمان  اجتماعــی خاطر نشــان 
گام ششــم   کنــون در  تامیــن اجتماعــی هم ا
اصلــی  راهبردهــای  تدویــن  یعنــی  برنامــه 
بــه دقــت گام هــای پیشــین را   قــراد دارد و 

گذاشــته اســت  و در این مرحله   پشــت ســر 
کار ، پایــداری و تعــادل ســازمان بــه معنی  از 
تعــادل در منابع و مصارف ، تعهدات قانونی 
دولــت ، نقــش آفرینــی در توســعه اقتصادی 
کشور و گسترش فرهنگ بیمه برای ما بسیار 

حائز اهمیت است. 

محمــد  مهنــدس  همایــش  ایــن  در 
عالــی  كانــون  رئیــس  ،نایــب  عطاردیــان 
ایــران و  كارفرمایــی  انجمن هــای صنفــی 
كارفرمایان در ششمین همایش  نماینده 
كار شایســته   ملــی نیــز دربــاره برنامه ملی 
کارگری  گرامی دولتی،  گفت:خانم ها و آقایان، دوســتان  كرد. وی  ســخنرانی 
که  کارفرمایی. خوشــحالم که فرصتی فراهم آمد تا یک بار دیگر به مســائلی  و 
کارگر وکارفرما است به تشریک نظر  گروه دولت،  در ارتباط مســتقیم با هر ســه 
که این فرصت پس از  و مساعی بپردازیم. به خصوص جای خوشحالی است 

سال ها وقفه در برگزاری همایش ملی کار فراهم آمده است.

کار شایســته اولین بار توسط دبیر  اندیشــه و ایده و بهتر بگویم ابتکار موضوع 
کار، آقای خوآن سوماویا از شیلی، و طی اولین  کل سابق سازمان بین المللی 
کار در سال 1999 میالدی مطرح شد. از آن  کنفرانس بین المللی  گزارشش به 
کل جدید به آن سازمان، موضوع  کنون، حتی با انتخاب و ورود مدیر  پس تا
کار  کار، در دستور  کار شایسته به عنوان هدف استراتژیک سازمان بین المللی 

آن سازمان قرار دارد.

 

دكتر نوربخش : 
ســازمان تامیــن اجتماعی عــالوه بر اینکه 
درمانــی خدمــات  راهبــردی  خریــد   در 
ســالمت  نظــام  خریــدار  تریــن  اصلــی   
محســوب مــی شــود ، در تولید درمــان نیز 
كنــون 15 درصد از  وارد عمــل شــده و هــم ا

كند. تولید درمان كشور را تامین می 
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کار  از آن سال، سال 1999، موضوع 
شایسته، به عنوان  بخش الینفک 
کار توسعه جهانی، با هدف  دستور 
اصــل جهانــی ســازی عادالنــه، بــه 
ســرعت وارد مباحــث آژانس هــای 
وابســته بــه ســازمان ملــل و دیگــر 
و  شــد  منطقــه ای  ســازمان های 
کار شایســته به  هم چنــان موضوع 
عنوان یک عامل اصلــی در ارزیابی 
اثــرات اجتماعی نظــام جهانی بازار 
بیانیه هــای  و  گردیــد  تعییــن  آزاد 
متعــددی نیــز برای تحقــق عدالت 
ســازی  جهانــی  بــرای  اجتماعــی 
کار  احیــای  طریــق  از  عادالنــه، 

کــه از جملــه  شایســته، بــه تصویــب رســید 
بیانیــه جهانــی مصــوب ســال 200۸ ســازمان 

بین المللی کار است.

کار  اهمیــت موضــوع  در  آن چــه  افــزود:  وی 
کــه پیرو  شایســته قابــل ذکــر اســت آن اســت 
تصویــب بیانیــه جهانــی مذکور، در اجالســیه 
ســال،  همــان  کار  بین المللــی  کنفرانــس 
که  قطعنامــه ای نیــز در ژنو به تصویب رســید 
کار را ملزم به ارتقای توان  سازمان بین المللی 
کمــک به کشــورهای  و ظرفیــت خــود، بــرای 
عضو، برای دست یابی به اهداف کار شایسته 

، در قالب جهانی سازی نمود.

کار شایســته داشــته باشــیم که در ســال 200۷  یک اشــاره هم به روز جهانی 
کارگــری  کنفدراســیون جهانــی اتحادیه هــای  میــالدی، بــه همــت و ابتــکار 
کار شایســته پایه گذاری شــد  کتبر به عنوان روز جهانی  )ITUC( ، روز هفت ا
کار و دیگر آژانس های وابسته به  و این روز مورد پذیرش سازمان بین المللی 

سازمان ملل قرار گرفته است.

ایران یکی از اولین کشورهایی بود که در همان اولین سال تأسیس سازمان 
کار، یعنی در 2۸ ژوئن ســال 1919 میالدی به آن ملحق شــد.در  بین المللی 
کار شایسته در چارچوب دو برنامه چهارم و پنجم توسعه  ایران برنامه ملی 
کشور به تصویب رسید و محتوای آن در برنامه چشم انداز 20 ساله  نیز لحاظ 
شد. اما برنامه ملی کار شایسته در ایران هرگز عماًل اجرایی و محقق نشد. هر 
کار شایســته به میان آمد،  زمان که صحبتی از اجرایی ســاختن برنامه ملی 

کار هنوز فراهم نشده است. پاسخ آمد که عوامل الزم برای این 

گــر ایــن دیــدگاه را در تئــوری هم  کــرد: حتــی ا مهنــدس عطاردیــان تصریــح 
کرد؟ آیــا باید یک نقطه پایانی  که پس چه باید  بپذیریم، ســوال اینجاســت 
روی موضــوع بگذاریــم یــا این که عوامل و بســترهای مناســب و الزم را برای 
کار شایســته الزم  کنیم. بــرای تحقق  کشــور فراهــم  کار شایســته در  تحقــق 
که  کار شایســته” تدوین شــود. این به آن معنی اســت  اســت “برنامــه ملی 

طی برنامه ای باید زیرســاخت ها را 
کنیم، نه آن کــه بدلیل آماده  آمــاده 
نبــودن زیرســاخت های الزم، آن را 

رها سازیم.

کار شایســته،  حــال ببینیم اصــواًل 
کاری اســت؟  از نظــر تئوریــک چــه 
کار شایســته دارای 4 رکــن اساســی 
کاری  کار شایسته  اســت، و در واقع 

است که:
کارگــران و افراد  کارکنــان و  • زندگــی 
تحــت تکفل آنان  را تأمین کند و به 
آن هــا صدمــات جســمانی و روانی 

وارد نسازد.
کارفرمایان و  •   زندگی حال و آینده 
ســرمایه گذران و افراد تحت تکفل آن ها را نیز تأمین 
کند و به آن ها عارضه های بدنی و روانی وارد نسازد.

•   در جهت شکوفایی اقتصاد باشد.
•   به محیط زیست آسیبی وارد نکند.

که تمامی این شرایط را به طور مطلق دارا  کاری  اما 
باشــد، وجود ندارد. با تأمین صــد در صدی منافع 
کارگران، ممکن است کارفرمایان ورشکسته شوند و 
کارفرمایان ممکن است  یا برای تأمین کامل منافع 
منافع کارگران به خطر بیفتد یا محیط زیست دچار 
آسیب شود. نگاه به توسعه نیز نمی تواند شتابان و 
بی حد و حصر باشد. هر مملکتی حد و محدوده ای 
برای توســعه دارد. برای مثال در ایران برای توسعه 
بیشتر، سد سازی هایی صورت گرفته است که سبب خشک شدن دریاچه 
ارومیــه، بختــگان و زاینــده رود و بســیاری از تاالب هــا و دریاچه هــا و موجب 
بــروز مشــکالت زیســت محیطــی شــده اســت. و یــا در شــوروی ســابق برای 
کشاندند.کار شایسته به  آبادی دشت قره قوم، دریاچه بایکال را به خشکی 
طــور مطلق وجــود ندارد، پس ما باید به دنبال ایجاد “کار شایســته بهینه” 
کارگر و  کارفرما و  کارفرما، منافع  کارگر و  کار باید بین منافع  باشیم. برای این 
کنیم و ببینیم به چه میزان  محیط زیست و توسعه خط بهینه ای را ایجاد 
کارگر و  کنیم تا عالوه بر تأمین منافع  می توانیم و اجازه داریم توســعه ایجاد 
کارفرما، محیط زیســت را نیز از خطرات مصون بداریم. بنابراین باید متولی 
کارفرمایان )تشکل های  کارگری(، متولی منافع  کارگران)تشکل های  منافع 
کارفرمایی( و متولی توسعه و محیط زیست )دولت( در بخش کالن مملکت 
این خطوط بهینه را مشخص سازند. در هر بخشی از صنعت و هر بخشی از 
خدمات، در هر نقطه جغرافیایی باید گروه هایی از نمایندگان کارگر و کارفرما 
و دولت تشکیل شود که این خطوط تعریف و معین گردد. با این کار مملکت 

به تعادلی می رسد و همه جا همدوش هم پیش می روند.

کاری،  که با ورود هر تکنولوژی جدید به عرصه های  وی افزود: اما می دانیم 
کارهــا تغییر می کند، و این امر به بــر هم خوردن خطوط بهینه منجر  شــیوه 
می گــردد. بــه دلیــل دائمــی بودن تحــول، برهــم ریختن خطــوط بهینه نیز 

 
مهندس عطاردیان:

كار شایســته در ایــران   برنامــه ملــی 
هرگز عماًل اجرایی و محقق نشد. 

اجرایــی  از  صحبتــی  كــه  زمــان  هــر 
كار شایســته  ســاختن برنامــه ملــی 
كــه عوامل  بــه میان آمد، پاســخ آمد 
الزم برای این كار هنوز فراهم نشــده 

است.
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امــری دائمــی اســت. ایــن 3 جانبــه 
باشــد  موجــود  دائمــًا  بایــد  گرایــی 
بایــد  موجــود  شــرایط  اســاس  بــر  و 
ایــن خطــوط بهینــه مــورد ارزیابی و 
گیرد. پس برای توســعه  اصالح قــرار 
گرایــی وجود  مطلقــًا بایــد 3 جانبــه 
کرات  داشــته باشــد.برای انجام مذا
3 جانبه شــرایط و ضوابطی از سوی 
کار تعیین شده  سازمان بین المللی 
اســت. ایــن ســازمان بین المللــی در 

طــول مــدت زمانی نزدیــک به یک قــرن از فعالیت خــود، در مجمــوع 39۸ 
ســند شامل 1۸9 مقاوله نامه )Convention(، 6 توافق نامه)Protocol( و 203 
توصیه نامه )Recommendation( را تهیه کرده است. بسیاری از کشورها این 
اسناد را پذیرفته اند و به آن ملحق شده اند و تعدادی نیز هنوز نپذیرفته اند.

از ایــن اســناد ۸ مقاولــه نامه تحت عنــوان مقاوله نامه های اصــول و حقوق 
بنیادین در کار که متضمن حقوق پایه نیروی کار است، 4 مقاوله نامه تحت 
عنــوان مقاولــه نامه هــای بــا اولویــت، و 1۷۷ مقاوله نامه دیگــر تحت عنوان 

مقاوله نامه های فنی  رتبه بندی شده اند. 

کنفرانس های  عالوه بر اسناد حقوقی فوق اسناد دیگری در قالب بیانیه در 
کار( به تصویب  کار )و یا توسط هیأت مدیره سازمان بین المللی  بین المللی 
رسیده اند.بیانیه ها اسناد مصوب کنفرانس بین المللی کار )و یا هیأت مدیره 
که از آن اســتفاده می شــود تا یک شکل رســمی و معتبر به  ســازمان( اســت 

کیــد بــر اهمیــت ویــژه ای  بیانیــه دهــد و تأ
کــه اعضاء بــه برخی اصــول و ارزش ها  دارد 

می دهند.

کنفرانــس  توســط  بیانیــه  پنــج  کنــون  تا
کار و یک بیانیه توســط هیأت  بین المللــی 
کار به تصویب  مدیره ســازمان بین المللــی 

رسیده است که شامل :
•   بیانیــه عدالــت اجتماعــی بــرای جهانی 
کنفرانــس ســال  ســازی عادالنــه، مصــوب 

200۸
کار،  •   بیانیــه اصــول و حقوق بنیادیــن در 

مصوب کنفرانس سال 199۸
مصــوب  جنســیت،  برابــری  بیانیــه     •

کنفرانس سال 19۷5
•   بیانیه سیاســت برتری نژادی جمهوری 

آفریقای جنوبی، مصوب کنفرانس سال 1964
کار، بیانیه فیالدلفیا، مصوب  •   بیانیه اهداف و مقاصد سازمان بین المللی 

کنفرانس سال 1944
•   بیانیــه اصــول مربــوط بــه بنگاه های چنــد ملیتی و سیاســت اجتماعی، 
که ســپس در  کار در ســال 19۷۷  مصوب هیأت مدیره ســازمان بین المللی 

سال 2006 نیز مورد بازنگری قرار گرفت.
 پروتــکل براســاس پیشــنهادات ارائه شــده )توســط اعضاء و هیــأت مدیره( 

برای تکامل یک مقاوله نامه )با توجه 
بــه تغییر و تحــوالت جهانــی( و یا رفع 
کامل یک مقاوله  شکاف ها در اجرای 
نامه به تصویب رســیده اند. پروتکل، 
متمم یک مقاوله نامه است که شماره 
آن همــان شــماره مقاوله نامه مربوط 
است، تنها سال آن )سال تصویب آن( 
بــا ســال مقاولــه نامه متفاوت اســت. 
عنوان پروتکل دقیقًا مطابق آن چه در 

ذیل آمده است می باشد.

ح ذیل است: شش پروتکل مصوب به شر
کار اجباری  •   پروتکل سال 2014 )شماره 29( متمم مقاوله نامه شماره 29 

سال 1390
کار  •   پروتکل سال 1995 )شماره ۸1( متمم مقاوله نامه شماره ۸1 بازرسی 

سال 194۷
کار در شب  •   پروتکل سال 1990 )شماره ۸9( متمم مقاوله نامه شماره ۸9 

)زنان( سال 194۸
کشــت و  •   پروتکل ســال 19۸2 )شــماره 110( متمم مقاوله نامه شــماره 110 

ع سال 195۸ زر
•   پروتکل سال 1996 )شماره 14۷( متمم مقاوله نامه شماره 14۷ )حداقل 

استاندارهای کشتی های تجاری( سال 19۷6
•   پروتکل سال 2002 )شماره 155( متمم مقاوله نامه شماره 155 )ایمنی و 

بهداشت شغلی( سال 19۸1
ســازمان  عضــو  کشــورهای  تمامــی 
کار موظف به اجرای ۸ مقاوله  بین المللی 
نامــه بنیادیــن فوق هســتند. ایــران نیز با 
وجــود امضای این مصوبه، تنها بــه 5تا از 
این مقاوله نامه ها پیوســته است و به 3تا 
از ایــن مقاولــه نامه ها شــامل مقاوله نامه 
شــماره ۸۷ )آزادی انجمــن و حمایــت از 
حق تشکل(، مقاوله نامه شماره 9۸ )حق 
کره دســته جمعی( و مقاوله  تشــکل و مذا
نامه شــماره 13۸ )حداقل سن( نپیوسته 
اســت. هم چنین بــه مقاوله نامه شــماره 
144 تحــت عنــوان مشــاوره ســه جانبــه 
ســال  در  )Tripartite Consultation(کــه 
19۷6 به تصویب رســید و از جمله مقاوله 
نامه هــای بــا اولویــت اســت نیز نپیوســته 
کار شایسته، توصیه ما پیوستن به 3 مقاوله نامه  است. برای پیاده سازی 
که به آن نپیوســته ایم و نیز پیوســتن به مقاوله نامه شماره 144 با  بنیادین 
موضــوع مشــاوره 3 جانبــه و نیز منطبق کردن قوانین کشــور بــا این مقاوله 

نامه ها و توجه به مقاوله نامه های غیرالزام آور می باشد.

مهندس عطاردیان با ســوال درباره اینکه وضعیت ایران در رابطه با مقاوله 
نامه هــا چگونــه اســت؟  یــادآوری کرد: ایــران در مجموع بــه 13 مقاوله نامه 

 مهندس عطاردیان:

  بایــد بــه دنبال ایجــاد “كار شایســته بهینه” 
كارگر  كار بایــد بین منافــع  باشــیم. برای ایــن 
كارگــر بــا  محیــط  كارفرمــا و  كارفرمــا، منافــع  و 
زیست و توسعه خط بهینه ای را ایجاد كنیم و 
ببینیــم به چه میزان می توانیم و اجازه داریم 
كنیــم تا عالوه بــر تأمین منافع  توســعه ایجاد 
كارگر و كارفرما، محیط زیست را نیز از خطرات 

مصون بداریم

مهندس عطاردیان:

بایــد بــه دنبال ایجــاد “

ارفرما، محیط زیست را نیز از خطرات كارفرما، محیط زیست را نیز از خطرات كارفرما، محیط زیست را نیز از خطرات  كارگر و كارگر و  ارگر و كارگر و ك
مصون بداریم

ار شایســته بهینه” 

ارفرما، محیط زیست را نیز از خطرات 
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ملحق شده است که به شرح ذیل می باشد:
کار •   5 مورد الحاق از ۸ مقاوله نامه های اصول و حقوق بنیادی در 

•   یک مورد الحاق از 4 مقاوله نامه های با اولویت
مقاولــه  از 1۷۷  الحــاق  مــورد   ۷   •

نامه های فنی
شــرح موارد الحاقی ایران، 5 مقاوله 

نامه بنیادی الحاقی ایران شامل:
•   مقاوله نامه شماره 29 کار اجباری
•   مقاوله نامه شــماره 100 دســتمزد 

برابر
کار  •   مقاولــه نامه شــماره 105 محو 

اجباری
•   مقاوله نامه شماره 111 تبعیض در 

اشتغال و حرفه
•   مقاولــه نامــه شــماره 1۸2 محــو 

بدترین اشکال کار کودک
1 مــورد از مقاوله نامه های با اولویت 

الحاقی ایران شامل:
•   مقاوله نامه شــماره 122 سیاست 

اشتغال

7 مورد از مقاوله نامه های فنی الحاقی ایران شامل:
•   مقاوله نامه شماره 14 استراحت هفتگی در بخش صنعت

•   مقاوله نامه شماره 19 تساوی یا برابری رفتار
•   مقاوله نامه شماره 95 حمایت از دستمزد

•   مقاوله نامه شماره 104 محو قوانین کیفری )کارگران بومی(
•   مقاوله نامه شماره 106 استراحت هفتگی در تجارت

•   مقاوله نامه شماره 10۸ اسناد هویت دریانوردان
•   مقاوله نامه شماره 142 توسعه منابع انسانی

وی افزود: برای پیاده سازی كار شایسته 4 ركن اساسی وجود دارد:
1. حقوق بنیادین کار )۸ مقاوله نامه (

2. حداقل حمایت های اجتماعی
3. اشتغال مولد

4. گفت و گوهای 3 جانبه اجتماعی

در حال حاضر در کشور 3 جانبه گرایی در بعضی از سازمان ها مانند وزارت 
کار پذیرفتــه شــده اســت، اما برخی از ســازمان هایی که قبــل از انقالب نیز 
گرایی در آن ها دیگر  این موضوع را پذیرفته بودند، در حال حاضر 3 جانبه 
وجود ندارد. برای مثال شورای عالی تأمین 
که مرکــب از نماینــدگان دولت،  اجتماعــی، 
کارفرمــا بود، بر اســاس قانــون وزارت  کارگــر و 

رفاه دیگر وجود ندارد.

کانون عالی کارفرمایی طرحی را برای احیای 
این شورا پیشنهاد کرده است، که به امضای 
کارفرمایی نیز  کارگری و  تمامی تشــکل های 
رســیده اســت. این طــرح در حدود 2 ســال 
کار و هم چنیــن  پیــش بــه مجلــس، وزارت 
به ســازمان تأمین اجتماعی ارائه شــد، تا بر 
گرایی را  اســاس این طرح بتواننــد 3 جانبه 
کننــد. این طرح هم چنــان در  دوبــاره احیــا 
کمیســون اجتماعــی مجلس بالرســیدگی و 
که  مسکوت باقی مانده است.ما معتقدیم 
اشکاالت قانون کار و قانون تأمین اجتماعی 

با 3 جنبه گرایی باید برطرف گردد.

کارفرمایی گفت:  کانــون عالی انجمنهــای صنفــی  در ادامــه نائــب رئیــس 
گوهــا، در ایــران یــادآور تجــارب بــدی بــرای مــا مــی باشــد، گفــت و   ایــن 

که ابتدا مقرر بود توافقات الزم بین تشکل های  کار   به عنوان مثال قانون 
کارفرمایی را ایجاد کند، مدتی طوالنی با تهیه 15 صورت جلسه،  کارگری و 
تمامی موارد را مورد بررسی قرار داد و تمامی موارد اصالحی تدوین و تنظیم 
کار فقط در ۷ مورد توافق حاصل نشــد، و  شــد، و در بین تمام مواد قانون 
کار با حضور نمایندگان دولت  که این ۷ مورد در شــورای عالی  گردید  مقرر 

بررسی و نتیجه حاصل از آن جلسه مورد توافق همه قرار گیرد.

معاون روابط کار وقت قول داده بود آن چه بین کارگر و کارفرما توافق شود، 
کار انجام نشد، بلکه در  عینًا برای مجلس ارسال خواهد شد. نه تنها این 
کردن اصالحات توافق شــده بین تشــکل های  دولــت دهــم بدون منظور 
کارگری و کارفرمایی، این قانون به مجلس فرستاده شد، که در کمیسیون 
اجتماعی مجلس با مخالفت نمایندگان کارگران و کارفرمایان روبه رو گردید 

کار هم چنان مسکوت است. و عودت داده شد، و ادامه 

بــه عنوان مثالی دیگر معروض می دارد در گفت و گوهایی که بین ســازمان 
مدیریت و برنامه ریزی کشور، و تشکل های صنعت ساختمان صورت گرفت، 
بعد از بیش از 2 سال گفت و گو، در مورد اصالح شرایط عمومی پیمان مربوط 
گرفت.  کشور متنی بین همه طرف ها مورد توافق قرار  کارهای زیربنایی  به 
که در حال  که متن نهایی در حال انتشــار بود، مالحظه شــد متنی  بعدها 
انتشــار اســت، حتی از شــرایط عمومی موجود نیز نامناســب تر است، که با 
تالش زیاد تشکل های صنعت ساختمان جلوی ابالغ آن گرفته شد، که آن 
هم هم چنان مسکوت است. لذا از لحاظ روانی کارگران و کارفرمایان به این 
نتیجه رسیده اند که هر قانونی را با گفت و گوهای اجتماعی بخواهند تغییر 
دهند، قانون نامناسب تری جایگزین آن می گردد.ضمنًا چنان که می دانیم 

 

برای پیاده سازی كار شایسته

 چهار  ركن اساسی وجود دارد:

كار )8 مقاوله نامه ( 1. حقوق بنیادین 

2. حداقل حمایت های اجتماعی

3. اشتغال مولد

گوهای 3 جانبه اجتماعی 4. گفت و 
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گفــت و گوهــای دولــت و بخش خصوصــی که در 
اتاق بازرگانی تا به حال به عمل آمده است، هنوز 
گرفته نشــده اســت.ما امیدواریم  نتیجه ای از آن 
گفت و گوهای 3 جانبه در کشور ما به صورت فعال 
و صحیح خود به انجام برسد و نتایج آن در برنامه 

ریزی های کشور به درستی منعکس گردد.

کرد: بــه اعتقاد من می بایــد ابتدا با  وی تصریــح 
گاهی همــه دســت اندرکاران امر  ارتقای ســطح آ
کار شایسته  نســبت به اهمیت موضوع، ارتقای 
کــردن فقر و ایجاد  را تنهــا راه کار پایــدار برای محو 
انســانی  کرامــت  تأمیــن  و  اجتماعــی  انســجام 
قلمداد نمود، تا عزم سیاسی الزم برای پیش برد 
گــردد. پــس از ایجــاد انگیــزه و  موضــوع ایجــاد 
عــزم سیاســی، یــک چارچــوب بــا جــدول زمانی 
مرحله ای از اقدامات الزم تنظیم کرد و مکانیزمی 
کار در  نیز برای ارزیابی و نظارت بر حســن اجرای 
برنامه زمانی تعیین شده برقرار نمود.روابط کارگر 
کلی اساســًا پرچالش اســت.  کارفرمــا در قالــب  و 
کــه منافع  در ظاهــر امــر این گونــه به نظــر می آید 
گــرو عدم منافــع گروه دیگر اســت.  گــروه در  یــک 
دولت نیز بــه  عنوان تأمین کننده و حامی منافع 
تمامی اقشار جامعه از جمله کارگر و کارفرما نقش 

تســهیل کننده دارد. در جریان اجرایی ســاختن 
برنامه ملی کار شایسته می باید با احترام و تعامل 
و درک صحیــح از وضعیــت طرف مقابل، به یک 
کــه متضمــن منافــع  نقطــه متــوازن و متعــادل 

عادالنه همه طرف ها باشد، دست یافت.

کانون عالــی انجمن های  که  مایلم یــادآور شــوم 
صنفی کارفرمایی ایران با برخورداری و بهره گیری 
که با نهادهای  از روابط دوســتانه و ارزشــمندی 
کار  بین المللــی، از جملــه ســازمان بین المللــی 
کارفرمایــان، هم چنیــن  و ســازمان بین المللــی 
کنفدراســیون  نهادهــای منطقــه ای، از جملــه 
کارفرمایان آسیا و اقیانوسیه و اتحادیه بین المللی 
کشــورهای  کنفدراســیون های بخش خصوصی 
از  دارد،  خــزر  دریــای  و  ســیاه  دریــای  حــوزه 
هرگونــه همکاری در کســب اطالعــات، تجارب و 
همکاری های فنــی آن ها در همکاری در تدوین 
کشــور  کار شایســته بــرای  و اجــرای برنامــه ملــی 
استقبال می کند.کار شایسته تالشی است برای 
کار به یک زندگی شایســته.  دســت یابی نیــروی 
بحران هــای مالی و اقتصادی ســال های 200۸ و 
کار شایسته در  گنجاندن  2009 میالدی ضرورت 
کالن اقتصادی-اجتماعــی برای  سیاســت های 

کاهــش رکــود، تهییج بازســازی و شــکل دهی به 
جهانی ســازی عادالنه را بیشتر نمایان ساخت. 
امروزه بسیاری از نهادهای بین المللی با سازمان 
کار همکاری می کنند تا اعضای خود  بین المللی 
کار شایســته در سیاست های  گنجاندن  را برای 
اقتصادی-اجتماعــی و زیســت محیطــی ملــی 

مساعدت نماید.

