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كارگــران شــریف و زحمتكــش  كارگــر را بــه تمامــی  كار و  روز جهانــی 
كشــورمان و جهــان تبریــك و تهنیــت عــرض می نماییــم. در هزاره 
كه عصر شــگفتیهای شــتابان و تغییرات بی امان در تمامی  ســوم 
و  شــاخص ها  اســت  گرفتــه  نــام  اجتماعــی  هســتی  عرصه هــای 
مؤلفه های روابط میان كار و سرمایه و كارگر، كارفرما یا به تعبیر دیگر 
گسترده ای  كارفرمایان دچاردگرگونیهای بسیار ژرف و  كارپذیران و 
كارگر و  كار و سرمایه و یا  شــده اســت. امروز دیگر بحث تضاد میان 
كارفرما جایگاه خود را به دوستی، به تعاون و همكاری میان این 
دو شریك اجتماعی داده است. امروز رمز و راز ماندگاری و پایداری 
گــرو برنامه ریزیها و  توســعه و فراینــد بهزیســتی و رفاه اجتماعی در 
سیاســتگذاری های برد-برد میان شــركای اجتماعی است؛ امروز 
كشور از طرف دو شریك اجتماعی  بدون درك واقعی از منافع ملی 
و كاربرد آن در گفتگوهای سه جانبه و حتی چندجانبه گرایی میان 
كارفرمایی و دیگر شركای اجتماعی  كارگری و بخش  دولت، بخش 
بــا محوریــت و رصدكردن منافع ملی راه بــه جایی نمی برد؛ ضمن 
كار باید  اینكــه پذیــرش نقدپذیــری هر یــك از آنها را نیــز در فراینــد 
كشور در هم راستایی  مدنظر داشــت. امروز توسعه ملی و پایداری 
و هم ســویی میــان برنامه هــای ملــی و تولیدی و عمــل اجتماعی 
كنــش متقابل خالق  شــركای اجتماعی اســت آن هــم در تعامل و 
كشور خودمان با دولت  و ارتباط فعال با دولتهای خدمتگزار و در 
تدبیر و امید می باشد، امروز دستیابی به توسعه و رشد اقتصادی 
گرانیگاه هم كوشــی و هم پوشــی و ارتباط همدالنه  از مســیر برآیند 
و صادقانــه میــان ایــن دو نیــروی عظیــم تمدن ســاز می گــذرد؛ در 
كارفرما بــه تعــاون و بحث جنگ  كارگــر و  هــزاره ســوم بحــث تضاد 
ایــن دو وجــه  بــه صلــح و ســازندگی میــان  كار و ســرمایه  میــان 
تعیین كننــده تاریــخ بهزیســتی و رفــاه اجتماعــی در ســپهر جهانی 
تبدیل شــده است، امروز تمامی اندیشــه ها و تفكر انسانی نیروی 
كم  كارفرمــا  بایــد در چارچــوب مناســبات انصاف مدارانــه حا كار و 
كار معین شــود  بــر روابط تولید و ســهم مناســب هــر یك، از نتیجه 
كــم بــر آن حــول محــور تولیــد   و مناســبات تولیــدی و روابــط حا
كیفیــت، رضایــت مشــتری، قیمــت مناســب و ســرعت زمــان  بــا 
تحویــل بــرای رفــع نیــاز بهنــگام اجتماعی عمــل نمایــد؛ در هزاره 
ســوم آنهایــی ماندگار و توســعه یافته خواهند بــود و خواهند ماند 
كــه بتواننــد ســهم خــود را هــم در بــازار داخلــی و هــم در بازارهای 
بین المللــی روز بــه روز افزایــش دهند. امروز بــا )Globalization( و 
جهانی شــدن امور و پیدایش ســازمانهایی چون سازمان تجارت 
گشوده شده اند و سازمانها و نهادهای  جهانی *(W.T.O(   مرزها 
كشــورهای صنعتی  فراملی و اســتانداردهای ویژه ناشــی از آن در 
كمیت  و فراصنعتــی بــه عنوان معیار و مالك زیســت اجتماعی، حا
كشــورهای در حال  و اقتــدار خــود را بــر روندها و فرایندهــای امور 

گسترش داده اند.  توسعه بسط و 

امــروز بــا ایــن معیارها، مؤلفه هــا و مختصات تعیین شــده جهانی 
زد جــای درنــگ  رقــم  را  كشــور  توســعه  و  رشــد  آهنــگ  بایســتی 
نیســت. امكانــی جز توافــق منصفانه برای حل تعــارض و اختالف 
میــان شــركای اجتماعــی وجــود نــدارد. جامعــه جهانــی در ابعــاد 

ســاختاری و محتوایــی بــه ســرعت در حــال تحول و تطور اســت. 
ایســتایی، رابطه هــای خصمانــه شــركای اجتماعــی در این میان 
كه متعلق به دوران قبل از انقالب صنعتی و جهانی شــدن اســت 
جز عقب ماندگی و توســعه نیافتگی هیچ برون دادی برای شــركای 
كشــورهای در حال توســعه از جمله شــركای ایرانی آن  اجتماعــی 
نخواهد داشــت بلكــه به دور تسلســل باطل توســعه نیافتگی آنها 
ج  خواهد افزود و آنها را از مدار جهانی ســازی و جهانی شــدن خار
خواهــد ســاخت؛ ما چگونــه می توانیم با انبوه تولیــدات صنعتی، 
كشــورهای صنعتــی و فراصنعتی رقابت  كشــاورزی و نرم افزارهــای 
كنیم آیا راهی جز كسب مزیت نسبی در این قبیل امور وجود دارد، 
كت  كیفیت باالی تولید و قیمت مناســب آن جز از طریق شــرا آیــا 
كارگری میســر و  امكان پذیر اســت؟  كارفرمایی و  دلســوزانه بخش 
كار و فعالیــت یكدالنــه و عاشــقانه و همــكاری و همیــاری  آیــا جــز 
دلسوزانه میان همه شریكان اجتماعی راه دیگری برای سرفرازی 
و ســربلندی و توســعه وجــود دارد آیــا رفــاه وبهزیســتی ملتها جز از 
كارایی و اثربخشی و جز با سنجه و عمل  طریق افزایش بهره وری و 
اجتماعی و هم راستا از راه دیگری امكان پذیر است؛ در هزاره سوم 
رشد و ترقی، به بهره وری ملی از یك سو و رفاه و مطلوبیت زیستی 
كار از ســوی دیگــر وابســته و همبســته  و زندگــی شایســتة نیــروی 

است.

كشتی  كار و نیروی ســرمایه سرنشینان یك  امروز دارندگان نیروی 
كه هر از چندگاهی  در دریای پر جزر و مد اقتصاد جهانی هســتند 
بالطبــع  و  می گــردد  مواجــه  مدیریــت  قابــل  بحرانهایــی  بــا  هــم 
كیفیــت بیشــتر و قیمت  كشــورهای بــا بهــره وری باالتــر و تولیــد با 
مناســب تر ایــن قبیل نامالیمات و مشــكالت را بــا برتری فناوری و 

كارگر كار در آستانه روز جهانی  بحثی جامعه شناختی پیرامون 

*world Trade Organization

مقاهل سر
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بهره وری ملی درتولید با ســرعت و سهولت بیشتری از پیش روی 
كار و تأمیــن نیازهــای  برمــی دارد. امــروز بهزیســتی و رفــاه نیــروی 
پنجگانــه او در چارچــوب هــرم نیازهای اساســی و در فرایند تولید 
با مزیت بیشــتر، پایه و مایه اصلی و اساســی هرگونه رشد و توسعه 
كه می بایســتی نیارها به خواســته و خواســته ها به  تلقی می شــود 
كار فقیر و درگیر  تقاضای ملی تبدیل شــود؛ در هزاره ســوم نیروی 
كه دلســوزانه  حداقلهای زندگی نه می تواند و نه خواهد توانســت 
كافی است،  كه الزم و  در مســیر برنامه ها و سیاســتگذاریها آنگونه 
كار از اوجــب واجبــات  گام بــردارد. تأمیــن زندگــی و آینــده نیــروی 
گونه ای  كار نیز باید به  اســت ولی در این زمینه نتیجه و برون داد 
كشــوری و هــم در  كــه بتوانــد هــم در فضــای زندگــی درون  باشــد 
كیفیت قابلیت  بازارهــای هــدف بین المللی قابــل رقابت و از نظــر 
عرضه داشــته باشــد. بنابراین پیش شــرط تأمین اجتماعی و رفاه 
كار از ســویی ارتبــاط بســیار عمیــق و دقیــق با بهــره وری و  نیــروی 
كیفیت تولید دارد از سویی دیگر وابسته به رعایت انصاف از سوی 
طرفیــن همكار و همراه می باشــد. در هزاره ســوم ســهم بهره وری 
نقشــی به مراتب باالتر از سرمایه گذاری در فرایند تولید دارد لذا بر 
كه برای اعتالی نام و آوازه ایران و  شــركای اجتماعی فرض اســت 
كشوری  ایرانی و ســرفرازی و زندگی با عزت و درخور شأن مردمان 
بــا تمــدن دیرپا و دیــرزی در  طول تاریخ، ضمن حفــظ انصاف در 
كار مشــترك، با رصدكــردن منافع  امــور و وحدت و همبســتگی در 
كه منافع فردی و صنفی نیز در آن مســتتر است از طریق باال  ملی 
بردن بهره وری ملی به شكوفایی اقتصاد كشور و بهزیستی خویش 
كشورهای  گمارند زیرا تجربه تاریخی راهیابی به توسعه در  همت 
كشورهای استقالل یافته پس از دهه ها  درگیر دو جنگ جهانی و 
اســتعمار و استثمار از مســیر تنظیم هوشمندانه بازرگانی جهانی، 

كار خالق و مولد بوده است. بازار سرمایه و بازار پول و نیز 

برای تحقق این هدفها برنامه ها و سیاســتگذاری های مشــخص 

كلی و به تعبیر پروفسور»بیوریج«   و معینی الزم اســت ولی به طور 
كاركردهای  كــه یكــی از  گفت  اقتصــاددان مشــهور انگلیســی بایــد 
كه شــهروندان را در مقابل  كــه )همانطوری  دولت )رفاه( اینســت 
كند باید با همان حساســیت  تجاوز و حمله خارجی حفاظت می 

و شدت هم در مقابل بیكاری انبوه حفظ و پشتیبانی نماید.(

گونی برخورد  امروز كارگران از قشربندی و الیه بندیهای متنوع و گونا
كه دیگر در چارچوب طبقه نمی گنجند زیرا الیه ای از آنها  شده اند 
گاهی بــه دلیل تخصصهای  پهلــو به پهلوی مهندســان می زنندو 
كــه دارند از امكانــات درآمدی حتی باالتــری از مدیران و  ویــژه ای 
كارشناسان نیز برخوردارند؛ در ضمن دولتها به ویژه در كشورهای 
در حــال توســعه ســعی در تدویــن و تهیــه و وضــع قوانیــن به نفع 
كشــور ما باید لحاظ شــود ضمن اینكه  كارگران  دارند و اما آنچه در 
پارادایــم پیــش رو باید موجبات بهزیســتی و رفاه منابع انســانی و 
كار را فراهم ســازد باید شیوه های عمل را به نوعی طراحی  نیروی 
كارگران رابطه و  كرد همانطوریكه اشاره شد تأمین زندگی مناسب 
كار داشته باشد تا ضمن ایجاد  همبستگی با بهره وری ملی نیروی 
رفاه برای نیروهای كار پرتالش كشور تولیدات كشور قابلیت رقابت 
در ســپهر جهانی داشــته باشــد در این زمینه ســوق دادن قوانین 
كارمزدی به جای روزمزدی شاید بتواند در  كار به ســمت و ســوی 
افزایش بهره وری، كارایی و اثربخشی نیروی كار مؤثر باشد و فرایند 
كشــوری زندگی می كنیم  كه ما در  كشور راشــكل دهد زیرا  توســعه 
كــه 146روز تعطیــالت ســالیانه دارد ضمــن اینكــه دو روز جهــان 
كاریــم و دو روز نیز ما تعطیل هســتیم و  تعطیــل اســت و مــا بر ســر 
كــه در آن قرار  كار اســت. با توجه به شــرایط ویژه ای  جهــان بر ســر 
كارمزدی آنهم  داریم برنامه ریزیهای الزم برای ورود به حوزه های 
در بــادی امــر با 60درصد اســتانداردهای جهانی بهره وری توصیه 
كارگران به جز تعیین  می شود و برای رفاه و بهزیستی هرچه بیشتر 
مزد مناســب و در خور، باید توجه ویژه ای به انباشــت منابع مالی 
كنون پرداخت حق  كارفرمایان شــود زیرا از ســال 1310 تا كارگران و 
كارفرما منابع عظیمی  كارگر و ســهم  بیمــه تأمین اجتماعی ســهم 
كــه متأســفانه صاحبــان اصلــی آن از آن هیــچ  كــرده اســت  ایجــاد 
گــر بپذیریم از 33 درصد حــق بیمه پرداختی  بهــره ای نمی برند. ا
كارفرما و 7درصد  كارگران 23درصد ســهم  بــرای تأمین اجتماعی 

كارگر و 3درصد سهم دولت است.  سهم 

كارفرما و 21درصد  كه 70درصــد آن را  گفت  در توزیــع فراوانــی باید 
كارگــر و فقــط 9 درصد پرداختی آن ســهم دولت اســت و این  آن را 
كمترین ســهم پرداختــی را دارد به  كــه  منصفانــه نیســت بخشــی 
گیــرد و  كارگــران را در اختیــار  نوعــی تمامــی امكانــات حق الناســی 
كار  كارگــران بــه  آن را در مجــاری دیگــری غیــر از بهزیســتی و رفــاه 
بــرد. بنابرایــن امــروز برگردانــدن ایــن منابــع عظیــم بــه صاحبــان 
كــه امیدواریم  اصلــی آن از وظایــف دولــت »تدبیــر و امیــد« اســت 
كه در این زمینه برداشــته می شــود روز به روز شــاهد  گامهایی  بــا 
كشــور باشــیم. ضمــن اینكه بــه موارد  شــكوفایی تولیــد و توســعه 
بهــره وری ملــی و میــزان تعطیــالت و تناســبها بــا رونــد جهانی نیز 

كشور داشت. باید توجه ویژه ای در چارچوب منافع ملی 

كارگر مبارک باد روز جهانی  



مهندس جواد خوانساری نائب رئيس هيات مديره سنديكای 
هماهنگــی  شــورای  رئيــس  و  ايــران  ســاختمانی  شــركتهای 
گفــت:  تشــكلهای فنــی و مهندســی ضمــن تبريــک ســال نــو 
امیدوارم با همكاری هم سال خوبی داشته باشیم و سختی های 
كنیم. اتفاقات خوبی در آســتانه ســال جدید  ســال قبل را جبران 
افتــاد. اعضای شــورای عالی فنی تا چنــد روز آینده معرفی خواهد 
شــد و قــرار اســت یكــی از اعضــای آن نماینــده شــورای هماهنگی 
تشــكلهای فنی و مهندســی باشــد. عــالوه بر این مقرر شــد قانون 
كه به شــكلی دولــت در آنها ذی  نظــام عمرانــی برای همه طرحها 
گــذار اســت )چــه مســتقیم از بودجــه عمرانــی چه  نفــع و ســرمایه 
غیرمســتقیم از شــركتهای دولتی تابع( مقــررات یكنواختی اعمال 
شــود و قراردادهــا بــا یــک شــرایط عمومــی پیمــان منعقــد شــود. 
امیدواریــم شــرایط عمومــی پیمــان جدیــد نیــز جایگزین شــرایط 

عمومی پیمان قدیمی شود.  

كردیــم. یكی از  ح  وی افــزود: نــكات زیــادی را با دكتــر نوبخت مطر
كه نهــاد تعامل در ســاختار  كــه ایشــان داد این بــود  وعــده هایــی 
جدید ســازمان برنامه قانونی شــود و دبیرخانه ای در آن تشــكیل 
كند.  گرفتــه، اجرایــی  شــود و مصوبــات عمرانــی را از نهــاد تعامــل 
امیدواریــم حضــور بخــش خصوصی در تصمیم ســازی بــرای همه 
از فعالیتهایــی  مــوارد دیگــری  آینــده  باشــد. در  شــما ثمربخــش 
كه به نتیجه خواهند رسید. جهت اطالع همكاران  گرفته  صورت 
كه در دو ســالی  گزارش خواهد شــد، ایشــان با اشــاره به این مورد 
بــود  كارهــای مــا متوقــف شــده  بــه طــور ســونامی وار  كــه  اســت 
كارفرمایــان تعطیالت این  امیدواریــم بخشــنامه ای صــادر شــود و 

كنند. از شــما نیز خواهشمندیم همه  مدت را به قراردادها اضافه 
كنید، از جمله مســئله رتبه بندی،  مســائل خود را به ما منعكس 

كنیم.  تا نارسایی های آن را رفع 

مهندس بهمن دادمان دبير ســنديكای شــركتهای ساختمانی 
گفت: ســال نو را خدمت دوســتان عزیــز تبریک عرض  ايــران هــم 
می كنم و امیدوارم سال جدید سال موفقیت و شادی و نیكبختی 
باشــد. ان شــاء ا... امســال تعامل با دولت محترم در محور امید و 
تدبیر به اوج شكوفایی برسد. چنانچه مستحضرید درخواستی از 
گر در رتبه بندی مشكالتی  كه ا ســندیكا برای شركتها ارسال شــده 
دارند، اعالم نمایند تا با توجه به تعامالت ما در نهاد تعامل حتی 
ح ترافیک  بــه صورت موردی حل شــود. مســئله دیگــر درباره طــر
كــه بــا بی اعتنایــی شــهرداری بــا معضالتــی روبرو هســتیم.  اســت 
تعــداد ســهمیه اختصــاص داده شــده همــه ســازمانها از جملــه 
كه  سندیكا تقلیل یافته و امسال 157 سهم به ما اختصاص یافته 
هنوز درصدد رفع این مشــكل هســتیم. نكته ســوم درباره تسریع 
كه ایــن اقدام  اقــدام دربــاره پرداخــت حــق عضویت شــركتها بــود 
ناشــی از شــوق و عالقه ما در تســریع خدمات رســانی بیشــتر بوده 
اســت چــون ســندیكا بــرای انجام امــور مربوط بــه شــركتها نیاز به 

تامین منابع دارد.

در ادامــه مهنــدس منوچهر ملكيانی فرد نيــز گفت: امیدوارم در 
گماریم.  ســال جدید با عزمی راسخ تر به سازندگی مملكت همت 
از شــركتهای عضو اســتدعا داریم ضمن پرداخت حق عضویت، از 

روز شــنبه 30 فروردين ماه مراســم ديد و بازديد ســال نو در ســنديكای شــركتهای ســاختمانی برگزار شــد. در اين مراســم 
كنشــگران عرصه ســازندگی بــود، مهندس منوچهــر ملكيانی فــرد، مهندس  كــه هــدف اصلــی آن تجديــد ديــدار مديران و 
جواد خوانســاری، و مهندس بهمن دادمان به تشــريح مشــكالت و مســائل مبتالبه شــركتهای ســاختمانی و راه ســازی 
كتاب  گرفتــه بــرای حل اين مشــكالت پرداختنــد. ضمن اينكــه مهندس احمد آل ياســين نويســنده  و تالشــهای صــورت 
گفت.  كتاب سخن  »تاريخچه برنامه ريزی توسعه در ايران« نيز مهمان اين برنامه بود و درباره انگيزه خود از نوشتن اين 

نظر خوانندگان ماهنامه پيام آبادگران را به مشروح صحبت های اين جلسه جلب می نماييم. 
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كنند.انتشار  كمک  كمیسیونها  لحاظ دانش حرفه ای به 
بــه موقــع فهرســت بهــای ســال 1393 توســط ســازمان 
برنامــه نتیجــه پیش دســتی مــداوم ســندیكا در انتشــار 
فهرســت بها و شــاخصهای تعدیــل بــوده اســت. ظــرف 
چند روز آینده فهرســت بها از طریق ســازمان برنامه ابالغ 
خواهد شــد. انتشــار فهرســت بها از طرف ســندیكا برای 
تعامل بیشتر با سازمان برنامه درباره قیمتها موثر است. 

وی افــزود: همــه ما باید در راســتای وظیفــه حرفه ای خود 
عضو اتاق بازرگانی شویم. امروزه اتاق بازرگانی بر اساس مواد 
گرفته و لذا  برنامــه 4 و ماده 75 برنامه پنجــم قدرت زیادی 
باید با آنها ارتباط قوی و عمیق داشته باشیم . وی در پایان 
با تشكر از آقای مهندس آل یاسین از وی خواست تا انگیزه 
 خود را از نوشتن كتاب »تاریخچه برنامه ریزی توسعه در ایران«

 شرح دهد.

گفــت: از خداوند  در ادامــه مهنــدس احمــد آل ياســين 
كــه هــر روز مــا روز نــوروز قــرار دهــد. از  منــان می خواهــم 
كــه این فرصت  هیات مدیــره ســندیكا نیــز تشــكر می كنم 
ســازندگان  جمــع  در  كــه  كردنــد  فراهــم  مــن  بــرای  را 
كار مهندســی را بعــد  كشــور قــرار بگیــرم.  53 ســال قبــل 
كــردم منتهــی  غ التحصیلــی از دانشــكده فنــی آغــاز  از فار
طــی ایــن ســالها ذهن جســتجوگر و پرسشــگری داشــتم 
كــه باعــث می شــد بــه اتفاقات پیرامــون خــود بی تفاوت 
كه در پروژه سد با شركتهای خارجی  نباشم. به خصوص 
كشــور  از  ح  خــار بــه  هــم  مســافرتهایی  و  بــودم  همــكار 
كــه ذهن مــرا برای مقایســه زمینه های مشــترک  داشــتم 
كاســتی های زیادی  كرد و متوجه  بیــن آنها و ایران آماده 

كشور شدم.   در زمینه مدیریت 

وی افــزود: ایرادهــا اغلــب در ســاختار اداری و ضوابــط 
كشــور بــود. پروژه هــای زیــادی اجرا می شــدند اما  اداری 
نقــش  اقتصــادی  كــه در توســعه  اقتصــادی  پروژه هــای 
كنــدی و نارســایی روبــرو می شــدند و  داشــتند اغلــب بــا 
اهداف پروژه با نتیجه ماحاصل از پروژه  تفاوت داشــت. 
از  اهــداف خــود نمی رســیدند.  بــه  از پروژه هــا  بســیاری 
ســوی دیگــر پروژه هــای عمــده ای در این دوره شــروع شــد 
ولی مستندسازی برای آنها صورت نگرفت. در حال حاضر 
كــدام از پروژه های انجام شــده اســناد مثبته و  بــرای هیــچ 
كاســتی ها باعث شــد ســواالتی از  قابــل ارجــاع نداریم. این 
خــودم بپرســم از جملــه این كه چــرا در ایــن زمینه ناموفق 
كتابی بنویســم.  بودیم؟ و برای پاســخگویی به آنها چنین 
كتــاب 5- 6 ســال طــول كشــید و بیــش از 40 هــزار  تدویــن 
گرفــت و با افراد  صفحه اســناد مورد مطالعــه و مراجعه قرار 
زیــادی مصاحبــه شــد. روال كاری در ایــن مورد یــک مورد 
بــر  كــه  بــود   )Documental case study( مســتند  كاوی 
گرفته  كه در ســازمان برنامه انجام  اســاس پژوهشــی بود 
كار ســعی شــده اســت تــا نشــان داده شــود  بــود در ایــن 

كه در  فراینــد توســعه مــا چگونه بوده اســت به ویــژه این 
كشــورهای  65 ســال قبــل، ایران روند توســعه را زودتر از 
كرد امــا امــروزه آنها بــه خودكفایی  آســیای میانــه شــروع 
كوچــه«  و توســعه رســیده اند ولــی مــا »انــدر خــم  یــک 

هستیم.

وی با اشــاره به برنامه های توســعه قبــل و بعد از انقالب 
گفــت: چــرا ایــن برنامه هــا بــه نتایــج مطلوب نرســیدند. 
هیچكــدام  كارآمدی هــا  نا ایــن  داده  نشــان  بررســی ها 
كمبــود منابــع مالــی یــا انســانی نبوده اســت. و  ناشــی از 
كه تا زمانی  همه آنها به بروكراســی مملكت ما برمی گردد 
كه قانونمند نباشــد راه به جایی نخواهیم برد. ما قانون 
داریــم اما متاســفانه قانون اجرا نمی شــود. و چون نظام 
افــراد  شــكنی  كار  نــدارد  وجــود  پاســخگویی  بــرای  الزم 
كشــور ما نظــام ارزیابی  دیــده می شــود. عــالوه بر این در 
كه قصور مجریان و مســئوالن  مناســب هــم وجود نــدارد 

بررسی شود. 

كتــاب ســعی شــده  ایــن  گفتــم در  افــزود: چنانكــه  وی 
كشــور بررســی شــود و بــه نظــر مــن  مشــكالت مدیریــت 
  ( CSR(اجتماعــی مســئولیت  كشــور  فرهیختــگان  بایــد 
كارگــزار دولــت نباشــند. آنچنــان  داشــته باشــند و فقــط 
كــه مهنــدس حامــی پیشــنهاد مــی داد ما بایــد مهندس 
كنیــم. رســالت مــا  كشــور خدمــت  خوبــی باشــیم و بــه 

كشور است.  مشاركت در سرنوشت 

كه اتحــاد ما به حل  مهنــدس ملكيانی فرد بــا بيان اين 
كند افزود: چند قانون خوب وجود  مشكالت كمک می 
كه  كار  كسب و  دارد. از جمله قانون بهبود مستمر فضای 
عمــال قانــون تشكل هاســت و بــه موجــب آن وزارتخانه ها 
موظف شده اند معاونت توسعه فضای كسب و كار داشته 
باشــند. بر طبــق این قانون قوه قضائیه بایــد ظرف 6 ماه 
از زمــان تصویــب مكانهایــی بــرای حــل اختــالف بخــش 

كند.  خصوصی و دولت مشخص 

كردن  وی افزود: مشكالت سازندگان و سازندگی با پیاده 
ایــن قانون به عنوان آخرین قانون باالدســتی قابل حل 
است. اما این قانون به شیوه نامه و آیین نامه اجریی نیاز 
كــه بایــد اتــاق بازرگانــی آن را می نوشــت امــا با رفتن  دارد 
دكتر نهاوندیان مسكوت ماند و عالرغم ابالغ آن در سال 
كردن  كه ســال 93 اســت دولت برای اجرایی  كنون  90 تا
آن اقدامی صورت نداده اســت. ما درصدد هســتیم تا با 
برگزاری همایشی در خردادماه به بررسی راه های اجرایی 

نمودن این قانون بپردازیم.

كثــر تــوان داخلــی  و اصالح  وی بــا اشــاره بــه قانــون حدا
گفت: الزم اســت وزیر اقتصاد در شــورای  قانــون مالیــات 
گفتگــو حاضر شــود و به ســواالت مــا در زمینــه مالیات بر 

گوید.  ارزش افزوده پاسخ 
11
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كه در اختيار ماهنامه پيام    آقای مهندس علياری از فرصتی 
آبادگــران برای ايــن مصاحبه قرار داديد و امــكان اين مصاحبه 
را فراهــم ســاختيد از جنابعالی صميمانه تشــكر و سپاســگزاری 

می كنم.
گســترش فرهنگ   مــن هــم به نوبه خود از تدارک این برنامه برای 
كــه در هزاره  ســازمانی از شــما تشــكر می كنــم. واقعیــت این اســت 
خــود  محتوایــی  و  ســاختاری  ابعــاد  در  بایــد  ســازمان ها  ســوم 

كننــد تا به ســازمان های هوشــمند و  تغییــرات متناســب را ایجــاد 
یادگیرنــده تبدیــل شــوند و ایــن مهم خوشــبختانه در ســندیكای 
شــركتهای ســاختمانی ایــران بــا تالش هــا و پیگیریهــای مســتمر و 
كمیســیون تحقیــق و توســعه تــا حــدود  پیوســته همــكاران مــا در 
زیــادی تحقــق یافتــه و از ایــن بابــت بســیار خوشــحال هســتم و 

آماده پاسخگویی به سؤاالت شما می باشم.
 بفرماييد دليل اين همه تالش 

ً
  آقای مهندس علياری لطفا

كارشناســی و  كار  كميســيون تحقيق و توســعه ســنديكای شــركتهای ســاختمانی ايران و    برنامه اســتراتژيک ســنديكا  به همت 
گروهی از مديران ارشد شركتهای عضو و متخصصان مدعو پس از طی مراحل فرايندی و بحث و بررسی های علمی  تخصصی 
گرديده و در دوره بيستم هيأت مديره سنديكا به تصويب رسيده است. در دوره بيست و يكم هيأت مديره  و فنی تهيه و تنظيم 
كميســيون )مطالعه و پايش مســتمر  كميســيون تحقيق و توســعه عالوه بر انجام وظايف ذاتی  ســنديكا تمركز اصلی فعاليتهای 
شرايط محيطی و درونی سنديكا و ارائه نقطه نظرات و پيشنهادات الزم به هيأت مديره جهت حفظ و ارتقاء جايگاه سنديكا(، 

گرديد. بر اجرايی نمودن پروژه های مصوب مبتنی 
كه مديريت اين برنامه در دوره بيســت يكم و نيز ادامه  كميســيون تحقيق و توســعه   آقای مهندس ســاالر علياری رئيس محترم 
كارگروه  كميســيون را بر بازنگری و بروز رســانی برنامه متمركز و با تشــكيل  آن در دوره بيســت دوم را عهده دار ميباشــند، رويكرد 
كارگروه دفتر مديريت  كميسيون تحقيق و توسعه و  دفتر مديريت تغيير )TMO(  و برگزاری جلسات متعدد با همكاری تنگاتنگ 
گروه بندی شــده در هر جلســه را براســاس برنامه هــای زمانبندی  تغييــر )بطــور متوســط 2جلســه در هرمــاه( موضوع ها و موارد 
شــدۀ مشــخصی تنظيــم، و پــس از تجزيــه و تحليل مراتب، متناســب با نيازهای مقايســه ای و اســتاندارد شــده ســنديكا امكان 

گردانيده است. ظرفيت افزايی آن را فراهم 
ح زير وارد فاز نهايی و اجرايی شده است. كميسيون به شر كه سير اقدام های اين  شايان ذكر است 

برای دريافت روشــن از اين اقداِم بســيار ضروری و در عين حال پراهميت برای سنديكای شركتهای ساختمانی ايران، با آقای 
مهندس علياری عضو هيأت مديره سنديكا كه با شكيبايی و بردباری  ويژه ای كه از شاخصه های شخصيتی و مديريتی ايشان 
ح اثربخش را فراهم نموده اند،  كميسيون تحقيق و توسعه توفيق انجام اين طر كارگروه  است و با ايجاد همگرايی و هم ياری در 
 
ً
گرديده كه مشروح آن را برای اطالع خوانندگان محترم ماهنامه پيام آبادگران و جامعه مهندسی كشور عينا مصاحبه ای انجام 

ج می نمائيم. در

برنامهاستراتژیکسندیکابا10هدفراهبردی
و72پروژهعملیاتی
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اســتراتژی  تدويــن  بــرای  پيگيــری  و 

سنديكا از جانب شما چه بود؟
 بــا توجــه بــه اینكه فلســفه وجــودی و 
كمیســیون  منظور اساســی از تشــكیل 
ســندیكا  در  توســعه  و  تحقیــق 
كــه  بــود  كارآمــد  فكــری  اتــاق  ایجــاد 
بتوانــد بــا مطالعــه و پاالیــش مســتمر 
درونــی ســندیكا،  و  شــرایط محیطــی 
كارآمــد و  نقطه نظــرات و پیشــنهادات 
كند  اثربخشــی بــه هیــأت مدیــره ارائه 
كمیسیون در این  علت و انگیزه اصلی 

خصوص مشخص می شود.
پااليــش  و  مطالعــات  ايــن  تأثيــر   
و  ســازمانی  درون  عوامــل  مســتمر 
برون ســازمانی چــه مطلوبيت هايی 

برای سنديكا دارد؟
 الزم به توضیح است كه در عصر حاضر 
و  ســندیكا  جایــگاه  ارتقــای  و  حفــظ 
تأمیــن منافع صنفی اعضا در راســتای 
چشم انداز و اهداف راهبردی سندیكا 
و  تحقیــق  واحــد  اقدام هــای  بــدون 
و  بــا معیارهــای علمــی  و  توســعه ای، 
در عیــن حــال بومی شــده امكان پذیر 
نیســت و انجام بیانیــه مأموریت راهی 
بــرای رســیدن ســندیكا بــه ســازمانی 

هوشــمند، یادگیرنــده، و چابک اســت. لــذا براســاس پارادایم هزاره 
ســوم، بایــد امــور ســندیكا را بــا تغییــرات و دگرگونی هــای پرشــتاب 
جهــان منطبــق می كردیــم چــون بــه قــول آن اندیشــمند نغزگــوی 
مدیریــت »شــما می توانیــد تغییــرات متناســب بــا تحــوالت جهانی 
كه  كسی  كه بقا اجباری نیســت!« یعنی فقط  نداشــته باشــید، زیرا 
نمی خواهــد به بقای خود ادامه دهد نیاز به تغییر نخواهد داشــت 
كنیم و سازمان را  كه همواره تحقیق  ولی برای ماندگاری الزم است 

با دگرگونی های شگفتی ساز هماهنگ سازیم.

 آقای مهندس علياری آيا اين رسالت فقط برعهده كميسيون 
تحقيق و توســعه است آيا اقدام جزيره ای می تواند منبع و منشأ 

دستيابی به راهبردها باشد؟
 امــروز بهره گیــری از تكنیــک برنامه ریــزی اســتراتژیک بــرای ادامــه 
حضور و بالندگی در عرصه بسیار پرشتاب و رقابت آمیز سازمان ها و 
كمیسیون  گردیده است و  مؤسسات به یک ضرورت محتوم تبدیل 
تحقیق و توســعه ســندیكا به خواســت فرهیختگان صنف و اعضای 
محترم هیئت مدیره برای دســتیابی به چشــم-اندازهای مورد نظر 
ســندیكا می بایســتی از این ابزارهای اثربخــش بهره برداری مطلوب 
را بعمــل مــی آورد. الزم بــه توضیــح اســت برنامــه تحقیــق و توســعه 
هم پوشــی،  جهــت  در  و  ســندیكا  كالن  برنامه هــای  چارچــوب  در 
كمیسیون های سندیكا قرار دارد  هم كوشــی و ارتباط خالق با ســایر 

و هرگز اقدامی جــدا از مجموعه نبوده 
و نیست.

 
ً
آقــای مهندس علياری اساســا   

تمركــز  بــر  ســنديكا  مديــره  هيــأت 
و  تحقيــق  كميســيون  فعاليتهــای 
كيد  توســعه حول چــه محورهايی تأ
 با ذكر اين محورها 

ً
داشــته اند؟ لطفا

اقدام های انجام گرفته در اين زمينه 
را توضيح دهيد.

كمیســیون  محــوری  مأموریــت    
تحقیق و توســعه عالوه بر ایفای نقش 
 R&D واحــد  جایــگاه  در  آن  ماهــوی 
ســندیكا، از ســوی هیأت مدیــره تهیه 
و تدویــن برنامــه اســتراتژیک ســندیكا 
اســاس  ایــن  بــر  كــه  گردیــد.  تعییــن 
كارگروه  كمیســیون تحقیق و توســعه و 
متشكل در آن با بحث ها و بررسی های 
زمانبنــدی  مراحــل  انجــام  و  فــراوان 
شده برنامه ریزی استراتژیک، اهداف 
راهبــردی ســندیكا را برمبنــای درجــه 
نمودنــد.  تعریــف  اولویــت  و  اهمیــت 
شایان ذكر است كه در طول این دوره، 
الاقل ماهی دو جلســه برای بررســی و 
تبادل نظر موضوعات دستور جلسات 
گردیده است. كارگروه متشكله برگزار  كمیسیون و  با حضور اعضای 

كه    بالطبع برای تهيه برنامه اســتراتژيک ســنديكا الزم اســت 
بيانيــه مأموريــت، چشــم انداز و اهــداف راهبــردی و پروژه هــای 
زمينــه  ايــن  در  گــردد.  معيــن  و  مشــخص  برنامه هــا،  عملياتــی 

مقداری توضيح دهيد.
كمیســیون تحقیق و  كردید اعضای  كه به درســتی اشــاره   همانطور 
كه جا دارد از تک تک  توســعه با صرف وقت زیاد و اهتمام شایســته 
ایــن عزیــزان پرتــالش تشــكر و قدردانــی نمایــم توانســتیم بیانیــه 
چشــم انداز، مأموریــت و اهداف راهبردی ســندیكا را تهیه و تنظیم 
كــه بــر روی تک تک  كنــم  نماییــم. الزم اســت بــه ایــن نكتــه اشــاره 
كامل انجام  كارشناسی  كار  واژه ها و مفاهیم بحث و بررسی دقیق و 
كه در حــد و اندازه اســتانداردهای  كاری بــود  كــه ماحصــل آن  شــد 
كه هرقــدر این  گردیــد. می دانیــد  متعــارف جهانــی طراحــی و تهیــه 
گزاره های خالصه تری آورده شــوند مناسب تر است. لذا  مفاهیم در 
كه به تصویب  گزاره زیر نهایی شــد  بیانیه چشــم انداز ســندیكا را در 

و تأیید هم رسید: 
بیانیه چشــم انداز سندیكا- ایفای نقشــی مؤثر در حمایت از اعضاء 
و مشــاركت در تصمیم ســازی و تصمیم گیــری بــرای توســعه پایــدار 

می باشد.

