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كشور و راه های برون رفت از مشكـالت ركورد تورمی، بوروكراسی نفس گیر و بیكاری  12 سرمقالهاقتصاد 
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  باال بردن تعداد پروژه های نـمونه به واقـــعی شدن تعدیل ها  28
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ورود بخش خصوصی به عنوان نقش آفرین برابر در سیاست گذاری های مهاجرت  34
برنامه استراتژیك سندیكا با 10هــــدف راهبردی و 72 پروژه عملیاتی  36
38 گرد  پا
هپكو در مسئله ماشین آالت عمرانی احسـاس مسئولیتی فراتر از بنگاه اقتصادی دارد  40
44 متوسط عمر ماشین آالت در ایـــــــــــــران نصف میانگین جهانی است 
48 كـــــــــــــــــــــــاݤرݤ  شــرݤوݤعݤ خوݤبیݤ برݤاݤیݤ دݤوݤلتݤ اݤستݤ   كسبݤ وݤ  اݤݤݤجرݤاݤیݤ قاݤنوݤنݤ بهبوݤدݤ فضاݤیݤ 
50 كشور به ویژه در شهر تهران و راه های برون رفت از آن  نگاهی به بحران آب در 
اخبار صنعت ساختمان  56
كاݥݥهش تصدی گری دولت و پررنگ شدن  نقش بخش خصوصی  58
59 كارمزدی در پرداخت به منابع انسانی  باݥال بردن بهره وری ملی با جایگزینی 
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كشور با ركود تورمی )Stagflation( مواجه  كه اقتصاد  چند سالی است 

كه در آن ضمن  شده است. ركود تورمی نوعی بیماری اقتصادی است 

 (inflation( آثار تورمی )Stagnation( وجود آثار و تبعات ركود در اقتصاد

نیز در اقتصاد وجود دارد به طوری كه برخورد برای تخفیف هر یك از آنها 

موجب تشــدید وضعیت مورد دیگر می شود. برای روشن شدن بحث 

كاهش معناداری  كه  ابتــدا تعریفی از ركود ارائه می دهم معموالً زمانی 
در عوامــل اقتصــادی بــه ویــژه در تولیــد ملــی، درآمــد ملی، اشــتغال، 
تجارت داخلی به وجود می آید. این نشانه ها را عالمت ركود می دانند 
به بیانی دیگر وقتی در دو دوره سه ماهه پیاپی رشد منفی، در اقتصاد 
كاهش تولید ناخالص داخلی  مشــاهده شــود و این رشــد منفی باعث 

گــردد   )GDP=Gross Domestic Product)
اقتصاد با پدیده ركود مواجه اســت. ذكر این 
كه بگویم در چند ســال  نكتــه، ضرورت دارد 
اخیر ركود در ایران ناشی از نارسایی در بخش 
گرچــه دولــت تدبیــر و  عرضــه بــوده اســت. )ا
امیــد در برنامه های خود به ویــژه برای مهار 
تــورم و خروج از ركود به نوعی به طرف تقاضا 
كیــد دارد، در ایــن زمینــه بــه نظر می رســد   تأ
علمــی،  دقیــق  بررســیهای  اســت  الزم 

كارشناسی و تخصصی مجدد به عمل آید.(
كه باعث ركود تورمــی در اقتصاد  حــال بــا ایــن تعریف عوامل مؤثــری را 
كشــور شــده اســت، بــه طــور اجمالی ارائه می شــود تــا ســندرم و عالئم 
بالینــی ناشــی از پیدایــش این بیماری در اقتصاد با روشــنی بیشــتری 
كه عوامل زیر نقش مؤثری  گفت  كلی می توان  ح شــود. به طور  مطر

گسترش ركود تورمی دارند. در ایجاد، توسعه و 
دولتی بودن اقتصاد: مطالعات و پژوهشهای علمی و دانشگاهی . 1

كه با افزایــش دخالت دولــت در اقتصاد همراه و  نشــان می دهــد 
كشــور به نهادهای دولتی و  با باال رفتن درجه وابســتگی اقتصاد 
حكومتــی، ركــود اقتصادی نیز افزایــش می یابد بــه عبارتی میان 
رشــد نقش دولــت در اقتصــاد و دولتی بودن اقتصــاد و پیدایش 
كه بالطبع یكی از  ركود اقتصادی همبســتگی مثبتی وجــود دارد 
راه هــای برون رفت از آن خصوصی ســازی واقعــی و اجرای دقیق 
فرمــان مقام معظــم رهبری در بازنگری اصل 44 قانون اساســی 

كه به نظر می رسد از مسیر اهداف  جمهوری اسالمی ایران است 
گرفته است. تعیین شده زاویه یافته و فاصله 

كشــش پذیری . 2 كــه ایــن امــر اثــر منفــی در  خ بهــره  بــاال بــودن نــر
كاهش سرمایه گذاری می گردد این  سرمایه گذاری داشته، باعث 
ســازوكار از عوامــل مؤثر در ركود اســت زیرا عدم ســرمایه گذاری یا 
كاهــش  كاهــش تولیــد می گــردد و  كاهــش ســرمایه گذاری باعــث 
كاهش اشتغال و افزایش بیكاری  كار و  تولید باعث ریزش نیروی 
قــدرت  كاهــش  باعــث  اشــتغال  كاهــش  و  بیــكاری  و  می شــود 
كاهــش تقاضای  خریــد و در رونــدی فزاینــده ایــن عامــل باعــث 
كاهــش  كاهــش تقاضــای مؤثــر مجــدد باعــث  مؤثــر می گــردد و 
 تولیــد و بیــكاری می شــود و ایــن چرخــه و دور باطــل تسلســل
 (Vicious Circle( ركود را دامن می زند.