“نهاد هیأت اجرایی برای همکاری” زیر مجموعه 
سازمان ملل نیز با همکاری کمیسیون اروپا یک 
جعبــه ابــزار )Tool Kit( بــرای جریــان شــناخت 
کار شایســته تدوین کرده است که به  اشــتغال و 
عنوان ابزاری برای ارتقای کار شایسته در کشو رها 
کشــورها بــا همکاری  کار می رود. بســیاری از  بــه 
کار شایسته  کار، برنامه ملی  سازمان بین المللی 
بــرای کشــور متبوع خــود را تدویــن کرده اند، که 
متأســفانه ایــران به رغــم روابطــه حســنه اش بــا 
کشــورها نیســت. لــذا  گــروه آن  آن ســازمان در 
کانون عالی هم چنان بر ضــرورت به جریان  ایــن 
کید، و در این  انداختن برنامه ملی کار شایسته تأ

زمینه اعالم همکاری می نماید.

از حوصله و توجه شما بی نهایت سپاسگزارم

ششــمین  متعــال،  خداونــد  از  اســتعانت  بــا 
همایش ملی كار در روز های 7 و 8 اردیبهشت 
كارگران،  ماه سال 1394 با حضور نمایندگان 
كارفرمایــان و دولت بــا الهــام از رهنمودهای 
مقام معظم رهبری در نامگذاری ســال 1394 
بــا عنــوان ســال همدلــی و هم زبانــی دولــت 
و ملــت و نیــز تحقــق سیاســت های اقتصــاد 
نظــر  تبــادل  از  پــس  و  شــد  برگــزار  مقاومتــی 
 پیرامون محورهای همایش، قطعنامه پایانی

ح ذیل به تصویب رسید:  به شر

کننــدگان خواســتار فراهــم نمــودن  1- شــرکت 
ســازوکارهای الزم جهت »اجرایی شد«  اهداف 
و  شایســته  کار  ملــی  برنامــه   راهبردهــای  و 
اطالع رســانی از پیشــرفت هر سال برنامه مذکور 

شدند.

کیــد بــر رعایــت اصــل ســه جانبه گرایی بــا  2-تأ
احیاء شورای عالی تامین اجتماعی  

گارگری و  3-تقویت و توانمند ســازی نهادهای 
کیفی نمودن فعالیت ها و  کارفرمایــی به منظور 

گسترش سطح پوشش خدمات آن ها در جهت 
بهبود فضای گفتگوی اجتماعی

کــف حمایت هــای  اســتانداردهای  4-رعایــت 
اجتماعــی بــر اســاس توصیه نامه 202 ســازمان 
کار و فراهم نمــودن تمهبدات الزم  بین المللــی 
بــرای الحاق به مقاوله نامه هــای ۸۷، ۸9، 13۸ 

سازمان بین المللی کار

کارشایســته در  5-بــا توجه به اهمیت و جایگاه 
برنامه هــای چهــارم )مــاده 101( و پنجــم )مــاده 

 قطعنامه	ششمین	همایش	ملی	کار	

سه شــنبه  و  دوشــنبه  روز هــای  كــه  كار  ملــی  همایــش  ششــمین 
كارفرمایــان،  7 و 8 اردیبهشــت مــاه 1394 بــا حضــور نماینــدگان 
شــد،  برگــزار  تهــران  در  ســه جانبه  صــورت  بــه  دولــت  و  كارگــران 
داد. پایــان  خــود  كار  بــه  بنــد   21 در  قطعنامــه ای  صــدور   بــا 
دكتــر محمدرضــا ســپهری دبیر محترم ایــن همایش، قبــل از قرائت 
كه كمیســیون های چهارگانه  ایــن قطعنامه خاطر نشــان ســاخت 
همایش ملی كار از ماه های بهمن و اسفند 1393 تا پایان فروردین 

كارفرمایی در  كارگری و  ماه 1394 با حضور نمایندگان تشــکل های 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی فعالیت های مقدماتی خودشان 
را شــروع كردنــد و مفــاد ایــن قعطنامه در واقع حاصل بیش از ســه 
ماه همفکری ســه جانبه بوده است. بند 21 این قطعنامه خواهان 
كار شده است تا تصمیم ها  تشکیل دبیرخانه دائمی همایش ملی 
كنــد. متــن ایــن  كار را پیگیــری  و توصیه هــای همایش هــای ملــی 

قطعنامه در ادامه تقدیم می شود:
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  یک شركت ساختمانی در نظر دارد تعدادی  
از ماشــین آالت ســاختمانی و راهســازی    

خود شامل:

25(، ضرورت فراهم ســازی زمینه اجرای 
این ماده قانونی در برنامه ششم توسعه

رایــگان  6-توســعه آموزش هــای مهارتــی 
کارگــران بــا اهــداف بهبود بهــره وری  بــرای 
نیروی کار و نیز کاهش حوادث ناشی از کار 
کار  با اهتمام به رعایت ایمنی و بهداشــت 
و استانداردسازی محیط های کسب و کار

بهداشــت  فرهنــگ  ترویــچ  و  ۷-توســعه 
اســتقرار  ضــرورت  و  کار  ایمنــی  و 

کار استانداردهای مربوط در محیط 

اقتصــادی جامعــه و  امنیــت  ۸-توســعه 
مقابلــه بازدارنــده با مفاســد اقتصادی به 

کار و تالش منظور استقرار فرهنگ 

9-برنامه ریــزی، طراحــی و تدویــن ســند 
کار ملی فرهنگ 

10-الــزام بــه عملیاتــی ســازی پنجره هــای 
کار در راســتای تســریع و  کســب و  واحــد 
تســهیل در فرایند صدور مجوزهای شروع 

کار و تمدید کسب و 

مانــع  مقــررات  و  قوانیــن  11-شناســایی 
کار و برنامه ریــزی و اقــدام بــرای  کســب و 
طرح هــا و لوایــح الزم بــه منظور تســهیل 
کار در راستای توسعه  کســب و  در محیط 

کارآفرینی و اشتغال

نقشــه  تنظیــم  و  طراحــی  بــر  کیــد  12-تأ
گــذاری و توســعه اشــتغال در  راه ســرمایه 
نســبی  مزیت هــای  شناســایی  راســتای 
و  کســب  ســاماندهی  و  مناطــق  رقابتــی 
کارهــای متناســب بــا منطقــه بــا توجه به 

آمایش سرزمین

جامــع  نظــام  اســتقرار  و  13-طراحــی 
کار و ســامانه ملی مشــاغل  اطالعات بازار 
در راستای تأمین نیازهای اطالعاتی کلیه 

ذینفعان

14-تنظیم نقشــه راه آموزش هــای عالی و 
مهارتی کشور با توجه به نیازها و مطالبات 
کیــد بــر الــزام هماهنگــی بیــن  کار و تأ بــازار 

دستگاه های ذیربط

ســازماندهی  اقــدام  و  15-برنامه ریــزی 
اقتصــاد غیررســمی بــا رویکرد شناســایی 

و  هــا  شــبکه  و  تشــکل ها  ایجــاد  و  خوشــه ها 
کار کسب و  تعاونی های 

16-هماهنگــی بین سیاســت های پولــی و مالی، 
کار  کاال و خدمات با سیاســت های بازار  ســرمایه ، 
کار و توسعه  کســب و  در راســتای تسهیل محیط 

کارآفرینی و اشتغال

آئین نامه هــای  ابــالغ  و  تصویــب  در  1۷-تســریع 
کار  کســب و  اجرایی قانون بهبود مســتمر محیط 
در راســتای روان ســازی قوانین و مقــرارت مربوط 

کار به بازار 

1۸-الزام دولت  به هدایت بهینه  یارانه های نقدی 
کارآفرینی و  خانوارها در راســتای کمك به توســعه 
اشتغال و اجرای الگو های جامع توانمند سازی، 

کارانــه به  کارآفرینــی بــا رویکــرد  اشــتغال پذیری و 
گسترش مشاغل عمومی جای یارانه از طریق 

 19-ســاماندهی صندوق بیمه ای و بازنشستگی 
با رعایت اصل سه جانبه گرایی در راستای توسعه 

اشتغال و افزایش حمایت های اجتماعی

20-طراحــی الگــوی بهینــه نظــام دســتمزدها بــا 
کار هدف ارتقای بهره وری نیروی 

کار  21-تشــکیل دبیر خانــه دائمی همایــش ملی 
گرایــی و ضــرورت پیگیــری  بــا رویکــرد ســه جانبه 
طریــق  از  توصیه هــا  و  تصمیمــات  مصوبــات،  

دبیرخانه مذکور

 را بـــه فـــروش رســـاند. در صـــورت تمایـــل جهـــت 
 هماهنگـــی و اخـــذ اطالعـــات بیشـــتر مـــی توانیـــد 
و  88609109 تـــلـــــــــــــفن:  شــــمــــــــــــاره   بــــــــــــــا 
  یا تـــــــــــلـــــــــــفن هـــــــــــمـــــــــــراه: 0912-317-6351

 تماس حاصل فرمایید.

  )لودر، کامیون، جرثقیل، کمپرسور، 
بیل مکانیکی و بچینگ پالنت( 

وسه دستگاه قالب تونل به دهانه 30/  8 متر
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رئیــس اتــاق بازرگانــی تهــران بــا بیــان اینکــه 
گــر سیاســت های دســتوری و ســركوب مالــی  ا
كارآمــدی  اقــدام  چــرا  اســت  آفریــن  مشــکل 
كجای  گفت:  برای حل آنها انجام نمی دهیم، 
دنیــا سیســتم های بانکــی باهــم متحد شــده 
و برخــالف منافــع بخــش خصوصــی فعالیــت 

می كنند؟
رئیــس اتاق بازرگانی تهران در نشســت شــورای 
گفت و گــوی دولــت و بخــش خصوصــی بــا بیــان 
و  دســتوری  سیاســت های  عامــل   ٢ اینکــه 
ســرکوب های مالــی باعــث شــده تا واســطه گری 
کرد:  بانک هــا با مشــکالتی همراه شــود، اظهــار 
گذشــته نقــش واســطه گری  در طــول ٣٠ ســال 
کرده اســت.  بانک ها ضربه های زیادی را ایجاد 
در اوایــل انقــالب بانک هــا به صورت دســتوری 
که این  کردنــد  ح هــای عمرانــی مشــارکت  در طر
موضــوع این روزهــا با انتقادات بســیاری همراه 

شده است.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در طــول ایــن ســال ها 
بنگاهــداری بانک هــا مشــکالت متعــددی را در 
کرد: تعیین  اقتصاد به وجود آورده اســت، اظهار 
خ ســود بانکــی باعث شــده اســت  دســتوری نــر
تــا نقدینگــی مــردم بــه سمت و ســوی مختلفــی 
کنــد؛ به نحوی که در مقطعــی نقدینگی  حرکــت 
بــه ســمت بازار ســکه و ارز و در مقطعــی دیگر به 
ســمت سیســتم بانکــی ســرازیر می شــود. ایــن 
خ  که ســود بانکی با نر موضوع نشــان از آن دارد 
ح این  تــورم همخوانی ندارد.خوانســاری بــا طر
کــه همه مــا مشــکالت سیســتم بانکی  پرســش 
کشــور را می دانیــم، اما چــرا برای حــل آن اقدام 

افــزود: موسســات  نمی گیــرد،  اجرایــی صــورت 
اعتبــاری غیرمجاز نیز در این شــرایط مشــکالت 

کرده اند. را پیچیده تر 
گفت: چنــد نرخی  رئیــس اتــاق بازرگانــی تهــران 
خ های ســود بانکی یک  بــودن ارز و تفاوت در نر
که این موضوع  کرده است  رانت را در بازار ایجاد 
به هیچ عنوان به نفع بخش تولید نیست.وی با 
گر همه می دانیم سیاست های  اشاره به اینکه ا
دســتوری و ســرکوب مالی مشــکل آفرین است، 
انجــام  آنهــا  حــل  بــرای  کارآمــدی  اقــدام  چــرا 
کجــای دنیــا سیســتم های  گفــت:  نمی دهیــم، 
بانکــی بــا هــم متحــد شــده و برخــالف منافــع 

بخش خصوصی فعالیت می کنند.
اســاس  بــر  کــرد:  کیــد  تا خوانســاری  مهنــدس 
حــدود  غیرجــاری  مطالبــات  آمارهــا  اعــالم 
کــه بنــده بــه  ۸/ 14 درصــد اعــالم شــده اســت 

هیچ عنــوان بــه ایــن رقــم اطمینــان نــدارم. بــه 
ک ترین مشــکل ایــن روزها  اعتقــاد بنده خطرنا
که  بحث مطالبات مشــکوک الوصول است؛ چرا
برخــی بانک ها مطالبات را معوق اعالم نکرده و 
که این  حتی برای آنها ســود نیز تعریف می کنند 
موضوع در آینده بسیار مشکل آفرین است؛ زیرا 
کاغذ اعل  در ادامه صحبت های  ســود فقط در 
خود با اشاره به اینکه 50 شرکت بزرگ 33 درصد 
مطالبــات معــوق بانکــی را بــه خــود اختصــاص 
گفــت: برخــی از بدهــکاران بانکــی به  داده انــد، 
خ ارز نتوانســته اند مطالبــات  خاطــر تفــاوت نــر
کننــد، امــا عــده ای دیگــر از  خــود را بازپرداخــت 
کرده و خواستار وصول مطالبات  رانت استفاده 
به سیســتم بانکی نیستند، در این شرایط تهاتر 
بدهی هــای میان دولــت و پیمانکاران می تواند 

کند. تا حدودی مشکالت را برطرف 

اشــاره:  مهندس مســعود خوانســاری رئیس اتاق بازرگانی تهران در نشست شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی، اشاره ای به نقش بانکها 
كه بیانگر انتظاراتی اســت كه بخش خصوصی از بانکها به عنوان منابع تأمین كننده گردش نقدینگی بنگاه های  در فرایند امور اقتصادی داشــتند 

 درج می شود.
ً
اقتصادی دارند، متن گفتگوی ایشان برای اطالع خوانندگان گرامی ماهنامه پیام آبادگران عینا

سیستم	بانکی	علیه	منافع	بخش	خصوصی
	متحد	شده	است

رئیس	اتاق	بازرگانی	تهران	مطرح	کرد
اتاقبازرگانی
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مدنـی  جامعـه  تشـکیل  بـرای  غربـی  جوامـع 
در طـی قـرون اخیـر و بـا پرداخـت بهـای بسـیار 
پیمـوده  ایـران  در  کـه  پیموده انـد  را  مسـیری 
گـون از جملـه سـاختار  گونا نشـده و بـه دالیـل 
دولـت  سـاختار  اسـتبداد،  شـده  نهادینـه 
زمانهـا،  کثـر  ا و  تاریـخ  طـول  )در  درکشـور  ایلـی 
داشـتند(  ایلـی  خاسـتگاه  ایـران  در  حکومتهـا 
کمیـت از آزادی نهـاد مالکیـت )بـه  ممانعـت حا
کـه پیوسـته دولتهـا مالکیـت خصوصـی  طـوری 
برخـی  البتـه  می دادنـد(  قـرار  تجـاوز  مـورد  را 
ویژگیهـای فرهنگـی و تاریخـی دسـت به دسـت 
هـم داده انـد تـا موجـب شـوندکه جامعـه مدنـی 

بگیـرد. شـکل  ایـران  در  نتوانـد 

زمینـه شـکل گیری جامعـه مدنـی و نهادهـای 
مربـوط بـه آن در قـدم اول بـا رسـمیت دادن بـه 
نهـاد مالکیـت و حضور پررنگ بخش خصوصی 
کثـر  ا خـالف  بـر  متاسـفانه  اسـت.  جامعـه  در 
کشـورهای غربـی براسـاس یـک سـنت دیرینـه 
دولتهـای ایـران نتوانسـتند یـا نخواسـتند نهـاد 

مالکیـت را در جامعـه رسـمیت داده و تثبیـت 
تـا ازطریـق آن زمینه هـای شـکل گیری  نماینـد 

جامعـه مدنـی حاصـل شـود.

نظـام  بـه  ضربـه ای  مشـروطیت  انقـالب 
نتواسـت  ولـی  بـود  اسـتبدادی  و  پدرسـاالرانه 
را  قدرتمنـد  مدنـی  جامعـه  یـک  بنـای  سـنگ 
کـه  شـکل دهـد البتـه نبایـد منکـر ایـن باشـیم 
جـوار  هـم  جوامـع  بـه  نسـبت  ایـران  جامعـه 
نسـبتًا  جامعـه  آفریقـا  و  خاورمیانـه  در  خـود 
پیشـرفته و مدرنـی بـه حسـاب می آیـد و بـرای 
فراوانـی  تـالش  مدنـی  جامعـه  شـکل گیری 
که  نمـوده اسـت بـا رشـد اقتصـادی و اجتماعـی 
پـس از اتمـام جنـگ جهانـی دوم شـروع شـد و 
پـس از اجـرای چنـد برنامـه مـدون توسـعه ای 
بـا شـکل گیری بخـش  اوایـل سـالهای 1340  از 
سـوی  بـه  حرکـت  کـم  کـم  مـدرن  خصوصـی 
گردیـد ولـی بـه  ایجـاد نهادهـای آن نیـز شـروع 
حرکـت  ایـن  گردیـد  اشـاره  بـاال  در  کـه  دالیلـی 
کنـد و با افت و خیـز فراوان همراه  بسـیار بطـی و 

بـوده اسـت. پـس از انقـالب 135۷ همزمـان بـا 
نیـز  حرکتهایـی  سیاسـی،  جنبشـهای  شـروع 
گردیـد.  در جهـت ایجـاد نهادهـای مدنـی آغـاز 
و  تحمیلـی  دلیـل شـروع جنـگ  بـه  متاسـفانه 
کنـد و  پـی آمدهـای ناشـی از آن، ایـن حرکتهـا 
گاهـی نیـز بـه فراموشـی سـپرده شـد. بـه تدریـج 
بـا  البتـه  و  از 13۷6 شمسـی  پـس  در سـالهای 
گیـری  شـکل   ، مقاومت هایـی  و   مشـکالت 
و  گــــــرفت  تـازه ای  جـان  مدنـی،   نهادهـای 
 دولــــــــــت های برسر کـــــــــــــــار نیــــــــــــــز حمایت از 
 جامعـه مدنـی ، ســـــــــــــازمانهای  غیـر دولتـی  و

تـا حـدودی در راسـتای منافـع  را  نهـاد   مـردم 
برسـمیت  گاهـی در جهـت  و  کمیـت دیـده  حا

برداشـتند. گام  آن هـا  شـناختن 

که بشـر بطور ذاتی به آن  اصواًل یکی از مواردی 
عالقمند است زندگی گروهی و اجتماعی است. 
ایجـاد تشـکلهای مختلـف اجتماعـی- صنفـی  
اسـت.  گروهـی  زندگـی  نمادهـای  از  حرفـه ای 
پس از طی دورانهای اولیه و شروع شهرنشینی 
و ورود بـه مدرنیتـه نیـاز بـه ایـن تشـکلها بـرای 
گردیـد.  بیشـتر  روزمـره  نیازهـای  فصـل  و  حـل 
 در قـرون اخیرهـم زمـان بـا رشـد و توسـعه نظـام 
حـرف  و  صنـوف  گیـری  شـکل  و  سـرمایه داری 
گیـری  شـکل  و  ظهـور  بـه  منجـر  کـه  مختلـف، 
بـا  گروههـای اجتماعـی واقتصـادی  طبقـات و 
منافـع مشـترک و یـا متضـاد شـده، نیـاز بـه ایـن 
نهادهـا و تشـکلها بیشـتر محسـوس می باشـد، 
گروه، تعقیب اهداف  که زندگی در  بـه ایـن معنا 
گـروه بـه تدریـج و پـس از  و خواسـته ها در قالـب 
که در  گونـه ای  صنعتـی شـدن افزایـش یافت به 
جهـان امـروز بـه ویـژه در دنیای پیشـرفته عالوه 
بـر توجـه به فـرد و حقوق وی، پی گیـری اهداف 
و منافـع مشـترک، شـکل دهی بـه خواسـته ها و 

جامعهمدنی

جامعه مدنی و تشکل های آن ضرورت 

فعالیت انجمن هاو تشکل ها
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گون  گونا شـیوه های بیـان آنها و... بـه دالیل 
گروه هـای  یعنـی  افـراد،  مجموعـه  طریـق  از 
و  سـازمان یافته  و  گرفتـه  شـکل  انسـانی 

رونـدی افزایشـی داشـته اسـت.

صـورت  بـه  گروه هـا  ایـن  تشـکیل  طبیعـت 
مشـترک  اهـداف  اسـاس  بـر  و  ارادی  کامـاًل 
کـه  اسـت و نامهـای مختلـف بخـود می گیـرد 
تشـکل،  انجمـن،  چـون  کلماتـی  ایـران  در 
مـردم  سـازمانهای  و  غیردولتـی  سـازمانهای 

می شـود.  بـرده  بـکار  نهـاد 

صرف نظر از نام و نشـانها و اشـکال 
بـر  اصـل  تشـکلها،  ایـن  گـون  گونا
یـا  حقوقـی  افـراد  کـه  اسـت  ایـن 
کـه دارای اهـداف ، منافع  حقیقـی 
مشـترک  شـغل  و  کار  یـا  مشـترک 
پی گیـری  بـرای  هسـتند،  و... 
گرد  اهداف و تامین منافعشـان به 
هـم می آینـد و می خواهند با جمع 
شـدن بـه دور هـم در مقابـل موانـع 
موجود و تحقق خواسته هایشان، 
حرکـت  و  رسـاتر  زبـان  دارای 
گفتار  منسـجم تری باشـند و با این 
اهـداف  و  منافـع  بتواننـد  رسـاتر 
کننـد. از عمـده  گروهـی را تعقیـب 
از  مسـتقل  تشـکلها،  خصوصیـات 
دولـت بـودن اسـت و شـاید یکـی از 

دالیـل اصلـی وجـودی آنهـا رسـاندن صـدای 
کـه دولـت بـه  خـود بـه دولتهـا می باشـد. چـرا 
نـا  یـا  گاهانـه  آ برتـر در جامعـه  عنـوان قـدرت 
گاهانه ممکن اسـت در حرکت آنها به سـوی  آ

نمایـد.  ایجـاد  موانعـی  اهدافشـان 

سـپردن  اسـاس  بـر  جوامـع  عمومـی  رونـد 
کـرده  ایجـاد  را  فضایـی  مـردم،  بـه  مـردم  کار 
کـه نقـش ایـن سـازمانها )NGO( دائمـًا  اسـت 
و  تصمیم سـازیها  در  و  بـوده  ارتقـا  حـال  در 
واقـع  موثـر  امـور  هدایـت  و  تصمیم گیریهـا 
و  سـازمانها  اینگونـه  مرتبـًا  می گردنـد. 
و  تعـداد  لحـاظ  بـه  غیردولتـی  تشـکلهای 
تنـوع فعالیـت و اهـداف افزایـش می یابنـد و 
فعالیتهـای آنهـا از طیـف مختلـف سیاسـی- 
فضـای  نظـر  از  و  اقتصـادی   - اجتماعـی 
و  ملـی  منطقـه ای،  محلـی،  بعضـًا   فعالیـت 

و  حـرف  صاحبـان  می باشـد،  فراملـی  گاهـی 
صنـوف مختلـف نیـز بـا تشـکیل سـندیکاها و 

می دهنـد. سـازمان  خـود  بـه  اتحادیه هـا 

و  امـروز  جهـان  در  انسـانی  جوامـع  تحـوالت 
گروه هـای  تمایـل  و  امـور  تخصصی تـر شـدن 
بـه  افـراد  مختلـف حرفـه ای، صنفـی و حتـی 
جدیـد،  ایده هـای  ارائـه  اسـتقالل،  داشـتن 
اجتماعـی  گروه هـای  فعالیـت  سـرعت گیری 
همـگام بـا تحـوالت اجتماعـی و همانندهای 
آن باعث شـده روز به روز بر تعداد تشـکلهای 

بـه  گاهـی  افـزوده  گـردد و  صنفـی و حرفـه ای 
دلیل عدم شـناخت، تشـکلهای موازی و هم 

عـرض بـه وجـود می آینـد. 

کـه می دانیـم و در سـطرهای باال  همانطـوری 
اشـاره شـد هدف عمده از تشـکیل انجمن ها 
محیـط  بـر  تاثیرگـذاری  بیشـتر  سـندیکاها،  و 
فصـل  و  حـل  بـرای  تـالش  و  کار  و  کسـب 
مشـکالت مشـترک اعضـای خـود می باشـد. 
دهه هـای  در  کار  و  کسـب  جامعـه-   رابطـه 
بیسـتم  قـرن  اواخـر  در  مخصوصـًا  گذشـته، 
گاهـی منافـع متفـاوت  کـرده و  کلـی تغییـر  بـه 
در درون جامعـه مدنـی یکـی شـده و یـا بهتـر 
بگوئیـم بهـم آمیختـه و در همـه حوزه هـا بـه 
افزایـش صدا و قـدرت غیردولتی ها انجامیده 

اسـت.                                                  

نفـوذ  )NGO(هـا  غیردولتـی  سـازمانهای   
کار  و  کسـب  و  دولتهـا  بـر  مالحظـه ای  قابـل 
گسـترده در جامعـه بـه دسـت  و در سـطحی 
گونـه ای روز افـزون بـه عنـوان  آورده انـد و بـه 
محلـی،  صحنه هـای  در  اثرگـذار  بازیگـران 
منطقـه ای و ملـی و حتـی بین المللـی مطـرح 
خـود  و  می دانیـم  همانطوریکـه  و   می شـوند 
حتـی  و  مـردم  صـدای  مدعی انـد  NGOهـا 
ولـی  اسـت  بیشـتر  دولتهـا  از  مشروعیتشـان 
بهرحال می دانیم این سازمانها در چارچوب 
قانـون و درکنـار دولتهـا فعالیت 
می کننـد و همیشـه در تعـارض 
بـا دولت نیسـتند. خیلی وقتها 
کناردولـت در تصمیم گیریها  در 
و تصمیم سازیها دخیل بوده و 
نتایج خوبی از همکاریهایشان 

عایـد جامعـه می گـردد. 

