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بــرای ورود بــه بحــث بودجــه ابتدا الزم اســت توضیحی ارائه شــودو آن 
كــه بودجه كل كشــور به صــورت الیحه به مجلس شــورای  ایــن اســت 
كه دولت یازدهم در 17 آذرماه سال 92 الیحه  اســامی ارســال می گردد 
كــرد. الیحــه بودجــه پــس از بررســی و اعام  بودجــه را تقدیــم مجلــس 
كمیســیونهای ذیربط  كارشناســی و تخصصی چــه از طریق  نظرهــای 
مجلــس و چــه از طریــق بحــث و بررســی در صحن علنــی مجلس پس 
از طــی رونــدی قانونــی بــه تصویب می رســد و از نظر انطباق بــا موازین 
شــرعی و حقوقی به شــورای نگهبان جهت اظهار نظر ارسال می گردد. 
پس از تأیید آن توســط شــورای نگهبان به عنوان قانون بودجه اباغ و 

وارد چرخه عملیاتی و اجرایی می شود.
بــرای دریافــت بهتــر از ســاختار بودجــه ســال 93 اقــام آن را در الیحــه 
از طریــق  را  آن  تعدیــل شــده و مصــوب  اقــام  و  كشــور  كل  بودجــه 
 مجلس و شــورای نگهبان به عنوان قانون بودجه ســال 93 در جدول

 شماره 1 ارائه می دهیم.
كه در انتقال  در بررســی ســاختار بودجه ســال 93 مشــخص می شــود 
گــزارش ارقــام بودجه توســط نهادهــای ذیربط هماهنگی هــای الزم  و 
كه برای مقایســه  وجــود نــدارد ضمن آنكــه ارقام قانــون بودجه 92 نیز 
كه باید برای  اعام شده است مصوبه قبلی تفاوتها و مغایرتهایی دارد 
انضباط بیشــتر در بودجه نویسی و بودجه ریزی رفع این ناهماهنگیها 

و مغایرتها بیش از پیش مطمح نظر قرار گیرد.
حال وارد بحث محتوایی الیحه بودجه سال 93 می شویم.

كشــور  كل  1. همانطــور در جــدول شــماره 1 آمــده اســت الیحه بودجه 
كــه با معــادل قیمت روز  مبلــغ 783/2 هــزار میلیــارد تومان می باشــد 
كــه هــر دالر معــادل 24/089ریــال بــوده  دالر در زمــان تقدیــم الیحــه 
اســت بودجه كل كشــور معادل 316 میلیارد دالر می شود كه در قانون 

بودجه به 803/3 هزار میلیارد تومان افزایش داده شده است.
كه با  2. رقــم بودجــه عمومــی دولــت 219 هــزار میلیــارد تومــان اســت 
محاسبه برابری با دالر در زمان ارائه به مجلس حدود 88 میلیارد دالر 
می شــود ایــن رقم در قانون بودجــه به 235 هزار میلیــارد ریال افزایش 
كه رقم افزایش حدود 7/5 درصد رشــد را نشــان می دهد  یافته اســت 

كه در جدول شماره 1 آمده است.
3. در الیحــه بودجــه تقدیمی دولت، حــدود 34درصد منابع عمومی 
كه در الیحه  بودجه دولت از محل درآمدهای مالیاتی تأمین می شــود 
كه 55درصد  رقمی معادل 66/1 هزار میلیارد تومان را نشــان می دهد 
آن یعنــی 36/6 هــزار میلیارد تومــان آن از طریق مالیاتهای مســتقیم 

و 45درصــد مابقــی آن یعنــی 29/5 هــزار میلیــارد تومــان آن از محــل 
مالیاتهای غیرمســتقیم جذب خواهد شــدكه تغییــرات 7/5درصدی 

مثبت، در مورد قانون بودجه نیز قابل تعمیم است.
4. در الیحــه بودجــه تقدیمــی حدود 40درصد منابــع بودجه متكی بر 
كــه چنانچه صــادرات پتروشــیمی و میعانات  درآمدهــای نفتی اســت 
كنیم به باالی 60درصد می رســد. در بودجه ســال  گازی را به آن اضافه 
گرفته شده است و نرخ  93 قیمت نفت برای هر بشكه 100 دالر در نظر 
برابــری دالر بــه ریــال معــادل 2650 تومان لحاظ شــده اســت و فروش 
گازی آن حــدود 1/4 میلیــون بشــكه در روز  نفــت و ســایر میعانــات 

محاسبه گردیده است كه در قانون بودجه نیز صادق می باشد.
5. اســتفاده از منابع حاصل از فروش نفت در بودجه ســال 93 نسبت 
كه  به پیش بینی عملكرد سال 92 حدود 18درصد افزایش یافته است 
از این افزایش بخشــی مربوط به افزایش نرخ ارز رســمی از 2450 تومان 
به 2650 )در حدود 8درصد( رشد نشان می دهد و بخشی دیگر ناشی 
از افزایــش قمیــت مفروض نفت از 90دالر به 100دالر در بشــكه در ســال 
93 )حدود 5درصد( افزایش یافته اســت و درصد باقیمانده مربوط به 

میعانات گازی و مواد پتروشیمی است.
كسری باشد البته بخشی از  6. به نظر می رسد بودجه سال 93 دارای 
كســر بودجه در بودجه بانكها و شــركتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی 
كــه آنها بــا ســازوكارهایی توســط این  وابســته بــه دولت مســتتر اســت 
گواهی سپرده و....  نهادها از جمله دریافت وام و انتشار اوراق قرضه و 
كشور نشان داده نمی شود  كل  كسری آنها در بودجه  ترمیم می شود و 
كســری دارد  ولی با بررســی حجم ریز ارقام بودجه حدود 31/5 درصد 

كه در بخش پایانی به آن اشاره می شود.
كسر بودجه ســال 93 با برآورد خوش بینانه و افزایشی  6-1- بخشــی از 
در منابع درآمدی از نظر پنهان  مانده است و بخشی دیگر نیز از طریق 
اســتفاده از بودجه تملك دارایی های ســرمایه ای یــا بودجه پروژه های 
عمرانی جبران می شــود و بودجه عمرانی اعام شــده در عمل واقعیت 

نخواهد داشت.
7. همانطوریكــه اشــاره شــد بیشــتر ارقــام بودجــه ســال 93 متكــی به 
درآمدهای نفتی و مالیاتی اســت به طوریكه 74درصد منابع درآمدی 
متكــی بــه ایــن دو بخــش می باشــد )منهــای درآمدهــای حاصــل از 
كــه تأمیــن درآمدهــای آن می توانــد بــا  گازی(  پتروشــیمی و میعانــات 
مشكات احتمالی مواجه شود و پیش بینی می شود حداقل 25درصد 
كشــور  از درآمدهــای مالیاتــی بــه دلیــل وجــود ركــود تورمــی در اقتصاد 

بارویكرد نگرشیبربودجهكلكشور

بهبودجهتملكداراییهایسرمایهای)عمرانی(

مقاهل سر

جدول شماره 1
ارقام به هزار ميليارد تومان

درصد تغييراتقانون بودجه سال 93اليحه بودجه سال 93كليات بودجه
2/5+783/239803/348بودجه كل كشور

7/5+218/799235بودجه عمومي دولت
9+181197/25بودجه جاري

0/1-37/837/76بودجه عمراني
و  دولتي  شركتهاي  بانكها،  بودجه 

مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت
586/96597/125+1/55
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تأمین نشود. ضمن اینكه ارقام مالیاتی حدود 16درصد )پیش برآورد(، 
تعیین شده است.

كــه بایــد طــرح شــود بحــث بودجــه  8. امــا مســأله اصلــی و اساســی 
پروژه هــای عمرانی اســت كه دولــت در نظر دارد فقط بــرای پروژه هایی 
تأمین اعتبار كند و بودجه تخصیص دهد كه باالی 80درصد پیشرفت 
كار داشــته باشــند بــا توجــه بــه این نــوع سیاســتگذاری دولــت، حجم 
عمــده ای از بودجــه عمرانی ســال 93 صرف این قبیــل پروژه ها خواهد 
كاهــش هزینه هــای جاری نیســت بخش  شــد و چــون دولــت قــادر به 
دیگــری از بودجــه عمرانــی ســال 93 بــه تأمیــن كســری بودجــه جاری 

اختصاص خواهد یافت.
گرچه در الیحه بودجه سال 93 بودجه عمرانی 37/8 هزار میلیارد   .9
گرفته شــده اســت ولــی با توجه به مطالب مطرح شــده  تومــان در نظر 
در بنــد 8، تأمیــن ایــن بودجه محتمــل به نظر نمی رســد و این بودجه 
حــدود 33درصد بودجه ســال 92 یعنــی حدود 19هزار میلیــارد تومان 
خواهــد بــود بــا ایــن توضیح كه بودجــه عمرانی ســال 92 نیــز در حدود 
20درصــد تخصیــص یافــت )یعنــی حــدود 11/2هزارمیلیــارد تومــان( و 
80 درصــد آن تأمیــن اعتبار نشــد و یا مصروف ســایر هزینه هــای جاری 
دولــت شــد، كه در 35ســال اخیر یكــی از ســاده ترین و امكان پذیرترین 
كســری  راهها برای برون رفتن از تنگناهای بودجه ای به ویژه در تأمین 
كــه به روالــی عادی  بودجــه جــاری، اســتفاده از بودجــه عمرانی اســت 
كه آثار این اقدام امروز خود  تبدیل شــده اســت. به همین دلیل اســت 
كــه تعــداد آنهــا بــه حــدود  را در پروژه هــای نیمه تمــام نشــان می دهــد 
كه نه تنها بر اثر عدم اتمام به شــدت ســازه های  30هزار پروژه می رســد 
آن در حــال نابــودی و اســتهاك می باشــد از ســویی ســرمایه های ملی 
كشــور از بین می رود ضمن آنكه آثار توسعه ای و اشتغال زایی و تولیدی 
ناشــی از آن نیز محقق نمی شــود و كشــور را در مدار تسلســل دور باطل 

توسعه نیافتگی قرار می دهد.
لیكن دولت تدبیر و امید می تواند با سازوكارهای عملی، زمینه های الزم 
را بــرای اجــرای پروژه های عمرانی و تأمین منابع آن فراهم ســازد. آنچه 
در جامعــه ایرانــی بیش از هر چیز اثربخش اســت فراهم شــدن پایه ها و 
مایه های اصلی و اساسی سرمایه اجتماعی و به تبع آن اعتماد اجتماعی 
است مشكات بودجه ای و منابع مالی در ایران بیشتر از آنكه اقتصادی 
كــه منابع كوچك  كافی اســت  باشــد دارای بردارهــای فرهنگی اســت و 
مالی مردمی با ایجاد حس اعتماد وارد چرخه تولید و توسعه شود آنگاه 
همه امور به سهولت و سرعت پیش خواهد رفت، مضاف بر آن با توجه 
كثریت قریب به اتفاق آنها  كه ا كشــور  به ســرمایه های ایرانیان خارج از 
كشورشان را دوست دارند و با نظام جمهوری اسامی ایران نیز مشكلی 
كنند كه شــرایط و قوانین با ثبــات می تواند  ندارنــد چنانچــه احســاس 
اصل و ســود ســرمایه آنها را تضمین نماید حتمًا به ســرمایه گذاری در 
كشــور تشویق می شــوند و آورده آنها می تواند تحوالت بسیار مثبتی را 
كند ضمن آنكه سرمایه های انسانی بسیار متخصص  كشور ایجاد  در 
كارشناسان بسیار زبده ای در بین ایرانیان مقیم كشورهای خارجی  و 
كه در صورت ایجاد تحرك در اقتصاد و تأمین اقتصادی و  وجود دارند 
كشور را تشویق به مشاركت  ج از  اجتماعی می توان ایرانیان مقیم خار
فعــال نمود و با برگزاری ســمینارهای توســعه ای و ایجــاد انگیزه آنها را 
كرد تا زمینه های همبستگی و پیوستگی  به سرمایه گذاری عاقه مند 
گامهای بلندتری به سوی اهداف  بیش از پیش فراهم شود و كشور با 
توسعه ای حركت نماید، از سویی با توجه به سیاست گذاریهای كان، 
دولت باید زمینه های الزم را برای بهره گیری از اجرای پروژه ها به روش 

(P.P.P-Public – Private - Partnership( فراهم سازد تا ضمن 
مشــاركت بخش خصوصی ســرمایه گذار و شــركتهای پیمانكاری دارای 
ســرمایه فنی و دانش مهندســی، مؤسسات مالی وابســته به بازارهای 
پولــی و مالــی و بیمه هــا نیــز در فراینــد عمــل وارد چرخه تكمیلــی روند 
اجرایــی پروژه ها شــوند تا بدینوســیله ضمن باال بردن ریســك شــركتها 
و مؤسســات خصوصــی در ایــن امور مشــكات تأمین منابــع دولتی به 

حداقل ممكن كاهش یابد.
از ســویی در ســاختار بودجه كل كشور می بایستی تغییراتی مناسب با 
روند جاری كشور ایجاد گردد زیرا كه با بررسی بودجه سال 93 مشخص 
كه حدود 77/5 هزار میلیارد تومان در الیحه بودجه عاوه بر  می شود 
موارد مطرح شده در فوق، كسری وجود دارد كه این كسری با درصدی 
كه اقام قانونی بودجه  متفاوت در قانون بودجه نیز صدق می كند زیرا 
كه منابع تأمین آن مشخص  كسری دارد  حدود 29هزار میلیارد تومان 
كه در مجموع درصدهای بودجه عمومی دولت  و معین نشــده اســت 
)اعم از جاری و عمرانی( با بودجه بانكها و شركتهای دولتی و مؤسسات 
كشــور حــدود 31/5  انتفاعــی وابســته به دولت نســبت بــه بودجه كل 
درصد كسری دارد كه منابع آن مشخص نمی باشد و معلوم نیست این 

میزان كسری از چه منابعی تأمین خواهد گردید.
كه حــدود 86  در ضمــن در بحــث تحلیــل بودجــه ســال 93 بایدگفــت 
درصد منابع بودجه عمومی صرف هزینه های جاری می شود و حدود 
كه  كه همانطوری  14درصــد آن به بودجه های عمرانی اختصاص دارد 
كســری بودجه جاری برداشــت  اشــاره رفت بخش بزرگی از آن نیز برای 
می شــود. بــه نظــر می رســد در ســال 94، صددرصــد بودجــه عمومــی 
مصروف هزینه های جاری شود و عمًا بودجه عمرانی به صفر برسد مگر 
كل  آنكه تمهیداتی اندیشیده شود. در ضمن حدود 73درصد بودجه 
كشور مربوط به بانكها، شركتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت 
می باشد كه به نوعی نشان دهنده دولتی  بودن اقتصاد است. با توجه به 
بحث خصوصی  سازی، این حجم از بودجة بانكها و شركتها و مؤسسات 
انتفاعی دولتی در اقتصاد كشور نقض غرض است. مضافًا وقتی اقتصاد 
كشور بانك محور است و 85 تا 90درصد تأمین مالی بر دوش بانكهاست. 
كه بزرگ بودن ایــن بخش از بودجه حتی تأثیر  ایــن امر نشــان می دهد 
گذاشــته اســت و بالطبع سیاســتها و  منفی در روند رشــد بازار ســرمایه 
برنامه ریزیهای رشد اقتصاد بانك محور در محدود ساختن بازار سرمایه 
خاصــه می شــود. ضمن آنكــه بانكها مجاز به عقد و مشــاركت حقوقی 
و ســرمایه گذاری مســتقیم در امور شــركت داری هســتند و طبق قانون 
می توانند 40درصد ســرمایه پایه خود را صرف ســرمایه گذاری در بیانیه 
كه بانكها به این میــزان هم رضایت  كنند  مأموریــت شــركت داری خود 
نمی دهند بلكه بررسیهای سال 92 نشان می دهد كه سرمایه گذاریهای 
هر بانك نسبت به سرمایه پایه آن بانك به طور متوسط معادل 51درصد 
كه بخش دیگــری از افزایش در این قبیل  بــوده اســت  و پرواضح اســت 
سرمایه گذاریها از طریق سرفصل های دیگری بدون آنكه در حسابداری 
كه وارد بحث فنی  سرمایه گذاری نشان داده شوند قابلیت اعمال دارد 
آن نمی شویم. لذا كاستن از حجم این بخش از بودجه مربوط به بانكها، 
شــركتهای دولتی و مؤسســات انتفاعی وابسته به دولت برای بهسازی 
كشــور بســیار ضروری است تا مشكات ناشــی از معوقات چند  اقتصاد 
ده هزار میلیارد تومانی اتفاق بیفتد و اعتبارات در روند تولید و ســاخت 

زیرساختهای توسعه ای و عمرانی تخصیص یابد.
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 مهنــدس محمدرضــا انصــاری رئیــس هیــات مدیــره انجمــن 
كه جلســه  صادرکنندگان خدمات فنی و مهندســی با بیان این 
كه در انجمن ها برگزار شــد  حاضر نتیجه جلســات مختلفی اســت 
كنون در برهه زمانی خاصی هستیم. تا  كردند ا و طی آنها اشــاره 
كنون از سنگاخی  دشوار عبور می كرده ایم و امروزه شرایطی به وجود 

كه امكان بهبود شرایط را در اختیار  آمده 
كه  مــا قرار می دهد. این بدان معناســت 
كه روزگار دشــواری را پشــت  انجمنهایی 
گذاشــته اند بایــد امــروزه بهــره وری  ســر 
و  باشــند  تــوان خــود داشــته  از  باالیــی 
بــرای ایــن امر بایــد یگانگی ایجاد شــود. 
لذا تشــكیاتی الزم اســت تا این انرژی ها 
كند. ایــن هماهنگی از طریق  را تجمیــع 

كه  گفتگو شود  نهاد تعامل مقدور است لذا این جلسه برگزار شد تا 
چگونه شــورای هماهنگی موجود را با پایه های قانونی محكم تری 

قوی كنیم و امكان اتصال آن را به دولت بیشتر كنیم. باید دید برای 
این امر چه مواردی الزم است. مسلما برخورد ما با دولت و با خود 
حرفه منــدان مهم اســت تا شــورای هماهنگی در تــرازی ملی عمل 
كند و عملكرد آن با عملكرد انجمنها متفاوت باشــد. برای رســیدن 
به شكوفایی اقتصادی، باید به مسائل اقتصاد ملی پرداخته شود 
و در ایــن مــورد مــا بایــد بــر روی شــورای 
هماهنگــی تمركــز داشــته باشــیم. الزمه 
كــه در مبانی شــورای  ایــن امــر آن اســت 
هماهنگــی بازبینــی شــود. پیشــنهاد ما 
كــه شــورای سیاســت گذاری  ایــن اســت 
كــه وظیفــه آن اصاحــات  تعریــف شــود 
و تغییــرات در شــورای هماهنگــی باشــد 
تا شــورا بــه توانمندیهایی تجهیز شــود و 
كه وظیفه ارزشــمند ملی را بر عهده داشــته  گردد  تبدیل به نهادی 

باشد. 

جلسه گردهمایی هیات مدیره 16 تشكل فنی و مهندسی در روز شنبه 
6 اردیبهشــت مــاه ســال93 در محــل ســالن همایش های ســندیكای 
شــرکتهای ساختمانی ایران و به همت انجمن صادرکنندگان خدمات 
گردیــد تــا دربــاره تجدید نظــر در ارکان شــورای  فنــی و مهندســی برگــزار 

هماهنگی و راهكارهای الزم آن تبادل نظر شود. 

تشكیلشورایسیاستگذاری
درشورایهماهنگی

درگردهمایی16تشكلفنیومهندسیمطرحشد:
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گفت: به نظر می رسد  مهندس تائب دبیر شــورای هماهنگی نیز 
افــكار مــا در طــی دوران همــكاری بــه هــم نزدیــک شــده اســت. از 
ح این موضوع سپاســگزارم. مــا نیز قبل از  آقــای انصــاری بــرای طر
گسســت  انتخابــات در شــورا به مفهــوم اتاق فكــر پرداختیم چون 
كشور بودیم. در  اجتماعی را می دیدیم و نگران سرنوشــت عمومی 
گفتیــم. با توجه  گذاری هم ســخن  مورد همین شــورای سیاســت 
كــه مقطع مهــم تاریخی  بــه شــرایط داخلــی و خارجــی دربــاره این 
كه 30  را پشــت ســر می گذاریم شــكی نیســت. ما به عنوان بخشــی 
كشــور را بر عهــده داریــم مســئولیت ویژه ای  گــردش مالــی  درصــد 
گرایــان نتیجه گرایی جمع شــده اند  داریــم. در ایــن صنعــت نخبه 
كــه می داننــد منطقــه مــا احتیاج بــه بازســازی دارد. ایــران در این 
كار بــه دســت حرفه منــدان  بازســازی نقــش اساســی دارد و ایــن 
ممكــن اســت. البتــه دولــت تنهاســت. در دوره هــای قبلــی ظلــم 
بســیاری بــر ما و بــر نخبگان دیگررفــت اما عزم ملی الزم اســت تا از 

كنیم.  تغییر موجود پاسداری 

در این مورد نقش انجمن صادركنندگان خدمات فنی و مهندسی 
كار خود بلكه در چهارچوب  ویژه است چون نه تنها در چهارچوب 
كان مملكتی باید اســتراتژی ویژه ای داشــته باشــند. این انجمن 
ایــن  كــه  بــه عنــوان پیشــانی مهندســی منطقــه دارد  ماموریتــی 
ماموریت باید بازشناســی شــود. جامعه مهندسان مشاور هم نرم 
كه باید اســتراتژی  افــزار و نظریــه پــرداز جامعه مهندســی هســتند 

خود را تغییر دهند. 

ح شده معتقدم به دلیل شرایط  من ضمن اســتقبال از بحث مطر
ویژه موجود عاوه بر عزم ملی، شجاعتی هم الزم است چرا بدون 
گذشــت. پیگیری مســائل صنفی بر  خیس شــدن نمی توان از آب  
عهده انجمن هاســت ولی پیگیری مســائل ملی بر عهده ماســت. 
كنیم تا  كان را رصــد  كنفدراســیون هســتیم و بایــد تصمیمات  مــا 
كار شجاعت و رسالت ملی  در راستای منافع ملی باشد. برای این 
الزم اســت. مــا در در مورد بســیاری از مســائل به اجماع رســیدیم 
كنیم. به  كیــد  كردن تا ولــی امــروزه باید بــر روی حركــت و عملیاتی 
نظر من فضا حاضر است واعتماد قابل حصول است. مطمئنم ما 
گیری ها شــویم.  كه وارد تصمیم  به همدلی و بلوغ الزم رســیده ایم 
كردن خدمت رســانی خود نیاز به شــورای  بی شــک برای حقیقی 

سیاستگذاری داریم 

در ادامــه مهندس هرمــز رامینه رئیس هیات مدیره مهندســان 
کــه جامعــه مهندســان مشــاور بــا تائیــد  مشــاور بــا بیــان ایــن 
می دانــد.  الزم  را  بازبینــی  و  بازنگــری  شــده  انجــام  صحبتهــای 
گفــت: بــرای این امر یک نقشــه راه الزم اســت. جامعــه ما موافقت 
كنند.  كه مجمع فیدیــک 2015 را در تهران برگزار  گرفته  فیدیــک را 
مــا می توانیــم اردیبهشــت ســال آینــده همــه فیدیــک را بــه ایــران 

كنیم. برای این  كشــور را به آنها معرفــی  بیاوریم تا توان مهندســی 
امــر همفكری و همفكری همه عزیــزان را می خواهیم و هم افزایی 

تشكلها در این باره قابل نمایش است. 

 مهنــدس اقبالــی دبیــر و عضــو هیــات مدیــره انجمــن صنفــی 
شــرکتهای پیمانــكار تاسیســات و تجهیــزات صنعتــی ایــران نیز 
كنیم. بحث  گفت: همكاران عزیز الزم اســت تاریخچه خود را مرور 
شورای سیاستگذاری از 17 سال قبل توسط مرحوم مهندس ادب 
كار انجمنهــا دخالت نمی كردیم و  ح شــد. در آن دوران مــا در  مطــر
كه در  كارهــا را عملیاتــی می كردیــم. 4 تشــكل وجود داشــت  فقــط 
ســایه همیــن شــورای سیاســتگذاری انجمنهــای دیگــر از دل آن 
بیــرون آمدنــد. متاســفانه امــروزه مــا فقــط تبــادل نظــر می كنیم و 
كنون قدمی  كار خود تا  برآیندی نداریم. دولت جدید نیز از شروع 
برای ما برنداشــته اســت. دولت منابع مالی ندارد و از این رو به ما 
كــرده اســت. ما باید برای بهبــود وضعیت و عملكرد خود فكر  روی 

كنیم.  عاجل نماییم و عملیاتی فكر 

آقــای مهنــدس جواد خوانســاری رئیــس هیات مدیره شــورای 
گفــت: شــورای  هماهنگــی تشــكلهای مهندســی و صنفــی نیــز 
كــه آقــای دكتر ســتاری فر رئیس  هماهنگــی در ســال 1382 زمانــی 
ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی بــود و در آغاز 12 تشــكل عضو آن 
بودنــد.  ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی در اوایل تشــكیل دولت 
كه  قبلــی در زمینــه برخــی قوانیــن بــا مــا همــكاری می كــرد تــا این 

سازمان برنامه برچیده شد. 

در انتخابــات اخیــر شــورای هماهنگــی دربــاره انتخــاب مدیــران و 
كه خوشــبختانه با استقبال  مســئوالن پیشــنهاداتی به دولت داد 
كار آمدن دولت جلســاتی با آقای  دولــت مواجه شــد. بعــد از روی 
كه قرار شــد با ما همكاری داشــته باشــد.  دكتــر آخوندی داشــتیم 
كه قرار شد در جلسات  جلساتی هم با آقای دكتر نوبخت داشتیم 
نهاد تعامل شــخصا حاضر شــوند. پیشــنهادات مــا را دكتر نوبخت 
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پذیرفــت و قرار شــد یكــی از نماینــدگان ما در شــورای عالی فنی 
جدیــد حاضــر باشــد. قرار بــر این شــد در تدوین ســاختار جدید 
برنامــه و بودجــه نهــاد تعامــل نیــز قــرار داشــته باشــد. ایــن نوع 
كــرده نیــاز بــه تمركــز و همكاری  كــه دولــت آغــاز  همكاری هایــی 
كارایی شورای هماهنگی را باال برده، با قانونی  بیشتر ما دارد تا 
كــه حمایــت قانونی از  گفتگوهــا، بــه خواســته های خــود  كــردن 
انجمنهای خود و موثر بودن در سیاستگذاری های دولت است 
كه برای برنامه ریزی فعالیت  برســیم. درخواســت ما این اســت 
كنند  و تعییــن اســتراتژی شــورای هماهنگی انجمنها همــكاری 
كنونی عملكرد مطلوبی داشــته باشیم.  به عقیده  تا در شــرایط 
بنده مدیران انجمنهای شورای هماهنگی نشستهای منظمی 
بــا هم داشــته باشــند و درباره ســازمان و نحوه فعالیت شــورای 

هماهنگی و اساسنامه آن تصمیم گیری نمایند. 

ســندیكای  مدیــره  هیــات  رئیــس  فــرد  ملكیانــی  مهنــدس 
گذاشــتن  گفــت: توضیحــی دربــاره  شــرکتهای ســاختمانی نیــز 
شــرط »اجماع« در اساســنامه ضروری به نظر می رســد. شورا در 
كه به اجرای خصوصی ســازی اعتقاد  زمان آقای دكتر ســتاری فر 
گیری دولت  گرفت. ما  با مراجعه به ایشــان از ســخت  داشــت پا 
كردیــم. در نهایــت  درجه بنــدی پیمانــكاران بــه خود ما  انتقــاد 
كه از  گــذار شــد. و در طــی همان دوران و پیشــنهاد همــكاری  وا
ح شد، هسته اولیه شــورای هماهنگی ایجاد  طرف ایشــان مطر
شــد. به دلیل واهمه برخی از انجمنها درباره جایگزینی شــورا با 
گــر اجماعی در موردی نبود از  كه ا انجمنها، تصمیم بر این شــد 
ج شــود و هر انجمنی مسئله را به تنهایی دنبال  كار خار دســتور 
كاموری و من  نمایــد. در آن دوره دو مدیــر یعنی مهنــدس بیژن 
انتخاب شدیم و ما را به راحتی پذیرفتند و قرار شد هیچ طرحی 
ح ها تائید نشود اباغ نگردد.  كمیســیون طر كه توســط  تا زمانی 
كه بعد از آقای دكتر ستاری فر آمدند به اندازه  متاسفانه افرادی 

ایشان به مسئله عنایت نداشتند. 

وی افــزود: امــروز بایــد با هم متحد باشــیم. قبــا در وزارت نفت 
یک شورای عالی نفت تشكیل شد و امروز هم پیشنهاد تشكیل 
ح شــده اســت. بحث  این شــورای عالی به عنوان اتاق فكر مطر
كنفدراسیون صنعت احداث در اتاق بازرگانی نیز  احداث اولین 

ح شد. بنابراین  كنفدراسیون صنعت انرژی مطر بعد از تشــكیل 
بیــش از هــر زمانی اتحــاد و اتفاق الزم اســت تا با اســتراتژی الزم 
كرده، بــه نتیجه خواهیم رســید. این  و بــا حداقــل خطــا حركت 
كشور است. به نظر من شورای  فرصت طایی برای منافع ملی 
كه  گروهی تشــكیل شــود  هماهنگــی بایــد تغییر ســاختار دهد و 

كار الزم این امر را تهیه و برای تصویب بیاورند.  ساز و 

گفت: ضمــن تائید  مهنــدس آزاد دبیــر انجمــن راهســازی نیــز 
ســخنان دوســتان نكاتــی را جهــت یــادآوری اعــام می نمایــم. 
شــورای هماهنگــی و نهــاد تعامل همزمان متولد شــدند. توجه 
كه بر اساس اساسنامه،  دوستان را به این نكته  جلب می نمایم 
كشــور  تشــكلهای عضو شــورا حق دخالت در هیچ امور سیاســی 
كار  را ندارنــد. عاقــه مــا بــه توســعه مملكــت مقبــول اســت امــا 
سیاســی مملكت بر عهده تشكلهای صنفی نیست. برای انجام 
كار سیاســی می تــوان اقدام به تشــكیل حزبی از حرفــه مندان و 

كه به تنهایی جای بحث دارد. توسعه طلبها نمود 

گفت: باید  کنفرانس صنعت احداث نیز  گلچین دبیر  مهندس 
گذاری در راستای چه هدفی باید  اول پرســید شــورای سیاست 
كند. متاســفانه اغلب ما ایرانی هــا می دانیم چه چیزی  فعالیت 
نمی خواهیــم امــا نمی دانیــم چــه چیــزی می خواهیــم. وقتــی 
كنیم  ح  ح می شــود ما باید در ســطح ملی خودمــان را مطر مطــر
بایــد در ســطح ملــی هــم برنامــه داشــته باشــیم. بــا بنگاههایی 
كــه هنــوز بــرای تامیــن منابــع مالــی خود بــه دولــت وابســته اند 
نمی تــوان بــه ایــن هــدف رســید. لــزوم حركــت در ســطح ملــی 
كه  داشــتن برخــوردی فعــال و داشــتن الگوی مشــخصی اســت 
مقصد، مبدا، اســتراتژی و تهدیدها و فرصتها را نشــانمان دهد. 
كان بنــد ناف ما بــه دولت و نفت بســته بمانــد طبیعتا  كمــا گــر  ا
حركت مناســبی نخواهیم داشــت. داشتن اتاق فكر برای بخش 
خصوصــی الزامــی اســت و می تواننــد ماننــد ســازمان مدیریت و 

كند. برنامه ریزی برای این بخش عمل 

گفــت: آنچه  ک آمــده بود  کــه از ارا یكــی از حاضــران در جمــع 
كله دولتهــا متصــور هســتند  را در همــه جــای جهــان بــرای شــا
كوچــک، و انجمنهای فعال اســت. متاســفانه ما با همه  دولــت 
كــه باید این  كــه داریم نتوانســته ایم قــدم موثری برداریم  توانــی 
امــر علت یابــی شــود. بــا توجــه بــه اینكــه ایــران در ســال 1968 
كار را پذیرقت ما از ظرفیت  مقاوله نامه 87 ســازمان بین المللی 
ایــن مقاولــه نامه اســتفاده نكردیــم. زیر پــای نهادهــای دولتی 
فــرش قرمز نهادیم و اساســنامه خود را تغییــر دادیم و پذیرفتیم 
اتــاق بازرگانــی رتبه بنــدی ما را انجــام دهد. بنده معتقــدم ما با 
گوش دادن بــه درد دلهای ما  كه ضمن  دولتــی مواجه هســتیم 
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و تشــویق بخــش خصوصــی در نهایــت بــه روال ســابق خود عمل 
می كنــد. متاســفانه در بخــش خصوصــی هــم شــخص خــاص یــا 
گیرنده اســت و انتظار دارند بقیه تشــكلها  هیــات اجرایی تصمیم 
كنیم  كه همه با هم فكر  همســو باشند. یعنی اعتقاد به این نكته 
كنیم. انتظــار من این  امــا آنچه را خود درســت می پنداریــم عمل 
كنیــم. وقتی ما هنوز مشــكات  كــه صنفــی و حرفــه ای فكر  اســت 
صنفــی خــود را حــل نكرده ایــم چگونــه می خواهیــم وارد مســائل 

كشوری شویم. كان 

كشــورهای اروپایــی نیز مســئله  گفــت: در  یكــی دیگــر از حاضــران 
كه می توانند  اجماع وجود دارد. البته اعضای تشكلهای ما با این 
كننــد هیچ وقت  بــا اســتفاده از این مســئله تمــام رای هــا را بی اثر 
كار را نكرده انــد. مفهــوم اجماع قدرت ســازمانی ما را نشــان  ایــن 
كــردن تشــكیات خود  می دهــد. البتــه مــا نبایــد ســعی در بزرگتــر 

داشته باشیم تا چابكی آن حفظ شود.