 در عصــر حاضــر حفــظ و ارتقــای جایــگاه 

ســندیکا و تأمیــن منافــع صنفــی اعضــا در 

راهبــردی  اهــداف  و  چشــم انداز  راســتای 

ســندیکا بــدون اقدام های واحــد تحقیق 

و توســعه ای، و بــا معیارهــای علمــی و در 

عین حال بومی شــده امکان پذیر نیست 

بــرای  راهــی  مأموریــت  بیانیــه  انجــام  و 

رســیدن ســندیکا به ســازمانی هوشمند، 

یادگیرنده، و چابک اســت. لذا براســاس 

پارادایــم هــزاره ســوم، باید امور ســندیکا 

پرشــتاب  دگرگونی هــای  و  تغییــرات  بــا  را 

جهان منطبق می کردیم
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در مــورد بیانیــه مأموریــت ســندیكا نیــز ســعی شــد ضمــن حفــظ 
گزاره، وضوح و روشنی مفهوم آن با دقت ارائه  جامعیت و مانعیت 

شود.
بیانیه مأموریت ســندیكا- سندیكای شــركتهای ساختمانی ایران 
كشــور  كارفرمایی  بــه عنــوان یكی از قدیمی ترین تشــكلهای صنفی 
بــا اتكاء به اعتقاد راســخ صنف به امر آبادانی و ســازندگی مأموریت 
خــود را دفــاع از منافــع صنفــی اعضــا و تعالــی جایــگاه ســندیكا و 
شــركتهای عضو در ســطح ملــی و فراملی با جلب اعتمــاد ذینفعان 
كیفــی اعضــا و ارائــه خدمــات مناســب بــه آنــان  كمــی و  و توســعه 

می داند. 
كه طراحی و تدوين اهداف دهگانه سنديكا   به نظر می رســد 
 در اين 

ٌ
ماحصل اين نشســت های مستمر و مداوم باشد. لطفا

زمينه توضيح فرماييد.
كلیــه جوانــب امــر و تعییــن   بلــه همینطــور اســت؛ مــا بــا بررســی 
طــی  و مســائل ســندیكا  اهمیــت موضوع هــا  و درجــه  اولویت هــا 
كه  كردیم  مراحلــی ده هــدف راهبــردی را بــرای ســندیكا مشــخص 

عبارتند از:
كسب جایگاه شایسته برای سندیكا  -1

كالن )افزایــش تصدی گــری بخــش  2- تأثیرگــذاری بــر تصمیمــات 
خصوصی در صنعت احداث(

3- دفاع از حقوق اعضا
4- ارتقاء توانمندی اعضا

و  مــادی  منابــع  حفــظ  و  )تأمیــن  ســندیكا  اعضــای  رضایــت   -5
معنوی اعضا(

6- تأمین و مدیریت منابع مالی
كلیدی 7- رضایت ذینفعان 

8- توسعه ظرفیت و بهره وری شركت تضمین
كه اتحاد ما را تضمین می كند. 9- حفظ ارزش های بنیادینی 

10- سرآمدی در ارتباطات
كــه در خــالل انقضای  كنــم  الزم اســت ایــن توضیــح را هــم اضافــه 
مســئولیت هیــأت مدیــره دوره بیســتم، فرایند امر پیاده-ســازی و 
گردید ولی تمركز  اجــرای برنامه اســتراتژیک با وقفه و تأخیر مواجــه 
كمیســیون تحقیق و توســعه در دوره بیســت و یكم  اصلی فعالیت 
عالوه بر انجام وظایف ذاتی كمیسیون، به اجرایی كردن پروژه های 

مصوب برنامه اســتراتژیک ســندیكا و انجــام مأموریتهای محوله از 
طــرف هیــأت مدیــره، و نیز بــرآورد بودجه مــورد نیاز مصروف شــد. 
در ضمــن بــرای رســیدن بــه هــر یــک از اهــداف، برنامه ریزی هــا و 
كه در شرف تكمیل  سیاست گذاریهای مدونی تهیه و تنظیم شده 

و پیاده سازی می باشد.

گســترده و اثربخــش فعاليتهــای    بــا توجــه بــه ابعــاد بســيار 
كميســيون تحقيــق و توســعه بالطبــع بــرای رســيدن بــه اهــداف 
 
ً
دهگانه، اســتراتژيها و راهبردهايی نيز تدوين شــده است لطفا

در صــورت وجــود چنيــن اســتراتژيهايی مختصــر توضيحــی در 
زمينه آنها ارائه دهيد.

كه اشــاره نمودید برای دســتیابی به هدفهای دهگانه،   همانگونه 
كمیســیون تحقیــق و توســعه بــا بررســی ضعفهــا و قوتهــای )درون 
ســازمانی( و تهدیدها و فرصتهای )برون ســازمانی( و با اســتفاده از 
 WT,WO,ST,SO اقدام به تدوین اســتراتژیهای SWOT  ماتریس

نموده و بدین منظور فعالیتهای زیر را انجام داده است:
1- پیشــنهاد ســاختار ســطح اول تصمیم گیــری ســندیكا و تصویت 

آن در هیأت مدیره 
2- تهیه نمودار ســازمانی ســطح دوم و ســوم سندیكا و تصویب آن 

در هیأت مدیره
پروژه هــای  تفكیــک  و  پروژه هــا  اولویت بنــدی  مــدل  تدویــن   -3

سندیكا به پنج اولویت مشخص
4- دسته بندی پروژه ها براساس ماهیت )به فرایندی و پروژه ای(

5- فازبنــدی اجرای پروژه های 72گانه ســندیكا )كه البته در جای 
كرد( خود به این پروژه ها اشاره خواهم 

كره با مشــاور جهــت عقد قرارداد مربــوط به طراحی  6- انجــام مذا
معماری ســازمانی ســندیكا و طراحی روش پیاده سازی، با نظارت 

مدیریت مشاور )به انضمام برنامه زمانبندی اقدام های مربوطه(
آمــاده شــدن آن جهــت  بــا مشــاور و  قــرارداد  7- نهایــی نمــودن 

تصویب هیأت مدیره

كرديــد در دوره  كه اشــاره   آقــای مهنــدس عليــاری همانطــور 
بيستم، برنامه ريزی استراتژيک سنديكا با ده هدف استراتژيک 
و 72پروژه عملياتی تهيه و تصويب شد و در دستور كار كميسيون 
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 توضيحی در مورد 
ً
گرفــت. لطفا تحقيــق و توســعه برای اجرا قرار 

اين پروژه ها و روند بررسی و بازنگری آن ارائه دهيد.
 بله؛ همانطور كه در سؤال شما نیز منعكس است پروژه های 72گانه 
مصــوب، در كمیســیون تحقیــق و توســعه مــورد مطالعه و بررســی و 
كارگروه- بازنگــری قرار گرفت و پس از بحث و بررســی های فــراوان در 

های تخصصی این پروژه ها در 5 گروه طبقه بندی گردیدند.

 لطفا  گروه های پروژه های طبقه بندی شده را توضيح دهيد.
گرفت. گروه های زیر قرار   فازبندی پنجگانه پروژه ها در 

كه بعداًَ در  گروه 16 پروژه مبنایی سندیكا قرار دارد  گروه  1- در این 
كرد. كافی ارائه خواهم  مورد هر یک توضیح 

گروه 2- در این گروه 7 پروژه با رویكرد تقویت ساختار ستاد اجرایی 
گرفته است. و دبیرخانه سندیكا قرار 

گروه 19 پروژه با رویكرد تعامالت درونی ســندیكا  گــروه 3- در این 
)هیــأت مدیــره، اعضــا و مؤسســات تابعــه ســندیكا( تعریف شــده 

است.
گروه 24 پروژه با رویكرد تعامالت بیرونی سندیكا را در  گروه 4- این 

خود جای داده است.
كالن  گروه شــامل 6 پــروژه با رویكرد بررســی محیط  گــروه 5- این 

بخش خصوصی و اخالق مهندسی حرفه پیمانكاری است.

 آقــای مهندس علياری اولويت بنــدی برنامه های مصوب بر 
چه اساسی انجام شده  است؟

ک عمل نخســت، اهمیِت اثرگــذاری پروژه ها  - در ایــن رابطــه مال
بــر نتایج اقدامهای ســندیكا، بــا رصدكــردن   موضوع های درونی 
ســندیكا از جمله ســاختار و ســازمان دهی شــاخصه های اصلی و 

محوری بوده است.
ک عمل بعدی یا دوم در اولویت بندی، فوریِت موضوع های  - مال

مرتبط با سندیكا بوده است.
كلیدی بودِنِ نقش پروژه ها به  ک سوم در این اولویت بندی  - مال
ویــژه نقش آنها در ایجاد تحرک و پویایی در ســایر پروژه ها مدنظر 

قرار داشته است.
كــه ذهنم یــاری می كند  ک چهــارم اولویت بنــدی تــا جایی  - مــال
مربوط به ســهولت و امكان پذیری اجرای پروژ ه با توجه به فراهم 

بودن شرایط نسبی آن تعریف شده بود.

ک پنجــم و آخرین آن را در این اولویت بندی مزیِت در حال  - مــال
اجــرا بــودن غالــب پروژه ها و عــدم نیاز آنهــا به منابــع مالی خاص 

جهت اجرا تشكیل می داد.

ح شــده در اين مصاحبه   آقــای مهندس علياری موارد مطر
كميسيون تحقيق و  نياز به طراحی ساختار دارد. در اين زمينه 

توسعه چه اقدامهای مؤثر ديگری را انجام داده است؟
كه  كرد  كمیســیون تحقیق و توســعه احســاس نیاز   در این بخش 
كه در این طراحی  بــه طراحی ســاختار بپردازد. الزم به ذكر اســت 

كه: كارگروه به این نتیجه رسید  ساختار 
كند 1- باید الگوی سطح اول ساختار تصمیم گیری را پیاده سازی 

كه  2- به طراحی ســاختار ســازمانی  در ســطح اول و دوم بپردازد 
كمیســیون تحقیق و توســعه پیشــنهاد عقد قرارداد  در این زمینه 
كه مورد  كرد  ح  با مشاور )شركت مهندسی پژوهش بهنگام( را مطر
گزاره ســازمان دهی نوین  گرفــت. در این قــرارداد دو  تصویــب قرار 

ح بود: مطر
1- طراحی معماری سازمانی سندیكا

2- طراحــی روش پیاده ســازی و نظــارت بــر اجــرای برنامه هــای 
استراتژیک سندیكا

كارهای فــراوان ديگری  كه   آقــای مهندس احســاس می كنم 
كه نســبت به  كه بايســتی به آنها نيز بپردازيد. از محبتی  داريد 
كنيم.  ماهنامه پيام آبادگران داريد نمی خواهيم سوءاســتفاده 
گر شــما نيــز موافق باشــيد در همين  قســمت اول مصاحبــه را ا
جــا به پايان می بريم و قســمت دوم آن حول طراحی ســاختار 
ســازمانی ســنديكا و طراحــی روش پياده ســازی و نظــارت بــر 
اجــرای برنامه هــای اســتراتژيک ســنديكا را بــا اخــذ ايــن قول و 

پذيرش آن توسط جنابعالی به شماره آينده موكول می كنيم.
كاماًل با پیشــنهاد شــما موافقم. قســمت دوم مصاحبــه را برای   -

شماره اردیبهشت ماه ماهنامه پیام آبادگران موكول می كنیم.
- بار دیگر از شــما برای پذیرش مصاحبه و فراهم ســاختن امكان 

گفتگو تشكر و قدردانی می نمایم.

مــن هــم از شــما و ســایر همكارانتــان در ماهنامه تشــكر می كنم و 
برایتان آرزوی موفقیت دارم. 
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در ابتــدای ايــن ديــدار مهنــدس نــوروزی، رئيس هيــات مديره 
گفت:  شركت تابليه و رياست هيات رئيسه رسته آب سنديكا  
كار فعالیتهــای شــركتهای عضــو دو فــراز  بحــث مطالبــات و ســاز و 
مهم از ســخنان امروز هســتند. بحث دیگر درباره تغییر و تحوالت 
وزارت نیــرو و ارزیابــی آن اســت. با توجه به تهدیدهــا و فرصتهای 
كــه به نظر  موجــود الزم اســت  رســته آب فعال تــر باشــد. در حالی 
گذشــته افت داشته ایم. این بازیابی قدرت  می رســد ما نسبت به 
كمــک و همیــاری همــه اعضا مقدور اســت. در این مــورد مدیر  بــا 
اجرایی و هیات رئیسه نقش مهمی دارند. از این رو پیشنهاد می 
كنم هیات رئیســه جدیــدی با حضور افرادی جوانتــر و عالقمندتر 

تشكیل شود. 
در ادامــه مهنــدس فريــدون خزاعی با اشــاره به تغییــرات وزارت 
كه بــه ارزیابی ایــن تغییــرات بپردازند.  نیــرو از حاضــران خواســت 
گفت: مشــكل از آنجایی شــروع  كــه  آقــای مهندس ناصر معدلی 
كه به اصناف بها داده نمی شود. این بی-اعتنایی از بی  می شود 

قدرتــی اصناف نشــات می گیرد و دلیل آن نیز متفرق بودن اســت 
گفــت دولت  كنفرانــس صنعــت احــداث  چنانچــه آقــای باهنــر در 
كند. امروزه چند نوع انجمن و  كسی باید صحبت  نمی داند با چه 
گر چهاردیواری خود را  كدام فكر می كنند ا تشكل وجود دارد و هر 
كه مشكل همه  كنند به نتیجه مطلوبی می رســند. در حالی  جدا 
رســته ها و ســندیكاها مشترک اســت و لزومی به تعدد آنها نیست 
كه بعضا به جای تعامل با هم رقابت دارند. متاسفانه در  در حالی 
كارها را شــركتهای دولتی  مناقصات موجود، نزدیک به 95 درصد 
كــه بعــد از خــروج شــركتهای خارجــی اولین  گرفته انــد در صورتــی 
زیربناهــای توســعه را بخــش خصوصــی ســاخت. در حــال حاضــر 
نیــز بخش دولتی با اســتخدام نیروهای بخــش خصوصی فعالیت 

می كند.
وی افــزود: ما هیچ وقت نتوانســته ایم راجع بــه مطالبات خود به 
كه سیاست اقتصادی مورد تائید  نتیجه مناسبی برسیم در حالی 
مقام معظم رهبری حمایت از بخش خصوصی است. اعتقاد من 

روز يكشــنبه  18 اســفند  رسته آب سنديكای شركتها ســاختمانی در محل سنديكا نشستی داشت تا ضمن بررسی شرايط 
اقتصــادی در ســال 1393 دربــاره لــزوم انتخاب هيــات مديره جديد به توافق برســد. و با توجه به شــرايط اقتصادی جديد 
گرفتــه در وزارت نيــرو، راهبــرد جديد اين رســته را تدوين نمايد. بــا توجه به اهميت اين رســته در ميان  و تغييــرات صــورت 
گزارشی از اين ديدار تهيه شده كه جهت اطالع خوانندگان  رسته های مختلف سنديكا به عنوان اولين و فعال ترين رسته، 

ج می گردد.  محترم ماهنامه عينا در

ح شد: در نشست رسته آب مطر

کید روی مطالبات صنفی در شرایط کنونی تا
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كه اول باید فونداسیون هر ســاختمانی درست بنا شود  این اســت 
گیرد. امروز محیط سیاسی بهتری  تا روی آن بارگذاری و بنا صورت 
گر ما دور هم  برای فعالیت بخش خصوصی به وجود آمده است و ا
جمــع شــویم می توانیــم فونداســیون مطلوبی بســازیم. تــا دور هم 
كه با مشكالت زیادی دست به  جمع نباشــیم نمی توانیم از دولتی 

گریبان است انتظار چندانی داشته باشیم. 
كه  مهنــدس خزاعــی با اشــاره بــه اینكه مقرر و مصوب شــده اســت 
رســته های جدیــدی در ســندیكای شــركتهای ســاختمانی ایــران 
كــه از  تشــكیل شــود  افــزود: رســته آب احتیــاج بــه تیــم قــوی دارد 
كنــد، بایــد دیــد در برابــر تغییــرات جدیــد وزارت نیــرو چه  آن دفــاع 

گردد.  كه تدوین  استراتژی الزم است 

مهندس بهمن دادمان دبير ســنديكای شــركتهای ســاختمانی 
گفــت: الزم بــود بعــد از تشــكیل دولــت تدبیــر و امیــد،  ايــران نيــز 
زودتر از این دور هم جمع می شــدیم، بــرآوردی دقیق تر از وضعیت 
كار قــرار داریم و  كجــای  موجــود بــه دســت می آوردیم تــا بدانیم در 
مولفه های وزارت نیرو در چه ســمتی اســت. و ما چگونه باید خود 
را با این اســتراتژی ها تطبیق دهیم. ما نیاز به تجدید حركت داریم 
كه در مــوارد اصلی  تــا با حرارت و اشــتیاق بیشــتر به ســمتی برویــم 
كنیــم. البته در یک  كلیــدی بــا وزارت نیــرو رابطه مناســبی برقــرار  و 
كه آقایان نسبت به پروژه ها منفعل  گفت  كلی می توان  جمع بندی 
هســتند و اشــتیاقی به تداوم یا تعریف پروژه جدید ندارند. این بی 
كه وارد فضای جدیدی شــده اند  رغبتی شــاید به دلیل این باشــد 
كه بحرانهای زیادی از مســئله افت سفره های آبی، نشست دشتها 

و بحث های مربوط به دریاچه ها و ... را پیش رو دارند
وی افزود: ما طی نامه  ارســالی با امضای مدیران ارشــد 40 شــركت 
عضــو ســندیكا خطــاب به وزیــر نیرو ضمــن تبریک به ایشــان، خود 
كردیم. اما متاســفانه برخی  كارگزار نظــام معرفی  گــروه  را بــه عنوان 
كه پیمانــكاران با مجلس البی  كــی از آن بود  شــنیده ها در افــواه حا
كه ما هنوز درگیر مســائل  كنند درحالــی  كــه پروژه تعریــف  می كننــد 
كردیــم در این بــاره با اســتدالل  و مشــكالت خــود هســتیم. ســعی 
كردیم  كار ارائــه دهیم. از جمله درخواســت  كنیــم و راه  روشــنگری 
كه به منابع عمومی یا روشــهای اســتقراضی  از تعریــف پروژه هایــی 
در  قانــون  اســتناد  بــه  را  مــا  و  شــود  خــودداری  هســتند  متكــی 
كــه هنــوز از آن  موضوعــات مربــوط  بــه برنامه ریــزی شــركت دهنــد 
طرف بازخوردی دیده نشــده اســت. البته ما این امر را خوشبینانه 
گذاریم. به هر حال باید  گرفتاریهای عدیده دولت مــی  بــه حســاب 
با وزارت نیرو تعامل دو جانبه داشــته باشــیم و پاســخ مطالب خود 
كنیم. ضمــن اینكه به عنوان  را بــه صورت صریح و شــفاف دریافت 
كه  وظیفه حرفه ای و ملی خود نقطه نظرات خود را در زمینه هایی 

كنیم.  وزارت نیرو در تالش برای حل آن است اعالم 
گــر جمــع مــا تحرک  كــه ا مهنــدس دادمــان افــزود: تصــور می شــود 

بیشــتری داشــته باشــد نقــش موفق تــری در حــل مســائل موجــود 
كشــور خواهیــم داشــت. امیــدوارم این مســئله از طــرف مقابل هم 
كه  گیرد. من فكر می كنم مسئله اصلی ما این است  مورد توجه قرار 
بدانیم دولت از بابت عملكرد در زمینه پروژه ها چه فضایی را دنبال 
می كند و برای پرداخت مطالبات چه برنامه ای دارد. اسناد 10 هزار 
و 500 میلیــارد تومــان در معاونــت نظــارت راهبــردی در ذیحســابی 
جمع شــده و به عنوان بدهی معوق لیســت شــده است. آنها قصد 
داشــتند اوراق خزانه اسالمی بفروشــند و قصد نقدپردازی داشتند 
كــه همــه قصدها به حد اوراق مشــاركت فروش نرفته ختم شــد. در 
همیــن زمینه بنــده نامه ای به آقای چیت چیان نوشــتم و طی آن 
كه این اوراق را دریافت  ایرادهای این اوراق و مشكالت شركتهایی 
كردم. نامه ای به آقای نوبخت فرستاده شد.  ح  كرده بودند را مطر
گفتگــوی دولت و بخش  نامه ای هم به آقای شــافعی دبیر شــورای 
كار   كســب و  خصوصــی در موضــوع مــاده 11 قانــون بهبــود فضــای 
فرســتاده شــد. تداوم این پیگیری ها می تواند نتیجه بخش باشد. 
گر در موضوعات مهمی از این قبیل تحرک باال داشته  تصور می كنم ا
باشیم موفق خواهیم بود. برای نمونه یک سری بحثهایی در مورد 
كردیم و قطعی شد  كه ما اقدام به استعالم  ماده 46 اتفاق می افتاد 
كارفرمــا نمی توانــد درخواســت ضبــط ضمانت نامــه نماید بلكه  كــه 
كند و نظر  باید به هیات سه نفره انتخاب شده توسط وزیر مراجعه 
گردد. ما نیز نتیجه این  آنها نیز باید توسط وزیر تائید شود تا اعمال 
كردیم تا به سیســتم  كل بانک مركــزی اعالم  اســتعالم را بــه رئیــس 
كردیم و متوجه  كنند. درباره اوراق مشاركت نیز بررسی  بانكی ابالغ 
كه بر اساس آن تامین سود  كردند  شدیم، بانكها طبق قانون عمل 
كننــده اســت. بانــک عامــل تعهــدی درباره  اوراق برعهــده منتشــر 
ع اوراق مشــاركت ندارد. شــاید در یک  پرداخــت ســود و اصــل و فــر
گفت تســلط به جزئیات قوانیــن و ضوابط  كلــی بتوان  جمع بنــدی 
گر حاضــران در همین جمع نكات  كمک می كنــد. ا بــه موفقیــت ما 
مبهمــی دربــاره مالیــات بــر ارزش افزوده یا شــرایط عمومــی پیمان 
كمیســیونهای ســندیكا می تواننــد بــرای پیگیری و روشــن  دارنــد، 

كند. شدن آنها اقدام 
در ادامه مهندس دهنبی گفت: متاسفانه اوراق مشاركتی در قبال 
كــه 3 درصــد مالیــات و 6 درصد هم  طلــب پیمانــكاران داده شــده 
كارفرمــا پولی دریافت  كه ما از  مالیــات ارزش افــزوده دارد در حالــی 
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گفت: در این زمینه بخشــنامه ای  كه مهندس دادمان  نكرده ایــم. 
كارفرما  كنــد در مدت دو ماه بایــد  كــه خاطرنشــان می  وجــود دارد 

كند وگرنه باید جریمه آن را بپردازد. ارزش افزوده را پرداخت 
بــا بیــان اینكــه مــا چــاره ای نداشــتیم و  مهنــدس یزدگــردی نیــز 
بــرای دریافــت مطالبــات خــود تنهــا راه را پذیرفتن اوراق مشــاركت 
كــرد: بــا توجه به شــرایط موجود ما با شــور و  می دانســتیم، عنــوان 
شــوق بــه دولــت جدیــد نــگاه می كنیــم امــا قبــل از هر چیــزی الزم 
اســت بحــث مطالبــات پیمانكاران بــا راه حــل نهایی به ســرانجام 
برســد. متاســفانه در ایــن بــاره بــه جــای پرداخــت ایــن مطالبــات 
كه  كار به جایی می رسد  كم  كم  ک شده است. و  صورت مســئله پا
كــدام مطالبات؟ علیرغم تــالش، توان و اعتبار  كارفرمایــان بگویند: 
اجتماعــی پیمانــكاران، آنها روز به روز تحلیل می روند و شــاید این 
كارفرما توان الزم را نشــان  كــه در برخورد بــا  امــر بــه دلیل آن باشــد 
كارفرمــا و پیمانكار خدشــه دار شــود  گــر اعتمــاد متقابــل  ندادیــم. ا

امكان ادامه فعالیتهای اقتصادی وجود ندارد. 

گفت: بایــد به دو  مهنــدس حــدادزاده نيــز بــا تائيد اين ســخنان 
كوتاه شده است؟ آیا  روی ســكه توجه شــود. چرا دیوار پیمانكاران 
كه هر چقدر  كارفرما برمی گردد. واقعیت این اســت  همه ایرادها به 
كارفرما ترجیح می دهد بیشــتر با  كم تر باشــد  كار ما  ضریب خطا در 

ما وارد تعامل شود تا با افراد دیگر.

مهندس پيرودين مديرعامل شــركت ژيان و عضو رسته آب نيز 
كرد: در حال حاضر بانكها از مســئله اوراق ســر باز می زنند.  عنوان 
گاه خود موســس  كه  و الزم اســت در ایــن بــاره صنــف مــا با بانكهــا 
كره شــود. اغلب تغییرات در دولت مربوط  آن بوده اســت، وارد مذا
بــه مدیریتها بوده و عمال در بدنه ســازمانها تغییری صورت نگرفته 
كه درباره اوراق تصمیم می گیرند. در  اســت. و همین افراد هستند 
كه سیســتم قدیمی حتی قادر به حل مشــكالت پروژه های  حالی 
در حال اجرا نیســت چه برســد به تعریف پروژه های جدید. به نظر 
می رســد بــرای اولیــن قــدم باید در مــورد تجدید ســاختار ســازمان 

گیرد. مدیریت و مسائل بیمه و مالیات اقدامهای الزم صورت 
مهنــدس ســاالر علیاری عضــو هیات مدیره ســندیكا و عضو رســته 
آب نیز با بیان اینكه متاسفانه تمام صحبتها حول محور مشكالت 

كــرد: دربــاره اینكــه چــرا ضعیــف بوده ایم  بــوده اســت خاطرنشــان 
و نتوانســته ایم از حــق و حقــوق خــود دفــاع روشــمندانه علمــی و 
كه باعث شده  كنیم ســخن نمی گوییم. قطعا ضعفی بوده  حقوقی 
كردن آن جمع شــدن و فعال  مــا بــه اینجا برســیم، و برای برطــرف 
بــودن واقعــی در عرصــه عمــل الزم اســت. بایــد بــا دولــت و نهادها 
تعامل داشــته باشــیم و در امور ذیربط با آنها مشــاركت و همكاری 
گونه  ج و قرب ما خواهد شد. ما دو  كنیم. دفاع منطقی ما باعث ار
گرفتن  مطالبــات نقــدی و حقوقی، صنفی داریم. شــرایط مــا برای 
گرفتن مطالبات  مطالبات نقدی ســخت شــده ولی می توان بــرای 

كرد. صنفی اقدام 
كمیســیون قوانیــن ســندیكای شــركتهای ســاختمانی  وی افــزود: 
كار چند جلسه داشته  كســب و  درباره قانون بهبود مســتمر فضای 
كارشناســی و تخصصی انجام داده اســت  و پیرامون موضوع اقدام 
و در ایــن بررســی 4 مورد را غیر مرتبط بــا صنعت احداث، 9 مورد را 
در ارتباط غیر مســتقیم با آن و 6 مورد را در ارتباط  مســتقیم با آن 
كه دربــاره تدوین  كــرده اســت. در ضمــن در مورد  مــاده 4  ارزیابــی 
كار است، 400  كسب و  شــاخصهای مورد نیاز جهت بررسی محیط 
مورد مرتبط به آن در حال بررسی است تا بر اساس آنها نحوه رتبه 
كشورهای دیگر  كار ایران در مقایســه با  كســب و  بندی و  شــاخص 
مشــخص شــود. بررســی همیــن مــاده 135 میلیــون تومــان هزینه 
كار  كــه این قســمت قانــون  گذاشــت  گفتــه نبایــد  داشــته، البتــه نا

زیادی می طلبد چون متودولوژی را تعیین می كند. 
گونه ای است  وی افزود در مورد مطالبات حقوقی و صنفی فضا به 
كــه مــی توان آنها را به دســت آورد. این مطالبــات در زمینه قوانین 
كسب  و اجرای قوانین اســت از جمله قانون بهبود مســتمر فضای 
كــه 90 درصــد مســائل مــا در آن لحــاظ شــده اســت امــا برای  كار  و 
كردن آن  اجــرای آن اقدامــی صــورت نگرفته اســت و برای اجرایــی 
كنیم. بیش از 22-23 ماده این قانون دســتورالعمل،  بایــد همــت 
كه برای تدویــن آن باید  ضوابــط اجرایــی یــا آیین نامه مــی خواهد 
بــا وزارتخانــه هــا تعامل شــود. بــرای ایجاد ایــن تعامــل احتیاج به 
كنیم  كار  گــر بخواهیــم در ایــن مــورد  گروههایــی اســت و ا تشــكیل 

تجمیع توان همه انجمنها و تشكلهای مربوط ضروری است. 

گفت: سندیكا به عنوان  مهندس يزدگردی عضو ديگر رســته آب 
گروهها باشــد .مهندس  گروههــا باید محور تجمع این  متولــی این 
كرد: در شیوه نامه اوراق مشــاركت نوشته شده  ســبوخی نیز اشــاره 
كــه بانكها  اوراق بــه جــای طلــب خالــص پیمانكار اســت. در حالی 
كه بایــد آن را از  بــرای هــر دوره 3 ماهــه 7 درصــد ســود می خواهند 
كنیــم. نگرانی مــا در قانــون بودجه آمــده و منابع  جیــب پرداخــت 
گویا  كه  پیش بینی شده است. مشكل تخصیص اعتبار پروژه است 

همیشه احتمال اختصاص ندادن آن وجود دارد. 
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مهنــدس ناصرمعدلــی عضــو هيات رئيســه رســته آب عنوان 
كردم و مهندس  كــرد: من بــه بیانات مقام معظم رهبری اشــاره 
كردند. در  كار اشــاره  كســب و  علیــاری بــه قانــون بهبــود فضــای 
كار موظف شــده  كســب و  هر وزارتخانه ای معاونتی برای بهبود 
گــر ما هم بی  اســت. بدنــه دولتــی بی تمایل به اجرا هســت اما ا
تفــاوت بمانیــم مشــكالت بزرگ تر می شــود. ضعــف از افتراق به 
گذاشــته اســت. یداهلل  وجود می آید. خداوند قدرت را در جمع 
مــع الجماعــه. بخــش خصوصــی در طــول تاریــخ نشــان داده 
كشــوری  كردن هر  كه قادر بــه آباد  كــه تنها بخشــی اســت  اســت 
كــه بارها به اثبات رســیده را  اســت. ایــن بخش بایــد این نظریه 
قــدر بدانــد و متحــد و یكپارچــه و یكصدا جلــو برود. آقــای باهنر 
كدام یک از  گفت: ما نمی دانیم با  در ســخنرانی صنعت احداث 
كه ما را  كافی است  شما طرف هستیم. و توجه به همین جمله 
كســب  به یكصدایی ســوق دهد. من معتقدم باید درباره قانون 

گیرد. كار اقدامات الزم صورت  و 

گلســرخی از اعضای رســته آب نيز با اشــاره به لزوم  مهندس 
كنده هســتیم.  كــه پرا گفــت: اولیــن عیــب ما این اســت  اتحــاد 
كــدام از اعضــای صنــف مــا دنیایــی از امكانــات و اســتعداد  هــر 
گر ایــن توانمندی هــا یكجا جمــع شــود می توانیم  كــه ا هســتند 
كنیم.  دولت دیگر نفت  كشور را فراهم  زمینه پیشرفت و توسعه 
كند.  كارفرمــای بــزرگ باشــد و بین مــا منابع تقســیم  كــه  نــدارد 
بــرای همیــن به انجمنهــا روی آورده اســت و از ضــرورت تقویت 
انجمنهــا صحبــت می كنــد. موسســه تحقیــق و توســعه صنعت 
كار بسته تا  كسب و  احداث قراردادی درباره یكی از تبصره های 
كند. امیدواریم در آینده بقیه موارد را هم  اییــن نامــه آن را تهیه 
كار یک انجمن  نیست و برای انجام  كارشناسی  كند.  كارشناسی 
كارشناســی الزم با ســازمان دهــی انجمنها  كار علمــی و  آن بایــد 

گیرد. صورت 

كرده و  كرد: صنف مــا ضعیف عمل  مهنــدس قربانــی نيز اظهار 
تا از لحاظ  قانونی قوی نباشد و از  شركتهای خود حمایت همه 
جانبه نداشــته باشــد اوضــاع عوض نمی شــود. همین مســائل 
كارافرینان و دولتی هــا برای ما جایگاهی در نظر  باعث می شــود 

نگیرند و حقوق ما را نادیده بگیرند. باید صنف از لحاظ حقوقی 
پیگیر مطالبات اعضای خود باشد.

كه از  كــرد: ســندیكا هرمی اســت  مهنــدس معدلــی نيــز عنــوان 
600 عضــو تشــكیل شــده و همــه منافــع مشــتركی دارنــد  و بایــد 
كه مهندس  كنند  برای منافع یكســان به طور مســاوی فعالیت 
كــه شــركتهای عضو بــا انتخاب  يزدگــردی بــا بیــان ایــن مطلــب 
هیــات مدیره انجمن آنها را برای انجام امور پیش قدم می كنند 
كــرد: البته هــر عضوی در حــد توان و فرصــت زمانی خود  كیــد  تا

باید مسئولیت پذیر باشد. 
گفت:  مهندس سعادت در تكميل صحبتهای آقای يزدگردی 
كه   تركیب هیات مدیره باید از افراد جوان و خوش فكری باشند 
كالن  كار جمعی دارند. باید در انتخابــات محورهای  اعتقــاد بــه 
كمک  كه برای محقق شــدن آنها  ح شــود و افــرادی بیایند  مطــر

كنند.

ح شــده عنوان  مهنــدس نوروزی بــا جمع بندی مباحث مطر
كه باید  كرد: متاسفانه موضوع مطالبات موضوعی جدی است 
كه  كارفرمایی  كــه  گیــرد. چــرا  دربــاره آن اقــدام حقوقــی صــورت 
گذار می كند مجرم اســت. متاســفانه  كار وا تامیــن مالی نــدارد و 
كارمند خود می داند و نه طرف پیمان خود.  كارفرما پیمانكار را 
كــه این فضا  كار را می بنــدد و تــا زمانــی  كســب و  كارفرمــا فضــای 

بسته است اصالحی در شرایط موجود دیده نمی شود. 
وی افــزود: اینكه دولت پول ندارد مزیتی برای بخش خصوصی 
گر دولت پول داشــته باشد این شرایط ادامه می  كه ا اســت چرا 
یابــد. ولی در شــرایط پیــش آمده دولت ناچار اســت برای ایجاد 
كارآفرینــان شــود. مــا بایــد خودمــان  اشــتغال دســت بــه دامــن 
كنیــم  و منابــع آن را تعریــف نمایــم و ســرمایه گذار  پــروژه تعریــف 
بیابیــم. بــا ایــن رویكــرد دولت بــه عنوان تصمیم ســاز بــا ما وارد 
كه می توان درباره قوانین  تعامل می شــود. در این تعامل اســت 
كار و آیین نامه ها به تفاهم دو جانبه ای  باالدســتی و روشــهای 
رســید. وی در پایــان بــر لــزوم انتخــاب هیات رئیســه رســته آب 
كرد. از مهندس خزاعی خواســت مقدمات این انتخابات   كید  تا

كند. را فراهم 
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كارگر در جهان امروز قربانی حوادث ناشی از  به صورت روزمره میلیونها 
كارافتادگی تعداد زیادی نیز جان  كه عالوه بر معلولیت و از  كار می شوند 
كنار اخباری ناشی از جان  گوشه و  كشور خود نیز هر روزه از  می بازند در 
كارگران و دســت اندركاران تولید و ســازندگی منتشــر می شود بر  باختن 
كارگر یكی  كشورهای پیشرفته ساالنه از هر ده نفر  طبق آمار منتشره در 
كه بشود به آن  كشــور ما هرچند آمار رســمی  دچار حادثه می شــود. در 
اســتناد نمود منتشر نمی شود، ولی مســلماً تلفات و خسارات بیشتر از 
كارگر  كار از سویی سبب ناراحتی خود  این می باشــد. حوادث ناشــی از 
و همچنیــن خانواده و همكاران می شــود و از ســوی دیگــر از بین رفتن 

سرمایه و تزلزل بنیان اقتصادی جامعه را به همراه می آورد. 

كار هرچند جزئی ســبب درد و  همــه می دانیــم هرگونه حادثه ناشــی از 

كارگر مصدوم شــده و ناراحتی و مشكالت را برای خانواده اش  ناراحتی 
كه حادثه شــدید بوده و منجر  به همراه دارد، بدیهی اســت در صورتی 
كارافتادگی دائمی شود این مسئله اهمیت بیشتری پیدا  به مرگ و یا از 
كه می دانیم ســرمایه اصلــی هر جامعه و به تبع  می كنــد. همان طوری 
كاری آن هستند و پیشرفت  آن هر بنگاه اقتصادی و تولیدی نیروهای 
كار هر  كار افراد جامعه بستگی دارد، محصول  و ترقی جامعه به نیروی 
كارگــر نــه فقط مایه امــرار معاش زندگی و خانواده اســت، بلكه ســرمایه 
و پشــتوانه اقتصــادی یــک جامعــه نیــز هســت. ســالها طــول می كشــد 
كارگر نیمه ماهر و ماهر و اســتادكار  كارگر ســاده بــه  كارگر از حالت  تــا یک 
تبدیــل شــود در این ســالها هزینه هــای فراوانی صرف آموزش و رشــد و 
كار  گر ایــن افراد به علت حوادث ناشــی از  توســعه ایــن افــراد می گردد. ا
 نتوانند شــغل خود را داشــته باشــند عالوه بر به هدر رفتن ســرمایه های 
فوق الذكر طبیعتاً سبب تزلزل در شرایط اقتصادی خانواده و متعاقب آن 

تزلزل در اوضاع اجتماعی می شود. 

كه باشــند برای  از نظــر اقتصــادی هم حوادث به هر صورت و درجه ای 
كه به صورت مستقیم  كارفرما و جامعه زیانهای زیادی دربر دارند  كارگر، 
و غیرمستقیم است، از زیانهای مستقیم می توان به خسارتهای ناشی 
كار بــه علت حادثه هزینه های درمانی و خســارت پرداختی  از وقفــه در 
كه نهایتاً هم این  كرد،  در مورد ازكارافتادگی موقت، دائم یا فوت اشاره 

هزینه ها به دوش جامعه سنگینی ایجاد می كند. 