بخش  که  جوامعی  در 
خود  واقعی  جایگاه  خصوصی 
نقش  دولت  و  نکرده  پیدا  را 
اقتصاد  در  عریانی  و  آشکار 
شرایط  )مشابه  می نماید  ایفا 
مقطع  در  کشور  بر  کم  حا
موارد،  بیشتر  در  و  فعلی( 
دولت خود رقیبی برای بخش 
می شود.  قلمداد  خصوصی 
این  جایگاه  و  نقش  برای 
ولی  می گردد  نیاز   احساس  بیشتر  تشکلها 
تنها   نه  دولتها  پیشرفته،  کشورهای  در 
سازمانهای  و  تشکل ها  راه  برسر  مانعی 
به  اهدافشان  بیشتر  تحقق  برای  مردم نهاد 
و  قوانین  تصویب  با  بلکه  نمی آید،  حساب 
به  موظف  را  خود  مختلف  آئین نامه های 
صنفی  تشکلهای  و  گروه ها  حقوق  رعایت 
و سندیکاها  حضور  پذیرش  با  و   می نماید 

کـــــــــــــــنفدراسیونهای  و  فــــــــــــــــــدراسیون 
نــــــــــــهایتًا  و  کارگــــــــــــــــــری  و   کارفــــــــــــرمایی 
سه جانبه گرایی، بیشتر امور را به خود کارفرمایان 
و کارگران می سپارند و این تشکلها نیز با احساس 
خود  اعضاء  منافع  حفظ  ضمن  مسئولیت 
مسئولیتهای ملی خود را نیز فراموش نمی کنند و 

عماًل سعی دارند به بلوغ کامل برسند. 

 

تشــکلها،  خصوصیــات  عمــده  از   
و  اســت  بــودن  دولــت  از  مســتقل 
شــاید یکــی از دالیــل اصلــی وجــودی 
آنها رســاندن صــدای خود بــه دولتها 
كــه دولــت بــه عنــوان  می باشــد. چــرا 
گاهانــه یــا نــا  قــدرت برتــر در جامعــه آ
گاهانــه ممکــن اســت در حركــت آنها  آ
بــه ســوی اهدافشــان موانعــی ایجــاد 

نماید. 
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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    

دزد باورمند

كــه در آن چیــز  گوینــد روزی دزدی در راهــی بســته ای یافــت 

گرانبهایــی بــود و دعایــی نیــز پیوســت آن؛ آن شــخص پــس از 

جستجوی فراوان صاحب بسته را یافت و تحویلش داد.

گفتند: چرا این همه مال را از دست دادی؟ او را 

كه این دعا مال او را حفظ  گفت: صاحب مال عقیده داشــت 

كرد. من دزد مال او هســتم نه دزد ایمان و عقیده او؛  خواهد 

كردن ایمان او را شرط انصاف نیافتم!! و سست 

پاگرد

دلت را بتکان.....
اشتباهاتت وقتی افتاد روی زمین....
بگذار همانجا بماند.....

فقط از البه الی اشتباهایت ، یک تجربه 
را بیرون بکش....
كن..... وبزن به دیوار دلت.... قاب 

كردن ، اشتباه نیست..... اشتباه 
در اشتباه ماندن ، اشتباه است.....

" فروغ فرخزاد "

قانون قورباغه پخته

دانشمندان زیست شناس در یک آزمایش علمی، قورباغه ای 

گــرم انداختنــد. قورباغــه بــر اثر شــوک ناشــی از  را در ظــرف آب 

گــرم بــه ســرعت از ظرف آب بیرون پرید. بارهــا و بارها این  آب 

آزماش انجام شد ولی باز همین نتیجه به دست آمد. بار دیگر 

قورباغــه را در ظــرف آبــی با دمای اتــاق قرار دادنــد و به تدریج 

دمــای آب را تــا نقطــه  جــوش بــاال بردنــد. امــا قورباغــه هیــچ 

كاماًل پخته شــد.  احســاس خطری نکرد و آنقدر در آب ماند تا 

این آزمایش نیز بارها تکرار شــد و همچنان قورباغه ها پختند و 
از آب بیرون نیامدند.

كردنــد و بــا بررســی  جامعه شناســان از ایــن قاعــده اســتفاده 

كــه انســانها با  گرفتنــد  جوامــع بشــری در طــول تاریــخ نتیجــه 

كردن به شرایط به یک قورباغه پخته تبدیل می شوند؛  عادت 

كه به هــر دلیل بر  كــه در مواجهــه بــا شــرایط و محدودیتهایــی 

آنهــا تحمیل می شــود بعد از مدتی، توان مقابلــه و مبارزه خود 

گویــا همــه آنهــا را می پذیرنــد و شــرایط  را از دســت می دهنــد. 
كه سرشــان می آورد  و محدودیتهــا را بــا وجود تمامی بالهایی 

گریــز تلقــی می كننــد و چــاره ای جــز تســلیم شــرایط  غیرقابــل 
نمی بینند.
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بزرگی می گوید:

كــه با مــا هم عقیده هســتند، به مــا آرامش  افــرادی 

كه مخالف با عقیده ما هستند،  می دهند. و افرادی 
به ما دانش.

آدمــی برای لذت بــردن از زندگی به آرامش نیاز دارد 
كردن به دانش..... و برای چگونه زندگی 

ادیسون و مادرش
گشت  ادیسون به خانه باز
یادداشتی به مادرش داد، 
گارم داد  گفــت: این را آمــوز
گفت فقط مادرت بخواند. 
كــه اشــک  مــادر در حالــی 
در چشــمان داشــت بــرای 
فرزنــد  خوانــد:  كودكــش 
شما یک نابغه است و این 
كوچــک  او  بــرای  مدرســه 
خــود  را  او  آمــوزش  اســت 
بــر عهــده بگیریــد. ســالها 
دنیــا  از  مــادرش  گذشــت 
ادیســون  روزی  بــود  رفتــه 
ع  كنون بزرگترین مختر كه ا
گنجــه خانــه  بــود در  قــرن 

كنجکاو  خاطراتــش را مــرور می كرد برگه ای در میان شــکاف دیــوار او را 
كودن اســت از  كودک شــما  كــرد. آن را درآورده و خوانــد. نوشــته بــود: 
گریســت. و در  فردا او را به مدرســه راه نمی دهیم. ادیســون ســاعتها 
كه توسط  كودنی بود  كودک  خاطراتش نوشــت: توماس آلوا ادیســون 

یک مادر قهرمان به نابغه قرن تبدیل شد.

كه به تمساح غذا  كسی است  - ساز شکار به مانند 

كه خودش آخــر از همه خورده  می دهــد با این امیــد 
شود.

 - خــوب بودن خود را منوط بــه خوب بودن دیگران 

نکنیــم. بــد بودن خــود را بــه علت بد بــودن دیگران 

توجیه ننمائیم.

گرفته ایــم  كمــی بهتــر از آنچــه تحویــل  - بایــد دنیــا را 

تحویل دهیم....

خواه با فرزند خوب....

خواه با باغچه ای سرسبز....

خواه با اندكی بهبود شرایط اجتماعی.....

كــه در جــان آدمیــان تلنگــر  خــواه بــا قلمــی مانــدگار 

كند. ایجاد 

و اینکه بدانیم....

را  مــا  تاریکتریــن شــبهایمان  كــه در  كســانی   -

كــه  هســتند  افــرادی  همــان  نمی گذارنــد  تنهــا 

ســزاوار همنشــینی در روشــن ترین روزهایمــان 
می باشند.

گــروه  دو  در  درد  بــا  برخــورد  در  انســانها   -
طبقه بندی می شوند:

كه درد را در چشمانشان پنهان می كنند  گروهی 
و دسته ای در لبخندشان.

را  خــود  عاقــالن  اســت  آتــش  چــون  عشــق   -

گــرم می كننــد و بی عقــالن خــود را در آن  كنــارش 
می سوزانند.

گاهــی بــه  گاهــی بــه نعــل می زننــد و  كــه  - آنانــی 

میخ؛ سرانجام چکش واقعیت روی انگشتشان 
می خورد.
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که ما منابع بسیار محدودی در اختیار  واقعیت ماجرا در بحث آب این است 
کرده ایم. برای مثال  داریم و همین منابع محدود را هم با ندانم کاری اتالف 
که در محاســبه مکان  گتونــد مــن به آقای احمدی نژاد نامه نوشــتم  در ســد 
که سد  کنون  این ســد اشــتباه شــده اســت و شــما ســد را این گونه نســازید. ا
گرفته حجم زیادی  ساخته شده، به علت اینکه بر یک الیه سنگ نمک قرار 
از آب این ســد تبدیل به آب شــور شــده اســت. طرحی برای این ســد آماده 
کــف آن، آب شــور ســد بــه خلیج فارس  کــه بــا قــراردادن لوله هایــی در  شــده 
که با لوله یک  کرده اند  هدایت شــود. دانشجویان دانشگاه شــریف محاسبه 
که  متــر و ١٠ ســانتی متری دبــی خروجی آب تنها ٢٠لیتر خواهــد بود در حالی 
کیلومتــر، دوهزارو٢٠٠ میلیــارد تومان خواهد  ح بــه طول ٢٥٠  هزینــه این طر
کتمان شــده از دیــد عمــوم در ایــن حیطه بســیار  بــود. متأســفانه اطالعــات 
زیاد اســت. در زمان ریاســت جمهوری آقای هاشــمی در یک ســال ٣٢درصد 
از اعتبــارات بــه بخــش عمرانی تخصیص داده شــده بــود اما بــرای اعتبارات 
سدســازی ایــن میــزان برابر ١٤١درصد بــود. مدیریت آب بســیار فراتر از بحث 
سدســازی و دیواره سازی است. این سیاســت ها بدون درنظرگرفتن مسئله 
که من مسئول تهیه برنامه سوم توسعه  توسعه پایدار اعمال می شد. زمانی 
کشاورزی بودم، ما برای اولین بار لفظ توسعه پایدار را وارد ادبیات  در بخش 
که این واژه نشانه  کردند  کردیم. در آن زمان عده ای ما را متهم  کشور  رسمی 

غرب زدگی است!

اشــتباهات ما در مدیریت منابع آب بســیار متعدد بوده است. در سال های 
کارشناسان به  کشت شود.  گندم  اول انقالب دستور داده شد در تمام مراتع 
که این مراتع به پناهگاه آفت ســن تبدیل خواهد  کردند  ح اعتراض  ایــن طــر
کشــاورزی آلوده ما  شــد. قبل از انقالب در بدترین حالت، میزان زمین های 
ح پس از سه سال این میزان به  کمتر از ٥٥هزار هکتار بود اما با اجرای این طر
که  گندم در مراتع سبب شد  کشــت دیم  دومیلیون و ٣٠٠هزار هکتار رســید. 
ح مراتع شخم زده  کشــور ریشه کن نشود. در این طر گندم هرگز در  آفت ســن 
کیلوگرم  کمتر از ١٢٠  کاشــته شــد اما میزان محصول به  گندم در مراتع  و بذر 
گندم صرفه اقتصادی نداشت. پیش  در هکتار رســید و در نتیجه، برداشــت 
که غذایی در اختیار نداشــت  کــوه می رفــت، از آنجایی  از ایــن وقتــی آفت به 
کند و به همین دلیل در ســرمای زمستان از بین  نمی توانســت چربی ذخیره 
ح غذای زیادی در اختیار داشــت و  می رفت. این آفت پس از اجرای این طر
که با ســرمای زیر منفی  کند. پس از این آفتی  توانســت چربی زیادی ذخیره 
١٢ درجــه از بیــن می رفت، می توانســت در برابر ســرمای منفــی ٣٠ درجه هم 
گندم  کنــد. این ســیکل ظرف چند ســال بــه یک فاجعــه در بحث  مقاومــت 
کشــاورزی  ک ترین ســم  که ســن را از بین می برد، خطرنا تبدیل شــد. ســمی 
کشــور اراده ای برای  اســت. دقیقا همین رفتار را با آب انجام دادیم. هنوز در 
احیــای منابــع آبی وجود ندارد. برای نمونــه در بحث احیای دریاچه ارومیه 
که توسط دانشگاه صنعتی شریف  که من مسئول آن هستم، بنابر برنامه ای 

كه عیســی كالنتری بارها با ناراحتی در خالل  ک ســیاه نشــانده است. این جمله ای است  امور سیاســی، اقتصاد و محیط زیســت كشــور را به خا
كه از نظر  ســخنرانی اش بیان می كند. امور سیاســی ســبب شــده است مسئوالن به دنبال خودكفایی در نیازهای اساسی كشــاورزی باشند، امری 
كشــور را مصرف می كند در حالی  كشــاورزی درحال حاضر بیش از ٩٠درصد آب  كشــور ایران همخوانی ندارد.  كشــاورزی با پتانســیل  وزیر اســبق 
كشــور  رده منابع آبی 

ُ
گ كــه در حــدود شــش درصــد از تولیــد ناخالص داخلی را به خود اختصــاص می دهد. بااین حال این بخــش چنان باری را بر 

كشــور را مورد تهدید قرار داده اســت. با وضعیت فعلی مصرف آب، تا چندســال آینده بســیاری از  كه محیط زیســت و آینده تمدن  گذاشــته اســت 
كه در بنیاد امید ایرانیان ســخن می گفت، در ســخنانش وضعیت مدیریت منابع آب و آینده  كالنتری  كشــور غیرقابل ســکونت خواهد شــد.  نقاط 

كرد: كشور این گونه تشریح  امنیت غذایی را در 

آب	را	به	بالی	نفت	مبتال	کرده	ایممحیطزیست
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کولوژیک آن  تهیه شــده، باید ســطح این دریاچه تا ســال ١٤٠٢به ســطح ا
کــه آقای روحانــی به مــردم آذربایجــان داد، احیای  بازگــردد. اولیــن قولــی 
ح  دریاچــه ارومیــه بود و انصافــا اولین مصوبه دولت جدیــد هم همین طر
احیــای دریاچــه بود. تنها راهکار احیــای دریاچه، یکی اســتفاده از حقابه 
رودخانه زاب است که ما نهایتا می توانیم ٧٠٠میلیون مترمکعب آب از این 
که باید حقابه دریاچه  کنیم و راهکار دیگر این است  رود به دریاچه تزریق 
گرفته ایم، به آن برگردانیم. علت غصب این  کشــاورزی از آن  که ما برای  را 
که سازمان محیط زیست به عنوان نهادی  میزان حقابه دریاچه این است 

از  دفــاع  مســئول  کــه 
کشور است،  کوسیســتم  ا
مــرده اســت! االن وقتــی 
کشاورز تقاضای حفر  یک 
چــاه می کند یا به او مجوز 
گــر به  حفــر می دهنــد یــا ا
او مجــوز ندهنــد در قبال 
او  چــاه  غیرقانونــی  حفــر 

سکوت می کنند.

دریاچــه  احیــای  بــرای 
میلیــارد   ١,٣ اســت  الزم 
مترمکعــب از حقابه های 
خریــداری  کشــاورزی 
قبــول  دولــت  بشــود. 
کشــاورزی  در  کــرده 
ســرمایه گذاری  منطقــه 
از  اســتفاده  بــا  و  کنــد 
نویــن  تکنولوژی هــای 
کشــاورزی  بهــره وری 
افزایــش دهــد  را  منطقــه 

کشــاورزان متضــرر نشــوند.  تــا 
کار قرار بود ٤٠ درصد از  با ایــن 
کشاورزی  میزان برداشــت آب 
بودجــه  قانــون  در  شــود.  کــم 
میلیــارد   ٣٥٠ هــم  امســال 
کار  تومــان بودجــه بــرای ایــن 
گرفتــه شــده اســت اما  در نظــر 
کــه اراده  می بینیــم از آنجایــی 
الزم وجود ندارد، از نظر علمی 
دو ســال ٩٢ و ٩٣بــرای حفــظ 
وضعیت دریاچه ارومیه بسیار 
ایــن  در  گــر  ا بودنــد.  حیاتــی 
کامل خشک  دوســال دریاچه 
ممکــن  آن  احیــای  شــود، 
کــه  گــر ریزگردهایــی  نیســت. ا
در منطقه هست به قطر چهار 
بســتر  نمــک  روی  میلیمتــر، 
رودخانــه بنشــینند، نمک زیر 
کــرد و  از آب جــدا خواهنــد  را 
با افــزودن آب تنها یک باتالق 

گذشــته قرار شــد  شــکل می گیــرد و نــه یــک دریاچه. به همین دلیل ســال 
پــول حقابــه ٥٠هزار هکتار زمین در حوزه زرینه رود پرداخت شــود تا بتوان 
کردند و  کار اعتــراض  کرد. ســه نماینــده مجلس به ایــن  دریاچــه را حفــظ 
که اولین وعده اش  کــرد! رئیس جمهوری  ح عقب نشــینی  دولت از این طر
کــرد. با چنین  احیــای دریاچــه بود با اعتراض چند نماینده عقب نشــینی 
کشــور ســامان داد. ما االن نیاز داریم  اراده ای نمی توان وضعیت آب را در 
ســاالنه ٢٨.٥میلیــارد مترمکعــب برداشــت آب از ســفره های زیرزمینــی را 
کاهش دهیم تا این سفره ها به تعادل برسند. این صرفه جویی به ٣٥هزار 
میلیــارد تومــان پــول نیاز 
حفــظ  بــرای  کــه  دارد 
زیــادی  پــول  ســرزمین 
نیســت اما اراده سیاســی 
توجیــه  و  آمــوزش  بــرای 
مــردم الزم اســت. بــا این 
تفکــر نمی تــوان تمــدن را 
حفــظ  ســرزمین  ایــن  در 
کــرد. در جهــان به صورت 
از  درصــد   ٨٤ متوســط 
کالــری مصرفــی، از منابع 
از  ١٦درصــد  و  گیاهــی 
اســت.  حیوانــی  منابــع 
کشــورهای  ایــن عــدد در 
و   ٧٣ توســعه یافته 
در  اســت.  ٢٧درصــد 
ایــران ٩٠درصــد انــرژی از 
 ١٠ تنهــا  و  گیاهــی  منابــع 
درصــد از منابــع حیوانــی 
ایــن  می شــود.  تامیــن 
یعنــی ما به طور متوســط 
کمتــر پروتئیــن  شــش درصــد 
می کنیــم.  مصــرف  حیوانــی 
ایــن یــک عدم امنیــت غذایی 
اســت. هفــت دهــک درآمدی 
کمتــر از نیــاز طبیعی  در ایــران 
پروتئیــن مصــرف می کنند. ما 
کــه  بایــد بــه ایــن بــاور برســیم 
اساســی  نیازهــای  بحــث  در 
بــه  نمی توانیــم  کشــاورزی 
کشــور ما  خودکفایــی برســیم. 
گــر  ا نــدارد.  را  پتانســیل  ایــن 
را  کشــاورزی مان  بهــره وری 
بــه باالتریــن بهــره وری ممکن 
بــا  برســانیم،  هــم  جهــان  در 
پایــدار  رعایــت اصــول توســعه 
تجدیدپذیــر  منابــع  حفــظ  و 
از  را  تولیدمــان  نمی توانیــم 
باالتــر  گذشــته  ســال  تولیــد 
ببریــم. بــا ایــن وضعیــت چــرا 

 

كالنتری: مهندس 
كــه در بحث   مــا بایــد بــه ایــن بــاور برســیم 
كشــاورزی نمی توانیم به  نیازهای اساســی 
كشور ما این پتانسیل  خودكفایی برســیم. 
كشــاورزی مان را به  گر بهره وری  را نــدارد. ا
تریــن بهــره وری ممکــن در جهــان هــم  باال
برســانیم، بــا رعایــت اصــول توســعه پایــدار 
نمی توانیــم  تجدیدپذیــر  منابــع  حفــظ  و 
تــر  گذشــته باال تولیدمــان را از تولیــد ســال 

ببریم.



می خواهیــم مجــددا در برنامــه ششــم توســعه صحبــت از خودکفایــی 
کنیــم. مــا بــا شــرایط موجــود بــرای خودکفایــی  کاالهــای اساســی  در 
کشــاورزی بــرای ١٥٠میلیــون نفر، بــه ٣٠٠میلیارد  کاالهــای اساســی  در 
مترمکعــب آب نیاز داریم، درحالی که برداشــت مــا در حدود ٩٦میلیارد 
گــر بخواهیم اقتصاد  مترمکعــب اســت. بنابر چشــم انداز ســال ١٤٠٤ ما ا
اول منطقــه باشــیم بایــد تولیــد ســرانه بــه ١٧هــزار میلیارد دالر برســد. 
کشــاورزی درنهایــت می توانــد چهــار درصــد از تولیــد ناخالــص  بخــش 
داخلــی را بر عهــده بگیرد. بنابراین آب مورد نیــاز صنعت در این حالت 
حــدود ١٧میلیــارد مترمکعب خواهد بــود. به بیان دیگر مــا نمی توانیم 
گذشته  کشاورزی در سال  کنیم. بخش  کشاورزی حساب  روی توسعه 
کرده درحالی که سهم آن از تولید  کشور را مصرف  ٩٢درصد آب شــیرین 
گر مــا بر فرض محال  ناخالــص داخلــی در حدود ١١ درصد بوده اســت. ا
بخواهیم در سال ١٤٠٤ اقتصاد اول منطقه بشویم، با سرانه تولید فعلی 
که حدود شــش هزار میلیارد دالر اســت، هرگز نخواهیم شــد، باید با آب 
کرده ایم.  کنیم. مــا آب را به بالی نفت مبتــال  متفــاوت از نفــت برخــورد 

ما مجبوریم اســتحصال آب را پایین 
بیاوریــم. آب هــای غیرمتعارفی مثل 
بســیار گران  دریــا،  آب  شــیرین کردن 
صنعــت  وزارت  االن  هســتند. 
سرچشــمه  مــس  بــرای  می خواهــد 
را  بیــاورد و آن  از دریــای عمــان آب 
آمــار،  آخریــن  بــر  بنــا  کنــد.  شــیرین 
قیمــت هــر مترمکعــب ایــن آب ٣.٣ 
دالر تمــام خواهــد شــد، ایــن یعنــی 
در  تومــان.  ١٢هــزار  مترمکعــب  هــر 
باالتریــن بهــره وری باید بــرای تولید 
مترمکعــب  پنج هــزار  گنــدم،  تــن   ١٠
آب  قیمــت  گــر  ا شــود.  مصــرف  آب 
شیرین شــده مترمکعبی دو دالر هم 
گندم برای  باشد تنها هزینه آب این 
هــر تن هــزار دالر خواهد بــود. هر تن 
گنــدم در جهــان ١٤٠ دالر اســت. بــا 
ایــن وضعیــت، آب در آینــده نزدیک 
بــرای مــردم، بحــران ایجــاد خواهــد 
اســتیضاح  از  نبایــد  نیــرو  کــرد. وزیــر 

دولت بترســد. مدیریت آب از ســال ٦١ بر عهده وزارت نیرو اســت و باید 
کنــد. ما باید  ایــن وزارتخانــه سیاســت های احیــای منابــع آب را دنبال 

کنیم. کشور را تعطیل  نیمی از چاه های مجوزدار و بدون مجوز 

ــال توجیـــه مـــردم  ــه ارومیـــه در حـ ــوزه دریاچـ ــال اســـت در حـ ــا یک سـ مـ
کار بایـــد در ســـطح  کشـــاورزی هســـتیم. همیـــن  کمتـــر آب  بـــرای مصـــرف 
کشـــور ایـــران  ملـــی انجـــام شـــود. مســـئله آب مســـئله مانـــدن یـــا نمانـــدن 
ـــوان ـــد اســـت، امـــا می ت  اســـت. ســـرزمین مـــا واقعـــا از ایـــن منظـــر در تهدی
ایـــن وضعیـــت  از  کار زیـــاد و ازخودگذشـــتگی مـــردم و مســـئوالن  بـــا    
گر ایـــن اتفـــاق نیفتـــد بایـــد بیـــش از ٧٠درصــــــــــــــــــــــــد مـــردم  رهـــا شـــد.ا

کنند! کشور را ترک   این 

کشــاورزی  کشــور در بخش  که بیــش از ٩٠ درصد آب  کنیــد  بایــد توجــه 
مصرف می شود، اما بیشتر تمرکز تبلیغات بر مصرف خانگی آب معطوف 

اســت. در همیــن شــبکه شــهری توزیع آب هــم ٣٥درصــد از ورودی ها 
گذاشته  که به حســاب مردم  به علت پوســیدگی شــبکه اتالف می شــود 
کم کــردن این عدد از مصــرف مردم، ســرانه مصرف خیلی  می شــود و بــا 
کاهش ســهم آب  بیشــتر از متوســط جهانــی نخواهد بــود. تمرکز باید بر 
کشاورزی می توان  کشــاورزی باشــد. با آب مصرفی ١٠ تا ٢٠ هکتار زمین 
کرد. این  کل نیــاز یــک مجموعه عظیم صنعتی مثل چادرملو را برآورده 
کثــر ٤٠ شــغل ایجاد می کند، امــا در صنعت برای  کشــاورزی حدا آب در 
کشــور در  چهــار هــزار نفــر شــغل ایجــاد می کنــد. ارزش افــزوده آن بــرای 
نهایــت ٤٠هــزار دالر خواهــد بود امــا در بخش صنعت ایــن آب می تواند 
کشــور به بار آورد. ما در وهله اول  ارزش افزوده ٤٠٠میلیون دالری برای 
کل  کاهش مصرف آب فشــار بیاوریم درحالی که  کشــاورزی برای  باید بر 
کشــاورزی مــا بــه قیمت هــای جهانی ٣٣میلیــارد دالر  ارزش تولیــدات 
کشــور. قدم اول ما  کمتر از ٦ درصد تولید ناخالص داخلی  اســت، یعنی 
غ از بحث تولید  کاهش برداشــت از منابع زیرزمینی، فــار در ایــن مســیر 

است. 