انجمــن  مدیــره  هیــات  رئیــس  انصــاری  محمدرضــا  مهنــدس 
گفت: همه مــا در راه  صادرکننــدگان خدمــات فنی و مهندســی 
توســعه مملكــت می كوشــیم. امــا باید بــا تجمیع امكانــات و توان 
كاموری  كارها را بــاال ببریــم. آقای مهنــدس  خــود بهــره وری ایــن 
كمیسیون NGOهای سازمان ملل متحد  كه ایران در  خبر دادند 
پذیرفتــه شــده اســت و این امــر فرصتی بــرای تشــكلها و انجمنها 
است.  )بعد از اشاره آقای مهندس محمد عطاردیان به این نكته 
كــه انجمنهــای صنفی برعكس انجمنهای مردم نهاد در ســازمان 
كار می توانند شــركت رســمی داشــته باشند. مهندس  بین المللی 

انصــاری ادامــه داد:( نكتــه مهم این 
كه ما فصل های مشترک داریم  است 
كــه آنهــا در تراز ملی قــرار می گیرد و ما 
كارشناسی الزم برای  باید با تحلیل و 
پیگیــری آنهــا بكوشــیم. بــرای مثــال 
ســرمایه گذاری  از  صحبــت  امــروزه 
كه مــا باید دربــاره آن  خارجــی اســت 
اعــام  را  خــود  موضع گیــری  و  نــگاه 

كنیــم. چنانچــه می دانیــد بعــد از جنــگ جهانــی آمریــكای التین 
 برابر با اروپا از سرمایه گذاری خارجی بهره مند بود، اما نتوانست از
جــذب  رو  ایــن  از  كنــد.  اســتفاده  خارجــی  گــذاری  ســرمایه   
سرمایه گذاری به تنهایی كافی نیست. در حوزه صنعت احداث ما 
كنیم و افكار مان  باید خودمان روشهای سرمایه گذاری را تحلیل 
كنیم. خوشبختانه  را با جمع بندی الزم به تصمیم گیران منتقل 
اتفاق نظر درباره شورای هماهنگی به عنوان محل اجماع نظرات 
و پیشــنهادها وجــود دارد. مهندس خوانســاری پیشــنهاد دادند 
مدیــران انجمنهــای مختلــف جمــع شــده با روشــهای مــورد نظر 

كنند. خود شورای سیاستگذاری را پایه ریزی 

گیری  کرد: شــورای سیاســتگذاری جهت  کید  مهنــدس تائــب تا
كــرد و شــورای هماهنگــی  اقــدام بــه  اصلــی را مشــخص خواهــد 

كردن آن خواهند نمود.  اجرایی 

گفــت: مــا نیــاز بــه بازنگــری در  آقــای مهنــدس ســعادتمند هــم 
اركان شــورا داریم. در این باره نظرات الزم درباره ســاختار شــورا از 
گروهی باید برای این جمع بندی انتخاب  انجمنها دریافت شد. 

كند.  شود. و بهتر است رواسای انجمنها این اقدام را عملیاتی 

کرد: جمع حاضر به نوعی  مجمع  کامــوری نیز عنوان  مهنــدس  
عمومــی شــورای هماهنگــی هســتند. بــا توجــه بــه موقعیتهــا و 
شــرایط جدید باید در اركان و اساســنامه شــورا بازبینی شود. در 
ح شد  همین راستا بحث تشكیل شورای سیاستگذاری نیز مطر

كامل تری ارائه شــود.  كه باید درباره آن توضیحات 

مختصــری  توضیــح  ارائــه  از  پــس 
خوانســاری،  مهنــدس  طــرف  از 
جمع بنــدی  بــا  انصــاری  مهنــدس 
بــه همگرایــی  اشــاره  بــا  و  صحبتهــا 
ح  كرد: پیشــنهاد مطر موجود عنوان 
كه ماموریتــی برای  شــده این اســت 
بازبینی اساسنامه  و ساختار شورای 
بــه مدیــران انجمنهــای  هماهنگــی 
عضــو داده شــود. دربــاره شــورای سیاســتگذاری نیــز تصمیمــات 

گرفته خواهد شد.  عاجلی 

در ضمن پیشــنهاد شــد رؤســای انجمنهــا دور هم جمع شــوند و 
بــرای توســعه و پیشــرفت امــور شــورای هماهنگــی بــا همفكــری 
زمینه هــای الزم را فراهــم ســازند تــا شــورا بتوانــد بــا همــكاری و 
هماهنگی بیشتری در پیشبرد اهداف شورا با دولت تدبیر و امید 
كــه به اتفــاق آراء بــه تصویب  كند.  تعامــل و ارتبــاط خــاق برقــرار 

رسید.
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كــه در ســالن هیأت مدیــره ســندیكای  در ابتــدای ایــن نشســت 
كلئوپاترا دومبیا  شــركت های ســاختمانی ایران برگزار شــد ، خانم 
گــزارش مشــروحی از انجــام ماقات هایــی  هنــری و همراهانــش 
گذشــته بــا مســؤالن و مراجع مختلف  كه از یكشــنبه  ارائــه دادند 

كــه  در جمهــوری اســامی داشــته اند و بــر دســتاوردهای مثبتــی 
طــی ماه های اخیر در عرصه رفع تبعیض در اســتخدام و اشــتغال 
كردنــد و در ادامــه از اعضــای هیــأت  كیــد  حاصــل شــده اســت تأ
كعاصكا را در این  گزارش فعالیت های  كعاصكا خواستند تا  مدیره 

ح شد: کارفرمایی ایران مطر کانون عالی انجمنهای صنفی  کار با هیأت مدیره  در نشست مشترك هیأت سازمان بین المللی 

در بخش خصوصی تبعیض در امر اشتغال و استخدام وجود ندارد

عصر روز چهارشــنبه 17 اردیبهشــت نشست مشــترکی بین اعضای هیات 
کارفرمایــی ایــران  کانــون عالــی انجمن هــای صنفــی  کارشناســان  مدیــره و 
کلئوپاتــرا دومبیا هنــری، مدیر دپارتمان اســتانداردهای  )کعاصــكا(  و خانــم 
گردید. در  ک( و هیات همراه ایشان برگزار  کار)س.ب.  سازمان بین المللی 
کار در دهلی  کارشــناس ســازمان بین المللی  کومپیر  کوئین  این دیدار آقای 
کارشــناس امــور مربوط بــه رفع تبعیــض در امر اشــتغال،  کاتریــن  نــو و خانــم 
کار و رفــاه  و همچنیــن آقــای اعلمی پــور از امــور بین الملــل وزارت تعــاون، 
اجتماعی حضور داشــتند و جلســه بــا موضوعیت اجــرای مقاوله نامه های 
کار بخصــوص در مــورد بحث رفــع تبعیض در اشــتغال  ســازمان بین المللــی 
گفتگو شــامل این  ح شــده در این  گردیــد . موضــوع عمــده مطر کار برگــزار  و 
که سیاســت  دولت جمهوری اســالمی برای رفع تبعیض در امر  مســئله بود 
کعاصــكا بــرای تحقــق ایــن سیاســت ها چه  اســتخدام و اشــتغال چیســت و 

کارهایی انجام داده و می دهد و یا قرار است انجام دهد؟
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زمینه ارایه دهند.

كیــد بر  کعاصــكا نیــز بــا تأ مهنــدس محمــد عطاردیــان دبیــرکل 
كارفرمایــی ایران بنگاه ها  كانون عالــی انجمن های صنفی  اینكــه 
كارفرمایــان بخش خصوصی در ایران را نمایندگی می كند خاطر  و 
كــه در بخــش خصوصــی تبعیــض در امر اشــتغال  نشــان ســاخت 
كارفرمایــان،   و اســتخدام وجــود نــدارد. وی بــا اشــاره بــه حضــور 
كعاصكا خاطر  مدیران و مشــاوران زن در میان هیأت نمایندگان 
كه ماحظه می كنید 50 درصد از هیأت  نشــان ســاخت همانطور 
نمایندگی كعاصكا در این نشست را بانوان تشكیل می دهند. وی  
كه با این وجود، وضعیت فرهنگی در جامعه  در ادامه توضیح داد 
سبب بروز برخی از تبعیض ها علیه زنان در اشتغال می شود و رفع 
گســترده نیــاز دارد.  چنیــن تبعیض هایــی به تاش های فرهنگی 
كه عارغم  كرد  شاید به عنوان نمونه بتوان به این واقعیت اشاره 
غ التحصیل از دانشــگاه نســبت به مردان،  افزایش تعداد زنان فار
كه  كم تر است  اشــتغال زنان تحصیلكرده نســبت به مردان بسیار 
كه بر اســاس عادات و اعتقادات فرهنگی برخی از  نشــان می دهد 
كه مردان نان آور خانواده  دختران تحصیلكــرده ترجیح می دهند 
كار و  باشــند و در نتیجه، بعد از ازدواج ترجیح می دهند دســت از 

كنند. فعالیت اقتصادی بردارند و خانه داری 

كار اجباری در ایران به تاریخ  كعاصكا در خصوص فقدان  دبیركل 
كــه حتــی در جریان  كــرد و خاطــر نشــان ســاخت  باســتان اشــاره 
كار اجبــاری اســتفاده  كاخ تخــت جمشــید نیــز از بــرده و  ســاخت 
مــزد دریافــت  را ســاختند  كاخ  آن  كــه  كارگرانــی  و  اســت  نشــده 
می كردند. امروزه  ما در زمینه تبعیض مشكاتی داریم اما نسبت 
بــه آینــده خوشــبین هســتیم و وضعیــت را رو بــه بهبــود ارزیابــی 
كار آمد  می كنیــم. همینكــه دولت فعلی با رأی و اراده مــردم روی 
كنند و سرنوشــت  كــه مــردم ایران می تواننــد مقاومت  نشــان داد 

خود را تغییر دهند.

کومپیر با اشــاره بــه قوانین و  کوئین  در ادامــه این نشســت آقــای 
كارفرمایی  كارگــری و  مقــررات ناظــر بــر فعالیت هــای تشــكل های 

تعــدد  امــكان  مــورد  در 
كارفرمایــی  تشــكل های 
بــودن  انحصــاری  یــا 
آن ها پرســید و مهندس 
پاســخ  در  عطاردیــان 
مانــع  مــا  داد  توضیــح 
تشــكل  هیــچ  ایجــاد 
كارفرمایی دیگری نشده 
بــا  و  شــد  نخواهیــم  و 
كارفرمایــی  تشــكل های 

كرده و خواهیم  كه در جامعه فعالیت دارند همكاری  دیگری هم 
كرد. 

در توضیــح بیشــتر همیــن موضــوع، آقای حســین احمــدی زاده 
کعاصــكا خاطر نشــان ســاخت  ریاســت محتــرم هیــأت مدیــره 

كه تشــكل های صنفــی و اقتصادی دیگری مثل اتــاق بازرگانی در 
ایــران فعالیــت دارنــد اما طبق مقــررات موجــود، در تركیب هیأت 
مدیره این تشــكل ها نمایندگانی از بخش دولتی نیز حضور دارند 
یا نمایندگان آنان طبق مقررات موجود از ســوی دولت باید احراز 
كارفرمایی  كانون عالــی انجمن های صنفــی  صاحیت شــود. امــا 
كــه در هیــأت مدیــره آن فقــط نماینــدگان  ایــران تشــكلی اســت 
ســازمان های  و  می یابنــد  حضــور  خصــوص  بخــش  بنگاه هــای 
دولتــی هیچ مداخله ای در تأییــد صاحیت نامزدهای نمایندگی 
میــان  از  كــه  اســت  خصوصیــت  همیــن  خاطــر  بــه  نمی كننــد. 
كــه در ایــران فعالیــت دارنــد،  كارفرمایــی متعــددی  تشــكل های 
كانــون عالــی انجمن های  كارفرمایــان فقط  ســازمان بین المللــی 
كرد و  كارفرمایــی ایــران را بــرای عضویت تأییــد صاحیت  صنفــی 
كه به عضویت  كارفرمایی ملی از ایران است  كانون  كانون ما تنها 

این سازمان در آمده است.

الزم به توضیح اســت مقاوله نامه شــماره 111 ســازمان بین المللی 
كــه در  كار )س.ب.ك( بــا عنــوان »تبعیــض در اشــتغال و حرفــه« 
كار در سال 1958 به  كنفرانس بین المللی  چهل و دومین اجاس 
تصویب رسید و در 17 اردیبهشت 1343 ایران به آن ملحق شد، 
گونــه محرومیــت یــا امتیاز بر اســاس نــژاد، رنگ، جنیســت،  »هــر 
مذهب، عقیده سیاسی، ملیت یا خاستگاه اجتماعی« را در عرصه 
استخدام و اشتغال نفی می كند. بر اساس ماده 2 این مقاوله نامه 
دولت هــای  از  یــك  هــر 
كــه  س.ب.ك  عضــو 
مقاوله نامــه  ایــن  بــه 
بایــد  می شــوند  ملحــق 
به منظور بهبود شــرایط 
در  ملــی  روش هــای  و 
رابطــه بــا احقــاق برابری 
فرصت هــا و رفتــار در امر 
اســتخدام،  و  اشــتغال 
اصولی ای  سیاست های 
را بــا هــدف رفــع هرگونــه 
كرده و به اجرا بگذارنــد و - طبق ماده 3 همان  تبعیــض، تدویــن 
كارفرمایی و دیگر  كارگــری و  مقاوله نامه - همكاری ســازمان های 
كامــل این سیاســت ها  مراجــع ذیربــط را بــرای پذیــرش و رعایــت 

كنند.  جلب 
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1- تأثیــر فــاز دوم هدفمنــدی یارانــه ها بر 
حوزه عمران چطور ارزیابی می شود؟

كــه آیــا پرداخــت  ســوال اصلــی ایــن اســت 
مختلــف  زوایــای  از  نگــرش  بــا  یارانه هــا 
كار صحیحــی اســت  اقتصــادی، اجتماعــی 
یــا خیــر؟ این ســؤال خــود مبحــث مفصلی 
اســت و بــه موضوعهــای مختلفــی ارتبــاط 
كه  پیــدا می كنــد بهترین جواب این اســت 
كشــورها با شــرایط و وضعیت  كدام  بدانیم 
متوســط اقتصــادی واجتماعــی این چنین 
كــه 70 ســال  كشــورهائی  تفكــری دارد بجــز 
عمــل  در  و  داشــته  را  آن  انجــام  تجربــه 
كردند  شكست خوردند و همگان مشاهده 
كــه اقدامــی اشــتباه بــود ولــی مــا از نــو ایــن 
كار می بریم.  تجربیات شكست خورده را به 
كــه ادبیــات فولكوریــک  گفته انــد  از قدیــم 
هــر جامعه طــرز تفكــر جامعه را می ســازد یا 
تخریب می كند. در ادبیات آســیای جنوب 
شرقی مثلی هست كه می گوید: »بهتر است 
مــن، ماهیگیــری  بــه  بجــای دادن ماهــی 
جهــان  نقــاط  كثــر  ا در  كــه  دهــی«  یــادم 
سیاســتمداران، مــردم و مملكــت دوســت 
كاالی مردم  ســعی  كنند قیمت تمام شــده 

كند  كننــد و یا حداقــل نگذارند ترقی  كــم  را 
نــه آنكــه به آنهــا یك درصد فرضــی پرداخت 
كننــد اما20درصد غیرمســتقیم پس بگیرند 
و یــا بــه علــت داشــتن تفكــر خــاص  و یاران 
اقتصــادی خــاص در فكــر عكــس آن عمــل 
می كننــد. امــا اینكــه یارانه هــا چــه اثــری بر 
حوزه عمران دارد ســؤال درســت است ولی 
گفته شود: یارانه ها چه اثری در  بهتر اســت 
تغییــر دوماراتن تغییر قیمتهای وابســته به 
گچ  فعالیتهــای عمرانــی داشــته و دارد؟ آیا 
آجــر؟  گــران می شــود؟ ســیمان؟  مصرفــی 
كــه بارهــا بیان شــد  یــراق؟ و ... همانطــور 
صنعــت ســاختمان به معنی اعــم با حدود 
و  مســتقیم  طــور  بــه  تولیــدی  حرفــه   260
غیرمستقیم ارتباط دارد پس باید تغییرات 
كه  كنیم  آن 260 بخــش وابســته را مطالعه 
كــه بــه جامعــه تزریق  تمامــًا بــا ایــن یارانــه 
می شــود رونــد افزایشــی در تغییــر قیمتهــا 
خواهند داشت. در زندگی روزمره مشاهده 
كــه 45 هــزار تومــان نقــدی پرداخــت  شــد 
می گــردد فردا 10 برابــر آن را از طریق افزایش 
كــه بخشــی از آن  قیمــت حاملهــای انــرژی 
ســوخت می باشــد از همــان مــردم دریافت 

بیاناندیشهدرگفتگویباخویش

درامورجاریكشورومشكالتموجود
مهندس محمدعلی پورشیرازی/ عضو هیأت بازرسان سندیكا
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كــه تمــام ایــن تغییــرات در هزینــه تولیــد اثــر افزایشــی  می شــود 
ک برجای می گذارد و چون اقتصاد یكســونگرانه با تفكر  وحشــتنا
خاص رانتی می باشــد دراین دوی ماراتن رشــد قیمتها با دســت 
به دست شدن تولیدات قیمتها افزایش یافته و برگرانی می افزاید 
گردش قیمت شــمش آهن نوع ویژه برای تولیدكننده یراق،   

ً
مثَا

كه روی  تولیدكننــده لــوازم آهنــی و... رونــد شــتابان تورمــی دارد 
گذاشــته و  كــدام از اقام به صــورت صعود قیمت آن تولید اثر  هــر 
می گذارد، لذا به طور مســلم برخاف قانون اقتصاد ســالم جهان 
غیررانتی، شیوه های واسطه گری جهت یاران صمیمی اقتصادی 
لــی و واســطه گری هســتند اثــر  گرداننــده امــور دال كــه در مملكــت 
گرانی  مثبــت بر ســودجویان دارد و عكس آن بــرای مردم جامعه، 
گرانی پایدار و مســتمر می شــود ولی ركود هم  بــه همــراه دارد. لذا 
كه برخــاف قانون اقتصاد ســالم میباشــد  فعــَا خواهیــم داشــت 
كه به دلیل تــرس از آینده  چــون در ركــود بایــد قیمتها ارزان شــود 

قیمتها هم روندی افزایشی می یابد.

خ حامل های انرژی چه اثراتی بر قیمتهای تمام  2- افزایش نر
گذارد ؟    شده پروژه ها خواهد 

كه   درمورد اثر حاملهای انرژی در ایران امروز با تكنولوژی قدیمی 
كثــرَا عمر مفید نها تمام شــده اســت و به همیــن دلیل با مصرف  ا
كار می كنند مثــَا هنــوز خودروهای  چنــد برابــر حاملهــای انــرژی 
موجــود  آســفالت  كارخانه هــای  گریدرهــا،  بولدوزرهــا،  موجــود، 
كارخانه هــای فعــال و نیمه فعــال بــا تكنولــوژی قدیــم و  و دیگــر 
گران  كه تولیــد را  بــا مصــرف زیــاد حاملهای انــرژی فعال هســتند 
می كند و مهمتر از همه قیمت حاملهای انرژی اثر بسیار زیادی بر 
روی هزینه حمل ونقل دارد خودروهای غیراستاندارد، قدیمی و 
فرســوده بــا میزان مصرف باال نیز از ســویی دیگــر در تغییر قیمتها 
اثــر بســیار زیــادی دارد. تغییــر قیمــت بــرق نیــز بــا توجه بــه اینكه 
مصــرف بــرق در ایران مقــدار زیادی مربوط به مصــرف خانوارها و 
كه ارقام بســیار باالیی را تشكیل  كوچك اســت  مصرف واحدهای 
می دهــد در ضمــن بایــد بــه مصــرف بی رویــه حتــی در مكانهــای 
تولیــدی و عمومی به نام روشــنائی یا مشــابه آن پایــان داد. بارها 
كه  كرده ام  كارخانه هائی را مشــاهده  به تكرار مكانها -خیابانها - 
درروز و در ســالنهای بــا نوركافــی، باز لــوازم نوری ازهرنــوع با تمام 
امكانــات روشــن می باشــد ضمــن اینكــه هنــوز فرهنــگ مصــرف 
بهینه را نمی دانیم )با خســت اشــتباه نشود( لذا در وضع موجود 
كمیــت چه  حاملهــای انــرژی در تولیــد بســیار مؤثــر بــوده چــه در 
كه تمــام را بر قیمت تمام شــده واحد  گرانــی  كیفیــت و چــه در  در 
تولیــدی آثــار افزایشــی ایجــاد می كند البتــه نگرانی ونبــود اقتصاد 
كم  ســالم ازهــر حركــت خاص به دلیل عــدم امنیت اقتصــادی حا
بــر زمان مانع می شــود و لذا افزایش قیمــت حاملهای انرژی روی 
تولیدات و نیازهای مصرفی عامه مردم اثر خواهد داشت. یكی از 
كه البراتوار تولیدی دارو دارد  در یک نشســت  دوســتان داروســاز 
گر  كه ا خصوصــی قســم می خورد با دالئل و مــدارک ثابت می كنم 
كرد و  كمتر از40درصد افزایش دهــم زیان خواهم  قیمــت تولیــد را 

كنم اینست نتیجه  كارگر را تسویه و البراتوار را تعطیل  باید صدها 
موارد رانتی و غیرمدیریتی.

كشــور  3- توســعه راهها و اتمام پروژه های ضروری عمرانی برای 
بــا وجود تداوم تحریمها و تصمیمــات اقتصادی اخیر دولت، چه 

آینده ای خواهند داشت ؟    
بــا نگاهــی بــه رتبه بنــدی نهادهــا در جهــان مشــخص می شــود 
 Ministry of( راه  وزارت  توســعه  حــال  در  كشــورهای  كثــر  ا كــه 
خارجــه،  از  پــس  كشــور  آن  مهــم  وزارتخانــه  چهارمیــن   )Road
منحــل  آنــرا   

َ
عامــدا و  عالمــَا  مــا  اســت.  دادگســتری  و  اقتصــاد 

می كنیــم تصمیم گیــران در ایــن زمینه آیا نمی دانســتند و یا عالمًا 
كه در اقتصــاد دید و نظر در مورد مســكن  نمی خواســتند بداننــد 
در تمــام دنیا به صورت خردنگری اســت ولــی فعالیت وزارت راه، 
گاه متنافرهــم دارند،  كان نگــری می باشــد لــذا دو تفكــر خــاص و 
كه توركت اوزال به ایران داشت  جهت اثبات موضوع درمسافرتی 
كشــور حــرف اول و آخــر را می زدند اما ما چه  عوامــل وزارت راه آن 
كه با  كارشناســان و متخصصانــی  كردیــم؟ جالب اســت حتــی آن 
بودجه وزارت راه صاحب مدارک و صاحب امكانات شــده بودند 
و مســئولیتهائی داشــتند در موقع پیشــنهاد و تصویب این الیحه 
كردنــد و حرف نزدند و نفرمودند چــرا وزارت راه را  ســكوت اختیار 
منحل می نمائید چرا این فاجعه را ببار می آوردیم، همه می دانند 
كافی و بـا داشتن  وزارت راه دارای تشكیات منسجم بـا مطالعات 
كارآمد و با ســازمان در 70 ســال پیش تأسیس شد و به مرور  افراد 
گردید. حال چه شــده اســت این  تكامل یافت و هر روز تكمیل تر 
همه پروژه نیمه تمام روی دســت مســئولین و مردم باقی مانده 
كردیــم. یكی از  و ســازندگان را عالمــًا و عامــدًا بــا مشــكات مواجه 
كه در وزارت راه فعلی منحله  كارهای مهم مسئله راهداری است 
بــدون متولــی وزارت راه مهمتریــن تشــكیات آمــوزش نیروهــای 
در  داشــت  راهــداری  بخصــوص  و  راهســازی  امــر  در  متخصــص 
كشــتارگاه  ج -در جوادیه روبروی  كر منطقه لوشــان، جــاده قدیم 
ســابق - در اصفهان تشــكیات بســیار مفصلی داشت. در شیراز، 
در اداره راه استان تهران- در مشهد و... تمامًا تعطیل شد. االن 
كه در  ک نــژاد نداریم  یــک راهــدار به معنــی واقعی چون شــهید پا
گردنــه امامــزاده هاشــم جان بــه جان آفرین  همیــن مأموریــت در 
كه  كرد. امیدوارم اعضــای وزارتخانه آقــای دكتر آخوندی  تســلیم 
واقعــَا افــرادی مطلع، پركار ودلســوز هســتند وبا داشــتن معاونت 
كمک از یــاران قدیمی، این  راهــداری مطلــع بگذارنــد با دریافــت 
وزارتخانــه بــه جای خود برگــردد. االن در بودجه بنــدی به وزارت 
كافی نمی شــود؛ امروز تاش مدیران برای ایزوالســیون  راه توجــه 
كل در اســتانها هــر  ســقف چنــد خانــه صــرف می شــود مدیــران 
روز حداقــل 20 نفــر دراتــاق منتظــر دیــدار مدیــركل هســتند برای 
كه سقف منزل- یا دیوار همسایه و... خراب شده است.  افرادی 
پیمانــكاران وزارت راه منحلــه چــه مقــدار مطالبــات چنــد ســاله 
گردد چون آن اهمیت الزم را برای وزارت  دارند چرا پرداخت نمی 
راه قائل نیســتند برای رفع مشــكل بیكاری در همه دنیا می داند 
اشــتغالزاترین حرفــه صنعــت ســاختمان بــه معنی اعم می باشــد 
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كند،  كارگــر را اخراج  كه  چــون مطالبــات چند ســاله او را نمی دهند 
كــردن 10  كار نگیــرد، البتــه جانشــین بــرای او داریــم ولــی بــا هزینه 
كشورهای خاص 70 سال  كه در  برابری در موارد مشابه اقدامهایی 
ح مارشــال  گرفــت و نتایــج منفی داشــت.  ولــی برعكس طر انجــام 
ح مهاتیــر  ح توركــت اوزال و طــر ح ژرژ پمبیــدو - طــر آلمــان - طــر
محمد جهت شــروع توســعه، اول از راهســازی بمعنی اعم )زمینی 
كردنــد و ما برای نوعی تبلیغ  - ریلــی - دریائی و آخر هوائی( شــروع 
كان شــهرها و  بی جهت و  چند ســاختمان آنچنانی با اســتقرار در 
كردیم  كه اصَا نیازی نبود هزینه  كیفیــت نه چنانی و درجاهای  بــا 
كشاورزی نابود  كنیم دهات تخلیه شود  كه بتوانیم مردم را شــناور 
كردیم بیاید شــهر صاحبخانه  شــود دامــداری از بین برود و توصیه 
شوید حاال نه روی برگشت و نه امكان ماندن دارند در خیابانهای 
كان شــهرها به طور میلیونی ســرگردان می باشد. این موضوع نیاز 
به بحث بســیار مفصل  آنهم با تفكر متخصصان اهل فن سیاســی 

- اجتماعی دارد.  
كه درســال  كه اتوبان تهران - شــمال  در مــوردی دیگــر باید بگویم 
گردید چند برابر برآورد هزینه شــده چند درصد واقعی  56 مصوب 
ســاخته شد. انصافَا وقتی آقای دكتر آخوندی برای بازدید تشریف 
برده بودند دوســتان می گفتند بســیار دلگیر و ناراحت شده بودند 
كیلومتر  كه هزاران  چرا پروژه را بطور معمول به پیمانكارانی ندارند 
كه  راه و تونل ســاخته بودند ندادید؟  ذكر این نكته ضروری اســت 
راه و راهســازی موجــب توســعه اقتصــادی - اجتماعــی - فرهنگی 
جامعه میشــود بعنوان مثال وقتی مسیر اصفهان - شیراز بصورت 
كوچک با  گرفت ده )دهبید( یک مــكان  دو بانــد درحــال اجرا قــرار 
ســه دكان بقالــی- نانوائی- مغــازه پخت آش بود بعــد از اتمام این 
كمــک ده خرمی و ده مهرآباد تبدیل به شــهر شــد و صاحب  راه بــا 
گردیــد و ســایر پیشــرفتها را به دنبال داشــت، چــون عوامل  وكیــل 
اجرائــی با ســواد شــركت مربوطه مثــَا مهندســین  مكانیک تجربه 
كــره را می برند به  دار و... بــه محــل اعــزام می شــوند و فرهنــگ مذا
كار از نیروهای محلی  دهات شهرهای بین راه البته پیمانكار برای 
كــه دراین حالت مقــداری از اقتصــاد را نیز به آن  اســتفاده می كنــد 
كــه در ایــن  محلهــا انتقــال می دهنــد و فرهنگ ســازیهای دیگــری 

فرایند ایجاد می شود.  
كه  امــا موضــوع تحریمهــا، بــه اعتقــاد مــن تحریمهــا درآن ابعــادی 
كــه نیســت  بزرگنمائــی شــده اصــَا درایــران نمی توانــد مؤثــر باشــد 
كــه داریم  از پــس ایــن تحریمهــا برمی آییم بــه دلیل پتانســیلهایی 

كــه دیدیم  مگــر بعضــی مســائل خاص )مثَا لــوازم یدكــی هواپیما( 
تــا حدودی با سیاســت حل شــد چــون در دنیا همه باهــم ارتباط  
كه چند ســال پیــش چند فرونــد هواپیما از برخی  دارنــد همانطور 
كه خود موضوع تخصصی  كشــورها خریدیم البته دســت دوم تمیز 
گســترده  گفت بیشــترین اثــر تحریم ها از  كــه بایــد  و خاصــی اســت 
نمــودن وجوهــات نقدینگــی ایــران اســت و بعضــی مســائل ویــژه 
كــه میلیونها  كشــورهای مثــل هنــد و ژاپــن و چیــن و...  سیاســی. 
واردات از ایــران داشــته و دارنــد باز غیردوســتانه پولهای ما را نمی 
كمک  كه با  كه خود بحث دیگری اســت ولی درمــورد چین  دهنــد 
دوســتان خــاص و بخصوص خــودی در ایران ضربات ســنگینی بر 
كــه خود مثنوی دیگری اســت. با این  تولیــدات ایــران وارد آوردند 
كه مــردم باید طــی نمایند  رونــد مســلمًا دشــواریهایی وجــود دارد 
كه داده شده و خود مطلب  پس از فراز و نشیب البته با امیدهائی 
كنم  كه خــودم را آمــاده  گــر مــن امید داشــته باشــم  مهمــی اســت ا
جهت عبور از ســنگاخ در بیابان برهوت و شــاید برای رســیدن به 
گر  آب انجامیــد نیرو و انگیــزه الزم را برای تاش ایجاد می كند ولی ا
امید واهی باشــد تمام توان خود را از دســت میدهیم. لذا با توكل 
كه با تدبیر خــود میتوانیــد تقدیر خود  بــه خــدا البتــه خدا فرمــوده 
كنیــد وهمــه تقصیرهای خــود را به دیگری منتســب  را هــم عــوض 
نكنیــد. امیدواریم دوران خوبی را پیش روی داشــته باشــیم البته 
كــه در  توقــع را زیــاد نكنیــم بقــول یكــی از عزیــزان و بــزرگان دلســوز 
خدمتشــان بــودم یــک روزی فرمودند یــک ســاختمان را دو ماهه 
كار خوب باشــد شــاید  گچ  گر اعتبار باشــد بنا و  كنند و ا خــراب مــی 