همیشه میزان زیانهای غیرمستقیم حوادث كار در تمامی كشورها بیش 

از زیانهای مستقیم است در محاسبه زیانهای غیرمستقیم باید زیانهای 
كردن به فرد مصدوم،  كارگران به علت كمک  كار ســایر  ناشــی از وقفه در 
كار پس از  گفتگو در مــورد علت وقوع حادثه به هم ریختن نظم  بحــث و 
انتقال كارگر به بیمارستان تا موقع گماشتن فرد مناسب برای انجام امور، 
خسارات وارده به ماشین آالت و نهایتاً خسارات ناشی از تقلیل فعالیت 
كار )در صورت معلولیــت( نیز باید مورد  كارگــر مصــدوم پس از برگشــت به 

گیرد.  توجه قرار 

كار نشــان دهنده ایــن حقیقــت  بررســی علــل وقــوع حــوادث ناشــی از 
كار علل متعددی دارد و بررســی علل وقوع  كه حوادث ناشــی از  اســت 
كار علت واحدی نداشته  كه حوادث ناشی از  حوادث نشان می دهد، 
كار، شــرایط  كه به نوع  و معلــول مســائل فنــی و انســانی زیادی اســت، 
كلی  كار و ابــزار مورد اســتفاده بســتگی دارد، ولــی بطور  محیــط انجــام 
كرد  می توان آنها را به دو دســته علل مســتقیم و غیرمســتقیم تقســیم 
كــه در به وجود آمــدن حادثه  منظــور از علــل مســتقیم علتهایی اســت 
كرد: جابجا  ســهم اصلی را دارا است. این علل را چنین می شود خالصه 
كارگــر از ارتفاع،  كار بــا ماشــین آالت و ســقوط اشــیاء، افتادن  كاال،  كــردن 
استفاده نادرست از ابزاركار، افتادن به علت لیز خوردن، برخورد با مانع، 
كار یا هنگام  ســوختگی و همچنیــن تصادف با وســیله نقلیه در محیــط 

كار.  رفت و برگشت به محل 

كار را  كــه امــكان بــه وجــود آمــدن حادثــه در محــل  علــل غیرمســتقیم 
كه باعث خستگی ناراحتی  بیشــتر می كند شــامل تمامی عواملی است 
كار را نامناســب می كند  كه محیط  كارگر می شــود یا عواملی  و نارضایتی 
مثــل نــور نامناســب، ســروصدای بیــش از حد، نبــودن تهویــه خوب و 
كار،  كار، طوالنی بودن ســاعات  نامناســب بودن درجه حرارت محیط 
كه باعث به  ســرعت بیــش از حد تولیــد و... تاخیر در پرداخت حقــوق 
وجــود آمــدن مســائل خانوادگی و مالی می شــود. عالوه بر اینهــا باید از 
كاری و همچنین رعایت نكــردن اصول ایمنی  كمبــود تجربــه و مهــارت 
كارهای عمرانی تاخیر در  كار نام برد. )در  كار در ایجاد حوادث ناشی از 
كمبود نقدینگی در پروژه ها  پرداخت مطالبات پیمانكار و متعاقب آن 
كار را می توان ناشــی از آن  همیشــه مشــكل زا بوده و بخشــی از حوادث 
كارگران و  دانست از جمله عدم تامین به موقع وسایل ایمنی شخصی 

كارگران(. عدم پرداخت به موقع حقوق 

كرد.  كار می توان به فرهنگ ایمنی اشاره  برای جلوگیری از بروز حوادث 
كــه امروزه رعایــت آنها ضروری  گونی اســت،  گونا فرهنــگ ایمنــی موارد 
كتشافات علمی و فنی انسان امروزی را تحت فشار  است. اختراعات، ا
كه خود به دســت خود ســاخته است. ارزیابی  آن چیزهایی قرار داده، 
حوادث بزرگ با پیامدهای بحرانی انسانی اقتصادی و زیست محیطی 
كتورهای  نشــانگر تاثیر عوامل مختلف از جملــه خطاهای مدیریتی، فا
انســانی، تبادل انسان و ماشــین، ضعفهای ایمنی و طراحی نامناسب 
سیســتم و به عبــارت جامع تر ضعف در فرهنگ ایمنــی در بروز اینگونه 

حوادث بوده است.

امــروزه بــا توجــه بــه افزایــش نــوع خطــرات و عوامــل زیــان آور موجــود 
كار و زندگــی، اســتفاده از روشــهای فنــی و مهندســی  در محیــط هــای 
كافی نیســت و الزم  برای پیشــگیری و مقابله با شــرایط ناایمن به تنهایی 

کارگر کار و   به مناسبت روز جهانی کارگر بحث ایمنی 
مهندس محمود مصطفی زاده
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اســت بــرای تكمیــل راهكارهــای دیگــر تدابیــری 
اندیشــه شــود. ارتقاء فرهنــگ ایمنی یكــی از این 
كــه بــه عنوان یــک رویكرد ویــژه در  كارهاســت  راه 
سیستمهای مدیریت ایمنی مورد توجه قرار گیرد 
كاری این  البته ضرورت دارد عالوه بر محیط های 

فرهنگ در سطح جامعه نیز نهادینه گردد. 

فرهنــگ ایمنــی یكــی از زیرشــاخه های مبحــث 
كلی تری بنام HSE یا همان )بهداشــت، ایمنی و 
محیط زیست( است. گسترش صنایع و استفاده 
از تجهیــزات و ماشــین آالت پیشــرفته و درحیــن 
حال پیچیده باعث افزایش مخاطرات و ریســک 
 HSE كار می شــود ایمنــی و مدیریــت آن محیــط 

نقش مهمی در جامعه صنعتی ایفا می كنند. با رعایت ایمنی و بكارگیری 
مدیریت صحیح آن و با رعایت بهداشت در محیط كار می توان از ضرر و 

زیانهای انسانی، مادی و محیط زیستی زیادی جلوگیری كرد.

و  خدمــات  و  صنایــع  گســترش  و  رشــد  بــا  همزمــان  مــا  كشــور  در 
كه در بخشــهایی از صنعت به عمل آمده به  ســرمایه گذاری عظیمی 
كافی  كه از ملزومات توســعه می باشد، به اندازه  ایمنی و بهداشــت، 
توجه نشــده اســت. شــاید یكی از دالیــل عدم توجه بــه آن در وحله 
اول عــدم توجــه بــه نقــش نیروهــای انســانی بــه عنــوان اصلی تریــن 
سرمایه و تغییرات جابجائی پی درپی و سریع شاغالن و مخصوصاً در 
مدیریتهای این بخش است، كه پی درپی در حال تغییرند و بیشتر به 
اموری توجه دارند، كه زودتر به نتیجه برسد. بحث ایمنی از مقوالتی 
كــه فرهنگ ســازی می خواهــد و از امورات توســعه ای اســت و  اســت 
معموالً جواب ســریع قابل لمســی ندارد. در خیلی از بخشها رعایت 
اصول ایمنی و ایجاد فرهنگ ایمنی را به مثابه هزینه اضافی قلمداد 
می كنند، درحالی كه از نظر عالمان توسعه توجه به ایمنی و بهداشت 
كل  كه سود آن به  نه تنها هزینه نیســت، بلكه ســرمایه گذاری اســت 
كه در دو دهه اخیر مخصوصاً  جامعه برمی گردد. چنانچه اتفاقاتی را 
در چند سال گذشته در صنایع شاهد آن بوده ایم ادامه پیدا كند چه 
بسا وضعیت موجود وخیم تر از این می شود و تلفات انسانی و مالی 
بســیاری را به جا می گذارد. مثل انفجارها، آتش سوزیها، فرو ریختن 
خ  كه هر روز شــاهد ر گودبرداری و تخریبی  بناهــای همجــوار درحال 
دادن آنها در صنایع و خدمات هســتیم و با این وجود توجه زیادی 
كار و ایمنی محیط  كه در زمینــه حــوادث  بــه آنها نمی شــود. آمــاری 
زیســت و زندگی وجود دارد خیلی نگران كننده اســت و این آمار اصالً 

كشور ما نیست. برازنده 

كشــور ما در بســیاری از بخشــها  همانطوریكه در ســطور باال آمده در 
كردن  كاریم پیــاده  كه ما مشــغول بــه  مخصوصــاً در بخــش عمرانــی 
كارفرمایــان مختلف خیلی  سیســتم HSE را یــک هزینــه می داننــد و 
عالقمند نیســتند در پروژه های خود هزینه های واقعی را پیش بینی 
نمایند تا پیمانكار نیز ملزم به رعایت اصول مدیریتی آن گردد و بیشتر 
در مناقصــات بــه عنوان یک زینــت، الزامات HSE را ضمیمه اســناد 
می نمایند. درعمل اتفاق خاصی نمی افتد. برای اینكه این فرهنگ 
نهادینــه شــود باید مدیران ارشــد مخصوصاً برنامه ریزان توســعه ای 
كشور در سازمان مدیریت توجه ویژه ای به این مقوله داشته باشند 
كه  و HSE را بــه عنــوان یک هزینه نبینند و بــا این دید به آن بنگرند 
كرد. مخصوصاً  از سرمایه های دیگرشان صیانت و محافظت خواهد 
كه تعدادشان  كاریند  كه همان نیروهای فعال  سرمایه های انسانی، 

كارها در  كمتر می شود؛  كمتر و  هم روز به روز 
این زمینه باید علمی باشد. 

بــا  تحصیــالت  و  رســمی  آمــوزش  مقولــه 
آموزشــهای حرفــه ای و حرفه منــد نمــودن 
متفــاوت  آموزشــی  كــز  مرا غ التحصیــالن  فار
اســت و بــرای بكارگیــری درســت آموزه های 
رســمی تلفیــق ایــن دو باهــم الزامی اســت. 
كشــورهای توســعه یافتــه بخــش  اصــوالً در 
حرفــه ای  آمــوزش  متولــی  خصوصــی 
كــه  غ التحصیــالن هســتند و هــر فــردی،  فار
غ التحصـــیل  فار دانشــگاه  یــا  دبیرســتان  از 
می گــردد، دوره هــای متعــددی را در زمینه 
كاری خود طی می كند تا حرفه مند شــود. لذا در زمینه  تحصیلی یا 
كادمیــک  تربیــت و پــرورش افســران ایمنــی عــالوه بــر آموزشــهای آ
كشور ما در این  كه متاسفانه در  كاربردی نیز الزم است،  آموزه های 

گریخته ای هم،  كارهای جسته و  كار جدی صورت نگرفته و  زمینه 
كه بعضی از سازمانهای دولتی یا خصوصی انجام داده اند به دلیل 

اندک بودن و همه گیر نشــدن نمود آنچنانی پیدا نكرده اســت.

گرامــی داشــتن روز اول مــاه مــه، روز جهانــی  درخاتمــه ضمــن 
كشــورمان  كارگــران زحمتكــش  كارگــر و تبريــک ايــن روز بــه همــه 
كار و  بــه  خصوص شــاغالن بخش احــداث از همه متوليــان امور 
كار به  كارگــری انتظــار داريم جهــت جلوگيری از حوادث ناشــی از 
پياده كردن سيستم HSE در تمام محيط های كاری اهتمام كامل 
ورزيــده؛ هرچنــد HSE هزينــه نيســت ولــی عمالً اقــالم هزينه ای 
كه  كارفرمايــان )پيمانكاران( تحميــل می كند  قابــل توجهــی را بــه 
متأسفانه رديف اين هزينه ها در فهرست بها ديده نشده و آناليز 
گر اين قلم در  نشــده و آناليــز جدا و قابل اقدام و اجرايــی ندارد. ا
فهرســت بها بيايــد امكان رعايــت اصول آن را نيز بــاال می برد. به 
كــه با نهادينه شــدن فرهنگ ايمنی حوادث ناشــی از  اميــد روزی 

كار به حداقل ممكن برسد.

سنديكای شركتهای ساختمانی ايران بدينوسيله آمادگی خود را 
كارگاه ها اعالم  جهــت ارائه آناليزبهای مربوط به اجرای HSE در 

می نمايد.

كشــور مــا در بســياری از بخشــها  در 
كــه  عمرانــی  بخــش  در   

ً
مخصوصــا

كــردن  كاريــم پيــاده  مــا مشــغول بــه 
سيســتم HSE را يــک هزينه می دانند 
كارفرمايان مختلف خيلی عالقمند  و 
نيستند در پروژه های خود هزينه های 
واقعی را پيش بينی نمايند تا پيمانكار 
نيز ملزم به رعايت اصول مديريتی آن 
گردد و بيشــتر در مناقصات به عنوان 
يــک زينــت، الزامــات HSE را ضميمه 

اسناد می نمايند.
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نیازوانتظاراتجامعهازدانشمهندسیشهرسازیو

سیستمادارهکنندهکشوربهشهرسازی
مهندس محمدعلی پورشیرازی

گــر بــه اســتقرار جوامــع چــه بلحــاظ انســانی و یــا ســاختاری و  ا
كم  ســازندگی توجه شــود تمامَا تفكرات مهندســی درآنها باید حا
گر به حركتهای جمعیتی نظر افكنیم به تكرار میخوانیم  باشد و ا
كــرده و درمكانی بدون ســاخت  كوچ  كــه مثــاَل عده ای از شــهری 
وســاز مســتقر شــده اند )بدالئل وجود مزایای محلــی( و ذره ذره 
مكان فوق توســعه یافته و تبدیل به روســتا، شــهرک، شهر نیمه 
كالنشــهر شــده اســت. بعنوان مثال همین تهران  كالن و درانتها 
كوچک  بــا رشــد ناموزون فعلی درگذشــته نه چنــدان دور مكانی 
كه  ح بود نــه تهران  جنــب ری بــود و شــهرری بدالئل خاص مطر
تدریجَا توســعه یافته و مردم شناور شدند بطرف آن و باز بدالئل 
خــاص دیگــر به وضع فعلی رســیده مخصوصَا دالئــل خاص این 
كه تهران را به این وضع اسفبار  سی سال بسیار قابل تأمل است 
كثر نقاط جهان بخصوص دراین یكصد سال  درآورده است. در ا
كنتــرل شــدید مطالعات مهندســی  اخیــر توســعه شــهرها تحــت 
توســط  صحیــح  سیاســت گذاری  بــا  و  داشــته  قــرار  شهرســازی 
كمک دولتها  صاحب نظران و برنامه ریزان مهندســی شهری و با 
از شناور شدن و جابه جایی جمعیت جلوگیری شده است. البته 
نه به صورت دفعی، بلكه با استدالل مهندسی، فرهنگ سازی و 
كه به دالیلی مردم قصد مهاجرت  یا ایجاد امكانات در مكانهایی 
دارنــد این اقدام عملی شــده اســت و با ازدیــاد امكانات مختلف 
)ســاخت شــهركهای صنعتی، ایجاد راههای مواصالتی، توســعه 
كه  فرهنگ آموزشی و...( جلوی جابجائی مردم را سد نموده اند 
كردیم و تا صحبت ســاخت و ســاز – توســعه  مــا عكــس آن عمــل 
كالنشــهر  و حتــی دادن امكانــات بــه ناحــق می شــود فوری چند 

مدنظر قرار می گیرد )تهران – مشــهد – اصفهان – شــیراز و...( و 
بدون توجه به تفكرات سیســتم مهندســی و برنامه ریزی شهری 
و شهرســازی و بــه جای توجه بــه زمینه های جلوگیری از شــناور 
شــدن مــردم برعكــس در مكانهــای متــورم بــا احــداث اتوبانهــا، 
كاذب، مشــكل و دشواریها را چند  ســاختمانها، ایجاد شــغلهای 
كه نباید  كه دراین مقوله ســودجویان خاص آنچه را  كردیم  برابــر 

ببینند و به دست آورند به وفور دیدند و به دست آوردند. 

كه در رشته های  در سالهای اخیر با توجه به دستاوردهای بزرگی 
مهندســی ایجاد شــده اســت و در ایران نیز این اواخر فقط درس 
كه یكی از رشــته های بســیار  آن را دادیــم و خواندیــم بدون عمل 
مهم رشــته مهندســی شهرســازی بــود ولی مــا در عمــل بصورت 
صفر به آن نگریستیم، می توانیم جهت اثبات موضوع از اساتید، 
كاربردی آن سؤال نمائیم.   دانش آموختگان شهرسازی با دانش 

گر به مقاالت بســیار خوب و ارزنده علمی نشــریات مهندســی و  ا
بخصــوص نظــام مهندســی بــا دقــت توجــه شــود مطالب بســیار 
كارشناســانه تدویــن، تنظیــم و نــگارش می شــود ولی با  خــوب و 
كردار نیســت(.  گفته چون نیم  عمــل چقــدر فاصله دارد ) دوصد 
كامل  البته نباید سازمانهای نظام مهندسی و مشابهات را بطور 
مقصر دانست بلكه سیستم اقتصاد پنهان اجازه ورود نمی دهد، 
بعنوان نمونه چنانكه موضوع ساده ولی مهم صالحیت مجریان 
گرفــت آنهــم بــا مســاعی ســازمان نظــام مهندســی  چقــدر زمــان 
كامل( شــكل بگیرد و مصوب  توانســت تا حدودی )نه به صورت 
شود البته جهت اجرائی شدن آن، خود داستانی داشته و دارد.  
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گذشــته نــه چنــدان دور بــه خصــوص دراین 30 ســال تهــران یا  در 
اصفهــان، شــیراز، تبریــز و یــا مشــهد تمامــَا بالــغ بــر 60% آن فضای 
كه  كردند  كثرَا تخریب شــد باغات را قطعه قطعه  كه ا ســبز زیبا بود 
ج ســاختند البته منكر نیاز به ســاخت نیســتیم چگونگی  در آن بــر
ح اســت و توجه و رعایت  كیفی یا جایگاهی مطر اجرا چه به لحاظ 
اصــول مهندســی شهرســازی مــورد بحــث اســت به خصــوص نیاز 
كــه مردم  كاذب ناشــی از شــناور شــدن مــردم، البتــه شــعار دادیــم 
كردیم  خانه دار می شوند و با این اقدام آنها را وادار به شناور شدن 
و ســرگردان نمودیــم و درانتهــا هم آواره شــدند، هم بیــكار، هم بی 
خانمــان در نهایت موجب بیمار شــدن اقتصاد و فرهنگ و تعامل 
اجتماعی و جدائی خانواده ها از هم، تخریب اشــتغالهای محلی و 
كه مردم توسعه غیرواقعی را بپذیرند  كردیم  بومی و در نهایت وادار 

گرامی، پولدار و بی توجه شوند.  و عده ای خاص 

شهرســازی،  مهندســی  تفكــر  موضــوع  فــوق  مقدمــه  مختصــر  بــا 
مهندســی اجــرا و نظــام مهندســی اجتماعــی را بایــد توجــه نمــود 
گفته شده را  لهای مختصر موارد پیش  ومشكالت موجود واستدال
مدنظر قرار دهیم. در قانون فیزیک دو جمله مكمل هم می باشند 
عمــل و عكس العمــل، لذا وجود نظام مهندســی فقط این نیســت 
كند  ح  كــه سیســتم اجازه دهد فقط مقرراتی مثــل ماده 33 را مطر
كــه پروانــه دهد )البته شــهرداری هــم در این  یــا فقط این نیســت 
گفته شود وظیفه نظام  كند و  ح می باشد( یا ناظر تعیین  مورد مطر
گــر به قوانیــن مختلف مهندســی  مهندســی تمــام شــد خیــر بلكه ا
كرد و دید و عمل  مصوب توجه شــود عكس العمل آن را باید درک 

نمود یعنی با دادن پروانه توســط شهرداری برای فالن ساختمان 
تازه وظیفه سازمان و شهرداری شروع می شود و یا موضوع اجرای 
كه  كه ســالها تالش شــد  كار توســط فــرد یــا افراد صاحب صالحیت 
مقــررات 3000 مترمربــع یــا 5000 مترمربــع و یا مشــكالت دیگر آن به 
گردید آن هم بعد از ساختن این همه ابنیه  صورت ناقص مصوب 
درســطح وســیع درشــهرهای بــزرگ بــدون توجه به اصــل موضوع 
گفــت ســازمانهای ذیربــط باید بــه عكس العمل  شهرســازی. بایــد 
كار مهندس  اقــدام عمل خود بیشــتر توجــه نمایند، مثــاَل باید بــه 
كه ناظر  كنترل بشود  كنیم بلكه ساختمانها باید  ناظر نیز سركشی 
یــا مجــری حضــور دارنــد یــا خیــر- چه مقــدار، چطــور و بهتر اســت 
گفته شــود یک نظارت عالیه از دور داشــته باشــیم. حضور یا عدم 
كنیم.  كنترل  حضــور نظار و یا چگونگی اســتفاده از برگ نظــارت را 
كه  البته یک نكته مهم پرداخت حق الزحمه واقعی نظار می باشد 
كه بحث بســیار طوالنی و بادلیلی  هیچ توجهی نشــده و نمی شود 
كــه بماند برای بعد. در  كــه خود مقاله خاصی طلب  می كند  اســت 
كشــورهای با توسعه متوسط وظیفه اصلی سازمانهای صدور  كثر  ا
كیفی است  كمی -  كنترل اجرا به لحاظ  مدارک ساخت، اقدام به 
كثراَ  نه بازدارندگی مثال ً ســاختمانی پروانــه دارد، نظارت دارد چرا ا
كمیســیونهای مــاده 100 و غیــره می رود چــرا باید تجــاوز از  آنهــا بــه 
كنترل اولیه باشــد چنین اتفاقی نمی افتد به تكرار  گر  پروانه شــود ا
كه سیستم باید از سازمانهای ذیربط بخواهد، بحق  بیان می شود 
كار خود را انجام  گفت سیســتم هم خود نمی گذارد ســازمانها  باید 

كه خود بحث خاص مفصلی است.  دهند 
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گون دارد ســازه  گونا یک ســازه مســائل مختلف ومــوارد اجرائــی 
اصلی - تأسیسات- محوطه سازی- نماسازی اقدامات داخلی 
كلی بشــر  گفت بطور  و... تمــام ایــن مــوارد باید توجه شــود باید 
كنترل را هم نیاز دارد هم دوست دارد چون هر  بدالئل مختلف 
كشورها مثاَل فرانسه  كجروی وجود دارد. درخیلی از  آن احتمال 
كشــورهای با نظــام صحیــح نمی شــود در هر خیابــان یا  كثــر  یــا ا
كوچه و یا محله به دلیل داشــتن پــول، رابطه و...هرطور دلتان 
خواســت بــا هر نمائــی - هر ارتفاعــی ساختمان ســازی نمود. در 
كــه تمام ســاختمانها  كوچــه 4 یــا 6متــری فــراوان داریــم  تهــران 
ج 10 طبقه ســر  گهــان یک بر كثــر دو طبقــه قدیمــی اســت نا حدا
درمــی آورد بــدون توجــه به پارک ماشــینها - ترافیــک - توجه به 
آمــد و رفــت و... موضــوع دیگر چرا در مؤسســات واحد بازرســی 
ح ســازمانی منظــور میگــردد ایــن  پیــش بینــی میشــود و در طــر
كاغذ باشد خیر اجرائی آن مهم است البته  كه فقط روی  نیست 
كه نادرستی یا  از اول تشــكیل ســازمان بازرسی این نباید باشــد 
كه بوجود نیاید. الزمه  عدم توجه هست بلكه مدنظر این است 
ع مقدس  كنترل اســت ولی نه غیــر منطقی آن؛ شــر زندگــی بشــر 
كنترل را سرلوحه قرار داده و حضور انبیاء و اولیاء امر  اسالمی نیز 

كنترل و تمركز است.   جهت راهنمائی و 

در ایــن مقالــه مســئله اصلی وضعیت ســاخت و ســاز و مهمتر از 
همــه وضعیت رشــته مهم شهرســازی و اســتقرار ســاختمانها به 
كمی  كیفی و بخصــوص مكانی و شهرســازی و ترا كمــی -  لحــاظ 
كه  آنهــا اســت جهت توجــه به موضــوع در حدود 45 ســال قبل 

ح و تدریجَا شروع شد و بصورت  شهرک غرب )شهرک قدس( طر
ح تهیه شــد یكی از مقــررات مصوب آن این بود  فازبنــدی نیز طر
كنــد مگر در 2  كلیــه ســاختمانها نباید از10 متــر تجاوز  كــه ارتفــاع 
ج آنهم نه  ح پیش بینی ســاخت بــر یا 3 قســمت شــهرک در طــر
گردید و تا ســالها و حتی تــا اوایل انقالب همین  دلخــواه مصوب 
مصوبــه انجــام میگردیــد اما حاال چه شــده اســت. البتــه یكی از 
كه  كردن مردم بود  گرفتاریهای سیستم ما ایجاد خواسته شناور 
گردید  در نهایت موجب تخلیه دهات به شــهر و شــهرهای بزرگ 
كشــاورزی واقعی و دامداری واقعی نتیجه  كه در نهایت نابودی 
كشــاورزی  كشــت و صنعت را داریم، بدانیم  آن بود نگوئیم فالن 
كشــورهای پیشــرفته، دیــد روی پــرورش  و دامــداری حتــی در 
كه اصل نیاز را برآورده می كند. جهت مطلب  خــرد و فــردی دارد 
كردن  كه به مراتب بیشتر نیاز به بازگو  پایانی موضوع با وجودی 
كرده و می گویم  موارد مثال زدنی و اثباتی دارد مطلب را خالصه 
مســئولین محترم چند مســئله را در ساخت شــهری مدنظر قرار 
كــه تــا حال بــه معنــی واقعــی نداده انــد اول از همــه تفكر  دهنــد 
كه بدانیم  گفتاری، دوم شهرسازی  مهندسی به معنی واقعی نه 
گیرد و در  كه مدنظر قــرار  نــه تنها الزم اســت بلكــه الزام آور اســت 
كنتــرل آن هم در حین اجرا و توجه به ســاخت وســاز نه  نهایــت 
كوچك بیشتر توجه نمائیم  كالنشهرها بلكه در شهرهای  تنها در 
گســترده در  كنده و  كــه فرهنــگ و اقتصاد درجامعه به صورت پرا
گیرد.                                                                           سطح مملكت و قابل قبول قرار 
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معــاون برنامه ریــزی و نظــارت راهبــردی رئیــس جمهــور با اشــاره 
گذشــته تعهدی  بــه اینكه در آخرین جلســه نهاد تعامل در ســال 
بــه تادیــه مطالبــات پیمانــكاران و مشــاوران طرحهــای  نســبت 
عمرانی داشــتم، افزود: در ابتدای حضور در معاونت برنامه ریزی 
و نظــارت راهبــردی طلــب پیمانــكاران موجــب نگرانــی بــود چــرا 
كامــل آن میشــد. بنابــر ایــن بــا  كمبــود اعتبــار مانــع از تادیــه  كــه 
ایــن وجــود تمــام تــالش خودمــان را انجــام دادیــم تا مبلــغ قابل 
كه از دولت قبلی مانده بود به  گذشــته  توجهی از طلب ســالهای 

پیمانكاران و مشاوران پرداخت شود .

معاونــت  نظــر  از  خوشــبختانه  اینكــه  بیــان  بــا  نوبخــت  دكتــر 
گذشــته فرجــام نیكویــی  برنامه ریــزی و نظــارت راهبــردی ســال 
داشــت اظهــار داشــت: همــه ی شــما عزیــزان التفــات داریــد در 
كار مشــكل عدم تحقــق درآمدهای دولت وجود داشــت  ابتــدای 
و دولــت تدبیــر و امیــد وظیفه داشــت تالش جهــت بهبود فضای 
كه  كشــور بــا عنایت به امید و انتظــار مداوم، انجام دهــد و از آنجا 
كوتــاه مــدت در قالــب بودجــه نمایــان می شــود و به  برنامه هــای 
كه بودجه  نوعــی بودجه برنامه یكســاله دولت اســت و نیــز از آنجا 

92، برنامــه مناســبی از نظر مســئوالن اجرایی دولــت جدید تلقی 
كه اصالحیه  كید و توصیه بســیاری  نمی شــد از ایــن رو با وجــود تا
كه بنده  كنیم. اما بــا تجربــه ای  بودجــه را بــه پایــان ســال موكــول 
كمیســیون برنامه و بودجه و تلفیق  به ســبب ســالهای حضور در 
گر  كه ا كه بایــد اصالحیه انجام شــود چرا  كردم  داشــتم پافشــاری 
كســری بودجه تلقی می شــود  در آخر ســال انجام می شــد بعنوان 

و در نهایت به استقراض از بانک مركزی می انجامید. 

كه از این  وی بــا بیان اینكه ما باید به دســتگاه ها اعالم می كردیم 
پــس می بایــد برنامه ریزی مالی خود را براســاس اصــالح بودجه و 
منابــع در اختیــار انجــام دهنــد افــزود: بر ایــن اســاس درآمدهای 
كــه در اصالحیــه از 210 هــزار میلیــارد تومــان بــه  عمومــی بودجــه 
كاهــش داده شــده  150هــزار میلیــارد تومــان در پیشــنهاد دولــت 
بود ولی در مجلس به 170 هزار میلیارد تومان رسید و پیش بینی 
كــه در قالــب اصالحیه 150 هــزار میلیارد تومان ارائه شــده بود  مــا 
گزارش تــا پایان اســفند ماه حــدود 148 هزار  محقــق شــد و طبــق 

میلیارد تومان وارد خزانه شد .

معــاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی با بیان اینكه ما همچنین 

روز دوشــنبه 25 فرورديــن مــاه ســال جــاری شــورای عالی فنــی در راســتای تقويت جايــگاه نهــاد تعامل با حضــور اعضای 
كشور در محل معاونت برنامه و نظارت راهبردی رئيس جمهور  شورای هماهنگی تشكل های حرفه ای، صنفی و مهندسی 
تشكيل شد. و اعضای نهاد تعامل به ديدار دكتر محمدباقر نوبخت، معاون برنامه ريزی و نظارت راهبردی رييس جمهور و 
سخنگوی دولت رفتند تا ضمن ديدار و عرض تبريک سال نو به بررسی شرايط موجود كشور بپردازند. در اين ديدار اعضای 
كردند. البته، برخی از اعضا  كشــور انصراف خود را از دريافت يارانه نقدی اعالم  شــورای هماهنگی تشــكل های سازندگان 
در فــاز اول قانــون هدفمنــدی يارانه هــا نيــز برای دريافت يارانه نقدی نيــز ثبت نام نكرده بودند و در فاز دوم نيز در راســتای 

كردند. حمايت از دولت از دريافت يارانه نقدی خودداری 

سرمایه به سمتی  می رود که سود و امنیت داشته باشد
 لذا نقش ويژه دولت در ايجاد امنيت و سود را ، مهم و با اهميت ارزيابی  می شود

دردیدارنوروزیبادکترنوبختمهندسانصاریمطرحکرد
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پیش بینــی  می بایســت  نیــز  را  عمرانــی  و  جــاری  بودجــه  ســهم 
كرد: تا اســفند ماه پرداخــت ما بابت طرحهای  می كردیــم، عنوان 
عمرانــی 11 هــزار میلیارد تومــان بود. البته تا شــهریور ماه این رقم 
كه تا اســفند بــه 11 هزار میلیارد  حــدود 6 هــزار میلیارد تومان بود 
كــه به شــما عزیزان  رســید و اینــک بنــده خرســندم حســب قولی 
و  مشــاوره ای  نهادهــای  شــدن  فعال تــر  جهــت  در  بودیــم  داده 
كشــور به دســت آنها  كــه در واقع توســعه و ســازندگی  پیمانــكاری 
اقــدام می شــود رقــم تخصیــص یافتــه بصــورت نقــدی 22 هــزار 
میلیــارد تومــان رســید. از اآلن هــم خودمــان را موظــف می دانیم 
برای ســال جــاری، بصورت منظــم پرداخت های عمرانــی را مثل 

پرداخت های جــاری در اولویت قرار دهیم، 
می بایســت  نیــز  بیشــتری  اولویــت  بلكــه 

داشته باشند .

ایــن  كــردن  خاطرنشــان  بــا  دكترنوبخــت 
كه ما خودمان را بــرای تهیه و تدوین  نكتــه 
برنامه ششــم آمــاده می كنیم افــزود: برنامه 
ششــم توســعه می بایســت تــا آخر امســال یا 
كثر ســه مــاه اول ســال آینــده تدوین و  حدا
جهــت تصویــب به مجلــس ارائه شــود، چرا 
كــه بودجــه ســال 95 می بایســت بــر اســاس 
برنامه ششم توســعه تنظیم شود. بنابراین 
تمــام تــالش دولــت در ســال جــاری بــرای 

تهیه این برنامه متمركز خواهد شد. 

وی در ادامــه بــا دعــوت از اعضــای شــورای 
هماهنگی تشــكل های مهندســی، صنفی، 
كشــور به همكاری و مســاعدت در  حرفه ای 
تهیــه و تنظیــم ایــن برنامــه افــزود: ظرفیت 
كشــور وجــود دارد می بایســت  كه در  بزرگــی 
گیــرد تا ملت  كشــور و نظــام قــرار  در اختیــار 
كننــد بــه همیــن جهــت مــا  از آن اســتفاده 
تقویــت  بــه  را موظــف می دانیــم  خودمــان 

كــه شــما در آن قــرار داریــد، بپردازیــم و ان شــاءاهلل در  جایگاهــی 
جلســه آینده هیئت وزیران، شــورایعالی فنی با حضور نماینده ی 
گردد تــا از حضور تخصصی  شــورای هماهنگی تشــكل ها تشــكیل 
نماینــدگان شــورای هماهنگــی تشــكل ها در شــورایعالی فنــی نیز 

بهره مند شویم.

دكتــر نوبخت با ابراز امیدواری بــه تحقق برنامه های دولت افزود: 
كه در خصوص منابع داشــتیم و خوشــبختانه  بــا ایــن پیش بینی 
نخســتین پیش بینــی دولــت تدبیــر و امیــد در ارتبــاط بــا اصــالح 
قانون بودجه دقیق بود و آثارش هم مشــاهده شــد، طوریكه فكر 
می كردیــم تــورم 43 درصــدی را به 35 درصدی تقلیــل دهیم و با 
اینكــه عــده ای می گفتنــد امكان پذیر نیســت ولی ایــن امر محقق 
گــزارش مركــز آمــار تــورم نقطــه بــه نقطــه در اســفند  شــد. مطابــق 
مــاه بــه 19/6 درصد رســید ولی با توجــه به تورم بــاال در ماه های 

نخســت، میانگیــن تورم به 32/1 درصد رســید و در واقع 3 واحد 
كمتر از پیش بینی ما محقق شد .  درصد 

ســخنگوی دولــت بــا اعالم آغــاز مرحلــه دوم هدفمنــدی یارانه ها 
كــرد: براســاس بنــد )و( تبصــره 21 قانــون بودجــه دولــت  عنــوان 
مكلــف اســت، 42 هــزار و پانصــد میلیــارد تومــان بیــن خانوارهــا 
كنــد. همچنیــن 10 هــزار میلیــارد تومان در جهــت افزایش  توزیــع 
كشــور و حمل و نقل دولــت هزینه و مبلغ  4800  ظرفیــت تولیدی 
ارتقــای نظــام  بــه بخــش بهداشــت و درمــان و  میلیــارد تومــان 
كنــد و همچنین 2 هزار میلیــارد تومان برای بیمه  كمک  ســالمت 
كــه بــرای اینــكار 2 منبــع تأمیــن در نظر  بیــكاران تخصیــص دهــد 
گرفتــه شــده اســت. منبــع نخســت از خود 
كــه 11300 میلیــارد  بودجــه عمومــی اســت 
تومــان قــرار اســت از بودجــه عمومــی برای 
اجــرای مرحلــه دوم هدفمنــدی اســتفاده 
شــود الزم بــه ذكــر اســت طــی 37 مرحلــه 
پایــان  تــا   89 ســال  از  كــه  یارانه هــا  توزیــع 
كل منابع حاصل  گرفــت  اســفند 92 انجــام 
از افزایــش قیمتهــا بالــغ بر 95 هــزار میلیارد 
می بایســت  قانــون  طبــق  كــه  بــود  تومــان 
حــدود 47 هــزار و پانصــد میلیــارد تومــان 
توزیــع می شــد. ســی درصــد ایــن رقــم بــه 
تولیــد اختصــاص می یافــت و 20 درصــد نیز 
بــه دولــت بابــت اجــرای طرحهــای عمرانی 
و هزینه هــای جــاری اختصــاص می یافــت 
، امــا مســتند بــه آمــار رســمی آنچــه اتفــاق 
كه 134 هــزار میلیارد تومان  افتــاد این بــود 
بصــورت نقــدی بیــن خانوارها توزیع شــد. 
كســری از خزانــه دولــت و  بنابــر ایــن، ایــن 

استقراض از بانک مركزی جبران شد.

كیــد بر تعهد دولت مبنی  وی در ادامــه با تأ
بــر اینكه در اجــرای فاز دوم بــه هیچ عنوان 
كه  گفت: اما نباید انتظار داشت  از بانک مركزی اســتقراض نشــود 
كنیم این در  از محــل اصــالح قیمتهــا به خزانــه مبلغی را هــم وارد 
كــه ما حتی 11 هــزار میلیــارد تومان را بــرای هزینه در  حالــی اســت 

گرفته ایم. این مرحله از بودجه در نظر 

دكتــر نوبخــت همچنیــن بــا اشــاره بــه اینكــه ضمــن اجــرای فــاز 
دوم هدفمنــدی یارانه هــا متعهــد بــه افزایــش قــدرت خرید مردم 
كمتر  كــه تورم را بــه  كــرد: بر ایــن اســاس معتقدیم  هســتیم بیــان 
از 25 درصــد تقلیــل دهیــم . بنابرایــن نمی توانیــم بــرای تامیــن 
منابــع افزایش قیمــت ، حامل های انرژی را بیش از حدی در نظر 

كه بر تورم دامن زنند . بگیریم 

كید بر  معــاون برنامه ریــزی و نظارت راهبردی رئیس جمهــور با تأ
اینكــه افزایــش قیمــت حامل هــای انرژی بــر خالف قانون نیســت 
كــه تمــام منابــع حاصــل از  كیــد بــرای ایــن اســت  كــرد : تا عنــوان 

دکترنوبخت:
ظرفیتبزرگیکهدرکشور

وجودداردمیبایستدر
گیرد ونظامقرار اختیارکشور

آناستفادهکنند تاملتاز
بههمینجهتماخودمانرا
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شویم.
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اصــالح قیمت هــا بــه جامعــه بازگشــته و در تولیــد ، بهداشــت و 
گیرد . درمان و حفظ محیط زیست مورد استفاده قرار 

كه یارانه تاثیر مهمی  كســانی  دكتــر نوبخت با بیان اینكه از تمام 
كــه از دریافــت یارانــه نقــدی  در زندگــی آنهــا نــدارد خواســتیم 
كه  كــرد : برایــن اســاس هــر مقــدار منبعی  انصــراف دهنــد بیــان 
كه این  از طریــق انصــراف خانوارها ایجاد شــود مطمئن باشــید 
كمتر شــده و  میــزان موجب می شــود تا افزایش قیمت حامل ها 

گیرد .  در اختیار مردم قرار 

كــه از دریافــت یارانــه نقــدی  وی یــادآور شــد : مــردم مختارنــد 
انصــراف دهنــد و آن را در اختیــار دولــت قــرار داده تــا بــه آنهــا 
كشــور بــدون حضور  كنند و بدون تردید توســعه  خدمــات ارائــه 

شما و دستان توانمند شما امكان پذیر نخواهد شد .

از فرصــت بوجــود  ابــراز خرســندی  بــا  ادامــه  دكتــر نوبخــت در 
آمده در ابتدای ســال، خواســتار ادامه جلســه مطابق جلســات 
پیشــین و ارائه توصیه ها و راهنمایی ها توســط اعضای شــورای 

هماهنگی تشكل ها شد .

در ادامــه جلســه مهنــدس جــواد خوانســاری رئيــس هيــات 
اجرايــی شــورای هماهنگی تشــكل های مهندســی، صنفی ، 
كشــور با تبریک صمیمانه ســال نو خدمت آقای دكتر  حرفه ای 
نوبخــت و تشــكر از زحمــات ایشــان و سپاســگزاری از پیگیــری 
ح شــد بیان داشــت:  كــه در جلســات نهادتعامــل مطر مســائلی 
امیدواریــم توزیــع اعتبــارات عمرانــی در ســال جــاری بــه موقــع 
گذشــته پیمانكاران  كه در سال  انجام شــود تا شــاهد مشكالتی 
و مشــاوران طرحهــای عمرانی داشــتند، نباشــیم. وی در ادامه 
و  مشــاوران  و  پیمانــكاران  بــرای  ســخت  ســال  را   92 ســال   ،
ســازندگان داخلــی دانســت و افــزود: امیدواریــم ســال جدیــد با 
كه دولــت تدبیر و امید خواهد داشــت ســال  توجــه بــه تدبیــری 

خوبی برای همگان باشد . 