اینکــه  بــه  توجــه  بــدون  یعنــی 
بایــد  دارد،  مصرفــی  چــه  آب  ایــن 
کنیــم. تمام  اســتحصال آن را نصــف 
سیاست گذاری های ما در تخصیص 
کاهــش،  ایــن  از  بعــد  بایــد  منابــع 
از  بیشــتر  آب  اهمیــت  شــوند.  اجــرا 
کشــاورزی و صنعــت اســت. مــا برای 
گندم مزیت اقتصادی نداریم.  تولید 
در زمــان وزارت من عده ای اعتراض 
گنــدم نفروختند  گر به ما  که ا کردنــد 
گفتم ما از ترس مرگ نباید  چه؟ من 

کنیم! خودکشی 

کشــور، دولــت موظــف   بنابــر قانــون 
را  کشــور  گنــدم ســه ماه  نیــاز  اســت 
کند. بــا اضافه کردن یک ماه  ذخیــره 
گنــدم به ما  بــه این ذخایــر، هرزمان 
ظــرف  نهایتــا  می تــوان  نفروختنــد، 
کــرد. بنابرایــن  کاشــت و برداشــت  کشــور را  گنــدم موردنیــاز  چهــار مــاه 
کنیم. با این سیاســت ها  کشــاورزی را فرامــوش  مــا بایــد خودکفایی در 

کرد.  کشور را اداره  نمی توان 

کرخــه در ســال ٦,٦ میلیــارد مترمکعــب  به عنوان مثــال آورد رودخانــه 
اســت،  شــده  ســاخته  کرخــه  روی  تابه حــال  کــه  ســدهایی  اســت. 
١٣.٦میلیــارد مترمکعــب ظرفیت دارند و ســدهایی با ظرفیت مجموعا 
چهــار میلیــارد مترمکعــب هم در حال ســاخت بر ســر راه ایــن رودخانه 
گر آب به تراز ١.٩میلیارد  که ا کرخه تونلی ساخته شده  هستند! در سد 
کند. در طول  مترمکعب برســد، آن را به ســمت دشــت عباس هدایت 
کم  هف رودخانه هاست. به همین دلیل روان آب های ما هم ٤٢درصد 
شــده اند. با این روند سد ســازی محیط زیســت ما از چنــد جهت ضربه 

خورده است.

 

یــا  مانــدن  مســئله  آب  مســئله   
اســت.  ایــران  كشــور  نمانــدن 
ایــن منظــر  از  مــا واقعــا  ســرزمین 
در تهدیــد اســت، امــا می تــوان با 
كار زیــاد و ازخودگذشــتگی مــردم 
و مســئوالن از ایــن وضعیــت رهــا 
گــر ایــن اتفــاق نیفتــد باید  شــد. ا
ایــن  مــردم  ٧٠درصــد  از  بیــش 

كنند! كشور را ترک 
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اشاره:
گفتگویــی پیرامــون نحــوه و چگونگــی ورود و جــذب ســرمایه گذاری 
كشــور به ویژه با امکان تحقق توافقنامه 1+5 با آقای دكتر  خارجی به 
خ 94/2/23 انجام  مهــدی بهکیــش در روزنامــه دنیای اقتصــاد مــور
شــده است، به دلیل اشراف مصاحبه شونده با روندها و فرایندهای 
اطــالع  را جهــت  ایــن مصاحبــه  كشــور  ســرمایه گذاری خارجــی در 

ج می كنیم.  در
ً
گرامی ماهنامه پیام آبادگران عینا خوانندگان 

کرات  دنیــای اقتصــاد: امیــدواری به بهبود روابــط اقتصادی بعــد از مذا
»لوزان« از یکسو و حضور هیات های تجاری مختلف برای رایزنی با دولت 
و رصد بازار ایران از ســوی دیگر باعث شــد تا فرآیند ورود ســرمایه گذاران 
کســب  و  کار تبدیل  خارجی به ایران به یکی از دغدغه های اصلی فعاالن 
کشــورهای  شــود. برخی فعــاالن اقتصادی حضــور هیات های تجاری از 
کاالهای مصرفی ارزیابی  گذشــته را بازاریابی برای  مختلف طی ماه های 
می کنند و معتقدند آنها قصد ســرمایه گذاری در ایران را ندارند. »دنیای 
گفت وگویــی مفصــل بــا دکتــر »محمدمهــدی بهکیــش«  اقتصــاد« طــی 
کرده است. به اعتقاد وی،  فرآیند جذب ســرمایه های خارجی را بررســی 
ســرمایه گذاران خارجــی به بــازار ایــران عالقه مندند، اما نمی تــوان توقع 
که ســرمایه های خود را بالفاصله به ایران بیاورند. در ابتدا باید  داشــت 
که آیــا می توانند در  کنند  بــازار ایــران را از نزدیک ببینند، ســپس بررســی 
گر عبور از  کاالی خود را بفروشــند یا نــه؟ ا ایــن بــازار یــا بازارهای همجوار 
این دو مرحله موفقیت آمیز باشد، می توان به اقدام برای سرمایه گذاری 
کید می کند  تــا دو ســال آینده امیدوار بــود. وی همچنین بر این نکتــه تا
ج از  کــه در مرحلــه اول باید بــرای بازگرداندن ســرمایه های ایرانیــان خار
که منجر به انعکاس تصویر مثبتی در فضای اقتصادی  کنیم  کشور تالش 

بین المللی از ایران خواهد شد.

گفت وگوی »دنیای اقتصاد« با دكتر بهکیش در 
 روند ورود سرمایه های خارجی بررسی شد

بیانیــه  صــدور  و  لــوزان  کــرات  مذا ندیمــی:  بمانجــان  بازرگانــی-  گــروه 
گذشته به بهبود روابط اقتصادی  مشــترک، فعاالن اقتصادی را بیش از 

کرده است. حضور هیات های تجاری مختلف به صورت رسمی  امیدوار 
و غیررســمی از اروپــا، آســیا و حتــی آمریــکا بــه ایــن امید، قوت بخشــید. 
اقتصاددانــان معتقدنــد ایــن رفــت و آمدهــا شــروع مهمــی بــرای بهبود 
گمانه زنی هایی نیز  وضعیــت اقتصــادی ایــران اســت. امــا در ایــن میــان 
درخصــوص هــدف نهایــی تجــار خارجی از حضــور در ایران وجــود دارد. 
گفتــه برخــی از فعاالن اقتصــادی، هیات هــای تجــاری خارجی برای  بــه 
کاالهای خود بــه ایران می آیند و قصد ســرمایه گذاری ندارند.  بازاریابــی 
کشــور را  کاالهــای مصرفــی به ایــران تنهــا واردات  آنهــا معتقدنــد عرضــه 
که ایران به دنبال توســعه صادرات است. در  افزایش می دهد، در حالی 
گفت وگویی با »دکتر  همیــن راســتا »دنیای اقتصــاد«، این موضــوع را در 
کرده است. به اعتقاد این اقتصاددانان  محمد مهدی بهکیش« بررسی 
تحریم هــا،  لغــو  محــض  بــه  داشــت  انتظــار  نبایــد  کشــور،  برجســته 
کت با ایرانی ها بپردازند.  کشور شده و به شرا سرمایه گذاران خارجی وارد 
کســب وکار  بلکــه بــرای جــذب ســرمایه خارجــی ابتــدا بایــد فضــای امن 
گرفت.  کرد. ســپس ثبات قوانین اقتصــادی را در پیش  بــرای آنهــا ایجاد 
کرد. حتی  همچنیــن باید درخصــوص روابط خوب بین المللی نیز تالش 
لغو تحریم ها نیز به ســرعت امکان پذیر نیســت و فرآیندی زمان بر است. 
که به ســرعت ســرمایه های خارجی جذب  بنابرایــن نبایــد توقع داشــت 
کید  بازار ایران شــود. وی همچنین بر ارائه اطالعات به زبان انگلیســی تا
دارد و خواهــان راه انــدازی ســایت های اطالع رســانی انگلیســی توســط 
گفتــه وی مهم ترین ابزار ارتبــاط با دنیا  وزارتخانه هــا و بنگاه هــا شــد. به 
که متاسفانه در ایران اهمیتی به این موضوع داده  زبان انگلیسی است 

نمی شود. 

كــرات لــوزان و صــدور بیانیــه مشــترک، شــاهد حضــور    پــس از مذا
حتــی  بودیــم.  ایــران  در  آســیایی  و  اروپایــی  تجــاری  هیات هــای 
كشــور بــه  آمریکایی هــا نیــز بــه عناویــن مختلــف بــرای ارزیابــی بــازار 
كرده اند. هدف از حضور این هیات ها بررســی بازار ایران  ایران ســفر 
و مزیت هــای آن عنــوان شــده اســت. در ایــن میــان برخــی از فعاالن 
كســب وكار معتقدنــد ورود ایــن هیات هــای تجــاری بــه منظور  حــوزه 
كاالهایشــان اســت و بعید به نظر می رســد هدف آنها  بازاریابی برای 

سرمایه	گذاران	می	آیند؟
گفت و گو با دكتر بهکیش پیش نیازهای جذب »منابع خارجی« در 

دكتــر محمد مهدی بهکیش متولد ســال 1323 در شــهر مشــهد اســت.وی پس از دریافــت مدرک تحصیلی 
كارشناســی ارشــد خود را در  كانادا شــد و  كارشناســی اقتصاد خود در ســال 1346، از دانشــگاه تهران، راهی 
گشــت و با دریافت یک بــورس تحصیلی به آمریکا  گذراند. پس از آن به ایران باز دانشــگاه وســترن اونتاریــو 
گرایش اقتصاد ســنجی و توســعه نیروی انسانی را از دانشگاه ایندیانا  رفت و دكتری خود در رشــته اقتصاد با 
كارهای مختلفی از جمله  گشت به ایران به  گشت. دكتر بهکیش پس از باز كرد و سپس به ایران باز دریافت 
كل اتاق بازرگانی  كنون، دبیر  تدریس در دانشگاه و عضویت در اتاق بازرگانی ایران و .... پرداخت. وی هم ا

بین المللی ایران است.

برایشما
خواندیمخواندیم
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ســرمایه گذاری و مشــاركت باشد. به نظر شــما آیا می توان امیدوار بود 
كه نتیجه رفت و آمد این هیات ها به سرمایه گذاری آنها در ایران ختم 
كه بتوانیم از این موقعیت استفاده كنیم؟  شود؟ چه اتفاقی باید بیفتد 
کــرات لوزان شــاهد ایجاد جو مثبتی نســبت به ایــران در دنیا  پــس از مذا
که پس از 35 ســال به وجود آمــد. تاثیر این مثبت نگری را  بودیــم. جوی 
کشــور دیــد. باید به این نکته  نیــز می توان در رفت و آمد تجار مختلف به 
کار اروپایی  کســب و  که در 10 ســال اخیر رفت و آمد جامعه  توجه داشــت 
کمرنــگ بــوده و در چهــار ســال اخیــر تقریبــا قطــع شــده  در ایــران بســیار 
گذشــته و قطعنامه های ســازمان  اســت. بعــد از موضع گیری های دولت 
که از  کــم شــد و ایــران مجبور شــد  ملــل، رفــت و آمدهــای تجــار خارجــی 
کند. حتی صادرات  کشــور را برطرف  مســیرهای چندگانه فرعی نیازهای 
کاالهای مختلف  ما به اروپا نیز با مشکل مواجه شد. در آن سال ها ایران 
از جملــه مــواد غذایــی بــه اروپــا صــادر می کــرد. امــا صادرکننــدگان ایرانی 
کشــور  کــرده و به نام  مجبــور شــدند برچســب محصــوالت خــود را عــوض 
کنند. این امر تنها به دلیل وجود  دیگری به مصرف کننده اروپایی عرضه 
که به واسطه سیاست های اشتباه  ذهنیت منفی در اروپا علیه ایران بود 
کــه مصرف کننــده خارجی حتی  گذشــته ایجــاد شــد، تــا جایی  در دولــت 
کاالی ایرانــی را از قفســه ها بر نمی داشــت. این بدترین نوع تحریم اســت 
کردند. در  که مصرف کنندگان مــا را تحریم  کار به جایی رســید  بــه عبارتی 
چنیــن شــرایطی، ایران اخیرا توانســته از خود چهــره ای مثبت در جوامع 
گذارد اما آیا با وجود ایــن تبلیغات منفی می توان  بین المللــی بــه نمایش 
کشــور  کــه به همیــن زودی ورود ســرمایه گذاری خارجی به  توقــع داشــت 
آغــاز شــود؟ ایــن توقع بســیار زیادی اســت. هیات هــای تجــاری خارجی 
کنند. زیرا مدت ها اســت  کســب  می خواهنــد اطالعاتی از بازارهای ایران 
گر  ج از مرزها راه نیافته اســت و ا کشــور به خــار اطالعــات موثقــی از داخل 
کننــد. در حال  هــم اطالعات درســت بــوده، نتوانســتند بــه آن اطمینان 

حاضــر خارجی هــا عموما به دولــت جدید اعتماد دارند. مــا اخیرا در اتاق 
 ،ICC کمیته های ملی کردیم به همــه  بازرگانــی بین المللــی )ICC( ســعی 
کنیــم. به تمام اعضای  کشــور را معرفی  برخــی منابــع اطالعات اقتصادی 
کشــور این اطالعات را فرســتادیم. متاســفانه  کمیته های ملی دنیا در 90 
کم اســت.  منابع اطالعاتی تهیه شــده به زبان انگلیســی در ایران بســیار 
گام بــرای معرفــی ایــران بــه دنیــا و جــذب طرف هــای تجــاری و  اولیــن 

صنعتی، ارائه اطالعات دقیق و قابل دسترس به زبان انگلیسی است. 

این اطالعات در حال حاضر در هیچ یک از بخش ها و وزارتخانه های 
ایران وجود ندارد؟ 

کشور را به زبان  کالن اقتصاد  که اطالعات  جز چند مرکز مثل بانک مرکزی 
که اطالعات  کثر بنگاه ها فاقد ســایت انگلیسی هستند  انگلیســی دارند، ا
را بــه زبــان انگلیســی بــه مخاطــب خارجــی ارائــه دهنــد. وزارت صنعت، 
که قبــال در وزارت  معــدن و تجــارت، در بخــش تجاری، ســایت فعال دارد 
بازرگانــی متمرکــز بــود ولی متاســفانه در بخش صنعتی اطالعــات به زبان 
انگیسی بسیار محدود و ضعیف است. بنابراین خارجی ها به جای اینکه 
کنند،  کتفــا  کــه از ایران داده می شــود ا بــه اطالعــات ناقــص و محدودی 
که بایــد در مــورد ایران  کرده و ســعی دارنــد آنچــه را  خــود بــه ایــران ســفر 

بدانند به صورت ملموس ببینند. 

كردیــم با وجود  چــرا مــا در زمینه ارائــه اطالعات اینقــدر ضعیف عمل 
كار نمی شد؟  اینکه تحریم ها مانع از این 

کشور ندارند،  ج از  که بنگاه های اقتصادی ایران رابطه ای با خار هنگامی 
گــر بخواهیم  ضرورتــی هــم برای ارائــه اطالعات نمی بیننــد. به طور مثال ا
که  کنیم تمامی بانک ها و شــرکت هایی  ســرمایه گذاری خارجی را جــذب 
در بورس هستند، باید نسخه انگلیسی تمام اسناد و ترازنامه های خود را 
هم در سایت ارائه دهند. اما متاسفانه شاهد این موضوع نیستیم و تنها 



که راه جذب  کید می کنم  اطالعــات محدودی وجود دارد. بر این نکتــه تا
کشــور زبان انگلیسی را به عنوان  که جامعه اقتصادی  ســرمایه این اســت 
گیرد و  گرفتــه و فنون ارتباط را خــوب فرا زبــان ارتبــاط با مشــتریان در نظر 

اطالعات الزم را در اختیار دنیا قرار دهد. 

گفته شــد،  كمبود اطالعات از ایران در دنیا  بــا توجــه به آنچه در مــورد 
كــه همــه هیات هــای تجــاری خارجــی بــه نیــت  می شــود امیــدوار بــود 

كشور شده اند؟  سرمایه گذاری وارد 
کــه  خارجی هــا بــه بــازار ایــران عالقه مندنــد؛ امــا نمی تــوان توقــع داشــت 
ســرمایه های خــود را بالفاصله به ایران بیاورند. در ابتــدا باید ایران و بازار 
که آیا می توانند  کنند  آن را از نزدیک دیده و بشناسند، سپس باید بررسی 
گر عبور از  کاالی خود را بفروشــند یا نه؟ ا در این بازار یا بازارهای همجوار 
این دو مرحله موفقیت آمیز باشــد، می توان به اقدام برای ســرمایه گذاری 
که این فرآیند  کنم  کید  تا دوســال آینده امیدوار بود. باید بر این مســاله تا
کنــد اســت و به ســرعت ایــن تغییر صــورت نمی پذیرد. به نظر مــن تا دو یا 
کالن و قابل  ســه ســال آینده هیچ گونــه ســرمایه گذاری خارجی به صــورت 
توجه در ایران در شــکل ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی )FDI(  صورت 
گرفت. شــاید به صورت وام بیاید ولی نه FDI. بورس تنها مســیر  نخواهد 
کــه می تواند ســرمایه خارجی قابــل مالحظه، البتــه در حد  ممکــن اســت 
کــه خوشــبختانه ایــران در  کنــد  کشــور وارد  چنــد ده میلیــون دالر را بــه 
کــه  آن بخــش مقــررات الزم را دارد. مــا نیــز در ICC همچنــان در تالشــیم 
کنیم. بورس، ســهام دارایی  کشــورهای دیگــر منعکس  ایــن مقررات را به 
کــه در حــال حاضر بســیار فعال هســتند.  شــرکت هایی را معرفــی می کنــد 
به عنــوان مثال پتروشــیمی ها در بورس حضور دارند، صنعت پتروشــیمی 
گر واقعا مانند هند،  برای سرمایه گذاران خارجی بسیار جذاب است، اما ا

چین و حتی ترکیه در پی جذب ســرمایه مســتقیم خارجی هستیم، ابتدا 
بایــد اطالعــات راجــع به اقتصاد به زبان انگلیســی را در ســایت های فعال 
کشــورها بتوانند به آن دسترســی  کنیــم تــا فعاالن اقتصادی ســایر  ایجــاد 
داشــته باشــند. دوم اینکــه از انتشــار هرگونــه اخبــار بد از ایــران در فضای 
کــه ســرمایه بســیار فرار  کــرد  بین المللــی ممانعــت شــود. نبایــد فرامــوش 
کار. البته ایــن محافظه کاری  اســت و ســرمایه گذاران نیز بســیار محافظــه 
گرفت. آیا شــما حاضرید ســرمایه تان را به  را نمی تــوان بر خارجی ها خرده 
کشوری ببرید که هر روز اخباری از اتفاق های ناخوشایند آن در دنیا منتشر 
کشــور سرمایه گذاری  ج از  که در خار می شــود؟ در حال حاضر ایرانی هایی 
کشــور و ســرمایه گذاری در  کرده انــد آیا حاضر به بازگشــت ســرمایه خود به 
کنیم.  گروه از ایرانی ها نیز تالش  ایران هستند؟ باید برای بازگرداندن این 
کشــور به ایــران بازگردد،  ج از  گر ســرمایه های ایرانی خار مطمئن باشــید ا
تصویــر بســیار مثبتــی در فضــای اقتصــادی بین المللــی از ایــران منعکس 

خواهد شد. 

گذشته   در حال حاضر وضعیت ایران را می توان نســبت به سال های 
كــرد. آیا این امــر نمی توانــد در جذب ســرمایه گذاری  مثبت تــر ارزیابــی 

موثر باشد؟ 
که شرایط ایران رو به بهبود اســت؛ اما آیا می توان تضمین  درســت اســت 
کــه طــی چند ماه آینده شــرایط مملکــت به وضع عــادی برمی گردد؟  داد 
که نمی توانیم پیش بینی  کنیم وقتی  چطور سرمایه های خارجی را جذب 
دقیقی از شــرایط چند ماه آینده داشــته باشــیم. در شرایط خوش بینانه، 
گیرد، باید فرآیندی را تحت عنوان آماده سازی  چنانچه این توافق صورت 
کنیم تا تحریم ها لغو شــوند. تحریم ها به راحتی برداشته نمی شوند.  طی 
برای این امر زمانی حداقل 6 ماهه پس از امضای توافق مورد نیاز است. 
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گــر ایــن دوره ها به خوبــی پیش رود، در آن شــرایط می توانیــم به عنوان  ا
گفتن داشــته باشــیم.  کمتــر، حرفــی بــرای  کشــوری بــا محدودیت هــای 
که برخی از تحریم ها به  البته باید به این مســاله نیز توجه داشــته باشیم 
بهانه حقوق بشــر ممکن اســت به قوت خود باقی بماند؛ اما به هر حال 
گشــایش اعتبار اســنادی و... برقرار می شــود. در این  ابــزار انتقــال پول و 
شــرایط، از ابتدای ســال 1395 می تــوان انتظار ورود جــدی خارجی ها را 

کشور داشت.    به 

  

یــک  شــما  گفته هــای  براســاس 
جــذب  بــرای  را  طوالنــی  پروســه 
درایــن  داریــم.  پیــش رو  ســرمایه 
كــه  اقداماتــی  مهم تریــن  مــدت 
ســرمایه  جــذب  بــرای  می تــوان 

صورت داد، چیست؟ 
خــوب  بســیار  فرصتــی  دوره،  ایــن 
برای آماده ســازی اســت. اولین قدم 
گــر بنگاه ها قصد  کــه ا هم این اســت 
فعــال  بین المللــی  فضــای  در  دارنــد 
در  انگلیســی  ســایت های  شــوند، 
ایجــاد  خــود  فعالیت هــای  راســتای 
زبــان  بــه  را  کاری  اطالعــات  و  کننــد 
انگیســی روی ســایت بگذارنــد. الزم 
و  بــوده  فعــال  ســایت ها  ایــن  اســت 
اقــدام  به روزرســانی شــوند. دومیــن 
مهم هم افزایش رفت و آمد به ســایر 
کشــورها اســت. حتــی ضــرورت دارد 
خارجی هــا بــا خانواده هــای خــود به 

که بازرگانان  ایران بیایند. من در اتاق بازرگانی سال ها شاهد این هستم 

که خانواده هایشان  بزرگ دنیا وقتی به ایران می آمدند، اظهار می کردند 
در لحظــات آخــر از آمــدن بــه ایــران پشــیمان شــده و ترســیده اند. البتــه 
که در جوامــع بین المللــی علیه  ایــن امــر به دلیــل تبلیغــات منفی اســت 
که تصور می کننــد در خیابان هــای ایران  گونــه ای  ایــران وجــود دارد. بــه 
نیــز نمی تواننــد راه برونــد. تصویر ذهنی بیشــتر این افراد با ســفر به ایران 
کاهش یافته اســت.  تغییر می کند. در حال حاضر تبلیغات منفی بســیار 
کــه تبلیغات منفــی علیه ایــران در دنیا پیشــینه ای  بایــد در نظــر داشــت 
حدود 30 ســال دارد و برای آن نیز هزینه هنگفتی پرداخت شــده اســت. 
متاســفانه مــا در ایــران در ایــن زمینه 
هوشیار نبودیم وگرنه می توانستیم با 
پرداخــت هزینه، ایــن تبلیغات منفی 
را به ســود خود تغییر دهیم. من این 
موضــوع را بــه وزیــر خارجــه آن زمــان 
گفتــم، اما متاســفانه اقدامــی صورت 
کــه در آینده و پس  نگرفــت. تصویری 
صــورت  در  هســته ای  کــرات  مذا از 
خواهیــم  دســت  بــه  نهایــی  توافــق 
مثبــت  سیاســی  تصویــر  یــک  آورد، 
اســت ولی بقیه حوزه هــای ایران اعم 
از اقتصــادی، فرهنگــی و اجتماعــی را 
مــردم جهــان نمی شناســند و حتــی 
غلــط  اطالعــات  حوزه هــا  برخــی  در 
ضــروری  بنابرایــن  دارنــد؛  منفــی  و 
ســطح  در  وزارتخانه هــا  همــه  اســت 
بین الملــل فعال شــوند. به طور مثال 
وزارت صنعــت، معــدن و تجارت باید 
صنعتــی  پتانســیل های  معرفــی  در 
ایــران بــه دنیــا فعــال شــود. در حــال 
کم آبی  کشــاورزی ما به دلیــل  حاضــر 
کشــاورزی باید  در ســطح بین الملل بدنام شــده اســت؛ امــا وزارت جهاد 

 
و  چیــن  هنــد،  ماننــد  واقعــا  گــر  ا
تركیــه در پــی جــذب ســرمایه  حتــی 
مستقیم خارجی هســتیم، ابتدا باید 
اطالعــات راجــع بــه اقتصاد بــه زبان 
فعــال  ســایت های  در  را  انگلیســی 
كنیم تا فعاالن اقتصادی ســایر  ایجاد 
دسترســی  آن  بــه  بتواننــد  كشــورها 
داشــته باشــند. دوم اینکه از انتشــار 
هرگونــه اخبــار بــد از ایــران در فضای 
نبایــد  شــود.  ممانعــت  بین المللــی 
كه ســرمایه بســیار فرار  كرد  فرامــوش 
بســیار  نیــز  ســرمایه گذاران  و  اســت 

كار. محافظه 



که در این بخش  در تعامــالت بین المللــی خــود به معرفی پتانســیل هایی 
داریم، بپردازد. معادن ما نیز باید توســط وزارت صنعت، معدن و تجارت 

فعال شود. 

کپــی  یکــی از اقدامــات مهــم و تاثیرگــذار در ایــن دوره، امضــای معاهــده 
کار را جهــت ایجاد  رایــت اســت. بــه نظر من ایــران هرچــه زودتر باید ایــن 
اعتمادسازی انجام دهد. برای برگشتن به جامعه بین الملل، باید حقوق 
مــردم را محتــرم بشــماریم. بنابرایــن فقط بــه ســرمایه گذاری خارجی فکر 

نکنیــم و الزم اســت به دنبال ایجاد 
جامعــه  بــا  شــده  بازســازی  روابــط 
فقــط  گــر  ا باشــیم.  نیــز  بین الملــل 
ســرمایه گذاری  جــذب  اندیشــه  در 
ســال  چنــد  تــا  باشــیم،  خارجــی 
دیگــر هــم بــه راحتــی بــه آن دســت 

نخواهیم یافت.