دو ساله تمام شود. 
كه  درانتهــا بــرای رفــع مســائل تــورم بایــد مدیــران الیــق و دلســوز 
كــه  ســهم آنهــا در اجــرا 30% میباشــد چــرا چــون مهمتــر اینســت 
كار را  كــه %70   مدیــران جدیــد با داشــتن اطرافیــان الیقتــر از خود 
انجــام میدهند مســتقر شــوند و بتوانیــم از این برهۀ بســیار خاص 
بــا دادن آرامــش واقعی نه شــعاری عبــور نمائیم البتــه این جامعه 
كه  كند بشــرطی  بطوركلــی باید با دولت همكاری وهمدلی وكمک 
بعضــی ســود جویان فرصــت دهنــد و واردات بیجا محدود شــود و 
نوآوری داخلی بطورهمگانی نه خاص پشــتیبانی شــود به جوانان 
كاردان احتــرام  بلحــاظ اخاقــی و رفتــاری توجــه شــود بــه پیــران 
واقعی بگذاریم از صاحب نظران بی غل وغش و سالم بهره بگیریم 
و مهمتــر از همــه جامعــه را بطــرف ســامت همه جانبه جســمی و 

روحی و رفتاری واقعی سوق دهیم.  
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بحثی پیرامون

کارگری کار و   جامعه شناسی 
کارگر  به مناسبت روز جهانی 

كارگــر و آرزوی موفقیــت بــرای شــركای  ضمــن تبریــك روز جهانــی 
كشــور، در چارجــوب منافــع ملــی. بایــد متذكر  اجتماعــی توســعه 
كــه انقــاب صنعتــی در اروپــا افقهــای جدیــدی را فــراروی  شــوم 
گشود و جامعه ای با رویكرد مدرن و به بیانی دیگر  جامعه بشری 
شبه مدرن را برای انسان قرن هجدهم و بعد از آن به ارمغان آورد 
كار به عنوان ماحصل عمل انســانی در فرایند تولید و  به طوریكه 
خدمــات، بیش از آنكه جنبه فلســفی، فنــی، فیزیولوژیك و روانی 
كله و ماهیتــی از نــوع پدیــده اجتماعــی  داشــته باشــد دارای شــا
گیهــای جامعه شــناختی  تلقــی شــد و بــه تبــع آن جنبه هــا و ویژ
كار در فرایند عمل انســانی با ارزشــها و هنجارهای  كه  یافت. زیرا 
كنــش  در  كــه  دارد  ارتبــاط  اجتماعــی  گروه هــای  و  كار  محیــط 
متقابــل اجتماعــی افــراد عضــو، تجســم می یابــد و با ایــن رویكرد 
واجــد بردارهــای جامعه شــناختی می شــود. بــرای ورود به بحث 
كه در  كار اشــاره شــود  اصلــی الزم اســت ابتــدا به تعریــف مفاهیم 
این مقاله تبلور عینی عمل انسانی در فرایند تولید را »كار« معنی 
كــه معــادل )work( یــا )labor(  یــا  )Labour( می باشــد  می كنیــم 
كمك مغز،  كه انســان بــه  كــه به مجموعه اعمالی اطاق می شــود 
دست، ابزار و ماشینها برای استفاده عملی از ماده ای بر روی آن 
مــاده انجام می دهد و این اعمال متقابًا بر انســان اثر می گذارد و 
كه از نظر تحرك  كار در جوامعــی  او را تغییــر می دهــد. بــا این تعبیر 
اجتماعــی در طبقه بنــدی بــاز و یا نیمه بــاز قرار می گیرنــد، انتقال 
یــك فرد را از پایگاه اجتماعی موجود بــه پایگاه اجتماعی مطلوب 
بعــدی امكان پذیــر می ســازد و به مثابه موتــور محركه جابه جایی 
كــه در رونــد اجرایــی خویش،  و تحــرك اجتماعــی تلقــی می شــود 
خودشــكوفایی و احســاس هویــت را بــه دارنــده آن ارائــه می كند. 
كه از عملكرد مجموعه ای از  گرچه فرایندی اســت  كشــور  توســعه 
كار در آن  عوامــل ایجــاد می گردد ولــی بدون تردیــد نقش نیــروی 
كاركردن و فرهنگ  بســیار بارز و چشــم گیر می باشد به ویژه روحیه 
كار از اهمیت اصلی و اساســی برخوردار اســت در اینجا ذكر مثالی 
كه خبرنگاران پس از پایان جنگ  را الزم می دانم و آن، این است 
جهانــی دوم از صدراعظــم آلمان پرســیدند چگونه اعام می كنید 

گذشته خواهیم ساخت؟ شما با اتكاء  كه آلمان را بهتر و قوی تر از 
به چــه امكانی این عمل بزرگ را انجام خواهید داد؟ ویلی برانت 
كار مردم آلمان« برپایه این شیوه  كار و  كار،  كار،  گفت: »با  درجواب 
كه متخصصان توسعه اقتصادی برای توسعه هر  اندیشگی اســت 

كه عبارتند از:  كید می كنند  كشوری بر روی پنج عامل تأ
- عامل فرهنگی

- عامل آموزشهای تخصصی
- عامل انباشت سرمایه فیزیكی

- نظام متناسب اقتصادی
- حفظ و ثبات قوانین و مقررات

بنابرایــن الزمــه توســعه،  فعالیــت در چارچــوب این عوامل اســت 
كــه در هــر صــورت پایــه و مایــه همه ایــن امور بــه منابع انســانی و 
كار آن بازگشــت می یابــد و بــه نوعی نقطــه آغاز و عزیمت توســعه، 
كه هــم می تواند توســعه اقتصادی و هم  كار منابع انســانی اســت 
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كاركردن بیشــتر  توســعه اجتماعــی را فراهــم ســازد. در ایــن زمینه 
و بــا بهــره وری باالتــر از اســتانداردهای جهانــی، الزمــه برون رفــت 
كــه یكــی از شــرایط  از دور تسلســل باطــل توســعه نیافتگی اســت 
كار و ایجــاد یگانگــی میــان  آن، افزایــش احســاس مســئولیت در 
كارگــران بــا تحقــق اهداف ســازمانی اســت  خواســتهای شــخصی 
بیــن  كشــورهای در حــال توســعه، عــدم یگانگــی جــدی  كــه در 
كــه عاوه  كار و اهــداف ســازمانی وجــود دارد  خواســتهای نیــروی 
تعــارض  ایــن  اجتماعــی  نهادهــای  كاركردهــای  در  نارســایی  بــر 
كه دولت، بوروكراسی و  دارای روندی با ریشــه تاریخی اســت؛ زیرا 
واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی و سایر عرصه ها، براساس 
نیازهــای طبیعــی جامعه و در یك فرایند درازمدت و درون زا رشــد 
نمی كننــد و بــه همیــن دلیــل مشــروعیت الزم قانونــی و عقانــی 
نمی یابنــد به ویژه مدیــران واحدهای تولیــدی و اداری در بخش 
كهای الزم تخصصی انتخاب  كارفرمایی دولتی اغلب براســاس ما
نمی شــوند و بالطبــع نمی توانند مشــروعیت خود را بر زیردســتان 
كــه منجر به  توجیــه نماینــد و دشــواری از این نقطه آغاز می شــود 
گرچــه در اوایل  كارایــی، اثربخشــی و بهــره وری می گــردد.  كاهــش 
كارخانــه داران به دنبال انباشــت ســرمایه بودند  انقــاب صنعتــی 
كــه امــكان ایــن انباشــت از طریــق پایین  و چنیــن می پنداشــتند 
كارگران صنعتی حاصل می شود و براساس  نگهداشــتن دســتمزد 
كار، ســاعات  كه شــرایط نامناســب محیط  این باور نادرســت بود 
كار، دســتمزد انــدك و عــدم حمایتهای تأمیــن اجتماعی  طوالنــی 
كارگران ایجاد  واقعیت یافت و زمینه های نگرش منفی را در میان 

كارگری انجامید. كرد و به خیزشها و جنبش های 
كارگــران  كوششــهای  یــادآور تاشــها و  اول مــاه مــه ســال 1886 
كار مناســب و شایســته و تقلیــل  آمریكایــی بــرای دســتیابی بــه 
كار از ده ساعت به هشت ساعت بود. در اول ماه مه سال  ساعت 
كــه آن  كســب حقوقــی  كارگاه بــرای  كارخانــه و  1886 حــدود 1200 
را عادالنــه تلقــی می كردنــد دســت بــه اعتصــاب زدنــد. در این روز 
كارگــران سراســر ایالــت متحــده آمریكا دســت  بخــش عمــده ای از 
گو بیــش از 90هزار  كشــیدند بــه طوریكه فقط در شــهر شــیكا كار  از 
كارگران  كارگر دســت به اعتصاب زدند. در چهارمین روز اعتصاب، 
بــا  كردنــد و همــراه  در میــدان هی ماركــت )Haymarket( تجمــع 
گاریها شــعار می دادند  كه ســوار بر  كارگــران  ســخنرانانی از رهبــران 
كمــی از  كردنــد. پــس از طــی مســافت  راهپیمایــی خــود را آغــاز 
راهپیمایی، پلیس آمریكا راهپیمایان را به محاصره درآورد و از آنها 
خواســت تا متفرق شــوند. در ایــن میان بمبــی در میان جمعیت 
كشــته شــدن یك افســر پلیــس و مجروح  كه منجر به  منفجــر شــد 
شــدن تعــدادی از نیروهــای پلیــس و زخمــی شــدن صدهــا تن از 
گردیــد. در چنیــن شــرایط پیش آمده، پلیــس مبادرت به  كارگــران 
كشته و تعداد زیادی مجروح  كارگران  كرد و تعداد زیادی از  شلیك 
كارگران  شــدند. در ایــن راهپیمایــی تعــداد هشــت تــن از رهبــران 
كارگران مهاجر آلمانی بودند. از  كه پنج نفر از آنان  دســتگیر شدند 
كمه یك نفر به 15 سال زندان محكوم  كارگر پس از محا این تعداد 

كرد و 2 نفر به حبس ابد محكوم  شد. یك نفر در زندان خودكشی 
كارگــران مهاجر آلمانــی بودند به دار  كــه از  شــدند و چهارتــن دیگر 

آویخته شدند.
كم بر  گو و شــرایط حا كارگــران شــیكا بــا دریافــت اخبــار اعتصابات 
كشورها در این روز برای  كارگران تمامی  وضعیت دستگیرشدگان، 
كه  كردند  كارگران آئین های ویــژه ای برگزار  گرامیداشــت  یادمان و 
كه در ســال 1955  گرفت. الزم به ذكر اســت  كارگــر نــام  روز جهانــی 
كاتولیــك ُرم نیــز اول مــاه مــه را بــه عنــوان روز »قدیــس  كلیســای 
كارگران  گرچه  كرد. ا كارگر« نامزد مریم مقدس نامگــذاری  یوســف 
اعتصابــی در آن زمــان به خواســته های مشــروع نرســیدند ولی با 
كه  مقداری تأخیر زمانی خواســته های آنها برآورده شــد به طوری 
كارگــران، پس از مدتی حتی موجبات بازبینی و بازنگری در  اقــدام 
اندیشــه های لیبرالیسم اقتصادی شد و ماحصل آن، به تدوین و 
ارائــه نظراتــی چون دولت رفاه و ورود دولــت در برخی از امور برای 
كارگری شــد به طوریكه امروز ســازمانهای  كار و  تعدیل مناســبات 
كارفرمایــی و واحدهــای مســتقر آن در نهادهای  كار و  بین المللــی 
انســانی شــاغل در  بــا منابــع  گســترده ای  بین المللــی، تعامــات 
كشــاورزی و خدمــات دارنــد و در ســازمان ملــل متحــد  صنعــت و 
نیــز واحدهایــی تأســیس و بدیــن منظــور اختصاص یافته اســت، 
از ســویی اعامیــه جهانــی حقــوق بشــر نیــز ضوابــط و معیارهایی 
كرده اســت.  كارگــران و خانــواده آنان تهیــه و تدوین  را بــرای امــور 
كه مســئولیت آشــكار بهزیســتی و  بــه ویــژه با ظهــور دولتهای رفاه 
كلیه اعضا جامعه را از ســوی دولت قانونی و رســمی برعهده  رفــاه 
كــه دولتهــای طرفــدار بــازار نیــز، تأمیــن  گردیــد  گرفــت و موجــب 
پایه ای ترین خدمات اجتماعی و ســطح معینی از خدمات رفاهی 
كارگــران و توده هــای نیازمنــد و بــه منظور ایجــاد تعادل و  را بــرای 
گرفتند. برای روشــن تر شــدن  توازن اجتماعی و سیاســی برعهده 
كاركرد و  گیهای دولت رفاه شود تا  بحث الزم است اشاره ای به ویژ

گردد. كارگران روشن تر  عملكرد آن به ویژه در امور 
كارگــران عارغم تاشــهایی  در زمینــه ایجــاد رفــاه اجتماعــی برای 
گرفــت بحرانهــای ادواری اقتصاد جهان  كه توســط دولتهــا انجام 
گردیــد. بــه ویــژه اوج گیــری ركــود  صنعتــی باعــث بــروز مشــكاتی 
اقتصــادی دهــه 1930، ادامــه بحــران ســال 1933 موجبات توجه 
گســترش فعالیتهای رفاه بخش  كارگران و  كمك به  بیشــتر به ایده 
كه این امر دوره بیست ساله ای را  توســط دولتها را فراهم ســاخت 
كارگران  گرفت. این فعالیتهای رفاهی برای  از 1933 تــا 1945 دربر 
كــه دولتها را  ناشــی از شــرایط اجتماعــی و اقتصــادی ویــژه ای بود 
گامهــای اساســی بردارنــد زیــرا عوامل  كــرد در ایــن زمینه هــا  وادار 
زیر به شــدت توســعه یافتــه بود و دولتهــا را وادار بــه عكس العمل 

می كرد.
كمونیستی 1. تشدید تبلیغات احزاب 

گسترده كارگری پردامنه و  2. افزایش بیكاری و بروز اعتصابات 
3. تشدید تنشهای بین المللی 

4. بحــران مناســبات اقتصــادی و سیاســی دولتهــای صنعتــی در 
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عرصه جهانی
خ نامیدند؛  كه دهه 1930 را دهه سر وجود این شرایط باعث شد 
كه  كــه فقط نیروهای چپ قادر هســتند  زیــرا چنان فكر می شــد 
كه در  بــرای مقابلــه بــا مصایــب و بدبختیهــا راه حــل ارائه دهنــد 
اثــر بــروز بحرانهای اقتصادی دامنگیر توده هــای مردم درجوامع 

صنعتی شده بود.
گرســنگی و بیماریهای اپیدمیك، میلیونها انسان  گســترده،  فقر 
كه  كشــانده بود و به نظر می رســید  را بــه ورطــه ناامیدی و یأس 
توده هــای مســتأصل می توانند با شورشــهای مهارناپذیر، نظام 
كشــورهای صنعتــی را ســرنگون  كــم و دولتهــای موجــود در  حا
ســازند. ایــن احســاس خطــر و شــرایط حــاد موجــود موجبــات 
كرد. گیهای جدیــدرا فراهــم   بــه وجــود آمــدن دولت رفــاه بــا ویژ
كارگری به ویژه در نیوزلند در ســال   با به قدرت رســیدن احزاب 
1935 دولت رفاه دســت بــه اقدامهای مؤثــری زد و نظام تأمین 
كارگران و شــهروندان در  اجتماعــی جامعــی را بــرای حفاظــت از 
مقابل بیماریها، بیكاری، آســیب دیدگی صنعتی و ســالخوردگی 
كــرد و تأمیــن خدمــات بهداشــت ملــی و بیمــه همگانــی  وضــع 
را مــورد توجــه قــرار داد. بــروز جنــگ دوم جهانی مانــع تكمیل و 
كارهای  اجرای برنامه رفاهی شد ولی بعد از جنگ مجدد ساز و 
كه به تخفیف شــرایط اجتماعی و توســعه  كار بســته شــد  آن به 

كان ادامه دارد. كما كه  حمایتها و خدمات اجتماعی انجامید 
گیروتــز( الگوی رایــج دولت رفاه  الزم بــه توضیــح اســت )به قــول 
گذشــته و  در اروپــا و امریــكا در واقــع یك الگــوی انتقالی از اعصار 
یــا به ســخن دیگر حاصل تكامل یك الگوی باســتانی و همیشــه 
كــه قدمــت آن به انــدازه آغاز نخســتین تجمعات  موجود اســت 
كلیسا و انتقال مجدد  كاهش اقتدار  انســانی اســت ضمن اینكه 
وظیفــه هنجارهــای حمایتــی آن، به دســتگاه حكومــت، باعث 
شــد تــا اقدامات رفاهــی دولتهــا در چارچوب دولت رفــاه به اوج 
كاركــرد اصولــی و بنیادین خــود را در  خــود برســد و بــا ایــن روش 
حفــظ نظــم،  ایجاد تعــادل و تأمین وفــاق اجتماعی ایفــا نماید. 
گروه های تصمیم ساز و تصمیم گیر جامعه به این واقعیت دست 
كــه رفــاه افــراد با توجــه به آثــار تعیین كننــده آن در  یافتــه بودنــد 
كه در  زمینه حفظ نظم و دفاع عمومی بســیارمهمتر از آن اســت 
شــرایط پرنوسان، مناســبات اقتصادی را به عهده سازوكارهای 
بــازار بگذارنــد. ضمن اینكه دولتهای دموكراتیك متقاعد شــدند 
كمونیســتی بایــد مســئولیت  كــه بــرای مقابلــه بــا اندیشــه های 
گیرند تا  كلیــه اعضای جامعه را برعهــده  آشــكار بهزیســتی و رفاه 
از این طریق اقتدار و نفوذ خود را برای مهار جریانهای سیاســی 
كارفرمایان را به  كارگــران و  مخالــف افزایــش دهند و تضاد میــان 

كنند. تعاون و همكاری و همدلی میان آنها تبدیل 

عوامل مؤثر در پیدایش دولت رفاه
كــه آورده شــد می تــوان عوامــل زیــر را در  بــا توجــه بــه مطالبــی 

پیدایش دولت رفاه مؤثر دانست:
گرفتــن ثــروت و فقــر در مقیــاس محلــی، ملــی و  1. رو در رو قــرار 

بین المللی
كشــمكش های  2. پیدایــش تضــاد طبقاتــی درون جامعــه ای و 

اقتصادی برون جامعه ای
كارگری همراه با افزایش مطالبات طبقات  3. رشــد جنبشــهای 

محروم اجتماعی
گســترش سوسیالیســم و ضــرورت مهــار جریانهــای انقابــی   .4

وابسته به آن
5. ضرورت انتقال جوامع صنعتی غرب از مرحله رشــد و توســعه 

اقتصادی به مرحله توسعه اجتماعی

6. مقابله با بحران اقتصادی دهه ســی و آثار مخرب جنگ دوم 
جهانی

7. امــكان رشــد دادن به اندیشــه های لیبرالیســتی یا سوســیال 
دموكراسی اروپایی

كشمكش های  8. تقویت پایه های انسجام اجتماعی در شرایط 
طبقاتی غرب

9. ضرورت توجه به ســالمندان به عنــوان آینه تمام نمای آینده 
كار جوان نیروی 

گســترش آمــوزش و پــرورش همگانی بــرای تضمین  10. نیــاز بــه 
رشد اقتصادی و توسعه

11. توجه به بهداشت همگانی به مثابه اهرم رشد و توسعه
12. حمایــت از نیازمنــدان و محرومــان به عنوان معیــار اقتدار و 

توانمندی دولتها
گرایش روزافزون به ایده های نوسازی  .13

14. دگرگونی در روند نهاد خانواده و رشــد فرزندان بی سرپرست 
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و ضرورت جامعه پذیری و اجتماعی شدن آنان
پدیده هــای  رشــد  و  صنعتــی  شــهرهای  بــه  مهاجــرت   .15

آسیب شناختی ناشی از آن
كه ایده های دولت رفاه را در  از جمله عوامل مهم و مؤثری بودند 

كله نوین آن واقعیت بخشیدند. شا

وظایفدولترفاه
گرفته شده است: برای دولت رفاه دو نوع وظیفه در نظر 

كمكهای اجتماعی 1ـ سازماندهی 
2ـ اجرای برنامه های تأمین اجتماعی

کمكهای اجتماعی: الف  ـ وظیفه سازماندهی 
گســترش خود باعــث پیدایــش نیازهای  جامعــه مــدرن با رشــد و 
كــه از  جدیــد بــه ویــژه برخــی نیازهــای اجتماعــی و سیاســی  شــد 
گیهــای ایــن نیازهــا می تــوان پرهزینــه بــودن و فقــدان ســود  ویژ
كشــش و انگیــزه ای برای ورود  تجــاری در آنهــا را نام برد. بنابراین 
بخش خصوصی به آن وجود ندارد و بالطبع انتظار برآورده شــدن 
گرچه بعدها بخش خصوصی هم  آن معطــوف به دولت می گردد. 
براســاس  )مســئولیت اجتماعــی شــركتها و بنگاه هــای خصوصی( 
گســترده ای  CSR) Corporate Social Responsibility( بــه طــور 
كمكهای اجتماعی مورد انتظار از  گردید. از جمله  وارد این فرایند 

كرد: دولت رفاه را می توان به شكل زیر طبقه بندی 
كمكهای اجتماعی بر اساس وظیفه دولت رفاه انواع 

كمك به سالمندان  .1
كرده اند كه والدینشان آنها را ترك  كودكانی  كمك به   .2
كه والدینشان را از دست داده اند كودكانی  كمك به   .3

كمك به معلوالن و حمایت از آنها  .4
كودكان 5. حمایت از مادران و 

(Social work( 6. انجام خدمات اجتماعی و مددكاری اجتماعی
كمكهای پزشكی رایگان به نیازمندان  7. ارائه 

كه به لحاظ اقتصادی  گروه ها و قشــرهای آسیب پذیر  كمك به   .8
در وضعیت ضعیفی قرار دارند

ب )  وظیفه اجرای برنامه های تأمین اجتماعی
كارگران كاهش مخاطرات در زندگی   .1

كارگران 2. حمایت از افراد جامعه به ویژه 
كارگران كاهش یا قطع درآمد حاصل از بیكاری  3. حمایت در برابر 

كارگران و ســایر قشــرهای اجتماعی  4. حمایت در دوران پیری از 
از جمله در زمان ازكار افتادگی ناشی از بیماری و حوادث، بیكاری 
ناخواســته غیرارادی، فشــار اقتصــادی و اجتماعی ناشــی از بزرگ 
كه ســامت  گیردار  بــودن خانــوار، بیماریهــا به ویــژه بیماریهای وا

جامعه را به خطر می اندازد.
كارگران در مقابل بیماری 5. حمایت 

كارگران در زمان ازكار افتادگی 6. حمایت 
7. كمك به تأمین معاش خانواده پس از مرگ كارگر سرپرست خانواده
گفت وظیفه دولت رفاه  كلی در یك جمع بندی می توان  به طوری 

در برنامه های تأمین اجتماعی عبارتند از:
كارگران در مقابل بیكاری 1. حمایت از 

كارگران در مقابل بیماری 2. حمایت از 
كارگران در زمان فقر و تنگدستی 3. حمایت از 

كارگــران در دوران بی قدرتــی و ضعف به ویژه دوران  4. حمایــت از 
پیری و سالمندی

چون بیكاری منشأ فقر است و به تبع آن سایر عوامل تهدیدكننده 
زندگی فردی و اجتماعی وارد عمل می شوند لذا یكی از مهمترین 
كه در این  گسترش فرصتهای اشتغال می باشد  گی دولت رفاه  ویژ
 (I.L.O*( كار زمینــه تجدیــد ســازمان یافتن ســازمان بین المللــی 
در ســال 1946 بــه مثابه ســازمان تخصصی و وابســته به ســازمان 
ملل متحد در شكل دهی به وظایف و مسئولیتهای دولت رفاه در 
كارگران و ارائه طرحهای عملیاتی در این  عرصــه مقابلــه با بیكاری 

زمینه بسیار مؤثر بوده است.
كار را در  از جملــه اقدامهــای بســیار اثربخش ســازمان بین المللــی 
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ایــن زمینــه، می توان صــدور اعامیه فیادلفیا )در ســال 1944( و 
كه  كرد  تهیه و تدوین مقاوله نامه شماره 102 )در سال 1952( ذكر 
گیهــای آنها در  ح مختصری از ویژ بــه دلیل احســاس ضرورت شــر

این بخش ارائه می شود.

کار و اعالمیه فیالدلفیا در توســعه  نقش ســازمان بین المللی 
تامین اجتماعی 

گیهای اعامیه فیادلفیا -ویژ
كار در فیادلفیا )1944)  در نشســت عمومی ســازمان بین المللی 
گسترش تامین اجتماعی برای عموم  دو توصیه مهم در ارتباط با 
كه به عنــوان توصیه نامه های شــماره  كارگــران ارایه شــد  مــردم و 
(67 و 69( معروف می باشــند در توصیه نامه شــماره )67( اصول 
كار ارایه شــده بود تا برای  كلی زیر به اعضای ســازمان بین المللی 

كنند: كشور خود اقدام  اجرای آن در 
ح تضمین درآمد كردن طر 1. زمینه اجرایی و عملیاتی 

2. ایجاد تامین اجتماعی بر پایه بیمه های اجتماعی اجباری كارگران
3. تهیــه و تامیــن و تــدارک نیازهــای افــراد زیــر پوشــش بیمه هــای 

اجتماعی
4. پرداخت مســتمری برای دوران بیماری، بارداری، معلولیت، 
ج اضطــراری و حوادث  پیــری، فــوت سرپرســت خانــواده، مخــار

كارگران كار برای  ناشی از 
5. ارایه خدمات اجتماعی

6. در توصیه نامه شــماره )69( رهنمودهایی برای ارایه خدمات 
كلیه شــهروندان داده شــده بود. معیارها و  كارگران و  پزشــكی به 
كه در سال  گنجانده شــده در مقاوله نامه شــماره 102  محورهای 

ح و تصویب شد: 1952 مطر
كار را در  1.ایــن مقاوله نامه معیارهای اصلی ســازمان بین المللی 

زمینه تامین اجتماعی شكل داد.
گیر و ریشه ای  2.در این مقاوله نامه تامین اجتماعی راه حلی فرا

عنوان شد
گیر را پوشــش  3. در ایــن مقاولــه نامــه نظام تامیــن اجتماعی فرا

كه چتر  كردنــد  دهنــده همــه رویدادها و مشــكات مــردم معرفی 
حمایتی خود را باید برای تمامی آحاد مردمی بگستراند

ح شــده و در مقاوله نامه شــماره 102  تدابیر هشــتگانه ای نیز مطر
كه به عنوان  گرفت(  ح و مورد تصویب قرار  )كه در سال 1952 مطر

حداقلها عبارتند از:
1. تامین و پوشش خدمات درمانی

كار  2. برقراری غرامت دستمزد ایام بیكاری ناشی از 
3. مقرری بیمه بیكاری 

4. مستمری بازنشستگی
5. مقرری بیماری

6. مستمری برای خانواده 
7. مستمری برای بازماندگان

8. مستمری برای معلوالن
كــه مفهوم قرن بیســتمی دولت رفاه  گفت  كلی می توان  بــه طــور 
بــا بســط پنج زمینه اصلــی و مهم در خدمــات اجتماعی و رفاهی 

كه از این قرارند: كارگران همراه بود 
1. حمایت از سالمندان

2. بیمه اجتماعی
3. تامین اجتماعی خانواده

گسترش فرصتهای شغلی و اشتغال 4. زمینه سازی برای 
5. مراقبتهای پزشكی

گیــر در  كــه ایــن نــوع خدمــات اجتماعــی و رفاهــی بــه صــورت فرا
اجــرا  و  كشــورهای عضــو ســازمانهای بین المللــی وارد عملیــات 
كارفرمایان بــه عنوان شــركای اجتماعی  كارگــران و  شــده اســت و 
كشــور خویش و توســعه بهزیســتی منابع  در راســتای منابــع ملی 
كارفرمایان نیز  كارگــران بلكه حتــی  كردند نــه تنها  انســانی تــاش 
از ایــن قبیــل پوشــش ها بهره منــد شــده اند ضمــن آنكــه راه های 
كوتاه مــدت، میان مــدت و  بهینه ســازی آن را نیــز در برنامه هــای 

بلندمدت پی می گیرند.
در آن  عــــــــــــــضویت  بــه  توجــه  بــا  نیــز  ایــران  در  جــــــــمله   از 

 ILO) International Labour Organization( و عضویــت یكــی از 
اعضای ســندیكای شركتهای ساختمانی در شورای حّكام آن در 
گرفته و می گیرد. امروز یكی  كار  این زمینه تاشهای ویژه ای را به 
كه در  كارفرمایان ایرانی همانطوری  كارگران و  از مطالبات به حق 
ســرمقاله ماهنامه فروردین ماه )شــماره 318( آورده شــد مربوط 
كه ثروت آن مربوط به بخش  به ســازمان تأمین اجتماعی اســت 
كارگری با 21درصد و فقط 9درصد  كارفرمایی با 70درصد و بخش 
كه آورده دولت به صورت انباشــته  آن مربوط به دولت می باشــد 
كمترین آورده را دارد بر  كه  كسی  در آمده اســت و انصاف نیســت 
تمامی امور این ســازمان اشــراف و تسلط داشته باشد زیرا منابع 
ســازمان تأمیــن اجتماعی از مقوله حق الناســی اســت و از جنس 

كه دولت متولی آن باشد. بیت المال نیست 
*- International Labor Organization
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آقــای عبدالرضــا مصــری، عضــو هیــات رئیســه مجلــس نهم 

كارگران از شــائبه ادغام  نیز با اشــاره بــه نگرانی 
صنــدوق درمانــی ســازمان تامیــن اجتماعــی 
كــرد:  كیــد  در ســازمان بیمــه ســامت ایــران تا
كارگری دغدغه داشــته باشــد نباید انتظار  گــر  ا
كــه تمــام توانــش معطــوف به  داشــته باشــیم 
كید بر لــزوم آرامش روانی  تولید شــود.وی بــا تا
كارگران به سیاســت های حوزه ســامت اشاره 
بایــد  گفــت: معتقدیــم نظــام ســامت  كــرد و 
اصاح شود اما این اصاح نباید صرفا معطوف 
مدیریــت  تفــاوت  باشــد.  بیمــه ای  نظــام  بــه 

كز  كز درمانــی دولتی و در مرا دولتــی و غیردولتی بــه ترتیب در مرا
كز درمانی تامین  تامین اجتماعی اظهر من الشــمس اســت و مرا
اجتماعی دارای رتبه های عالی در ارائه خدمات درمانی هستند. 
وی خطاب به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور كه 

گفت: ســرمایه های بین   كرده بود،  در ایــن همایــش حضور پیدا 
النســلی تامین اجتماعی حاصل دســت رنج و 
كارگران و بیمه شــدگان این سازمان  خون دل 
اســت و نبایــد اجازه دهید اموالشــان بــه تاراج 
بــرده شــود. عضــو هیات رئیســه مجلــس نهم 
كرد: هیچ دولتی از ابتدای انقاب ریالی  بیان 
كمــک نكــرده  بــه ســازمان تامیــن اجتماعــی 
است، گفت: هرچه در این صندوق است مال 
كه دولت  كارگران اســت و این در حالی اســت 
هــزاران میلیارد تومان به ســایر صندوق های 
كرده اند. وی در پایان با اشاره  كمک  بیمه ای 
بــه اختصــاص 3 هــزار میلیارد تومــان برای درمــان 23 میلیون 
روســتایی از محــل افزایــش 1 درصــدی مالیات بــر ارزش افزوده 
كرد: ســازمان تامیــن اجتماعی جمعیتــی دو برابر این را  اظهــار 

كرده است. بدون دریافت ریالی از دولت بیمه 

درهمایشكارگر،سالمتورفاهاجتماعیمطرحشد:

پروژه های عمرانی شتاب بیشتری پیدا می کند
ازهفتهكارگر وز وزشــنبه6اردیبهشــتماهســالجاریهمایشكارگر،ســالمتورفاهاجتماعیدردومینر ر
دروزارتكشــوربرگزارشــد.دراینهمایشكهبهمیزبانیفراكســیونكارگریمجلسوباحضور5هزاركارگر
برگزارشدمعاوناولریاستجمهوری،وزیرتعاون،كارورفاهاجتماعی،رئیسكانونعالیكارگرانبازنشسته

تامیناجتماعی،عضوهیاترئیسهمجلسوصاحبنظرانمختلفیحاضربودند.