رئیــس شــورای هماهنگــی تشــكل ها بــا یــادآوری قــول مســاعد 
دكتــر نوبخــت در خصــوص حضــور نماینــده شــورای هماهنگی 
در شــورایعالی فنی خواســتار تسریع در تشكیل شــورایعالی فنی 
از چگونگــی ســاختار ســازمان مدیریــت  شــدو ضمــن پرســش 
گــزارش دكتــر  و برنامه ریــزی در حــال تشــكیل، خواســتار ارائــه 
نوبخــت از وضعیــت فعلــی احیــاء ایــن ســازمان شــد و بــا اشــاره 
كــه پیمانــكاران و مشــاوران و ســازندگان از نبــود  بــه مشــكالتی 
همچنین ســاختار قــوی در برنامه ریزی طرحهای عمرانی دارند 

، خواستار تسریع در احیاء سازمان مذكور شد .

رئیــس هیئــت اجرایــی شــورای هماهنگــی تشــكلها با اشــاره به 
مشــكالت بوجــود آمــده از تحریمهــای ســال اخیــر و مشــكالت 
كــه باعــث تطویــل مــدت پروژه ها شــده اســت و این  اقتصــادی 
ح  مشــكل بــا قوانیــن جــاری و شــرایط عمومــی پیمــان قابل طر
و  مشــاوران  و  پیمانــكاران  مشــكل  حــل  خواســتار   ، نیســت 

سازندگان بصورت ویژه شد .

در ادامــه جلســه مهنــدس احمــد تائــب دبير هيــات اجرايی 
شــورای هماهنگی تشــكل های مهندســی، صنفی، حرفه ای 
كشــور ضمن تشــكر از دكتر نوبخت بخاطــر برنامه ریزی و دقت 
كشــور با  كرد: از دید ما ســال 93، ســال توســعه  كارها عنوان  در 
كه هیئت  كه اعالم شده می باشــد و با این رویكرد  سیاســتهایی 
محتــرم دولــت دارد، امیدواریــم امســال ســال خوبــی و طلیعــه 
كشــور باشــد و تصــور  خوبــی بــرای بازیابــی در ســاختار اجرایــی 
می كنیــم اینگونــه باشــد و آمادگی خود را بــرای عملیاتی نمودن 
اعــالم می كنیــم و برنامه هــای مدونــی  پروژه هــای نیمــه تمــام 

بدین منظور در حال تدوین داریم .

كشــور  مهنــدس تائــب با اعــالم اينكــه با اجــرای اين طرحها 
گــردش منابــع  متحــول خواهــد شــد بيــان داشــت: مــا بحــث 
داخلــی را بطــور جــّد پیگیــر هســتیم و می دانیــم حل مشــكالت 
فقــط بــا دولت به تنهایی امكان پذیر نیســت و همــه باید با عزم 
كنیــم . معتقدیم  كار  ملــی و مدیریــت جهــادی و بــا تمــام تــوان 

كار مضاعف است . امسال، سال 

دبیــر هیئــت اجرایــی شــورای هماهنگــی تشــكل ها با اشــاره به 
اســتقرار نهــاد تعامــل در محــل معاونــت برنامه ریــزی و نظــارت 
راهبــردی به همكاری های آتی این شــورا بــا آن معاونت محترم 
ایــن  افــراد  از  هیچكــدام  قطعــا  افــزود:  و  كــرد  امیــدواری  ابــراز 
كشــور می باشــند یارانه دریافت  كه متشــكل از ســازندگان  شــورا 
نمی كننــد و اعتقــادی بــه توزیــع پــول توســط دولــت ندارند. ما 
اعتقــاد داریــم خودمــان باید پول را بوجــود بیاوریــم و نقدینگی 
كنیــم و بــرای  كشــور را بــه ســمت پروژه هــای عمرانــی هدایــت 

اینكار راهكارهای مختلفی وجود دارد .

داشــت : بیــان  خــود  صحبت هــای  پایــان  در  تائــب   مهنــدس 
روحانــی  دكتــر  آقــای  نیســتند،  تنهــا  نوبخــت  دكتــر  آقــای 
كشــور  بــرای  امســال،  می دانیــم  همگــی  مــا  و  نیســتند  تنهــا 
كنــار  كننــده اســت، بنابــر ایــن بــا تمــام تــوان در   ســال تعییــن 

شما هستیم .

شــورای  رئيــس  رامينــه  هرمــزد  مهنــدس  جلســه  ادامــه  در 
مديريت جامعه مهندســان مشــاور ايران ضمن تبریک ســال 
از دكتــر نوبخــت و مهنــدس رحمتــی بابــت  نــو و سپاســگزاری 
حضور در جشــن چهلمین ســالگرد تاســیس جامعه مهندســان 
گذشــته برگزار شــده بــود و همچنین  كــه در دیماه ســال  مشــاور 
اشــاره به ســابقه حضــور مهندســان مشــاور در عرصه ســازندگی 
گذشــته بوده  كه به حرفه ما در دهه های  بیان داشــت: نگاهــی 

است نیاز به بازنگری دارد . 

وی بــا اشــاره بــه تقویت جایگاه مهندســان مشــاور آمادگی خود 
را جهــت همــكاری با دولــت تدبیر و امید ابراز داشــت و در ادامه 
گامهای برداشــته شــده این نهاد در راســتای تدویــن برنامه  بــه 
ششــم توســعه و آمایش ســرزمین برنامه ریزی های انجام شــده 
گردهم آیی صاحبنظران توســعه  كه بصورت  مهندســان مشــاور 
و برنامه ریــزان برنامه هــای قبلــی توســعه در خــرداد ماه امســال 
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كرد و از آقای دكتــر نوبخت برای حضور  برگــزار خواهد شــد، اشــاره 
در اولیــن جلســه از سلســله جلســات مهندســان مشــاور دعــوت 

بعمل آورد.

رئیــس شــورای مدیریــت جامعــه مهندســان مشــاور بــا اشــاره به 
ایــن معضــل،  بیــكاری در جامعــه و عواقــب اجتماعــی  مشــكل 
راهــكار از بیــن بردن و غلبه بر این مشــكل را راه اندازی طرحهای 
همــكاری  و  دانســت  كشــور  در  عمرانــی  و  تمــام  نیمــه  عمرانــی 
طرحهــای  راه انــدازی  در  دولــت  و  مشــاور  مهندســان  جامعــه 
عمرانــی را ضــروری شــمرد.  مهندس رامینه بــه منابع پیش بینی 
گفــت: یكی از  كــرد و  شــده جهــت راه انــدازی ایــن طرحهــا اشــاره 
راه هــای پیش بینــی شــده در قانــون و بودجــه، صنــدوق توســعه 
خصــوص  بخــش  اســتفاده  جهــت  صنــدوق  ایــن  اســت.  ملــی 
كارآیی بخش  تاســیس شــده اســت و با منابع محــدود به منظــور 
كشــور را به سمت توســعه ببرد ولی متاسفانه  خصوصی می تواند 
چشــمهای نامحــرم زیــادی چشــم بــه ایــن صنــدوق دوخته اند، 
خصوصــی  بخــش  لبــاس  و  قالــب  در  زیــادی  بســیار  شــركتهای 
وارد می شــوند، مــا بعنــوان نماینــدگان واقعــی بخــش خصوصــی 
در صنعــت احــداث انتظــار داریــم منابــع ایــن صنــدوق فقــط در 
گیرد و تنها مرجــع تعیین صالحیت  اختیــار بخــش خصوصی قرار 
كه آیا واقعــا بخش خصوصی هســتند یا نه؟  شــركتهای متقاضــی 
كشور  شــورای هماهنگی تشــكل های مهندســی صنفی حرفه ای 

می باشد . 

كرد  ح مســكن مهر ابــراز امیدواری  وی ضمــن یــادآوری تجربه طر
كه شــاهد تكرار طرحهــای این چنینی نباشــیم. همچنین راهكار 
دیگــر تامیــن منابــع طرحهــای عمرانــی را شــركتهای ســرمایه گذار 
برشــمرد و افزود: شركتهای سرمایه گذاری بخصوص در طرحهای 
كمک هــای زیــادی جهــت تامیــن مالــی  آب و انــرژی می تواننــد 
كامــل مورد حمایت  باشــند ولی می بایســت ایــن طرحها بصورت 
گیرنــد و تضمین هــای الزم بــه ایــن شــركتها از ســوی  دولــت قــرار 

دولت دیده شود .

مهنــدس رامینــه بــا اشــاره بــه اینكــه شــركتها مشــكالت زیــادی 
گواهی نامه صالحیت شــركتهای  كنیم  گفت: باید یادآوری  دارنــد 
ح ســاجات  مهندســی مشــاور در حــال تمــام شــدن اســت و طــر
گواهــی نامه ها تمدید  گوی آنها نیســت و مــا تقاضا داریــم  پاســخ 

شوند.

در ادامــه اين نشســت، مهندس منوچهــر ملكيانی فرد رئيس 

هيئــت مديره ســنديكای شــركتهای ســاختمانی ايــران ضمن 
كرد در جمــع حاضر  گفته شــده در جلســه، اعــالم  تاییــد مطالــب 
همــه بــا این نوع توزیــع یارانه مخالف بودند و پیشــنهاد ثبت نام 

كه یارانه دریافت نمی كنند، نمودند. كسانی  از 

مهندس ملكيانی فرد ســال 92 را ســال خوب برشــمرد و افزود: 
در ســال 92 شــاهد عــزم ملــی جهــت انتخــاب دولــت اعتــدال و 
كار آمدن  حركــت بــر مبنــای تفكــر بودیــم و نكتــه مثبــت آن روی 
دولــت جدیــد می دانیــم و آرزوی توفیــق داریــم. وی بــه یكــی از 
كــه شــرایط عمومــی پیمــان یــا بــه  مشــكالت عمــده پیمانــكاران 
كــرد و افــزود: وجود  عبــارت دیگــر شــرایط قراردادی اســت اشــاره 
كشــور  شــرایط قــراردادی ناعادالنه، باعــث هدر رفتن منافع ملی 
می شــود و ناتمــام مانــدن طرحهــای عمرانــی به این دلیل اســت 
كارفرمــا پاســخگو نمی باشــد. بنابرایــن  كــه در شــرایط قــراردادی 
گر شــرایط عادالنه بــود هرگــز قراردادها ناتمام رها نمی-شــدند.  ا
كــه شــرایط عمومــی جدیــد منبعــث از قانون  لــذا اســتدعا داریــم 
كار اســت و در ســالهای اخیــر  كســب و  بهبــود مســتمر در فضــای 
كارشناســان خبره تدوین شــده  بــا هماهنگــی بخش خصوصی و 
كار در مــاده 11  كســب و  اســت. در قانــون بهبــود مســتمر فضــای 
كیــد بــر عادالنــه بــودن شــرایط بخــش  و مــاده 22 و 23 بنــد 40 تا
بــه اجرایــی  خصوصــی و دولتــی دارد. بنابرایــن اســتدعا داریــم 
كمک شود. در این راستا سندیكای شركتهای  شــدن این قانون 
كــه از همین  كند  ســاختمانی ایــران در نظــر دارد همایشــی برگزار 

جا از حضرتعالی دعوت به حضور داریم. 

رئیــس هیئــت مدیــره ســندیكای شــركتهای ســاختمانی ایــران 
نظــارت  و  برنامه ریــزی  معاونــت  خــودداری  خواســتار  ادامــه  در 
راهبردی از رتبه بندی شــركتهای دولتی شــد و با اشــاره به قانون 
كار وجــود شــركتهای دولتــی در  كســب و  بهبــود مســتمر فضــای 
كنونــی را بــال موضوع دانســت و افــزود : اســتدعا داریم در  فضــای 
ایــن مســئله معاونــت برنامه ریــزی و نظــارت راهبــردی حضور پر 
كه آیا حضور چنین شــركتهای دولتی  رنگی داشــته باشــد و ببیند 

ضروری است یا نه؟

گرامیداشــت یــاد و خاطره  در پایــان مهنــدس ملكیانی فرد ضمن 
آقــای مهنــدس عطــااهلل هاشــمی و آرزوی بهبــودی و ســالمتی 
كــه در حــال حاضــر در بســتر بیمــاری هســتند خواســتار  ایشــان 

توجه ویژه و حفظ جایگاه پیشكسوتان صنعت احداث شد .

در ادامــه ایــن دیــدار نــوروزی، مهنــدس انصــاری رئیــس هیئــت 
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مدیــره انجمــن صادركننــدگان خدمــات فنــی و مهندســی ضمن 
تشــكر از برگــزاری جلســه، ارتباط مســتمر دكتر نوبخت با شــورای 
احــداث  صنعــت  بخــش  فعــاالن  برگیرنــده  در  كــه  هماهنگــی 

می باشــد را نشــانه تعامــل مثبــت دولت 
ابــراز  و  دانســت  خصوصــی  بخــش  بــا 
كه ایــن ارتبــاط نهادینه  كــرد  امیــدواری 

و قانومند و مستمر شود .

كــه  وی ضمــن اشــاره بــه دشــواریهایی 
دولــت در پیش رو دارد و اعالم درک این 
شــرایط از سوی فعاالن بخش خصوصی 
گــذار  دوران  دوره،  ایــن   : داشــت  بیــان 
و  خصوصــی  بخــش  فعــاالن  می باشــد. 
دولت می بایســت با همدلــی این دوران 
كننــد و ایــن انــرژی و امیــد  گــذار را طــی 
كنیــم بــه نتایــج  نبایــد هــدر رود و ســعی 
مثبتــی برســیم و این دوره را به ســالمت 
گــذار  راهكارهــای  از  یكــی   . كنیــم  طــی 
كنونــی و ایجــاد رونــق و ایجــاد  از دوران 
اشــتغال را رونــق صــادرات اســت. رونــق 
صــادرات مخصوصــا صــادرات خدمــات 
كمک شایانی  فنی و مهندســی می تواند 
كنــد و ایــن باعــث  بــه رونــق اقتصــادی 
كار تولید و اشــتغال، رشــد  بهبــود ســاز و 
كــه  تكنولــوژی را در پــی خواهــد داشــت  
بــر  دولــت  متمركــز  توجــه  اینــكار  الزمــه 
كــه متاســفانه در  ایــن مســئله می باشــد 
شرایط فعلی چنین تمركزی وجود ندارد 

. امیدواریــم بــا برنامه ریــزی صحیــح دولــت و تمركز دولت شــاهد 
كه آثــار مثبت این  شــكوفایی اقتصــاد  باشــیم ومطمئن هســتیم 

برنامه ریزی ها در سال 94 ، به بار خواهد نشست .

رئيــس هيئــت مديــره انجمــن صادركننــدگان خدمــات فنــی و 
مهندســی با اشــاره به وجود 550 هزار ميليارد تومان نقدينگی 
گنج  گفــت: ایــن مقدار نقدینگــی در جامعه مثــل یک  در جامعــه 
كه  كــه موجــب شــود  كــرد  كــه می شــود بواســطه هایی فكــر  اســت 
بخشــی از ایــن نقدینگــی مثــال 100 هــزار میلیــارد تومــان به ســمت 
طرحهــای عمرانــی هدایت شــود در این حالت شــاهد یک معجزه 

گذشــته دولت همــواره از طرق مختلف  خواهیــم بود . در ســالیان 
گذاشــته اســت  كــرده و طرحهای عمرانی را به اجرا  خــود را متعهــد 
كنترل نقدینگــی و اجرایی  موقعیــت فعلی را بهتریــن فرصت برای 
كــردن طرحهــای عمرانــی از طریق ســرمایه های بخــش خصوصی 
كنترل  اســت. برای اجرایی شــدن اینكار و طراحی مكانیزمی برای 
و شــكل گیری نهادهــا و واســطه های اجرایــی ، پیشــنهادها و راه 

كه می تواند مفید مثبت باشند . كارهای تدوین شده داریم 

رئيــس هيئــت مديــره انجمــن صادركننــدگان خدمــات فنــی و 
كه ســود  مهندســی  با اعالم اينكه ســرمايه به ســمتی می رود 
و امنيت داشــته باشد، لذا نقش ويژه دولت در ايجاد امنيت و 

كرد. سود را ، مهم و با اهميت ارزيابی 

مهنــدس انصــاری با اشــاره بــه ظرفيت هــای خالــی موجود در 
مهنــدس  هــزار   250 افزودنــد:  كشــور 
مهندســی  نظــام  ســازمان  عضــو  كــه 
هســتند يعنــی در حقيقــت بــه لحــاظ 
فوق العــاده  منفــرد،  اســتعدادهای 
اســتعدادهای  ايــن  آنچــه  هســتيم. 
منفرد را بارور می كند، شركتها هستند. 
بــرای اینكه از ایــن طریق ســازمان پیدا 
می كننــد و مدیریــت می شــوند. نتیجتــاً 
بــه ســرمایه های  اســتعدادهای منفــرد 
ســازمانی تبدیــل می شــوند . بنایرایــن 
مقوله پرداختن به اینكه شــركتها ریشــه 
كیفی و مدیریتی  پیدا می كنند و توسعه 
اتفــاق افتــد مهــم اســت و بایــد مقولــه 
كار نهادتعامل قرار و  مشــترک در دستور 

شكل بگیرد .

در ادامــه مهنــدس ســعادتمند رئيــس 
سراســری  كانــون  مديــره  هيئــت 
پيمانــكاران عمرانــی ايــران بــا تبريک 
ســال نو و آرزوی خير و بركت در ســال 
بــه اجــرای ســنت  بــا اشــاره  جديــد و 
حسنه ديدار نوروزی و تشكر از حضور 
كــرد:   دكتــر نوبخــت در جلســه عنــوان 
مــا تحت فشــار از طرف اعضای اســتانی 
ایــن  داریــم  ســعی  معمــوال  و  هســتیم 
فشــارها را عیناً به شــما و همكارانتان انتقال ندهیم ولی ناچاراً در 

بعضی موارد مجبور به انعكاس مواردی هستیم .

كانون سراسری پيمانكاران عمرانی ايران  رئيس هيئت مديره 
ح احياء ســازمان مديريت و برنامه ريزی از اواخر  به ســابقه طر
گفت: با فروپاشی سازمان مذكور بیشتر  كرد و  دولت قبل اشــاره 
از همــه مــا متضــرر شــدیم و منافــع ملــی آســیب دید . با تشــكیل 
دولــت تدبیــر و امیــد بارقه هــای امیــد و احیــاء ســازمان مدیریت 
كشــور یک سازمان برنامه-ریزی داشته  كه  گرفت بنحوی  شــكل 
كند چون یكــی از علل  كــه بتوانــد مدیریت  باشــد و نهــاد مرجعی 

مهندس انصاری رئيس هيئت مديره انجمن 
صادركنندگان خدمات فنی و مهندسی:

 اين مقدار نقدينگی در جامعه مثل يک 
كه می شود بواسطه هايی فكر  گنج است 

كه بخشی از اين  كه موجب شود  كرد 
نقدينگی مثال 100 هزار ميليارد تومان به 
سمت طرحهای عمرانی هدايت شود 

در اين حالت شاهد يک معجزه خواهيم 
گذشته دولت همواره  بود . در ساليان 
كرده و  از طرق مختلف خود را متعهد 
گذاشته  طرحهای عمرانی را به اجرا 

است موقعيت فعلی را بهترين فرصت 
كردن  كنترل نقدينگی و اجرايی  برای 

طرحهای عمرانی از طريق سرمايه های 
بخش خصوصی است. 
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كشــور بوده  كشــور عــدم مدیریــت و ســوء مدیریــت در  مشــكالت 
كه بازتاب و انعــكاس آنرا از  اســت. اتفاقاتی در شــرف وقوع اســت 
كــه امیدواریم  گرفته  كه ذهنیتی شــكل  كردیــم  اســتانها دریافــت 
كه شــواهدی است مبنی بر  برداشــت اشــتباه باشد و آن ذهنیت 
كــه نگذارد  اینكــه اراده ای در دولــت تدبیــر و امیــد نیز وجود دارد 

سازمان مدیریت شكل بگیرد .
وی با ابراز خوشــحالی از شــكل گیری ســازمان 
برنامــه و تحقــق وعــده دولــت تدبیــر و امیــد 
آمادگــی خــود را بــرای همكاری در ایــن زمینه 
اعــالم نمود. مهندس ســعادتمند با اشــاره به 
كرد  كه دكتر نوبخت به آن اشاره  انضباط مالی 
كه  یكی از الزمه های این امر را وجود سازمانی 

كند دانست . بتواند اینكار را مدیریت 
گلبــن  مهنــدس  آقــای  نشســت  ادامــه  در 
رئيــس هیئــت مدیــره انجمــن شــركتهای راه 
ســازی ایــران بــا تبریــک ســال نــو ، از زحمات 
آقــای دكتــر نوبخت در حل مشــكالت تشــكر و 
كه  قدردانــی نمــود و به ذهنیت ســالیان قبل 
سازمان مدیریت را مخل توسعه می دانستند 
كــرد و ابــراز داشــت: با انحالل ســازمان  اشــاره 
كه جایگاه  مزبور همه به این نتیجه رســیدند 
این ســازمان چقدر مفید بــرای برنامه ریزی و 

توسعه است .
وی بــا ابــراز خوش بینــی بــه شــكل گیری ایــن 
ســازمان، خواســتار شــكل بندی این ســازمان 

كه تعامالت دســتگاه های اجرایی بهینه و متعادل  شــد به نحوی 
شــود و مشــكالت موجــود برطــرف شــوند. رئیــس هیئــت مدیــره 
انجمن شــركتهای راه ســازی ایران با اشــاره به تخصیص اعتبارات 
به طرحهای عمرانی با رویكرد پیشــرفت فیزیكی پروژه ها خواســتار 
اصــالح ایــن رویكــرد و تخصیص اعتبار بــه تمام پروژه ها شــد . وی 
در پایــان صحبتهایش با اشــاره به امیــدواری و خوش بینی بوجود 
آمــده در جامعــه در ســال گذشــته خواســتار مدیریت ایــن امید در 
جامعه شــد و آرزوی موفقیت برای دكتر نوبخت و همكاران ایشان 

در دولت شد.
در پايــان اين نشســت آقــای مهنــدس حضرتی رئيــس هيئت 
گاز و  مديــره انجمن شــركتهای مهندســی و پيمانــكاری نفت، 
پتروشــيمی ضمن تبریک ســال نو بیان داشــت: نهاد تعامل لوال 
و محــل اتصال بخش خصوصی و دولت می باشــد و طرفین برای 

كار می كنند . كشور فكر می كنند و  اعتال 
وی بــا اشــاره بــه هزینه هــای هنگفــت جهــت توســعه حوزه هــای 
گاز و اقدامــات دولــت تدبیــر و امیــد در راســتای تعامــل با  نفــت و 
دنیا و امیدواری به حضور شــركتهای بزرگ نفتی جهت توســعه و 
كرد و افزود : برای بكارگیری  ســرمایه گذاری دراین میادین اشــاره 
كارخانجات  بخش خصوصی و فعال شدن 
داخلــی و رونق جایــگاه بخش خصوصی در 
كــه بیــن شــركتهای بزرگ  قراردادهــای آتــی 
نفتــی و دولت تنظیم می شــود توجه ویژه و 
كید داشــته باشند . وی با هماهنگی های  ا
تنگاتنگ بین انجمن متبوعشــان با وزارت 
كردنــد و از آقــای دكتــر نوبخت  نفــت اشــاره 
بعنــوان مدافــع بخــش خصوصی خواســتار 

حمایت ویژه شدند .
دكتر نوبخت معاونت برنامه ريزی ونظارت 
راهبــردی رئيس جمهور در پایان این دیدار 
با سپاســگزاری از اعضای شورای هماهنگی 
تشــكل ها و نهــاد تعامــل بخاطــر توصیه ها و 
پیشنهادات ارائه شده به تشدید امید اشاره 
و افزودنــد: مــا هــم امیــدوار شــدیم بــه ارائــه 
خدمات بیشــتر و امید یــک پدیده دوجانبه 
است و از اینكه شورای هماهنگی تشكلهای 
كشــور ضمن  مهندســی، صنفــی، حرفــه ای 
كه از لحاظ روحی  عدم ثبــت نام در یارانه ها 
نیز نســبت به آن مستغنی هستند و توصیه 
كه می توانند ثبت نــام نكنند ابراز  شــما به آن دســته از هموطنــان 

كرد . امیدواری و سپاسگزاری 
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در پایان ضمن 
اشــاره به اقدامات در حال انجام جهت احیاء سازمان مدیریت در 
كمیســیون ها افــزود: مطمئــن باشــید هر آنچــه در قواره  مجلــس و 
ســازمان می بایســت باشــد در حال حاضر در معاونت برنامه ریزی 
و نظــارت راهبــردی بــه انجــام می رســد. ضمــن آنكــه متعهــد بــه 
شــكل گیری یــک ســازمان متناســب بــا وظایف خودش هســتیم . 
بدون تردید ســازندگی و پیشــرفت و روی آوری به اقتصاد مقاومتی 
كــه با یــک رویكرد درونگر می تواند شــكل بگیرد. بــدون هماهنگی 
و وفــاق بخــش غیردولتــی امكان پذیــر نمی باشــد. قطعــاً همــگان 
كه سال جاری بهتر از سال  مشــاركت خواهند داشــت به این امید 

گذشته و سال آینده نیز بهتر از امسال باشد .

دكتر نوبخت:

 بدون ترديد سازندگی 
و پيشرفت و روی آوری 
كه  به اقتصاد مقاومتی 
با يک رويكرد درونگر 
می تواند شكل بگيرد. 

بدون هماهنگی و 
وفاق بخش غيردولتی 
امكان پذير نمی باشد. 
 همگان مشاركت 

ً
قطعا

خواهند داشت به اين 
كه سال جاری بهتر  اميد 

گذشته و سال  از سال 
آينده نيز بهتر از

 امسال باشد .
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مجمع عمومی عادی )به طور فوق العاده( نوبت دوم شركت 
خ   تعاونی شــركتهای ســاختمانی ســاعت 16 روز دوشنبه مور
19 اســفند 1392 بــا حضــور نماینــدگان معرفی شــده از طرف 
كل شــركتهای عضــو در محل انجمن شــركتهای ســاختمانی 

گردید. تشكیل 

مجیــد،  ســرود  كالم ا...  از  آیاتــی  قرائــت  بــا  مجمــع  جلســه 
جمهــوری اســالمی ایــران و ســرود آبادگــران رســمیت یافت. 
بــه حضــار خوش آمــد  آقــای مهنــدس ملكیانی فــرد  ســپس 
گفتند و جلســه توســط آقای مهندس ناصر بابازاده افتتاح و 

رسمیت یافت. 

بــرای انتخاب هیأت رئیســه جلســه رأی گیری بــه عمل آمد و 
آقایــان مهنــدس محمد عطاردیان، دكتــر غالمرضا علی زاده،  
مهنــدس علیرضــا ناصرمعدلــی و دكتــر بهــروز محمــدی بــه 
ترتیــب بــه عنــوان رئیــس، منشــی و ناظــران انتخاب شــدند 
گهی دعوت  و پــس از اعــالم قبولی و رســمیت جلســه، برابــر آ
دســتور جلســه توسط منشی قرائت شد. پس از اینكه هر یك 
از نامزدهــای عضویــت در هیأت مدیره به مدت دو دقیقه به 
معرفــی خــود پرداختند، مجمع وارد شــور شــد و تصمیمات 
گردید: برای انتخــاب اعضای اصلی و علی البدل  ذیــل اتخاذ 
كه پس  كتبــی و مخفی به عمــل آمد  هیأت مدیــره اخــذ رأی 
گشــودن صندوقهــای رأی و شــمارش آرای ریختــه شــده  از 
تعــداد 92 رأی ســالم و صحیــح شــمارش شــد و آرای 12 نفــر 

كاندیداهــای عضویــت در هیأت مدیــره به ترتیب توزیــع فراوانی )از  از 
گردید و 5 نفر دارای باالتریــن رأی به ترتیب  كمتر( تنظیــم  بیشــتر بــه 
بــه عنوان اعضای اصلــی هیأت مدیره انتخاب شــدند.اعضای اصلی 
هیــات مدیره شــامل آقایــان مهندســان: منوچهــر ملكیانی فرد، علی 
گلبن، و عباس غفاری بودند. آقایان  آزاد، بهمن دادمان، محمدباقر 
مهندســان: ســاالر علیاری و علی ورزنده به عنوان اعضای علی البدل 

هیأت مدیره انتخاب شدند.

كنترل نهایی به عنوان اســناد مجمع  برگه هــای آرای متخذه پــس از 
یافــت و  پایــان  گردیــد و جلســه مجمــع در ســاعت 18:30  بایگانــی 
صورتجلســه مجمــع بــه امضــاء هیــأت رئیســه و نامزدهــای انتخــاب 
شــده برای عضویت در هیأت مدیره اعم از اصلی و علی البدل رســید. 
ضمــن آنكــه اعضــای اصلــی و علی البــدل هیأت مدیره هر یــك نتیجه 
آرا و نحــوه عضویــت خــود در هیأت مدیــره را بــا امضــاء صورتجلســه 

تنظیمی پذیرفتند.

درمجمععمومیعادینوبتدوماتفاقافتاد:

انتخاب هیات مدیره جدید شرکت تعاونی شرکتهای ساختمانی

انتخاب اعضای شورای عالی فنی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
بنا به اطالعات رسيده شورای عالی فنی معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رياست جمهوری انتخاب شدند.

گرفت. انتخاب اعضای شورا، با پيشنهاد آقای دكتر نوبخت در هيأت دولت،  مورد تصويب قرار 
ح زير می باشد: اسامی اعضای شورای عالی فنی به شر

آقای مهندس مهدی تفضلی، معاون فنی اسبق وزارت راه و سازمان مديريت و برنامه ريزی
آقای مهندس بهمن دادمان، از شورای هماهنگی تشكلهای مهندسی، فنی و اجرايی كشور و دبير سنديكای شركتهاي ساختمانی ايران

گيالن آقای مهندس هادی الماسی رئيس سازمان نظام مهندسی استان 
كه می تواند منبع و منشاء ارتقاء تعامالت سازنده تر و اثربخش تر ميان  انتخاب اين تركيب جديد اعضا را در شورای عالي فنی 

كشور تبريك مي گوييم. بخش خصوصی و دولتی باشد، به جامعه مهندسی 
كميسيون انتشارات



یكشــنبه 31 فرورد ین 1393 ســی وپنجمین جلسه هیأت نما یندگان 
اتاق ا یران برگزار شــد. در حاشــیه این جلســه غرفه هایی برای معرفی 
اتاقهای استانی برپا بود. سندیكای شركتهای ساختمانی ایران نیز با 
كنار آنها به معرفی ســندیكا پرداخت. در ســالهای  برپایی غرفه ای در 
اخیر ســندیكا شــركتهای عضو خود را بــرای عضویت در اتــاق بازرگانی 

ایران فراخوانده است.
غالمحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی 
ایــران تصریــح كرد: تا وقتی كه تصمیم های متناقض و درهم تنیده ، 
گیر و سیستم ناهماهنگ بانكی بر مدیریت  قوانین مزاحم و دست و پا
كم است، تحقق اهداف اقتصادی و توسعه محقق  اقتصادی كشور حا
كرد: همه دانشــمندان، فالســفه و متفكران  نمــی شــود. وی تصریح 
اجتماعــی اعتقــاد دارند كه تحــوالت و تكامل اجتماعی بــا تولید و به 

تولیــد  خصــوص 
درارتبــاط  صنعتــی 
بوده و جامعه همگام 
بــا ریتم تولیــد در ریل 

توسعه قرار می گیرد.
وی با ذكر اینكه بدون 
شــک عموم ایرانیان 
و  عظمــت  خواســتار 
كشور هستند،  بزرگی 
اظهار داشــت: چــرا با 
وجــود این اشــتیاق، 
دســتیابی به توســعه 
محقق نشــده؟ علت 

آن پیچیده بودن امور و یا ناشناخته بودن آنها است؟ آیا نخواسته ایم 
و یا نتوانسته ایم و دیگر اینكه آیا صرف ایجاد صدها بنگاه مشابه از یک 
نوع بدون داشتن صرفه های مقیاس و به صرفه بودن فعالیت ها، می 
تواند تولید وتوسعه را محقق كند؟ و یا اینكه توسعه نیازمند برنامه ریزی 

و راهبرد مناسب است.
كرد: نابســامانی های فضای  رئیس پارلمــان بخش خصوصی اضافه 
كه توســعه امری  كســب وكار معلول نبود راهبرد هدفمند اســت؛ چرا 
اتفاقی نیست و نیازمند اراده و خواست ملی و تدوین و ارائه سیاست 
كــه تصمیم های  كــرد: تا وقتی  گــذاری راهبــردی اســت. وی تصریــح 
گیر و سیســتم  متناقــض و درهــم تنیــده، قوانیــن مزاحم و دســت و پا
كم اســت، تحقق  ناهماهنــگ بانكی بر مدیریت اقتصادی كشــور حا
اهداف اقتصادی و توســعه به ســرعت محقق نخواهد شــد . شافعی 
گیر را زمانبر عنوان كرد و  شناسایی قوانین مخل، متناقض و دست و پا
گفت: اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی پیشنهاد تغییر این 

روال را دارد . وی توضیح داد: به این نحو كه كمیته ای متشكل از قوای 
گانه، بخش خصوصی و بخش دانشــگاهی تشــكیل و مجموعه  ســه 
قوانین و شیوه نامه های ضروری توسعه متناسب با اقتصاد مقاومتی 
و توسعه كشور تدوین و همه قوانین مغایر و شیوه نامه های متناقض با 

تصمیم این كمیته ملغی اعالم شود.
كید كرد: بخش خصوصی این بار به طور جدی مصمم است كه  وی تأ
اجرای دستور سرنوشت ساز مقام معظم رهبری را در خصوص تحلیل 
و نقادی موانع توسعه وتولید كشور مطالبه كند.رئیس پارلمان بخش 
خصوصــی همچنین به موضوع خصوصی ســازی و اجــرای اصل 44 
اشاره و یادآوری كرد: این قانون در عمل محقق نشده است.وی اعتقاد 
كنون تحت  دارد: به منظور تحقق روح كلی این قانون، ابتدا باید آنچه تا
گرفته تحلیل و بررســی شــود و پس از  عنــوان خصوصی ســازی انجام 
عارضه یابی و آســیب 
موضــوع  شناســی، 
دنبــال  هــا  گــذاری  وا
گردد و تا بررسی نتایج 
كنــون انجــام  آنچــه تا
گذاری  شــده، روند وا
ها فعأل متوقف شود. 
وی بــه وجــود برخــی 
قانــون  در  اشــكاالت 
كاال  مبــارزه با قاچــاق 
گفــت:  و  كــرد  اشــاره 
افزون بر فعاالن بخش 
خصوصی، بسیاری از 
دستگاه های اجرایی هم بر وجود اشكاالت این قانون تصریح دارند. 
رئیــس اتــاق بازرگانــی، صنایع، معادن و كشــاورزی ایــران با ذكر اینكه 
مواردی ازاین قانون در جهت گسترش قاچاق كاال و قفل كردن فضای 
كســب وكار است پیشنهاد داد: دولت تدبیر و امید، این قانون را مورد 
بررســی و بازنگــری مجدد قــرار داده و اشــكاالت آن را مرتفــع كند. وی 
مشكالت و نابسامانی های بانكی و ناهماهنگی سیاست های بانكی  
برشمردند و رفع آنها را با توجه به ضرورت ها و نیازهای بنگاه های های 
اقتصادی كشور خواستار شدند: شایان ذكر است كه مقرر شد متناسب 
كارگروهی  با پیشــنهاد اتاق ایــران در تدوین قانــون بودجه ســال 93، 
مشترک و متشكل از فعاالن بخش خصوصی، كارشناسان و مسؤوالن 
بانكی، برای رفع مشكالت و ناهماهنگی های این حوزه تشكیل شود.
رئیــس اتاق ایران از اعالم داوطلبانه انصــراف از دریافت یارانه نقدی 
كثریت تشكل های وابسته به اتاق ایران  كشــور و ا اتاق های سراســر 

قدردانی كرد.