تلخــی  تجربه هــای  ایــران  در    
فضــای  بــه  خارجی هــا  ورود  از 
تنهــا  كــه  دارد  وجــود  اقتصــادی 
نــه  و  كشــور  بــازار  كســب  بــرای 
ایــران  وارد  ســرمایه گذاری  بــرای 
هــم  دلیــل  همیــن  بــه  شــده اند. 
وجــود  نیــز  نگرانی هایــی  كنــون  ا
دارد. در واقع نمی خواهند تجربه 
گذشــته تکــرار شــود. به نظر شــما 
بایــد  ســرمایه گذاری  نــوع  چــه  از 

كرد؟  كشور تزریق  كرد و چگونه این سرمایه ها را به  استقبال 
بــه  رانــت   از  اســتفاده  بــرای  تنهــا  خارجــی،  ســرمایه گذاران  از  تعــدادی 
که در ایــران حضــور دارند، از  کشــور می آینــد. مثــال خودروســازان خارجی 

رانت هــای تعرفه ای بهره می برند و محصوالت قدیمی خود را در ایران به 
گذشــته این چنین بوده  که در ســال های  فروش می رســانند. همان طور 
کشور می شود، اما سرمایه گذاری  است. یا در بخش نفت پول زیادی وارد 
نیســت. خارجی هــا در ایــن بخــش تضمین هــای ســنگینی می گیرنــد و 
گر رانتی بــه خارجی ها  به صــورت وام بــه ایران پــول وارد می کننــد. قطعا ا
نشــان دهیم، برای ســرمایه گذاری به ایران می آینــد. بازارهای انحصاری 
و تعرفه های باالی واردات همه رانت محســوب می شوند. سرمایه گذاری 
کیــد داریــم تنهــا حضــور خارجی هــا در  کــه مــا بــرآن تا مســتقیم خارجــی 
ایران نیســت بلکــه باید بتوانیــم در یک 
کنیــم.  کت  محیــط رقابتــی بــا آنهــا شــرا
کــه بــا  مــا بــه ســرمایه گذاری نیــاز داریــم 
مــا در تولیــد و صادرات شــریک شــود نه 
اینکه فقــط از رانت، انحصارات و قیمت 
کنــد. در ایــن  ارزان انــرژی مــا اســتفاده 
کــه در ایران  صــورت قطعا بــا رانت هایی 
وجود دارد شــرایط برای ســرمایه گذاران 
خارجــی مطلوب خواهد بود و اســتقبال 
می کنند. اما ما نبایــد به دنبال این گونه 
بایــد  بلکــه  باشــیم.  ســرمایه گذاری ها 
بتوانــد  کــه  خارجــی  ســرمایه گذاری 
منابعــی از جملــه تکنولــوژی و مدیریــت 
کاالی قابل رقابت،  کشــور بیــاورد و  را به 
کنــد را بــه ایران  تولیــد و در دنیــا عرضــه 
گــر بخواهیــم محصوالت مان  بیاوریــم. ا
در دنیــا رقابتی باشــد، بایــد ابتدا فضای 
کنیم،  کشــور ایجــاد  رقابتــی را در داخــل 
دهیــم.  تغییــر  را  ســاختارهایمان  بایــد 
گر بخواهیم به ســرمایه گذاری  بنابرایــن ا
کنیم، باید شــرایط مملکت را مهیا ســازیم. ابتدا باید روابط  خارجــی فکــر 
کنیم، پس از آن ســایر روابــط را بهبود  کشــورها برقــرار  سیاســی را با ســایر 

 
كــه ما  ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی 

كید داریم تنها حضور خارجی ها  برآن تا

در ایــران نیســت بلکــه بایــد بتوانیــم در 

كنیم.  كت  یک محیط رقابتی با آنها شــرا

كــه بــا  مــا بــه ســرمایه گذاری نیــاز داریــم 

مــا در تولید و صادرات شــریک شــود نه 

اینکه فقــط از رانت، انحصارات و قیمت 

كند. ارزان انرژی ما استفاده 
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ببخشــیم. ارائه اطالعات در جوامــع بین الملل 
نیــز از دیگر ضرورت ها اســت. افزایش تعامالت، 
رفــت و آمدهــای تجــاری، ترمیــم ســاختارهای 
کپی رایــت  کشــور و همچنیــن امضــای معاهــده 
اســت.  ســرمایه  جــذب  راهکارهــای  دیگــر  از 
کنیــم تا  بایــد از ایــن راه، اعتمــاد دنیــا را جلــب 
کاالهای خود را در بازارهای جهانی به  بتوانیــم 
کپــی رایت را امضا  گر معاهده  فروش رســانیم. ا

نکنیــم نمــی توانیم حقــوق مالکیت 
فکری شــرکای خود را نیــز در صحنه 
کنیــم و در نتیجه  بین المللــی حفظ 

آنها به ایران نمی آیند. 

 بــا تصــور اینکه در بهترین شــرایط 
قرار بگیریــم، برای ورود خارجی ها 
بــه ایــران بایــد یک ســری قــرارداد 
كشــور های  ســایر  و  ایــران  بیــن 
ایــن  در  شــود.  منعقــد  خارجــی 
قراردادهــا باید به چه نکاتی توجه 
بــه  را  ایــران  بازارهــای  تــا  داشــت 

گذار نکنیم؟  راحتی به آنها وا
بــه نظــر من در یکــی دو ســال آینده 
که به ایران ســفر  کثر خارجی هایی  ا
کاال  بــرای فــروش  کننــد، تنهــا  مــی 
بــه ایــران می آینــد و قصــد دارنــد از 
کننــد. بعید  رانت هــای ما اســتفاده 
مســتقیم  ســرمایه گذاری  می دانــم 

صــورت  کشــور  در  ســرعت  ایــن  بــه  خارجــی 
گذشــته  ســال   35 در  کــه  همان گونــه  گیــرد. 
عمــال ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی جدی 

نداشته ایم.

نداشــتن  همــان  دلیــل  بــه  را  موضــوع  ایــن 
اطالعات الزم از ایران بعید می دانید؟ 

جهــت  در  ایــران  در  عوامــل  مجموعــه  بلــه. 
بســته نگــه داشــتن بازارهــا اســت، در صورتــی 
کشــور بــا همــکاری  گــر بخواهیــم صــادرات  کــه ا
ســرمایه گذار خارجــی افزایش یابــد، باید نگرش 

به مدیریت اقتصاد را تغییر دهیم. 

كه ابتدا  گفته شــما بــه این معنی اســت    ایــن 
بایــد خارجی هــا وارد بــازار ایــران شــوند و بــا 
كاالهــای خود، وضعیت بــازار ایران را  فروش 
كه آیا می توانند  كنند، بیایند و ببینند  ارزیابــی 

كار را انجام دهند یا خیر؟   این 
بایــد  از ســوی دیگــر  قطعــا همین طــور اســت. 
وارد  خارجــی  ســرمایه گذار  گــر  ا کننــد.  اعتمــاد 

که منافعش  ایران شــود و دســتوری صادر شود 
خ می دهد؟  را بــه خطر اندازد آنگاه چه اتفاقی ر

کشور می رود.  به راحتی از 

گــر بخواهیــم ایــن مســاله را در نظــر بگیریــم  ا
پــس هیــچ ســرمایه گذار خارجــی نمی تواند با 
كنــد. زیــرا  اطمینــان در ایــران ســرمایه گذاری 

قوانین ایران بسیار متغیر است. 

  بلــه. همین طــور اســت. پــس مــا چــه توقعــی 
داریم؟ مگر آنها آدم های بی تجربه ای هســتند 
که در این شــرایط به سرمایه گذاری مستقیم در 
کنند. قطعا باید مقدمــات مورد نیاز  ایران فکــر 
برای تعامل با بازارهای بین المللی فراهم آید. 

كاال  واردات  بــرای  ایــران  شــرایط  یعنــی   
مناسب تر است تا سرمایه گذاری؟ 

بلــه. امــا حتــی آن هم مشــروط اســت. واردات 
کــه بتوانیم پــول آنهــا را  کاالهــا هــم بــه شــرطی 
کنیــم بــرای  کاال پرداخــت  کــردن  پیــش از وارد 
در  کــه  داشــت  توقــع  نبایــد  دارد.  مزیــت  آنهــا 
کوتــاه مــدت، بابــت ســرمایه گذاری پولــی وارد 
ایــران شــود. تنهــا دریچــه ایــران بــرای جــذب 
ســرمایه گذاری خارجــی در حــال حاضــر بــورس 
اســت. چون راهی امن اســت و این امکان را به 
سرمایه گذار خارجی می دهد تا سهام خود را هر 
ج ســازد. آیا خود  کرد، از بازار خار که اراده  وقت 
کشــور حاضرنــد در شــرایط  ایرانی هــای داخــل 
کننــد؟  کنونــی در ایــران ســرمایه گذاری جدیــد 

بــرای ســرمایه گذاری بایــد  باالخــره خارجی هــا 
شــرکای ایرانی داشــته باشــند. بنابراین جذب 
ســریع ســرمایه های خارجی یــک زیاده خواهی 
کــه روابط  از شــرایط مان اســت. ایــران تا زمانی 
عــادی پیــدا نکــرده و اعتمــاد طــرف خارجــی را 
اتفــاق  خارجــی  ســرمایه گذاری  نکنــد،  جلــب 

کنیم.  نمی افتد. ما باید فضای امن ایجاد 

كــه  ح می شــود ایــن اســت  كــه مطــر ســوالی 
كشــورهای همسایه  ایران به نســبت 
خــود چــه جذابیت هایی بــرای جذب 
ســرمایه دارد؟ چــرا یــک ســرمایه گذار 

كند؟  خارجی باید ایران را انتخاب 
کشور داریم ولی باید  پتانسیل زیادی در 
کشــورهای  که  بــه خاطر داشــته باشــیم 
مــا  دارنــد.  پتانســیل هایی  هــم  دیگــر 
کشــورها  بایــد جذابیــت بیــش از ســایر 
ارائــه دهیــم. به طور مثــال ســرمایه گذار 
گر بخواهــد بین ایــران و ترکیه  خارجــی ا
کند  یکی را برای ســرمایه گذاری انتخاب 
در این شــرایط موجود ترکیــه را انتخاب 
که معــادن ایران  کــرد. در حالی  خواهــد 
گاز، یکــی از مهم تریــن  از قبیــل نفــت و 
که می توانــد ما را  پتانســیل هایی اســت 
کشورهای همســایه از جمله  نســبت به 
ترکیه ارجح  نشــان دهد. با توجه به این 
کــه انــرژی در ایــران ارزان تــر از  موضــوع 
ترکیه اســت. این یکی از پتانســیل هایی 
که برای خارجی ها بســیار مهم و باارزش  اســت 
کاال  کاهــش قیمــت تمــام شــده  اســت و باعــث 
که  می شود. مساله دوم، بازار بزرگ ایران است 
می توانــد برای خارجی ها وسوســه انگیز باشــد. 
 CIS کشــورهای  کــه  اســت  ایــن  مســاله ســوم 
که  کشــور ما بــازاری جذاب هســتند  در شــمال 
راه آبــی ندارنــد و می تواننــد از ایــران به عنــوان 

کنند.  ترانزیت استفاده 

در  نیــز  انســانی  نیــروی  اینکــه،  دیگــر  نکتــه 
کشــور  ایــران ارزان تــر از ترکیــه اســت. بنابرایــن 
بــه  نســبت  مزیت هــا  از  مجموعــه ای  دارای 
کســب وکار  ترکیــه اســت. امــا در ازای آن فضای 
بــرای  را  آغــوش خــود  ترکیــه  مناســب نداریــم. 
کــرده اســت. جامعــه  ســرمایه گذار خارجــی بــاز 
بین المللــی  مجامــع  کلیــه  در  آن  بازرگانــی 
به شــدت فعال هســتند. به طور مثــال مقامات 
 ترکیه ای در جلســات ICC حضــور فعال دارند و

کامــال   عــالوه بــر ایــن، آنهــا بــه زبــان انگلیســی 
مسلط هستند. 

 

كوتاه مدت،  كه در   نباید توقع داشت 
بابت ســرمایه گذاری پولــی وارد ایران 
شــود. تنهــا دریچه ایران بــرای جذب 
سرمایه گذاری خارجی در حال حاضر 
بورس اســت. چون راهی امن است و 
ایــن امکان را به ســرمایه گذار خارجی 
كه  می دهد تا ســهام خود را هر وقت 

ج سازد. كرد، از بازار خار اراده 



کــه  ســرمایه گذاران خارجــی بررســی می کننــد 
کشــور چــه نــوع ســرمایه گذاری انجــام  در هــر 
دهنــد. مثــال ماشــین آالت صنعت نســاجی ما 
کثــر افراد قصــد دارند  بســیار قدیمــی اســت و ا

کنند.  ماشین آالت خود را به روز 

اینهــا حتی نیاز به ســرمایه گذاری خارجی هم 
که می خواهند این ماشــین آالت را  ندارند چرا
بخرند بنابرایــن فروشــندگان و تولیدکنندگان 
خوبــی  بــازار  ایــران  در  ماشــین آالت  اینگونــه 
خ های این صنعت  کار چون چر دارنــد. با این 
نیــز  تولیــد  هزینــه  درمی آیــد،  حرکــت  بــه  نیــز 
ایــن  از  از آن می تــوان  کاهــش می یابــد، بعــد 
تولیدکننده ماشــین آالت در راستای صادرات 
گرفــت و پس از آن بــه تدریج آنها را  کمک  نیــز 
کرد. ولــی مهم آن  بــه ســرمایه گذاری تشــویق 
که در ابتدا ســرمایه گذار داخلی ایران را  اســت 
کنیم چون بــدون او هیچ  بــه فعالیت ترغیــب 

سرمایه گذار خارجی به ایران نمی آید.

معتقدنــد  اقتصــادی  فعــاالن  از  برخــی    
قراردادهــای  خارجــی  شــركای  بــرای  بایــد 
ســختگیرانه منعقــد شــود تــا آنهــا نتواننــد از 
كنند. آیا  بــازار ایران بــه نفع خــود اســتفاده 
قراردادهــای ســختگیرانه می توانــد مانــع از 

كشور شود؟  فرار سرمایه از 

گــر  ا نــدارد.  فایــده ای  هیــچ  کار  ایــن  خیــر. 
سرمایه گذار نخواهد در ایران بماند، هیچ چیز 
نمی تواند مانع وی شــود. در صورتی می توان 
که مفاد قرارداد منطقی  کرد  بــه قراردادها اتکا 
طــرف  اســتقبال  بــا  شــرایط  ایــن  در  باشــد؛ 

خارجی روبه رو خواهد بود. 

از ســرمایه گذار بخواهیــم مدتــی در  چنانچــه 
کاالی خــود را بفروشــد، پس از آن  بــازار ایــران 
کنــد و در نهایت در  کمک  کشــور  بــه صــادرات 
کند مســلما مــورد قبول  ایران ســرمایه گذاری 
کــه  کــرد  واقــع خواهــد شــد. نبایــد فرامــوش 
سرمایه گذاری خارجی ها در ایران تنها به نفع 
ما نیســت، بلکه آنها نیز می توانند از جذابیت 
کننــد. برای جذب ســرمایه  بــازار ما اســتفاده 
بایــد بــازار را جــذاب نگــه داریــم، نــه اینکــه بــا 
قــرارداد بخواهیم به این هدف دســت یابیم. 
گر رانت در بازار داشــته باشیم،  طبیعی است  ا
که خارجی ها هم به آن  بی عالقه خواهند شد. 
بایــد ابتــدا رانــت را از بین برد و فضــای رقابتی 

کرد تا حضور سرمایه گذار خارجی بتواند  ایجاد 
ارزش افزوده برای مملکت داشته باشد. 

چطــور می توانیــم بازاركشــور را جــذاب نگــه 
داریم؟ 

رقابتــی  و  کســب وکار  فضــای  امنیــت  ابتــدا 
بــودن، ســپس ثبــات مقــررات اقتصــادی و در 
درجه ســوم، ایجــاد روابــط بین المللی خوب، 
ســه اصل مهم بــرای جذاب نگه داشــتن بازار 
اســت. در ایــن شــرایط حتــی آمریکایی هــا نیز 
برای مشارکت به ایران خواهند آمد و به دلیل 
آوردن  به دســت  بــرای  ایــران  پتانســیل های 
گر اصول کــرد. ا  بــازار ما با هــم رقابت خواهند 
کنیــم،   تصحیــح  را  بــازار  بــه  ورود    
کشــف  را  پتانســیل ها  خــود   ســرمایه گذارها 
گاهــی بــه طــرف فعالیت هــای حتــی   کــرده و 

دور از انتظار ما می روند.

  

ســرمایه گذاران خارجی را باید به سوی چه 
كرد؟  صنایعی هدایت 

ضرورت دارد ســرمایه گذار خارجی را به ســوی 
پتروشــیمی،  گاز،  نفــت،  مثــل  فعالیت هایــی 
کــه جنبــه صادراتــی  خــودرو و حتــی نســاجی 
کنیــم. برخــی از صنایــع خــود  دارد، هدایــت 
بازار صادراتی دارند، اما برای برخی دیگر مثل 
کرد. در  نســاجی می توان بازار صادراتی ایجاد 
کامپیوتری نیــز به همین  تولیــد نرم افزارهــای 
کــرد. ما در حــال حاضر  شــکل می تــوان عمل 
مهنــدس  اطــراف  کشــورهای  ســایر  از  بیــش 
کپی رایــت را امضا  گر قانــون  کامپیوتــر داریــم. ا
کنیم این افراد می توانند ســرمایه گذار خارجی 
کشــور آورده و بــه تولید نرم افزار بپردازند.  را به 
ایــن موضوع به راحتی بعد از تحریم ها محقق 
گفتن  گردشــگری نیز حرف برای  می شــود. در 
کــه رقابت،  کرد  بســیار داریــم. نبایــد فراموش 
اســت.  امــروز  بین المللــی  جامعــه  اقتضــای 
مرزها برداشــته شــده و دیگر ملت ها نیستند، 
ح  که مطر بلکــه این جوامــع بازرگانی هســتند 
می شــوند. از ایــن رو هــر فــردی در هــر مکانــی 
به وجــود  صنعــت  و  یابــد  حضــور  می توانــد 
کنیم و  کشــور را باز  بیاورد. الزم اســت درهای 
گر می خواهیم در دنیا حضور داشــته باشیم،  ا

کنیم.  باید این رابطه متقابل را درک 

كیــدات مــا  كــه یکــی ازتا   آیــا ضرورتــی دارد 
بــر روی آوردن دانــش فنــی ســرمایه گذاران 

خارجی به ایران باشد؟ 

کیــد ما را  بــه نظــر مــن ضرورتی نــدارد. ایــن تا
که مــا می توانیم  بــه جایــی نمی رســاند. آنچه 
بــه جــای دانــش فنــی از ســرمایه گذار خارجی 
آنهــا  بازارهــای  از  یکــی  کســب  بخواهیــم، 
آن  افتــاد،  اتفــاق  ایــن  کــه  هنگامــی   اســت. 
خــود، بــازار  حفــظ  دلیــل  بــه   ســرمایه گذار 

را  کــه تکنولــوژی خــود  بــود    مجبــور خواهــد 
گذارد. بایــد به ایــن نکته توجه  در اختیــار مــا 
روز  هــر  و  اســت  پویــا  تکنولــوژی  کــه   داشــت 
 در حــال تغییــر اســت. بنابرایــن بایــد شــریک 
آنها باشــیم تا بتوانیم از تکنولوژی به روز شــده 

آنها بهره مند شویم. 

  

كار به راحتی امکان پذیر است؟  آیا این 
خیــر؛ به اعتمــاد بســیاری نیــاز دارد. آنها باید 
بــه طرف ایرانی خود اطمینان زیادی داشــته 
باشــند تــا دانــش فنــی خــود را در اختیــار مــا 
قــرار دهنــد. آیــا مــا در مقابل حاضریــم چنین 
بــدون  و  دهیــم  انجــام  را  ســرمایه گذاری 
کامــل، تمامــی دانــش و امکانــات  اطمینــان 

خود را در اختیار آنها قرار دهیم؟ 

كــه پیــش از انقالب  تاریــخ نشــان می دهد 
ایــران  در  زیــادی  خارجــی  ســرمایه های 
وجــود داشــت امــا عمال ایــن ســرمایه ها در 
كید بر  صنایع مولد تمركز نیافته اســت. آیا تا
كار  ســرمایه گذاری خارجــی در صنایع مولد 

درستی است؟ 
وارد  خارجــی  ســرمایه گذار  انقــالب  از  پیــش 
بــازار  تنهــا  ایــران  در  به واقــع  و  شــد  ایــران 
کاالهــای مصرفــی خارجــی بــرای عرضه رونق 
کید بــر صنایع مولد را درســت  داشــت. امــا تا
صنایــع  همچــون  هــم  خدمــات  نمی دانــم. 
مولــد، ارزش افــزوده ایجــاد می کنــد بنابراین 
گر ســرمایه گذاری حتی در حــوزه بانکی وارد  ا
 ایــران شــود، ارزش افــزوده به وجــود می آید. 
بیشــترین  اینکــه  بــه  توجــه  بــا  مــن  نظــر  بــه 
کشــور در حوزه بانک اســت،  مشــکل اقتصاد 
اولیــن ســرمایه گذاران در ایران بایــد بانک ها 
بانک هــا  مشــکالت  کــه  زمانــی  تــا  و  باشــند 
برطــرف نشــود، مشــکالت اقتصــادی نیز رفع 

نخواهد شد. 

پیامآبادگران
45اردیبهشت1394شماره330



پیامآبادگران
اردیبهشت1394شماره330 46

مروری	اجمالی	بر

	تقسیم	بندی	انواع	سدها	

1- تقسیم بندی سدها براساس هدف از احداث
ســدها عمومــًا در عــرض رودخانــه به منظــور به تلــه انداختن آب 
رودخانــه وایجــاد مخزنــی در باالدســت آن و بــا اهــداف مختلــف 
اهــداف  می شــود.  احــداث  مخــزن،  ایــن  آب  از  بهره بــرداری 
برقابــی،  کشــاورزی،  اســت  ممکــن  ســدها  احــداث  از  مختلــف 
کشــتیرانی  ماهیگیــری،  ســیالب،  کنتــرل  آب،  ذخیره ســازی 
گردشــگری باشــد. ســدها می توانــد بــه یکــی از اهــداف فــوق یا  و 

 بیــش از یــک هدف ســاخته شــوند. در این حالت ســدها به ســد
 تک منظور  )1)  یا چند منظوره)2)  تقسیم می شوند.

2- تقسیم بندی سدها براساس ابعاد و ارتفاع
ســدها براســاس ایــن تقســیم بنــدی، بــه ســدهای بــزرگ )3)  و 
براســاس  بنــدی  تقســیم  می شــوند.این  تقســیم     (4( کوچــک 
کمیتــه ملــی ســدهای بــزرگ در ســال 19۷4 بنا شــده اســت   نظــر 

كمیسیون فنی و عضو هیات مدیره سندیکای شركتهای ساختمانی  ایران و شركت استراتوس * رئیس 

گالبتونچی* ج   دكتر ایر

قسمت اول

مقدمه:
 برای ذخیره ســازی و به منظور مدیریت منابع آب احداث می شوند. افزون بر این 

ً
كه اساسا ســدها، ســازه هایی خاص هســتند 

كنترل سیالب و جاذبه های  كشاورزی، شرب و صنعت، تولید برق،  سدها برای اهداف دیگری از جمله تامین آب جهت مصارف 
گردشگری نیز احداث می شوند.

كاربرد، متنوع هستند و تعیین نوع و ابعاد آن ها، به عوامل فنی - اجرایی مختلفی بستگی دارد.  این سازه ها از نظر اندازه و 
كه تقسیم بندی  كرد. این جنبه ها ومعیارها  گون و براساس معیارهای مختلفی می توان تقسیم بندی  گونا سدها را از جنبه های 
برپایــه آن هــا انجام می شــود عبارتند از: هدف از احداث، ابعاد و ارتفاع، نــوع بهره برداری، طراحی هیدرولیکی، نوع مصالح بدنه 

و عملکرد یا رفتار سازه ای.
كاملی از انواع مختلف  كلیاتی در خصوص انواع مختلف سدها؛ تقسیم بندی جامع و   در این مقاله، تالش می گردد ضمن ارائه 

گردد. این سازه ها ارایه 

مقاله
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کتــاب »مهندســی  ) Fell et al. 2005(. در صفحــه اول فصــل اول 
کمیتــه ملــی  ژئوتکنیــک ســدها« ) Fell et al. 2005(، بــه نقــل از 
ســدهای بزرگ )19۷4(، مشــخصات زیر برای یک ســد بزرگ بیان 

شده است.
کــه بیــش از 15 متــر ارتفــاع دارد )انــدازه  ســد بــزرگ ســدی اســت 
گیــری از پاییــن تریــن نقطه در پی ســد تــا تاج )5)   ســد انجام می 
 شــود( یــا ارتفاع ســد بیــن 10 تا 15 متــر بوده ویکــی از شــرایط زیر را 

دارا می باشد:
کمتر از500 متر نباشد. الف- طول تاج سد 

کمتر از یک میلیون مترمکعب نباشد. ب- حجم مخزن سد 
کمتر از 2000 مترمکعب در ثانیه نباشد. ج- ظرفیت تخلیه سیالب 

 بنابراین سدی که بیش از 15 متر ارتفاع دارد یا ارتفاع آن بین 10 تا 15 متر 
گانــه فــوق را نیــز دارا اســت ســد بــزرگ  می باشــد و یکــی از شــرایط 3 
گــردد و در غیــر ایــن صورت ســد مــورد نظر، یک ســد  محســوب مــی 

کوچک به حساب می آید.