کانون  در ابتدای ایــن همایش آقای بیات رئیس 
گفت:  کارگران بازنشسته تامین اجتماعی  عالی 
ســرمایه ی ســازمان تامیــن ا جتماعــی متعلــق بــه 
كارگران و بیمه شدگان است. تجمیع صندوق های 
درمانی نارضایتی 8 میلیون بیمه شده این سازمان 

را درپی خواهد داشت. 
ادغــام  طــرح  در  نظــر  تجدیــد  خواســتار  وی 
صندوق هــای درمانــی شــد و  در خصــوص ادغــام 
كــرد: چنین طرحی  صندوق هــای درمانــی تصریح 
یــک بــار قبل از انقاب اســامی اجرا شــده و تبعات 
منفی آن مشاهده شده است، بعد از انقاب بخش 

درمانی ســازمان تامین اجتماعی را به بیمه شــدگان برگرداند و امید 
داریم این تجربه تلخ تكرار نشود. وی افزود: ادغام سایر صندوق های 

كــه بــا بودجــه دولــت ســاخته شــده  درمانــی 
امــا ســرمایه ســازمان  نــدارد  اســت؛ اشــكالی 
كارگــران و بیمه  تامیــن اجتماعــی مربــوط بــه 
شــدگان اســت و نبایــد بــا دیگــر صندوق های 
درمانی ادغام شود. رئیس كانون عالی كارگران 
بازنشســته ســازمان تامیــن اجتماعــی ادامــه 
كــز تامین احتماعی از  داد: بیمارســتان ها و مرا
تجهیــرات خوبی برخوردار اســت، اســتفاده از 
این خدمات حق بیمه شــدگان این ســازمان 
اســت. امیدواریــم جدا بــودن ســازمان تامین 
اجتماعی از نظام بیمه ی سامت مطابق ماده 
كرده است،  كز ملكی و درمانی را مستثنی  كه مرا 36 برنامه 5 توسعه 

بتواند ادامه داشته باشد.
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گفــت:  کار و رفــاه اجتماعــی نیــز   آقــای علــی ربیعــی وزیــر تعــاون 
كارگران در رنج اســت و ســعی دارد تا به جای  دولــت یازدهــم از رنج 
كارگران هیچ  كه بر زندگی  شــعارهای پوچ و به ظاهر رضایت بخشــی 
كارگران بنشــاند و رونق را به  كــودكان  اثــری نــدارد، خنــده را بر لبان 
كارگران و ســامت اقتصادی را مجدد به سازمان تامین  ســفره های 

اجتماعی بازگرداند.

آقــای اســحاق جهانگیــری معاون اول ریاســت جمهــوری با 
كارگران در دولت یازدهم بر همه مصالح  كید بر اینكه مصلحت  تا
دیگر ارجحیت دارد؛ عنوان كرد: در ارتباط با كار و كارگر آموزه های 
دینــی قابــل توجهی بیان شــده اســت؛ لــذا این قشــر زحمتكش 

كننده در جامعه ی ما دارای جایگاه باالیی است. تولید 
كارگر اظهار داشــت: در  وی طــی ســخنانی ضمــن تبریک هفته   
طــول 35 ســال انقــاب اســامی بــا وجــود همــه محدودیت ها 

كشــور وجــود  كــه در  اقتصــادی  و فشــارهای 
كشــور  كارگری  داشــته به طور طبیعی جامعه   
بیــش از ســایر اقشــار جامعه متحمل فشــار ها 
اّمــا علیرغــم  بــوده   اقتصــادی  و مشــقت های 
كشور  همه این مشــكات، قوی ترین پشتوانه 
كارگــران بوده انــد. وی ابــراز امیدواری  همیــن 
كــه نظــام جمهــوری اســامی بتوانــد بــه  كــرد 
كارگــران جامعــه عمل  خواســته های بــه حــق 
بــه  اشــاره  بپوشــاند. وی جهانگیــری ضمــن 
اهمیت بحث ســامت در جامعه خاطرنشــان 

كرد: توسعه ی پایدار جز با تامین سامت جامعه تحقق نخواهد 
یافت و از سویی سامت جامعه نیز جز با مشاركت آحاد ملت در 
دستگاه های مختلف محقق نخواهد شد.  معاون اول ریاست 
گفت: در هر  كشــور نیز  جمهوری  در رابطه با مســائل اقتصادی 
گروه هــای ذینفع مختلفی وجــود دارند و این  بنــگاه اقتصادی 
ح باشــند. بلكه  كارفرمایان و مدیران مطر كه فقط  طور نیســت 
كارگران مهم ترین ســرمایه های اقتصــادی یک بنگاه اقتصادی 
كه هر سال منابع هنگفتی از درآمد حاصل از  كشوری  هستند. 
فروش نفت عایدش می شود؛ می تواند این منابع را در خدمت 
تولید قرار دهد تا با ســرعت بیشــتری به ســمت پیشــرفت برود 
لــذا برنامه هــای مناســبی در دولــت در ایــن چهارچــوب بــرای 

كشور طراحی شده است.
كننــده بــا قــدرت  كــره  وی افــزود: وزیــر امــور خارجــه و تیــم مذا
كــه  نتایجــی  همــان  كــرات    مذا ایــن  از  توانســتند  دپیلماســی 

سیاست های رهبری هم بر   همان اساس بود را به دست آورند 
كنون  كــرات در دولت جدیــد تا كــه از زمــان شــروع مذا آنچنــان 

حّتی یک تحریم جدید علیه ایران وضع نشده است.
وی بــا بیــان اینكــه بنیــان تحریم هــا بــه هــم خــورده و میــزان 
فروش نفت به یک میلیون و پانصد هزار بشــكه رســیده اســت؛ 
گر ما در مورد اقدامات دولت مانور نمی دهیم  كرد: ا خاطرنشان 

كه اقدامی صورت نگرفته است. دلیلی بر این نیست 
دولــت  در  اجتماعــی  تامیــن  ســازمان  وی 
را ســمبل فرســودگی ســازمانی در  گذشــته 
كرد: در  كــرد، و خاطرنشــان  كشــور توصیــف 
كه  گذشــته در آخریــن اقدام عجیبی  دولت 
گرفــت 1800 میلیــارد تومان چک از  صــورت 
ســازمان تامیــن اجتماعــی صــادر شــد و در 
كنــون در زنــدان اســت  كــه ا اختیــار فــردی 
كــه چــه وضعــی دارد؛  و مشــخص نیســت 
گرفت.معــاون اول ریاســت جمهــوری  قــرار 
كــرد: دولــت بــدون اینكه  كیــد  همچنیــن تا
كه كشور را از وضعیت  هیاهو به راه بیندازد، به دنبال این است 

گذشته بیرون بیاورد. نابسامان ناشی از سوء مدیریت دولت 
كید بــر ضرورت افزایش  معــاون اول ریاســت جمهوری  ضمن تا
كرد: در ســال  كشــور ابراز امیدواری  صادرات و ایجاد شــغل در 
که در اختیار پروژه های عمرانی  جاری با منابع بسیار خوبی 
کند و  گرفته اســت، این پروژه ها شــتاب بیشــتری پیــدا  قــرار 
که در نتیجه تعطیلــی پروژه های عمرانی  کارگری  ده هــا هــزار 
گردند. كار و تولید باز  کار بیــكار شــده اند، مجددًا به عرصــه  از 
وی بــا بیــان اینكه این دولت با جدیــت در فكر افزایش فعالیت 
بخــش خصوصــی اســت، بــه بنگاه هــای اقتصــادی اطمینــان 
كــه دولــت در ارتبــاط بــا ایــن بنگاه هــا جــز تقســیم عرضه و  داد 
كرد.معاون اول ریاســت  تقاضــا روش دیگــری را اعمال نخواهد 
كارگران در دولــت یازدهم بر همه  جمهــوری بر اینكــه مصلحت 

كرد.  كید  مصالح دیگر ارجحیت دارد تا
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پس از معارفه مهمانان جلسه، آقای علیرضا محجوب عنوان 
گفتگــوی اجتماعــی بیــن هــم صنف هــا و بعد بین  کــرد: اول بایــد 
گیرد و بعد  كارفرمایــان در موضوعهــای مورد نظر انجــام  كارگــران و 
گفتگــوی دو جانبه،  گــردد تا حاصل آن در  بــه بیــان واحد نزدیک 
گذشــته نیز سه جانبه گرایی  به پیمان جمعی تبدیل شــود. ما در 
كردیــم و راجــع بــه موضوعــات مختلفــی از جملــه تولید  را دنبــال 
ح شــده  ملــی بحث شــد. امســال موضــوع اقتصــاد مقاومتی مطر
كنند  گفتگــو  بنابرایــن الزم اســت شــركای اجتماعــی در ایــن باب 
گفتگوها وقتی قابلیت خود  ح شــده در این  چون موضوعات مطر
را نشــان می دهند به عقد پیمان یا به تصویب قانون می انجامد. 
گفتگوها  گام ایــن  كــه پیــش  وی بــا تشــكر از مهنــدس عطاردیــان 
گفتگوهــا ســابقه دارد و تمرینــی بــرای  كــرد: ایــن  كیــد  بوده انــد تا
گفتگوهای اجتماعی است. امیدوارم در جلسات آتی  مشاركت در 
كه با این تمرین آشــنا شــده و آن را دنبال  كســانی روبرو شــویم  با 

كنند. 

گفت: خوشــحالیم  کارگــر  آقــای احمــدی زاده نیــز بــا تبریــک روز 
كارگــران و  كــه در آنهــا  از اینكــه امــروزه جلســاتی برگــزار می شــود 
گفتگو می كنند. بی شــک این  كنــار هــم می نشــینند و  كارفرمایــان 
كارگران  گــروه مكمــل هــم هســتند. وی افزود: ســرمایه اصلــی  دو 
كانون  ایرانی شســتا اســت. اما من بــه عنوان رئیس هیــت مدیره 
كارگران  كــه متعلق بــه  كارفرمایــی هنــوز نمی دانــم ایــن مجموعــه 
كنون چه ســودی به آنها رسانده است. متاسفانه به نظر  اســت تا 
می رســد شســتا به حیاط خلوت مســئولین تبدیل شــده و درباره 

كافی وجود ندارد.  عملكرد آن نیز نظارت 

ح  كه مطر گفت: مسئله ای  در ادامه مهندس محمد عطاردیان 
شد بسیار مهم است. سازمان تامین اجتماعی سه جانبه نیست. 
كارفرمایــان تامیــن می كننــد و  كارگــران و  91 درصــد ســرمایه آن را 
كمی )حدود 9درصدی( دارد. در واقع سرمایه شستا  دولت سهم 
كه  كجای دنیا در حالی  حق الناس اســت نه بیت المال. باید دید 
كرده اند، نهاد یا فردی  كســان دیگری تامین  91 درصد ســرمایه را 

درنشستتشكلهایكارفرماییوكارگریمطرحشد:

لزومسهجانبهگرایی
درسازمانتامیناجتماعی

گرامیداشت هفته  کارفرمایی، هر سال به مناسبت  کارگری و  بر اساس اصول دوجانبه گرایی و توسعه تعامالت مشترک 
کشــور برگزار  می شــود  و طی آن، مســائل و موضوعات  کارفرمایی  کارگری و  کارگر، نشســت مشــترکی بین تشــكل های 
کارفرمایان مورد بررســی قرار می گیرد. امســال  کارگران و  گروهی بین  مــورد عالقــه طرفیــن و توافقات دو جانبه فردی و 
کارفرمایــی در محل  کارگــری و  نیــز روز دوشــنبه 8 اردیبهشــت مــاه جلســه مشــترکی بــا حضــور نماینــدگان نهادهــای 
سندیكای شرکتهای ساختمانی برگزار شد. در این دیدار آقای حسین احمدی زاده رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی 
کارگر و مهندس  کارگر، آقای حاج حسن صادقی معاون دبیر کل خانه  کارفرمایان، آقای علیرضا محجوب دبیرکل خانه 

کردند. ح  محمد عطاردیان نظرات خود را حول محور تامین اجتماعی مطر
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كــه 9 درصــد ســرمایه دارد صاحــب همــه چیــز شــده اســت. بایــد 
گرایی روی  كار تشــكیل شــود و با رعایت ســه جانبه  شــورای عالی 

كند.  كه در حال ورشكستگی است نظارت  تامین اجتماعی 

و  كارگــران  گفتگــوی  نتیجــه  كار  قانــون  اینكــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
كار در 16 جلسه بررسی شد و  كارفرمایان بوده است، افزود: قانون 
كارگران  كه قرار شــد  فقط درباره 7 ماده آن اختاف وجود داشــت 
كارفرمایان به طور مســتقل نظر خود را درباره این 7 ماده اعام  و 
كار بررســی شود. اما دولت بدون تشكیل  كنند تا در شــورای عالی 
كــه الیحه  شــورا آن را بــه مجلــس فرســتاد. بــه ما وعده داده شــد 
كارفرمایــان به مجلس  كارگران و  برگردانــده می شــود تا با امضــای 

كه هنوز منتظر تحقق آن هستیم.  برود 

وی افــزود: ظاهرا می خواهند بودجه درمان ســازمانهای مختلف 
كنند و  را تركیــب و همــه را بــه نوعــی به تامیــن اجتماعی تحمیــل 
كارگرانی را كه 30درصد مزد خود را به عنوان حق بیمه پرداخته اند 
كــه هزینه ای  و بــا 3درصــد ســهم دولــت 33 مــی شــود با افــرادی 
پرداخت نكرده اند ســر یک میز بنشــانند. در واقع ســرانه درمان را 
وزارت بهداشــت بگیــرد و درمــان را تامین اجتماعــی انجام دهد. 
گر قرار باشد بودجه های درمان سازمانهای مختلف تركیب شود  ا

باید سرانه درمان را به بودجه تامین اجتماعی اضافه نمایند. 

گفتگوهــای اجتماعی و  آقــای صادقــی نیــز بــا اشــاره بــه ریشــه 
كارفرمایی  كارگــری و  گفــت: در جامعه  تشــریح اتفاقات مــاه مه 
ح بــوده ولی خروجــی آن به  گفتگوهــای اجتماعــی مطــر همیشــه 
دلیــل عــدم اهتمام دولت همیشــه مســاعد نبوده اســت. نگاه ما 
گفتگوهای اجتماعی نگاه یک  ح در  بــه قوانین و موضوعات مطــر

گیرد.  كه باید نتیجه برد- برد مدنظر قرار  طرفه است در حالی 

گفت: بذر این الیحه را  وی درباره الیحه نظام تامین اجتماعی نیز 
كاشــت و در دولت نهم و دهم درو شد. آنها عارغم  دولت هشــتم 
مخالفــت مــا الیحه نظــام جامع تامیــن اجتماعی را ارائــه دادند و 
گر در مخالفــت با آنها  كــه ا باعــث حذف شــركای اجتماعی شــدند 
همصدایــی داشــتیم ایــن اتفاقــات نمی افتــاد. مــن فكــر می كنــم 
پیرامــون  ای  كمیتــه  بایــد  كارفرمایــی  و  كارگــری  كنفدراســیون 
كار تشــكیل دهند و بــرای حل ماده 17  تامیــن اجتماعــی و روابط 
كنند. ضمن اینكه به بررســی  اساســنامه تامیــن اجتماعی اقــدام 

نقاط ضعف الیحه نظام صنفی بپردازند.

گفــت: قانون  کارگــر نیــز  آقــای علیرضــا محجــوب دبیــرکل خانــه 
كــه بایــد الیحــه ای بــه مجلــس  برنامــه حكــم صریــح داده اســت 
كــه مــورد توافــق همه باشــد. بــرای همیــن دولت  فرســتاده شــود 
كه  كرده بود  كار  مــوارد اختافی را هــم داخل موارد اتفاقی قانــون 
ح  كمیســیون مطر مغایر با قانون برنامه بود و به همین جهت در 
شــد. در نهایت از لحاظ قانونی الیحه باید استرداد می شد تا اجرا 
كار را نكردیــم و درصددیم  نگــردد امــا ما از بابت حســن نیت ایــن 
گفتگو بگذاریــم. وی افزود: در حال حاضر نیز  آن را در مجلــس بــه 
باید به مهم ترین مسئله روز یعنی مسئله سامت پرداخته شود. 

مهنــدس  محجــوب،  علیرضــا  آقــای  ســخنان  بــه  پاســخ  در 
کــرد پیش نویس قانــون تامین اجتماعی و  عطاردیان پیشــنهاد 
گیرد و پــس از امضا به وزارت  كره قرار  كار مجــددا مــورد مذا قانــون 
ح  كار مطر گــردد تــا نقــاط اختاف آن در شــورای عالــی  كار ارســال 
كرد  كامل بودن قانونهای قبلی اشــاره  گــردد. آقــای صادقی نیز به 
كه مهندس عطاردیان از وی خواســت به قابلیت پیش نویسهای 
تهیه شــده توجه نماید و افزود: ما معتقدیم نه تنها شــورای عالی 
كار بلكه سازمان تامین اجتماعی نیز باید سه جانبه هدایت شود. 

پس از اشاره آقای فروتن به وضعیت نامناسب تولید و ضرورت 
ســر و ســامان دادن بــه آن آقای رجبی، از مدیــران انجمن صنایع 
كاســتی هایی دارد، و  گفتگوهــای اجتماعی چالشــها و  گفــت:  نیــز 
بــرای اجرایی شــدن، پیش شــرطهایی را می طلبد. تا تشــكلهای 
كارفرمایی تقویت نشوند، دستاوردی نخواهیم داشت.  كارگری و 
كار وظیفه اصلی ماســت. باید به تشــكلها  تقویــت فصــل 6 قانون 
گیرد. بهره وری  اهمیت داده شود. و اجرای قانون در اولویت قرار 
باید از قوه مقننه شروع شود و این قوه در نوشتن قانون از نیروی 
انســانی خــود بهتریــن بهــره را ببــرد تا مــاده قانونی با تفســیرهای 

مختلف تهیه نشود. 

مهنــدس محمدعلی پورشــیرازی 
عضو هیات بازرســان ســندیكای 
که در  شــرکتهای ســاختمانی هــم 
ایــن جلســه حاضر بــود با اشــاره 
کثــرا خوب  کــه قوانین ما ا بــه ایــن 
روی  ســالیق  اعمــال  و  هســتند 
می گــذارد،  نامطلوبــی  تاثیــر  آنهــا 
كارفرمایان با  كارگــران و  گــر  افــزود: ا
هــم متحــد باشــند و دربــاره مبانــی 

اصلــی بــه توافــق برســند می تواننــد ســهم خــود را بگیرنــد. تامین 
كرده اند.  كه سهم خود را پرداخت  اجتماعی باید به  كسانی برسد 
متاســفانه امروزه ســامت به خطر افتاده و برای رفع این مشــكل 

الزم است سه جانبه گرایی پیگیری شود. 

در ادامــه ایــن دیــدار حاضران بــه ارائه نظــرات خــود پرداختند و 
كار و قانون  مهندس احمدی زاده با اشــاره به پیش نویس قانون 
تامین اجتماعی ضرورت بررســی مجــدد این دو پیش نویس را در 

كارفرمایی خواستار شد.  كارگری و  جلسات عالی 
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دکتر رجبعلی نیكویی مدیر عامل مجتمع 
آموزشــی ســاختمان بهاءالدیــن ادب  بــا 
كل فنــی حرفه ای  كــه مدیــر  اشــاره بــه این 
اســتان تهــران از تمركــز ایــن مركز بــر صنعت 
ساختمان در سال 1393 خبر داده است، از 
گسترش فعالیت مجتمع برای آموزش  لزوم 
كاربردي و باالبردن مهارتهای فنی  جوانان خبر داد تا با آموزشــهای 
گــردد. وی افزود: آمــوزش فنی و  آنهــا امــكان اشــتغال جوانان فراهم 
حرفه ای پرهزینه است و الزم است برای استمرار فعالیت این مركز و 
حفظ اســتقال آن تدابیر مناسبی اندیشیده شود. ظاهرا در شرایط 
كنونــی بهتریــن راه  افزایــش ســرمایه از طریــق ســهامداران عاقمند 

است

مهنــدس جــواد خوانســاری رئیــس هیئــت 
مدیــره مجتمــع آموزشــی بهاءالدیــن ادب 
شــرکت های  ســندیكای  رئیــس  نایــب  و 
ســاختمانی ایــران نیــز بــا اشــاره بــه ایــن که 
مجتمــع آموزشــی موسســه ای غیرانتفاعــی 

اســت، یادآوری کرد: ما هزینه نیروی انســانی این آموزشــگاه را فراهم 
كار حرفه ای یاد بگیرند. از این رو  می كنیم تا جوانان به راحتی بتوانند 
برای افزایش سرمایه نباید روی افزایش قیمت خدمات این مركز تمركز 

كنیم و الزم است به دنبال راههای دیگری برای این امر باشیم.

مهندس فریدون پورنیا از شرکت پایاساز نیز 
کید بر انتخــاب راه حــل بینابینی عنوان  بــا تا
كه حالت انتفاعی نباید هدف  کرد: ضمن این 
گیرد الزم اســت به خودكفایی الزم برسیم  قرار 
كــه مهندس مصطفــی زاده با بیــان این نكته 
كه هدف این مجتمع باید همیشه مدنظر قرار 
گیرد و عام المنفعه بودن آن لحاظ شود، از آمادگی سهامداران برای 

گــذاری و ســلب حــق تقدم ســهام خــود خبر  وا
داد. 

کارشــناس ثبــت شــرکتها  بــا  خانــم رحیمــی 
مســئله  ایــن  نیازهــای  پیــش  برشــمردن 

كــه قصــد  گفــت: طبــق قانــون تجــارات الزم اســت  در ســال مالــی 
افزایش ســرمایه دارید دو بازرس ثبت شــده داشــته باشــید. بعد از 
گــزارش بــازرس رســمی درباره لــزوم افزایــش ســرمایه و دالیل  ارائــه 
كرد. اما با توجــه به راههای  آن می تــوان به افزایش ســرمایه اقــدام 
موجود در این زمینه تنها راه افزایش سرمایه برای مجتمع افزایش 

نقدی سرمایه است. 

دکتــر غالمرضــا علــی زاده نیــز بــا اشــاره بــه 
ابتــدای  در  گفــت:   80-20 یــا   پارتــو  قانــون 
كاری 80 درصــد انــرژی صرف می شــود اما  هــر 
پیشــرفت حاصــل فقــط 20درصد اســت. ولی 

كار، 80 درصــد مســائل حــل می شــود.  در 20درصــد باقــی مانــده از 
كه بی شــک درباره ایــن مجتمع روی خواهــد داد. در حال  اتفاقــی 
گسترش فعالیتهای مجتمع و لزوم افزایش سرمایه آن  حاضر بحث 
ح شــده اســت. در این باره شــاید بتوان از اعضــای جدید حق  مطر
گرفــت و بــا قیمت اســمی بــه آنها ســهام داد و یــا از طریق  عضویــت 
كرد تا شرایط برابری  ارزیابی زمان حال ســهام )صرف سهام( اقدام 
آنها با ســهامداران قدیمی فراهم شود و یا حقوق سهامداران قبلی 
كاركرد این مجتمــع می توان همین  گــردد. البته بــا توجه به  لحــاظ 
كرد چرا  گســترش فعالیــت مجتمع اســتفاده  حــق عضویــت را برای 
 CSR كه فعالیتهای مجتمع آموزشی بخشی از مسئولیت اجتماعی
اعضای سندیكای شركتهای ســاختمانی ایران و جامعه مهندسی 

كشور است. 

مهندس محمــود مصطفی زاده  نیز با ذکر این 
کــدام از ســهامداران ایــن  کــه هیــچ  مطلــب 
مجتمــع بــه فكر ســود بــردن نیســتند، عنوان 
کــرد: حرفه منــد شــدن جوانــان ســرمایه گذاری 
كــه بــه  كشــور اســت  بلنــد مــدت بــرای توســعه 

كســی  نحوی همه مردم از آن منتفع خواهند شــد. آموزش رســمی 
را حرفه منــد نمی كنــد از ایــن رو الزم اســت جوانــان درس خوانــده 
حرفه منــد شــوند. در همــه جــای جهان بخــش خصوصــی متقبل 
آموزشــهای حرفــه ای می شــود و دولــت فقــط تحصیات رســمی را 
گامــی بــرای  پیگیــری می كنــد. بی شــک فعالیتهــای مجتمــع ادب 

گسترش این نوع مهارتها است. 

روز یكشــنبه 21 اردیبهشــت  مجمــع عمومــی فــوق العــاده صاحبــان ســهام مجتمــع آموزشــی بهــا الدیــن ادب در محــل 
سندیكای شرکتهای ساختمانی برگزار شد تا درباره افزایش سرمایه این مجتمع به تبادل نظر بپردازند. در این دیدار تنی 

چند از سهامداران، و مشاور ثبت شرکتها حاضر بودند.

مجمع عمومی فوق العاده مجتمع آموزشی بهاء الدین ادب برگزار شد
افزایش سرمایه مجتمع 

با روش سلب حق تقدم خرید اعضای قبلی
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کردید  کــه وفای به عهــد  آقــای مهنــدس علیــاری از جنابعالــی 
و  تشــكر  نمودیــد  فراهــم  را  مصاحبــه  دوم  قســمت  امــكان  و 

سپاسگزاری می کنم.

كاركنان و اعضای محترم  كوشــش جنابعالــی و    مــن نیز از تاش و 
كه در فرهنگ سازی دانش تحقیق و توسعه  كمیســیون انتشارات 
كمیســیون همیــاری و همراهــی می نمایند سپاســگزارم و  بــا ایــن 

آماده پاسخگویی به سؤالهای شما هستم.

امــروز بحــث طراحــی ســاختار ســندیكا را مورد بررســی و تجزیه 
گزاره هــای پایانی  کــه در  و تحلیــل قــرار می دهیــم. همانطــوری 
کردیــد طراحــی ســاختار دارای دو الگــوی  قســمت اول اشــاره 
 در مــورد هــر یــک از دو ســطح 

ً
ســطح اول و دوم بــود. لطفــا

گرامی ماهنامه پیــام آبادگران ارائه  توضیحــی برای خواننــدگان 
دهید.

كه آن را براســاس قرارداد    برای پاســخ به ســؤال شــما الزم اســت 
تنظیمی بین ســندیكا و شركت مهندسی شــبكه پژوهش بهنگام 
كنم. در این قرارداد ابتدا طراحی معماری سازمانی سندیكا  بیان 
ح بود و در مرحله بعدی طراحی روش پیاده ســازی و نظارت  مطر

گرفت. بر اجرای برنامه های استراتژی سندیكا مورد توجه قرار 

که چه فعالیتهایی  کنم  ح  پس بهتر است سؤال را اینگونه مطر
در جهت طراحی معماری سازمانی سندیكا انجام شده است.

كه   برای طراحی معماری ســازمانی ســندیكا موارد زیر انجام شــد 
گــر مقداری  ح می دهیم و ا گام هــای اجرایی، آن را شــر بــه ترتیــب 

كه صورت پذیرفته  كاری اســت  كام دارد بــه دلیل ماهیت  اطالــه 
ح  گام به شر گام به  است و من سعی می كنم روند این معماری را 

زیر توضیح دهم:
كه نقشه استراتژیک سندیكا  كمیســیون سعی نمود  1. درگام اول 

كند. را روزآمد نماید و یا به بیانی بهتر بروزرسانی 
طـــــــــــــــــــــــــراحی روش  بـــا  كمــــــــــیســـــــیون  دوم  گــــــــــام  در   .2 
كافـــی و  بـــا دقـــت و امعان نظـــر    CPM (Critical Path Method)
بـــا تشـــكیل جلســـات متعـــدد، مســـیر بحرانـــی برنامـــه را تعییـــن 
و اهـــداف و فعالیتهـــای مســـیر بحرانـــی را در ســـال 91 مشـــخص 

ــود. نمـ
دفتــر  كمیتــه  توســعه  و  تحقیــق  كمیســیون  ســوم  گام  در   .3
كــه 4نفــر از میان  مدیریــت تغییــر )TMO( را بــا 7نفــر تشــكیل داد 
اعضــای هیأت مدیــره انتخــاب شــدند و 3نفر نیــز از متخصصان و 

كمیته عضویت یافتند. كارشناسان به عنوان مشاور در این 
كمیتــه TMO بــا توجــه بــه تعییــن و مشــخص  گام چهــارم؛  4. در 
شــدن مســیر مذكــور و اهــداف و فعالیتهــای متناســب بــا مســیر  
كارت امتیازی متوازن مربوط به برنامه ها  بحرانی نســبت به تهیه 

گماشت. و  اقدام های بهبود مسیر بحرانی همت 
و  برنامه هــا  تحلیــل  بــه  اقــدام   TMOكمیتــه پنجــم؛  گام  در   .5

اقدامات بهبود در قالب جدول Clious بعمل آورد.
كمیسیون ها  ح وظایف  گام ششــم؛كمیته اقدام به تهیه شر 6. در 
كلیه امور  كه  گردید  كاركنان ســندیكا نمود. در این زمینه ســعی  و 
گیــرد و مغفــول واقع نشــود. در ضمن از مــوازی كاری  مدنظــر قــرار 
كاركنان نیز در چارچــوب برنامه های  نیــز جلوگیــری به عمل آیــد و 

گفتگو با  آقای مهندس علیاری رئیس کمیسیون تحقیق و توسعه سندیكا  قسمت دوم 

برنامهاستراتژیکسندیكابا10هدفراهبردی
و72پروژهعملیاتی

اشاره:
مهنــدس   آقــای  بــا  مصاحبــه  اول  بخــش   
و  تحقیقــات  کمیســیون  رئیــس  علیــاری 
توســعه ســندیكا درماهنامــه شــماره 318 

ارائه شد.
ایــن شــماره جهــت  در  آن  قســمت دوم  
گرامــی  خواننــدگان  بهره گیــری  و  اطــالع 

ج  می شود. ماهنامه  پیام آبادگران در
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كامل  كاریشــان اســت آشــنایی  ســازمانی با آنچه به عنوان وظایف 
یابنــد و حــوزه مســئولیتها و فعالیتها هم تفكیــک و هم مرزهای آن 

گردد. معلوم 
ح وظایــف بــا  گام هفتــم نســبت بــه تحلیــل فراینــدی شــر 7. در 

استفاده از الگوی sipoc اقدام بعمل آمد.
 (Mission( مأموریــت  بیانیــه  تدویــن  و  تهیــه  بــه  هشــتم  گام   .8
كه البته تدوین و تنظیم این بیانیه  كمیســیونها اختصاص داشــت 
مأموریــت در هم پوشــی و ارتبــاط خــاق بــا چشــم انداز )Vision( و 

مأموریتهای ذاتی سندیكا قرار داشت.
كمیســیونها  محــوری  و  اساســی  وظایــف  ح  شــر نهــم  گام  در   .9
گردیــد، تــا بــا  براســاس بیانیــه مأموریــت تعریــف شــده مشــخص 
 توجه به شــرایط تعریف شــده مذكــور، تناســب های الزم میان آنها

 ایجاد شود.
كمیســیونهای ســندیكا در راســتای بیانیه مأموریت، چشــم انداز و 
ح وظایف  اهداف راهبردِی مصوب ســندیكا، بیانیه مأموریت و شر
ح  اساســی و محــوری خــود را تدویــن ، و بــه تحلیــل فراینــدی شــر
كه انجام اقدامات مشروحه  وظایف مذكور مبادرت بعمل آوردند، 
كلیدی ســندیكا را فراهم  فــوق زمینه الزم جهــت تهیه فرایندهای 

گردانید.

که توضیح دادید، شناســایی   بســیار خوب از موارد نه گانه ای 
کــرد. چگونــه ایــن  فرایندهــای ســندیكا بیشــتر نظــر مــرا جلــب 
کلیدی مشــخص و معین  فرایندهــا یــا به بیــان بهتر فرایندهــای 

شد؟

كلیدی ســندیكا، اقدامات  بمنظور مشــخص نمــودن فرایندهــای 
گام هــای 9گانــه مذكــور انجــام پذیرفته  مشــروحه ذیــل در امتــداد 

است: 
1. تهیه چارت موقت سازمانی سندیكا

2. تهیه نقشه فرایندی سندیكا
ح  كلیــدی و 11 فرایند اصلی )كه در انتهای شــر 3. تبییــن 4 فراینــد 

گردیده اند( اقدامات اخیر مشخص 
كلیــدی و چــارت ســازمانی  4. تهیــه نمــودار تركیبــی فرایندهــای 

سندیكا
5. تهیه شناسنامه مربوط به فرایندهای اصلی سندیكا

كلیدی و 11 فرایند اصلی سندیكا: عناوین 4 فرایند 
كلیدی برنامه ریزی شامل 3 فرایند اصلی: 1. فرایند 

     - سیاست گذاری و تدوین اهداف استراتژیک 
     - جاری سازی اهداف و استراتژیهای عملیاتی 

كنترل و بازنگری در اهداف و استراتژیها  -     
كلیدی MCU )واحد اصلی هماهنگی( شــامل 3 فرایند  2. فراینــد 

اصلی:
     -  اداری / دبیرخانه

 ict -     
     - مالی

كلیــدی روابــط عمومــی )مدیریــت ارتباطات( شــامل 3  3. فراینــد 

فرایند اصلی: 
     - شناســایی و تحلیل خواســته های اعضای سندیكا و نهادهای 

بیرونی
     - طراحی محتوای پیام و انتقال و ارزیابی

     - ایجاد و توسعه روابط بین الملل
كلیدی طراحــی ارائه خدمات و ارزیابی شــامل 2 فرایند  4. فراینــد 

اصلی: 
     - بررسی و ارزیابی راه حلها )قابلیت های پاسخگویی( 

     -  ارائه خدمات/ ارزیابی

کمیســیون تحقیــق و   بــا توجــه بــه برنامه هــای ارائــه شــده در 
که به نوعی مدرنیزاسیون ســاختاری و محتوایی تعریف  توســعه 
می شــود برای دســتیابی به این شــرایط و وضعیت مطلوب الزم 
است پروژه هایی تعریف شود به ویژه در راستای  هوشمند سازی 
 فعالیت 

ً
ســازمانی و تبدیل ســندیكا به نهادی یادگیرنــده، لطفا

کمیسیون را در این زمینه توضیح دهید.