برپاییغرفهسندیکادرحاشیهجلسههیأتنمایندگاناتاقایران
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بــر  تـــورم باالیــی  اثــر تحریمـــهای ظالمانــه  در ســالهای اخیــر در 
 ) مــاژور  فـــورس   ( گردیــد و حالــت اضطــراری  مملكــت تحمیـــل 
كه  كــم شــد و در ایــن وانـــفسای بیــكاری و تحریــم ، همانگونه  حا
گذاشتند  كه مسئـــولین در اختیارشان  جوانان رزمنده با سالحی 
بــه جنــگ با دشــمن رفتند تعــدادی از ســازندگان ، این ســربازان 
كه  جبهه جنگ اقتصادی احســاس وظیـــفه نمودنــد و با قیمتی 
كردنــد و خــود هیچ نقشــی در محاســـبه آن  مسئـــولین پیشــنهاد 
نداشــتند برای اینكه پرســنل خــود را بیكار نكننــد و برای دیگران 
نیــز ایجــاد اشتـــغال نماینــد در جنــگ نــا برابــر اقتصــادی شــركت 
كه فعالیت ســازندگان چه در مســكن  كردند . مستحـــضر هســتید 
مهر و چه دركارهای پیمانـــكاری دیگر ، عالوه بر اشتغال مستقیم 
كــه خود قدمی  تعــداد زیادی شــغل وابســته را نیز فعــال مینماید 
كاهــش بحــران . بــا وجودیكــه طبــق فرمایــش  اســت در جهــت 
گاهی هستند و حتی افراد دیگر  جنابعالی انـــبوه ســازان آدمهای آ
از آنهــا الگــو می گیرند و میدانستـــند با چه تـــورمی مواجه خواهند 
شــد پــای قــرارداد را امضا نمودنــد . در نهایت تا چــه حد در ایجاد 
اشتـــغال موفق شــدند شــما قضاوت بفرمایـــید . درهرحــال چراغ 
اشــتغال را روشــن نگه داشــتند تا دولت تدبـــیر و امـــید بــرای رفع 
تحریـــم اقدام نمود و دورنمای روشــنی برای همــه مردم از جمله 
كاهــش بهای آهـــن آالت  كــه نمونه آن  ســازندگان بــه وجــود آمــد 

طبق محاسبات زیر میباشد . 
متوســـط بهــای آهـــن آالت در هفتــه منتـــهی بــه 92/3/23 در 
 IPE تیرآهـــن  و  ریــال   21650 كیلویــی  میلـــگرد   ، سابـــق  دولــت 
كیلویی32010 ریال بوده و در هفته منتهی به 92/10/26  میلـگرد 
 IPE كاهــش حــدود 21.5% ( و تیرآهـــن كیلویــی 17000  ریــال )  بــه 
كاهش حــدود 28% ( .الزم به توضیح  كیلویــی 23145 ریــال )  بــه 

كه متوســط بهــای آهـــن آالت در 6 ماهه دوم ســال 86   میباشــد 
كیلویی 9300  كیلویی 6500 ریال و تیرآهـن حدود  میلـــگرد حدود 

ریال بوده است . 
كاهشــی  البته در این فاصله زمانی نوســان افزایشــی و در مواردی 

كه اثر معناداری بر روند مقاله نمی گذارد. وجود داشته است 
كــه جوانان ما در دوران جنگ تحـــمیلی به جبـــهه ها  همانگونــه 
گرفتند این سربازان سازندگی با  رفتند و دفاع از مرزها را به عهده 

پاسخمهندسظاهریبهمهندسنریمان
جناب آقای نـریمان معاون محترم وزیر راه و مسكن و شهرسازی و مدیرعامل محترم شركت 
كه الزم است مورد بررسی قرار  عمران شهرهای جدید در مورد مسكن مهر مطالبی فرمودند 
گیرد )كلیه مطالب نقل قـول از آقای نـریمان برگرفته از هفته نامه پیام ساختمان می باشد.(

كار باشند  ایشــان با بیان اینكه »پیمانـــكاران بر اساس قراردادهایشــان باید متعهد به انجام 
گفت:  گفت: پیشــنهاد تشــویق تعدادی از پیمانكاران درحال بررســی است. محسن نریمان 
گاهی هســتند و حتی افراد دیگر از آنها الگو می گیرند با  انبوه ســازان به دلیل اینكه آدمهای آ
كنند  كه این قراردادها را اجرا  كرده اند و متعـهد هستند  چشم باز قراردادها را خوانده و امضا 
گفت : بعضی از  گذرد  وی با اشاره به اینكه از امضای برخی از این قراردادها مدت زیادی نمی 
كه دالر به 4 هزارتومان رسیده بود امضا شده است بنا  این قراردادها در سال 91 و در زمانی 
كه میدانســتند با چه تورمی  بر این آنها نمی توانند بگویند با تورم آنچنانی روبرو هســتیم چرا 

روبرو خواهند شد.«
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كــه میدانید و می بینید .  كردند  الگوبــرداری از جوانــان عزیز چنین 
البته با امید به اینكه مسئـــولین جمهـــوری مقـــدس اسـالمی واقع 
بین هستند و هیچوقت نمی خواهند خادمیـــن را از هستی ساقط 

نمایند .
 مهنــدس هســتیم و 

ً
كثــرا جنــاب آقــای مدیـــرعامل مــا ســازندگان ا

شــما مدیــران فنی هــم همینطور و ســر وكارمــان با ریاضیــات بوده 
كنیم ،  و هســت . پــس بیاییــد بــا زبــان عــدد و رقم بــا هم صحبــت 
كار مشــكلی نیست . یكی از راهها اینست  رســیدن به قیمت واقعی 
كــه متــروری را مأمــور بفرمایید تا یكی از نقشــه های مســـكن مهر را 
متره نماید و با قیمت روز محاســبه فرموده به بهای واقعی دســت 
یابیــد همــكاران مــا در شــركت پــارس یكــم یكــی از ســاختمانهای 
كــه در صفحــه 38  كپــی پیوســت (  مســـكن مهــر را متــره نمودنــد ) 
گــران ارگان ســندیكای شــركتهای  نشــریه شــماره 312 پیـــام آبــاد 

ساختمانی ایران به چاپ رسیده است.
كه همكاران شــما در دفتر معـــاونت برنامه ریزی و  راه دوم اینســت 
نظارت راهبردی ریاست جمـــهور با اســتفاده از شاخص های تورم 
اعالم شده  وسیله بانک مركـــزی شــاخص های تعدیل را محاسبه 

ح زیر بعرض میرسد . كه نتیجه آن بشر فرمودند 
نیمه دوم سال 86 زمان شروع فعـالیت مسـكن مـهر و قیمت تعیین 
شده دولـت سه میلیون ریال برای هر متـرمربع و سه ماهه سوم سال 
كه با شاخص سه ماهه چهـارم سال  مذكور مبنای محاسبه میباشد 

91 مبنای قیمت در ابتدای سال 92 مقایسه می گردد .

كننده قرارداد بود و در بند 2  كه خود تنـظیم  مهم آنكه دولت قبل 
كه : قیمت هر متـــر مربع ناخالص  ماده 3 تفاهـــمنامه قید فرمودند 
كلیــد تحـــویل مطابق پیوســت  كار و  واحدهــای تحویلــی تــا پایــان 
شــماره 3 این تفاهـــمنامه بــه مبلــغ 3.000.000 ریال میباشــد . این 
قیمــت بــرای تمــام مــدت زمــان تفاهـــمنامه بــوده و بــه آن تعدیل 

گیرد .  ناشی از تغییر سال تعلق نمی 
ولـــی پــس از اعــالم شــاخصهای قطعــی ســه ماهـــه چهــارم 88 در 
كــه بــا محاســبه بــه روش فــوق ضریـــب افزایــش  تاریــخ 89/4/26 
تورم به حدود 14% رســید با صدور بخشــنامه شماره 155272/ت 
یعنــی  ریــال   400.000 متـــرمربعی   89/7/11 درتاریــخ  45360/ن 

كار به قیـمتها اضافه نمود . چرا ؟ 13.33% متناسب با پیشرفت 
گزارش هایی در این رابطه تهیه  كرد : با این حال  » وی خاطـرنشان 
كه در صورت نهـــایی شدن به  و به وزیـــر راه و شهرسازی ارائه شده 
كل  كه به قرارداد هایـشان متعهد باشند و  آن دسته از پیـمانكاران 
كار را انجام داده و بـطوركامل تحویل دهند تشوقهایی برای جبـران 

گیرد «. كاهش سود تعلق 
عرض می كنم قیمت تفاهمنامه در ســالهای 91 و 92،  3/300/000 

ریال می باشد با فرض 5% سود فرضی و به نظر آقای نریمان:
قیمت تمام شده     3/135/000 = (100-5(% × 3/300/000

طبق محاسبات در وسط 2 شاخص كل تورم، 1/3887 می باشد
با قيمت تمام شده فوق )در رديف 1)

در صورتیكــه قیمــت اولیــه )در زمان شــروع مســكن مهر یعنی ســه 
كنیم: ماهه سوم 86( را x فرض 

x  × 1/3887  = 3/135/000
x (1 × 1/3887) = 3/135/000

قیمت مسكن مهر با فرض فوق باید باشد: 

كه مســكن مهر در ســال 86 مبلغ 3/000/000 ریال بوده  در صورتی 
است.
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در   1392 ســال  اســفند  در  تحربیــات  تبــادل  نشســت  ســومین 
آن  طــی  و  شــد  برگــزار  عمــران  خانــه  در  مهنــدس  روز  آســتانه 
مهنــدس فریــدون خزاعی به عنــوان مهمان جلســه از تجربیات 
گفــت. محورهای این نشســت موضوعات عمومی،  خود ســخن 
انتقــال  ماننــد  تخصصــی  محورهــای  و  مدیریتــی،  بحثهــای 
موسســات از نســل اول بــه نســل دوم، وجــوه اخــالق حرفــه ای 
و جایــگاه آن، بی انگیزگــی فــاغ التحصیــالن دانشــگاهی، عــدم 

رضایت مدیران و ... بود.

غ التحصیل ســال  مهنــدس فریــدون خزاعــی متولــد 1329 و فــار
در  تهــران  دانشــگاه  فنــی  دانشــكده  فوق لیســانس  دوره   1351
رشــته مهندســی راه و ساختمان اســت در حال حاضر از اعضای 
ســندیكای شــركتهای ســاختمانی ایران اســت. وی با تبریک به 
كتاب است. و  كرد: هر زندگی یک  مناسبت روز مهندس، عنوان 
هر كسی در درون خود كند وكاو كند كتاب درون خود را می یابد. 
كار متوجه شدم عالرغم پیشرفتهای  من طی چهل و چند سال 
تكنیكــی، بســیاری از مســائل انســانی و اخالقــی الینحــل مانده 
كار و ســازندگی اســت نه  كــه نیت همه  اســت. در نتیجــه بــا این 
كافی دارد.  كارشــناس تكلیف خــود را می داند و نــه مدیررضایت 
گفــت بیــن دو نســل موجود، شــكافی ایجاد شــده  شــاید بتــوان 
كه بی ارتباط به آن شــكاف  اســت. روایتی در مثنوی وجود دارد 

نیست:
رســـيد جايـــی  شـــب  نيمـــه  در  محتســـب 

ديـــد   خــــــــفته  مســـتی  بـــازار  بــــــــــــــن  در 
گفـــت: هـــان، مســـتی! چـــه خوردســـتی؟ بگو 
كه هســـت اندر ســـبو  ....    گفـــت: زان خوردم 

كشور ما  ســوال و جوابی این چنینی نیز بین دونســل موجود در 
وجــود دارد، بــدون اینكــه به نتیجه مناســب برســد. در هر حال 
مــا همــه اهــل درد هســتیم و با بیــان آن می تــوان بــرای راه حل 
گرفــت. بــه هر صــورت مــن از روزی  آن بــه طــور جمعــی تصمیــم 
كار اجرایــی انجــام دادم.  كــه بــا الفبــای مهندســی آشــنا شــدم 
بــا توجــه بــه شــرایط آن دوره از ابتــدای فعالیــت خــود بــرای هــر 
كه می خواســتم ناچار به تالش پی گیر و دشــوار بودم. در  چیــزی 
كردیم درســی به نام سدســاری وجود  كار  كــه مــا آغاز به  دوره ای 
نداشــت و بنــده شــخصا فكــر نمی كــردم روزی یكــی از مدیــران 
كی خاورمیانه یعنی ســد مسجد  پروژه ســاخت بزرگترین ســد خا
ســلیمان باشم. اما برای رســیدن به این مرحله بسیاری چیزها 
گرفتم. اما متاســفانه  را از بّنایــان و معمــاران و افــراد محتلف یاد 
نســل امروز حاضر نیســت برای یادگیری بكوشــد. از طرفی نســل 
كه باید  قبلــی هم دانســته های خــود را پنهان می كنــد. در حالی 

ک بگذاریم. آنچه داریم از تجربه به اشترا
كاری انجام نخواهد  كســی برای ما  گفت: هیچ  مهندس خزاعی 

كرد: مهندس فریدون خزاعی عنوان 

توسعه عمومی باعث محقق شدن 
منافع فردی هم می شود
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كار خود را شــروع  كنیم. نســل ما روزی  داد و بایــد خــود اقــدام 
كــه وجــود ســاختمان 10 طبقه باعث شــگفتی می شــد اما  كــرد 
كه امــروزه  جوانان ایرانی در حال ســاخت  بــه جایــی رســیدیم 
ارتفــاع  بــا 346 متــر  . مثــال ســد بختیــاری  بلندتریــن ســدها 

هستند. در واقع تجربه رهنمون فرد برای آموختن است.
ما باید نقش فرد را حداقل در بهبود مســائل مهندسی بررسی 
كنیــم. بــه نظــر می رســد بســیاری از مدیران مــا هم نیــاز دارند 
كارشناســان خــود برقرار  كارمندان و  روابــط شــخصی بهتری با 
كه  در بســیاری موارد طی پروژه باید با تک تک افراد  كنند چرا 
كار رابطــه برقرار شــود و در واقع زندگی ما انســانها  بــرای ادامــه 
كوچک ســاخته می شــود. در  هم در راســتای همین چیزهای 

ســابقه تاریخــی و ادبــی مــا بــه پرندگانی 
غ هســتند  كــه بــه دنبــال یافتــن ســیمر
كه دست آخر  اشــاره شده، این پرندگان 
غ خــود آنهــا بوده اند.  می فهمند ســیمر
كمــال مطلوب در اتحاد و اهمیت  یعنی 
كه ایــن اتحاد را  دادن بــه افرادی اســت 

شكل داده اند. 
كــرد:  خاطرنشــان  خزاعــی  مهنــدس 
از  خــاص  هدفــی  بــرای  نمی توانیــم  مــا 
مســیرهای مختلف برویم. باید مسیری 
انتخــاب  موجــود  هــدف  بــا  متناســب 
بزرگمــردان  از  یكــی  مثــال  بــرای  كنیــم. 
كــه تــا آخــر  ایــران مهنــدس حامــی بــود 
كه می توانســت  عمر مســتاجر بود با این 
بــه راحتی پولدار شــود، امــا چون هدف 
كسی  گر  دیگری داشت به آن سو رفت. ا
بخواهد مدام پیش خانواده خود باشــد 
كار پیمانــكاری انجام دهند،  نمی توانــد 
كار مســتلزم پذیرفتن برخی شرایط  این 
خــاص اســت و فــرد چیزهــای زیــادی از 

دست می دهد تا پیمانكار بماند. 
وی افــزود: اصــل اساســی در ایــن بــاره 

گر فرد از خود ناامید  كه نگذاریم افراد ناامید شود چون ا است 
كارشناس و مدیر را  گر رابطه  شــود فاجعه آغاز خواهد شــد. ما ا
كنیــم بهبود اوضاع مقدور اســت. لزومی بــه وجود این  اصــالح 
گر حقــوق مكفی  همــه شــركت و ایــن همه پیمانــكار نیســت، ا
كارشناســان داده شــود آنها ذیل وجود یــک پیمانكار  بــه همه 
واحــد بــه فعالیت خــود ادامه می دهنــد. از دل نســل هیتلری 
آلمــان درســت بعــد از جنــگ جهانــی فعالیــت ســاخت و ســاز 
گر توســعه محقق شود همه  كه ا شــروع شــد و فرض بر این بود 

مــا به آنچــه می خواهیم خواهیم رســید. باید ایــن فرهنگ جا 
كنیــم باید  گــذار را ســپری  گــر می خواهیــم ایــن دوره  بیافتــد. ا
هزینه هــای مربــوط به آن را نیز بپردازیم. در ســالهای 47 به ما 
گازی در انحصار خارجی ها اســت و  كارهــای آبی و  می-گفتنــد 
وارد آن نشوید. اما روزی این تابو توسط 
كارشناس شكست. سد مسجد  جوانان 
كــرده بودند  كره ای ها شــروع  ســلیمان را 
كارشناســان جــوان ادامه  امــا بــه دســت 
گنبــد امــام رضــا )ع( خطی از  یافــت. دور 
كه برای  علی عباســی بــود و قدیمی ترهــا 
زیــارت می رفتنــد آن را می دیدنــد. وقتی 
بــرای بازســای و توســعه خواســتند خط 
كه مهندس  كار جوانی  كاشــی  را بردارنــد 
كاشــی  هــم بــود قبــل از تحریــب از ایــن 
كاشــی دیگــری آن  گرفــت و روی  عكــس 
كــرد. جوان دیگری در ســندیكا  را پیــاده 
كــه اختراعی برای شــارژ  بــه نــزد من آمــد 
مداوم باطری های ماشــین آالت ساخته 
كردیم.  كه وی را بــه همكارانمان معرفی 
گیتس هم برای پولدار  فــردی چون بیل 

كرد.  شدن از خالقیت استفاده 
كه قبال رفته  متاســفانه همه ما راههایی را 
شــده دنبال می كنیــم. امروزه بایــد با ایده 
و خالقیــت جلو رفــت. اصال در ایــن دوران 
كه  كسی  كار عاقالنه ای نیست.  ادامه پیمانكاری با شیوه سنتی 
امروزه پیمانكار موفقی اســت اغلب سابقه و تجربه زیادی دارد یا 
به ایده و خالقیت های نوین هر دوره ای اهمیت داده است. بازار 
بــه ابتكار نیازمند اســت. وگرنــه هیچ فردی نمیتوانــد به صرف 
پیمانــكار بودن یا مهندس بودن خــود را موفق بداند. مدیران 
كه باید  ما باید قدر این جوانان را بدانند. به هر حال این ماییم 
كار باید از تغییراتی فردی و  سرزمین خود را بسازیم و برای این 

كنیم.  میان فردی شروع 

مهندس خزاعی:
به نظر می رســد بسياری از 

مديــران ما هم نياز دارند روابط 
كارمندان  شخصی بهتری با 

كنند  كارشناســان خود برقرار  و 
كه  در بســياری موارد طی  چرا 

پــروژه بايد با تک تک افراد برای 
كار رابطه برقرار شــود و  ادامه 

در واقع زندگی ما انســانها هم 
در راستای همين چيزهای 

كوچک ساخته می شود. در 
ســابقه تاريخی و ادبی ما به 
كه به دنبال يافتن  پرندگانــی 
غ هستند اشاره شده،  سيمر
كه دست آخر  اين پرندگان 

غ خود آنها  می فهمند ســيمر
كمال مطلوب  بوده اند. يعنی 
در اتحــاد و اهميت دادن به 

كه اين اتحاد را  افرادی اســت 
شكل داده اند. 



38
38

ن
گرا

اد
م آب

پیا

گرد   پا
كوتاه برای انسان  از فشار ناشی از باال رفتن از پله ها  گرد در راه پله ها، زمينه ساز فراغتی  پا

گرد در مجله...... است و اين پا

كميسيون انتشارات    

سه تفنگدار

مدیریتدربحران
كه یكــی از مدیران،  در بانكی، مســئول بــودم 
گفت: االن  ناراحــت و دلگیر، وارد اتاقم شــد و 
كــه معلــم هــم بــود، در یک  یكــی از مراجعیــن 
گفتگو عصبانی شد و به صورت من سیلی زد. 

كنید. آمدم به شما بگویم تا حمایتم 
چه باید می كردم؟! مدیر من، ناراحت و دلگیر 
بــود و از من انتظار حمایت داشــت و از ســوی 
دیگــر، تحــت هیــچ شــرایطی نمی خواســتم با 
مشــتری بانــک، بــه هــر دلیل و بــا هــر انگیزه، 
برخــورد بــدی انجــام شــود. چنــد دقیقــه ای 
كــردم. آرام آن مدیــر را در  كــردم. فكر  ســكوت 
گونه اش را بوســیدم، ســپس  گرفتــم و  آغــوش 
گفتــم: من ایســتاده ام. می توانی محكم  به او 

گوش من سیلی بزنی. به 
نــگاه  را  مــن  تعجــب  و  ســكوت  در  فــرد،  آن 
گــوش تــو  كــه بــه  كســی  گفتــم:  می كــرد. بــه او 
ســیلی زده، از تــو دلگیــر نبوده و با تو مشــكلی 
بــوده و مســئول  بانــک دلگیــر  از  او  نداشــته، 
كــه می خواســته  بانــک منــم. مطمئــن بــاش 
گوش من بزند و چون دسترســی به  ســیلی در 
من نداشــته، تو به عنوان نمایندة من قربانی 
مربــوط  خــوردی،  كــه  ســیلی  آن  شــده ای. 
كنی. بــه مــن اســت و مــن منتظرم تــا جبــران 
كرد، مــرا در آغوش  آن فــرد، لحظاتــی ســكوت 

كار خود رفت" گرفت و آرام، به سراغ 

كالس پنجم دبستان  كرد به دانش آموزان  روز سه شــنبه معلمی رو 
گفت: شنبه امتحان تاریخ و جغرافیا به صورت شفاهی دارید. و 

گفــت: امتحــان تاریــخ و جغرافیــا همیــن امــروز بــه  روز پنجشــنبه 
كتبی داریم. صورت 

كــه امتحان قــرار نبود امروز باشــد و قــرار بود  كردنــد  همــه اعتــراض 
شنبه باشد.

كتبی باشد و قرار بود شفاهی باشد. همینطور قرار نبود 
كتبی است. كه هست. امروز است و  گفت: همین است  معلم 

كالس بایستد. كس نمی خواهد بیاید جلوی  هر 
كالس ایســتادند.  كالس شــصت نفــری، ســه نفر آمدنــد و جلوی  از 
كاغــذ  روی  را  پاســخ ها  بچه هــا  و  نوشــتم  تختــه  روی  را  ســواالت 

نوشتند.
كــدام از شــما، ده نمــره از  گفتــم: از هــر  وقتــی امتحــان تمــام شــد. 

كم می كنم. تاریخ و ده نمره از جغرافیا 
و بــه ایــن ســه نفــر نمــره بیســت در هــر یــك از دو درســت تاریــخ و 
كــه زیر بار ظلم نرویــد. درس امروز ما  جغرافیــا می دهــم تا بیاموزید 

پیرامون ظلم ستیزی بود. 



گرد – فروردین 93 پا

.......................................................................................... 
كه آن را داریم از آن لذت ببربم. پس به  كه متعلق به ماست. به همین دلیل مادامی  كردیم مال ماست. زندگی یک لحظه است. لحظه ای  كه زندگی   فقط لحظاتی 

كند. هیچ چیزی اجازه ندهیم ما را از لذت بردن از آن منع 
كردیم متعلق  كه تا حاال برایش مبارزه  كنیم و شاد بودن را فراموش نكنیم چون تنها چیز مهم همین است. تمام چیزهای مادی و هرچیزی  كه زنده ایم زندگی  حاال 

به ما نیستند.
...........................................................................................

 
.........................................................................................................................

سه تفنگدار
گفت: شنبه امتحان تاریخ و جغرافیا به صورت شفاهی دارید. كالس پنجم دبستان و  كرد به دانش آموزان  روز سه شنبه معلمی رو 

كتبی داریم. گفت: امتحان تاریخ و جغرافیا همین امروز به صورت  روز پنجشنبه 
كه امتحان قرار نبود امروز باشد و قرار بود شنبه باشد. كردند  همه اعتراض 

كتبی باشد و قرار بود شفاهی باشد. همینطور قرار نبود 
كتبی است. كه هست. امروز است و  گفت: همین است  معلم 

كالس بایستد. كس نمی خواهد بیاید جلوی  هر 
كاغذ نوشتند. كالس ایستادند. سواالت را روی تخته نوشتم و بچه ها پاسخ ها را روی  كالس شصت نفری، سه نفر آمدند و جلوی  از 

كم می كنم. كدام از شما، ده نمره از تاریخ و ده نمره از جغرافیا  گفتم: از هر  وقتی امتحان تمام شد. 
كه زیر بار ظلم نروید. درس امروز ما پیرامون ظلم ستیزی بود. و به این سه نفر نمره بیست در هر یك از دو درست تاریخ و جغرافیا می دهم تا بیاموزید 

.......................................................................
–––––––––––––––––

.–––––––––––
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كه می بخشد يك عمر. )حضرت علی)ع(( كه انتقام می گيرد يك روز خوشحال است و آن    آن 
كه قدرت قدم می گذارد قانون ضعيف می گردد. )ناپلئون بناپارت(  جايی 

كند تهمت زدن هم برايش بسيار آسان است. )ناپلئون بناپارت( كه می تواند چاپلوسی  كسی   
كه نمی توانيد بهتر از آن را جايگزينش سازيد از بين ببريد. )پتو مارك(  هرگز نبايد چيزی را 

كه به پشتكار خود اعتماد دارد ارزشی برای شانس قائل نيست. )مثل ژاپنی( كسی   
گذرانيد. )كتر نيك(  بايد آينده را دوست داشت و به آن اميد بست چون بقيه عمر را بايد در آن 

 سنگهای درشت را سنگهای ريز پابرجا نگه می دارند. )پوپ(
كه والدين و مديران بايد به فرزندان و عوامل خود بياموزند صداقت است.   اولين درسی 

)شوپنهاور(
كه بال برای پرندگان. )ويكتور هوگو(  اميد رد زندگی بشر آنقدر اهميت دارد 

كه در جامعه حق اظهارنظر و بيان فكر خود را نداشته باشد هم او موجود زنده ای نيست و  كسی   
هم جامعه او. )مونتسكيو(

 بر روی زمين چيزی بزرگتر از انسان نيست و در انسان چيزی بزرگتر از فكر او. )هميلتون(
كارهای بزرگ را ندارد. )الروشفوكو( كه توانايی  كوچک سرگرم می كند چه بسا   آنكه خود را به امور 

 عشــق يعنی اراده به توســعه خود با ديگری در جهت ارتقای رشد دومی. )اسكات پک(
كنيم. )اسكات پک( كه خود پيموده ايم می توانيم هدايت   ما ديگران را فقط تا آن قسمت از جاده 

كه بر خالف جريان شرايط شنا می كنند.  كسانی هستند   تغييردهندگان اثرگذار در جهان 
)والترنيس(

كمک می كنند. )بردير فرانســوی( كه به او   برده يک ارباب دارد اما جاه طلب به تعداد افرادی 
كه شگفت زده ی خود نيست معجزه ای وجود ندارد. )اشنباخ( كسی   برای 

كند. )گوته( كه دارای عزمی راسخ است، جهان را مطابق ميل خويش عوض می  كسی   
كنيم. پرتوهای خورشيد تا متمركز  كه داريم انجام می دهيم متمركز  كاری   تمام افكار خود را روی 

نشوند نمی سوزانند. )گراهام بل(
ج برنارد شاو(   آنكه می تواند، انجام می دهد، آنكه نمی تواند انتقاد می كند. )جر

چه زمانی به باال نگاه می کنید؟
از  یکی  با  که  میخواهــد  ششم  طبقه  از  ساختمانی،  مهندس  روزی   

کارگرانــش حرف بزند. خیلی او را صدا می زند اما به خاطر شلوغی و سرو 
صدا، کارگر متوجه نمی شــود. به ناچار مهندس، یک اسکناس 10 دالری 

به پایین می اندازد تا بلکه کارگر باال رو نگاه کند.
می گــذارد  جـــــــــــیبش  تو  و  برمــی دارد  را  دالر   10 کارگر 
می شــود. کارش  مشــغول  کنــد  نگاه  را  باال  اینکه  بدون   و 
بار دوم مهندس 50 دالر می فرستد پایین و دوباره کارگر بدون اینکه باال را نگاه 

کند پول را در جیبش می گذارد.
بار سوم مهندس سنگ کوچکی را می انــدازد پایین و سنگ به سر کارگر 
برخــورد می كنــد. دــر این لحظه کارگر سرش را بلند می کند و باال را نگاه 

می کند و مهندس، خواسته اش را به او می گوید. 
مهربان  خدای  است،  انسان  زندگی  داســتان  همان  دستان  این 
نیستیم. سپاسگزار  ما  اما  می فرســتد  ما  برای  را  نعمت ها   همیشه 

اما وقتی که مشکلی برایمان پیش می آید به خداوند روی میآوریم.
بنابرایــن هــر زمان از پروردگارمان نعمتی به ما رسید الزم است که 

سپاسگزار باشیم.

دانستنیهاییدربارهکشورآلمان
 بلندتريــن كليســا در دنيا با بيــش از 161 متــر ارتفاع در 

آلمان و شهر Ulm قرار دارد. شروع ساخت اين كليسا 

در ســال 1377 ميالدی بوده است و سرانجام در سال 

1890 ميالدی تكميل شده است! 

•  65%  از اتوبانهای آلمان محدوديت سرعتی ندارند.
•ايستگاه مركزی راه آهن برلين بزرگترين در اروپا است.
•رســم تزئيــن كردن درخت كريســتمس از آلمــان آغاز 

شده است.

•آلمــان بيــش از 82 ميليــون نفر جمعيــت دارد و فقط 
تعداد بيش از 15 ميليون نفر آن آلمانی االصل هستند.

•در آلمان بيش از 150 قلعه تاريخی وجود دارد.
•آلمان با بيش از 400 باغ وحش، بيشترين تعداد باغ 

وحش در جهان را داراست.

•در آلمان بيش از 1,000 نوع سوسيس و بيش از 300 نوع 
نان وجود دارد. اين باعث شده كه نان و سوسيس هر 

كدام موزه مخصوص خود را داشته باشند.

• آلمان با 9 كشــور مرز مشــترك دارد: اتريش، فرانسه، 
هلنــد،  لوكزامبــورگ،  بلژيــک،  دانمــارک،  ســوئيس، 

جمهوری چک و لهستان. 

•مســاحت پايتخــت آلمــان )برليــن( 9 برابــر پايتخــت 
فرانسه )پاريس( است.

• آلمان با داشــتن بيــش از 20,000 توربين بــادی، %35 
انرژی توليد شــده توســط بــاد در جهان را دارســت كه 

باالترين است.

• آلمــان بــا بازيافــت 48% از زبالــه هايــش, رتبــه ســوم 
بازيافت زباله را پس از اتريش و سوئيس در جهان دارد.

• بســياری از برندهــای معــروف جهــان آلمانی االصل 
هســتند، بــه عنــوان مثــال: بــی ام دابليــو )بــی ام و(، 

گن،  آديداس، مرســدس بنــز، نيــوآ، آئودی، فولكــس وا

زيمنس و ...

• از بيــن برنــدگان جايــزه نوبــل، بيــش از صد نفــر آنها 
آلمانی االصل بوده اند )از جمله آلبرت انيشتين(

• محبوبترين ورزش در بين آلمانی ها فوتبال است.
• آلمان بزرگترين اقتصاد اروپا را دارد.

•معروف ترين نام خانوادگی در آلمان Müller است.
• 35 لهجه مختلف آلمانی وجود دارد.

•آلمانی زبان رســمی 5 كشور است: آلمان, سوئيس, 
اتريش, لوكزامبورگ و ليختنشتاين.

كننده آلمان شرقی و غربی( در سال  • ديوار برلين )جدا
1989 ميالدی سقوط كرد.
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سعدی شاعر بلندآوازه ایرانی یكی از بزرگترین شاعران ایران زمین 
كــه  كــه بســیاری از ادب پژوهــان اذعــان دارنــد  اســت بــه طــوری 
كاخ پرشــكوه ادب پارســی فقــط ســعدی و حافــظ و  چنانچــه در 
كاخ بشــكوه  موالنــا و فردوســی راداشــتیم خللــی بــر عظمــت این 
كه  وارد نمی شــد. پــاره ای از ادب شناســان را عقیده بر این اســت 
حتی ســعدی به دلیل زیســتن در قرن هفتم الهام بخش غزلیات 
حافظ در قرن هشــتم بوده اســت و بر این اندیشه پای می فشرند 
كــه حافظ شــاعر همه نســلها و اصلها بــرای دیدن چشــم اندازها، 
بــر دوش توانمندیهــای شــاعری چــون  در افــق هستی شناســی 
كــه در اثبات مدعا شــاهد  ســعدی اســتوار بــوده اســت به طــوری 
كــه بســیاری از مطلــع غزلهــای حافــظ برگرفتــه از  مثــال می آورنــد 
مصراعــی از شــعر ســعدی می باشــد. ابومحمــد مصلح الدیــن بــن 
عبدا... مشــهور به ســعدی شیرازی و مشرف الدین در سال 568 
گشــود و در ســال 671  یــا 588 هجری شمســی چشــم بــه جهان 
هجــری شمســی، رخــت از جهان بربســت؛ نظــم پربار و عاشــقانه 
و نثر مســجع این شــاعر بزرگ دارای چنان باالیی و واالیی از دید 

كاربرد مضامیــن و مفاهیم  فنــون و صناعــات و آرایه هــای ادبــی و 
كــه جایگاهــی با لقب اســتاد  عرفانــی، اجتماعــی و تربیتــی اســت 
ســخن و شــیخ اجل بــرای این بزرگمرد تاریخ ادب و شــعر پارســی 
كتاب  كرده اســت. آثار حكمت آمیز نثر این شــاعر بــزرگ در  ایجــاد 
گیهای جامعه شــناختی و روان شــناختی است  گلســتان واجد ویژ
كه از ُبعد جامعه شناســی ادبیــات می تواند الهام بخش مطالعات 
كز دانشگاهی و در دوره های فوق لیسانس و دكترا  بسیاری در مرا
كه در بحر متقارب ســروده شده  باشــد. بوســتان این شــاعر بزرگ 
كلیات  كه به  اســت و نیز غزلیات و دیوان اشــعار این شــاعر نامدار 
گرانسنگی است  ســعدی معروف است، حاوی اشــعار نغز و پرمغز 
كــه اشــعار این شــاعر بزرگ سرشــار از  گفت  كــه بــه نوعــی می تــوان 
كه برای ادب دوستان معاصر  نكات بســیار ارزنده و سازنده است 
و آینــدگان منبعــی از الهــام و مفاهیم ناب برای پــردازش و آمایش 
گرامی می داریم و مطالعه  پویشــهای ادبی اســت. این روز بزرگ را 
آثار این بزرگمرد تاریخ ادبیات كشور را به همگان توصیه می كنیم.

وزبزرگداشتسعدیگرامیباد اولاردیبهشتماهر

گاران ايران زمين در تمامی سطوح آموزش، فرخنده و مبارك باد.  روز معلم بر تمامی آموز
كه انديشيدن را در فرايند زندگی به ما آموختند. گرامی را  پاس می داريم تالشهای تابناك آموزشگران 
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گرانقــدر رســول بزرگــوار اســالم حضــرت  میــالد بــا ســعادت دخــت 
فاطمــه زهــرا)س( و روز زن بر تمامی مســلمانان جهــان فرخنده و 
مبارك باد.بی شــك در تاریخ اسالم زنان تاریخ ساز  و سرنوشت ساز 
كه هر یك در نقش آفرینی روندها  در سپهر اجتماعی بسیار بوده اند 
و فرایندهــای زمان خویش حامل و ناقل اندیشــه ها و فرهنگهای 
سازنده اخالق، ارزش و هنجارهای تاریخ اجتماعی بوده اند ولی در 
این میان شخصیت منحصر بفرد و واالی حضرت فاطمه زهرا)س( 
از ویژگیهای ممتازتری برخوردار است كه با گذر از گریوه های تاریخی 
بخشی از این ویژگیهای تابناك روشنگر روش و منش مسلمانان به 
ویژه شیعیان جهان در سپهر زیستی و هستی اجتماعی است و در 
هر عصری متناســب با شاخصه های آن می توان توشه ها برگرفت و 

آن را در روند بهزیســتی و مناســبات تعالی بخش انســان متخلق به 
اخالق اسالمی بكار بست. بر خود واجب می دانیم این روز بزرگ و با 
عظمت را به همة شــیفتگان خاندان عصمت و طهارت و عاشــقان 
اهل بیت تبریك و تهنیت عرض نماییم و نامگذاری این روز مبارك را 
گرفته و آن را بر همه زنان ایران زمین، مادران  به نام زن به فال نیك 
كشــور تبریك و تهنیت عرض می كنیم. امید اســت در  حــال و آینــده 
كرامات و مقامات وصف ناپذیر حضرتش زنان پرتالش  بهره گیری از 
كشــور توشــه ها برگیرنــد و فــراراه زندگــی ســعادتمند خویش ســازند 
كه بی شــك ســجایای اخالقــی و فضیلت ایــن بانوی بــزرگ دو عالم 
همانا پویش در مســیر خوشــبختی و ســعادت را ارزانی پویندگان و 

جویندگان، سالكان طریق حضرتش می سازد.

زمین رمز و راز زیبایی و شگفتی هاست. زمین سراپرده مهر و عشق 
انســان اســت. زمیــن مــادر مهربانی هاســت. حفظ زمیــن ضرورت 
مســئولیت پذیری تك تــك مــا انســانها را می طلبد. زمین را دوســت 
كه  كه خود و خانواده مان را دوست داریم به ویژه  بداریم آنگونه ای 
ما ایرانیان در درازنای تاریخ پیشگام و طالیه دار حفظ محیط زیست 
گرامیداشــت زمیــن ایرانیان  و زمیــن بودیــم. مصدر صدور فرهنگ 
بوده اند كه با جشن و پایكوبی در بزرگداشت زمین و آنچه از این كره 
گرامی می داشتند و  یكتا و بی همتا نصیب و بهره ما می شود. آن را 
روز زمین پاك و فرهنگ دوســتی زمین و عشــق و مهرورزی به آن را 
بــه نســلها و اصلهــای بعد از خود منتقــل می كردند و امــروز ما وارث 
گذاری در تاریخ باستان،  گشــت و  این منظومه فرهنگی هســتیم. 
بــه  فرهنــگ عشــق و مهــرورزی بــه زمیــن در روز دوم اردیبهشــت 
كه جشــن َاردیبهشتگان یا )گلســتان جشن( در ایران  برمی خوریم 
باســتان برگــزار می شــده اســت. در فرهنــگ ایرانــی در این جشــن، 
گوهر و یا عنصر را از هرگونه آالیشــی دور نگه می داشــتند. آب،  چهار 
كه سرچشــمه زندگی اســت باد )كه همان  باد،  خاك و آتش، و آب را 
كه نقش اساســی در  جریان هواســت( برای بقا و دوام زندگی اســت 
كثر  حفــظ زندگی دارد زیرا بدون هوا هر انســانی فقط می تواند حدا
كه منبــع و منشــاء تأمین تمامی  تــا ســه دقیقــه زنده بمانــد و خاك 
گرســنگی و تشــنگی  نیازمندیهای بشــر اســت و بدون آن انســان از 
كه تمدن خیز و تمدن ریز و تمدن ســاز اســت  نابود می شــود و آتش 
كه روند تمدنها را می ســازد. شــناخت آتش و بهره گیری  و هــر آنچــه 
ایرانیــان در  و  رونــد بهزیســتی و بهینه زیســتی می باشــد  از آن در 
گلســتان جشــن این فرهنگ عشــق به زمین را پاس می داشــتند و 

كه در تداوم هســتی و ســپهر  آن را زنــده نگــه می داشــتند به طوری 
اجتماعــی ایرانیــان این ویژگی های ناشــی از فرزانگی و فرهیختگی 
نقــش برجســته ای را به خود اختصــاص داده اســت. در تداوم این 
اشــاعه فرهنگــی و انتقــال آن از جغرافیــای یــك ســرزمین بــه ســایر 
مناطق جغرافیایی جهان سازمان ملل متحد هر سال گرامیداشت 
روز زمین پاك را دوبار در ســال با توجه به نیمكره شــمالی و نیمكره 
جنوبی زمین جشن می گیرد. این جشن یك بار در طول فصل بهار 
(22 آوریل( دوم اردیبهشت در نیمكره شمالی و یكبار در طول فصل 
پاییز در نیمكره جنوبی )كه فصل بهار آن نیمكره محسوب می شود( 
برگزار می شود. ما نیز همگام و همراه با مردم جهان و ملل فرهیخته 
كــره زمیــن روز جهانی زمین پاك را جشــن می گیریــم و با خود عهد و 
كه در حفظ و پاسداشــت ایــن امانت خداوندی  پیمــان می بندیم 
كــه نمــاد و مظهــر مهر و عطوفت خالق یكتاســت، از هیچ كوششــی 
دریغ نكنیم و پیام رسان همگان در انجام این صیانت و نكوداشت 
كره زمین باشــیم و اشــاعه فرهنگ عشق به زمین را از اصلی ترین  از 
كه همه ما بیش از  مســئولیتهای اجتماعی خود تلقی نماییم زیــرا 
یك زمین نداریم و برای در اختیار داشــتن چتر حمایتی و حفاظتی 
زمیــن از زندگیمــان، مــا نیــز متقابــالً بایــد در حمایــت و حفاظــت از 
كه به ما انسانها ارزانی داشته است  گنجینه های سخاوتمندانه آن 
از هیچ كوششی دریغ نكنیم و این امانت را در كمال امانت داری به 
نسلهای آینده بسپاریم. بیاییم دست به دست هم دهیم و زمین را 
برای نسلهای آینده به عنوان امانت داری امین، حفظ نماییم و آن 
را با تمامی جلوه های ویژه و زیبایی شوق انگیز و ذوق آمیزش برای 

آیندگان پاسداری كنیم. 