 3- تقسیم بندی سدها از نظر نوع بهره برداری
سدها از نظر نوع بهره برداری به 5 نوع تقسیم می شوند:

سدهای مخزنی یا ذخیره ای )6)   :   -1-3
هدف اصلی از احداث این نوع سدها، ذخیره سازی و نگهداشت 
آب مازاد نیاز در ماههای پرآبی رودخانه یا ماههای پر بارش منطقه 
واســتفاده بهینه از آب ذخیره شــده، در ماههای خشک سال)7)    
 اســت. در واقــع هــدف از احــداث ایــن نــوع ســدها ذخیره ســازی
 آب بــه منظــور مدیریــت در بهــره بــرداری از آب در تمامــی فصــول 
کم آبی اســت تا بتوان به تناســب نیاز به آب،  ســال به ویژه فصول 
مصــرف را مدیریــت نمــود. بســته بــه ارتفــاع ســد، میــزان آورد آب 
کلی حجــم مخــزن، آب در مســیر رودخانه در  رودخانــه و بــه طــور 

مخزن سد ارتفاع یافته ونگهداشته می شود. اغلب سدهای بزرگ 
کشاورزی و شرب از این نوع سدها هستند. برای 

3-2- سدهای تاخیری یا بازدارنده)8)  
کنتــرل ســیالب ها یــا مهــار طغیان  ایــن نــوع ســدها اساســًا بــرای 
رودخانه ها ســاخته می شــوند. با احداث این نوع سدها، سیالب 
کنترل دبی به صورت  مهــار شــده و آب به تله افتاده، بــا تاخیر و با 
گردد.  مدیریت شــده به پایین دســت یا محل مصرف منتقل می 
در واقع این نوع سد، تاخیری در جریان رودخانه ایجاد می نماید 
کــه پایین دســت ســد از زیان ها و  و بــا ایــن تاخیــر باعث می شــود 
خســارات ناشــی از ســیالب و طغیــان رودخانــه در امــان بمانــد. 
کنترل و  کنتــرل ســیالب این نــوع ســدها مــی تواننــد در  عــالوه بــر 
کار عمل در چنین  کاهش رســوب رودخانه نیز موثر باشــند. ساز و 
کــه ســد بــا ذخیــره ســازی و پخــش  گونــه اســت  ســدهایی بدیــن 
گردیده و  کاهش دبی اوج ســیالب  ســیالب در مخزن خود، باعث 
با تســکین ســیالب،  آب به صورت مدیریت شــده به پایین دست 

منتقل می شود.
3-3- سدهای انحرافی  )9)  

که از نام آن ها پیداست به هدف انحراف  این نوع سدها همانطور 
آب از مســیر اصلــی خــود بــه مســیر دیگری احــداث می شــوند. با 
ســاخت ایــن نوع ســدها، قســمتی یا تمــام آب رودخانه به مســیر 
کانال ها  کانال انتقــال آب هدایت می شــود. ایــن  مدنظــر دیگــر یــا 
کشــاورزی یامســیرهای انتقال آب  کانال هــای انتقال آب  معمــواًل 
شــرب می باشــند. شــایان ذکر اســت یکی دیگر از اهــداف احداث 
کنترل ســطح آب رودخانه به منظــور تامین هد  چنین ســدهایی 
یــا ارتفــاع الزم به هدف فراهــم نمودن امکان انتقــال آب به محل 

مورد نظر می باشد.
3-4- سدهای موقتی )10)  

ایــن نــوع ســدها بــه عنــوان یــک ســازه موقــت، در اطــراف محــل 
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احداث دیگر ســازه ها یا در اطراف محدوده عملیات ســاختمانی احداث 
گردند. ســاخت آنها، عمومًا برای خشــک نگهداشتن و آماده نمودن  می 
کبرداری پی یا ساخت بدنه اصلی سد  محل عملیات اجرایی، به ویژه خا
در باالدســت و پاییــن دســت  آن صورت مــی پذیرد. این ســدها چنانچه 
در باالدســت بدنه اجراء شــوند به فرازبند )11)  و چنانچه در پایین دســت 
گردند به نشــیب بنــد)12)    معروف هســتند. فرازبند   یا  بدنــه آن احــداث 
ج از بدنــه اصلی و یا بخشــی از بدنه  نشــیب بنــد مــی تواند مســتقل و خار
ســد )پوســته ســد( باشــند. افزون بر این، فراز بند و نشــیب بند، سدها یا 
که در هدایت آب رودخانه به داخل سیســتم  ســازه های موقتی هســتند 
انحراف )13)   و جلوگیری از برگشــت آب خروجی از این سیســتم به محل 

کاربرد دارند. احداث سد نیز 
3-5- سدهای رسوبگیر یا آشغالگیر )14)  

گرفتن و نگهداشت مواد زاید جریان آب، مانند  این نوع سدها، به هدف 
کســازی و عــاری  قطعــات چــوب و یــا رســوباتی از قبیــل شــن و ماســه و پا
نمــودن آب از ایــن مواد زاید احداث می شــوند. بنابرایــن آب پس از عبور 
از این ســدها و رهاســازی در مســیر رودخانه فاقد مواد زاید بوده وکاًل آب 
ک تر و قابل اســتفاده تر اســت. در واقع این ســدها، سدهای  رها شــده، پا
که با جداسازی رسوبات و قطعات آشغال به  رسوبگیر یا آشغالگیر هستند 
ویــژه قطعــات چوب، آب بهتری برای مصرف یــا هدایت به مناطق پایین 

دست فراهم می آورند.

4- تقسیم بندی سدها براساس طراحی هیدرولیکی
ســدها بر اســاس طراحــی هیدرولیکی یا عبــور آب از روی تــاج آن ها به دو 
که آب از روی تاج آن ها اجازه عبور  کلی تقســیم می شــوند؛ سدهایی  گروه 
که امــکان عبور آب از  کــه طراحی آن ها به صورتی اســت  دارد و ســدهایی 
ح زیر  گروه به شــر روی تاج آن ها وجود ندارد. خالصه مشــخصات این دو 

است:
4-1- سدهای سرریز یا آبریز :)15)  

که  در این نوع ســدها طراحی هیدرولیکی ســد بگونه ای انجام می شــود 
آب می تواند از روی تاج سد عبورکرده و سرریز نماید. بنابراین جنس این 
که در مقابل عبور آب مقاوم بوده و بر اثر  نوع سدها باید از مصالحی باشد 

گذر آب شسته نشوند. جنس مصالح این سدها می تواند از بتن، مصالح 
بنایی، چوب و یا فوالد باشد. در پشت این نوع سدها عماًل مخزن بزرگ و 
کم  گیرد. سدهای انحرافی با طول تاج  توسعه یافته ای نمی تواند شکل 
گذر آب از تمام  که امکان ســرریز و  ممکن اســت به ترتیبی طراحی شــوند 
طول تاج آن ها امکان پذیر باشــد. بنابراین در این نوع ســدها تمام طول 

کند. تاج در حالت سرریز عمل می 
4-2- سدهای غیر سرریز یا غیر آبریز  :)16)  

آن هــا پیداســت، طراحــی  اســم  از  کــه  نــوع ســدها، همانطــور  ایــن   در 
گذر آب از روی تاج ســد،  کــه  هیدرولیکــی ســد بگونــه ای انجام می شــود 
امــکان پذیــر نباشــد. در ایــن نوع ســدها معمــواًل مخزنی توســعه یافته و 
بــزرگ، پشــت ســد شــکل می گیرد. این نوع ســدها مــی توانــد از مصالحی 

ک، سنگ، چوب و مصالح بنایی ساخته شوند. مانند بتن، خا
که آب  شایان ذکر است معمواًل اغلب سدها به صورتی ساخته می شوند 
گذر  کند واز بقیه طول تاج امکان  گذر  بتواند از قســمتی در طول تاج ســد 
که آب امکان عبور دارد  آب میســر نباشــد. در این نوع ســدها به بخشــی 

گفته می شود.  سرریز  )17)  یا سیستم تخلیه سیالب 
به طور معمول بخش ســرریز و غیرســرریز در ســدها بویژه ســدهای بزرگ 
ح ها  در طول تاج ســد در مجاور هم ســاخته می شــوند. اما در برخی از طر
بســته به شــرایط هیدرولیکی، زمین شناســی وبویژه توپوگرافی ساختگاه 
کل طول تاج سد غیر سرریز یا غیرآبریز طراحی می شود و  سد ومخزن آن، 
گردد.  ج از تاج و در ناحیه ای دیگری از مخزن تعبیه می  مسیر سرریز خار
کــه تمام طول تاج غیر ســرریز عمل  کی آبشــینه در همدان  ماننــد ســد خا
ج از محدوده بدنه وتاج آن  کند و ســرریز مشــرف به مخزن ســد وخار می 

اجراء شده است.

5- تقسیم بندی سدها بر اساس نوع مصالح بدنه
کار می رود، به دو نوع  که در ســاخت آن ها به  ســدها از نظر نوع مصالحی 
کلــی ســدهای بــا مصالح ســخت یا صلــب)18)    و ســدهای بــا مصالح غیر 

صلب)19)    وانعطاف پذیر تقسیم می شوند. 
5-1- سدهای صلب )20)  

در اجرای بدنه این ســدها، از مصالح ســخت یا صلب مانند بتن ، سنگ، 
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مصالح بنایی ، الوار یا چوب و فوالد اســتفاده می شــود. این مصالح اصواًل 
کمــی را تحمــل می کنند. بر  غیــر قابــل انعطــاف بــوده و یا انعطــاف بســیار 
گفته می شــود.  این اســاس به این نوع ســدها، ســدهای صلب یا ســخت 
سدهای صلب بلند، معمواًل از مصالح بتنی، مصالح بنایی یا حتی سنگ 
که از الوار یا فوالد احداث  ســاخته می شــوند، اما معمواًل ســدهای صلبی 

کم می باشند. می شوند اغلب بسیار اندک و با ارتفاع 
5-2- سدهای غیر صلب )21)  

ک، سنگریزه  در ساخت بدنه این سدها، از مصالح انعطاف پذیر مانند خا
و یا باطله ها یا پسماندهای معدنی)22)     استفاده می شوند. این سدها 
اساســًا از تغییــر شــکل پذیــری یــا انعطــاف پذیــری بیشــتری در مقایســه 
گــروه قبــل در مقابــل نیروهــای وارده برخوردارنــد. مصالــح بکاررفته در  بــا 
ســاخت آن هــا مصالــح تقریبــًا غیر ســخت و در مقایســه با ســدهای صلب 
که معمواًل جنس مصالح بدنه  شــکل پذیرتر هستند. سدهای غیر صلبی 
کی ،  آن هاعمدتًا از شــن، ماســه و ســیلت یا رس است به نام ســدهای خا
که جنس مصالح بدنه آن ها عمدتًا از قطعات سنگی باشد بنام  سدهایی 
که جنس مصالح بدنه آن ها از قطعات  ســدهای ســنگریزه ای و سدهایی 
ک)24)     )پســماندهای  یا مواد باقی مانده حاصل از معادن ســنگ یا خا
 معدنی( اســتفاده می شــود به نام سد باطله یا ســد پسماند)25)    نامیده 

می شوند.
که منظــور از ســدهای باطله یا پســماند در  ذکــر ایــن نکتــه ضروری اســت 

که جنس مصالح بدنه آن ها  این بخش اساســًا ســدهای غیر صلبی اســت 
از باطله هــای معدنــی می باشــد. ایــن ســدها عمومــًا در مجــاورت معادن 
که  ســاخته می شــوند. در ســد ســازی عــالوه بــر ایــن مســاله به ســدهایی 
کی، ســنگریزه ای یا از مصالح معدنی یا دیگر  جنــس مصالح بدنه آن ها خا
مصالح بوده و به هدف جمع آوری و انباشــت پســماندها یا پســاب ها و به 
منظور جلوگیری از آلودگی محیط زیســت احداث می شــوند نیز سد باطله 
گفته می شــود. در ایران معروف ترین مثال از این نوع ســدهای، سدهای 

کرمان را می توان نام برد.  باطله معدن سرچشمه 

6- تقسیم  بندىݪݔ براساس رفتار یا عملکرد سازه  ای
تقســیم بندی ســدها براســاس رفتــار یــا عملکــرد ســازه ای، متــداول ترین 
و عمومی تریــن نــوع طبقه بنــدی اســت. در ایــن حالــت معمــواًل این نوع 
گزارشــات مهندســی و بیــان مشــخصات فنــی ســدها،  تقســیم بندی در 
اســتفاده  بیشــتر  آن  از  بــرای معرفــی ســدها  و  بیشــتری داشــته  کاربــری 
گروه اصلی شــامل:  می شــود. در ایــن نــوع طبقه بنــدی ســدها در هشــت 
کریــزه ای )26) ، ســدهای وزنی )27) ، ســدهای قوســی )28)  ســدهای خا
 R.C.C  ســدهای پایه دار یا پشــت بنددار )29) ، ســدهای بتن غلتکی یا ،
)30)، ســدهای فــوالدی)31)، ســدهای چوبــی یا الــواری )32) ، ســد های 

ســنگریزه ای با پوشــش بتنی یا CFRD  )33) و ســدهای الســتیکی )34)  
تقسیم می شوند.                                                                             

1.   single- purpose
2.  Multipurpose
3.   Large dam
4.  Small dam
5.   Crest 
6.  Storage or impounding dam

کــم آب معمواًل از خرداد تا . ۷ در ایران ماههای خشــک یا
مهر می باشند.

8.  Detention dams
9.  Diversion dams 
10.   Temporary or coffer dams
11.  Upstream coffer
12.  Downstream coffer

کمــک آن آب . 13 کــه به  سیســتم انحــراف، مجــرای اســت 
رودخانه از مسیر اصلی خود در محل احداث بدنه سد 
منحــرف شــده و بــه ایــن ترتیــب آب از باالدســت محل 
ساخت بدنه سد به پایین دست آن هدایت می شود. 
14.  Debris dams
15.  Overflow dams 
16.   No overflow dams 
17.  Spillway 
18.  Rigid  material 
19.   Non rigid material 
20.  Rigid dams 
21.  Non rigid dam
22.  Tailings

23.  Earth dams
24.  Tailings dams
25.  Rockfill dams
26.  Embankment dams
27.   Gravity dams
28.  Arch dams 
29.  Buttress dams
30.   Roller Compacted Concrete  dams
31.  Steel dams 
32.   Timber  dams
33.   concret face rockfill  dams
34.   Rubber dams  

       ادامه در شماره بعد ماهنامه
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 ݢݢدر ابتدای جلسه مهندس محمود مصطفی زاده
کیــد روی  كارگــروه ماشــین آالت بــا  تا  رئیــس 
گرایی بین تولیدکننده، واردکننده  ســه جانبه 
حلــی  راه  یافتــن  خواســتار  کننــده  مصــرف  و 
گروهها شــد تا  بــرای تعامــل ســازنده بیــن این 
بــازار جلوگیــری  از رونــد وضعیــت موجــود در 
گفت: متاســفانه هزینه بــرای تهیه  شــود. وی 
ماشــین آالت جدیــد باال اســت و ماشــین آالت 
کــه  ک داشــته انــد  قدیمی بــه قــدری اســتهال
غیرقابــل مصــرف هســتند. از جملــه وظایــف 
که عالوه  ملی شرکتهای ساختمانی این است 
بر شــرکتهای خــود به مســئولیتهای ملی خود 
کــه یکــی از آنهــا حفظ و  توجــه داشــته باشــند 
نگهداری از ماشــین آالت است. بی شک باید 
که مــا فعاالن بخش خصوصی بدون  بپذیریم 
توجه به مسئولیتهای ملی خود در بلندمدت 

ج می شویم و  گردونه فعالیت اقتصادی خار از 
که در اختیار بخش  کشــور  حفظ ســرمایه های 
محســوب  ملــی  وظایــف  از  اســت  خصوصــی 

می شود. 
نائــب  نماینــده  كریمیــان  ادیــک  مهنــدس 
نیــز  ســنگین  ماشــین آالت   انجمــن  رئیــس 
کــرد: مــا مشــکالت شــما را بــه عنــوان  عنــوان 
بتوانیــم  شــاید  و  می دانیــم  کننــده  مصــرف 
کنیم اما  ایــن مشــکالت را بــه خوبی منعکــس 
در واقــع متولــی مشــخص بــرای رســیدگی بــه 
گمــرک  مشــکالت وجــود نــدارد، بــرای نمونــه 
داخلــی  تولیدکننــدگان  از  حمایــت   بــرای 
مــورد در  امــر  ایــن  و  بــرده  بــاال  را   تعرفه هــا 
وارداتــی  عمومــا  کــه  ســنگین  ماشــین آالت 
هســتند رقــم باالیــی اســت و بــرای ما مشــکل 
ایجــاد می کنــد. متاســفانه  در این بــاره متولی 

گفتگو  گمــرک وارد  که با  مناســبی وجود ندارد 
شود. 

و  واردات  بــه  بایــد  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
تولیــدات بــه یــک انــدازه اهمیت دهیــم، و هر 
کــدام را در جایــگاه خود با بهترین روش انجام 
دهیــم. در هر حــال، پاییــن آوردن هزینه های 
مربوط به ماشــین آالت بــه پایین آمدن هزینه 

کلی پروژه ها می انجامد. 

مهنــدس مصطفی زاده در پاســخ وی گفت: 
گــر  هدایــت  دولــت  پیشــرفته  کشــورهای  در 
کار را انجام می دهد و  اســت. بخش خصوصی 
هر جا به مشــکلی برخورد، از دولت می خواهد 
قوانیــن الزم را تدویــن و تنظیــم و بــرای اجــرا 
کشــور ما مشــکل این اســت  ارائــه دهد. اما در 
کــه جایــگاه هیچ تشــکل و نهــادی به روشــنی 

مفید	بودن	سرمایه	گذاری	ها
	در	گرو	تعهد	به	منافع	ملی

با توجه به اهداف مشترک و رویکردهای مشابه سندیکای  شركتهای ساختمانی ا یران و انجمن ماشین آالت در حوزه ماشینهای سنگین، 
طی ماه های گذشته جلسات مشتركی بین سندیکای شركتهای ساختمانی ایران و انجمن صادركنندگان و تولیدكنندگان ماشین آالت 
گمرک، استانداردها، آموزش و امور بانکی مربوط كه  7 اردیبهشت ماه این جلسات با سرفصلهایی از جمله تعرفه های   برگزار شد 
كرات رد و بدل شده   به ماشین آالت ادامه یافت. ماهنامه پیام آبادگران، جهت اطالع خوانندگان محترم ماهنامه متن مباحث و مذا

در این جلسه را درج می نماید.   

در	کارگروه	ماشین	آالت	مطرح	شد	
ماشینآالت
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کــه منافع  معیــن نیســت و  بــه عنــوان نهادی 
کند تعریف نشــده  ملــی و منافــع خود را تامین 
اســت. بخــش خصوصــی به نوعــی وابســته به 
دولت است و این امر نه تنها دست این بخش 
را بســته، بلکــه باعث رواج رانت و فســاد شــده 

است.
کار  کســب و  گــر قــرار باشــد محیط  وی افــزود: ا
گمــرک و دیگــر  اصــالح شــود تغییراتــی نیــز  در 

بــا  ورود  نهادهــای مرتبــط 
اســت.  نیــاز  ماشــین آالت  
از طرفــی، برخی شــرکتهای 
مــا هــم وظایــف خــود را بــه 
درســتی انجــام نمی دهند. 
کننده، ماشــین را وارد  وارد 
کــرده، آن را تحویــل مصرف 
کننــده می دهــد ولــی چنــد 
آغــاز  مشــکالت  بعــد  مــاه 
کــه خدمــات  می شــود چــرا 
بایــد  کــه  فروشــی  از  پــس 
گر دارد.  ارائه می شــد امــا و ا
در  مشــکالت  از  برخــی 
فعــل  از  ناشــی  زمینــه  ایــن 
بایــد  کــه  اســت  نخواســتن 
به خواســتن تبدیل شــود و 
برخی مربوط به نتوانســتن 
که باید برای رفع آنها  اســت 
تالش شــود تا ماشــین آالت 
ملــی  ســرمایه  عنــوان  بــه 
از  ناشــی  ک  اســتهال دچــار 
در  نشــوند.  عوامــل   ایــن 

گفتگوی بخــش خصوصی  ایــن زمینــه الزم به 
و ارگانهــای مربــوط اســت تــا منافع مشــترک را 

بشناســند و بــه عنــوان متولــی واقعــی توســعه 
کشور قدم بردارند.  اقتصادی 

انجمــن  دبیــر  صالحــی  عبدالرضــا  مهنــدس 
كــرد:  عنــوان  نیــز  ســنگین  ماشــین آالت 
کــه هر دو  خوشــبختانه بــه جایــی رســیده ایم 
گرچــه  طــرف دربــاره مشــکالت توافــق دارنــد. ا
کردند   برخــی شــرکتها در ارائــه خدمــات قصــور 

ولــی وزارت صنایع هم در این باره اثرگذار بوده 
است و نمایندگی های مجاز را که خدمات پس 

از فروش دارند از ما اســتعالم نمی کند. در واقع 
کمیتی اســت. باید  یک قســمتی از مشــکل حا
تالشــهای داخل تشــکلی با تالش های مربوط 
به دولت مجزا شــود و در جلســه حاضر، پس از 
گمــرک، تعرفه ها، آئین  همافزایــی الزم دربــاره 
نامــه و ... بــرای بــرون داد آن اقــدام عاجل به 
عمل آید تصمیم گیری شــود. خواسته من این 
کــه ســندیکا مــا را در انتقال خواســته ها  اســت 
گیر  بــه نهادهــای تصمیــم 

پوشش دهد.
 

در ادامــه مهندس محمد 
غنی زاده  قائم مقام دبیر 
كرد:  سندیکا خاطرنشان 
در جلســه قبــل پیشــنهاد 
کــه ماشــین آالت  این بــود 
اقداماتــی  بــا  را  شــرکتها 
روشــهای  برگــزاری  ماننــد 
ســامان  و  ســر  اجرایــی، 
شــرکتهای  امــا  دهنــد. 
مهمتــری  مشــکالت  مــا 
مــا  اینکــه  از جملــه  دارنــد 
متولــــیان  ماشـــــین آالت را 
نمی شناســیم و نمی دانیم 
کســی مراجعه  بایــد به چه 
باعــث  کــه  امــری  کنیــم، 
بالتکلیفــی فعلی اســت. با 
پیشــنهادهای ارائــه شــده 
از جملــه تبــادل اطالعــات 
و انتقــال مشــکل شــرکتها، 
کــردن ســواالتی دربــاره اســتانداردها  ح  و مطــر
کردیــم تعامــل خوبــی بــا انجمــن شــما  ســعی 

 
مهندس مصطفی زاده: 

هدایــت  دولــت  پیشــرفته  كشــورهای  در 
انجــام  را  كار  بخــش خصوصــی  اســت.  گــر 
می دهــد  و هــر جــا به مشــکلی برخــورد، از 
دولــت می خواهــد قوانیــن الزم را تدوین و 
كشــور  تنظیــم و برای اجرا ارائه دهد. اما در 
كــه جایــگاه هیــچ  ایــن اســت  مــا مشــکل 
تشــکل و نهــادی به روشــنی معین نیســت 
و جایــگاه  تشــکلهای خصوصــی به عنوان 
كــه منافــع ملــی و منافــع خــود را  نهــادی 

كند تعریف نشده است. تامین 
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بــه  کــه  تعاملــی  کنیــم.  برقــرار 
یک صدا شــدن ما می انجامد، 
کــه در مواجهــه بــا دولــت  چــرا 
باالیــی  اهمیــت  یکصدایــی 
گــر دولت ببیند مســائل  دارد. ا
ح  مطــر ارگان  یــک  طــرف   از 
می شــود بــه آن اعتنا می کند به 

خصوص در مورد تعرفه ها. 
و  تولیدکننــدگان  انجمــن 
و  راهبردهــا  واردکننــدگان، 
کــه می توانــد راه  اهدافــی دارد 
تعامل با ســندیکای شــرکتهای 
در  ویــژه  بــه  ســاختمانی 

زمینه های زیر باشد:
1- اســتقرار لینــک اطالعاتــی با 
سندیکا در مورد قوانین واردات 
تعرفه ها و دستورالعملهای الزم
تولیــد  راهکارهــای  بررســی   -2
پتانســیل  از  می تــوان  بومی کــه 
موجود شرکتها نیز بهره جست

3- ارتباط مســتمر سندیکا و انجمن با معرفی 
بــرای  کارگروههــای تخصصــی  نمایندگانــی در 

تهیه پیشنهادهای مشترک

مهنــدس محســن ســیدصالحی مدیرعامــل 
گفت: هــم تولیدکنندگان  گرس ماشــین نیــز  زا
ســنگین  ماشــین آالت  واردکننــدگان  هــم  و 
در انجمــن عضــو هســتند و یکــی از مشــکالت 
تولیدکننــدگان  دیــدگاه  و  منافــع  تفــاوت  مــا 
تولیــد  اســت.  انجمــن  عضــو  واردکننــدگان  و 
که شــرایط را برای  کننــده بــه دنبال این اســت 
ک  کند و از همین رو اشــترا واردکننــده ســخت 
منافــع وجــود نــدارد. ولــی بایــد نقطــه تعادلی 

کننده حمایت شــود  که هم تولیــد  پیــدا شــود 
کشــور بــا تولید رفع  کــه نیاز  و هــم در جاهایــی 
گردد.  نمی شــود امکان واردات مناسب فراهم 
گــروه  دو  ایــن  بیــن  تعرفه هــا،  مــورد  در  مثــال 
اختــالف نظــر وجــود دارد. انجمن بایــد منافع 
کند. متاســفانه در  کننده را هم لحاظ  مصــرف 
کار زیادی انجام نشــده چون  بحث اســتاندارد 
ســازمان اســتاندارد مــا معمــوال مــدارک غربی 
 را ترجمــه می کنــد و بــدون بومی ســازی ارائــه
کــه خود بــر دامنه مشــکالت موجود   می دهــد 

می افزاید. 

مهندس صالحی با تائید سخنان وی افزود: 
کننده بومی ما شاخص های استاندارد  مصرف 

بایــد  ولــی  بومی می خواهــد 
اســتاندارد  شــاخص های  دیــد 
کــه  چیســت  مــا  بومی مدنظــر 
می توانــد  مشــتری  را  امــر  ایــن 
تشــخیص دهد ولی متاســفانه 
بــا  هــم  بازرســی  شــرکتهای 
کــردن موارد اســتاندارد  اضافــه 
و ایرادگیــری در این باره بیشــتر 
بــه فکر منافع خود هســتند. ما 
ولــی  داریــم  اســتاندارد  کمیتــه 
چــون دید آنها مربوط به عرضه 
گاهــی  اســت از دیــد مشــتری آ

ندارند.