كمیســیون تحقیــق و  كردیــد  كــه بــه درســتی اشــاره    همانطــوری 
توســعه در فازبنــدی 72 پــروژه مصــوب، تعــداد 16 پــروژه را بــه امــر 
كــه بــا رعایــت اولویت بنــدی آنهــا،  مذكــور اختصــاص داده اســت 
نسبت به اجرای تعدادی از پروژه ها نیز اقدام بعمل آورده است.   

 در مورد پروژه های دارای اولویت اول سندیكا توضیحی 
ً
 لطفا

کمیتــه چگونــه در این زمینــه به بررســی پرداخت و  ارائــه دهیــد 
حاصــل روزهــا و هفته هــا جلســات متعــدد و مكــرر پروژه هــای 

کنید. اولویت اول را تشریح 

 مــوارد زیــر در پروژه هــای دارای اولویــت اول، عملیاتــی و اجرایــی 
گردید:

گــردش آزاد اطاعــات بــه ویژه در     - ایجــاد پرتــال ســندیكا جهــت 
كار براســاس شــاخصهای تعیین شــده در  كســب و  رابطه با محیط 

زمینه های:

 -  استراتژی اطاعاتی سندیكا

 - مشخصات پرتال سندیكا

 - ذینفعان و مشتریان 

 - مزیت های مورد انتظار

   - بهره گیــری از صــدا و ســیما و رســانه های نوشــتاری، شــنیداری 
بــا حضــور اعضــای هیأت مدیــره در برنامه هــای صنفــی و  حرفه ای 
و هماهنگی هــای مســتمر بــرای بهره گیــری از این قبیــل اهرم های 

فرهنگ سازی.

كــه در زیرمجموعــه اولویت اول قرار دارد؛ بررســی   - پــروژه دیگــری 
كه بر  و تجزیــه و تحلیــل و شــناخت دقیــق قوانین و مقرراتی اســت 

كار اعضای سندیكا تأثیر می گذارد  كسب و  محیط 

كه پایه ســاختن، شــناختن اســت و به نوعی تحقیق     - از آنجائی 
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كمیســیون مشــخص  و پژوهــش تولیــد علــم اســت در ایــن زمینه 
ح پژوهشــی در هر ســال از طریق برون سپاری  كرد حداقل یک طر
بــه صنعــت احــداث محــول شــود تــا بــا بررســی های پیمایشــی و 
میدانــی ضریــب اطمینان برنامه هــا را از طریق آن بــاال ببریم و به 
 از طریق آموزش در ســطح 

ًٌ
نوعی تولید علم بومی شــده را مجددا

كه فرایند  شــركتهای عضو و جامعه مهندســی توزیع نماییم. زیرا 
كــه در این  توســعه بــر تحقیــق و آمــوزش و ترویج مبتنی میباشــد 

كامًا دیده شده است. پروژه 

توســعه  اول،  اولویــت  پروژه هــای  پنجــم  مجموعــه  زیــر  در   -    
كمیســیون در  گرفت و  دانــش تفكــر و برنامه ریــزی راهبــردی قــرار 
كــه با تشــكیل اتــاق فكــر )Think tank( و  ایــن زمینــه ســعی نمود 
بــا بهره گیــری از طوفان مغــزی )Brain Storming( و روشــهای آراء 
خبــرگان )Delphi( هم اندیشــی و دانــش تفكــر جمعــی را توســعه 
دهــد و براســاس آن برنامه ریــزی راهبردی را طراحــی نماید البته 
كــه در ادبیات قرآنی ما این امر به دفعات توصیه شــده  می دانیــد 
اســت و در اعتقادات ما مســلمانان نظر جمع بوی وحی می دهد 

كه وحی است نزدیک می شود. یعنی به حقیقت مطلق 

- در زیرمجموعــه ششــم پروژه هــای اولویت اول، ارتقاء سیســتم 
دســت  نتیجــه  ایــن  بــه   TMO.گرفــت قــرار  اداری  اتوماســیون 
كاغذ  كــه بــرای چابک ســازی ســازمانی و عــدم اســتفاده از  یافــت 
گســترش ســازمانهای مجازی  كــردن امور و به نوعی   )paperless)
كــه اتوماســیون اداری، هــم متحــول  (virtual office( الزم اســت 
كه طرفــداران محیط  شــود و هــم ارتقــاء وضعیت یابــد. می دانید 
كاغــذ یعنــی نابودی یــک درخت و  كه هــر برگ  زیســت معتقدنــد 
كــه منادی حفظ محیط زیســت هم در عرصــه باورهای دینی  مــا 
و هــم میثاق هــای ملــی بوده ایــم، بیــش از پیــش می بایســتی بــه 
اقدامهــای  زمینــه  ایــن  در  كــه  كنیــم  توجــه  اداری  اتوماســیون 
كامًا اجرایی شــد. امــروز تمامی  مؤثــری بــه عمل آمــده و وارد فاز 

شــركتهای عضو ســندیكا از طریق  Email  و sms جمعی پوشــش 
داده می شــوند و از طریــق اتوماســیون اداری تمامــی امــور آنهــا 

انجام می پذیرد.

 در زیــر مجموعــه بعــدی یعنــی هفتــم توســعه شــبكه اینترنتــی 
كه در باال اشــاره شــد  كه آن هم همانطوری  ســندیكا قرار داشــت 
كامــًا فعــال اســت و صددرصــد شــركتهای عضو و ســایر نهادهای 
  ( Extranet(كســترانت مرتبــط را از طریــق اینترانــت )intranet( و ا

پوشش می دهد.

بحــث  اول،  اولویــت  پروژه هــای  هشــتم  مجموعــه  زیــر  در   -    
كاغذ بود  paperless یــا انجــام امــور ســازمانی بــدون بهره گیــری از 
كــه در زیرمجموعــه ششــم به دلیــل هم پوشــی ســؤال در آنجا نیز 
بــه آن اشــاره شــد. ایــن مجموعــه پروژه هــای اولویــت اول بــرای 
كه مورد به مورد آن به روش PDCA- )برنامه ریزی،  ســندیكا بود 
كنتــرل و اجــرا( و پــس از دریافــت بازخــورد آن عملیاتــی و  اقــدام، 

اجرایی شد.

کارهــای زیــادی در  کــه    آقــای مهنــدس علیــاری می بینیــم 
در  می بایســتی  طرفــی  از  و  کرده انــد  ذخیــره  برایتــان  کارتابــل 
جلسه ای نیز شرکت نمایید این قسمت مصاحبه را به همین 
جــا پایــان می دهیــم و بــا دریافــت پذیــرش مصاحبــه ای دیگــر 
که با  از طــرف جنابعالــی قســمت ســوم آن را بــه وقــت دیگــری 
هماهنگی با شــما تنظیم خواهد شــد موکول می کنیم. بار دیگر 
کردید تشكر  که برای مصاحبه فراهم  از جنابعالی برای فرصتی 

و قدردانی می شود.

- مــن هــم از شــما و همكارانتــان بــرای پیشــبرد ایــن مصاحبــه 
وقــت  حتمــًا  می كنــم.  قدردانــی  و  تشــكر  آن  اطاع رســانی  و 

مصاحبه ای دیگر را با هماهنگی شما تعیین می نمایم.

به امید دیدار



35
35

ن
گرا

اد
م آب

پیا

اشاره:
شــرکت ایســتافر یكی از اعضای ســخت کوش و پرتالش ســندیكای شــرکتهای 
توســعه  در  گســترده ای  بســیار  فعالیتهــای  دارای  کــه  اســت  ســاختمانی 
کشــور می باشــد. بــرای بهره گیــری از تجربیــات و دانــش بومــی  زیرســاختهای 
شــده مدیران ارشــد شــرکتهای عضو مصاحبه ای با آقای مهندس محمدرضا 
عسگریان عضو هیأت مدیره این شرکت انجام گرفته است که   نظر خوانندگان 

گرامی ماهنامه پیام آبادگران را به آن جلب می نماییم.

عضوهیاتمدیرهشركتایستافرعنوانكرد:

پیگیری مطالبات صنفی باید
 به صورت پرونده محوری باشد
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  آیا انجمنها و تشــكلها در رسیدن به 
مطالبــات قانونــی اعضای خــود موفق 
بوده انــد؟ بــا چه راهكارهایــی می توان 
گروههــا را برای  تاثیرگــذاری تــالش این 

موفقیت افزایش داد؟
ضمــن تشــكر از زحمــات همــكاران عزیــز 
اعضــاء،  قانونــی  مطالبــات  پیگیــری  در 
متاســفانه بــه علت عــدم اهتمــام جدی 
و واقعــی دولت هــا به حل مســائل بخش 
خصوصــی، خصوصًا در ســال های اخیر، 
تاش هــای همكاران عزیــز عمومًا نتیجه 
كه بتوان  مشــخصی در برنداشــته اســت 
كّمــی نتایج  بر اســاس آن نمودار بررســی 
گــر بود به  كــرد و یــا ا عملكــرد را اســتخراج 
نظــر  بــه  اســت،  بــوده  محــدود  صــورت 
می رسد در این راســتا پیگیری مطالبات 
پرونــده  صــورت  بــه  می بایســت  صنفــی 

كار پیگیری و تطبیق بــا مصوبات بخش های  محــوری در دســتور 
گیرد. دولتی قرار 

کارآمدن دولت  گفتگوی دولت و بخش خصوصی با روی    آیا 
جدیــد بــه نتیجه مطلوبــی خواهد رســید؟ جایگاه تشــكلهای 
خصوصــی  بخــش  و  جدیــد  دولــت  گفتگــوی  در  را  حرفه منــد 

چگونه می بینید؟ 
خوشــبختانه بــه نظر می رســد بر خاف آنچه قبــل  از این دیده ایم 
بخــش  بــا  تعامــل  جهــت  بیشــتری  اهتمــام  ظاهــرًا  دولــت  ایــن 
خصوصــی دارد لیكــن در این راســتا می بایســت رصــد الزم صورت 
پذیــرد تــا اواًل نتایج به ســمت بخش خصوصی واقعی ســوق داده 
كلی مورد بحث در اینگونه جلسات،  ج از مباحث  شــود. ثانیًا خار
مــوارد مشــخصی بــا نقطــه مشــخص شــروع و پایــان )هــدف( بــه 

ح  ماننــد پروژه هایــی مشــخص )فرضــًا طر
گــذاری 500 پروژه نفتی، پتروشــیمی به  وا
كنسرســیوم های بخش خصوصی( تعریف 
گردیــده و ضمن پیگیــری جهت به نتیجه 
گــزارش وضعیت هر پروژه  رســیدن موارد، 
)پرونــده( در مقاطــع مشــخص زمانــی در 

گیرد. اختیار اعضاء قرار 

در  موجــود  تغییــرات  بــه  توجــه  بــا    
صنعــت  آینــده  کشــور،  کالن  مدیریــت 

احداث را چگونه می بینید؟
نظــر  در  بایــد  ســئوال  ایــن  بــه  پاســخ  در 
كــه آینــده وافــق صنعــت  داشــته باشــیم 
احــداث تحت تاثیر مولفه هــا و متغیرهای 
كه بعضًا ریشــه درگذشته  گونی اســت  گونا
نیــز دارنــد، از ایــن حیث تغییــرات موجود 
تاثیرگــذاری  زمانــی  كشــور  مدیریــت  در 
تثبیــت،  جهــت  در  حركــت  ابتــدا  كــه  داشــت  خواهــد  مطلــوب 
سالم ســازی و رقابت پذیــر ســازی بســتر صنعــت احــداث صــورت 
پذیــرد تــا امكان رشــد و تقویت بخــش خصوصی به عنــوان موتور 
محــرک ایــن صنعت صورت پذیرد. در این راســتا به نظر می رســد 
یكــی از بزرگتریــن معضات تقابــل ناعادالنه بخــش خصوصی غیر 
واقعــی )خصوصــی- دولتی( با بخش خصوصی حقیقی اســت. در 
حــال حاضر با توجه به حضور بخــش خصوصی غیر واقعی در بازار 
گروه،  ج از تصور توســط این  كار و دریافــت بودجه هــای جاری خار
آینــده بخــش خصوصی و نتیجتــًا صنعت احــداث نامعلوم بوده و 
كه در یک سوی آن اوج  به مانند ایســتادن در لبه پرتگاهی اســت 
گرفتن عناصر صنعت احداث و در سوی دیگر زوال عناصر سازنده 

آن یعنی شركت های خصوصی فعال در این عرصه می باشد.
  بــه نظــر شــما بــا در نظــر داشــتن درجــه اولویــت فعالیتهــای 

کــم نظیری در پیش    فرصت هــای 
روی وجــود دارد: بحــران انرژی در 
اروپــا و امــكان فعال ســازی مجدد 
پتروشــیمی،  و  گاز  نفــت،  حــوزه 
گازی بی شــمار موجود  حوزه های 
در کشور، مزیت های رقابتی کشور 
مــس،  کارخانجــات  احــداث  در 
سنگ آهن و ... در این میان آنچه 
کردن  مهم به نظر می رسد برطرف 
ضعف های مدیریتی و از بین بردن 
رانت های مخرب فضای رقابت در 
کنــار اســتفاده از قوت هــای فنــی و 

تجربی بخش خصوصی می باشد



37
37

ن
گرا

اد
م آب

پیا

ســال  در  عمرانــی  طرحهــای  پیمانــكاری  شــرکتهای  اجرایــی 
1392، تهدیدهــا، فرصتهــا، ضعف هــا و قوت هــای پیــش روی 
شــرکتهای ســاختمانی در ســال 1393، بــه ترتیــب اولویت چه 

مواردی هستند؟
متاســفانه در حال حاضر به دلیل شــرایط موجود اقتصادی، افق 
روبــروی شــركت های ســاختمانی تا حــدودی غبارآلود می باشــد، 
كشــور، ثانیًا عدم  اواًل محدودیت هــای بســیار زیاد بودجه عمرانی 
حضــور موثر ســرمایه گذاران خارجــی تهدیدهای مهــم پیش روی 
مــا در ســال جــاری می باشــند. بــه این مجموعــه می تــوان رقابت 
ناســالم و نابرابــر شــركت های شــبه دولتــی )خصوصــی - دولتــی( 
ج از تصــور را بــا شــركت های ضربــه دیــده  دارای بودجه هــای خــار
كــم نظیری  كــرد. در این میــان اما فرصت های  خصوصــی اضافــه 
نیــز در پیــش روی وجــود دارد: بحــران انــرژی در اروپــا و امــكان 
گازی  گاز و پتروشیمی، حوزه های  فعال سازی مجدد حوزه نفت، 
كشــور در احداث  كشــور، مزیت هــای رقابتی  بی شــمار موجــود در 
كارخانجــات مــس، ســنگ آهــن و ... در ایــن میان آنچــه مهم به 
كــردن ضعف هــای مدیریتــی و از بین بردن  نظــر می رســد برطرف 
كنــار اســتفاده از قوت هــای  رانت هــای مخــرب فضــای رقابــت در 
فنــی و تجربی بخــش خصوصی می باشــد، توانمندی های بخش 
كشــور در منطقه بی نظیر  خصوصی بدنه مهندســی و پیمانكاری 
كم نظیــر اســت، اســتفاده  كشــورهای در حــال توســعه  و در بیــن 
بهینــه از این توانمندی ها بر عهــده دولتمردان و وظیفه ما اتحاد 
و هماهنگــی در جهــت هدایــت دولتمردان به ســمت اســتفاده از 

این نیروی عظیم می باشد. 

  بــه نظــر جنابعالــی دولت تدبیــر و امید برای بهبــود وضعیت 
صنعت احداث چه اموری را  باید در راس توجه خود قرار دهد؟
بهبــود وضعیــت صنعــت احــداث نیازمنــد طــی مراحــل مختلفی 
كــه انجام هر مرحله متضمن بهبود نســبی شــرایط این  می باشــد 

كه بیشــتر هم اشــاراتی  صنعت می باشــد. در این راســتا همچنان 
شــد به نظر می رســد مــوارد ذیل می بایســت در اولویــت اقدامات 

گیرد: دولت قرار 
1( سالم ســازی فضــای رقابت، حمایت از بخــش خصوصی واقعی 
كار بــا توجه به  و تدویــن دســتورالمل های مناســب جهــت ارجاع 

سوابق شركت ها در این صنعت.
2( پرداخــت هرچه ســریعتر مطالبات شــركت های خصوصی با در 

گرفتن ضرر و زیان دیركردها )با راهكار مناسب(. نظر 
3( تقویــت بخــش خصوصی بــا اعطــای تســهیات فاینانس قابل 

خ های جهانی. رقابت با نر
4( تشــكیل سازمان، ستاد و یا بانكی خاص جهت مراجعه بخش 
خصوصی در صورت نیاز به تســهیات فاینانس، الزام آن ســازمان 
خــاص جهــت پیگیری تامین این تســهیات از طریــق بانک های 
دولتــی و موسســات مالــی دولتــی و همچنیــن الــزام بانک هــای 

دولتی جهت تامین تسهیات مربوطه.
5( جــذب هــر چــه بیشــتر ســرمایه های خارجــی و تامیــن امنیــت 

سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی.
ج  6( حمایــت ســازمان یافتــه و مــدون از بخش خصوصــی در خار
كشــورهای دارای مزیــت رقابتی مانند  كشــور خصوصًا  از مرزهــای 
قراردادهــای  عقــد  همچنیــن  ازبكســتان،  و  كردســتان  عــراق، 
كشــورهای مذكور جهت حل مشــكات تامین مالی  بین المللی با 

و ضمانتنامه های بانكی.
از فرصت هــای موجود می توان به حضور در پروســه فعال ســازی 
مجــدد حــوزه نفــت، پتروشــیمی و تولــد دوبــاره دوران طایــی 
گرفت.  كــرد. تهدیدها را هــم نباید نادیــده  پــارس جنوبی اشــاره 
از جملــه از بیــن رفتــن پیمانــكاران واقعــی بخــش خصوصــی بــه 
واســطه حضــور شــبه دولتی هــای در ظاهر خصوصی به حاشــیه 

رانده شده است.
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معاونسرآمدیوبرنامهریزیشركتفرایندنوعنوانكرد:

انجمن ها در تصمیم سازی و تصمیم گیری 
کمیتی  مملکت ورود نماید حا

  آیــا انجمنهــا و تشــكلها در رســیدن بــه مطالبــات قانونــی 
اعضــای خــود موفــق بوده انــد؟ بــا چــه راهكارهایــی می تــوان 

گروهها را برای موفقیت افزایش داد؟ تاثیرگذاری تالش این 
بــرای  تشــكلها  و  انجمنهــا  فلســفه وجــودی  هنــوز  مــا  كشــور  در 
كمیــت از یكطــرف و بــرای خــود اعضــای آنهــا از ســوی دیگــر  حا
كســب مطالبات  تعریــف نشــده اســت تــا بتوان انتظــار داشــت در 
قانونی موفق شــوند. در این راســتا پیشنهاد می گردد تا انجمن ها 
كمیتــی مملكــت ورود نماید  در تصمیم ســازی و تصمیم گیــری حا

نه به عنوان یک نهاد حقوقی بی اهمیت. 

کارآمدن دولت  گفتگوی دولت و بخش خصوصی با روی   آیا 
جدیــد بــه نتیجــه مطلوبی خواهد رســید؟ جایگاه تشــكلهای 
گفتگوی دولت جدید و بخش خصوصی چگونه  صنفی      را در 

می بینید؟ 
تــا زمانیكه دولــت به عنوان یک بنگاه عمــل می نماید و به دنبال 
كســب ســود در بخش نامه های مختلف اســت، این امر بی نتیجه 
عنــوان  بــه  قضائیــه  قــوه  زمانیكــه  تــا  دیگــر  ســوی  از  می باشــد. 
كارآفرینــان و ســرمایه گذاران بــه شــكل  یــک نهــاد قانونــی حامــی 
چابــک و ســالم عمــل ننمایــد  تغییــر چندانــی در بهبــود اوضــاع 
كارهــای  كــه مطمئنــا در فضــای انجــام  روی نخواهــد داد. چــرا 

كــه در این مورد  اقتصــادی اختافهایی به وقوع خواهد پیوســت 
قــوه قضائیــه نتوانســته جوابگــوی بنگاههــا منجملــه شــركتهای 

ساختمانی باشد. 

  بــا توجــه به تغییرات موجود در مدیریت کالن کشــور، آینده 
صنعت احداث را چگونه می بینید؟

گر اوضاع با این منوال ادامه یابد هیچ تغییری دیده نخواهد شد. ا
- بــه نظــر شــما بــا در نظــر داشــتن درجــه اولویــت فعالیتهــای 
اجرایی شرکتهای پیمانكاری طرحهای عمرانی در سال 1392، 
تهدیدهای پیش روی شــرکتهای ســاختمانی در ســال 1393، 

چه مواردی هستند؟ 
بزرگ شــدن ابعاد اقتصادی و بنگاه داری دولت و عدم پیشــرفت 
كه می تواند  كشــور را می توان از مواردی دانست  در توســعه قضائی 

كند. شركتهای ساختمانی را در سال 1393با مشكل روبرو 

  بــه نظــر جنابعالــی دولت تدبیــر و امید برای بهبــود وضعیت 
صنعت احداث چه اموری را  باید در راس توجه خود قرار دهد؟

گــذاری آن به  بایــد خــروج از فعالیــت اقتصادی و بنــگاه داری و وا
گیرد. بخش خصوصی مدنظر قرار 

ماهنامــه پیــام آبادگران تــالش دارد اقدام به نظرســنجی 
مســائل  و  مشــكالت  دربــاره  انجمــن  عضــو  اعضــای  از 
گرفته  مبتالبه شــرکتهای ساختمانی و تالشــهای صورت 
بــرای حــل ایــن مشــكالت نمایــد. و بــرای تحقق ایــن امر 
بــه ســراغ حرفه منــدان صنعــت احــداث مــی رود. در این 
کوتاهــی بــا مهنــدس رضــا نجــف آبــادی  شــماره تمــاس 
فراهانــی معاون ســرآمدی و برنامه ریزی شــرکت فرایند نو 
گفتگوهای انجام شــده خبرنگار  که خالصه  کردیم  برقرار 
ج  ماهنامه را جهت اطالع خوانندگان محترم ماهنامه در

می نماییم.
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شگفت انگیزترین معماری های ایران کدامند

میراث  گرانسنگ هنر معماری 
و شناسنامه ملی ایرانیان را پاس بداریم

ســوم اردیبهشــت ماه روز معماری است. ایرانی ها هنر و خاقیت 
كردند و در طول ســالیان دراز، بناهایی  خــود را بــا معماری تلفیق 
كه امروز از آن ها به عنوان شگفتی های معماری دنیا  را ساختند 

یاد می شود. 
امروزه معماری را یک هنر اجتماعی می دانند. در اصول معماری، 
اجتماعــی بودن و ســازش بنا بــا محیط و اجتمــاع اهمیت زیادی 
گذشت  كه پس از  كردند  دارد. معماران ایرانی بناهایی را طراحی 
كرده اند و  صدها ســال، همچنان شــگفتی و زیبایی خود را حفظ 
طراوت و تازگی ابتدای ســاخت خود را از دســت نداده اند. شــاید 
كه دیــدن چندباره یک بنــای زیبا برای ما  بــه همین دلیل اســت 

كننده نیست. خسته 
ســابقه معمــاری ایــران را مربــوط بــه هــزاره هفتــم قبــل از میــاد 
در را  هایــی  ویژگــی  ایرانــی  معمــاران  دوران  همــان  از   می داننــد. 

كه معماری ایران را شناســنامه دار  گرفتند  كار   طــرح های خود بــه 
كرد و ویژگیهای خاص و منحصربه فردی به آن بخشید. محاسبات 
دقیــق، فــرم درســت پوشــش، رعایــت مســائل فنــی و علمــی در 
ســاختمان، ایوان های رفیع، ســتون های بلند و باالخره تزئینات 

كردند. كه معماری ایران را باشكوه و زیبا  گون بودند  گونا
كرد. پارســی،  معمــاری در ایــران ســبک هــای مختلفــی را تجربــه 
پیــش پارســی، مــادی، پارتــی و معمــاری هــای خــاص دوره های 
هخامنشــیان، ســلوكیان و ساســانیان از شــیوه هــا و ســبک های 
متنوع معماری پیش از ظهور اسام در ایران بودند. پس از اسام 
نیز سبک های خراسانی، رازی، اصفهانی و آذری بخش مهمی از 

معماری را شامل می شدند.
گی های معماری برخی از این بناهای شگفت  مروری داریم بر ویژ

انگیز.

تختجمشید
 معمــاری تخت جمشــید از شــگفتی هــای طراحی و ســاخت بنا 
در دنیاســت. در آن زمان ســاخت این بنا هدفی جز بیان شــكوه 
نداشــت.  پادشــاه  شــخص  باالخــص  و  امپراطــوری  عظمــت  و 
كه  كوهســتانی امپراطــوری پارس بــود  تخــت جمشــید پایتخــت 
یونانیان آن را پرســپولیس )به معنای شهر شارسه( می نامیدند. 
در تخــت جمشــید وجــود ســنگ های خــوب و مناســب محلی، 
كاخ های ســتون دار با تزیینات حجاری و  زمینه را برای معماری 
 رنــگ آمیــزی شــده و نیز اســتفاده از آجرهــای لعــاب دار در برخی 
قسمت ها را فراهم آورده بود.ستون های این بنا با وجود گذشت 
گون هنوز  گونا گذاشــتن حوادث  ســال های طوالنی و پشــت ســر 
كه به نظر می رسد  سر پا مانده اند. این ستون ها برخاف آن چه 
یكپارچه نیســتند و بــه صورت تكه تكه روی هم ســوار شــده اند. 
در محــل اتصــال ایــن تكه ها ســرب مذاب ریخته شــده كه ســازه 
را در مقابــل هــر تــكان و لرزه ای مقاوم نگه می دارد. نخســتین بار 
كه ســتون ها تــا آخرین حد ممكــن از هم  در تخــت جمشــید بود 
گرانبهــا برای تزییــن نقوش،  گرفتند.اســتفاده از فلزهــای  فاصلــه 
ظرافــت آن ها، رنگ آمیزی و تعدد پلكان از موارد جالب معماری 
تخــت جمشــید اســت. ســاخت این بنــا 25 قــرن پیــش در زمان 
كامل شــد.  حكومت داریوش آغاز و بعدها توســط جانشــینانش 
كشــید تا تخت جمشــید توســط هنر  گفته شــده 120 ســال طول 
كامــل و به عنوان نمایش عظمت و  معمــاران و هنرمنــدان ایرانی 
شــكوه فرمانروایی پادشــاهان هخامنشــی بــه دنیا معرفی شــود.

كه نسبت   یكی از هنرهای معماری در تخت جمشــید این اســت 
ارتفاع سر درها به عرض آن ها و همین طور نسبت ارتفاع ستون ها 
 به فاصله بین دو ســتون »نســبت طایی« اســت. نسبت طایی 
نســبت مهمــی در هندســه اســت كه در طبیعــت وجــود دارد. به 
كار بــردن ایــن نســبت در ســاخت تخــت جمشــید از ویژگی های 
منحصربــه فرد معمــاری ایران در قرن ها پیش بوده اســت.تخت 
جمشــید مــدت حــدود 50 ســال، مركــزی بــرای برگــزاری مراســم 
آیینــی و جشــن ها بــه ویژه نــوروز بوده اســت. این بنای باشــكوه 
330 ســال پیش از میاد مســیح با حمله اسكندر مقدونی سردار 
یونانی به آتش كشیده شده و بخش عظیمی از كتاب ها، فرهنگ 
و هنــر دوره هخامنشــی نابود شــد. بــا این حال هنــوز ویرانه های 
كه ایرانی ها و  تخت جمشــید از پرطرفدارترین مكان هایی است 

گردشگران خارجی را به شیراز می كشاند.
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طاقكسری
 

طاق كسری یا ایوان مداین با بزرگترین طاق خشتی جهان، 
از معمــاری هــای دوره ساســانیان اســت. ایــن ســازه را مهم 
گفته شــده پادشــاهان  تریــن معماری ایــن دوره می دانند. 
كســری، معروف ترین معماران  ساســانی برای ســاخت طاق 
كارگر برای ســاخت  را از نقاط مختلف فراخواندند و ســه هزار 
گفته مورخین ســاخت این بنا  گمارده شــدند. به  كار  آن بــه 

كشید. 20 سال طول 
كه به  كاخ مدخــل اصلی آن اســت  مهــم ترین قســمت ایــن 
ج ساخته شده و تاالر  شكل ایوانی عریض و مرتفع  رو به خار

مستطیل شكلی در پشت آن قرار داشته است.
 طــاق بــزرگ این ســازه بــر روی دیــواره ها و بدون ســتون بنا 
شــده و در طرفیــن آن راهروهــا، اتاقهــا و تاالرهــا بــا پوشــش 
گرفتــه اند. قســمت جلویی هال  گهــواره ای قــرار  گنبــدی و 

كاخ هنوز پا برجا است. بزرگ و بخشی از نمای اصلی 
كاخ بــا آجــر ســاخته شــده و ســتون هــا  نمــای خارجــی ایــن 
كنگــره هــای آن بــا ورق هــای مــس مزیــن بــه طــا و نقــره  و 

پوشانده شده بود.
ج شــد و   ایــوان مدایــن در طول ســال هــا از قلمرو ایران خار
كیلومتــری جنوب شــهر  كنــون خرابــه هــای آن در 37  هــم ا

بغداد در ساحل خاوری رود دجله قرار دارد.

گنبدسلطانیه
گنبد  گنبد آجری و نخستین   معماران ایرانی بلندترین 
دوجداره جهان را با ساخت گنبد سلطانیه زنجان به نام 
خود ثبت كردند. ارتفاع آن 48/50 متر و قطر دهانه اش 
24/40 اســت. ایــن بنا در زمان ســاخت خود به عنوان 
تحول عظیمی در معماری اسامی ایرانی به حساب می 
گنبد به عنوان یكی از شاهكارهای معماری  آمد. از این 
گنبد ســلطانیه بین ســال  اســامی نــام برده می شــود. 
های 704 تا 712 قمری و به دستور الجایتو پادشاه مغول 
- معروف به ســلطان محمد خدابنده - ســاخته شــد. 
گنبد ســلطانیه را از نظر حجم، ســبک معمــاری، رابطه 

مسجدشیخلطفاهللاصفهان
 

كه در ضلع شــرقی میدان  مســجد شــیخ لطف اهلل اصفهــان 
نقــش جهــان واقــع اســت، از معــروف تریــن مســاجد دنیــا 
از نظــر معمــاری بــه شــمار مــی رود. ایــن مســجد بین ســال 
هــای 1602 تــا 1619 و بــه دســتور شــاه عبــاس صفــوی بنــا 
شــد. معمار این بنای ارزشــمند اســتاد محمدرضا اصفهانی 
اســت. این مســجد به نام شیخ لطف اهلل جبل عاملی، عالم 
كه به دعوت شــاه عبــاس از لبنان  بــزرگ عصر صفوی اســت 
بــه ایــران آمــد و بــه تدریــس فقه و اصــول پرداخت. مســجد 
شــیخ لطــف اهلل مجموعــه ای از هنرهــای متنــوع تجســمی 
اســت. ســبک معمــاری آن بــه شــیوه اصفهانــی بــوده و در 
گنبــد از خط ثلث  كاری هــای معــرق داخــل و بیــرون  كاشــی 
به قلم علیرضا تبریزی عباسی استفاده شده است. محراب 
كاری هــای معــرق و مقرنــس  كاشــی  ایــن مســجد بــه دلیــل 
 هــای ظریــف آن از شــاهكارهای بــی نظیر معماری به شــمار

كتــاب بررســی هنــر ایــران   مــی رود.پروفســور آرتــور پــوپ در 
دربــاره این مســجد نوشــته اســت: به ســختی می تــوان این 
كوچكترین نقطه ضعفی  اثر را محصول دســت بشر دانست. 
در این بنا دیده نمی شــود، اندازه ها بســیار مناســب، نقشه 
ح بســیار قــوی و زیبا و به طور خاصه توافقی اســت بین  طر
كه  یک دنیا شــور و هیجان و یک ســكوت و آرامش باشــكوه 
نماینــده ذوق سرشــار زیباشناســی بوده و منبعــی جز ایمان 

مذهبی و الهام آسمانی نمی تواند داشته باشد.
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فضاهــا، تناســبات موجــود در اجــزای مختلف، ایســتایی، 
مقاومــت بنا، زیبایی شناســی و تزیینــات نمونه ای خاص 
گنبد باعث آســیب  در معمــاری می دانند. دو جداره بودن 
كه به  ناپذیــر بــودن آن در برابــر زلزلــه شــده اســت. این بنــا 
شیوه معماری آذری ساخته شده، در ابتدا با هدف انتقال 
پیكر امام علی )ع( از نجف به ســلطانیه ســاخته شد، اما با 
منتفی شــدن این موضوع، به آرامگاه الجایتو تبدیل شــد. 
برای ســاخت این بنا 10 سال زمان صرف شد و بیش از سه 
هزار كارگر روی آن كار كردند. بنای اصلی هشت در و هشت 
منــاره دارد و دارای ســه بخش اصلی شــامل ورودی، تربت 
كاشــی هایی به  گنبد از  خانه و ســردابه اســت. برای تزئین 

گنبد  رنگ آبی فیروزه ای اســتفاده شــده اســت. نورگیر های خارق العاده 
سلطانیه هر بیننده ای را مبهوت می كند. این نورگیرها مانند یک ساعت 
گنبد اصلی بتابد زمان اذان ظهر  گر نور از ســوراخ  كنند. ا آفتابی عمل می 
كــه از پنجره های بزرگ می تابد ســاعت را نشــان می دهد و  اســت. نــوری 
گذارد. آرتور پوپ  نــور پنجره های كوچک، حدود دقیقه را به نمایش مــی 
پژوهشــگر آمریكایــی آثار تاریخی و هنــری ایران درباره این بنا گفته اســت: 
»گنبــد ســلطانیه بــه رغم حجم بزرگش، ســبک و با روح به نظر می رســد و 
مانند طاق آســمان مســتحكم اســت. بارها و فشــارها به درستی در نقاط 
نسبتًا معدودی تمركز یافته اند و هیچ مانعی برای آن كه حركت هماهنگ 
كند وجود ندارد؛ از این رو بنا از لحاظ ساختار  و رو به عروج بنا را مخدوش 

یک شاهكار است«.