میالد حضرت فاطمه زهرا)س( و روز زن فرخنده باد

كره زمين نداريم ما انسانها بيش از يك 
گرامی می داريم روز جهانی زمين پاك را 
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بــه نظــر می رســد پارادایــم تملــك دارایی هــای ســرمایه ای وا جــرای 
پروژه هــای عمرانــی وارد مرحله تــازه ای می شــود و در دولت یازدهم 
نیــز بخشــی از نگرش هــا و بینش هــا، معطــوف بــه نوعــی از اجــرای 
كــه در روش متداول اجرای پــروژه معروف  پروژه هــای عمرانی اســت 
كــه از حــروف اول ســه كلمه  و مشــهور بــه الگــوی )P.P.P( می باشــد 

(Public-Private-Partnership( تشكیل شده است. 
كشــورهای مختلف بنابه شــرایط  كه در  در ایــن روش اجــرای پــروژه 
اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگــی و قانونــی شــكلهای متنوعــی دارد  
منابــع مالــی پــروژه  توســط دولت تأمیــن نمی شــود زیرا در بســیاری 
گســتره و وســعت پروژه های  كشــورهای در حــال توســعه به دلیل  از 
گرایش به  عمرانی دولتها قادر به تأمین منابع مالی آن نیستند و لذا 

روش مشاركت دولتی – خصوصی تشویق و تبلیغ می شود.
كــه بــا تغییــر پارادایــم، روشــهای اجــرای  در ایــران نیــز مدتــی اســت 
پروژه هــای عمرانــی برخــی از دولتمــردان بــه ایــن نتیجه رســیده اند 
كالن،  ارز خارجی، تكنولوژی پیشــرفته و مدیریت  كه بدون ســرمایه 
كارآمــد امــكان تحقق برنامه هــا و سیاســت گذاریهای عمرانی مقدور 
نیســت؛ لذا بایــد این قبیل امور با مشــاركت ســرمایه گذاران خارجی 
و بخــش خصوصی انجام پذیــرد و بخش خصوصی در ریســك پروژه 
و هزینه هــای بــاالی ناشــی از آن نیــز درگیر شــود. ضمــن آنكه بخش 
خصوصــی در طراحــی، ســاخت تا تأمین منابــع مالــی و بهره برداری 
كــه اشــاره شــد، نقــش قابل  از پــروژه  ســهیم می شــود و همانطــوری 
توجهــی را نیــز در تحمــل ریســك برعهــده می گیــرد. ایــن شــیوه در 
اجــرا( و  تجهیــزات  و  كاال  )طراحــی،  تأمیــن     1EPC  قراردادهــای 

قراردادهــای در  ویــا  ســرمایه گذاری(  در  2)مشــاركت   JV و    
 BOT 3)ساخت، بهره برداری و انتقال( قابل پیاده سازی و عملیاتی 
می باشد )كه به طور اجمال در ماهنامه شماره 316 پیام آبادگران به 
آن پرداختیم( قراردادهای مطرح شده به روش فوق نیاز به توضیح 

مختصری دارد كه با اشاره ای كوتاه به آن مطلب را ادامه می دهیم:
روش PPP در موارد زیر هم قابلیت اجرایی دارد:

1ـ قراردادهــای EPC: این روش اجرای پروژه های زیربنایی صنعتی 
 EPC بــه ویــژه در صنعت نفت مورد توجــه قــرار دارد. در قراردادهای
كارفرمایــا بخــش دولتی، بخشــی از طراحی   )Perfect EPC( متعــارف
)طراحــی پایــه( را انجــام می دهــد و شــركتهای پیمانــكار، طراحــی 
كلیه تجهیزات و ســاخت پــروژه  را به طور  تفضیلــی، تــدارك و تأمیــن 
كــه در ارتباط حقوقی با شــركت  مســتقل ویا بــا همكاری اشــخاصی 
كامل یا   EPC مزبور می باشند، برعهده می گیرد. ولی در قراردادهای
(Turn Key( پیمانكار مسئول طراحی،  تهیه و ساخت است و طرف 
دیگــر قــرارداد )كارفرما(یــك طــرح انجام یافتــه را طبق آنچــه كه مورد 
گرفته بود،  تحویل می گیرد و مسئولیت آغاز تا انجام پروژه  توافق قرار 

به طور كامل برعهده پیمانكار است.
2ـ قــرارداد )JV(يا مشــاركت در ســرمايه گذاری يا شــركت مشــترك 
و مختلــط: در ایــن نــوع قراردادیك واحد تجاری مســتقلی تشــكیل 
كه بــه دویا چند طرف، اجازه همــكاری بایكدیگر در جهت  می شــود 
فعالیتهای تجاری ویا پیمانكاری مشخصی را می دهد. البته )JV( به 
دو صورت: شركتی و قراردادی می باشد ولی نوع اول متداولتر است. 
در این همكاری طرفین مدیریت فعالیت خاصی را به نحو مشــترك 

نگرشیاجمالیبرادبیاتاقتصادیومالی

 )P.P.P( اجرای پروژه های زیرساختهای توسعه به روش مشارکت عمومی   خصوصی
دكتر غالمرضا علی زاده
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برعهــده می گیرنــد و در ســود و زیان حاصله شــریك می شــوند. در 
كار  ایــن نــوع قراردادهــا انتقــال فنــاوری انجام می شــود و نیــروی 
محلی با سهولت بیشتری، تكنولوژی جدید را فرا می گیرد. در این 
شــیوه مشاركت در ســرمایه گذاری، سرمایه می تواند نقدی و پول 
ویا خدمات، ســرمایه های فیزیكی از نوع ماشین آالت، تجهیزات 
یــا حقوق معنوی مثل حق  اختراع، حقوق انحصاری ثبت شــده 
گاهی مشــاركت طرف محلی  و امتیــازات ویا تركیبی از آنها باشــد. 
در قراداد به جای آورده نقدی می تواند تأمین ابزار، زمین و ســایر 

تأسیسات محلی را معادل نقدی آن فراهم كند.
حــال به بحــث اصلی ایــن مقاله یــا قراردادهای مشــاركت بخش 
عمومــی و خصوصی می پردازیم. در این شــیوه از قــراداد به دلیل 
ضعف مالی، عدم تخصیص و نارسایی كارایی اعتبارات در بخش 
دولتی، حكومتها نیاز به بهره گیری از تخصص، سرمایه، نوآوری و 
كمك به دولت در اجرای پروژه های  دانش بخش خصوصی برای 
كــه  پیچیــده زیربنایــی دارنــد. در حــال حاضــر ســه دهــه اســت 
كشورهای در حال توسعه در  كشــورهای دنیا به ویژه  دولتمردان 
كنــار بخش خصوصی ســعی در اجرای موفق ایــن پروژه ها دارند. 
بخــش دولتــی در این قــرارداد به دنبال منفعــت عمومی و بخش 
خصوصی نیز به دنبال سود شخصی و صنفی است در ساده ترین 
شــكل این نوع قرارداد، مالك پروژه )دولت( اجرای پروژه عادی را 
با اســتفاده از تخصص و دانش فنی موجود در بخش خصوصی، 
برون ســپاری )Out Source( می كنــد ولــی در پروژه هــای زیربنایی 
با توجه به اهمیت اســتراتژیك موضوع، دولت خود متولی اصلی 

كار، مانند  ســاخت و توســعه آنهــا می باشــد و تنها مراحــل مختلــف 
گانه  مدیریــت و همچنین تأمین منابع مالی پــروژه  را به صورت جدا
گذار می كند، با توجه  و بدون انتقال مالكیت، به بخش خصوصی وا
به كسر بودجه و تنگناهای مالی كه دولتها به آن دچار شده اند، این 
شــیوه اجرای پروژه از آنجایی متداول شــد كه دولتها برای كاستن از 
بدهی های خود به فكر استفاده از سرمایه بخش خصوصی افتادند 
كــه بــه قراردادهــای مشــاركت دولتــی، خصوصــی معــروف و تبدیل 
شــد. در ایــن نوع قراردادهایكــی از نهادهای زیرمجموعــه دولت ویا 
سازمانهای ذیربط استانی، پروژه ای را تعریف می كنند و با مشاركت 
یك یا چند شــركت خصوصی، تأمین مالی و ســاخت و بهره برداری از 
پــروژه انجام می شــود و وفق قرارداد درآمد ناشــی از راه انــدازی پروژه 
كامل  را بخش خصوصی به نســبت ســهم هریك از شــركاء، تا تأمین 
اصل و ســود سرمایه گذاری توافق شده، بین خود تقسیم می كنند. 
كامل پروژه توســط  كــه اجــرای  بســیاری از اقتصاددانــان معتقدنــد 
بخش عمومی – دولتی و عدم همكاری و دخالت بخش خصوصی 
موجب تأخیریا عدم تكمیل پروژه ها، كمبود منابع مالی ویا كیفیت 
كشــورهای در حــال توســعه می شــود؛  پاییــن خدمــات عمومــی در 
گرایش مدیران دولتی به سیســتم  بــروز این قبیل مشــكالت باعــث 
كــه پــاره ای از بررســی ها  مشــاركت بخــش خصوصــی و دولتــی شــد 
كه این شــیوه قرارداد اجرای پروژه  نشــان دهنده این واقعیت است 

با موفقیت نیز همراه بوده است. 
كه پیاده ســازی این شــیوه اجرای پروژه در كشور،  الزم به ذكر اســت 
گرفتن  كه بــدون درنظر  نیــاز به تمهیــدات و پیش زمینه هایــی دارد 

آن ایــن شــیوه نمی توانــد بــه هدفهــای از پیــش  تعییــن شــده خود 
دســت یابد زیــرا كه مجریــان پــروژه در ایران شــركتهای دانش بنیان 
هســتند و ســرمایه اصلــی و اساســی آنهــا دانــش فنی و مهندســی و 
مدیریــت اســت و بــرای ســرمایه بنیان شــدن این قبیل شــركتها ویا 
همــكاری آنهــا بــا بانكهــا، بیمه هــا و شــركتهای ســرمایه گذار داخلی 
آیین نامه هــای  و  دســتورالعمل ها  و  قوانیــن  بــه  نیــاز  خارجــی  و 
چابك ســازی  و  باشــد  اعتبــار  معیــار  و  مــالك  كــه  اســت  ویــژه ای 
ســازمانی و ســرعت دهی بــه كاهش روند بوروكراســی ایــران همراه با 
اعتمادسازی ملی و بین المللی هرچه بیشتر، از ابزارها و الزامات این 
اقــدام می باشــد؛ لذا به نظر می رســد اجــرای این شــیوه از قراردادها 
می بایســتی به صورت نمونــه و مــوردی )Pilot(، وارد چرخه اجرایی 
شــود و نقــاط ضعــف و قــوت و تهدیدهــا و فرصتهــای آن از طریــق 
چرخه دمینگ –)P.D.C.A)4 مورد ارزیابی، تجربه و تحلیل و جرح 
كه هر اقدامی در اینگونه موارد نیاز  گیرد زیــرا  و تعدیــل احتمالی قرار 

به بومی سازی )Localization( دارد.
 (PPP( كــه در برخــی از منابــع در پایــان ذكــر ایــن نكتــه الزم اســت 
روش مشــاركت دولتی – خصوصی و در برخی دیگر روش مشــاركت 
كردیم از هر دو  كه در این مقاله سعی  عمومی – خصوصی ذكر شده 

مفهوم استفاده شود.

  1- Engineering, Procurement, Construction
  2- Joint Venture
  3- Build Operate Transfer
4- Plan, Do, )Check & Control(, Act
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"چاپلــوس"، "متملــق"، "بادمجــان دور قــاب چین"، "كاســه لیس"، 
"نوكــر صفــت"، "مجیزگــو"، و ... بســیاری واژهؤهای دیگــر در زبان و 
كریه و مشمئزكننده  فرهنگ مردم ما، همگی نشان دهنده چهره ی 
كم هزینه ترین روش ها، یعنی تمجید و  كه با توسل به  افرادی است 
كوتاه ترین مدت و بدون نیاز  تملق گویی در برابر صاحبان قدرت، در 
كمترین شایستگی،  می كوشند از نردبان ترقی به سرعت  به داشتن 
كه خــود می دانند هیچــگاه لیاقت  بــاال رونــد و بــه جایگاهی رســند 

رسیدن به آن را نداشته اند. 

چاپلوس كسی است كه قادر به كسب موفقیت از طریق دنبال كردن 
كار خود  روش های عادی و هنجارهای معمول در جامعه یا محیط 
نیســت؛ بنابرایــن با دســت زدن به روش ها و رفتارهــای غیراخالقی 
كاری، خبرچینــی، دورویی و ...  ماننــد چاپلوســی، مجیزگویی، ریــا
كمبودهــای ناشــی از ضعف هــای شــخصیتی و حرفه ای  می كوشــد 

كند. خود را جبران 

گاهی اوقات مبادرت به چاپلوســی و تملق از ســوی افراد، به لحاظ 
گاهی  عــادات رفتــاری وی و برگرفته از شــیوه های تربیتی خانواده و 
نیــز بــه دلیــل نداشــتن مهــارت در برقــراری روابــط ســالم و مطابــق 
بــا هنجارهــای پذیرفتــه شــده  اجتماعــی اســت. امــا در هــر حــال 

چاپلوســی، بازتابی از حقارت شــخصیت فرد چاپلوس است و نه آن 
كه برخی از آنان فكر می كنند، نتیجه زرنگی و هوش و تدبیر. گونه 

كه رعایــت ادب و احتــرام به دیگــران در روابط  البتــه بدیهــی اســت 
میان انســان ها را هیچگاه نباید با چاپلوســی و تملق یكی دانســت 
كــه رعایت احتــرام دیگران و مــودب بودن در روابــط اجتماعی  چــرا 
گی مثبت و به عبارت دیگر نوعی برتری شخصیتی است، اما  یک ویژ
گی منفی و رذیله  كرنش در برابر صاحبان قدرت یک ویژ چاپلوسی و 
اخالقی محسوب می شود و شخص چاپلوس برای رسیدن به منافع 
شخصی خود از این روش مذموم استفاده می كند و ربطی به رعایت 
احترام اشخاص ندارد. از موارد بسیاری می توان به عنوان نمونه یاد 
كه شخص چاپلوس به شكلی افراطی صفات و خصوصیاتی را به  كرد 
كرده و او را به لحاظ داشتن این صفات  فرد باالدست خود منتسب 
مورد ستایش قرار داده است، اما به محض تغییر موقعیت آن شخص 
و جایگزینــی آن مقــام، فرد جدیــد را به همان صفــات و خصوصیات 
كرده و با همان حدت و شــدت، آن صفــات و ویژگی ها را در  توصیــف 

وجود ایشان مورد ستایش قرار می دهد! 

دانشــگاه های  در  جامعه شناســی  اســتاد  كاظمــی،  عبــاس  دكتــر 
كه ســابقه شــش ســال  كالج" ایاالت متحده،  "نیویورک" و "ترینیتی 

http://kazemia.persianblog.ir :كاظمی با عنوان "جامعه شناسی و زندگی روزمره در ایران" و با نشانی گ دكتر عباس    -  برگرفته از وبال

فرهنگ چاپلوسی و تملق 
و راه های مقابله با آن در سازمان

نویسندهوگردآورنده:مهندسکامرانهوشمندمظفری

اشاره:
ارتباطــات  جامعه شناســی  منظــر  از  رفتارشــناختی  نگرشــی 
كه در پاره ای از الیه ها و قشــرهای  اجتماعــی نشــان می دهد 
اجتماعــی بــا پدیــده ای بــه نــام تملــق و چاپلوســی مواجــه 
كه آنچه  كنشــگران دوطرف این روابط می دانند  كه  هســتیم 
می گوینــد و یــا آنچــه می شــنوند واجــد مؤلفه هــای واقعیــت 
گوینده و هم شــنونده آن به  نیســت ولی به نظر می رســد هم 
دلیــل تكــرار این پدیده در هســتی اجتماعی جامعــه از آن نه 
گســترده تر  تنهــا ناخشــنود نیســتند بلكه بــه نوعی به صورت 
گروهی و اجتماعی بازتولید  آن را در مناســبات میان فــردی، 
كالمی در شكل مبالغه و  گاهی این شیوه ارتباطات  می كنند. 
كه »ناصرالدین شاه  غلو نیز خود را نشــان می دهد به طوری 
قاجار برای مسافرتی دریایی به دریای خزر، رهسپار می شود 
كجاســت؟ می گوینــد  از دور دریــا را می بینــد می گویــد اینجــا 
قربــان خــاك پــای فلك آســای همایونی بشــویم، دریــای خزر 
به پیشــواز علیحضرت همایونی شــرفیاب شــده اند.« در این 
زمینــه بــه مقالــه ای بــه نقــل از فصلنامــه جامعه مهندســان 
مشاور با عنوان »فرهنگ چاپلوسی و تملق« نظر خوانندگان 

گرامی را جلب می نماییم.
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تدریــس در دانشــكده علــوم اجتماعی دانشــگاه تهران و ده ســال 
گروه پژوهشی مطالعات فرهنگی جهاد دانشگاهی را نیز  مدیریت 
كارنامه خود دارد، از زاویه ای دیگر به این موضوع می-نگرد. او  در 

در مطلبی با عنوان "چاپلوسی و جامعه مستعجل"  می نویسد:

1.    چاپلوســی امــری رابطــه ای اســت. رابطــه بــه همــان معنــای 
كار "بوردیــو"  كــه بعدهــا در ســطوح باالتــِر تحلیــل، در  "زیملــی"  
كس  كه هیچ  بســط یافته اســت. منظور از امر رابطه ای این است 
فی نفسه چاپلوس نیست بلكه این شكل روابط و مناسبات است 
كه جامعه ای را چاپلوس تر و جامعه ای دیگر را صادق تر می ســازد. 
جای تردید نیست یكی از نتیجه گیری های تكراری در سفرنامه ها 
كید بر فرهنگ  كه توســط افراد مختلف نوشته شده، تأ [به ایران] 
چاپلوســی در بیــن ایرانیان اســت. بر این موضوع در ســریال های 
كید شده است و در آنها به خوبی نشان  طنز تلویزیونی نیز  بارها تأ
كه آدم ها تنها با چاپلوســی می توانند به مقاصد خود دست  داده 

یابند. 

كــه  2.    همــواره در چاپلوســی دو طــرف وجــود دارد، یــک طــرف 
كه چاپلوسی می ورزد. نظام  موضوع چاپلوسی است و طرف دوم 
كــه هر دو ســمت قضیه برنده  رابطــه ای در اینجا به شــكلی اســت 
محســوب می شــوند.  بــه ایــن معنــا نباید نقــد را به فــرد چاپلوس 
كه چاپلوســی تنها بیمــاری ضعفا نیســت بلكه  كــرد، چــرا  متمركــز 

محصول عمل و تعامل اقویا و ضعفاست.

3.   از ســویی دیگــر، چاپلوســی امــری فرهنگی اســت، فرهنگ در 
كه مــا معتقدیم  هــر امــر فرهنگی امری  معنــای سیاســی آن. چــرا 
سیاســی نیز هســت.  به این معنا، هر فرهنگی معطوف به قدرت 
گوییم  اســت و هــر قدرتی معطــوف به فرهنــگ. در نتیجه ما مــی 
كه چاپلوســی برآمده از شــكلی از ســاختار روابط قدرت در جامعه 
است.  همان طور كه می دانیم، روابط  قدرت در وسیع ترین شكل 
كلیه ســطوح جامعه جاری اســت. یعنی در خانواده، محل  آن در 
كار، مناســبات بــا دولــت و نظایــر آن، روابط قــدرت موضوع توجه 
اســت. چاپلوسی در ســاختار معیوب روابط قدرت در یک جامعه 
در واقع  نوعی چاره جویی و كنار آمدن یا در امان ماندن از دستبرد 
كتیک   قدرت اســت. چاپلوسی به تعبیر "میشل دوسرتو"، نوعی تا
كه  و  نوعی سازوكار تثبیت و توسعه موقعیت است. در جامعه ای 
چاپلوســی امری فرهنگی اســت، غیر چاپلوسان نه تنها جایگاهی 
در نظــام  تولیــد و ثروت و قدرت ندارنــد ، بلكه  جزئی از مطرودان 

اجتماعی هستند.

كوتاه مدت  "كاتوزیان" از آن دسته از مفاهیمی  4.   مفهوم جامعه 
جامعه شناســانه  تحلیل هــای  در  جدیــد  ســویه هایی  كــه  اســت 
كوتاه مــدت بودن  در خصــوص جامعــه ایــران می-گشــاید. ایــده 
جامعــه ایــران می توانــد در ســپهرهای مختلــف اجتماعــی بــرای 
كاتوزیــان در ایــن ایــده بــر این  جامعه شناســان ســودمند باشــد. 
كه عمــر همه چیز )ســاختمان ها، مؤسســات،  كیــد می كند  امــر تأ
كوتــاه اســت. در اینجا من ایــن ایده را به  دولت هــا و...( در ایــران 
كه یكــی از دالیل  گــره می-زنــم.  فكــر می كنم  فرهنــگ چاپلوســی 
كردن فرهنگ چاپلوسی  كوتاه مدت بودن جامعه می تواند رخنه 
درون جامعه ایران باشد. همین فرهنگ چاپلوسی است كه كوتاه 
كه فرهنگ  كاری  كنــد.   مــدت بــودن جامعه ایرانــی را ممكن می 

كه  [از یک ســو] مســائل و مشكالت  چاپلوســی می كند این اســت 
یک جامعه  را رؤیت ناپذیر می سازد و از دیگر سو در زمینه هایی هم 
نوعــی توهم خوب بودن همه چیز را ایجاد می كند. چنین فرهنگی 
كتمان  در عمــل جامعه را آســیب پذیر ســاخته و نقاط ضعــف ان را 
می كند. از این رو گروه های قدرتمند در جامعه در پی درمان و ترمیم 
كوتاه می  گســل بر نمی آیند. بدین ترتیــب عمر جامعه نیز  خطوط 
كه چرا همــه چیز در ایــران  ولو آنكه  شــود. این اســت حكایــت این 

خوش بدرخشد، مستعجل است.

5.   امــروزه چاپلوســی یكــی از بیماری هــای رایــج در جامعه ایران 
كار  تــا  رابطه   اســت. از روابــط اســتاد و دانشــجو، روابــط مبتنی بر 
كه  مــردم بــا دولت، در همه جا این فرهنگ وجــود دارد. اما آنچه 
كه به این فرهنگ صرفاً نباید  كید داشته ایم این است  ما بر آن تأ
بــه عنــوان بیمــاری نــگاه شــود. بلكــه ایــن فرهنــگ نوعــی راهكار 
گروه هــای ضعیــف جامعــه بــرای پیشــبرد امور یــا در امــان ماندن 
گروه هــای قدرتمنــد نیــز هســت. جامعه  از آســیب های احتمالــی 
گرچه مسائل را در كوتاه مدت حل می كند، اما با  چاپلوس منش، ا
كوتاه  كاستی ها و مسائل بزرگ زمینه را برای  الپوشانی معضالت، 
شدن عمر همه چیز )نهادها، دولت ها، انجمن ها، شركت ها و...( 
كند. برای رهایی از چنین مداری، تغییر  در یک جامعه فراهم می 
كه در  روابــط و مناســبات قــدرت، اجتناب ناپذیر اســت: تغییــری 
نتیجه آن نقد و شــفافیت، پیش شرِط مناسبات اجتماعی سالم 

قرار می گیرد.

گر چاپلوسی امری رابطه ای باشد )كه هست(  باید در زمینه بهبود  6.  ا
اوضاع در نظام رابطه ها و مناسبات در ایران بیشتر تأمل كرد. 

بی شــک بررســی و بیان علــل رواج فرهنــگ تملق و چاپلوســی در 
جامعه بر عهده جامعه شناسان و یافتن راه های مداوای این رفتار 
ناهنجار اجتماعی، بر عهده مسؤوالن و مدیران كالن كشور است؛ 
اما مدیران بنگاه های اقتصادی، از جمله شركت های مهندسی، 
بــا بررســی محیــط پیرامــون خــود و در حــد تــوان و محــدوده این 
كننــد. به این  ســازمان ها ، بایــد بــا این پدیــده ناشایســت مقابله 
گام، انجام نوعی معاینه ســازمان برای رســیدن  منظور نخســتین 
كه "آیا اصوالً این آلودگی فرهنگی  به پاســخ به این پرســش اســت 
كرده و درصورت مثبت بودن جواب، میزان و  در ســازمان رســوخ 

عمق آلودگی تا چه حد است؟" 
بیمــاری رواج فرهنــگ چاپلوســی، مانند هر بیمــاری دیگر، دارای 
كمی دقت می توان به وجود یا  كه با  عوارض و نشــانه هایی اســت 
كم بر سازمان پی برد. اما برای  كالبد و روح حا عدم وجود آنها در 
كه در همــه افراد ســازمان، از جمله  ایــن بررســی ابتــدا الزم اســت 
مدیــران و تصمیم ســازان، بســتر به وجود آمــدن فرهنگ پذیرش 
كه در صورت وجود آن  تغییــر و تحول آماده شــود و همه بپذیرنــد 
كــه باعــث بروز ایــن بیماری  دســته از ناهنجاری هــای رفتــاری ای 
در ســازمان شــده در هر جا،  از جمله رفتار خودشــان، نســبت به 
كنند و از لجاجت و اصرار بی مورد  تجدیدنظر و اعمال تغییر اقدام 

كننده بپرهیزند. و بی حاصل بر روش های آلوده 

نشانههایآلودهشدنسازمانبهفرهنگچاپلوسی
كثریــت قریــب بــه اتفــاق انســان ها از نظــر هوش و  كــه ا 1- از آنجــا 



46
46

ن
گرا

اد
م آب

پیا

ذكاوت در طیفی متوســط و نزدیک به هم دسته بندی می شوند 
و بــه ندرت انســان هایی با توانایی هــای خارق العــاده را  می توان 
كردید  گر در ســازمانی به مدیرانی برخورد  گرفت، بنابراین ا ســراغ 
كــه ادعــای نبوغ بیــش از حــد دارند و داعیــه نجات بشــریت را در 
ســر می پرورانند، به احتمال بســیار زیاد  می توانید در اطرافشــان 
كــه بــا تعریــف و تمجیدهــای افراطی و  افــرادی متملــق را بیابیــد 
بی مورد، باعث بروز این عارضه، یعنی خود بزرگ بینی، در مدیران 
گزافه گویی و  ســازمان شــده اند. بنابرایــن وجــود فضــای مملــو از 
ادعاهای بی جا و غیرموجه، یكی از نشانه های آلودگی سازمان به 

فرهنگ چاپلوسی و تملق است.
كاركنان و یا پرداخــت پاداش های غیر  2- ارتقــای ســریع برخی از 
معمــول بــه آنــان و یا و اســتفاده از برخــی امتیــازات انحصاری نیز 
كــی از آلودگــی ســازمان بــه فرهنگ چاپلوســی و  ممكــن اســت حا
تملــق باشــد. البتــه در تشــخیص این عارضــه باید محتــاط بود و 
گذاشــت و هر  نبایــد پرداخــت هرگونــه پاداشــی را بــه حســاب آن 
كه دلیل و  گیرنــده پاداشــی را الزاماً متملق دانســت. اما هنگامــی 
گونه  كاركنــان از این  منطــق قابــل قبولی برای برخــورداری برخی 
امتیــازات وجــود نداشــته باشــد، احتمــال وجــود رابطــه "مداح و 
كننده پاداش قوت می گیرد. كارمند و مدیر اعطا  ممدوح" بین آن 
گرچــه ممكــن اســت مراحــل انجــام پروژه هــا در بســیاری از   -3
تأخیــرات  و  مشــكالت  بــا  مهندســی  شــركت های  و  ســازمان ها 
گونــه مشــكالت در   قابــل قبولــی همــراه باشــد، امــا اســتمرار ایــن 
كار به افراد شایسته  كی از عدم ارجاع  پروژه های ریز و درشت، حا
كم بودن فضای  كــه این خود می تواند دلیلی بــر حا و الیق اســت 
كــه یكــی از دالیــل  ناشایسته ســاالری در ســازمان باشــد. از آنجــا 
اســتیالی فضــای ناشایسته ســاالری در ســازمان، وجــود آلودگــی 
به فرهنگ چاپلوســی اســت، بنابراین یكی از دالیل اســتمرار بروز 
مشــكالت و تأخیــرات غیرموجــه در اجــرای پروژه هــا را  می تــوان 

آلودگی سازمان به فرهنگ چاپلوسی و تملق دانست. 
4- برخی از روانشناســان مانند دكتر "امید ناصری" بر این باورند 
كــه تملــق و چاپلوســی در جامعــه ای [یــا ســازمانی] رشــد می كند 
كــه جایــی بــرای اظهــار نظــر آزاد و انتقــاد وجــود نداشــته باشــد. 
وی هــم جامعــه و هم خانــواده را در بروز این رفتــار مؤثر می داند. 
بنابرایــن مدیــران بنگاه های اقتصادی و شــركت های مهندســی 
كم بر ســازمان تحت  بایــد بدون موضع گیری و تعصب، فضای حا
مدیریت شــان را از لحاظ میزان برخــورداری از ظرفیت اظهار نظر 
آزاد و انتقادپذیــری مــورد بررســی قــرار دهنــد و در صــورت فقدان 
كم بر سازمان  شرایط مناسب برای نقد، امكان آلودگی فضای حا

به فرهنگ چاپلوسی و تملق را محتمل بدانند.

ابرازچاپلوسی روشهایمعمولدر
روش های معمول و رايج در سازمان ها برای ابراز چاپلوسی عبارتند از:

1- ابــراز  لطــف و مهربانــی هدفمند: روش دیگر ابراز چاپلوســی، 
ابــراز لطــف و رفتــار مهربانانــه هدفمند اســت. بــا اســتفاده از این 
شیوه افراد خودشیرین سعی می كنند با ابراز لطف و مرحمت های 
گون به فرد هدف و برآوردن خواسته های وی، افزون بر آنكه  گونا
خــود را فــردی انســان دوســت نشــان می-دهنــد، وی را به خود 

مدیون سازند و از این راه به اهداف خود دست یابند.
كــه اغلــب انســان ها از جلــب نظر و  2- تعريــف و تمجيــد: از آنجــا 

توجــه دیگران خرســند می شــوند، افــراد چاپلوس و خودشــیرین 
بــا اســتفاده از ایــن نقطــه ضعــف، مبــادرت بــه بیــان نظــرات و 
قضاوت هــای مطلــوب درباره فرد هدف می پردازند و با اســتفاده 
كوشــش  از این تحســین و تمجیدهای بجا )و البته اغلب نابجا(،  

كنند. می كنند عالقه و توجه فرد هدف را به سوی خود جلب 

كاری و تظاهــر بــه رفتارهــای جــذاب بــرای فــرد هــدف:  3- ريــا
كاری و نشان دادن رفتارهای   در این شیوه، فرد خود شیرین با ریا
جــذاب بــرای فرد هــدف، خود را در معــرض دید او قــرار می دهد تا 
به او به صورت غیرمستقیم ثابت كند كه همان كسی است كه فرد 
هدف عمری به دنبال او می گشته است تا در گام های بعدی بتواند 

كند. برای نیل به اهداف شخصی اش از این رابطه سوءاستفاده 

4- ابراز هم عقيده گی: با استفاده از این شیوه، افراد خودشیرین 
خــود را هم عقیــده بــا نقطــه نظــرات، باورهــا و ارزش هــای مــورد 
گی رایج  قبــول فرد هدف نشــان می دهنــد و در نتیجه از ایــن ویژ
كه با آنها عقایــد و ارزش های  كــه همواره به افــرادی  در انســان ها 
كرده و نظر فرد هدف را  مشترک دارند عالقه مندند، سوءاستفاده 

به خود جلب می كنند.

آسیبهایناشیازسلطهفرهنگچاپلوسی
سرایت فرهنگ چاپلوسی و به دنبال آن استیالی این ناهنجاری 
فرهنگی در هر سازمان یا جامعه ای، عواقب و نتایج نامطلوبی بر 
گاهی و عزم مدیران و  كسب آ كه زدودن آن تنها با  جای می گذارد 
كاركنان میسر است. برخی از این آسیب ها در محدوده شخصیت 
گستره سازمان به وقوع می پیوندد. برخی از  افراد و برخی دیگر در 

این آسیب ها عبارتند از:
كاذب در افــراد هدف )از  1- ایجــاد باورهــا و ارزش های پوشــالی و 

جمله مدیران(
كم شدن فرهنگ ناشایسته ساالری در سازمان و به  2- رشد و حا

كاهش بهره وری. دنبال آن 
كاركنان  كاری ســالم در بین افــراد و  3- از بیــن رفتــن انگیزه هــای 

سالم و صادق.
4- نابودی عزت نفس در افراد چاپلوس

كه بسته به ابعاد آلودگی به  5- و ده ها آسیب كوچک و بزرگ دیگر 
این فرهنگ و نوع پروژه ها به سازمان وارد خواهد شد.  

  
  راه های مقابله با سرايت و ترويج فرهنگ چاپلوسی و تملق

1- ترویج فرهنگ شایسته ساالری در سازمان و پایش دائمی آن
2- بی اعتنایی به افراد چاپلوس و متملق

از  بهره گیــری  و  مســتبدانه  مدیریتــی  روش هــای  از  پرهیــز   -3
روش های مدیریتی مشورتی

كاركنان  4- ایجاد فضا و میدان مناسب برای رقابت سالم و آزاد 
كه زمینه برای  5- اصالح ساختارهای اداری و سازمانی به نحوی 

رشد فرهنگ چاپلوسی فراهم نباشد.
6- ترویج فرهنگ مسؤولیت پذیری در سطوح مختلف سازمان

كار نگرفتن  كیــد بــر آمــوزش و بهســازی منابع انســانی و بــه  7- تأ
كه توان رشد و پیشرفت سالم و منطقی ندارند. افرادی 

گسترش و ترویج فرهنگ انتقاد پذیری در بین افراد سازمان،   -8
به ویژه مدیران

9- ... و از همه مهم تر ایجاد شفافیت در روابط سازمانی. 
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سنديكای شركت های ساختمانی ايران

تاريخ:21/ 2 / 92

شماره: 47048 - 92

پيوست:

شماره ثبت: 94

ضمــن عــرض پــوزش از درج ناقــص مطالــب مربــوط بــه تغییــرات وزن واحــد 
كــه وزن واحد آنها مغایر بــا وزن واحد مندرج  میلگــرد و آهــن آالت تولیــد داخل 
گردید،  در جــداول اســتاندارد بــوده و  مــوارد آن در نشــریه شــماره  317  عنــوان 

بدینوسیله مطالب درج شده تكمیل می گردد.
گــزارش ســندیكا در خصوص تغییرات وزن واحد میلگــرد و آهن آالت تأمین   -1
كنونــی كه وزن واحــد آن مغایر  كارگاه هــای اعضــا در مقاطــع  شــده در برخــی  از 
بــا وزن واحــد اقــالم مذكــور در جــداول اســتاندارد بــوده اســت طی نامه شــماره 
47048-92  مــورخ 92/2/21، بــه معاونــت محتــرم برنامــه ریــزی و نظــارت 
راهبــردی منعكــس ودرخواســت صــدور بخشــنامه ای جهــت احتســاب وزن 

واقعی كردید.
كه طــی نامه شــماره 115123   2- در پاســخ دریافتــی از دفتــر نظــام فنــی اجرائی 
مــورد  در   « گردیــد  اعــالم  شــد،  واصــل  ســندیكا  ایــن  بــه   مــورخ 92/11/28 
كار صــورت كــه پرداخــت بهــای واحــد آن هــا براســاس وزن   رديــف هايــی 

 مــی گيــرد، وزن كار ، طبــق وزن تئوريــک و بــه مأخذ جدول های اســتاندارد 
مربوط يا جدول كارخانه ســازنده محاســبه  ومنظور خواهد شد و پيمانكار 
ان محترم در هنگام برگزار ی مناقصه  و عقد قرار داد از قيد شرط مذكور   آ گاه 

بوده اند«
كارخانــه ســازنده عمومــًا قابــل دسترســی  نبــوده و  3- نظــر بــه اینكــه جــداول 
گــردد ،  در مرحلــه برگــزاری مناقصــه در خصــوص موضــوع شــرطی مطرح نمی 
پیشنهاد این سندیكا طی نامه شماره 48216-92 مورخ 92/12/11، استفاده 
كه توســط آزمایشــگاه مورد تأیید  از اوزان حاصل از نتایج آزمایش مصالح فلزی 

كارفرما انجام می گردد ، مأخذ تعیین وزن واحد مصالح فلزی می باشد.
4- تا كنون اظهار نظر معاونت محترم برنامه ریزی ونظارت راهبردی دراینمودر 
دریافــت نگردیــده اســت.بدیهی اســت تــالش مســتمراین ســندیكا در احقاق 

حقوق اعضا برای این موضوع تا رسیدن به نتیجه تداوم خواهد داشت.
مكاتبات انجام شده و پاسخ دریافتی در زیر مندرج است.
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شــنبه  روز  در  طیب نیــا  دكتــر  آقــای 
هفدهم اسفندماه سال 92 در اجالس 
مجلس خبرگان رهبری حضور یافتند 
گفتند: در حالی  و طی بیاناتی، چنین 
كه ما نرخ تورم سال آینده را 25 درصد 
كارشناســان  كنیــم،  پیــش بینــی مــی 
صنــدوق بیــن المللــی پول تورم ســال 
آینده ایران را بین 15 تا 20 درصد پیش 
كه  كرده اند.این در حالی اســت  بینی 
با روند فعلی اقتصاد،حتما تورم ســال 

آینده به این رقم خواهد رسید.
داخلــی  و  خارجــی  كارشناســان   
معتقدند كه سال آینده رشد اقتصادی 
مناســبی را خواهیــم داشــت و مــا هم 
امیدواریم در ســه ماهــه آینده بتوانیم 

این روند امید بخش را تسریع كنیم.
 در شرایطی كه دولت درآمد ندارد و با مطالبات جدی مردم مواجه 
اســت، رئیس جمهوری شخصا در مقابل وسوسه استفاده از منابع 

بانك مركزی ایستادگی می كند.
گفتــه وزیــر اقتصــاد، افزایــش نامعقــول و غیــر منطقــی واردات،  بــه 
آســیب پذیری بیشــتری در اقتصــاد نســبت به تحریمهــای خارجی 
نشان می دهد. در حقیقت طی این سالها ما دقیقا در جهت عكس 
سیاستهای اقتصاد مقاومتی كه به منظور كاهش آسیب پذیریهای 
كردیم و ســمت گیری مــا در جهت  نظــام طراحی شــده بــود، حركت 
كه مجموعــه این عوامل  گرفت  افزایش وابســتگی بــه بیگانگان قرار 

ما را در شرایط بسیار مخاطره آمیزی قرار داد.
گفتند: بنابراین مجموعه ای از مشكالت و چالشها در كشور  ایشــان 
بوجود آمد كه ناشی از تركیب چند عامل اقتصاد بیمار، سوء تدبیرها 
و ســاختار اقتصادی بیمار و ناســالم بــه ارث رســیده از دوران قبل از 
كنار تحریمهای  انقــالب و برخی از ســوء مدیریتهای اخیر بــود كه در 
خارجی باعث آشكار شدن مختصات منفی بی سابقه ای در اقتصاد 
گام و شــرط الزم،  كشــور شــد. وزیــر اقتصاد با بیــان اینكه نخســتین 
كلیدی  وفــاق جمعــی بــر روی موضوعــات راهبــردی و سیاســتهای 
اســت، افزودنــد: مــا بایــد مشــكالت خــود را به درســتی بشناســیم، 
آسیب شناسی كنیم و راه حلهای مناسب را برای آن در نظر بگیریم.