مهنــدس حســین انصاف پــور 
كیمیــا  شــركت  مدیرعامــل 
كــرد:  فــن آور آریــا  نیــز عنــوان 
اســتاندارد محصــول و خدمات 
از  جــدا  بایــد  را  فــروش  از  پــس 
هم دانســت. تا زمــان تحریمها 
اســتاندارد محصول مشــکلی نداشت. مشکل 
کــه مــا بــه ســمت چیــن  از زمانــی شــروع شــد 
رفتیــم و مخصوصــا بدترین محصــوالت چینی 
کردیــم. هنــوز هــم در  را بــرای خریــد انتخــاب 
در  خصــوص  بــه  محصــول  اســتاندارد  بحــث 
کالســیک چندان مشــکلی  مورد ماشــین های 
هســتند  جهانــی  اســتانداردها  چــون  نداریــم 
فــروش  از  پــس  خدمــات  اســتانداردهای  امــا 
مخصوصــا در بحــث پشــتیبانی ماشــین آالت، 
ماننــد آمــوزش و خدمــات مشــکالت اساســی 
کالم انجمنها در اعضای  دارد. بایــد دید نفــوذ 
آنهــا چقــدر اســت و آیــا می تــوان بحثــی ماننــد 
کردن شــرکتها پیش  آموزش را از طریق موظف 
کثــر خریدارها قــرارداد پس از  بــرد؟ متاســفانه ا
کاال منعقد نمی کنند، و  فــروش را هنگام خرید 
تولیدکننــدگان و واردکننــدگان نیز عالقه ای به 
کننده به این امــر ندارند.  کردن مصــرف  ملــزم 
ح و برنــد  کــه اغلــب شــرکتهای مطــر در حالــی 
جهانــی بــرای حفــظ قــدرت برنــد خــود، و باال 
بردن عمر ماشین آالت تولیدی خود آموزش را 

گرفته اند.  جدی 

مــا  كــرد:  تصریــح  زاده  مصطفــی  مهنــدس 
بــازار  ولــی در  سیســتم تجــارت ســنتی داریــم 
کرد.  تجاری مدرن  نباید مثل بازار   سنتی  فکر 
گذشته به  تمام تولیدکنندگان ما طی سالهای 

مهندس حسین انصاف پور:
 استاندارد محصول و خدمات پس از فروش را باید 
جــدا از هــم دانســت. تا زمــان تحریمها اســتاندارد 
محصول مشکلی نداشت. مشکل از زمانی شروع 
شد كه ما به سمت چین رفتیم و مخصوصا بدترین 
كردیــم.  محصــوالت چینــی را بــرای خریــد انتخــاب 
هنوز هم در بحث اســتاندارد محصول به خصوص 
كالســیک چندان مشــکلی  در مــورد ماشــین های 
امــا  نداریــم چــون اســتانداردها جهانــی هســتند 
اســتانداردهای خدمــات پس از فــروش مخصوصا 
در بحــث پشــتیبانی ماشــین آالت، ماننــد آموزش و 

خدمات مشکالت اساسی دارد.
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کاالی خارجی از بین  کیفیت  دلیــل واردات بی 
رفتــه انــد. ما باید مــرزی برای حمایــت از تولید 
کننده داشته باشیم. حمایت بی اندازه از تولید 
که  کننــده داخلــی همانقــدر دردسرســاز اســت 
کامل حمایت از آن، ولی نکته اصلی این  قطــع 
که بخش خصوصی باید به دولت بگوید  اســت 
چــه انــدازه حمایــت از تولیدکننده الزم اســت. 
مــن بــا بومی ســازی اســتاندارد مخالف هســتم 
همــه  در  ماشــین آالت  اســتانداردهای  چــون 
گمرک  جــای جهان مشــترک اســت. ولی بــرای 
کــه بایــد رعایــت  خــود اســتانداردهایی داریــم 
شــود از جملــه ماشــین بــا همــان مشــخصاتی 
گردد. بی شــک  کشــور  که خریداری شــده وارد 
مشــتری عقــل معــاش دارد و می دانــد خدمات 
پس از فروش به نفع اوســت اما متاســفانه برخی 
وقتهــا هزینــه خدمــات پــس از فــروش بــه حدی 
اســت که مصرف کننده ترجیح می دهد به سراغ 
که خدمات ندارد. قیمت پول ایران  کاالیی برود 
گران اســت و مشتری در پرداخت اضافه آن دچار 
تردید می شود.  انجمن باید درباره این مسئله که 
پول اضافه پرداختی مصرف کننده برای دریافت 
چه خدماتی اســت اطالع رســانی کند تا مشــتری 
قــادر به تصمیم گیــری صحیح باشــد. الزم اســت 
انجمنها به عنوان متولی، این امر را جا بیاندازند و 
برندها را با معرفی امکانات آنها به مشتریان معرفی 
کنند. ما نمی توانیم چین را از معامالت خود حذف 
کنیم ولی می توانیــم به طرف محصوالتی از چین 

برویم که اروپا نیز مشتری آن است.

مهنــدس فریــدون خراعــی مدیــر رســته آب 
گفت:  ســندیکای شــركتهای ســاختمانی نیــز 
دولــت  بــا  کافــی  تعامــل  تشــکلها  متاســفانه 
نداشــته انــد. باید ارتبــاط با ارگانهــای دولتی و 
کارشناســی آنها از اهداف اصلی  حضور در بدنه 
باشــد. ارائــه بولتــن چنــد صفحــه ای هــم نــه 
تنهــا در بحث ماشــین آالت بلکــه در مورد همه 
گشا  مسائل مربوط به شرکتها می تواند مشکل 
کنندگان  باشــد. رســته آب از بزرگترین مصــرف 
ماشین آالت ســنگین است و حاضر است برای 
گشــایی از مشکالت مربوط به این بخش با  گره 

همه انجمنهای مرتبط همکاری نماید. 

از  یکــی  افــزود:  نیــز  ســیدصالحی  مهنــدس 
کــه تمــام قوانیــن بــر  مشــکالت مــا ایــن اســت 
گرفتــه  کننــده شــکل  اســاس فرهنــگ مصــرف 
گر تحریمها همین امروز برداشــته شود  اســت. ا

و شــرکتهای بــزرگ بازگردند و همــه محصوالت 
کننــده مــا  خــود را روی میــز بگذارنــد مصــرف 
ارزانتریــن محصــول را انتخــاب می کنــد. مــا بــه 
دنبــال محصــول ارزان می رویــم چــون مصــرف 
پــول  بــه دنبــال آن اســت. قیمــت  مــا  کننــده 
گــران اســت و وقتــی واردکننــده می بیند  ایــران 
کننــده فقــط بــه قیمــت توجــه دارد و   مصــرف 
اهمیتــی به خدمــات نمی دهد نســبت به ارائه 

آن بی مسئولیت می شود.

گــران  پــول  گفــت:  زاده  مصطفــی  مهنــدس 
گــر ارائه خدمات به درســتی باشــد  اســت ولی ا
گر  کننده حاضر اســت آن را بپردازد. ا پرداخــت 
خدمــات خوبــی وجــود داشــته باشــد مطمئنا 
کننــده آن را می پــردازد. مــا روی اعضا  مصــرف 
نفــوذ داریــم ولــی نبایــد وارد حریــم خصوصــی 
آنها شــویم و در مورد جزئیات بــرای آنها تعیین 
پیــدا  بــرای  می توانــد  انجمــن  کنیــم.  تکلیــف 
کردن الگوی مشــترک قابل اعمالی درباره همه 
شرکتها دست به اقدام بزند مثال شرکتها را ملزم 
کالس آموزشــی بعد از خرید  کند در 30 ســاعت 
کــه بــه ایــن ترتیب  کننــد  ماشــین آالت شــرکت 
تولیدکننــده هم مجبور به ارائه این 30 ســاعت 

می شود. 
گذاری   وی بــا اشــاره به بحــث افزایش ســرمایه 
بعد از لغو تحریمها سودآوری و مفید بودن این 
گرو ســاخت زیرساختها  گذاری ها را در  ســرمایه 
گفت:  و توجــه و تعهد به منافع ملی دانســت و 
کار و قوانیــن موجــود  کســب و  اصــالح محیــط 
که برگزیدگان بخش  یکی از این اقدامات اســت 
خصوصــی بایــد بــه آن متعهــد باشــند. مــا بــه 
عنوان تشــکلی از بخــش خصوصی وظیفه ملی 

خود می دانیم در این بسترســازی وارد شــویم، 
که تجربــه نشــان داده دولت از  مخصوصــا ایــن 
ســرمایه های وارد شده بیشتر در راستای بزرگ 
کــرده و فقــط زمانــی بــه  کــردن خــود اســتفاده 
کافی  که منابع مالی  بخــش خصوصی بها داده 

در اختیار نداشته است.  

معــاون  ســتاری،  محمدعلــی  مهنــدس 
ماشــین آالت شــركت آبادراهــان پــارس نیــز با 
کرد: طی چند  اشاره به بحث تحریمها یادآوری 
سال اخیر با تشدید تحریمها، بحث نوسازی در 
کیفیت  شــرکتهای ســاختمانی مغفول مانده و 
ماشــین ها پایین آمده است. درباره پول بلوکه 
که صحبت ازپرداخت آن است  شــده ایران نیز 
کرد  کمیتــه ای، پیشــنهاد  می تــوان با تشــکیل 
کردن ماشــین آالت  چند درصد از آن برای وارد 

مناسب اختصاص یابد.

اولویــت  بــه  اشــاره  بــا  صالحــی  مهنــدس 
ک  استفاده از ماشــین آالت قدیمی و به اشترا
گذاشتن ماشــینهای موجود نسبت به خرید 
كرد: باید به ماشین آالت  ماشین، خاطرنشان 
کرد  کشــور بــه عنوان ســرمایه نــگاه  موجــود در 
از خریــد ماشــینهای جدیــد  امــکان  تــا حــد  و 
خــودداری نمــود.  در پایان این دیدار قرار شــد 
کارگروه های مشترک بین دو انجمن  با تشکیل 
خدمــات  آمــوزش،  به ویــژه  مبتالبــه  مســائل 
خدمــات  و  استانداردســازی  فــروش،  از  پــس 
 بانکــی )وثیقــه قراردادن ماشــین آالت( توســط

کمیته های تخصصی مشترک، بررسی شود.  
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 مراســم پنجاهمیــن ســالگرد تأســیس مهندســین مشــاور هگــزا روز چهارشــنبه
 2 اردیبهشــت ماه  ســال جاری در ســالن اجتماعات جامعه مهندسان مشاور 
ایران برگزار شــد. در این مراسم پس از ســخنرانی مهندس رامینه رئیس شورای 
مدیریــت جامعــه مهندســان مشــاور ایــران ، مهنــدس شــافعی معــاون نظارت 

كشور به ایراد سخنرانی پرداخت. راهبردی سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

وی در ابتــدا هــدف اصلــی خــود را از شــرکت در این مراســم عرض تبریــک و تهنیت 
بــه مؤسســین مهندســین مشــاور هگــزا اعــالم و از خداوند متعــال برای تعــدادی از 
کــه به رحمت خداونــد رفته اند؛ طلــب مغفرت و برای  عزیزان مؤســس این شــرکت 
 مهندس ادیب که در حال حاضر در ایران حضور ندارند، آرزوی سالمتی و موفقیت کرد.

گــزارش تأمــل برانگیز مهنــدس رامینه اشــاره و اظهار داشــت: اینکه  وی در ادامــه بــه 
مهنــدس رامینه تعداد شــرکتهای مشــاور در ایــران با قدمت بیش از 50 ســال را فقط 
چند شرکت عنوان کردند، برای کشور ایران با سوابق فنی وعلمی فراوان و آثار تاریخی 
گذشته زیبنده نیست. وجود شرکتهایی از شرق آسیا با قدمتی  مربوط به هزاره های 
گزارش مهندس رامینه بســیار جالب و عدم حضور شــرکتهای  بیش از 1400 ســال در 
گــردش مالی در مجلــه فورچون که به لحاظ   ایرانــی در میــان 500 شــرکت بزرگ دنیــا 

 هر ساله منتشر و اعالم می شود؛ جای تأسف است.

مهندس شــافعی با اشــاره به اعتراضــات اصحاب فرهنگ به جامعه مهندســی 
بــه دلیــل عــدم توجه به اســتفاده از معمــاری ســنتی و توجه به میــراث فرهنگی 
كشــورمان  اظهار داشــت: ما متهم شده ایم به ســاخت و طراحی ساختمان های 
که ما مهندســان حتی االمکان تلفیقی از  کریــه و انتظــار اصحاب فرهنگ این اســت 
کشــور و معماری مدرن معرفی نماییم. برای نمونه  معماری ســنتی و فرهنگ این 
کــه نویســنده آن اهل تبریــز و مقیم ترکیه  کتابی در تبریز منتشــر شــده اســت  اخیــراً 
که در اقصی نقاط  است. عکسهای متعددی از آثار معماران تبریزی و آذربایجانی را 

دنیا طراحی و ساخته شده است در معرض دید جهانیان قرار داده است.

گفت: باید به ســابقه  وی در خصــوص رتبه بنــدی شــرکتهای مهنــدس مشــاور هــم 
شــرکت ها در رتبــه بنــدی توجه ویژه ای شــود و بــرای برندهــا ارزش و اعتبار خاصی 
که ابعاد مختلف  کشــور در صدد اســت  قائل شــد. ســازمان مدیریت و برنامه ریزی 
ایــن امتیازهــا را در ضوابــط و معیارهــای تنظیمــی خــود ببیند. به هر حــال جامعه 
گذاری های ما  مهندســان مشــاور ایران و ســایر انجمنهای صنفی باید در سیاست 
کنند و بــه دور از  حضــور داشــته باشــند و در ایــن خصوص جانــب انصــاف را رعایت 

منافع شرکتی و صنفی با این موضوع برخورد نمایند.

مهنــدس شــافعی در ادامــه در خصــوص بازنگــری شــرایط عمومی پیمان و ســابقه 
کنون اشــاره  نموده و به نــکات مثبتی  ح ایــن موضــوع از حدود 4 ســال قبــل تا طــر

در	پنجاهمین	سالگرد	تأسیس	شرکت	هگزا	مطرح	شد:

عدم	ابالغ		شرایط	عمومی	پیمان	جدید
	به	علت	انتقاد	از	آن

در
سالگرد

تاسیس



کشور بود  که هم به نفع جامعه ســازنده 
کشــور در شــرایط عمومی  و هــم بــه نفــع 
ابــالغ  عــدم  و  پرداخــت  جدیــد  پیمــان 
شرایط عمومی جدید را به عدم حمایت 

سازندگان و انتقاد آنها مربوط دانست.

گــزارش دکتــر حائــری  وی در ادامــه بــه 
در خصــوص نحــوه مانــدگاری شــرکت ها 
اشــاره وبه لزوم عدم حــذف بنیانگذاران 
اســت  ناپســندی  اقــدام  کــه  شــرکت ها  
گفــت ما بــه عنوان ســازمان  پرداخــت و 
برنامــه و بودجــه یــا ســازمان مدیریــت و 
برنامــه ریــزی بایــد تدبیــری بیاندیشــیم 
کاری  تــا برند اصــواًل حذف نشــود و باید 
کنیم تا ســهام این شــرکت ها بــه افرادی 
گذار  شود  که در آنجا مشــغول هستند وا
کــه این موضوع هم باعــث حفظ نیروی 
شــرکت ها  اصلــی  ســرمایه  کــه  انســانی 
هســتند می شود و هم عالقه  آن ها را به 

شرکت قوی تر می نماید.

ســازمان  در  مــا  گفــت:  ادامــه  در  وی 
کشــور در صــدد تعریف نظام فنی و اجرایی متناســب با شــرایط جدید هســتیم و  مدیریــت و برنامــه ریزی 
کمک می خواهیم. وی همچنین به ابالغ تشــکیالت جدید ســازمان مدیریت و  از شــما در ایــن خصــوص 
گفت:  کاری اشاره  نمود و  کشور و ادغام معاونت فنی و معاونت برنامه ریزی به لحاظ قرابت  برنامه ریزی 
کار دولت اســت و رتبه بندی قابل  کار دولت نیســت و فقط تدوین و اعمال ضوابط و معیارها  رتبه بندی 
تفویض به مردم است و دولت در نظر دارد تا این موضوع را به اتاق بازرگانی و یا جامعه مهندسان مشاور  
که در حال بررســی اســت و ســازمان می تواند نقش مشــورتی داشــته  گذار نماید  و یا انجمن پیمانکاری وا

باشد.

گفــت: موضوع تحریم  کرد و  کرات هســته ای و احتمال لغو تحریم ها اشــاره  ایشــان در پایــان بــه موضــوع مذا
کشــور تحریم شــونده باشــد ولــی فرصتهایی را نیز ایجــاد می نماید تا بتوانیــد با رقبای  ممکن اســت به زیان 
کــه ایــن امــر در حــوزه پیمانــکاری و ســاخت  خارجــی بــرای حضــور در پــروژه ای برون مــرزی رقابــت نماینــد 
گر تحریمها برداشــته شود این می تواند یک تهدید و یک فرصت باشد.  ماشــین آالت موضوعیت دارد. ولی ا
فرصت این است که ما به لحاظ فناوری می توانیم با پیشروان این حوزه همکاری کنیم و تکنولوژی بسیاری 
که دست دستگاه ها و  که در زمان تحریم از آنها بی نصیب بودیم بدست آوریم و تهدید آن است  از حوزه ها را 
کنون  کنند. لذا از هم ا که به  شرکت های  خارجی هم مراجعه  بخش عمومی و حتی بخش مردمی باز بشود 

کارهای مشترک انجام دهند.  کشور شاید با شما  که برای توسعه  کسانی باشید  به فکر 

کــه آقــای دكتــر هژیــر حائــری )رئیس هیــأت مدیره شــركت  گزارشــی  همچنیــن در ایــن مراســم، عــالوه بــر 
کردنــد، آقایان  هگــزا( از تاریخچــه 50 ســال فعالیت و روند رشــد شــرکت طــی 3 دوره مدیریتــی متفاوت ارائه 
مهندس هرمزد رامینه )رئیس شــورای مدیریت جامعه مهندســان مشــاور ایران(، دكتر خیراله خادمی 
)معاون ســاخت و توســعه راههای وزارت راه و شهرســازی(، دكتر مازیار حسینی )معاون فنی و عمرانی 
شهرداری تهران(، مهندس علی اتابک )مدیرعامل مهندسین مشاور رهپویان( و مهندس محمد تقی 
مرادی )مدیرعامل شــركت ســاختمانی ویسا( از زوایای مختلف در باب اهمیت ماندگاری شرکتها بیانات 
ارزشــمندی ایراد نمودند و در بخش پایانی مراســم، آقای مهندس حســین چهرآزاد )مدیرعامل شــركت 
گرامی و مدعوین، مراسم را  کردند و با تشکر از سخنرانان  هگزا( با اهدای لوح از مدیران اسبق شرکت تقدیر 

پایان دادند. 
منبع: روابط  عمومی جامعه مهندسان مشاور

مهندس شافعی: 
كار دولت نیســت و   رتبــه بنــدی 
فقــط تدوین و اعمــال ضوابط و 
كار دولت اســت و رتبه  معیارهــا 
مــردم  بــه  تفویــض  قابــل  بنــدی 
تــا  اســت و دولــت در نظــر دارد 
ایــن موضوع را به اتــاق بازرگانی 
و یــا جامعــه مهندســان مشــاور  
گــذار  و یــا انجمــن پیمانــکاری وا
كه در حال بررســی اســت  نماید 
نقــش  توانــد  مــی  ســازمان  و 

مشورتی داشته باشد.



مصــالی در  وابســته  صنایــع  و  ســاختمان   نمایشــگاه 
 امام خمینی از تاریخ 4 لغایت ۸ اردیبهشت ماه سال 1394 
در شبستان اصلی مصالی بزرگ امام خمینی )ره( برگزار شد.

ایــن نمایشــگاه بــا شــعار »رونق صنعــت ســاختمان، راهکار 
گــذاری شــده بــود و نمایشــگاهی  خــروج از رکــود « هــدف 

متفاوت در عرصه صنعت بزرگ ساختمان بود.
مشــارکت  نیــاز  بــا  مطابــق  متفــاوت  نمایشــگاهی  برگــزاری 
کننــدگان و مخاطبــان صنعــت ســاختمان، حرکت در مســیر 
کاالیــی  توســعه اقتصــادی ایــن صنعــت، در برگیــری و تنــوع 
باال در این نمایشــگاه، برگزاری نمایشــگاهی با شرایط حضور 
کنندگان و  نســبتًا یکســان از لحاظ جانمایی برای مشــارکت 
کنندگان از طریق تأمین حضور انبوه  تأمین رضایت مشارکت 
مخاطبیــن خاص و عام با توجه به موقعیت مکان برگزاری از 
جمله اهداف برگزاری نمایشگاه ساختمان و صنایع وابسته 
که تــا حد زیادی بــرآورده شــد. همچنین ارایــه خدمات  بــود 
کنندگان  اســتثنائی در این دوره از نمایشــگاه برای مشــارکت 
کنندگان از طریق بــه وجود آوردن امکان تهاتر یکی  و بازدیــد 
از مهمتریــن ویژگی هــای این نمایشــگاه محســوب می شــد. 
کنندگان  کلیه تولید  کاال در این نمایشگاه  جهت تنوع باالی 
و فعــاالن عرصه صنعت ســاختمان و صنایع وابســته به این 

صنعت مادر امکان حضور در این نمایشگاه را داشتند.
صنایــع  و  ســاختمان  نمایشــگاه  در  حضــور  محورهــای 
وابســته عبارتنــد از: تجهیــزات و ماشــین آالت ســاختمانی- 
کاشی،  دکوراســیون، معماری پوشش های ســقف و دیوار- 
بــرق و  لــوازم و تجهیــزات  کــف-  ســرامیک و پوشــش های 
روشــنایی- در و پنجره- لوازم آشــپزخانه- تأسیســات لوله، 
اتصــاالت و شــیرآالت- رنــگ، چســب و عایــق- مشــاوران، 

پیمانکاران و انبوه سازان.
از  نمایندگانــی  و  داخلــی  شــرکت   200 نمایشــگاه  ایــن  در 
بــه همــت انجمــن  22 شــرکت خارجــی حضــور داشــتند و 
صنفی انبوه ســازان برگزار شــد. همچنین در این نمایشــگاه 
ســندیکای شــرکت های ســاختمانی ایــران، ســازمان نظــام 
کاردانی  مهندســی ساختمان استان تهران، ســازمان نظام 
تهــران، انجمن انبوه ســازان تهران، انجمــن تولیدکنندگان 
در و پنجــره یــو پــی وی ســی ایــران، انجمــن تولیدکنندگان 
لولــه و اتصــاالت پی وی ســی، انجمــن طراحــی، معماری و 
دکوراســیون، انجمن ســنگ ایران، مشــاوران و پیمانکاران 

حضور فعال داشتند.

برگزاری	نخستین	
نمایشگاه	ساختمان	و	صنایع	وابسته

نمایشگاه
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کــه  کشــور چیــن  از جاذبه هــای جدیــد  یکــی 
قرار اســت توســط شــرکت معماری به نام هیم 
دوتــان ســاخته شــود  پــل شیشــهای شــفافی 
که میان دو قله سنگی و در عرض دره ای  است 
کنیون شــهر Zhangjiajie قرار  گرند  موســوم به 

گرفت. خواهد 
ایــن پــل بــه طــول 3۷0 متــردر حــدود 400 متر 
گفته می شــود  کــف دره خواهــد بود و  باالتــر از 

در هــر بــار، ظرفیت جادادن ۸00 نفــر را خواهد 
داشت.کف این پل شفاف با سه طبقه شیشه 
کوه بر فراز  که قله های دو  ســاخته  خواهد شد 

دره بینیان را به هم متصل سازد.
اعتبــارات مالــی طوالنــی تریــن پل شیشــه ای 
جهــان بــه عنوان بخشــی از نشســت همکاری 
گــذاری درگردشــگری در نمایشــگاه  و ســرمایه 
مرکزی چین در سال 2012، تامین شده است.
قــرار اســت این پل ســال آینــده افتتاح شــود و 
مقامــات اســتان هونــان در چین لقــب یکی از 

عجایب دنیا را به آن داده اند.
ایــن ســازه، قله هــای هر یــک از طرفیــن دره را 
کنــد. همچنیــن نوعی  بــه یکدیگــر متصــل می 
طنــاب فنــردار بــرای عالقــه منــدان بــه پــرش 
که  گیــرد  بانجــی در وســط ایــن ســازه قــرار می 
مرتفــع ترین طناب فنــردار برای این ورزش، بر 

کره زمین خواهد بود. روی 
 این طناب حدود 60 متر بلندتر از مرتفع ترین 

طناب فنردار تجاری حال حاضر است. مرتفع 
ج  کنونــی دنیــا بــر روی بر تریــن طنــاب فنــردار 
گرفتــه و 233 متر ارتفاع  Macau در چیــن قــرار 

دارد.
ای  شیشــه  پــل  ایــن  کــه  رود  مــی  احتمــال   
بدتریــن وســیله تفریــح درجهــان نــام بگیــرد، 
ویــژه  آموزش هــای  آن  کارگــران   هرچنــد 
کــه مایل بــه عبــور از  کســانی  دیــده انــد تــا بــه 
کنند.یکی  ایــن پل هســتند، خدمــت رســانی 
کنندگان  گوید: برخــی از بازدید  کارگــران می  از 
عبــور از ایــن پــل شیشــه ای را یــک تجربه می 
که ترســی  گویم  داننــد، ولــی من بــه آن ها مــی 
کننــده  کارگــر نظافــت  کــه یــک  کنیــد  را تصــور 
کند، ترس او خیلی بیشتر است.  احساس می 
کــه در چیــن از مــواد  ایــن دومیــن پلــی اســت 
کوه  شفاف ساخته می شود.اولین پل بر روی 

تان مین و در ارتفاع 1900 متری بنا شده بود.
منبع : ایسنا
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گــرد و غبار از جمله بزرگترین  گفت: پدیده  ک شناســی  یک متخصص خا
که در  مشــکالت جــدی زیســت محیطــی در نواحی مختلــف جهان اســت 
ســال های اخیــر این پدیده به عنوان یکی از مهم تریــن عوامل بروز آلودگی 
جــوی و طبیعی از زوایــای مختلفی مورد توجه محققین خارجی و داخلی 

گرفته است. قرار 
مهدی نورزاده حداد با بیان این که از نظر هواشناســی ریزگردها پدیده ای 
کرد: ریزگردها پدیده ای  متفاوت از طوفان شن محسوب می شوند، اظهار 

حاصل از دخل و تصرف انسان در طبیعت هستند.
که به دلیل  کوچکتر از ذرات شــن هســتند  وی افــزود: ذرات ریزگرد بســیار 
کوچکــی )کمتــر از 10 میکــرون یا یک صــدم میلیمتر( می توانند آســیب های 
کنند. از ســوی دیگر  گیاهــان و جانــوران وارد  شــدیدی بــر فعالیــت حیاتی 
این ذرات به دلیل حجم و وزن بســیار اندک شــعاع بسیار بزرگتری را تحت 
پوشــش قــرار می دهنــد و در ارتفاع بســیار باالتری از ســطح زمین حرکت و 

مسافت های بسیار طوالنی را طی می کنند.
کــرد: از ایــن رو ریزگردها ناقــالن انــواع ویروس ها و  نــورزاده حــداد تصریــح 
که  موجــودات زنــده از یــک منطقــه به مناطق بســیار دور دســت هســتند 
این عارضه به ندرت در طوفان های شــن و ماسه دیده می شود. بنابراین 
گرد و غبار یک مشکل زیست محیطی مربوط به اثرات فعالیت های  پدیده 
ک و بیابان زایی اســت،  کاهــش جنگل هــا، تخریــب خــا انســانی همچــون 
کرد: اثرات پدیده  بیش از آن که یک پدیده فصلی ســاده باشــد.وی عنوان 
کیلومتری از منبع تولیدکننده تداوم  گرد و غبار ممکن است تا فاصله 4000 
داشته باشد و از آثار آن می توان به بروز اثرات نامطلوب و خسارات فراوان 
کشــاورزی، صنعت، حمل و نقل و سیســتم های  در زمینه ســالمتی افراد، 

کرد. مخابراتی اشاره 
گفت: در سال های اخیر  کارون  کنفرانس ملی رودخانه  کمیته علمی  عضو 
گرد و غبــار در نقــاط مختلف جهان، به عنــوان یکی از  وقــوع طوفان هــای 
بحران هــای محیطــی موجب بروز اثرات زیســت محیطی نامطلوبی شــده  

اســت. بر اســاس برآورد سازمان جهانی بهداشت ساالنه 500 هزار نفر بر اثر 
رو به رو شــدن با ذرات معلق در هوا دچار مرگ زودرس می شــوند. نورزاده 
 DNA حــداد افزود: مشــکالت تنفســی شــدید، تخریــب ســاختار مولکولی
به ویژه در ســلول های ریوی، آســم و بیماری های ویروســی از پیامدهای 
گرد و غبار به شــمار می رود. از ســوی دیگر آلودگی های  شــایع طوفان های 
انســان زا نیــز ممکــن اســت عــوارض زیســتی ریزگردهــا را بــه میــزان باالیی 

افزایش دهد.
که به دالیل مختلف  کرد: خوزستان یکی از نواحی ایران است  وی تصریح 
از جمله دخالت های نادرست انسان در محیط زیست و خشکسالی های 
گرفته اســت و تداوم این  گرد و غبــار قرار  اخیــر تحــت تاثیر پدیده نــو ظهور 
پدیــده موجــب بــروز اثرات نامطلوب زیســتی، بهداشــتی و خســارت هایی 
کشــاورزی، صنعتی، حمل و نقل و سیســتم های مخابراتی  در بخش های 
کــرد: این پدیــده به نحو چشــمگیری بر  شــده اســت.نورزاده حــداد اظهار 
گذاشــته  فعالیــت مــردم و به ویژه ســالمتی مردم اســتان اثرات نامطلوبی 
ک تاثیــرات مخرب تــری بــر ســالمت انســان ها بــه ویــژه  گــرد و خــا اســت و 
گروه هــای پرخطر و آســیب پذیر جمعیتی )کــودکان، ســالمندان و بیماران 
قلبی عروقی و ریوی( داشــته و در بســیاری از مواقع موجب تعطیل شــدن 
مدارس و ادارات، مختل شدن پروازها و سیستم حمل و نقل هوایی و... 