چهلستون

دوره حكومت صفویان، دوران شكوفایی هنر معماری ایران 
بود. در این دوران به دلیل عاقه شاه به معماری و ساخت 
بناهــای باشــكوه، شــهر اصفهــان میزبــان بهتریــن معماران 
كه در این دوره ســاخته شــدند، امروز  ایــران بــود و بناهایــی 
كشــور تبدیل شده اند.عمارت  به پربازدیدترین مكان های 
چهلســتون، پل خواجو، باغ طاووس خانه، باغ شــبكه، باغ 
قوشــخانه و بــاغ ســعادت آباد از مهــم ترین بناهای ســاخته 
شــده در این دوره هســتند. در این بین عمارت چهلســتون 
بــه دلیل معماری خاص و نام رازآلود خود از اهمیت خاصی 
برخوردار است.در دوره شاه عباس اول هسته اصلی عمارت 
كوشــک ســاخته شــد و در زمان شــاه عباس دوم  به صورت 
گرفــت. تــاالر آینه، تــاالر 18  توســعه یافــت و چهلســتون نــام 
ستون، دو اتاق بزرگ شمالی و جنوبی تاالر آینه، ایوان های 
طرفین ســالن پادشــاهی و حوض بزرگ مقابل تاالر از اجزای 
كاخ را تركیبــی از هنر معماری  ایــن بنا هســتند.معماری این 
چینــی و ایرانی و فرنگی می دانند. ســتون های این عمارت 
كاج  گرفته شــده از جنس چــوب چنار و  كاخ از آن ها  كــه نــام 
است. انعكاس تصویر 20 ستون در آب حوض جلوی استخر 
باعث شده نام این عمارت را چهلستون بگذارند. البته عدد 
40 در آن زمــان نمــاد تعــداد زیاد بوده و برخــی معتقدند نام 
عمــارت بــر این اســاس تعــداد زیاد ســتون ها انتخاب شــده 

است.

باغارمشیراز


عمارت باغ ارم شیراز از زیباترین معماری های ایرانی است. 
بنــای اولیــه عمــارت بــاغ ارم در زمــان فتحعلــی شــاه قاجار، 

توسط یكی از معماران معروف آن دوره ساخته شد.
عمــارت اصلــی در زمــان ســلطنت ناصــر الدیــن شــاه قاجــار 
كه با  توســط حســین علی خــان نصیرالملــک پی ریزی شــد 
مرگ وی، خواهرزاده او ابوالقاسم خان نصیرالملک امور باغ 

كرد. كاره را تكمیل  گرفت و عمارت نیمه  ارم را به دست 
 ایــن عمــارت بــه ســبک زمــان قاجاریه و بــه تقلید از ســبک 

معماری زندیه ساخته شده است.
كه  گونه ای است  طراحی و ســاخت این بنای ســه طبقه به 
كه هــوای خنكــی دارد، برای اســتراحت در  طبــق زیریــن آن 
روزهای تابســتان ســاخته شده و در قســمت جلویی ستون 
كار رفته  كاشیهای هفت رنگ به  های طبقه دوم و سوم نیز 

است.
كار رفته در  گچبریهای بــه  كاشــی كاری و   نقاشــی، حجــاری، 
این عمارت از شاهكارهای معماری و هنر دوره قاجار است. 
كــه تصویــر  در مقابــل عمــارت اســتخر بزرگــی ســاخته شــده 

عمارت در آن نمایان می شود.
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گرد   پا
کوتاه برای انسان  از فشار ناشی از باال رفتن از پله ها  گرد در راه پله ها، زمینه ساز فراغتی  پا

گرد در مجله...... است و این پا

کمیسیون انتشارات    

مصاحبه شغلی
سبیلكسیراچربكردنچگونهبوجودآمد؟!

در دورۀ صفویه و قاجاریه بازار ســبیل در میان مردم رونق بســیار داشــت و 
پادشاهان آن دوران از جمله خود شاه عباس سبیل های چخماقی و کلفت 
کمان و قزلباش ها و افراد وابسته به دستگاه سلطنت  می گذاشتند و  همۀ حا
کمان و رسیدن به مقاصد خود از  نیز برای جلب نظر و حمایت سلطان و حا
گوش در رفته بودند.آنان  آنان پی روی می کردند و صاحب سبیل های از بنا
گزیر بودند همه روزه چند بار به نظافت و آرایش سبیل خود بپردازند و آن  نا
را بــا روغــن مخصوصی چرب کرده و مالش دهند تا هم شــفاف شــود و هم 
گر در این کار کوتاهی   به علت چســبندگی روغن رو به باال حالت بگیرد و ا
 می کردند، سبیل هایشان آویزان می شد و آن هیبت و زیبایی را که نظر دیگران  
را به خود جلب می کرد، از دست می داد.آن کسانی که توانایی مالی کافی 
نداشتند، خود به چرب کردن سبیل های  خود می پرداختند، لیكن سران 
و ثروتمندان، به هنگامی که مهمانی رسمی داشتند  و یا می خواستند به 
مهمانی بروند، کسانی را برای چرب کردن سبیل خود در استخدام داشتند 
که در این هنگام دست به کار می شدند و با روغنی مخصوص سبیل های 
گر به خوبی از عهدۀ چرب  آنان را جال و زیبایی می دادند.این مستخدمان ا
کــردن و جــال دادن ســبیل اربابــان خود بــر می آمدند موجب خوشــنودی و 
خرسندی بسیار آنان می شدند و در این هنگام  هر چه می خواستند از آنان 
طلب می کردند که بی درنگ برآورده می شد.شادروان عبداهلل مستوفی در 
کتاب شرح زندگانی من می نویسد که مظفرالدین شاه نیز در سفر اروپا مردی 
به نام ابوالقاسم خان را همراه خود  برده بود که در مواقع معین سبیل او را 
چرب می کرد و جال می داد. هنگامی  که سبیل شاه چرب می شد و از زیبایی 
و ابهت آن شاد می شد و سر حال  می آمد، چرب کنندۀ سبیل و اطرافیان شاه 
موقع را مغتنم شمرده و هر تقاضایی داشتند می نمودند، زیرا می دانستند که 
  تقاضاهایشان را بر خواهد آورد و بدین ترتیب عبارت 

ً
او سر کیف است و حتما

"سبیل کسی را چرب  کردن" در آن دوره به معنی اخاذی کردن و گرفتن چیزی 
از صاحب سبیل  فهمیده می شد و به عنوان اصطالح در میان مردم رایج 
و مرســوم شــد.امروز امــا این اصطــالح در مفهومــی وارونه و بــه معنی 
کســی  به قصد برآورده شــدن خواســته فهمیده می  دادن چیــزی بــه 
که در این معنا با رشوه دادن  برابر و به همین معنی نیز دریافت  شود 
کردن" در  کســی را چــرب  می شــود. به عبارت دیگر اصطالح "ســبیل 
گرفتــن چیــزی از کســی و امــروزه  در مقام رشــوه به  گذشــته بــه معنــی 

کسی فهمیده می شود. معنی دادن چیزی به 

اشتباه موردی 
كارمنــدی بــه دفتر رئیس خود مــی رود و می گوید: 
كمتر از چیزی  »معنی این چیست؟ شما 200 دالر 
كردید.«  كــرده بودیم به مــن پرداخــت  كــه توافــق 
رئیــس پاســخ مــی دهــد: »خــودم می دانــم، امــا 
كــه 200 دالر بیشــتر بــه تــو پرداخــت  گذشــته  مــاه 
كارمنــد بــا حاضر  كــردم هیــچ شــكایتی نكــردی.« 
 جوابــی پاســخ می دهد: »درســته، مــن معموال از 
گذرم اما وقتی تكرار می  اشــتباه های موردی می 
كنم.«  گزارش  شود وظیفه خود می دانم به شما 

کارمندان همیشه از شما انتظار دارند. نكته: 

در پایــان مصاحبــه شــغلی بــرای اســتخدام در 
شــرکتی، مدیر منابع انسانی شرکت از مهندس 
کیلومتــر ام آی تــی پرســید: »بــرای  جــوان صفــر 
کار، حقوق مورد انتظار شــما چیست؟«  شــروع 
گفــت: »حــدود 75000 دالر در ســال،  مهنــدس 
بســته به اینكه چه مزایایی داده شــود.«. مدیر 
گفــت: »خــب، نظر شــما درباره  منابــع انســانی 
بــا حقــوق،  5 هفتــه تعطیلــی، 14 روز تعطیلــی 
بازنشســتگی  حقــوق  و  درمانــی  کامــل  بیمــه 
ویژه و خودروی شــیك و مدل باال چیســت؟«. 
مهنــدس جــوان از جا پریــد و با تعجب پرســید: 
گفت:  »شــوخی می کنید؟ « مدیر منابع انسانی 

کردی.«  »بله، اما یادت باشه اول تو شروع 
نكته: یادمان باشد که پیشرفت تدریجی است. 
کــه حــاوی ترقــی  گــر پیشــنهادی بــه شــما شــد  ا
کنیــد. یک  گهانــی و یــک شــبه اســت ، تردیــد  نا
گوید: دروغگو ، طمعكار را  ضرب المثل آذری می 

خوب فریب می دهد.
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رقصآنجاكنكه"خود"رابشكنی
كه آن بز چــاالك از آن جوی آب  كشــت  چوپــان بیچــاره خودش را 
كــه نشــد.  او می دانســت پریــدن ایــن بــز از جــوی آب  بپــرد نشــد 

گوسفند به دنبال آن همان. گله  همان و پریدن یك 
كــه حیوانــی چــون او نتوانــد از آن  عــرض جــوی آب قــدری نبــود 
كه برتن و بدنش می زد ســودی بخشــید و نه  بگذرد...  نه چوبی 

فریادهای چوپان بخت برگشته.
پیرمــرد دنیــا دیــده ای از آن جــا می گذشــت وقتــی ماجــرا را دیــد 

كار را می دانم.  گفت: من چاره  پیش آمد و 
آنــگاه چوب دســتی خــود را در جوی آب فرو بــرد و آب زالل جوی 
كــرد. بز بــه محض آنكه آب جوی را دید از ســر آن پرید  گل آلــود  را 
گلــه پرید. چوپان مات و مبهــوت ماند. این چه  و در پــی او تمــام 

كاری بود و چه تأثیری داشت؟
كــه آثــار بهت و حیــرت را در چهــره چوپان جــوان می دید  پیرمــرد 
گفــت: تعجبــی نــدارد تــا خــودش را در جــوی آب می دیــد، حاضر 
كــردم دیگر خودش را  گل  كه  نبــود پــا روی خویش بگــذارد. آب را 
كه حیوانی بیش نیســت پا  ندیــد و از جــوی پریــد. و فهمیدم این 
بر ســر خویش نمی گذارد و خود را نمی شــكند، چه رسد به انسان 

گاهی آن را می پرستد و...... كه بتی ساخته است از خویش و 
شكســتن خــود  اســت  ســخت  چــه 
پریــدن و  خودگذشــتن  از  و 
ومعشــوق. معبــود  بــه  رســیدن  تــا 
كــه "خــود" را بشــكنی كن  رقــص آنجــا 
بركنــی شــهوت  ریــش  از   را   پنبــه 
كنند  رقــص و جــوالن بــر  ســر  میــدان 
كنند رقــص اندر خون "خود" مــردان، 
چون رهند از دست "خود"  دستی زنند
چون جهند از نقص "خود" رقصی كنند
می زننــد دف  درون  از  مطربانشــان 
می زننــد كــف  شورشــان  در  بحرهــا 
گوششــان بهــر   لیــک   نبینــی   تــو    
كــف  زنــان هــم   شــاخها   بــر  برگهــا 
زدن كــف   را   برگهــا  نبینــی   تــو   
گــوش بــدن گــوش دل بایــد نــه ایــن 

  »موالنا«

زندگیپسازمرگ
رئیس: شما به زندگی پس از مرگ اعتقاد دارید؟ 

كارمند: بله! 
رئیس: خوب اســت. چون ســاعتی پیش پدربزرگتان به اینجا 

آمده و می خواهد شما را ببیند، 
كــه دیــروز برای شــركت در مراســم تشــییع جنــازه اش  همــان 

گرفته بودید.    مرخصی 
كــه می خواهنــد شــما را دور بزنند  كارمندامــی  نكتــه: مراقــب 
كــه در اتاق تان نشســته ، كارمنــدی  گاهــی اوقــات ،   باشــید. 
 می تواند ضربه ای بسیار بزرگ تر از رقیبان تان به شما بزند.

معلم آموزشی
چنــد ســال پیش، ســازمان آمــوزش و پــرورش شــهری كوچک، 
كرد تا به ماقــات دانش آموزانی برود  خانــم معلمی را اســتخدام 
كــه در بیمارســتان هــای شــهر بســتری و تحــت درمــان بودنــد. 
وظیفــة این معلم، كمک درســی بــه این نوع دانش آمــوزان بود 
تــا در صورت بازگشــت بــه مدرســه، از درس خود عقــب نمانند. 
روزی طــی یــک تماس تلفنی، از خانم معلم خواســته شــد تا به 
كه تحت شــرایط ویــژه ای در  ماقــات دانــش اموز بیمــاری برود 
بیمارســتان بســتری بود. خانم معلم از شرایط خاص این بیمار 
هیچ اطاعی نداشــت و تا دم در اتاق بیمار هم نمی دانســت كه 
او در بخش ســوختگی بســتری اســت. قبــل از ورود به اتــاق از او 
كــه تحت هیچ شــرایطی، بیمــار و یا تخــت او را لمس  خواســتند 
كه  كه معلم مجاز به انجامش بــود، این بود  كاری  نكننــد. تنهــا 
كه باید بــه صورتش بزند  كنــار بیمار بایســتد و از پشــت ماســكی 
و بــا او صحبــت كند. ســر انجام خانم معلم پــس از اتمام تمامی 
مراحــل اســتریل شــدن و پوشــیدن لبــاس مخصــوص، نفســی 
عمیــق می كشــد و وارد اتــاق آن پســر بیمارمــی شــود  از دیــدن 
ک پســرک بینــوا، دســت و پــای خــود را گم  ســوختگی وحشــتنا
كه چــه باید بكند و بگوید  ســرانجام با  می كنــد و مــردد می ماند 
لكنت زبان می گوید:” من معلم آموزشی در شرایط ویژه هستم. 
معلم شــما مرا فرســتاده تا به درسهایتان برسم ” صبح روز بعد، 
كرد،  كــه خانــم معلــم دوباره بــه بیمارســتان مراجعــه  هنگامــی 
یكی از پرســتاران بخش ســوختگی از او پرسید:” با این بچه چه 
كردیــد!؟ مــا نگران حــال او بودیم، امــا از دیروز بعد از رفتن شــما 
كًا عوض شده است! او به معالجات پاسخ می دهد! به  حال او 
گرفته زنده بماند.” بعدها، آن پســرک  كه تصمیم  نظر می رســد 
كه بهبودی خود را به دســت آورده بود، توضیح می دهد:  بیمار 
”امید به زنده ماندن را از دســت داده بودم و احســاس می كردم 
كــه بــه زودی خواهــم مــرد، اما با دیدن معلم آموزشــی، نــوری از 
كه مطمئن بودم آنها  امیــد در قلب و روحم پدیدار شــد.... چــرا 
هرگز یک معلم آموزشــی را برای عقب نماندن درســی، به بالین 

یک دانش اموز بیمار در حال مرگ نمی فرستند. مگر نه؟”
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مکاتبات انجمن
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اشاره:

تصویــب نامــه هیأت وزیران دســتگاه های اجرایی موضوع مــاده )160( قانون برنامه چهارم توســعه اقتصــادی،  اجتماعی 
كار مطابق شــرایط  و فرهنگــی را مكلــف ســاخته اســت صورت وضعیــت پیمانكاران و مشــاوران طرف معاملــه را در خاتمه 

كسور مقر قانونی و بدون تقاضای دریافت مفاصاحساب حقوق دولتی پرداخت نماید. كسر  قرارداد پس از 
بــا توجــه بــه اهمیــت ایــن تصویب نامــه عیــن تصویب نامه هیــأت وزیران و لیســت اســامی دســتگاه های اجرایــی مصوبه 

ج می شود.  جهت اطاع خوانندگان ماهنامه پیام آبادگران در

قانون برنامه چهارم توسعه
ماده 160:       

کلیه وزارتخانه ها، مؤسســات و شرکتهای دولتی موضوع 
مصــوب  کشــور،  عمومــی  محاســبات  "قانــون   )4( مــاده 
پنجــاه  از  بیــش  کــه  شــرکتهایی  ســایر  و   "  1366/6/1
 به 

ً
 یا مشــترکا

ً
درصــد )50%( ســرمایه و ســهام آنهــا منفــردا

دولتــی،  شــرکتهای  و  دولتــی  مؤسســات  وزارتخانه هــا، 
بــه اســتثنای بانكهــا و مؤسســات اعتبــاری و شــرکتهای 
بیمــه قانونــی، تعلق داشــته باشــند و همچنین شــرکتها و 
که شــمول قوانین و مقررات عمومي به  مؤسســات دولتي 
آنها، مســتلزم ذکر یا تصریح نام اســت؛ از جمله: شــرکت 
ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه وابسته به وزارت نفت و 
گسترش و نوسازی صنایع  شــرکتهای تابعه آنها، سازمان 
ایران و شرکتهای تابعه، سازمان توسعه و نوسازي معادن 
و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه در موارد مربوط، 

مشمول مقررات این قانون می باشند.

ا

ران ا ا ا ا  ر ا  ا   ر ا  
به منظور بازتاب مسائل و مشكالت شرکتهای عضو از مدیران ارشد شرکتها دعوت می شود ضمن ارسال موارد 
کمیســیون انتشــارات امــكان و زمینه هــای الزم را بــرای همــكاری از طریق ارســال مقاله، مطالــب ترجمه ای و  بــه 

پیشنهادات فراهم فرمایند.
کلیه خواســته ها و درخواســتهای مجموعه تعامالت هرچه  کامل دارد تا با بازتاب  کمیســیون انتشــارات آمادگی 

بیشتر و اطالع رسانی را با نهادهای ذیربط به عمل آورد.
کمیسیون انتشارات
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كوچكترین توقفــی در امر  كید بر اینكــه  وزیــر راه و شهرســازی بــا تا
مســكن مهــر نبــوده و پاســخگوی تعهــدات مســكن مهــر هســتم، 

گفــت: بنده خود را جای خریداران مســكن 
مهــر میگــذارم و مدافــع حقــوق تــک تــک 

خریداران مسكن مهر هستم.
گزارش خبرگزاری مهــر، عباس آخوندی  بــه 
در مجلــس شــورای اســامی در پاســخ بــه 
گفت:  ســئوالی مبنی بــر توقف مســكن مهر 
بلكــه  نــدارد  صحــت  مهــر  مســكن  توقــف 
كه پیشرفت مسكن مهر  واقعیت این است 
بــا قاطعیــت تمــام از ســوی دولــت در حال 

پیگیری است.
تمــام  بــه  شهرســازی  و  راه  وزارت  افــزود:  شهرســازی  و  راه  وزیــر 

تعهدات دولت قبل در حوزه مسكن مهر پایبند است.
كه 50 هزار میلیــارد تومان اعتبار  كرد: قــرار بر این بود  وی تصریــح 
كار آمدن  كه تا زمان روی  برای مســكن مهر اختصاص داده شــود 

دولــت یازدهــم، 48 هزار میلیارد تومان پرداخت شــده بود ولی 2 
هــزار میلیــارد تومــان آن به دولت جدید منتقل شــد. بــا توجه به 
گونــه اعتبار  اینكــه بودجــه 92، اعطــای هر 
كرده بود،  بانكی به مســكن مهر را محــدود 

دولت این رقم را پرداخت نكرد.
دولــت  نظــر  علیرغــم  آخونــدی،  گفتــه  بــه 
مبنی بر اینكه مســكن مهر به نحوی تامین 
كه رقمی بــه پایه پولــی اضافه  اعتبــار شــود 
نشــود. برهمیــن اســاس، مابقــی اعتبارات 
بــرای اختصاص به مســكن مهر  به تصویب 
رســید و مقرر شــد تا بانک مركزی هر هفته، 
ح مســكن مهر  110 میلیــارد تومــان بابت طر
كند.وی اظهار داشــت: یكی از خواسته های مهم مردم  پرداخت 
در حوزه مسكن مهر، افزایش مدت بازپرداخت تسهیات مسكن 
كه در دولــت جدید این  مهــر از 15 ســال بــه 20 ســال افزایش یابــد 

خواسته محقق شد.

وزیر راه و شهرســازی در نشســت با نمایندگان اســتان خراســان 
كرد:  شــمالی در مجلــس شــورای اســامی در این اســتان اعــام 
كــرات بــا پیمانــكار چینــی هســتیم  كــردن مذا در حــال نهایــی 
كنیم تــا به منافع  امــا بــرای انجام این پــروژه باید دقــت فراوانی 
گــزارش خبرگــزاری ایلنــا،   ملــی و بیــت المــال لطمــه نخورد.بــه 
ایشــان در حاشــیه ســفر  بــه اســتان خراســان شــمالی بــا اشــاره 
كه از بجنورد و شــیروان  گرگان - مشــهد  پــروژه احــداث راه آهــن 
كنــون در انتظار دریافت  نیــز عبــور می كند، اظهار داشــتند: هم ا
مجوزهــای الزم بــرای تــرك تشــریفات مناقصــه بــرای ایــن پروژه 
كرات با پیمانكار خارجی پروژه  هســتیم  و نیز  با اعام اینكه مذا
گــرگان - مشــهد در حال نهایی شــدن اســت،    احــداث راه آهــن 
كارهــا از طریــق بانــك مركــزی بــرای   در صــورت نهایــی شــدن 
كنیم.وزیــر راه و شهرســازی، تصریح  گشــایش اعتبــار اقدام مــی 
كه بجنورد را به شبكه سراسری  كردند: راه آهن شمال - جنوب 
كه  كند نیز بــا فوریت درحــال پیگیری اســت تاجایی  وصــل مــی 
قطعــه جوین-اســفراین فعــال و قطعــه بعــدی نیــز در مرحلــه 

برگزاری مناقصه است. 

ختمان   ت سا
صنع خبار  ا

مذاكرهباپیمانكارچینیدرخصوصراهآهنگرگان-مشهدبزودینهاییمیشود

 وزیر راه و شهرسازی: 

مدافعحقوقتکتکخریدارانمسكنمهرهستم
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كیلومتــر از   طوالنی تریــن خــط متــروی خاورمیانــه بــه طــول 12 
چهــارراه ولیعصر)عــج( تــا اتوبــان آزادگان در جنــوب غربــی تهــران 
كیلومتر در  افتتــاح شــد. بخــش جنوبی خــط 3 مترو بــه طــول 12 
كه ایستگاه های منیریه، راه آهن،  شرایطی بهره برداری می شود 

قلعــه مرغی، جوادیه و آزادگان به مســافران ســرویس دهی می 
كننــد و قطارهــا تــا زمــان تكمیل بخــش هایی از ایســتگاه های 
شــهرک شــریعتی، یافــت آبــاد و نعمت آبــاد، در این 3 ایســتگاه 

توقف نخواهند داشت.

بــه  نامــه ای  نظــام مهندســی ســاختمان در  رییــس ســازمان 
اعضــای هیــات مدیــره ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان 

كرد. استان ها، خط مشی این سازمان را اعام 
كبر تركان در 13 بند ارســال شــده  كه از ســوی ا متــن ایــن نامــه 
بالندگــی  و  مهندســان  وســیع  است:»اشــتغال  زیــر  ح  شــر بــه 
حرفــه ای آنــان، مســتلزم توجه بــه ارتقــای دانش فنــی اعضاء، 
بــاال بــردن فناوری ســاخت و ســاز و توجــه به منافــع عمومی و 
كه در اجاس  حقوق بهره برداران اســت؛ از این رو در نظر اســت 
گروه های  هیــات عمومــی هفدهم و در برنامه شــورای مركزی و 
تخصصی وكمیســیون های شــورا، محورهای ذیل مورد بررسی 

گیرد: قرار 
كشــور و از  - شــكل گیری بازار خدمات مهندســی در تمام نقاط 

جمله روستاها
- نحــوه ارائــه خدمــات مهندســی در مناطــق آزاد بــه عنــوان 

مناطق پیشرو در صنعت ساختمان
- تقویت نگاه ملی در موضوع »صرفه جویی در مصرف انرژی«

- به روز نمودن دانش فنی اعضاء و صاحبان حرفه ها
- راههــای جلوگیــری از تولید و مصرف مصالح غیر اســتاندارد و 

نامرغوب

- راههای حصول اطمینان نســبت به تولید ساختمان توسط 
سازندگان حرفه ای و صاحب صاحیت

- روش هــای حمایــت از ســازندگان حرفــه ای و انــواع قراردادهــای 
ساخت

كیفیت  - تنظیــم رابطــه منطقی بین تســهیات بانكــی - بیمه 
ساختمان - بازرسی فنی و هم پیوندی آنها

كیفیت ساختمان  كردن بیمه  - پیگیری در خصوص عملیاتی 
طبق موضوع ماده 168 قانون برنامه پنجم

كنتــرل و بازرســی بــه  - نحــوه نظــارت بــر عملكــرد شــركتهای 
عنوان اعضاء حقوقی ســازمان و تنظیم رابطه منطقی با صدور 

شناسنامه فنی
ســاختمانی  كارگاههــای  مقیــم  نظــارت  نمــودن  عملیاتــی   -
اشــتغال  و  بهره بــرداران  منافــع  جهــت  در  بــاال  بــه  متوســط 

مهندسان
كنترلی" متناسب  - برقراری و بروزرســانی"نظام فنی، اجرایی و 

كارفرمایی بخش خصوصی در پروژه های ساخت وساز با 
- برخــورد بــا تخلفــات حرفــه ای بــه عنــوان تضمیــن حیثیــت 

حرفه ای عموم مهندسان

برنامه ریزی هــای  اســاس  بــر  گفــت:  عمــران  كمیســیون  عضــو 
گذشــته در سال  ح نیمه تمام از ســال  كمیســیون عمران 264 طر
ح ها را  جــاری تكمیــل خواهد شــد و دولت هرچه ســریع تر این طر
كمیســیون عمران  كند. علیرضا خســروی عضو  مشــخص و اعــام 
گفت وگــو بــا خبرگــزاری ایلنــا در خصــوص نتایــج جلســه ایــن  در 
كمیســیون با ســخنگوی دولــت اظهار داشــت: ســخنگوی دولت 
كــرد امســال بــرای اولیــن بــار بودجــه  عمرانــی هم زمــان بــا  اعــام 

كشور پرداخت خواهد شد. وی میزان بودجه  بودجه های جاری 
كرد و ادامه  گذشته را 14 درصد اعام  عمرانی تحقق یافته در سال 
داد: پیش بینی می شــود بودجه عمرانی 37 هــزار میلیارد تومانی 
كمیسیون  كند. عضو  گذشــته تحقق پیدا  امســال بیش تر از ســال 
ح نیمه تمام  عمران افزود: با توجه به نیمه تمام بودن 3 هزار طر
ح در  گذشــته برنامه ریزی بــرای اتمام و تكمیــل 264 طر در ســال 

كرده ایم. سال جاری را 

ختمان   ت سا
صنع خبار  ا

طوالنیترینخطمتروخاورمیانهدرتهرانافتتاحشد

خطمشیسازماننظاممهندسیساختمانابالغشد

264طرحعمرانینیمهتمامدرسالجاریتكمیلمیشود
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خیابانسبزكوچک،لندن

واقــع در یكــی از نقــاط داخلــی شــهر لنــدن، ایــن خیابــان یكــی از 
كوچــه هــای مربــوط بــه قــرن 18 جورجینی اســت. در دو  آخریــن 
طرف این محل می توانید خانه هایی سنگی 2 طبقه را مشاهده 

كنند. كاما مشخص می  كوچه را  كه زمان قدیمی این  كنید 
كه تنها 2.5 متر عرض دارد در طول زمان توانســته از  این خیابان 
وادث مختلفــی از جمله جنگ جهانــی در امان بماند. اما به نظر 

گسترش مدرن شهرها دشمنی قوی تر است. كه  می رسد 

آبشارهایویكتوریا
كــه در انتهای رودخانه زام بــزی تا زمان  بــا اینكــه خود این آبشــار 
كه در  زیادی در خطر نیست اما بخش بزرگ حوظی این رودخانه 
میان اســت در خطر خشــک شدن اســت.این قسمت یک محل 

كــه عاقــه دارند تــا در این  محبــوب بــرای قایــق بازانــی اســت 
قســمت پــر تاتــم به مســابقه بپردازند اما بــه دلیل برنامــه افتتاح 
یــک ســد در قســمت باالتر ایــن رودخانه احتمال خشــک شــدن 
كــه یک برنامه مشــترک میــان زیمباوه و  آن وجــود دارد.این ســد 
زامبیــا اســت نزدیــک به 10 ســال پیش طراحی شــده امــا اخیرا به 
دلیــل نگرانی در مورد رودخانه به حالت تعلیق درآمده اســت. در 
كشــور تصمیم بگیرند تا ســاخت این ســد را به  كه این دو  صورتی 

پایان برسانند این محل زیبا نیز از بین خواهد رفت.

تاجمحل

ســاخت معروف ترین بنای ســنگی سفید هند  در ســال 1632 آغاز 
شــد و 21 ســال زمان برد. مسئوالن بخش توریستی در نظر دارند تا 
گفته اند  كننــد. آن ها  ورود بــه ایــن محل را تا 5 ســال آینده ممنوع 
كــه جمعیت زیاد توریســت ها در طول چندین ســال بــه این بنای 
قرن 17 آســیب زده اســت و بخش های از ســاختمان دچار آســیب 
شده است. همچنین آلودگی بیش از حد هوای شهری باعث شده 
كه  تا رنگ ســفید آن دچار آلودگی و لكه های زرد شــود. در صورتی 
كنندگان باید از یک  برنامــه تعطیلــی این بنا به اجرا در آید، بازدیــد 

فاصله 44 متری به تماشای این محل بپردازند.