ایشان تصریح كردند: باید مجموعه سیاستهای ابالغی مقام معظم 
رهبــری در خصوص اقتصاد مقاومتی را به عنوان یک راهبرد هادی 
بــرای مجموعه تصمیم گیریها مورد اســتناد قرار دهیــم تا هم زمینه 
كمیت فراهم شود و هم از تكرار  وفاق بین دستگاه های موجود در حا
برخی نزاعهای بی حاصل و فروكاهنده گذشته میان دولت و مجلس 
و ســایر نهادها جلوگیری شود.این مقام مسئول با اشاره به اینكه از 
مهم ترین چالشها تركیب همزمان ركود اقتصادی و تورم است، افزود: 
متأسفانه در هر دو زمینه مذكور ما در شرایط بسیار ویژه ای قرار داریم، 
كه معنای  رشــد اقتصــادی ما در ســال 1391 منفی 5/8 درصــد بود 
كاال و خدمات جامعه در سال  كل تولید  كه مجموعه  آن این است 

مذكور نه تنها افزایش پیدا نكرد، بلكه 
گر رشد  5/8 درصد هم كاهش یافت و ا
جمعیــت را هــم به حســاب آوریــم، به 
كه میزان درآمد  معنای آن خواهد بود 
متوسط شهروندان ایرانی حدود هفت 
درصد طی یک سال كاهش پیدا كرده 

كه وضعی بسیار مخاطره آمیز است. 
گفتند: این در حالی است  وزیراقتصاد 
اهــداف ســند  بــه  بــرای رســیدن  كــه 
چشــم انــداز، بایــد بــه یــک نرخ رشــد 
هشــت درصــدی دســت می یافتیــم و 
متاســفانه در حــال حاضــر برآوردهای 
كه حتی دیگر با نرخ  ما نشان می دهد 
رشــد هشــت درصد هــم نمی تــوان به 
اهداف سند چشــم انداز رسید و برای 
حصــول آن رشــد حداقــل 11 درصدی 

الزم است. 
كشور در شرایطی  ایشان افزودند: رشد منفی 5/8 درصدی اقتصاد 
رخ داده كه ما با یک جمعیت جوان و نوعا جویای كار روبرو هستیم.

وزیر اقتصاد با یادآوری اینكه متاسفانه ایجاد اشتغال طی سال های 
اخیر وضع بسیار نامناسبی داشته است، گفت: بر اساس آمار رسمی 
بانک مركزی، در طول فاصله سال های 1385 تا 1390 ساالنه حدود 
14 هزار نفر به تعداد شاغلین اضافه شده است و این در حالی است 
كــه طــی ســال هــای 1380 تــا 1385 ســاالنه 695 هــزار نفر بــه تعداد 

شاغلین افزوده می شده است.
كــه آمار ایجاد شــغل در  ایشــان افزودنــد: همــه اینها در حالی اســت 
ســال 1390 منفی 200 هزار نفر بوده اســت، یعنی در آن ســال نه تنها 
شــغل جدیدی ایجاد نشــده، بلكه 200 هزار نفر از شاغالن هم شغل 
خــود را از دســت داده انــد و این وضــع در ســال 1391 از این هم بدتر 
كردند: این مهم ترین آســیب  كابینه تصریح  شــده اســت.این عضو 
كــه نرخ بیكاری در بین  گر بدانیم  به امنیت ملی اســت، بخصوص ا
جوانــان بــه مراتب از نرخ بیــكاری عمومی فراتر بوده و این شــاخص 

در بین جوانان تحصیل كرده افزایش بیشتری هم می یابد.
كمتر از منفی 5 درصد  گذشته رشد اقتصادی  ایشان افزودند: ما در 
كرده ایم. اما این مربوط به دوران جنگ تحمیلی بوده  را هم تجربه 
كنون تفاوت های بســیار عمده ای داشــته  كــه شــرایط آن زمان بــا ا
اســت . وزیــر اقتصــاد ادامه دادند: در ســال 1391 متوســط نرخ تورم 
32 درصــد و البتــه به صورت ماهانه در حــال افزایش بود، به طوری 
كه در خرداد ســالجاری نرخ تورم نقطه به نقطه به 42 درصد رســید 
كه ســطح عمومی قیمت ها در خرداد ســال  كه معنایش این اســت 
1392 نســبت به خــرداد ســال 1391 معادل 42 درصــد افزایش پیدا 
كــرده اســت . تركیــب تــورم بــاالی 42 درصد با نــرخ رشــد اقتصادی 
كشور بی سابقه است .همچنین  منفی پنج درصد در تاریخ اقتصاد 
كشــور هــم معــادل منفــی  گــذاری در  در ســال 1391 رشــد ســرمایه 
گذاری  كه میزان ســرمایه  كه معنایش این اســت  21.9درصــد بــوده 

تجزیه و  تحلیل اجمالی وزیر امور اقتصادی و دارایی از شرایط اقتصادی کشور
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در كشور 22 درصد كاهش پیدا كرده است.

وزیر اقتصاد گفتند: همچنین در سال 1391 سرمایه گذاری در حوزه 
ســاختمان 32 درصد و در حوزه ماشــین آالت و تجهیزات 14درصد 
كاهــش داشــته اســت و مجموعــا در همــه بخــش هــا، بجــز بخــش 
كشاورزی كه رشد مثبت اندكی داشته، با كاهش مواجه بوده ایم كه 

این وضع در بخش صنعت بحرانی تر از بقیه است.
ایشــان اظهــار داشــتند: در اقتصــاد، به طــور معمول مقابله بــا تورم 
كار خیلــی پیچیــده ای نیســت. اما دشــواری و  یــا ركــود بــه تنهایــی 
كه تورم و ركود همزمان،  پیچیدگی موضوع، مربوط به زمانی اســت 
كه اســتفاده از سیاســتهای  پدیــده پیچیده ای را موجب می شــوند 

مرسوم اقتصادی را غیرممكن می سازد.
ایشان افزودند: بنابراین در مواجهه با تورم ركودی، بسته سیاستی 
گــر بخواهیم برای مقابلــه با تورم  دولــت بســیار محدود اســت، زیرا ا
كنیم، خودبخود موجب  از سیاســت های انقباضی پولی اســتفاده 

گر برای مقابله با ركود بخواهیم تشدید ركود شده ایم و در مقابل ا
كار بگیریــم، خودمــان باعث  سیاســت هــای انبســاطی پولــی را بــه 
كه در  كشــور خواهیم شد و شــاید از همین رو باشد  تشــدید تورم در 
كتــاب های اقتصــاد كالن معموال از این امر به عنــوان یک معما یاد 
كار،  كننــد.وی با بیان اینكــه دومین چالــش دولت در ابتــدای  مــی 
كشــور در ســال 1392 بوده اســت، ادامه  ســاختار نامتعــادل بودجه 
داد: در قانــون بودجه مصوب امســال، میزان منابــع دولت 210 هزار 
كــه در پنج  میلیــارد تومــان تعییــن شــده بــود و ایــن در حالی اســت 
كار دولت یازدهم متوجه شدیم  ماهه نخســت امســال و در ابتدای 
درصــورت ادامــه آن رونــد، تــا انتهای ســال دولت تنها می توانســت 

103 هزار میلیارد تومان منابع درآمدی وصول كند.
وزیر اقتصاد با اشــاره به اینكه مجموع درآمدهای دولت در 11 ماهه 
امســال تنها 114 هزار میلیارد تومان بوده اســت، گفتند: با این همه 
و بــا همــه فشــارهای وارده در جهــت انقبــاض هزینه هــای جــاری 
كنــون توانســته ایم حــدود 10 هــزار و 900 میلیــارد تومــان  دولــت، تــا 
كنیم. اما این در حالی اســت  بــرای طرح هــای عمرانی دولت هزینه 
كــه مجموع طرحهای عمرانی بر جــای مانده دولت بــاالی 400 هزار 

میلیارد تومان است.
وزیــر دولــت یازدهم ادامــه دادند: تنها در ســال 1392 ماهانه حدود 
كه  كرده ایم  3500 میلیــارد تومــان یارانــه نقــدی به مــردم پرداخــت 
ســرجمع ســاالنه آن 42 هزار میلیــارد تومان یعنی چهــار برابر منابع 
كه چهار برابر چیزی  عمرانی دولت می شــود و این جای تأسف دارد 

كه باید صرف سرمایه گذاری بشود.
ایشــان در بخــش دیگــری از بیانــات خــود با اشــاره به پروژه مســكن 
مهر اظهار داشــتند: این طرح با اهداف خیر خواهانه آغاز شــد و این 
كه برای طبقات كم درآمد جامعه  دولــت هم وظیفه خود مــی داند 
كند، زیرا مردم ما بدون  مسكنی ارزان قیمت با شرایط سهل تامین 
كنند. امــا برخی  داشــتن مســكن و ســرپناه احســاس آرامــش نمــی 

مالحظات را برای تحقق این هدف باید مد نظر داشت .
گفتنــد: بــه هــر حال مســكن مهــر در مقیاســی  ایــن مقــام مســئول 
بی سابقه، احداث 2 میلیون و 300 هزار واحد مسكونی ارزان قیمت 
كــرد و به این شــكل بــرای این تعــداد خانوار مطالبه  را هدف گــذاری 

ایجاد كرد.
ایشــان ادامــه دادنــد: منبــع تامیــن مالی مســكن مهر اســتقراض از 
بانــک مركــزی بــود و این در حالی اســت كه پول پرقــدرت یعنی پایه 

كه  پولی در ایران، حدود 100 هزار میلیارد تومان اســت، به این معنا 
كنون 100 هــزار میلیارد  از ابتــدای خلــق پول توســط بانک مركــزی تا
تومــان پــول )بــه مفهــوم اســكناس( در كشــور چــاپ شــده و این در 
كه 42 هزار میلیارد تومان از این رقم مربوط به مســكن  حالی اســت 

مهر است.
كردند: در واقع ما با چاپ پول بدون پشــتوانه،  وزیر اقتصاد تصریح 
تــورم را بــه عنــوان یــک مالیات بــه عامه مــردم تحمیل كرده ایــم و از 
كــه از عموم مــردم گرفته ایم، برای بخشــی از جامعه  محــل مالیاتــی 

مسكن تهیه كرده ایم. 
وزیــر اقتصــاد اظهــار داشــتند: نخســتین اقــدام دولــت جدیــد برای 
كاهش هزینه ها بود،  كنتــرل تورم، ایجاد انضباط مالی و تالش برای 
كردیــم بالغ بــر 400 هزار میلیــارد تومان طرح  كه ســعی  بــه این معنا 
كرده و منابع را فقط  كشور را اولویت بندی  های عمرانی نیمه تمام 
كــه اوال توجیــه فنــی و اقتصــادی  بــه طرحهایــی اختصــاص دهیــم 
گرفتــه و با تزریــق مبالغی  كار قــرار  دارنــد و ثانیــا در مراحــل انتهایــی 

اندک آماده بهره برداری می شوند.
كنترل رشــد نقدینگی  گفتنــد: این انضباط مالــی و پولی در  ایشــان 
نتیجــه خــود را نشــان داد و خوشــبختانه وضــع تورمــی مــا از تــورم 
ماهانــه 3/5 واحــد درصد در خرداد امســال بــه چهاردهم درصد در 

بهمن رسید.
گذشته  ایشان همچنین اظهار داشتند: میزان تورم در بهمن سال 
كــه ایــن رقــم در بهمــن مــاه امســال بــه  حــدود 5/5 درصــد بــوده 

چهاردهم درصد كاهش یافته است.
بــا  نمی توانیــم  را  ركــود  مــا  گفتنــد:  یازدهــم  دولــت  اقتصــاد  وزیــر 
كنیــم. در ركود  سیاســتهای تنظیــم تقاضا یعنــی چاپ پــول درمان 
كشــورها  كه در آمریكا و اروپا بوجود آمد، به خاطر اینكه این  اخیری 
تورم نزدیک به صفر دارند، توانســتند با موفقیت نســبی از سیاست 
گر بخواهیم از این سیاســت  كنند، اما ما ا انبســاطی پولی اســتفاده 

استفاده كنیم، تورم به شكل عجیبی افزایش می یابد.
گــر می خواهیم خروج از ركــود از طریق افزایش  گفتند: ا وزیــر اقتصاد 
كار  تولیــد را رقــم بزنیــم، در درجه اول باید به اصالح فضای كســب و 
كه وضع آن در حال حاضر بسیار نامناسب  كشور همت بگماریم  در 
اســت، به طوری كه در بین 180 كشــور جهان رتبه ما از این نظر 152 
اســت و بدیهی اســت كه چنین رتبه ای اصال در شــان نظام مقدس 

جمهوری اسالمی ایران نیست.
ایشــان با بیان اینكه ما به دنبال زمینه دادن به بخش خصوصی از 
گفتند: با این  گذاری فعالیتهای اقتصادی به آن هســتیم،  طریق وا
گذاری های ســالیان  حال متاســفم باید بگویم فقــط 13 درصد از وا
كــه در صورت تعمق  اخیــر ما به بخش خصوصی واقعی بوده اســت 
كامال  گــذاری ها  بیشــتر در مــی یابیم از این رقــم هم تنها 3 درصد وا

واقعی بوده است .
را  ایــران  اقتصــاد  امــروز  نیــاز  اصلی تریــن  خاتمــه،  در  ایشــان 
گســترش روحیه امیــد به آینــده در میان فعاالن  آرامــش، ثبات و 
كردنــد در حــال حاضــر  اقتصــادی دانســتند و اظهــار امیــدواری 
كــه ایران اســالمی بــا اســتفاده از  همــه شــرایط مهیــای آن اســت 
گرانســنگ بــه دســت آمــده از فشــار تحریمها و بــا تكیه بر  تجــارب 
كشــور و بــا الهــام از رهنمودهای راهگشــای  ظرفیت هــای درونی 
اقتصــاد مقاومتــی مورد نظــر مقام معظــم رهبری در آســتانه یک 

گیرد. جهش بزرگ و تاریخی قرار 
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كوهها و صخره های اطراف سرازیر  كه از دل  آبشار زیبای پیران، 
كم نظیر روستای شاالن در  می شــود در زمره جاذبه های بســیار 
گفت با زیبایی های  شهرستان سرپل ذهاب قرار دارد و می توان 
گردشــگران زیــادی را در  كه دارد مســافران و  منحصــر بــه فــردی 

فصول مختلف سال مجذوب خود می كند. 
 آبشــار پیران یا ریجاب یكی از بلندترین آبشــارهای ایران اســت 
كیلومتــری جنوب غربی  كه در شهرســتان ســرپل ذهــاب در 110 
كرمانشاه واقع شده است. آبشار پیران، آبشاری سه طبقه است 
كوتاهتر است،  كه دو طبقه باالیی آن بسیار بلند و طبقه پایینی 
به گونه ای كه طبقه سوم آبشار پیران در زیر درختان قرار گرفته و 
از باال دیده نمی شود اختالف ارتفاع آبشار پیران در نقطه باال و 

پایین طبقه سوم، نزدیک به 180 متر است.
در پاییــن آبشــار پیــران، روســتای پیــران و دره سرســبز و بســیار 
گرفته است كه سرسبزی آن از آب این آبشار كه  زیبای پیران قرار 
گیرد و باغهای انجیر، زردآلو و  از منطقه ریجاب می آید منشأ می 

گرفته است. انار در دره پیران قرار 
روستای كوهپایه ای پیران كه بافت مسكونی متمركز دارد و عبور 

نهر آب از میان كوچه های روستا همراه با درختان قدیمی چنار، 
كه روستا را در برگرفته اند، جلوه جذابی به روستا  گردو  تبریزی و 

بخشیده است.
كنار آبشار بلند پیران، چندین آبشار زیبای دیگر وجود دارد،  در 
كــم درختــان بلنــد و زیبــای  همچنیــن جنگلهــای انبــوه و مترا
گردو، چشــم اندازهای بســیار زیبــا، زمینه های  چنــار، تبریزی و 

كرده اند. گذران اوقات فراغت فراهم  مساعدی برای 
كنار آبشار پیران، بسیار زیباست،  آب نماهای طبیعی متعدد در 
باالی آبشار پیران، منطقه ریجاب سرپل ذهاب می باشد و برای 
كامل و دورتر آبشــار باید به روســتای ژالكه ریجاب  دیدن نمای 

رفت.
گذاری ثبت  آبشار پیران در چهارمین همایش شورای سیاست 
گرفت. میرزاد  كشور قرار  كشور در لیست میراث طبیعی  آثار ملی 
مراد پیرو مســیر دسترســی به آبشــار پیران را از دو طریق امكان 

گفت: پذیر دانست و 
كیلومتری ســرپل ذهاب  مســیر نخســت، روســتای پیــران در 10 
كه عالقه مندان به طبیعت را به پای آبشار می برد و مسیر  است 

دیگر روستای ژالكه در منطقه ریجاب است.
كــرد: خــود منطقــه ریجــاب هــم جاذبه هــای  وی خاطرنشــان 
كــه در ایام مختلف ســال و بویژه در فصول  طبیعــی زیادی دارد 
گردشــگران و عالقه منــدان به طبیعت  بهــار و تابســتان پذیرای 

است.
پیــرو ادامــه داد: منطقــه بابا یــادگار و زیارتگاه مقــدس آن نیز در 
منطقــه ریجــاب واقــع شــده اســت، ســراب اســكندر، مجموعــه 
دیدنی و بسیار عجیب قلعه یزدگرد یادگار یزدگرد سوم بر بلندای 
كوه های صعب العبور داالهو، قبرستان و مقبره ابودجانه از دیگر 

جاذبه های منحصر به فرد سرپل ذهاب و ریجاب است.
فرمانــدار ســرپل ذهــاب همچنین به برخی دیگــر از جاذبه های 
گفــت: حــرم احمد بن  كرد و  گردشــگری ایــن شهرســتان اشــاره 
گرا و زیج  اســحاق وكیل مخصوص ســه امــام معصوم)ع(، طــاق 
كنی  كــدام آن ها آثار و اما كه هر  منیــژه از جمله این آثار هســتند 

ارزشمند و مقدس به شمار می روند.
وی همچنین با اشــاره به آب و هوای بســیار مناسب شهرستان 
كرد تا در  كلیه هموطنان دعوت  ســرپل ذهاب در فصل بهار، از 
ایــام تعطیــالت نــوروز با ســفر بــه این شهرســتان لحــاظ خوب و 

خاطره انگیزی را برای خود و خانواده هایشان رقم بزنند.

پـــیـران 

بیم ا ردیا ت ر
یس محیط ز



از ســوی  بارهــا  ایــن  از  پیــش  كــه  و عمــارت جواهــری  بــاغ 
كید شده بود  دوســتدارن میراث فرهنگی بر حفاظت از آن تا

تخریب شد.
خانــه جواهری همدان یكــی از بناهای منحصربه فردی بود 
كــه در اوایــل دوره پهلــوی اول و اواخر قاجاریه ســاخته شــد 
كنون توســط مالكان تخریب شــد. ایــن خانه در مجاورت  و ا
كنار میدان بیمه در میان باغ  جاده قدیم دره مرادبیگ و در 
كه در ســال هــای اخیر درختــان آن بریده  بزرگی قرار داشــت 
شــده بود.امــا حــاال مالكان بــا اســتفاده ازفرصــت تعطیالت 

كردند. نوروز آن را به طوركامل نابود 
عمــارت  تخریــب  كــه  گرفــت  صــورت  حالــی  در  اتفــاق  ایــن 
كه در همسایگی این باغ قرار  ذوالریاستین و باغ بدیع الحكما 

كنش فعاالن مدنی و هنرمندان مواجه شــد. پیش از  داشــت با وا
كه با حضور اعضای شــورای شهر  این فعاالن مدنی درجلســه ای 
كمیســیون فرهنگی  كمیســیون عمرانی همچنین رئیس  و رئیس 
كــه این  كــرده بودند  شــورای شهرتشــكیل شــده بــود درخواســت 
كــم نظیــر را نجات دهنــد. مهــدی حجتی فهیم دوســتدار  بنــای 

كه از نزدیک شــاهد تخریب این بنا بود می گوید:  میــراث فرهنگی 
بــا نابــودی ایــن بناهــا عناصر قدیــم معماری مــا از بین مــی رود و 
گذاریم. مســلما مالک ترجیح  مــا برای آیندگان چیــزی برجا نمی 

 می دهد چنین بنایی را تفكیک كند و زمین آنرا بفروشد و یا آپارتمان 
بسازد، تا این كه چنین بنایی را نگهداری كند. اما نهادهای دولتی 

كنند باید پیش قدم شوند و از چنین آثاری پاسداری 

از  یكــی  خورشــید  بنــای  یــا  العمــاره  شــمس 
بناهــای تاریخی تهران، مربــوط به دوره قاجار 
و  گلســتان  كاخ  بناهــای  شــاخص ترین  از  و 
برجسته ترین ساختمان ضلع شرقی مجموعه 
كار ســاخت آن از سال  گلســتان اســت.كه  كاخ 
تاریــخ  كــه  انجامیــد  طــول  بــه   1284-1282
شاهنشــاه"  "كاخ  جمــل  بحســاب  را  بنایــش 
می نامنــد. دلیــل برجســته بــودن این ســازه، 

بلندی، تزیینات و طراحی آن است.
گویــا ناصرالدیــن شــاه پیــش از ســفر بــه اروپا و 
بــا دیدن تصاویــر بناهــای فرنگســتان، تمایل 
كرد بنایــی مرتفع، نظیر آنهــا در پایتخت  پیــدا 
كندتــا بتوانــد از بــاالی آن منظره  خــود ایجــاد 

كند. ســاخت این ســاختمان  شــهر و دورنمای پیرامون را تماشــا 
در ســال 1282 ه. ق بــه دســتور ناصرالدیــن شــاه آغــاز و پس از دو 
ســال بــه مباشــرت دوســتعلی خان نظام الدولــه بــه پایان رســید. 

ایــن ســاختمان بــرای تماشــای شــهر تهــران و اطراف آن توســط 
ح و نقشــه آن ظاهرا از  شــاه و مهمانــان او مــورد اســتفاده بود. طر
معیرالممالک و معمار آن استاد علی محمد كاشی بود.سبک این 

بنا تركیبی از معماری سنتی ایرانی و معماری غربی است. 

بیشازپيشدرحفظمیراثفرهنگیکشوربکوشیم

عمارت جواهری همدان تخریب شد

شمسالعماره

ایــن ســاختمان بــرای تماشــای شــهر تهــران و اطراف آن توســط 
ح و نقشــه آن ظاهرا از  شــاه و مهمانــان او مــورد اســتفاده بود. طر
اشی بود.سبک این 
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گذشــته و بــر باد رفتن بخشــی از  گذرانــدن تجربــه تلخ چند ســال 
كشــور را به  حاصــل تالشــها در عرصــه اقتصــاد، بخــش خصوصــی 
كشــور مــا  كــه در مســیر توســعه اقتصــادی،  ایــن نتیجــه رســانید، 
كارآمــد  در اقیانوســی از پندارهــا، نقــش هــا، روابــط و روشــهای نا
اســت.  گرفتــار  باشــد،  پارادایــم مامــی  كــه همــان  و فســادپذیر، 
كامی و توســعه نایافتگی اســت و رهائی  كه حاصلش نا پارادایمی، 

از آن جز با یک عزم ملی برای تغییر بنیادی آن میسر نیست. 
كنفرانس صنعت احــداث و انرژی با  همزمانــی برگــزاری چهارمین 
كنفرانس، توسعه، بطور عام و  این نتیجه گیری، موجب شد تا در 
توســعه اقتصادی بطور خاص و موانع پیدا و ناپیدای قانونی آنها 
بطور اخص مركز توجه فعاالن و اندیشمندان این حوزه از فعالیت 
هــای اقتصــادی قرارگیرنــد. مجموعه بررســی ها نشــان می دهد، 
گــر تغییری جــدی در نــگاه و پندارمــان و نقــش و روابطمان،  كــه ا
اعــم از درون بنــگاه و صنــف و صنعــت یــا بــا بیــرون آنهــا، حاصــل 
كارآمد خواهند بــود و در نتیجه  كان نا كمــا نشــود روشــهای ما نیز 
كنون به دســت  دســتاوردهای مــا نیــز تفاوتــی اساســی با آنچــه تا 

آورده ایم نخواهند داشت. 
كه باید به آنها عنایت  در این خصوص چند نكته اساســی هســت 
خــاص داشــت، اول اینكــه وضــع مــا همیشــه محصــول پارادایــم 
ماســت. یعنــی هم توســعه یافتگــی و هم توســعه نایافتگــی هردو 

نشانی از پارادایم ما می دهند. 
كم و بيش هر آنكس هرچه می گويد، 

نشانی می دهد از خانه خويش
گر  گهی از درســتی پارادایــم مــا دارد و ا گــر توســعه یافتــه باشــیم آ ا
توسعه نایافته هستیم معنیش این است كه پارادایمی را چسبیده 
گذشــته است  كه تاریخ مصرفش  كنیم،  ایم و از آن پشــتیبانی می 
و مصــرف آن جــز مســمومیت حاصلــی برایمــان نخواهد داشــت. 
دوم اینكه در پشــتیبانی پارادایم چه از نوع خوب یا بدش هر ســه 
كمیــت، نهاد علــم و نهاد های  نهــاد عمــده توســعه یعنی نهاد حا
گر وضع  مردمــی از جمله بخــش خصوصی همــه در آن دخیلند. ا
گر  یــک جامعه خوبســت افتخارش از آن همه این نهادهاســت و ا
بد است همه این نهادها مسؤل هستند و باید پاسخگو باشند. 

توســعه  غالــب در حــوزه  و روش  نقــش  و  پنــدار  در حــال حاضــر 
كامالً متأثر از پندارها و نقش و روشهای دولتی  كشور ما  اقتصادی 
اســت و نهاد های علم و عامالن توســعه فقط در چارچوب روابط 
كار  كه چنین اســت حاصل  دولتی قابل تعریف هســتند و تا زمانی 
گر دولت بخواهد اقتصاد  اقتصادی كشور بهتر از این نخواهد بود. ا

كشور در قد و قواره منطقه ای و یا جهانی ظاهر شود، باید سیطره 
كند و ســكان اقتصاد را  خــود را از نهــاد علــم بــردارد و آنرا مســتقل 
به دســت بخش خصوصی و عامالن توســعه بسپارد و خود، فقط 
كننــده را بــرای هــردو نهــاد دیگر بــه عهــده بگیرد.   نقــش تســهیل 
كمیت همه كاره باشد كه هست، اقتصاد را امری سیاسی  وقتی حا
مــی بیند و به علم نیز نگاهــی آمرانه دارد. لذا قد و قواره نهاد علم 
كند و چون برنامه ریزی  و عامالن توسعه را خود دولت تعیین می 
كند، دولت  دولت مكلف به حركت در یک مسیر تعریف شده می 
آنرا خالف منویات خود تشــخیص می دهد و بیشــتر دوســت دارد 
كند. مالحظه می  برنامه و قانون را به ســلیقه خود تفســیر و اجــرا 
كــه برنامــه اینگونــه به حاشــیه رانده می شــود و امــا فاجعه  شــود 
زمانی گسترده می شود، كه تفسیر از قانون نه بوسیله كارشناسان 
كار شناس تفسیر به رأی شود. در این صورت  كه توسط افراد غیر 
گر یک قانون خوب هم وجود داشــته باشــد سرنوشــت آن  حتی ا
در دام تفســیر یــک صاحــب منصــب خــود شــیفته ســلیقه ورز به 
كه بر سر سازمان  گردد. آنگونه  كشــیده می شــود و قربانی می  بند 
های برنامه و تأمین اجتماعی رفت. طبیعی اســت وقتی سازمان 
های سرنوشت سازی چون برنامه و تأمین اجتماعی چنین مثله 
مــی شــوند بنــگاه هــای اقتصادی بخــش خصوصــی نمــی توانند 

سرنوشت بهتری داشته باشند. 
كــه بگذریــم پندارهــا و نقــش و نــگاه بخــش  از ایــن موضوعــات 
كمیت و علم نیز  خصوصــی به خــود و دو نهاد دیگر یعنی نهــاد حا
كافی برخوردار نبوده اســت. بخش خصوصی  هیچگاه از ســالمت 
كــه اولویــت اول  هنــوز نتوانســته اســت پارادایــم ظرفیــت زائــی را، 
كند و نهاد علم نتوانســته  اوســت، جایگزیــن پارادایم در آمد زائی 
كند.  اســت تحقیــق و تحصیل و آمــوزش حرفه ای را تقاضــا محور 
این نهاد به تولید كننده كور و بی هدفی در حوزه نیروهای انسانی 
گره های متعدد توسعه را  گرهی از  كه محصوالتش،  تبدیل شــده 
كم  گشــایند. لذا این دو نهاد نیز به پای بســت توســعه خود  نمی 
كشــانده و فاقد هرگونه  كرده انــد. یكی خود را بــه روزمرگی  لطفــی 
نوآوری است و دیگری همواره خود را در اضطرار نگهداشته است و 
كرده است. ظرفیت زائی در دنیا محصول تحقیق،  غ  از امهات فار
كه نه نهاد علم به آن وقعی  تحصیل و آموزش های حرفه ایست، 
نهاده، بلكه بخش خصوصی نیز در تمامی دوران فعالیت خود در 
كز  كشــور بهائی به آن نداده اســت. بهترین محصوالت انسانی مرا
كشــورهای  علمــی و تحصیلــی مــا بی هیــچ هزینــه ای در خدمت 
كشــور می شــوند.  گیرند بی بهرگان ســربار  توســعه یافتــه قــرار می 

جستاری پیرامون قطعنامه پایانی چهارمین کنفرانس صنعت احداث و انرژی
گلچين-  عضو هيأت مديره مهندس عبدالعظيم 

به نام آنكه جان را فكرت آموخت
اشاره:

كــه از برگزاركننــدگان و مديران  گلچين عضو هيأت مديره ســنديكا و كميســيون انتشــارات  آقــای مهنــدس عبدالعظيــم 
كنفرانس نوشــته اند  كنفرانــس بين المللی صنعت احــداث بودند، مقدمه ای بــر قطعنامه پايانی اين  اصلــی چهارميــن 
كه می تواند راهگشــای بســياری از روش شناســی و بهينه ســازی انديشگی در حوزه توســعه پايدار باشد. بدين منظور 

ج می شود.  در
ً
گرامی ماهنامه عينا ج در ماهنامه پيام آبادگران جهت اطالع خوانندگان  متن ارسالی ايشان برای در



55
55

ن
گرا

اد
م آب

پیا
گاهی دســتآوردهائی داشــته  گــر چه بخش خصوصی آینجا و آنجا 
اســت، اما هیچگاه نه تنها نهــادی قوی و دانش محور برای، رفع 
موانع و توســعه دســتاوردهایش ایجاد نكرده، بلكــه نهادی برای 
محافظــت از دســتآورهای اندكــش هــم ایجــاد نكــرده اســت و لذا 
هرچه هم در طول سالیان با زجر و محنت بدست آورده به آنی از 
كان به قوت خود باقی است و  كما دست داده است. این مشكل 
كه در این بحث مورد نظر است، باید یک نهاد  بخش خصوصی، 
گیر با عنوان  كند. یــک نهاد فرا عمــده و چندیــن زیر نهاد را ایجاد 
نهــاد عامــالن توســعه و زیــر نهادهائــی بــه ترتیــب یكی بــرای رفع 
موانع توسعه، دیگری توسعه دستاوردها و سومی برای حفظ آن 

دستآوردها بوجود آورد. 
بی شــک تشكلهای صنفی موجود پاســخگوی این نیاز نیستند، 
گــر تشــكل هــا مــی توانســتند جــای چنیــن نهادهائــی را پــر  زیــرا ا
كــرده بودند. پس جواب چیســت. شــورایعالی  كــه تــا حاال  كننــد، 
كارفرمایان؟ شورای هماهنگی؟ مؤسسه تحقیق و توسعه صنعت 

كنفدراسیون ؟ و یا نهاد دیگری؟  احداث؟ فدراسیون ها؟ 
بــدون شــک همه اینهــا بنا به ضرورت زمان و بــرای هدفی خاص 
ایجــاد و بازحمــت زیــاد حفــظ و نگهــداری شــده انــد و هیچكدام 
بوسیله دیگری قابلیت جایگزینی ندارند، ولی آنچه ضروری است 
كه هر یک از این نهادها می توانند به عهده  شناخت نقشی است 
بگیرند. لذا ابتدا باید به شــناخت هر یک از ســرفصل های موانع 
توســعه، حفــظ دســتاوردها و توســعه دســتاوردها و جزئیاتشــان 
كه بخواهیم از نهادهای یاد شــده اســتفاده  بپردازیم و در صورتی 
كنیــم بایــد اول ضمن ارائه تعریفی جدید آنهــا را مجدداً طراحی و 
كنیم و برای  كنیم و افراد مناســب پیگیری امور را پیدا  مهندســی 
كارشان  تحقق اهدافمان انسان های مناسب را در آنها بگماریم و 

كنیم.    را پیوسته پایش 
گزیده ای از موانــع قانونی موجود در  كوتاه، به  لــذا در این مجــال 
كمک همكاران صنفی  كه با  كشــور، در مســیر توســعه اقتصادی، 
در مؤسســه تحقیــق و توســعه صنعــت احــداث و علــی الخصوص 
كارگروه، جمع آوری شــده اســت، بســنده   اعضــای محتــرم هفت 
گذار  كنیم و بســط و تفصیل آنها را به شــما ذینفعــان محترم وا می 
كمی به خود توسعه پایدار و موانع آن بپردازیم.    كنیم، اما ابتدا  می 

توسعه پايدار 
گرفتن در مسیر توسعه پایدار یعنی توسعه متوازن. یعنی  اوالً قرار 
گر توسعه به یک یا چند  توسعه در همه جهات و همه زمینه ها. ا
زمینه محدود باشد می شود رشد و نه توسعه. این رشد در زمینه 
گاهی  هــای محدود رشــدی غده ماننــد و لذا ناموزون می شــود و 
هم ممكن اســت رشــد سرطانی باشــد. به عبارت دیگر نمی شود 
توســعه فرهنكی را از توســعه سیاسی و اجتماعی و اقتصادی جدا 
دانست چنین چیزی در عمل وجود ندارد. یک امر ملی، منطقه 
ای و جهانــی اســت و لذا هــم قلمروهای جغرافیائی را شــامل می 
شــود و هــم قومــی و هــم صنفــی را. و لــذا جزیــره ای قابــل تحقق 
كنیم منظور از توســعه، توســعه  نیســت. یعنی ما نمی توانیم فكر 
صنعت احداث اســت و در صنعت احداث هم مثالً توســعه صنف 
كشــور  ح باشــد و الغیــر. یا در یــک قلمرو مثل مركز  پیمانــكار مطــر
كنیم و حواشــی مملكــت را بی خیال باشــیم. در  توســعه ای فكــر 
گلوگاه های قابل  عین حال برای قرارگرفتن در مسیر توسعه پایدار 

كه بدون عبور از آنها توســعه فقط می تواند  توجهــی وجود دارنــد 
از آرزوئــی درونــی بــه شــعاری بیرونی بدل شــود ولی خود توســعه 

هیچوقت محقق نشود. 
كاال نیز هســت.  كیفیت اســت، اما یک  ثانیا ً توســعه هرچند یک 
كاالئــی مثل ســالمتی، آرامش، آســایش، بهبــود وضعیت زندگی و 
كیفی و ثانیاً پیشگیرانه دارند.  كه همگی اوالً ماهیتی  یا همه آنها، 
ما حســب عادت برای ســالمت ماندن خود هزینــه نمی كنیم، اما 
كه دچارش شــده ایــم هر هزینــه ای را براحتی  بــرای عــالج مرضی 
كاالی  كه ما تمرین خرید  كشــور ما اینســت،  می پذیریم. مشــكل 
كاال ها نمــی توانیم  كاال را مثــل ســایر  كیفــی نداریــم و چــون ایــن 
كنیم حاضر به پرداخت بهای آن نیســتیم. بیماری توسعه  لمس 

نیافتگــی عقــب ماندگــی اســت. عقــب ماندگــی نیز موضــوع قابل 
لمسی نیست، اما آثار و تبعاتش در زندگی ما مشخص است، ولی 
كاالی توســعه یافتگی را بپردازیم  علــت غائی آن نه. ما باید بهای 
و اال بیمــاری عقــب ماندگــی درمان نمی شــود و هر روز به شــكلی 
كه از  كه با آن مواجه هســتیم اینست  بت عیار درآید. پارادوكســی 
كاالی توســعه را بخریــم از طرف دیگــر چون نمی  یــک طــرف باید 
كنیم حاضر به پرداخت بهای آن نیستیم. لذا باید  توانیم لمسش 
كاالی توســعه در  كنیم. موضوع پرداخت بهای  راهی برایش پیدا 
جهــان مترقــی موضــوع پایان هــزاره دوم بوده و در هزاره ســوم به 
كه از طریــق تحقیق و  عنــوان یک نیاز عام شــناخته شــده اســت، 

ک  گردیده اســت. مثل نان و پوشــا  آموزش های حرفه ای میســر 
كشــور ما هیچیک از  كه در  و مســكن و غیرآن. نكته مهم اینســت 
كمیت، علــم و عامالن به  اعضــای مثلــث طالئی توســعه اعم از حا

تحقیق و آموزش حرفه ای بهای الزم را نمی دهند.
كند،  كه در مسیر توسعه عرض اندام می  ثالثاً مشكل اساسی تری 
به نگاه و نقش عامالن توســعه به خود و ســایر نهاد ها بخصوص 
گــردد. عامــالن توســعه هــر وقــت از ســوء  كمیــت بــر مــی  نهــاد حا
گر  گویند: مملكت ا كمیــت به تنگ می آیند می  مدیریــت نهاد حا
كلیدی توســعه  صاحــب داشــت اینگونه نمی شــد. و از این نكته 
كثری مملكت خودشان هستند  كه صاحبان واقعی و حدا غافلند 
گر بنا به سر زنش باشد، نهاد عامالن توسعه  كمیت. و لذا ا و نه حا
كثرت جمعیت بیشــتر مســتوجب سر  یا بخش خصوصی به دلیل 
كمیت ها بخصوص  كمیت و یا نهــاد علم. حا زنــش انــد تا نهاد حا
كمیت با انتخابات بر ســركار می آید تا به عنوان  كه حا كشــوری  در 
كند پیوســته و مســتمر نیســت، ولی  وكیل یا نماینده مردم عمل 

گلچين-  عضو هيأت مديره مهندس عبدالعظيم 
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كارها، مستمر و دائمی  كسب و  عامالن توسعه به عنوان صاحبان 
گــر بخــش  انــد و فقــط در یــک فرآینــد تكاملــی تغییــر مــی یابنــد. ا
خصوصی یا عامالن توســعه به این درک مهم نرسند نه مسؤلیت 
نگارش سرنوشــت خود را می پذیرند و نه پاســخگوی عمل یا بی 
عملی خود خواهند بود. عین این استدالل در مورد دو نهاد دیگر 
كه در اینصورت  كم است. یا قرار است توسعه محقق شود،  نیز حا
گر این تعامل وجود  كامل با یكدیگرند، یا ا هر ســه نهاد در تعامل 
نداشــته باشــد و یــا ضعیــف و یا آمرانه باشــد، توســعه هــم محقق 
كه بدانیم از طرفی فرافكنی محصول  نمی شود. جالب اینجاست 
كلیــدی اســت و از طــرف دیگر توســعه با  عــدم درک ایــن مفهــوم 
فرافكنــی ســازگاری ندارد. اما آیــا و قتی عامالن توســعه نهاد خود 
را ســامان نداده اند می توانند به این مفهوم برســند و یا برعكس 
گــر به این مفهوم نرســند مــی توانند نهاد خود را ســامان دهند.  ا
كارآمــد، امــا نهــاد خــود را  كمیــت و نهــاد علــم هرچنــد نا نهــاد حا
تشــكیل داده انــد، لــذا یــک واقعیــت غیــر قابــل انكارنــد، ولــی در 
مقابل عامالن توســعه چون نهاد ندارند غیر قابل اثبات اند و لذا 
گرفته  به ســادگی و بی هیچ زحمتی توســط دو نهاد دیگــر نادیده 
مــی شــوند و یــا به حســاب نمی آیند و تــا این نهاد بــا تكیه برخود 
كشور  یعنی عامالن توسعه ساماندهی نشود پای بست توسعه در 
گاهی از این طرف  بر دو پایه می ایستد و لذا به پایداری نمی رسد. 
كار می  گاه از آنطرف. بهر حال این سه نهاد باهم  كند و  غش می 
كارآ  گر  كارآ هســتند رازش همــان با هم بودن اســت و ا گــر  كننــد و ا
نیستند معنیش با هم نبودن است. از سوئی حجت بیش از این 
گوئی اســت و اما از ســوی دیگــر حقیقتی دیگــر عرض اندام  زیــاده 
كنــد و آنهــم اینكــه، ماهی در آخریــن لحظه زندگــی خود آب   مــی 
كشــف می كنــد، ولــی ما انســانیم و بنــا نیســت در آخرین لحظه  را 

كنیم.  كشف  زندگیمان هوا را 
كه باید در این خصوص صورت  كارهای حداقلی  بهرحال برخی از 

گیرد ذیالً می آیند: 
كه در باال به آنها اشــاره شد،  كشــور،  1. پارادایم نهادهای توســعه 

كند.  گذشته است و باید تغییر  تاریخ مصرف 
كشــور بایــد تبیــن شــود و براســاس آن الگــوی  2. الگــوی توســعه 
توسعه صنعت احداث و انرژی در چار چوب فعالیت های بخش 

گردد.  كمیت تبیین  خصوصی با همكاری نهاد علم و نهاد حا
گرائــی درهمه ذینفعــان اجتماعــی و اقتصادی از  3. تفكــر قانــون 

كمیت تا بنگاه ها باید توسعه یابد. حا
كارآمد از طریق تغییر در پارادایم دانشــگاه ها  كمبــود نیروهای   .4
كــز آمــوزش فنــی وحرفــه ای بــا توجــه بــه تقاضا محــور بودن  و مرا
تحقیــق، تحصیــل و انواع آموزش های حرفــه ای اعم از فنی، غیر 

فنی و یا مدیریتی باید جبران شود. 
كارهــای برقراری ارتباط صحیح بین صنعت و دانشــگاه در  5. راه 
كشــور در این موضوع  كشــور و ارتقــای جایــگاه رتبه بندی جهانی 

باید سریعاً یافته شود و به اجرا درآید.
6. تعالی سازمانی در بخش خصوصی از جمله در صنعت احداث 
و انــرژی وتشــكل هــا و بنــگاه هــای آنهــا باید جــدی تلقی شــود و 
ســاختار آن توســط بخــش خصوصــی و صنعــت احــداث ایجــاد و 

برنامه ریزی برای پایش تعالی آنها محقق شود.
7. سازمان ملی مشاركت بخش عمومی -  بخش خصوصی و نهاد 
علــم تدریجا شــكل داده شــود و تدویــن و تنظیم شــیوه نامه های 

گیــری بــا محوریت بخــش خصوصی در  تصمیــم ســازی و تصمیــم 
گر شورای هماهنگی و مؤسسه تحقیق و توسعه  اولویت قرارگیرد. ا
صنعــت احداث معماری مجدد شــوند می توانند هم  مســیر نهاد 

كنند و هم سازمان ملی مشاركت را. عامالن توسعه را هموار 

توسعه صدور خدمات فنی و مهندسی
علیرغم همه ظرفیت ها توســعه صدور خدمات فنی و مهندســی 
بدلیــل وجود موانع عمده ایــن بخش عمده فعاالن اقتصادی در 
مســابقه رقابت منطقه ای از رقبای خود بســیار عقب افتاده اند. 