شده است.
کنــون مطالعــه جامعی بر  ک شناســی با بیــان این که تا ایــن متخصــص خا
روی شناســایی این پدیده و اثرات زیســت محیطــی، اجتماعی اقتصادی 
گفت: بنابراین پیامدهای  و سیاســی آن در اســتان صورت نگرفته اســت، 
گــرد و غبــار همزمان با  زیســت محیطــی، اقتصــادی، اجتماعی و سیاســی 
ک در این استان  کم آبی مساله ای مهم، مبهم و شاید ترسنا خشکسالی و 

است.
 منبع: بنانیوز
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  »م  �دا  �«

  ر�ه ا��ما�ی  وکار�عاون ، �قا  ���ر  وزارت 
  ر���ی د��ر ع�ی �اا  آ�ی 

  �شا�ل ��ت و زیان آور: �و�وع
  سال  ،با 

 ، ا�حا�ی ��ون ���ن ا��ما�ی � سال  ٧۶اده م ٢�شا�ل ��ت و زیان آور �و�وع ماده وا�ده ��ون اصالح ���ره  ���ون باز�����ی شیپ از �و�د رسا�د  ���ضار ��ر�عا�ی �ی ا�ا��راماً
کال� �����ن آن و  ۵/٢/٨۶ �ورخ و آ��ن م� ١٣٨٠ کاران رپوژه  یزمان ا��از ��ت و زیان آور �ودن �شا�ل و ��وه ����ن آن �� اعم (���ت ا�داث �ی ��رح ز� �ای ��ما�

  :پدید آورده ا�ت ) از ���ا�ی و ��ر���ا�ی
  

�ھا�تاً ���ر �ده کار��مایان � �واردی  سازمان ���ن ا��ما�ی ٢۴/٩/٩٣�ورخ  ٩٣٠۵/٩٣/١٠٠٠ �ماره  آن ���اا� ت ���ر  وز�ان و از پی�یأ ٢۶/۵/٩٣��و� پس از ابالغ )١
�  ١٣٨٠�وات ���و� � ��ل از سال و � ) ١۴/٧/٩٣��ل از (��زان �����ی باز�����ی را با �و� � زمان �قاضای باز����ی % ۴آ���ن �ق ���ه و � �واردی اضا� � آن % ۴

 .��ن ا��ما�ی رپدا�ت �ما�ادأو� سازمان �
گا  �قاضای باز�����ی کار��ان �ر�ی و ا��از �ی��دد، �ای کار��مایان ��ف � ما��ق � ��و� رپوژه ��  ا�� �با �و� � ا���ه ا�ن )٢ ���ی �ی��دد � �بًال �فاصا �سا  آ�ھا را ا��  ی��

 .را رپدا�ت ��ده ا�د  ��مانو �ل �ق ���ه ��وده ا�د 
 

کا ��ن ا��را  �  �ر�ی ��وا��ھا و �وارد ��روح ذ�ل د��ور ����ی صا� کار��ان ز����� � �شا�ل ��ت و زیان آور از آن �قا  ���ر  ا�تدعا دارد ���� � ه��  ��وق ا�ن �اد�
  :��ما�اد 

  

کار � دو کار��ما ���و  �ی �و�د ها��� را�� ��ون کار و م ١٣با �اا�� � �فاد ماده  )ا�ف �وعاً � ع�� �را�ط  از ���ی کار�ی ��ت و زیان آور . � �و� کار، کار��مای اص�ی و ��ما�
کار غا�ب����ی کار و  ��ا . م�م�ن و ��ر���فا� ا�ت د�وار و اً و�ود �وا�ل ��ز�، ���یا�ی و یا ��ی روا�ی وا�د ��ت ���ور �ی �و�د و ا��سا  �وا�ل �و�ده �را�ط یاد �ده � ��ما�
  از ���ه ��ح رپدا�ت �ود � ا���ه  ��با�د � �ز  ا�ت) ��مان د�اده(از �شا�ل ��ت زیان آور ��و� کار��مای اص�ی  م�ی��عات ما�ی 

مکاتبات
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�ز � سازمان � وع �ق ���ه ��مان ا�ن �با� را  �ز ���ی ���ی  ��نأا���ه کار��مای اص�ی با رپدا�ت �ب� � کار . �ی ��دد ���و ا��ما�ی رپدا�ت ��وده ا�ت  ورت ��ما�  �
�ر�ده اص�ی(رپوژه  ی دا��ه با�د  ا�ن با��از ) ��مان  � ک   .باید 

ضاً % ۴�� � ا���ه رپدا�ت ا�ن �ب�  )  ھده کار��مای اص�ی% ۴�ق ���ه و  کار با�د، �ر�ھای ) ��مان د�اده( ��زان �����ی �  � (��ما� �م و بالوا ی ) هکا��مای � � ک باید  �ز 
�وان �ق ���ه ��مان . دا��ه با�اد از ا�ن با   وع �  ی �ور � م � ��ما�ھای ��ر ���ا�ی با�� �ل رپوژه �با� م � ��ما�ھای ���ا�ی و  ط کار��مای اص�ی � سازمان � �مًال ز�ا  ��ن أ�و

�� � ا�فاق �وارد ��یار  از �ق ���ه کار  �سا  ا�ن �با� و ��ا ��ی . وژه ا�ت ا�ل � رپ اانا��ما�ی رپدا�ت �ی ��دد � �  رپدا�ت  ی�ز� ��وع �ق ���ه % ۴با ا
ل �ق ��� کار��ان % ۴ا�قا�ده �با� ���و� �  ع�یا�د �  ��وده �و رپدا�ت �ده ا�ت  ��مانه �شا�ل ��ت و زیان آور از � ھای ���ا�ی ذ��  �ز  � .�بًال و  % ۶/١ا�ت  � ��

ر �ی��دد  کار   ت �ی  ��ما� ورت و ر �ماید(از  کار باید از کار��  ط کار��ما رپدا�ت �ی��د% ۵و ) ���ه  ای � ��ما� ل  ��ح �و �ز.داز � ھای  ��ر ���ا�ی  �� �  ٩/١  (%٧ (  
�  و با رعا�� ماده % ٨/٧% ٧ کار از کار��ما �یا ھده کار��مای اص�ی ٣٨را ��ما� �ن � رپوژه �  اغ ال  رپدا�ت  �ق ���ه   � ی  � اد  � سازمان ���ن ا��ما�ی رپدا�ت �ی

ھده   کار��مای اص�ی  ا�ت  و �ر�ھای ��  �ز  �ی  و�  اضا� رپدا کاری  و ��ا � ما�اد ا�ت  � �ر�ھای ��ما� �ی � باید رپدا کاری    .ما�
ور �  ) ت � ان آ�ھا  ی و ابالغ  ��هادارات کار � د�وت از کار��مایان یا �ما�اد دید  �  آرای�ی ر�ید شاندوی و  �ر  ا ک�ف ��د�د و با�و� � �  ما���� ��و  و ��و�ی 

���ه  ھای  سان سازی و � �شا�ل ���� � سا   .�شا�ل �ودداری ورز�د  از سازی از �
ورت ا� و س سا�یصال�دید ��ر�عا�ی  �  د�ان ار�د آن وزار ید���  سازمانا��ما�ی و ��ن أازمان ��   کا  و�م� ر ان ا�ن �اد� ان کا�ون عا�ی کار��ما�ی و �ما�اد و �ما�اد

�وا�د � ��و� �و�وع و عاد�� ��ودن ��عات آن   یایان  و و� � ماید  �و �.  
�ل �اا��ی � � ا�ن  �� را دارد  ماز  ل                    . �ی ��ما�اد 

م با                                                                                                                    ا��را   �قد
  �ن دادمان                                                                                                                    

�ر                                                                                                                                      د
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سرکار خانم محبوبه دهقانی
كمیسیون قوانین سندیکا عضو محترم 

كردیم. این مصیبت را به ســركار و خانواده محترم تسلیت  با دریغ و تأســف خبر درگذشــت پدر بزرگوارتان را دریافت 
عرض می نماییم برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

هیأت	مدیره	–	بازرسان	–	کمیسیون	قوانین	–	کمیسیون	انتشارات

کرد گزارش جدید خود پیش بینی  سازمان ملل متحد در 

سه عامل افزایش رشد اقتصادی ایران
اشــاره:در مــورد چشــم انداز رشــد اقتصــادی ایــران، نهادهــای مالــی 
بین المللــی برآوردهــای متفاوتــی را بر اســاس داده های آمــاری اعالم 
كــه بیزنــس مانیتــور رشــد اقتصــادی 1/3درصدی  كرده انــد بــه طــوری 
كــزده اســت. در ایــن زمینــه آمار  را بــرای ســال 2015 ایــران پیش بینــی 
گزارش سازمان  كه عین  سازمان ملل درصد دیگری را نشان می دهد 
خ 94/3/2 چاپ شــده  كه در روزنامــه دنیای اقتصاد مور ملــل متحــد 
ج می شود. گرامی ماهنامه پیام آبادگران در است، جهت خوانندگان 
ســازمان ملــل متحــد در ابتدای ســال میالدی جــاری پیش بینی خود 

از چشــم انداز اقتصــاد جهــان تــا 
كــرده بــود و  ســال 2016 را اعــالم 
كشــورمان  در آن رشــد اقتصادی 
 2016 و   2015 ســال های  بــرای  را 
ترتیــب 2/5 و 2/8  بــه  میــالدی 
بــود.  كــرده  پیش بینــی  درصــد 
گذشــت حدود  كنــون اما پس از  ا
گــزارش، اتفاقات و  5 مــاه از ایــن 
شــد  باعــث  مختلــف  روندهــای 
گزارش اصالحی  این سازمان در 
كه رشــد  كند  جدیــد خود اعــالم 
آنچــه  از  كشــورمان  اقتصــادی 
كنــون پیش بینــی شــده بــود،  تــا 
بیشــتر خواهد بود و این ناشی از 
افزایش مصرف خانوارها و بهبود 

كل منطقه جنوب  تدریجــی ســرمایه گذاری خواهد بود. از طرفی بــرای 
كــه اقتصادهایــی همچــون ایــران و هندوســتان را در برمی گیرد،  آســیا 

احیای اقتصادی قابل توجهی پیش بینی شده است.

جــاری  میــالدی  ســال  ابتــدای  در  متحــد  ملــل  ترجمه:ســازمان  گــروه 
کرده  پیش بینــی خــود را از چشــم انداز اقتصــاد جهان تا ســال 2016 اعالم 
گــزارش، اتفاقات و  گذشــت حــدود 5 ماه از این  بــود. بــا این حال، پس از 
که باعث شــد نیــاز به پیش بینی و برآوردی  روندهــای مختلفی پیش آمد 

جدید احساس شود.

 
گزارش،  گــزارش جدید ســازمان ملل، پاســخی به ایــن نیاز اســت. در این 
سازمان ملل بدون آنکه برآوردی مجدد از رشد اقتصادی ایران اعالم کند، 
کشورمان از آنچه تصور می شد،  که رشد اقتصادی  کرده است  پیش بینی 
بیشتر باشد، هر چند هنوز هم تردیدهای بسیاری در مورد آن وجود دارد. 
پیش تــر ایــن ســازمان برای ایران بــه ترتیب بر ای ســال های 2015 و 2016 
کــرده بــود. ایــن رشــد اقتصادی  رشــد 5/ 2 و ۸/ 2 درصــدی پیش  بینــی 
ناشــی از افزایــش مصــرف خانوارهــا و بهبــود تدریجــی در ســرمایه گذاری 
خواهــد بــود. از طرفی تقاضای بخش خصوصــی هم به دلیل خوش بینی 
)از  کالن  اقتصــاد  شــرایط  بــه 
خ بســیار پایین تر تورم(  جمله نر
افزایــش خواهــد یافــت. بــر این 
کاهش  اساس تورم ایران هم با 
از حــدود 40 درصــد در 2013 به 
رســیده   2014 در  1۷/۸درصــد 
اســت و امسال و ســال آینده به 
ترتیــب 14 و 12 درصــد خواهــد 
در  ایــران  بیــکاری  خ  نــر بــود. 
ســال 2013 معادل 10/4 درصد 
بوده است، اما برای سال 2014 
نیســت.  دســترس  در  آمــاری 
کرده  ســازمان ملــل پیش بینــی 
کــه در صــورت برداشــتن  اســت 
قیمــت  ایــران،  تحریم هــای 
کاهــش بیشــتری خواهد یافــت. از دیگر دالیــل بهبود  کاالهــای جهانــی، 
کرد.  چشــم انداز رشــد اقتصادی ایران می توان به افزایش صادرات  اشاره 
هر چند بهبود اوضاع اقتصادی آســیای جنوبی به دلیل بهبود چشم انداز 
کــه اوضاع اقتصــادی ایران  کرده اســت  هند اســت، ســازمان ملــل برآورد 
هــم بهبــود خواهد یافــت. دلیل بهبــود در این منطقــه، افزایش تقاضای 
خارجی به همراه مصرف داخلی و ســرمایه گذاری و بهبود شــرایط اقتصاد 
کاهــش قیمــت نفت، تــورم در ایــن منطقه بیــش از پیش  کالن اســت. بــا 
کاهش یافته  کاهش قیمت نفــت، تورم ایــران  کاهــش می یابــد. به دلیــل 

که بر منطقه هم اثرگذار بوده است. است 
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که در الیحــه اصالحی مالیات  در بنــد 2 مقاله  اشــاره نمودیم 
بر ارزش   افزوده موضوع  صدور مفاصاحساب  مالیاتی  پیش 
بینــی نگردیــده اســت   از آنجائیکــه ویرایش  متعــدد  از الیحه 
اصالحــی تهیــه  ومنتشــر  می گردید  با بررســی  آ خرین نســخه  
پیشــنهادی  ســازمان امور مالیاتی  متوجه شــدیم   پیشنهاد 
دهنــدگان  الیحــه اصالحــی    در مــاده 43 حکــم  مــاده 235  
قانون مالیات های مستقیم  را  به این قانون   تسری داده اند  
گفته شــد   ضــرورت  صدور  که  کــه بــه نظر می رســد همانطــور 
که بدینوســیله   گرفته   مفاصاحســاب مالیاتی  مورد توجه قرار 
گرامی ، از اصالح  ضمــن اصــالح مقاله، و پوزش از خوانندگان   
انجــام شــده در الیحــه  اصالحــی  بــه  جهــت حفــظ حقــوق  

مودیان استقبال و تشکر  می  نمائیم.

دوشــنبه روز  ســاختمانی  شــرکتهای  تعاونــی  شــرکت   مجمــع 
 2۸ اردیبهشت برگزار شد تا به بررسی اساسنامه جدید شرکت تعاونی 
که شامل 53 ماده و 30 تبصره است بپردازند. در این جلسه مهندس 
غفاری رئیس جلسه بود. مهندس محسنین و دکتر غالمرضا علیزاده 

ناظر جلسه و مهندس منفرد منشی جلسه  بودند. 

گفــت: متاســفانه در  دکتــر غالمرضــا علیــزاده در ابتــدای ایــن جلســه 
کــه از اهمیت بیشــتری برخوردارند  جوامــع مختلف بــا موضوع هایی 
بــا نگاهــی طنزآلــود برخــورد می شــود. یکــی از ایــن مــوارد تعاونی هــا 
هســتند و آنچــه را ســاخته تعاونی هــا اســت، بــد جلــوه می دهنــد، در 
کــه تعاونی هــا تعدیل کننده اقتصاد در جامعه هســتند و رشــد  حالــی 
کمک رســان بخش دولتی خصوصی می باشــد. چنانچه در  تعاونی ها 
که تعدیل کننده رشــد  طول جنگ جهانی در ســوئد تعاونی ها بودند 
فزاینــده قیمتهــا بودنــد. در مجموع به نفع دولــت و بخش خصوصی 
کنند چون به متعادل شــدن بــازار و بهبود  کــه تعاونی ها رشــد  اســت 

کار می انجامد.  کسب و  فضای 

مهنــدس غفــاری بــا بیــان اینکــه مجمــع عمومــی نوبــت ســوم بــرای 
تصویــب تغییــرات در اساســنامه اســت، علــت ایــن تغییــر،  تصویــب 
که الزم بــود موادی از  قانــون تعــاون در 1۷ اردیبهشــت 1393 اســت، 

اساسنامه در انطباق با آن قانون تغییر نماید.

در ادامه، تغییرات و جابجایی برخی از مواد اساســنامه اصالح شــده 
گرفت و از اعضای حاضر در جلسه به  قرائت و مورد بحث و بررسی قرار 

که اعضای حاضر  نســبت تک تک موارد این تغییرات نظرخواهی شد 
گرفت. این  بــه اتفــاق آراء به آن رأی مثبت دادنــد و مورد تصویب قرار 

که مهم ترین آنها شامل: تغییرات شامل موارد متعددی بود 

1-بــر طبــق ایــن تغییــرات مشــارکت بــا اشــخاص حقیقــی و حقوقی و 
امکان اخذ وام قرض الحسنه از منابع بانکی و غیربانکی برای شرکت 

تعاونی شرکتهای ساختمانی فراهم شد. 

2-اعضــای علــی البــدل هیــات مدیــره نیز از 2 نفر به ســه نفــر افزایش 
یافت.

3-مدت ماموریت مدیرعامل از 2 سال به سه سال افزایش یافت. 

کثیراالنتشــار، پســت  4-دعوت برای مجمع نیز از ســه طریق روزنامه 
گردید.  کتبی امکان پذیر  الکترونیک و اطالع رسانی 

5- و ....

تصحیح	مقاله	منتشر	شده
کارشناس حسابداری با 23 سال سابقه	در	نشریه		شماره	239	صفحه	44

 حسابداری پیمانکاری

آماده همکاری 

در دفتر مرکزی

فقط در ساعات موظف و قانونی

شماره تماس:

 09122904979  - فراهانی

در	مجمع	شرکت	تعاونی	شرکتهای	ساختمانی		مطرح	شد	

رشد	تعاونی ها	به	نفع	دولت	و	بخش	خصوصی	است
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 قابل توجه شركتهای عضو سندیكای شركتهای ساختمانی ایران
كمیسیون انتشارات امكان و  به منظور بازتاب مسائل و مشكالت شركتهای عضو از مدیران ارشد شركتها دعوت می شود ضمن ارسال موارد به 

زمینه های الزم را برای همكاری از طریق ارسال مقاله، مطالب ترجمه ای و پیشنهادات فراهم فرمایند.
كلیه خواسته ها و درخواستهای مجموعه تعامالت هرچه بیشتر و اطالع رسانی را با نهادهای  كامل دارد تا با بازتاب  كمیسیون انتشارات آمادگی 

ذیربط به عمل آورد.
كمیسیون انتشارات

اطالعیه شركت تضمین شركتهای ساختمانی
گروهی   به اطالع می رساند با عالقمندی و همت مدیران شركت تضمین شركتهای ساختمانی امكان تهیه پوشش های بیمه ای درمان تكمیلی 
كاركنان شــركتهای عضو و اعضای ســندیكای شــركتهای ســاختمانی ایران فراهم شــده اســت تا بخش بزرگی از  كلیه مدیران، مهندســان و  برای 

گردد.  نگرانی آنها درباره هزینه های درمانی سنگین برطرف 
ح است و متقاضیان می توانند با مراجعه به این شركت یا تماس با تلفن های  كارگزاری بیمه پارس همگام مجری این طر الزم به ذكر است شركت 

6- 88811245  نسبت به دریافت اطالعات الزم و ثبت نام اقدام نمایند. 
شركت تضمین شركتهای ساختمانی

ݣݣݣݣݣݣݣݣݣ1-عملكــرد ماهنامــه را در انعــكاس مســائل صنفی و پیشــبرد آن چگونه 
می بینید؟

نظری ندارم     ضعیف     متوسط    خوب    عالی 

2- مطالب نشــریه در جهت اطالع رســانی از مســائل روز صنف از چه 
كیفیتی برخوردار است؟ 

نظری ندارم     ضعیف     متوسط    خوب    عالی 

 3- عملكــرد كمیســیون انتشــارات و دســت انــدركاران نشــریه را چگونه 
می بینید؟

نظری ندارم     ضعیف     متوسط    خوب    عالی 

4- راههــای پیشــنهادی بــه مشــكالت صنفــی را در ماهنامــه چگونــه 
ارزیابی می كنید؟

نظری ندارم     ضعیف     متوسط    خوب    عالی 

5- انعــكاس مطالــب ارائــه شــده میان ســندیكا بــا نهادهــای ذیربط را 
چگونه ارزیابی می كنید؟

نظری ندارم     ضعیف     متوسط    خوب    عالی 

ج مطالب به شكل موجود چیست؟ 6- نظرتان در مورد در
نظری ندارم     ضعیف     متوسط    خوب    عالی 

7- بازتاب بیرونی ماهنامه چگونه است؟
نظری ندارم     ضعیف     متوسط    خوب    عالی 

مشــكالت  حــل  در  ماهنامــه  بهبــود  بــرای  پیشــنهادی  چنانچــه   -8
كنید؟ گزاره خبری بیان  پیمانكاران دارید به صورت 

پیشنهاد می شود:

ح  كردید و نظر خود را مطر كه برای تكمیل پرسشنامه صرف  برای وقتی 
كردید از شــما تشــكر و قدردانی می شود. لطفا پاسخ خود را به ایمیل یا 

كمیسیون انتشاراتفكس سندیكا ارسال  نمائید.

پرسشنامه نظرسنجی
با سالم و عرض ادب خدمت خوانندگان محترم ماهنامه پیام آبادگران 

كیفی و اثربخشــی ماهنامه  پیام آبادگران  دریافت دیدگاه، نقطه نظر، ارائه طریق و پیشــنهادهای ارزنده شــما برای بهبود و توســعه  
كوتاه ما را از دیدگاه خودتان و پیشــنهادهای  از اهمیت فراوانی برخوردار اســت. از این روی امیدواریم با پاســخ دادن به چند ســوال 

اصالح و توسعه ماهنامه یاری رسانید.

پرسشنامه نظرسنجیپرسشنامه نظرسنجی

وانی یا هفتم  خیابان گاندی جنوبی، نبش پالیز

پالک 23 واحد 2 )امین سیستم(

تلفن: 88107635 - 88480809

مقــاالت  تــا  دارد  آمادگــی  آبادگــران   پیــام  نشــریه 
خصــوص  در  را  محتــرم  خواننــدگان  نظــرات  و 
ح روز در جامعه به ویژه موضوعات  موضوعات مطر
و  نمــوده  دریافــت  را  ســاخت  صنعــت  بــا   مرتبــط 
منعکس كننده  آرا و نظرات ایشان با هدف ارتقا این 
صنعت و مشــاركت  بیشــتر در توسعه كشور باشد.