در حفظ محیطهای توریستی جهانی بکوشیم
گردند و شاید دیگر تا مدت  توریست های بسیاری در سفرهای خود پس از بازدید از یک مكان زیبا و دیدنی به خانه خود باز می 
كه این افراد  كرد. اما مــوردی  كار را پیدا خواهند  كه در آینده فرصت ایــن  هــا بــه مــكان جدیدی ســفر نكنند و پیش خــود بگویند 

كه بسیاری از این مكان ها در آینده نه چندان دور نابود خواهند شد. كنند این است  فراموش می 

كند و آیا اصا تا آن زمان باقی خواهد ماند مشــخص نیســت،  كه یک نقطه توریســتی در 50 یا 100 ســال آینده چه تغییری می  این 
كه در صورت داشــتن توان مالی وســایل ســفر خود را برای مسافرت به این  اما بازدید از آن ها هنوز ممكن اســت. پس بهتر اســت 

كنید. مكان ها آماده 
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كانادا قرار دارد  این منطقه طبیعی حفاظت شــده در مرز آمریكا و 
و یكی از زیباترین مناطق طبیعی آن نواحی محســوب می شــود. 
این پارک بسیار وسیع شامل 712 دریاچه، 200 آبشار و صدها نوع 

گونه حیوان مختلف است.
كه آب و  نكتــه خــاص ایــن پارک هــا محیط سردســیر آن ها اســت 
هوای بســیار خاصی به این مناطق بخشــیده است. دانشمندان 
گرمایش جهانــی این مناطق تا  كه به دلیل  كــرده اند  پیــش بینی 

گی اصلی خود را از دست خواهند داد. سال 2030 ویژ
 

دیوارهبزرگمرجانی

اســت  گرفتــه  قــرار  اســترالیا  شــرق  در  كــه  مرجانــی  دیــواره   ایــن 
بزرگ ترین مجموعه صخره های مرجانی در جهان است. وسعت 
كیلومتر است. طبق تحقیقات  این شاهكار طبیعت بیش از 2600 
كه این دیواره عظیم در صد سال آینده به  گفته شده  انجام شده 

كامل ناپدید خواهد شد. صورت 

كه تا ســال 2030 نزدیک  عــاوه بــر این موضــوع پیش بینی شــده 
به 60 درصد از صخره های مرجانی جهان از بین خواهند رفت.

 

جزایرگاالپاگوس

كوادور قــرار دارند یكی  كیلومتــری ا كــه در 926  گــوس  گاالپا جزایــر 
از خاص ترین سیســتمهای طبیعی محســوب می شــوند. نزدیک 
گونــه جانــوری مختلــف در ایــن جزایــر زندگــی می كننــد.  بــه 9000 

كه در هیچ نقطه دیگری یافت نمی شوند. موجوداتی 
از ســال 2008، میزان توریســتهای این جزایــر نزدیک به 12 درصد 
در هــر ســال افزایش یافته اســت. رســتورانها و هتلهــای زیادی در 
بسیاری از جزایر ساخته شده است و وسایل نقلیه موتوری باعث 
شده تا آرامش این مناطق برهم خورد. با بیش از 100 هزار توریست 
در هر ســال دولت های مســئول در سالهای آینده مطمئنا نسبت 

گیرتر خواهند شد. به بازدید از این مناطق سخت 

ایتالیا ونیزدر

شــهر ونیز یكی از مشهورترین شهرهای توریستی جهان محسوب 
كه بر سطح آب ساخته شده در سالهای اخیر  می شود. این شهر 
كرده است. این شهر  تعداد بسیار زیادی توریست خارجی جذب 
گذشته  كه ونیز در صد سال  گفته شده  در حال غرق شدن است، 
كه برای یک شهر بسیار  به میزان 9 اینچ پایین رفته اســت. رقمی 
زیاد است.این شهر در سال 2007 بیش از 21 میلیون نفر توریست 
كه 40 برابر جمعیت اصلی خود شهر است و  كرد. جمعیتی  جذب 

به علت وزن باال می تواند در غرق شدن شهر اثرگذار باشد.
Rozanehonline :منبع 
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بــرای  در زمــان ارســال مطالــب ماهنامــه پیــام آبادگــران 
چاپ، خبر درگذشــت مرحوم مهندس هوشــنگ سیحون 

کردیم.  را دریافت 
مهندس هوشــنگ سیحون یكی از مفاخر ملی ایران زمین 
در معمــاری و نقاشــی و ســاخت بناهــای تاریخــی مــوزه، 
کــز فرهنگی و آرامگاه مشــاهیر ایرانی؛ در روز پنجشــنبه  مرا

5 خردادماه سال جاری در سن 93 سالگی درگذشت.
مرحــوم مهنــدس ســیحون عــالوه بــر معمــاری در نقاشــی 
تابلوهایــی  آفرینــش  بــه  ایــران  روســتاهای  و  مناظــر  از 
کــه با توجه بــه روندها  بســیار فاخــر و ارزنده دســت زدند 
و فرایندهــای تغییــرات در بافت و ســاخت روســتاها از آثار 
که الهام بخش  یادگار و ماندگار برای نسلهای آینده است 

آنها خواهد بود.
در  تدریــس  مــدت  طــول  در  ســیحون  مهنــدس  مرحــوم 
دانشگاه تهران، مهندسان، معماران و نقاشان ارزنده ای 

کردند. تربیت و به جامعه ایرانی تقدیم 
از آثــار شــاخص مرحــوم مهنــدس هوشــنگ ســیحون مــی 

توان به طراحی و ساخت:
آرامگاه نادرشاه در مشهد

کمال الملك در نیشابور آرامگاه 

آرامگاه ابوعلی سینا درهمدان
آرامگاه خیام در نیشابور

ح  بازســازی و طراحی آرامگاه فردوســی در توس بر پایه طر
پیشین

کلنل محمدتقی خان پسیان آرامگاه 
مقبره عباس میرزا و بعضی دولتمردان قاجار

ساختمان بانك سپه در تهران
بنای موزه توس

كرد. مركز فرهنگی یزد اشاره 
كتاب »نگاهی  كتابهایی از جمله  از مرحوم مهندس سیحون 
كتــاب  ســیاه قلم(«  نقاشــی های  از  )مجموعــه ای  ایــران  بــه 
كتــاب نیــم قرن آثــار معماری و نقاشــی  معمــاری ســیحون و 
سیحون و آثار دیگری در نقاشی و فیلم برجای مانده است.

گرامی می داریم  یاد و نام این مهندس معمار و نقاش بزرگ را 
و از خداونــد بــزرگ بــرای مرحــوم ســیحون آمــرزش ابــدی و 
برای بازماندگانش صبر و شــكیبایی مســئلت می كنیم و این 
ضایعــه دردنــاك و تأســف بار را به مــردم ایران بــه ویژه جامعه 
كشــور تســلیت و  مهندســان، معمــاران و هنرمنــدان نقــاش 

تعزیت عرض می نماییم.
کمیسیون انتشارات

از شمار دو چشم یك تن كم
وز  شمار خرد هزاران بیش
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مدیــركل حفاظــت محیــط زیســت اســتان تهــران از راه انــدازی 
"پلیــس محیــط زیســت" خبــر داد و بــر لزوم اعمــال قانــون و اخذ 
كرد.محمدهــادی  كیــد  تأ زبالــه  ریختــن  بــرای  نقــدی  جریمــه 
گفتگــو بــا خبرگــزاری مهــر اظهــار داشــت: یكــی از  حیــدرزاده در 
ابزارهــای موجــود در زمینــه حفظ محیــط زیســت، قانونی تحت 
كه  عنــوان مدیریت پســماند اســت، در این قانون جریمــه فردی 
زبالــه خــود را در محیط رها می كند رقمی معــادل 35 هزار تومان 
كــرد: با توجــه به وجود  تعییــن شــده اســت.این مســئول تصریح 
چنیــن قوانینــی چنــدی قبل نشســتی بــا حضور ســردار احمدی 
كــه یكــی از مباحث  مقــدم فرمانــده نیــروی انتظامــی برگــزار شــد 
انــدازی مجموعــه ای تحــت عنــوان  مطروحــه در آن جلســه راه 
پلیس محیط زیســت در بازه زمانی دراز مدت اســت، این پلیس 
كــردن زبالــه در  می توانــد در حوزه هــای مختلفــی از جملــه رهــا 
ح  كند.حیــدرزاده ادامــه داد: عــاوه ایــن طــر محیــط ورود پیــدا 
گرفته شده؛  كوتاه مدتی نیز در نظر  بلند مدت، برنامه ریزی های 
كمربند ایمنی و ســایر  كــه عبــور از چراغ قرمــز، نبســتن  همانطــور 
كننــده بــرای جــان  ناهنجاری هــای اجتماعــی عناصــری تهدیــد 
شــهروندان قلمــداد می-شــود، آلودگی های زیســت محیطی نیز 
كننده جان افراد جامعه اســت بنابراین  تخطی از قانون و تهدید 
ورود پلیــس می توانــد عاملی معنی دار در این خصوص به شــمار 
كرد:  آیدمدیــركل حفاظــت محیط زیســت اســتان تهــران اضافــه 
كافی دســت مجموعه ســازمان حفاظت محیط  قوانین به اندازه 
گذاشــته اما ایــن نهاد به تنهایی  زیســت را برای اعمال قانون باز 
كامل دســت یابد، از این  نمی توانــد در ایــن موضوع بــه موفقیت 
گــود  رو بایــد همــه دســتگاه هــای ذیربــط از جملــه پلیــس وارد 
كید  شــوندمدیركل حفاظــت محیــط زیســت اســتان تهــران بــا تأ
بــر لــزوم فرهنگ ســازی در خصــوص حفــظ و صیانــت از محیــط 
فرهنــگ  ترویــج  و  توســعه  زمینــه  در  كــرد:  خاطرنشــان  زیســت 
حفاظــت از محیــط زیســت و توجه به جمــع آوری زباله از ســطح 

كه نخســتین مبحث  كار در دو حــوزه هســتیم  طبیعــت نیازمنــد 
فرهنــگ ســازی اســت؛ در ایــن خصــوص رســانه ملــی و انعكاس 
حركت هــای نمادیــن جمع آوری زباله از ســطح طبیعت با حضور 
كنــد.وی ادامــه داد:  و مشــاركت مــردم نقــش بســزایی ایفــا مــی 
دومیــن مبحــث مــورد توجــه اعمــال قانون اســت؛ بی شــک این 
دو عنصــر در صــورت رشــد بــه صورت مــوازی می تواننــد در تغییر 
رفتارهــا مؤثــر واقع شــوند.این مســئول نهادینه ســازی اســتفاده 
كمربنــد ایمنــی را نمونــه ای موفق از رشــد همزمان و حركت در  از 
گفــت: برغم برخی  مســیر فرهنگ ســازی و اعمال قانون خواند و 
ح  كمربند ایمنی صرفًا با اجرای طر تصورات، فرهنگ اســتفاده از 
كرد:  هــای فرهنگــی به موفقیــت نمی رســید. حیــدرزاده تصریح 
در ایــن زمینــه عــاوه بــر مبحــث فرهنگ ســازی، اعمــال قانون و 
اولویــت بنــدی پلیس راهــور در وضع جرایم راهنمایــی و رانندگی 
كمربنــد ایمنــی را  موجبــات نهادینــه شــدن فرهنــگ اســتفاده از 
گفتــه مدیــركل حفاظــت محیــط زیســت اســتان  فراهــم آورد.بــه 
تهــران بایــد همیــن رویــه در قبــال آلوده ســازان محیط زیســت و 
كنند نیز اتخاذ  كــه زباله های خــود را در طبیعت رها مــی  كســانی 
ح هــای فرهنگــی از ســوی ســازمان هــای  شــود. وی اجــرای طــر
گنجاندن موارد مرتبط با این  مــردم نهاد حامی محیط زیســت و 
كتــب درســی مقاطع مختلــف تحصیلــی را از بهترین  موضــوع در 
راه هــای فرهنــگ ســازی برشــمرد و اظهــار داشــت: در انتهــای 
كــره جنوبی از ســری  بــازی رفــت تیــم هــای ملــی فوتبال ایــران و 
گران  رقابــت هــای مقدماتی انتخابی جــام جهانی برزیل، تماشــا
كــره ای پس از اتمام مســابقه ســكوهای محل اســتقرار خــود را از 
گران  كردند.این مســئول ادامه داد: این حركت تماشــا ک  زباله پا
كــره ای بــا انعــكاس از رســانه ملــی بــه صــورت فرهنگی خــوب در 
كشــور درآمــد و نمــود عینــی خــود را در دیــدار تیــم هــای  داخــل 
فوتبــال فوالد خوزســتان و اســتقال تهــران از ســری رقابت های 

جام خلیج فارس نشان داد.

»پلیس محیط زیست« راه اندازی می شود

بــه مخــزن ســدهای تهــران در دوره زمانــي مشــابه  آب ورودي 
بــوده اســت. آب  گذشــته 653 میلیــون مترمكعــب  آبــي  ســال 
موجــود در ســدهاي اســتان تهــران درمقایســه بــا زمــان مشــابه 
گزارش  كاهــش یافتــه اســت. بــه  گذشــته، 39 درصــد  ســال آبــي 
پایــگاه اطاع رســاني وزارت نیــرو، آب موجود در ســدهاي تامین 
كاهــش 296 میلیون مترمكعبي در مقایســه  كننــده آب تهــران با 
گذشــته به حدود 457 میلیون مترمكعب  با زمان مشــابه ســال 
رســیده است. آب ورودي به ســدهاي تهران از ابتداي سال آبي 
كاهش در مقایســه با زمان  كنــون با 29 درصد  جــاري )مهر92( تا
گذشــته، بــه حــدود 463 میلیــون مترمكعب  مشــابه ســال آبــي 

رسیده است. 
آب ورودي به مخزن ســدهاي تهران در دوره زماني مشــابه سال 
گذشــته 653 میلیــون مترمكعــب بــوده اســت. آب موجــود  آبــي 
در تمامــي ســدهاي تهــران درمقایســه با زمان مشــابه پارســال با 
ج،  كر كاهــش روبرو اســت.  ذخیــره آب در ســدهاي الر، طالقان، 
گذشــته بــه ترتیــب 59،  ماملــو و لتیــان درمقایســه بــا ســال آبــي 
كاهــش یافتــه اســت.با توجه به شــرایط  40، 41، 19 و 55 درصــد 
كاهــش منابــع آبــي در پشــت ســدهاي پنجگانــه  ذخیــره آب و 
تهــران، شــهروندان تهراني باید نســبت به رعایــت الگوي مصرف 

آب دقت الزم را داشته باشند.

کاهش 39 درصدی آب سدهای تهران
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هــای  زمیــن  و  فــراوان  آبهــای  بــا  را  خوزســتان   
حاصلخیــزش مــی شناســند بــا ســازه ها و ســدهای 
كه به رغم اجــرای برنامه ها و پروژه های  آبی بســیار 
كــم آبــی روبرو اســت.  مختلــف همچنــان بــا بحــران 
كــم آبــی در این  گــزارش خبرگــزاری ایرنــا بحــران  بــه 
گرفتــه  گریبــان آن را  كــه  اســتان چنــد ســالی اســت 
ح هــا و پــروژه هــای انتقــال آب از  چــه بــا اجــرای طر
سرچشــمه رودخانــه هــای ان بــه دیگــر اســتانهای 
كشــور چــه بــا روبروشــدن بــا عوامــل طبیعــی چــون 
خشكســالی بطوریكــه در برخی مناطــق جنوبی این 
ع  استان زمین های حاصل خیز آن رفته رفته لم یزر
شده و مشكات جبران ناپذیری را متوجه اقتصاد و 
كه حرف نخست را در بسیاری  كشــاورزی خوزستان 

كرده است. كشور می زند  از موارد در 
مشــكل آب آشــامیدنی شــهرهای آبادان و خرمشهر 
كم  كیفیتی آب اهواز، مشــكل  و جنوب اســتان، بی 
آبی در مناطق روســتایی استان ازجمله ایذه و دیگر 
شــهرهای شــمالی خوزســتان از نكات قابل تامل در 

این استان زرخیز اما در عین حال فقیر است. 
هنــوز در مناطــق روســتایی و حوالــی رودخانه های 
كــه  كارون مردمانــی را مــی بینیــم  بــزرگ و و پــر آب دز و 
ســاعتها در صف انتظار دریافت آب از طریق تانكر های 
بــا  روســتاییان  تصاویــر  هنــوز  و  هســتند   آبرســانی 
در دست داشتن بشكه های آب، سوژه مهم خبری 
سایتها و خبرگزاری های محلی و منطقه ای است. 
بزرگــی  ســدهای  و  نیروگاههــا  دارای  خوزســتان 
گتونــد و دههــا  كارون ،كرخــه ، مــارون،  چــون دز، 
كوچــک ودیگــر ســازه هــای آبــی و شــبكه های  ســد 
كم آبی هنــوز یكی از   مــدرن آبیاری اســت امــا بحران 
مهمتریــن معضــات این اســتان به شــمار می رود. 
بنــا بــه بررســی هــای انجــام شــده از ســوی خبرنگار 
ایرنــا نتیجه ســنجش میــزان ورودی آب بــه مخازن 
ســدهای خوزســتان بــا آمارهای بلند مدت نشــانگر 
كــم آبــی در  كاهــش 27 درصــدی و تــداوم شــرایط 
گــزارش بــا  اســتان خوزســتان اســت. براســاس ایــن 
گذشــت بیــش از هفــت مــاه از ســال آبــی جــاری و با 
كشــور بویژه  توجــه به برخی بارش های مناســب در 
در مــاه فروردیــن، میــزان ورودی آب بــه ســدهای 
گذشــته  ایــن اســتان نســبت به مدت مشــابه ســال 
 تنهــا دو درصــد افزایــش را نشــان مــی دهــد. معاون

 بهره برداری از سد و نیروگاه های سازمان آب و برق 
كنــون 13.7میلیــارد متر مكعب  گفت: تا خوزســتان 

بحرانكمآبیدرخوزستان؛سرزمینســـــــــدهاوســـــازههایآبی
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بحرانكمآبیدرخوزستان؛سرزمینســـــــــدهاوســـــازههایآبی

كــه از ایــن رقــم 11.3میلیــارد متــر  آب وارد ســدهای اســتان شــده 
كارون بزرگ و 2.4میلیارد متر مكعب ســهم  مكعب ســهم حوضه 

كرخه و مارون بوده است.  حوضه های 
كاهش  گو با خبرنگار ایرنا افزود: بیشترین  گفت و  نادر افشاری در 
گذشــته با 19 و 11درصد بــه ترتیب در  ورودی آب نســبت به ســال 

كرخه و مارون اتفاق افتاده است.  سدهای 
 وی افــزود: حجــم مفیــد و قابــل بهــره بــرداری فعلــی ســدهای 
كارون 3 معــادل یــک میلیــارد و 411میلیــون متــر  خوزســتان در 
مكعــب، ســد شــهید عباســپور یــک میلیــارد و 169میلیــون متــر 
گتوند علیا یک میلیارد و 256 میلیون متر مكعب و ســد  مكعــب، 
كــه در مجموع  دز یــک میلیــارد و 998میلیــون متــر مكعب اســت 
كارون بــزرگ حجــم مفیــدی معــادل شــش میلیــارد و  در حوضــه 
434میلیــون متــر مكعب از جمع میزان ورودی قابلیت اســتفاده 

و بهره برداری دارد.
كرخه و مــارون به ترتیــب این حجم  گفــت: در ســدهای  افشــاری 

معادل 888 و 592میلیون متر مكعب است. 
گذشــته به منظــور تامین نیازهــای آبی  وی افــزود: در هفــت مــاه 
در  آب  مكعــب  متــر  737میلیــون  و  میلیــارد  هشــت  خوزســتان 
كه نسبت به مدت مشابه  رودخانه های این اســتان جاری شــده 

گذشته 12درصد رشد دارد.  سال 
معــاون بهــره بــرداری از ســد و نیــروگاه هــای ســازمان آب و بــرق 
گفــت: بــا توجــه بــه برنامــه ریــزی هــای انجام شــده و  خوزســتان 
گرفته در خصوص بیان منابع و مصارف  پیش بینی هــای صورت 
آب برای ماه های پیش رو محدودیت كشت اقام زراعی پرمصرف 
كرخه و مــارون دور از  ماننــد شــلتوک و ذرت در حوضه هــای آبریز 
انتظــار بــوده و پیــش بینی می شــود در این دو حوضــه تامین آب 

كشاورزی با محدودیت هایی همراه باشد. 
كنترل مصارف و صرفه جویی در آب این دو حوضه  وی خواستار 
كشــت  كشــاورزان ایــن مناطــق خواســت قبل از اقدام به  شــد و از 
بــا ســازمان هــا و ادارات مربــوط هماهنگــی هــای الزم را بــه عمل 
كشت  آورند.افشــاری افزود: با توجه به بیان منابع و مصارف آب 
كارون و دز مانعــی نــدارد امــا در مــارون، جراحی  در حوضــه هــای 
كثــر تــا  كشــت حدا كارخــه بــا رعایــت محدودیــت هــای الگــوی  و 
كشــاورزی مناطــق مورد نظــر قابل  70درصدبــا هماهنگــی جهــاد 
تامین اســت. اســتاد تمام دانشكده مهندســی علوم آب دانشگاه 
گفــت: بــه غیــر از نــوار شــمالی و بخــش  شــهید چمــران اهــواز نیــز 
كشــور بــه طــور عمــده در نواحــی  گــرس دیگــر مناطــق  هایــی از زا
كــه در آنهــا ریــزش هــای جــوی و  گاهــی نیمــه خشــک  خشــک و 
كمتر اســت قرار دارنــد. علی  بارندگــی هــا بــه نســبت تبخیر بســیار 
كشــور  محمــد آخوندعلــی افــزود: متوســط درازمــدت بارندگــی در 
كه در اســتان هایی مانند خوزستان  ســاالنه 250میلی متر اســت 
كــه در مناطــق خشــک قــرار دارد میزان تبخیر بســیار باالســت اما 

كوهســتانی ایــن اســتان وضــع بهتــر اســت  در مناطــق شــمالی و 
كه متوسط ریزش ها در دزفول و به عنوان نمونه اطراف  گونه ای   به 
مســجد ســلیمان حــدود 350میلی متر بــوده و میــزان تبخیر هم به 
كمتر اســت. وی افزود: متوسط ریزش های جوی در استان  نسبت 
خوزســتان حدود یک دهم تبخیر اســت و به همین علت دوره رشد 
گیاهان در این منطقه نسبت به مناطق سردسیر و خنک كمتر است؛ 
كمتر است.   وی افزود: در صورتی  تبخیر و تعرق بیشتر اما دوره رشد 
كارون و دز در دراز مــدت ســاالنه از متوســط  كــه مخــازن ســدهای 
15میلیارد متر مكعب 13میلیارد متر مكعب باشد چشمه ها تضعیف 
كــه در این صورت با خشكســالی  كاهــش می یابــد  ک  و رطوبــت خــا
هیدورولوزیک مواجهیم. عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران 
اهــواز ادامه داد: میزان بارش های امســال بویژه در دزفول و مناطق 
شــمالی خوزســتان بهتر بــود؛ بیــن 85 تــا 90درصــد در درازات مدت 
گرفتار خشكســالی هستیم.  وی  ریزش باران داشــتیم اما همچنان 
گفت: به غیر از مخزن سد دز كه حجم وسیعی ندارد و تنظیم جریان 
برق را عهده دار بوده و در حال پر شــدن اســت مخازن بقیه سدها از 
جمله كرخه، گتوند و كارون با كاهش ذخایر مواجه اند و از نظر منابع 
كید بر ضرورت مصرف بهینه  آب و ریــزش ها در مضیقه ایم. وی با تا
گفت: ما قدر آب را به خوبی نمی دانیم و ضرورت  آب در خوزســتان 
دارد فرهنگ مصرف آب هم به نســبت رشــد جمعیت توســعه یابد. 
وی افزود: باید سند مصرف فرهنگی در كنار طرح ها ضمیمه شود تا 

بیشتر قدر آب این نعمت الهی را بدانیم. 
كرخــه و  گفــت: وزارت نیــرو شــبكه هــای آبیــاری دز و  آخوندعلــی 
كانال های درجه یک و دو را توسعه داده و این به معنای توسعه 
كه  كانال هایی  كشــاورزی است اما بخش وســعی از آب در  بخش 
كه می توان روشــهای  دارای علــف هــرز هســتند مصرف می شــود 

گرفت.  كار  آبیاری تحت فشار را در این مواقع به 
فشــار  تحــت  آبیــاری  بــرای  كشــاورزی  جهــاد  وزارت  افــزود:  وی 
كار نداریم و وزارت  كرده اما برقی بــرای این  حمایــت خــود را اعام 

نیرو بخش برق این قضیه را تامین نكرده است. 
كید كرد: شورای كشاورزی و دیگر شوراها باید  این استاد دانشگاه تا
كه ضعف بزرگی است. وی توضیح  كنند چرا  این مشكل را برطرف 
كار عملی نشــود باید به طریق سمپاشــی  كــه ایــن  داد: در صورتــی 
كار  كــه در ایــن صورت بــا محیط زیســت مقابلــه و این  اقــدام شــود 
كاالنی  كه مبارزه با آن هزینه های  منتج به سرطان هایی می شود 
گفــت: طــرح 550هــزار هكتــاری مقام  بــه دنبــال دارد. آخوندعلــی 
كار خیلی خوبی اســت و مــی تواند بخشــی از علف  معظــم رهبــری 
كانال های درجه ســه و چهار  هــای هــرز را از بین ببرد؛ در این طرح 
بتنی می شود و در این صورت بخشی از علف ها از بین می رود و در 
كید كرد: وقتی نمی توانیم  مصرف آب صرفه جویی می شود. وی تا
كنار بیاییم باید با استفاده از روش های بهینه سازی به  با طبیعت 

سمت مصرف درست آب حركت.
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پدركویرشناسیایران:

تهراندیگـــــــــــــــــــــــــــــــــر
گفت: تهران دیگر آب ندارد و این موضوع  كویرشناسی ایران  پدر 
گفــت وگوهای رســانه ای پیــش بینی  مهــم را 30 ســال پیــش در 

كرده بودم، اما مورد توجه الزم قرار نگرفت.
گــو بــا خبرگــزاری ایرنــا اظهار داشــت:  گفــت و  كردوانــی در  پرویــز 
كشور بحرانی است و بدترین نقطه آن هم تهران  وضعیت آب در 
است زیرا دیگر آبی در تهران باقی نمانده است و بسیاری از نقاط 

تهران هم آب زیر زمینی ندارد.
گــر وضعیت منابع آبی در تهــران به همین روال  كــرد: ا كیــد  وی تا
پیش رود زمین فرونشســت خواهد داشــت و این مســاله موجب 
كه قطعا شكستگی  گاز خالی شود  می شود تا زیر لوله های آب و 

آنها را به همراه خواهد داشت.
كردوانی با بیان اینكه خالی شــدن زیر زمین در تهران وقوع زلزله 
گفــت: با این وضعیت قرار اســت  را هــم بــه همراه خواهد داشــت 
كار نیازمند بررســی و  كه این  كنند  60 چــاه جدیــد در تهران حفــر 

مطالعه بیشتری است.
كویــری  كــه خشــک و  وی ادامــه داد: در منطقــه ای ماننــد یــزد 
كه ظرفیت  اســت حــدود 53 هزار حلقــه چاه حفر شــده در حالی 
كویر شناســی ایران افزود:  آن منطقــه فقط 200 حلقه اســت.پدر 
همچنیــن ظرفیــت حفر چــاه در شهرســتان رفســنجان 70 حلقه 
كه هزار و 300 حلقه چاه در آنجا حفر شــده است.  اســت در حالی 

كرمان هم وخیم است و ساالنه 6 تا 7 هزار هكتار  وضعیت استان 
از باغات آن خشک می شود.

گفت: هر  وی نســبت به آلوده شــدن آبهای موجود هشــدار داد و 
كمتر شــود درصــد آلودگی آن نیز افزایــش می یابد. چــه میــزان آب 

كرد و افزود:  كردوانی به ســاخت و سازها در ارتفاعات تهران اشاره 
ساخت و ساز در ارتفاعات موجب می شود تا آبهای پایین دست 
آلــوده شــوند زیرا تمام فاضاب ها به طــور طبیعی از باال به پایین 
كرد: فاضاب  كید  كردوانی تا سرازیر و وارد رودخانه ها می شوند. 
منطقــه لواســان ، اوشــان فشــم و توابع تهدیــدی بــرای رودخانه 
هــای منتهــی به ســد لتیان هســتند زیــرا منطقه به طــور طبیعی 
شــیب دار اســت و ساخت و ســازها در همین شــیب ها انجام می 
شــود از ایــن رو وارد رودخانــه هــای پاییــن دســتی شــده و از آنجا 

پشت سد لتیان جمع می شوند.
وی اظهارداشــت: چنــدی پیــش موسســه ملــی اســتاندارد اعام 
كــرده بــود آب برخی مناطــق تهران آلوده اســت و قطعا هر چه آب 
كویر شناسی  كمتر شــود میزان آلودگی آن بیشــتر خواهد شد. پدر 
كارشناســان 80 درصــد  ایــران بــا بیــان اینكــه بــه اعتقــاد برخــی 
گفت: منابع آب درتهران روز به  كشــور آلوده اســت  رودخانه های 
كمتــر مــی شــود و ایــن مســاله آلودگــی روز به روزی ایــن منبع  روز 

حیات را به همراه دارد.
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ســازمان حفاظــت محیط زیســت و برنامه توســعه ملل متحد   
کــه براســاس آن  توافقنامــه ای را در تهــران بــه امضــا رســاندند 
دولــت ژاپــن کمكــی بــه مبلــغ یــک میلیــون دالر بــرای احیــای 

دریاچه ارومیه اختصاص می دهد.
به گزارش دفتر سازمان ملل درتهران، این مبلغ در اختیار دفتر 
برنامــه توســعه ملــل متحد در تهــران قــرار گرفته اســت. عالوه 
برایــن ایــن کمک به عنوان مولفــه ای جدید در راســتای پروژه 
در دست اجرای حفاظت از تاالب های ایران به مصرف خواهد 
که برنامه توســعه ملل متحد در حال حاضر با همكاری  رســید 

سازمان حفاظت محیط زیست در دست اجرا دارد.
طبق این گزارش، براساس برنامه ریزی انجام شده این پروژه تا 
فوریه 2015 تكمیل خواهد شد. در این مدت، این مولفه جدید 

پروژه در نظر دارد به سه هدف زیر دست یابد:
• شیوه های کشاورزی پایدار را به 40 روستا در حوضه دریاچه 
اورمیه معرفی کند که موجب صرفه جویی حداقل 35 درصدی 

در مصرف آب خواهد شد.
گاهــی و درک جامعه محلی را نســبت به نقــش مهم آنان در  • آ
استفاده از روش های کشاروزی پایدار و احیای دریاچه ارومیه 

ارتقا بخشد.
ح های  گزینــه هــای اجــرای حداقــل یــک نمونــه طــر • بررســی 

ســطوح آبگیــر در یكــی از ســه جزیــره اصلــی دریاچه بــه منظور 
تضمین تامین پایدار آب جهت حفظ تنوع زیستی .

دریاچــه ارومیــه که قبال یكی از بزرگترین دریاچه های آب شــور 
کننــده در حال  گونــه ای نگران  جهــان بــود، در حــال حاضر به 

خشک شدن است.
کیلومتر مربع به   در دو دهه گذشــته سطح دریاچه از پنج هزار 

کمتر از دو هزار کیلومتر مربع کاهش یافته است.
ایــن کاهــش یعنی رســیدن بــه کمتــر از 40 درصــد انــدازه واقعی 
دریاچــه، موجب از بین رفتن میزان حجم آب بیشــتری شــده، 
زیرا هنگامی که دریاچه وسعتی پنج هزار کیلومتر مربعی داشت، 
میانگیــن عمــق آب آن شــش متر بود. حــال با دو هــزار کیلومتر 

مربع وسعت آب، میانگین عمق تنها یک متر است.
 در مراسم امضای توافقنامه، گری لوئیس هماهنگ کننده مقیم 
ملل متحد و نماینده مقیم برنامه توســعه ملل متحــد در ایران 
کــه وارد حوضه دریاچه  گفــت: علم بــه ما می گوید بیشــتر آبی 
ارومیــه می شــود هنوز مــی تواند به گونه ای طبیعــی به دریاچه 
جریان داشــته باشــد، موجب احیای آن شــود و نیرویی دوباره 
به جوامع اطراف آن برگرداند در حالیكه همچنان آب کافی برای 
تغذیه کشاورزی و صنعت باقی بماند. این مساله توازن است 

و این مشكل قابل حل است.