در اینجا به برخی از این موانع و راهكارها اشاره می شود.
1- در خصوص فعالیت ســفارتخانه ها: در حال حاضر سفارتخانه 
هــا در وهلــه اول روی مســائل امنیتــی و سیاســی متمركزهســتند 
و مســاعدت، حمایــت از اموراقتصــادی بــه عهــده وابســته هــای 
كافــی در حــوزه  كــه نــه تخصــص  بازرگانــی ســفارتخانه مــی باشــد 
صنعــت احــداث و انــرژی را دارنــد و نــه بــه این نــام شــناخته می 
كه به  گونــه ای تجهیز شــوند،  شــوند. لــذا ســفارتخانه ها بایــد به 

نیازهای اولیه ذیل پاسخگو باشند: 
• ســفارتخانه هــا اطالع رســانی در مــورد مناقصات بیــن المللی را 

ارتقا دهند.
• ســفارتخانه هــا تمــاس های شــركت های صادركننــده خدمات 
كشورهای  مربوطه  گیرنده در  فنی و مهندسی با مقامات تصمیم 

را تسهیل نمایند.
• ســفارتخانه ها در مورد تأیید و معرفی شــركت های صادركننده 
خدمــات فنــی و مهندســی بــه دولــت هــای مربوطــه متناســب با 

منافع ملی برخورد فعال داشته باشند.
ج  2- اینک تأمین ضمانت نامه های شركت در مناقصه های خار
كشور مربوطه و نیز راهكارهای تأمین  كشور متناسب با قوانین  از 
كــه باید  وثائــق ضمانــت نامــه ها با دشــواری جدی روبرو اســت، 

سریعاً برای رفع آن اقدام شود.
و  صادركننــدگان  از  ای  بیمــه  حمایتــی  كارهــای  و  ســاز   -3
تولیدكننــدگان و پیمانكاران بســیار ضعیف و پاســخگوی شــرایط 

رقابتی منطقه ای و بین المللی نیست.

ح شده به قرار ذيل اند: برخی از پيشنهادهای مطر
1. اعطــای تســهیالت بــرای پروژه هــای برون مرزی توســط بانک 
كشــورهای  كه در  به صادركنندگان برای هم ارز شــدن تســهیالتی 

رقیب به شركت ها اعطا می شود
2. تقدیــر از ســفارتخانه هــای فعــال در این حوزه توســط صنعت 

احداث و انرژی
3. تأمین بودجه اجرایی پروژه های صادرات خدمات فنی و مهندسی 

از محل تهاتر وزارت نفت با كشورهای خارجی صورت گیرد.
كشــور توســط بخــش خصوصی  ج از  4. فــروش نفــت خــام به خار
كه در چند  كشــور انجام شــود و نه آنگونه  واقعی و محترم و معتبر 

سال اخیر شده است. 
5. با همكاری صادركنندگان خدمات فنی و مهندسی دپارتمانی 
زیر نظر مســتقیم بانک مركزی برای مســاعدت بــه صادركنندگان 

خدمات و انرژی اختصاص داده شود.
6. نمایندگان و فعاالن عرصه صادرات خدمات فنی و مهندســی 
گونه ای سامان یافته در خود این حوزه، به عنوان یک حركت  به 
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ضروری در اقتصاد و توســعه صدور خدمات، ســفرهای خارجی 
كنند. كمیتی را همراهی  مقامات حا

مسائل مالی - اقتصادی
رشد شاخص های اقتصادی از معیارهای اصلی توسعه یافتگی 
است. رشد اقتصادی یعنی عبور از ركود و رونق اشتغال و بهبود 
كه در چند ســاله اخیر  كیفیت زندگی اســت. یعنی همان چیزی 
كشور ما از آن محروم بوده است، لذا طبیعتاً بیش از هر موضوع 
كرده  كارآفرینان را بخود جلب  دیگری توجه فعاالن اقتصادی و 
كنفرانــس هــم عنایــت خاصــی به آن شــده اســت. از جمله  و در 
موضوعــات ایــن بخش مــوارد ذیل را می توان نام برد. مســائلی 
كشور ما هنوز مسأله هستند  كشورها از جمله  كه در معدودی از 
كه آنرا به مدد همكاری  كشورهای دیگر سالهاست  و بسیاری از 
كز علمی از مســأله به  هــای بخــش های خصوصی و دولتی و مرا
موضوع تبدیل كرده اند. در كشور ما هنوز بخش خصوصی هیچ 
دخالــت جــدی در تبییــن مســائل اساســی اقتصــادی و تدوین 
راهكارهــا نــدارد و حوزه دخالت آن در محدوده اجازه ای اســت 
كمیت بدهد یا ندهد. این موضوع یكی از شــاخص  كــه نهــاد حا
های توسعه نیافتگی است و تا این امر بشكلی جدی حل نشود 
كشور در حد یک حرف لوكس و آرمانی باقی می ماند.  توسعه در 

اما مسائل: 
1- روش های نوین تأمین  مالی از طریق :

1- منابــع داخلــی )ســرمایه هــای داخلــی، پــس اندازهــای خرد 
مردمی، فعال سازی بازار سرمایه، صندوق توسعه ملی و...( 

كشــور، ســرمایه گذاران  از  ج  )ایرانیــان خــار 2- منابــع خارجــی 
خارجی، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، بانک توســعه 
اســالمی، ســازمان همكاری های منطقه ای، ســازمان یونیدو، 

كو( بانک ا
گذاران  2- تبییــن ســاز وكارهــای حمایتــی بیمــه ای از ســرمایه 

داخلی و خارجی

پيشنهادات:
خ ارز كارایی دستورالعمل جبران آثار تغییرات نر 1. بهبود 

بخــش  بــا مشــاركت  اعتبــار  و  پــول  تركیــب شــورای  اصــالح   .2
خصوصی.

3. جلوگیری از توقف بیشتر اجرای آیین نامه LC داخلی.
4.  یــا جلوگیــری از حضور شــركتهای دولتی ســاخته و نهادهای 
بخــش  بــا  رقابــت  از  بانكهــا  بــه  وابســته  و  انتظامــی  و  نظامــی 
خصوصــی در عرصه فعالیت های اقتصادی و یا یكســان ســازی 

كامل شرایط رقابت با نظارت بخش خصوصی.
كشور و یا به  5. یافتن راه حل مناسب برای انتقال ارز به داخل 

كشور. ج از  خار
6. جلوگیری از رقابت ناسالم بانک ها با بخش خصوصی.

كالن:   پيشنهادات در حوزه اقتصاد 
1. كنترل رشد نقدینگی بگونه ای كه همیشه كمتر از نرخ تورم باشد.
2. خروج بانک ها از فعالیت های غیر بانكی از جمله پیمانكاری 
گذاری وابســته به بانک ها یا تعطیل  واینكه شــركتهای ســرمایه 
شــوند و یا شــدیداً بــا حضور نماینــدگان بخــش خصوصی تحت 

گیرند. نظارت قرار 

كســب وكار از طریــق ایجــاد امنیت روانــی در اقتصاد  3. محیــط 
كه متضمن شفافیت و اعتماد بوده  گونه ای رونق یابد،  باید به 

و قابل پیش بینی باشد. 
گروهی در  كامل و بدور از منافع  4. قوه قضائیه باید با اســتقالل 
حل اختالفات قضایی بین ارگان های دولتی و بخش خصوصی 

وارد عمل شود.
5. مهــار وكنتــرل بنــگاه های شــبه دولتی و بنگاه هــای عمومی 
كثری. الزم اســت ســهام 40درصد  وكاهش تدریجی ســهام حدا
كــه باید  كشــورهای پیشــرفته طبــق قانــون جدیــدی،  هماننــد 
بــه تصویــب برســد، در یــک فرآیند 4ســاله به 20درصد برســد به 
كاهش یابد. كثر سهام 40درصد  كه سالیانه 5درصد حدا نحوی 
6. قیمــت هــای انــرژی به منظور رشــد بهــره وری ملــی و امكان 

جذب سرمایه های بخش خصوصی در این بخش آزاد شوند.

پيشنهادات در حوزه مالی از جمله بازار سرمايه:
كــه الزم اســت بــا  در ایــن خصــوص نــكات مهمــی وجــود دارد، 
گر تقویت  گذاریها ا دقت مورد نظر قرارگیرند. از جمله اینكه در وا
كه در عمل، مد نظر باشد بایستی  بخش خصوصی، نه در شعار 
كــردن مالكیــت، مدیریــت نیز بــه بخش  همزمــان بــا خصوصــی 
گــذار شــود، زیرا صــرف فروش ســهام بدون  خصوصــی واقعــی وا
كردن مدیریت، پوششــی اســت برای تــداوم مالكیت  خصوصی 
دولتــی و لــذا امــور بجــای قرارگرفتن در مســیر توســعه به ســمت 
رانــت خــواری هدایــت خواهنــد شــد. بعــالوه در عیــن حالیكــه 
گذاری بصــورت رد دین خودداری  گذاریهــا باید از شــیوه وا در وا
گذاریهــا ضمن اینكــه باید متضمن حفظ اســرار  شــود. نهایتــاً وا
كه بخش خصوصی  گذار شوند،  افراد باشد، بایستی بگونه ای وا

كراه داشته باشد. تشویق به ورود شود، نه اینكه از آن ا
كنترل های بیشــتر در شــورای  1. رونــق بــازار ســرمایه و بــورس و 
عالــی بــورس بــا حضور نماینــدگان بخــش خصوصی در شــورای 

كاذب وحباب جلوگیری نماید. كه از ایجاد بازار  عالی بورس 
2. ایجاد امكان رفتن تدریجی شــركت ها به بازار سرمایه تا توان 
كه شــركت ها بــه تنهایی و یا  مالــی آنهــا افزایش یابد. در صورتی 
با مشــاركت یكدیگر تبدیل به شــركت های ســهامی عام شــوند، 
جذب منابع بازار ســرمایه آســانتر می شود و می توانند با انتشار 
اوراق مشــاركت و دیگر شیوه های معمول در بازار سرمایه اقدام 

به جذب منابع مالی نمایند.
3. ایجــاد هولدینگ های تخصصی، شــركت هــای دانش بنیان 
كنســر ســیوم های قوی در هر بخش بــرای ارزیابی پروژه های  و 
همــان بخــش بــرای تأمین ســرمایه مانند راه ســازی، متــرو، راه 
گاز و پتروشــیمی،  آهــن، آب و بــرق، مخابــرات، مســكن، نفــت، 
كه ســرمایه های  معــادن و غیره. در اساســنامه این شــركت ها، 
گذاری بخش خصوصی تإمین شــود، باید  آنها از محل ســرمایه 
در صــدی از درآمــد بــه منظــور تإمیــن هزینه های آمــوزش های 
حرفــه ای و تحقیقــات پیش بینی شــود تــا از آن طریــق آرام آرام 
موضــوع پرداختــن بهــای توســعه در جامعــه به عنــوان یک نیاز 

ملی تشخیص داده شده و عمومیت یابد. 
4. ایجاد بیمه های تخصصی برای پوشــش ریســكهای مختلف 

پیمانكاری و همچنین پوشش ریسكهای تجاری سیاسی.
5. ایجــاد بانكهای تخصصی و شــركتهای تأمین ســرمایه توســط 
بخش خصوصی حرفه ای نظیر صاحبان صنعت احداث و انرژی



58
58

ن
گرا

اد
م آب

پیا

برق، آب، آب و فاضالب و انرژی های نو 
مدیریــت حــوزه بــرق، آب، آب و فاضــالب طبــق معمــول به علت 
تصمیمات یكجانبه و اغلب نادرست دولت در سال های اخیر به 
كشــور با بحران  گذار شــده و طبیعتاً در این حوزه نیز  باد و باران وا
كنفرانس  های جدی مواجه اســت. لذا برای برون رفت از بحران 

كرده است: ح  در پانل مربوطه مسائل زیر را مطر
گــذاری بخــش  بــرای ســرمایه  1. شــناخت راهكارهــای مناســب 
ح هــای توســعه بــرق، آب و آب و  خصوصــی در برنامــه هــا و طــر

كشور. فاضالب 
2. اصــالح تعرفــه ها و هدایت یارانه هــا در جهت تحقق و تضمین 

گذاری بخش خصوصی.  سرمایه 
3. اصــالح قوانیــن و مقــررات و رفــع موانــع موجــود برای تســهیل 

فعالیت بخش خصوصی.
ح هــا و پروژه های مربوط به برق، آب، آب و  4. اولویــت بندی طر

فاضالب با بازده اقتصادی از منظر بخش خصوصی.
5. شــناخت تاثیر فعالیتهای انحصــاری در فعالیتهای حوزه برق، 

كشور. آب و آب و فاضالب 
6. شناخت راهكارهای تسهیل صدور خدمات فنی و مهندسی و 

كشور.  تجیهزاتی در حوزه برق، آب و آب و فاضالب 

مشكالت:
1. مشكالت شرایط عمومی پیمان و فهرست بها

2. نبــود تعریــف الگوی توســعه در عرصه بــرق،آب، آب و فاضالب 
كشــور در چهارچوب برنامه توســعه پایدار با حفظ محیط زیســت 

كردن برنامه ها... برای هدف دار 
كشور. 3. نبود استراتژی توسعه انرژی های نو در 

4. واقعی نبودن قیمت حامل های انرژی. 
5. فقدان تعادل در هزینه و درآمد دستگاهای اجرایی.

كار كسب و  بهبود محيط 
الف: موارد جامع:

كیفیت بنگاه هــای داخلــی و تقویت حضور  بــه منظــور باال بــردن 
شــركت هــای بخــش خصوصــی واقعــی در انجام پــروژه هــا بجای 
شــركت هــای خارجی و دولتی ســاخته، الزم اســت ابتــدا در حوزه 
كالن قوانیــن نســبت به مشــاركت جامع و فعــال بخش خصوصی 
در تدویــن قوانین انگیزه آفرین جدید و متناســب با هزاره ســوم و 
اجرای ســالم قوانین جاریه اعم از مالی، حقوقی و اجرایی توجه و 
اقــدام جدی صورت پذیرد تا زمینــه های عملی اقتصاد مقاومتی 

گردد.  فراهم 
در این خصوص،

1. اجــرای ســالم اصــل سرنوشــت ســاز 44 قانــون اساســی و ارائــه 
راهكارهای انگیزه آفرین برای بخش خصوصی واقعی.

2. پیگیری تحقق اهداف سند چشم انداز نظام و ملحقات آن به 
منظور خصوصی سازی واقعی تا افق سال 1404 . هرچند رسیدن 
بــه اهــداف افق یاد شــده اینک بســیار غیرممكن بنظر می رســد، 
كه  گــر بخش خصوصی در جایــگاه واقعی خود، یعنــی آنگونه  امــا ا
كشورهای پیشرفته دیده شده، قرارگیرد، حتی آن ناممكن نیز  در 

ممكن خواهد شد.
كار بــه  كســب و  كــردن قانــون بهبــود مســتمر محیــط  3. اجرائــی 

عنوان یک ضرورت فوری و جدی.
كثر توان داخلی   ) %51 (.  4. اجرای سالم قانون استفاده از حدا

كشور. 5. تدوین الگوی یكسان در نظام فنی و اجرائی 
6. تدویــن و اجــرای ســالم و شــفاف قانــون مناقصــات در همــه 

كشور. پروژه های 
كــردن موضــوع تفكیک مالكیــت و مدیریت، تشــكیل  7. قانونــی 
كنسرسیوم ها، هلدینگها، شركت های دانش بنیان، شركت های 

.)Business Developer( ،كار كسب و  توسعه 
 قانونی نشــدن تشــكیل این شــركت هــا یكی از شــاخص ترین آثار 

كشور بشمار می رود.  عقب افتادگی یک 
8. ارائــه تعاریــف قانونــی شــفاف و انســجام بخشــیدن عملــی بــه 

ج.  گذاری و تأمین منابع از خار امنیت سرمایه 
9. تعریــف و رســمیت دادن قانونــی بــه نقــش مدیریــت پــروژه در 

شرایط عمومی پیمان.
ب: مسائل داوری 

1. تدوین آیین نامه داوری در پروژها. 
2. تأســیس دادگاه های تخصصی مرتبط با اختالف پیمانكاران و 

كارفرمایان و مشاوران، در قوه قضائیه.
ج: پیشنهادهای موردی:

كردن تبصره 8الیحه بودجه سال  1393  1- اجرائی 
كارگروه مــاده 19 قانون صادرات  2- پیشــنهاد برای اصالح تركیب 

با الویت بخش خصوصی در تركیب اعضا.

حوزه زيرساخت ها 
كید بر ایجاد انگیزه  1. تدوین الگوی توسعه زیرساختهای كشور و تا

گذاری برای توسعه آنها. برای بخش خصوصی در سرمایه 
2. تدوین اســتراتژی توســعه زیرســاختها نظیر احــداث راه، بندر، 
گری دولت در  فــرودگاه و غیــره و تغییــر در نحوه دخالت و تصــدی 

بحث این حوزه. 
3. تعیین ساختار اركان اصلی مسكن اجتماعی با نگاه، باال بردن 
كاهش زمان ســاخت، افزایــش طول عمر  كیفیــت، تقلیــل هزینه، 

كردن مصرف انرژی.  ساختمان و بهینه 
كاربرد تكنولوژی های مدرن در  4. توســعه دانش فنی و اجرایی و 

توسعه زیر ساخت ها
5. تبیین جایگاه انبوه سازان در ساخت و تولید مسكن.

6. برنامــه ریــزی دقیــق بــرای بازســازی و نوســازی بافــت هــای 
گیر ) قوانین  فرسوده و رفع قوانین و مقررات غیر همگرا و دست و پا
نظام مهندسی ، شهرداری ها ، بافت تاریخی و فرسوده ، بانک ها و 

وام و ... (.
7. شفاف كردن مسایل ضمانت های و بیمه ها در ساخت و سازها .

گاز و پتروشيمی  نفت، 
كشــور  مســائل حــوزه نفت و آثــار و تبعات ملی و بین المللی آن در 
كه  كم به این نتیجه می رســیم،  كم  كــه  مــا آنقدر پیچیده اســت، 
كه نفت  ایــكاش بجای نفت آب می داشــتیم، ولــی بهرحال اینک 
داریــم و در عــوض آب نداریــم، بایســتی در خصــوص مســائل آن 
كــه از این حــوزه اقتصاد  قــدری جــدی تــر بیندیشــیم. مختصری 
كشــور باید مــورد مالحظه  در ارتبــاط بــا صنعــت احــداث و انــرژی 

قرارگیرند عنوان های ذیل را دارند. 
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كید در  كشــور با تا بحــث اول نــگاه به جایــگاه بخش خصوصی در 
صنعت نفت  

1- نــگاه بــه قانــون نفــت و قانــون " اصــالح قانــون نفــت " مصوبه 
1390/04/08

كشور و  2- نگاه به جایگاه بخش خصوصی در نظام فنی اجرایی 
هم چنین نظام فنی اجرایی صنعت نفت.

3- نــگاه بــه جایــگاه بخــش خصوصــی در قوانیــن جاریــه مالــی/ 
كثر توان داخلی    حقوقی/ اجرایی منجمله قانون استفاده از حدا

( 51% (، قانون مناقصات و قوانین مشابه دیگر. 
4- نــگاه بــه جایــگاه بخــش خصــوص در ارتبــاط با صــدور نفت و 

فعاالن صدور خدمات فنی و مهندسی. 
بحث دوم نگاه به توانمندی های پیمانكاران / مشاورین / سازندگان 
در صنعت نفت و تجمیع امكانات آنها برای حضور در پروژه های كالن 

 EPC با محوریت پروژه های گازی عسلویه در پروژه های
نگاه به توانمندی بخش مهندسی پیمانكاری در صنعت احداث 
با توجه به مراحل مختلف طراحی پروژه ها )E( براســاس ضوابط 

و استانداردهای موجود در صنعت نفت منجمله: 
 ،)Conceptual Design( ح 1- مطالعات مفهومی پیدایش طر

 ،)Feasibility Study( 2- مطالعات امكان سنجی
 ،)Basic Design( 3- مطالعات پایه ای پروژه

 ،)Detailed Design( 4- مطالعات تفصیلی
كاال و تجهیزات  5- مطالعات مهندسی تامین 

 (Procurement Engineering & Services)
كارگاهــی )Field Engineering( در طول  6- مطالعــات مهندســی 

اجرای پروژه.
همچنیــن نــگاه به توانمنــدی های بخش مهندســی پیمانكاری 
كاال و تجهیــزات )P( بــا محوریــت  در صنعــت احــداث در تامیــن 

فعالیتهای ذیل:
كشور  ج از  كاال و تجهیزات از خار الف (تامین 

(Services Offshore Procurement )
كشور  كاال و تجهیزات از داخل  ب (تامین 

( Local Procurement Services)
همچنیــن نــگاه بــه توانمنــدی هــای بخــش اجرایی پیمانــكاران 

(C( ) در بخش اجرا ) ساختمان و نصب EPC
1. نــگاه بــه پیمانــكاران EPC در همــكاری با پیمانــكاران خارجی 
قبــل از شــرایط تحریــم و همچنیــن شــرایط پیمانــكاران بخــش 
گســترده پیمانــكاران،  گذشــته بــا حضــور  خصوصــی در 8 ســال 

بانكی، دولتی، نظامی و انتظامی. 
2. نگاه به مشــكالت و چالشــهای تجمیع امكانات پیمانكاران از 

نظر حقوقی /  اجرایی در روشهای متداول مثل:
 Consortium Basis  ( هــا  كنسرســیوم  صــورت  بــه  اجمــاع   .3

 ( Contract
4. اجرائی كردن روش مشاركت مدنی )Joint Venture Basis Contract( در 
 Jointly &( و اعمال مسئولیت منفردا و مشتركا EPC قراردادهای

.) Severally Responsibility
 بحث ســوم آســیب شناسی و شفاف ســازی چالش های موجود 

در پروژه های EPC صنعت نفت 
كم بر نظام پیمانكاری در صنعت نفت. بسترها و شرایط مساعد حا

1. بحث مدیریت اجرای پروژه ها در صنعت نفت.
2. چالش های توسعه نظام پیمانكاری از منظر تعدیل ریسک و 

مسئولیت در پروژه ها. 
3. مشــكالت پیــش روی صنــف پیمانكاری از منظــر عوامل برون 

ساختاری.
4. مشــكالت پیــش روی صنف پیمانــكاری از منظر عوامل درون 

ساختاری.
.)Pricing Model( 5. نظام قیمت گذاری در پروژه های صنعت نفت
6.مدیریت ادعا و رفع اختالف در قراردادهای پیمانكاری صنعت نفت.

صنعت و معدن و صنایع معدنی
1. تهیه نقشه  های مبنا و شناسای پتانسیل  های معدنی بعنوان 
كه در برنامه چهارم و پنجم توســعه هم بوده و  كمیتی  وظیفه حا

هست ولی اجرا نشده.
كردن استراتژی صنعت و معدن. 2. اجرایی 

3. اصالح قانون و مخصوصاً آیین نامه اجرایی قانون معادن.
4. اجرایی شــدن پنجره واحد و رفع موانع و مخالفت های منابع 
كاران بــا توجــه بــه لــزوم  طبیعــی و محیــط زیســت بــرای معــدن 
كشــور در عیــن توجه به  كلیــه پتانســیل هــای معدنی  شناســایی 

ضوابط و معیارهای زیست محیطی. 
5. اجــرای بهینــه و منطقــی تبصــره هــای 2و3 از مــاده 6 قانــون 
معــادن و تعییــن تعرفه های مربوطه و شــیوه اخــذ تضامین برای 

كتشافی. گیری از بلوكه شدن محدوده های ا جلو 
6. ایجاد تسهیالت و انگیزه برای مكتشفین مواد معدنی در قالب .

7. مســاعدت با بهره برداران معدنی با هدف توســعه تكنولِوی و 
كردن ضایعات. حداقل 

كارخانه های فرآوری موارد معدنی  8. ایجاد انگیزه برای احداث 
كردن حقوق دولتی بهره برداری. از طریق متعادل 

9. توسعه زیر ساخت ها برای رونق معادن.
10. ارتبــاط واقعــی و مســتمر وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت بــا 

تشكل های حرفه ای و تخصصی.
11. تعریف و تدوین توسعه الگوی توسعه در عرصه صنایع معدنی 
كردن برنامه های صنعت احداث و انرژی در  كشور برای هدف دار 

كشور. چهارچوب برنامه توسعه پایدار 
12. قوانین پیشنهادی برای حمایت تعرفه ای.

گذاری شــفاف معادن به بخش  13. پیشــنهاد عملی مربوط به وا
خصوصی واقعی.

كردن بهره برداری از معادن در  گذار  ح پیشنهادی برای وا 14. طر
ازای مطالبات بخش خصوصی.

كار موصوف به قانون 51 درصد  15. اصالح و اجرای قانون ارجاع 
در حوزه معادن و صنایع وابسته.

16. حمایــت از ســازندگان تجهیزات داخلی با اجــرای ضریب بند 
دال ماده 20 قانون مربوطه و اعمال تعرفه های حمایتی.
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ایجاد زمینه های اشــتغال مفید برای جوانان و جویندگان 
كار و مقابله مؤثر و پایدار با پدیده  بیكاری، ایجاب می كند كه 
همه مسئوالن و تالشگران در عرصه ساخت و ساز و عمران 
كشــور در تمام بخشــهای اقتصادی، آموزشهای  و توســعه 
فنی و حرفه ای )مهارتی( مادام العمر را به صورت نوآموزی، 
بازآموزی و آموزش تكمیلی حرفه ای در تمام سطوح شغلی 

كنند. و مدیریت در تدوین استراتژی سازمان خود لحاظ 
شــركتهای  ســندیكای  پیشكســوتان  و  اعضــا  از  برخــی 
ســاختمانی نیز در ســال 1375 با توجه به همین ضرورتها 
نسبت به تأسیس مجتمع آموزشی منحصر به فرد، به نام 
»شــركت مجتمع آموزشــی صنعــت ســاختمان بهاءالدین 

ادب« اقدام نمودند.
كرج،  كنون در شــهرهای تهــران،  ایــن مجتمع آموزشــی تا
شــیراز و محل سد داریان در پاوه دوره های متنوع آموزش 
مهارتــی در زمینه هــای فنــی، اداری، مالــی و مدیریتــی بــا 
نیاز و ســفارش شــركتهای پیمانــكاری ازقبیل، سرویســكار 
اپراتــور ماشــین آالت ســنگین راهســازی، قالب بنــدی،  و 
 بتن ریــزی، مباشــر تونل ســازی، اجــرای ســازه های بتنی، 
كمپرســور، بــرق و تأسیســات تونــل،  سرویســكار و اپراتــور 
خوردگی در ســاختمان، مستندســازی و بایگانی، مسئول 
دفتر مدیران، حسابدار مالیاتی ویژه شركتهای پیمانكاری 
كیفیت برای شركتهای  و ممیزی داخلی سیستم مدیریت 
پرلیت، ناودیس راه، اویول، پایاساز، اتك، كشش، آبادراهان 

پارس، نام آوران بنا، آرمه نو، بین المللی ارســا ســاختمان و 
كرده است. مشاركت سانا اجرا 

این مجتمع در اواخر سال 1392 با هدف اجرای دوره های 
كاركنان  بازآمــوزی به صــورت آموزش حیــن خدمت بــرای 
شركتهای مهندسی و پیمانكاری و ارائه آموزشهای متنوع 
كار بــا حمایــت  در حرفــه عمــران بــه جوانــان و جوینــدگان 
مالی و فضایی شــركت بتن شــانتیه نســبت بــه اخذ مجوز 
و تأســیس آموزشــگاه فنــی و حرفــه ای آزاد عمــران بــه نــام 
مجتمع آموزشــی صنعــت ســاختمان بهاءالدیــن ادب در 

كرج اقدام نمود. مهرشهر 
آموزشــی  دوره هــای  آموزشــگاه  ایــن  در  حاضــر  حــال  در 
نقــاش  كار،  كاشــی  كار،  گــچ  كار،  ســنگ  آرماتوربنــدی، 
همــه  از  می گــردد.  ارائــه  كار  ســفت  بنــای  و  ســاختمان 
شــركتهای مهندسی و پیمانكاری، به ویژه اعضای محترم 
انجمــن شــركتهای ســاختمانی بــرای مشــاركت در تحقــق 

اهداف این مجتمع آموزشی یاری می طلبیم
گواهینامه های معتبر سازمان آموزش  این مجتمع با ارائه 
فنی و حرفه ای كشور با كد بین المللی، ارائه آموزشها طبق 
كار،  استاندارد به منظور تسهیل در اشتغال و ورود به بازار 
امــكان برگــزاری تمــام و یا بخشــی از دوره های آموزشــی در 
كار و همچنیــن بهره بــرداری از فناوریهای آموزشــی  محــل 
كیفیت دوره های  كشــورهای پیشــرفته را دارد برای ارتقــاء 

آموزشی، نیازهای آموزشی خود را به ما اعالم فرمایید.

مجتمع آموزشی صنعت ساختمان بهاءالدین ادب در یك نگاه
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در اقدامــی مشــترك و نمونــه، ســنگهای ســاختمانی و 
تزئينی با مزيتهايی از قبيل: بهره برداری از تكنولوژیهای 
بــا  متناســب  كیفیــت  تضمیــن  و  رعایــت  تولیــد،  نویــن 
استانداردهای بین المللی و در عین حال با قیمت رقابتی 
توسط برخی بنگاه های تولیدی صنایع سنگ باهمكاری 
مجتمــع آموزشــی صنعت ســاختمان بهاءالدیــن ادب به 

متقاضیان عرضه می گردد.
هدف از این اقدام مشــترك، ساماندهی نیازهای صنعت 
كشور به ســنگهای ساختمانی و تزئیناتی و  ســاخت وساز 
كشور  همچنین ایجاد بستر مشاركت صنعت بزرگ سنگ 
در بــازار جهانــی، از طریــق همسوســازی پروســه فــراوری 
بــا اســتانداردهای جهانــی  كشــور  و بهره بــرداری ســنگ 

می باشند.
سایر مزیتهای این اقدام نمونه عبارتند از:

 عرضه ســنگ به صورت بســته بندی و حافظت شــده، 
به منظور پیشگیری 15% تا 20% ضایعات ناشی از بارگیری، 
حمــل و نقل، تخلیــه و زمــان انتظار برای نصــب )عالوه بر 

ضایعات ناشی از پروسه های استخراج و فراوری(
 در صورت تهیه نقشه معماری نصب و تعیین شماره و 
ابعاد توســط متقاضی، ســنگها طبق سفارش و با پكینگ 
لیســت متناســب و همخــوان بــا شــماره های نصــب، در 

جعبه بسته بندی و حمل خواهند شد.
و امــا هرچنــد ایــران از نظــر تنــوع ســنگهای ســاختمانی 
كشــور اول دنیــا قــرار دارد،  و انبــوه منابــع در میــان پنــج 
كه ســاالنه بالغ بــر 120 میلیون  ولــی ســنگ فراوری شــده 
كیفیت نازل جایگاهی در بازار  مترمربع می باشــد به علت 
جهانــی نــدارد و لــذا صرفــا از طریق خام فروشــی درآمدی 

بسیار مختصر عاید كشور می گردد. عمده ترین مانع بر سر 
راه بهره وری سرمایه های مادی و نیروی انسانی و به طور 
كلی توسعه كشور به ویژه در این صنعت، ضعف تحقیقات 
و عدم توســعه منابع انســانی می باشد. بنابراین براساس 
تجــارب جهانی، مطمئن ترین راه تحقق هدف یادشــده، 
همكاری مســتقیم و هدفمند بنگاه های تولیدی ســنگ 
كز و مؤسســات آموزشــی و تحقیقاتی شــناخته شده  با مرا

است.
كه در قالب  بدین منظور تمهیداتی اندیشیده شده است 
همكاری بنگاه های تولیدی صنایع سنگ كشور با مجتمع 
آموزشی صنعت ساختمان ادب، در ازای خرید هر مترمربع 
كالس  در  آمــوزش  خدمــات  ارائــه  بــرای  مبلغــی  ســنگ، 
جهانی، توســعه منابــع انســانی و استانداردســازی مصالح 

ساختمانی به این مجتمع آموزشی پرداخت شود.
بدین ترتیب از طریق این اقدام مشترك »نهال گلی« كاشته 
كــه بــه متقاضیــان و مصرف كننــدگان ســنگهای  می شــود 
كشــور به  ســاختمانی و تزئیناتی به طور اخص و به اقتصاد 
كاری و حرفه ای و  طــور اعم، ســرآغاز »بهار« ارتقاء فرهنــگ 
مخصوصــًا فرهنــگ صرفه جویی و پیشــگیری ضایعات در 
كشــور و در نتیجــه رفــاه و شــادی فــردی و  صنعــت ســنگ 

اجتماعی را نوید می دهد.
باشد كه به جای خام فروشی، از طریق تولید و فراوری علمی، 
حرفــه ای، جــذاب و اقتصــادی، زمینه هــای اشــتغال پایدار 

كار این مرز و بوم را فراهم آوریم. برای جوانان و جویندگان 
مشاركت شما آبادگران عزیز در این اقدام مشترك از طریق 
گلی است كه  سفارش و خرید سنگ از ما، به منزله آبیاری 

با آن بهار مورد انتظار شروع می شود.
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