كمکیکمیلیوندالریژاپنبراینجاتدریاچهارومیه
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رییس ســازمان حفاظت محیط زیســت با بیــان این كه ما به یک 
انقــاب در مدیریــت منابع آب نیاز داریم، افزود: ســنتی و قدیمی 
كشور و انتظارات آن  كشاورزی نمی تواند جوابگوی نیازهای امروز 

باشد.
رئیــس  معــاون  ابتــكار  معصومــه  ایســنا،  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
گــزارش نهایــی میزگــرد تخصصی  جمهــوری در مراســم رونمایــی 
بین المللی حفاظت از تاالب های ایران و همچنین امضای ســند 
كه  همــكاری دولــت ژاپــن در احیای دریاچــه ارومیه با بیــان این 
گذشته در زمینه محیط زیست میان  كه در  همكاری های خوبی 
ســازمان ملل متحد و ایران برقرار شــده اســت افزود: اراده دولت 
كه توجــه ویژه ای به حــل معضات  یازدهــم از ابتــدا بــر ایــن بوده 
كارگروه نجات دریاچه ارومیه نیز از  محیط زیســت داشته باشــد و 
كه اخیرا این در نشستی  روزهای اولیه دولت یازدهم تشكیل شد 

گزارشات خوبی دررابطه با احیای دریاچه ارومیه ارائه شد.
وی افــزود: در برخی از ابعاد برنامه ها وارد فاز عملیاتی شــده ایم و 

كنون در حال پیگیری است. گام های اجرایی هم ا
رییــس ســازمان حفاظــت محیط زیســت با بیــان این كــه نیازمند 
كشــاورزی،  صنعتــی  انقــاب در مدیریــت منابــع آب و مصــارف 
گفــت: الزمــه پیشــبرد برنامه هــا اراده و توجــه  و شــهری هســتیم 
از  میــان  ایــن  در  آنچــه  و  رویكردهاســت  تغییــر  و  دولــت  جــدی 

گاهی و مشاركت مردم بوده است. اهمیت برخوردار است آ
در  جایــكا  بــا  ایــران  قبلــی  همكاری هایــی  بــه  همچنیــن  وی 
زمینــه احیــای تــاالب انزلــی افــزود: در حــال حاضــر فاز ســوم این 
همكاری هــا آغاز شــده اســت و اســتمرار این همكاری هــا اهمیت 
كــه تــاالب انزلی یک تــاالب حاشــیه ای دریای  ویــژه ای دارد چــرا 

خزر است.
یــک  ارومیــه  دریاچــه  احیــای  اینكــه  بیــان  بــا  ادامــه  در  ابتــكار 
دســتاورد جهانــی خواهــد بــود، ادامــه داد: بــدون شــک منابــع 
كافــی بــرای احیای تاالب ها پیش بینی می شــود البته در این باره 

نیازمند همكاری های بین المللی خواهیم بود.
كــرد: بــه منظــور مدیریــت منابــع آب و توســعه پایــدار  وی اضافــه 
كشــاورزی 41ســایت جدیــد در حوضــه آبخیــز دریاچــه ارومیــه در 
قالــب همكاری هــای محلی بــا ســازمان محیط زیســت همكاری 
ع و  كــه در مرحلــه اول 30 هــزار هكتــار مــزار می كننــد. بــه طــوری 
ح مشــاركت  باغــات در حوضــه آبخیــز دریاچــه ارومیــه در ایــن طر

می كنند.
ابتكار با اشــاره به شــرایط مناســب تــاالب هامون در ســال جاری 
گرفته  كه صورت  گفــت: در حــال حاضر به دلیل اقدامــات اجرایی 
كه با وزارت نیرو و ســایر وزارتخانه ها ایجاد شــده  و همكاری هایی 
اســت موانع آبراه ها رفع شده است همچنین بارندگی های خوب 
فعلی نیز موجب شــده تاالب هامون شــرایط مناسب تری نسبت 

گذشته داشته باشد. به 

ابتــكار افــزود: مدیریــت منابــع آب در ســطح منطقــه سیســتان از 
ارزش و اهمیت ویژه ای برخوردار است.

گفته وی معیشــت مردم محلــی، مهار ریزگردهــا و توفان های  بــه 
شن نیازمند احیای تاالب هامون است.

و  ایــران  میــان  همكاری هــا  ادامــه  بــر  رئیس جمهــوری  معــاون 
گفــت:  و  كــرد  كیــد  تا هامــون  تــاالب  احیــای  بــرای  افغانســتان 
تــاالب هامــون یــک تــاالب بین المللی بــوده و از اهمیــت ویژه ای 

برخوردار است.
رییــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت با بیــان اینكه در ســال 
جــاری 700 میلیــارد ریال اعتبار از ســوی ســازمان محیط زیســت 
برای احیای تاالب ها و مقابله با ریزگردها تخصیص یافته اســت، 
گفــت: بــرای احیــای دریاچــه ارومیــه اقداماتــی از جملــه توقــف 
كــه در ادامه  گرفتــه  سدســازی در حوضــه آبخیــز دریاچــه صــورت 
بین المللــی  مشــاركت های  و  تجربیــات  از  اســتفاده  نیازمنــد  راه 

هستیم.
قدیمــی  و  ســنتی  روش هــای  بدانیــم  بایــد  شــد:  یــادآور  ابتــكار 
كشــور و انتظارات  كشــاورزی نمی توانــد جوابگوی نیازهــای امروز 

آن باشد بنابراین تغییر رویكرد یک اصل است.
كــه انتقال آب بــرای احیای  معــاون رئیس جمهــوری بــا بیان این 
ح می شــود، افزود:  گزینــه مطر دریاچــه ارومیــه بــه عنــوان آخرین 
كشــاورزی،  همكاری هــای خوبی میــان وزارت نیرو، وزارت جهاد 
كشــور و اســتانداران برای احیای  ســازمان محیط زیســت، وزارت 
گزارش ایســنا، مراســم  دریاچــه ارومیــه در حــال انجــام اســت. به 
گــزارش نهایــی میزگــرد تخصصــی بین المللــی حفاظت  رونمایــی 
از تاالب هــای ایــران و همچنیــن امضــای ســند همــكاری دولــت 
گری لوئیس  ژاپــن در احیــای دریاچــه ارومیه عصر امروز با حضــور 
كیرا  - نماینــده ارشــد ســازمان ملل متحــد در ایــران و همچنین آ
كاردار ســفارت ژاپن و معاونان ســازمان حفاظت محیط  چیبــا - 

زیست ایران برگزار شد.

بودجه 70 میلیارد تومان برای احیای تاالبها و مقابله با ریزگردها
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شــركتهای  آالت  ماشــین  مدیــران  گردهمایــی 
عمرانــی، معدنی، حمل و نقل و خدمات بندری 
بــا اهدافــی چــون، تعامل هــر چه بیشــتر مدیران 
مباحــث  زمینــه  در  نظــر  تبــادل  آالت،  ماشــین 
راهبــری بهینــه ماشــین آالت، اســتفاده از دانش 
روز و تجارب اســاتید و متخصصان، چهارشنبه10 
اردیبهشت ســال 93 در مركز همایشهای نیروگاه 
آقایــان:  همایــش،  ایــن  در  برگزارشــد.  طرشــت 
محمــدی،  ابراهیــم  مهنــدس  ترکــی،  مهنــدس 
و  رضایــی  مهنــدس  حبیــب زاده،  مهنــدس 
مهنــدس علیرضــا آبتیــن حضــور داشــتند. ایــن 
چــون،  موضوعاتــی  محوریــت  بــا  گردهمایــی 
اســتفاده  مــورد  كننده هــای  روان  بــر  مــروری 
مدیریــت  و  تعمیــرات  نگهــداری  ماشــین آالت، 
ماشــین آالت در پروژه، لزوم بازنگری در ســازمان 
آالت  ماشــین  در  روغــن  آنالیــز  و  آالت  ماشــین 

برگــزار  نــت  كاو  تــوان  شــركت  طــرف  از  بنــدری 
تــوان كاو نــت دربــاره برگــزاری  برپــا شــد. شــركت 
گــر مدیران  كــرد: قطعــا ا گردهمایــی عنــوان  ایــن 
ماشــین آالت، پتانســیل  ها و نقش اساســی خود 
كشــور  اقتصــادی  توســعه  در  كننــد  نهادینــه  را 
اثربخش خواهند بود. در چنین حالی، بســیاری 
ماشــین آالت  حــوزه  در  مشــكات  و  مســائل  از 
برطرف و شــاهد رشــد و شــكوفایی بی ســابقه ای 
ارتبــاط  ایــن  در  بــود.  خواهیــم  عرصــه  ایــن  در 
گردهمایی از یک ســو و تحقق  پی گیــری اهــداف 
آرمانــی بــا ارزش از ســوی دیگــر ما را بر آن داشــت 
ح شده  تا یكی از اساســی ترین پرسش های مطر
در حوزه ماشــین آالت را به همه پرســی بگذاریم: 
آیــا ایجــاد ســندیكای مدیــران ماشــین آالت یک 

ضرورت است؟" 

گردهماییمدیرانماشینآالتشركتهایعمرانیبرگزارشد
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ماشــین آالت  و  دســتگاه ها  تجهیــزات ،  كلیــه  فنــاوری  امــروزه   
كلیه سازندگان  دســتخوش پیشــرفت شگرفی شــده و از همین رو 
گیــری نــكات مهــم  ایــن قبیــل دســتگاه ها اصــرار فراوانــی بــه فرا
محصــوالت  نگهــداری  و  اصولــی  اســتفاده  نحــوه  بــا  ارتبــاط  در 
خــود توســط مصرف كننــده دارنــد، بــه همیــن منظــور از طریــق 
كتــاب و ســی.دی های  گونــی از جملــه تهیــه  گونا اســتراتژیهای 
آموزشــی و حتــی اجــرای دوره هــای آموزشــی از راه دور؛ ســعی در 
كردن هرچه بیشــتر شــركتهای دارنده ماشــین آالت عمرانی  آشــنا 
و راهســازی نســبت بــه محصــوالت خــود دارنــد تــا از ایــن طریــق 
كارایــی و عمــر بیمــه نماینــد تــا بدیــن  محصــوالت خــود را از نظــر 
وســیله در بــازار رقابت از دیگر رقبا عقــب نمانده و بتوانند با جلب 
كــه  نظــر مســاعد خریــداران محصــوالت خــود، بــه اهــداف خــود 
كان تر می باشد، برسند.  همان تولید بیشتر، فروش بهتر و سود 

گوشــی موبایل و یــا تلویزیون       بــرای مثــال امــروزه وقتــی ما یک 
آن  از  اســتفاده  از  قبــل  می كوشــیم  همــواره  می كنیــم  خریــداری 
آن و  از  اســتفاده  نحــوه  از  آن  راهنمــای  از دفترچــه  اســتفاده  بــا 
یــا نــكات مهــم نگهــداری آن آشــنا شــویم و در زمینــه تلویزیون پا 
كارشــناس  گــذارده و بــا تمــاس بــا نمایندگــی آن، توســط  را فراتــر 

كار با این وســیله را نیــز طی می كنیم. حال  اعزامــی آموزش عملی 
كار با ماشین آالت سنگین  كه آیا اهمیت  ح اســت  این ســوال مطر
ســاختمانی و راهســازی بــا قیمتهای چنــد صدمیلیــون تومانی و 
حتی در برخی مدلها باالی یك میلیارد تومانی نســبت به موبایل 
نگهــداری آن  و  اپراتــوری  نــكات  یــا  و  اســت؟  كمتــر  تلویزیــون  و 

كمتر و راحت تر است؟ نسبت به موبایل و تلویزیون 
كه        قطعــا پاســخ ایــن ســواالت منفــی اســت. امــا چگونه اســت 
كثــر خریــداران ماشــین آالت ســنگین، رغبتــی بــه انجــام  بازهــم ا
كــه در زیــر بــه  آمــوزش پرســنل فنــی خــود ندارنــد نكتــه ای اســت 

برخی از عوامل اصلی آن می پردازیم:

کارکنان فنی توســط خریداران  عوامــل عدم رغبــت به آمــوزش 
ماشین آالت:

1( هزینه بری آموزشها برای خریداران دستگاه ها:
كاربــران  گــون  گونا رده هــای  در  ماشــین آالت  آمــوزش  انجــام   
بایــد  كلــی  بطــور  كــه  اســت  هزینه هایــی  شــامل  ماشــین آالت 
گــردد. حتی در  توســط دارنــدگان اینگونــه ماشــین آالت پرداخت 

رویكردمدیرانبهآموزشهایكاربردیماشینآالتسنگین

در شرکتهای ساختمانی و راهسازی
نویسندگان: آقای مهندس محمدرضا رستمی تهرانی و مهندس  مهدی بلوری
آمایش و ویرایش :مهندس حسین انصافپور
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كــه باید توســط شــركت  گارانتــی  مــورد آموزشــهای رایــگان دوران 
كارآموز، رفت و برگشت، خورد  گردد، اعزام  فروشنده ماشین برگزار 
ک آن در زمــان اجرای دوره، اقامــت و حتی حق ماموریت  و خــورا
كاری او هزینه هایــی را بــرای خریداران بــه همراه دارد  و یــا اضافــه 
كــه در بســیاری از اوقــات مدیــران ارشــد شــركتها  از پذیــرش آن 
گاه ممكــن اســت بــه خاطــر هماهنگیهــای  خــودداری می كننــد. 
گاه ممكن اســت چندین  كه  دیرهنــگام اداری برای برگزاری دوره 
هفتــه یــا ماه به طــول انجامد، به واســطه عدم آشــنایی رانندگان 
كاران با فناوری ماشــین جدید، خســارتهایی هر چند  یا ســرویس 

جزئی به ماشین وارد می آید. 
 

کاری در مدت اجرای آموزشها:  2( از دست دادن زمان  نیروی 
گر نســبت به هزینه  مدیران شــركتهای دارنده ماشــین آالت حتی ا
كــردن بــرای آمــوزش دغدغه ای نداشــته باشــند اما به ایــن دلیل 
كــه در مــدت اعــزام اپراتورهــا و یــا ســرویس كاران  بــه مركــز آموزش 
اخــال  آنهــا  كاری  برنامــه  در  فــروش دســتگاه ها   نمایندگیهــای 
ایجــاد می شــود و ممكــن اســت موجــب تأخیــر در اجــرای جدول 
زمان بنــدی پــروژه شــود. بــه همیــن دلیــل آنهــا برای درخواســت 
گارانتی تردیــد می كنند و  آمــوزش، حتی آموزشــهای رایــگان دوره 
كه دســتگاه جدید خریداری شــده تفاوت زیادی  در ایــن پندارند 
بــا دســتگاه قبلی ندارند و با ایــن طرز تلقی در اینگونــه موارد هم، 
گذرانــدن دوره  خریــدار دســتگاه از اعــزام پرســنل مــورد نظر بــرای 

آموزش صرف نظر می كنند.
  

کاربران  ماشین آالت:  3 (پایین بودن سطح تحصیالت 
كاربران ماشین آالت از جمله: اپراتورها،  كنونی،  چون در وضعیت 
سرویســكاران، نیروهــای تعمیراتــی و حتــی برخــی از سرپرســتان 
ســواد  كــم  مــورد  برخــی  در  و  پاییــن  تحصیاتــی  ســطح  دارای 
هســتند، مدیــران شــركتهای دارنــده ماشــین آالت؛ می اندیشــند 
كاربــران، توانایی درک و جــذب برخی آموزشــها را ندارند؛  كــه این 
كــم و حتی  از ایــن رو تاثیــر دوره هــای آموزشــی بــر روی آنها بســیار 
در برخــی مــوارد بی تاثیــر ارزیابــی می كننــد؛ از ایــن رو، از اعزام این 

گذرانــدن دوره و یــا دروه های آموزشــی خــودداری  كاركنــان بــرای 
می كند.

 

کاربــر ماشــین آالت در  کارکنــان  4 ( عــدم تضمیــن مانــدگاری 
سازمان ها و یا شرکت ها: 

گذراندن  كاربر ماشــین آالت؛ پس از  كاركنــان  كــه برخــی از   ار آن رو 
دوره هــای آموزشــی و ارتقای ســطح علمی و مهارتی شــان به این 
كــه دارای توانائی هــای متفاوتی با ســایر افراد هم  بــاور می رســند 
رده شــغلی خــود شــده اند، لــذا درخواســت حقــوق و یــا مزایــای 
كار خود اســتعفا  بیشــتری می كننــد، حتــی برخــی از آنهــا از محــل 
كــه  داده و بــه شــركت و یــا ســازمان هــای دیگــری مــی پیوندنــد 
كــه منجر به عدم اعــزام اپراتورها،  همین مســئله از عواملی اســت 
ســرویس كاران، تعمیــركاران و حتی مدیران ماشــین آالت می گردد 
كردن اینگونه شركتها و یا سازمانها  و موجب عدم رغبت به هزینه 

برای آموزش و ارتقای سطح دانش آنها می گردد.

5 ( عدم رغبت به حضور در دوره توسط افراد مورد نظر خریدار 
ماشین آالت : 

كــردن آموزش  در برخــی مــوارد شــركت ها تمایل بــه اعزام و هزینه 
كه باید در این دوره ها شركت نمایند. كاركنانی   دارند اما 

بــه دلیــل ترس هــای واهی از ناتوانــی در اثبــات و دارابودن دانش 
الزم، یــا عــدم دریافــت نمــره قبولــی و ...، تمایلــی بــه حضــور در 
دوره هــای آموزشــی را ندارند؛ به همین دلیل بــا بی اهمیت جلوه 
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دادن ایــن دوره هــا ممكــن اســت موجــب دلســرد شــدن و تغییــر 
نظر مدیران برای اعزام به دوره های آموزشی الزم شوند. 

 
6 ( مخالفت از طرف برخی مسئوالن و سرپرستان به دلیل نفع 

شخصی:

كــه نفعشــان در  برخــی از مســئوالن واحــد ماشــین آالت شــركتها 
خرابــی و تعمیــرات ماشــین آالت اســت و از هزینه هــای ناشــی از 
آن درآمــد خوبی نصیبشــان می شــود، اجرای دوره های آموزشــی 
واحــد  در  تعمیــرات(  و  )نگهــداری  نــت  سیســتمهای  ایجــاد  و 
ماشــین آالت، مغایــر منافــع خــود تلقــی می كننــد و موجــب ضــرر 
مالــی بــرای آنهــا می گــردد و از یــن رو، متاســفانه  اینگونــه افــراد با 
كاربران ماشــین آالت مانع ایجاد  كارشــكنیهای متعدد برای اعزام 
كــه بــرای مدیران  می نماینــد و بــا بهانه هایــی بــه ظاهــر منطقــی 
ح می ســازند و بدیــن ســان، موجــب عــدم تزریــق اطاعــات  مطــر

مهندسی و فنی در پیكره سازمان می شوند .

كمپانی ها و یا نمایندگی های  كیفیت آموزش از ســوی       7( عدم 
فروش ماشین آالت :

متاســفانه بســیاری از شــركتها یا نمایندگان ماشــین آالت سنگین 

در ایــران هــدف اصلی خود را بر پایه فروش ماشــین آالت و فروش 
كیفی آموزش  كرده اند و اصراری بر ارتقــای  قطعــات یدكی اســتوار 
به مشتریان ندارند. اینگونه شركتها آموزش ماشین آالت را در حد 
چند ساعت مختصر آموزش به اصطاح سرویس و اپراتوری هنگام 
كه عقل سلیم هم  تحویل دســتگاه به مشــتری خاصه نموده اند 
كه مثًا نكات مربوط به ســرویس و نگهداری و  نمی توانــد بپذیرد 
یــا اپراتــوری یک لودر و یــا یک بیــل مكانیكی بــا فناوریهای نوین 
گذشــته  كه در  را بتــوان طی چند ســاعت تشــریح نمود. در حالی 
بــزرگ فروشــنده دارای ســازمانهای  نــه چنــدان دور شــركتهایی 
كافی و  كادر آموزشــی مجرب و  آموزشــی خوبی بودند و با داشــتن 
كارشناســان آزموده،  دو دســته آموزش به مشــتریان ارائه می كرد، 
آمــوزش رایــگان ماشــین آالت و آمــوزش انتفاعــی. آمــوزش رایگان 
كــه در مجمــوع شــامل 64 نفر ســاعت برای هر  گارانتــی  در دوران 
كه  در محل سازمان خدمات پس  گرفته شده بود  ماشین درنظر 

از فروش خود ارائه می كرد.
آموزش هــای ماشــین آالت بخصوص در ســطوح تعمیراتی شــامل 
ج  كه در مواردی با اعزام به خار كاركنان خود این شــركتها می شــد 

كشور صورت می گرفت.  از 
كــه هنــوز می توان  آموزشــهای ارائــه شــده شــامل مــوارد زیــر بــود 
گارانتی  بــه عنــوان پایه جــدی بــرای برنامه ریــزی آموزشــی دوران 

گیرد: دستگاه ها مورد استفاده قرار 
      الــف( آمــوزش آشــنایی با اپراتوری: این آمــوزش طی یك روز )8 
ساعت( به اپراتور دستگاه داده می شد )برای هر دستگاه یک نفر 
كه طی ایــن دوره اپراتورها  اپراتــور شــامل این آموزش می گردیــد( 
كردن  بــا نكاتــی مانند بازدیدهای روزانه، روش روشــن و خاموش 
كار با دستگاه آشنا شده و حتی با  دستگاه، ایمنی دستگاه، روش 
كامًا  تجهیزات مرتبط مثل ادوات و تجهیزات روی پانل دستگاه 

آشنا می گردیدند.
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      ب( آمــوزش آشــنایی بــا ســرویس و نگهــداری: این آموزش طی 
2 روز )16 ســاعت( به سرویســكار دســتگاه داده می شــد )برای هر 
كه  دســتگاه یــک نفــر سرویســكار شــامل ایــن آمــوزش می گردیــد( 
در ایــن مــدت سرویســكار بــا نــكات ســرویس دســتگاه، جــدول 
زمان بنــدی آن، شــناخت از نــوع روانكارهــا و فیلترهــای مورد نیاز 

دستگاه و نحوه اجرای اصولی سرویسها آشنا می شدند.
      ج( آمــوزش آشــنایی بــا دســتگاه: ایــن آمــوزش طــی 5 روز )40 
ســاعت( بــه سرپرســتان و یــا تعمیــركاران داده می شــد )بــرای هــر 
دســتگاه یــک نفــر سرپرســت و یــا تعمیــركار شــامل ایــن آمــوزش 
كه طی این دوره نكاتی مثل شــناخت از سیستم مولد  می گردید( 
قــدرت )موتــور(، سیســتم انتقــال قــدرت، سیســتم هیدرولیــک، 
سیســتم الكترونیكی و همچنین نكات مهم شامل تستها و نحوه 
انجــام فشــارگیری و تنظیمــات مربــوط بــه آن جهــت عیب یابی و 

تنظیمات دستگاه آموزش داده می شد.
      آموزشــهای انتفاعی نیز شــامل آموزشهای تكمیلی در زمینه های 
آشنایی با اپراتوری، سرویس و نگهداری، آشنایی با تعمیرات موتور، 
آشــنایی بــا تعمیرات سیســتم انتقــال قدرت، آشــنایی بــا تعمیرات 

سیستم هیدرولیک، آشنایی با تعمیرات سیستم برق و..... 

كــه این نحــوه نگرش به  گفت  كلــی می تــوان  در یــک جمع بنــدی 
كثریت مدیران شركتهای دارنده ماشین آالت سنگین  آموزش در ا
هــم در شــركتهای ســاختمانی و هم در شــركتهای معدنــی از آنجا 

كه آمــوزش اینگونه ماشــین آالت نه به عنوان  سرچشــمه می گیرد 
ســرمایه گذاری ســازمان برای بهره بــرداری و نگهــداری بهینه آن؛ 

بلكه به عنوان هزینه تلقی می گردد.
در ایــن میــان چنــد اتفــاق مهــم در ســالهای اخیــر تــا حــدی 

توانسته است چنین رویكردی را تحت تاثیر قرار دهد:
گران شــدن ماشین آالت به دلیل تحریم ها و تغییرات افزایشی   .1

خ ارز نر
2. مشكل شدن دستیابی به برندهای مهم ماشین آالت سنگین
3. پیچیــده شــدن روزافــزون فــن آوری اطاعــات ماشــین آالت 
عمرانــی و راهســازی بــه دلیــل تركیــب سیســتم هــای رایانــه ای و 

مخابراتی با سیستم های رانشی و هیدرولیكی 
كرده در  4. اســتفاده بیــش از پیــش از مهندســان جوان تحصیــل 
رشــته های مكانیک، ماشــین آالت و صنایع در امور نت ماشــین 

آالت
كاربرد و بهره بــرداری  ماشــین آالت برای  5. نگــرش عمیــق تــر بــه 
كاربــرد TBM در حفاری  ارتقــای فــن آوری اجرای پروژه هــا مانند 

تونل ها و......
كه بتوان  ایــن عوامــل بطور بالقــوه امكان آن را فراهم آورده اســت 
مباحث آموزشــی را با مدیران دارنده ماشــین آالت و حتی شركت 
گفتگوهای جدی برای  های سازنده و یا نمایندگی های آنها وارد 
توســعه فرهنــگ علمــی، فنــی و مهندســی در حوزه ماشــین آالت 

گردید.
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کار ســر تخــت شــاهان بپیچــد ســه 
شــهریار بیدادگــر  ز  نخســتین 
کند گنــج خویشــی  کــه بــا  دو دیگــر 
کنــد بیشــی  کــه  کوشــد  دینــار  بــه 
برکشــد را  بی مایــه  کــه  دیگــر  ســه 
کـــــشد بــــــــــرتر  هـــــــنرمند  مــردم  ز 

دیــد  از  فردوســی  اجتماعــی،  مناســبات  رونــد  در  ســویی  از 
كــس  كار ما جامعه شناســی طبقــات اجتماعــی بــه نوعــی تقســیم 
كــه از ذهن وقاد و  وبــری معتقــد بوده اســت یا به تعبیــری آنچه را 
اندیشــه نقــاد فردوســی در قــرن چهارم می گذشــته اســت در قرن 
كــس وبــر آن را بــه  بیســتم اقتصــاددان و جامعه شناســی چــون ما
ح می كنــد و یا قبل از وی  عنــوان تخصص گرایی و بوروكراســی مطر

كار  آدام اســمیت اقتصاددان در ثروت ملل آن را با عنوان تقســیم 
اجتماعــی بیــان نمــوده اســت با توجــه به زمــان زندگی فردوســی 
گفت فردوســی از بینش و نگرش بســیار باالیی برخوردار  می تــوان 
گرانمایه پس  كه دیدگاه و نگرش این شــاعر  بوده اســت به طوری 
از 16 قــرن بــه عنــوان پارادایــم قــرن بیســتم توســط بنیانگــذار دو 
كار  كه بیانگر نقش تقسیم  ح می شود  مكتب بزرگ اقتصادی مطر
اجتماعــی و تفكیــك آن در الیه هــای اجتماعــی بــرای برون رفت از 

پدیده های آسیب شناختی است.
پیشـــه ور بـــا  کـــه  نبایـــد  ســـــــــــــپاهی 
هنـــر دو  هـــر  گیرنـــد  روی  یـــك  بـــه 
گـــرزدار یــــــــــكی  و  کارورز  یكـــی 
کار اســـت  پـــــــــــدید  هر کـــس  ســـزاوار 
ایـــن کار  آن  جویـــد  آن  کار  ایـــن  چـــون 
زمیـــن سراســـر  گـــردد  آشـــوب  پـــر 

وزبزرگداشتحكیمابوالقاسمفردوسیتوسی 25اردیبهشتماهر

شاعرتواناواندیشمنددانایی
ایرانزمینگرامیباد

فردوسی شاعر حماسه پرداز و سخن سرای نامی ایرانی در سال 319 خورشیدی برابر 329 هجری قمری در توس از شهرهای فعلی خراسان 
متولد شد و در سال 397 خورشیدی برابر 411 هجری قمری چشم از جهان فروبست. در شاهنامه فردوسی چهار عناصر جلوه ویژه دارند 
که عبارتند از ملیت ایرانی، خردورزی، عدالت و دین پروری و در طول داستانهای شاهنامه این چهار عنصر به شكل ها و محتواهای متنوع 
ورود می یابد. عالوه بر آن شاهنامه فردوسی از شاهكارهای جهانی در هنر شاعری و پژوهش و تحقیق در ژرفا و گستره های میتولوژی و 
اسطوره شناسی تاریخی ایران است بدون مبالغه باید گفت که فردوسی شاید اولین اندیشمند و شاعر ایرانی است که به فلسفه تاریخ که 
یكی از پیچیده ترین معارف بشری است دست یافته و به آن پرداخته است؛ فردوسی در ظهور و سقوط سلسله های پادشاهی در ایران 
مباحثی را مطرح می کند که فراتر از جامعه شناسی تاریخی در حوزه فلسفه تاریخ ورود می نماید او با بررسی علمی، عوامل مؤثر در فراز و فرود 
سلسله های پادشاهی را در ایران با نبوغ ذاتی خود درمی یابد و جالب توجه آنكه در سه بیت این مفاهیم بسیار پیچیده را با زبانی ساده و 

قابل درك همگان ارائه می دهد. فردوسی علل هبوط و سقوط سلسله های پادشاهی را چنین بیان می کند:
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غیاث الدیــن ابوالفتــح عمربــن ابراهیــم خیــام )خیامــی( در زمــان 
تسلط تركان سلجوقی بر خراسان، این شاعر، منجم، ریاضیدان، 
فیلســوف بزرگ ایران در ســال 427 هجری برابر بــا 1048 میادی 
در نیشــابور متولــد و در ســال 517 هجــری برابــر بــا 1138 میادی 

درگذشت.
خیــام در جوانــی مدتها نزد اســتاد امام موفق،  علــوم روز آن زمان 
را آموخــت و در فلســفه و ریاضیــات پیشــرفت چشــمگیری یافت. 
كرد و بــا حمایت ابوطاهر  وی در ســال 461 به ســمرقند مهاجرت 
كتاب  عبدالرحمــن بــن احمــد قاضی القضات ســمرقند بــه تألیف 
كرد و  گماشــت. پــس از آن خیام بــه اصفهــان عزیمت  جبــر همت 
گزیــد و با همــكاری جمعی از  مــدت 18 ســال در ایــن شــهر اقامت 
دانشــمندان آن زمان رصدخانه ای به دســتور ملكشــاه سلجوقی 
كــه حاصل این  كــرد و به پژوهشــهای نجومــی پرداخت  تأســیس 
پژوهشــها اصــاح تقویــم رایــج آن زمــان و تهیــه و تدویــن تقویــم 
كــه در  كــه آنقــدر محاســبات فنــی آن دقیــق اســت  جالــی بــود 
هــر پنــج هــزار ســال یــك روز اختــاف زمــان دارد. در صورتیكــه در 
تقویــم مســیحیت در هــر ده هزار ســال ســه روز اشــتباه محاســبه 
وجــود دارد. ضمــن اینكه خیام برای معادله هــای درجه دوم هم 
راه حلهــای هندســی و هــم راه حلهای عددی یافــت و در حل آنها 
كار بــرد و بــرای معــادالت درجــه 3 نیــز از ترســیمات هندســی  بــه 
گرفــت. دســتاوردهای خیــام در ریاضیــات چهــار قــرن مورد  بهــره  
اســتفاده قــرار می گرفــت و بزرگترین دســتاورد بشــری بــود. بعدها 
گرچه خیام را بیشــتر  كرد.  دكارت دوجمله ایهــای خیام را تكمیل 
از ســایر تخصصهایــش شــاعر می شناســند. رباعیات خیام نشــان 
كه طول ســالها و قرون بســیاری به رباعیات خیام اضافه  می دهد 
شــده اســت و دیگر شــاعران از بیم جان سروده خویش را به خیام 
كرده انــد؛ علمی ترین تحقیــق در مورد رباعیــات خیام را  منســوب 
صادق هدایت انجام داده اســت و هشــتاد رباعی را از میان آثار او 
متعلق به خیام قرن پنجم و ششم هجری می داند. با چند رباعی 

از این شاعر بزرگ ایران مطلب را به پایان می بریم.

شــدیم اســتاد  بــه  کودکــی  بــه  چنــد  یــك 
بــه اســتادی خــود شــاد شــدیم یــك چنــد 
رســید چــه  را  مــا  کــه  شــنو  ســخن  پایــان 
شــدیم بــاد  بــر  و  برآمدیــم  خــاك  از 

ســود را  گــردون  نبــود  آمدنــم  از 
نفــزود جاهــش  و  جــالل  مــن  رفتــن  وز 
نشــنود  گوشــم  دو  نیــز  کــس  هیــچ  وز 
بــود چــه  بهــر  رفتنــم  و  آمــدن  کیــن 

****
کنــار جویــی رســته ســت کــه بــر  هــر ســبزه 
ســت رســته  خویــی  فرشــته  لــب  ز  گویــی 
ننهــی خــواری  بــه  تــا  ســبزه  ســر  بــر  پــا 
رسته ســت الله رویــی  خــاك  ز  ســبزه  کیــن 

****
اســت خــوش  نــوروز  نســیم  گل  چهــره  بــر 
در صحن چمن روی دل افروز خوش اســت
از دی که گذشت هرچه گویی خوش نیست
که امروز خوش است خوش باش زدی مگو 

****
گــذران جهــان  غــم  مخــور  و  خیــز  بــر 
گــذران خــوش بــاش و دمــی بــه شــادمانی 
بــودی وفایــی  گــر  ا جهــان  طبــع  در 
دیگــران از  نیامــدی  خــود  تــو  بــه  نوبــت 
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