كارآمدی سیاستهای پولی و مالی . 3 نا
كه موجــب انحراف  نیــز از عواملی اســت 
جامعــه  در  ســرگردان  پولهــای  مســیر 
می شــود و چنانچــه سیاســتهای پولی و 
مالــی بــا ثباتی طراحی شــود ایــن میزان 
حجم نقدینگی می تواند در مســیر تولید 
و صنعــت هدایــت و باعــث برون رفــت از 
ركود شــود. بــه ویژه بــرای پس اندازهای 
كــه ریســك آنهــا به  گــر ســازوكاری تعریــف شــود  كوچــك مردمــی ا
ســمت صفــر میل نمایــد می تــوان از الگــوی دكتر محمــد یونس 
كامالً شــرقی اســت زمینه هــای فقرزدایی  كه روش  در بنــگالدش 
كه دكتر  كرد آنگونــه  و ایجــاد اشــتغال را بــرای روســتائیان فراهــم 
محمد یونس در روند كار با تأسیس بانك گرامین به این كار همت 
كه تحلیل دقیق تر  گماشــت و برنده جایزه نوبل اقتصادی شــد، 

این مكانیزم را به وقت دیگری موكول می كنیم.
كه . 4 كشــور بــه طوری  نارســایی و وجــود ابهام در بودجه ســالیانه 

كســری مواجــه هســتند و عمدتــاً به  بودجه هــا بــا عــدم تــوازن و 
روش اقتضایی شكل می گیرد و عموماً بودجه ها براساس برنامه 

طراحی و عمل نمی شود.
كه به دلیل . 5 نارســایی های موجود در سیاســتهای پولی و بانكی 

عدم نظارت الزم و كنترل كافی، بانكها بیش از سقف تعیین شده 

        اقتصاد كشور و راه های برون رفت از مشكــــــــــــــــــــــــالت ركورد تورمی، بوروكراسی نفس گیر و بیكاری

رشــد بیمارگونه مصــرف و مصرف بی رویه 
به عنوان یك ارزش،  نه تنها باعث كاهش 
پس انداز ملی شــده اســت؛ بلكــه این امر 
موجــب پیدایــش حتــی پس انــداز منفــی 
از  وســیعی  گروه هــای  در  و  خانوارهــا  در 
گردیده اســت و نتیجه  دهكهای درآمدی 

حاصل از این امر نیز به ركود می افزاید.

مقاهل سر
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صرف سرمایه گذاری در دارایی های ثابت و سرمایه گذاری شركتی 
ج از بیانیه مأموریت  می نماینــد و اصــوالً پاره ای از اعتبارات خــار
تعیین شــده صرف می شــود و موجــب مطالبات انباشــته بانكها 
كه بــه نوعی در اقــالم بدهی ها قرار می گیرنــد و منابع از  می شــود 

ج می شود. گردش پولی خار
وجــود فضاهــای غیررقابتــی یــا به نوعــی انحصــارات در اقالمی از . 6

كاالهــا و خدمــات باعث می شــود بــازار از ســازوكارهای الزم برای 
كارگیری ابتكار و خالقیت ناشی  رونق برخوردار نباشد لذا عدم به 

از رقابت موجب می شود كه روند امور به 
كشیده شود. ركود 

مســائل . 7 و  ارزی  نامســاعد  شــرایط 
كه ركود را  تحریم هــا نیز از عواملی اســت 
كرده اســت. ارتباط با بازارهای  تشــدید 
از  بــرای خــروج  از شــرایط الزم  جهانــی 

ركود است.
فقدان انگیزه های كافی برای سرمایه گذار در سیاستهای تدوینی پولی . 8

و مالی كشور نیز از عوامل تشدیدكننده ركود است.
رشــد بیمارگونــه مصــرف و مصرف بی رویــه به عنوان یــك ارزش،  . 9

كاهش پس انداز ملی شــده اســت؛ بلكــه این امر  نــه تنهــا باعــث 
گروه های  موجب پیدایش حتی پس انداز منفی در خانوارها و در 
گردیده اســت و نتیجــه حاصل از  وســیعی از دهكهــای درآمــدی 

این امر نیز به ركود می افزاید.
بوروكراســی خفقانــی و پیــچ در پیــچ اداری و عدم بهبــود فضای . 10

كشــور اســت  كار از مشــكالت مؤثــر در افزایــش ركــود در  كســب و 
ورود بــه ایــن بوروكراســی و خــروج از آن بخــش بزرگــی از تــوان 
و انــرژی مدیــران ســازمانها را می گیــرد بــه ویــژه در اغلــب مــوارد 
دریافــت هرگونه خدماتی از این دیوان ســاالری مابه ازائی دارد و 
گاهی روشــهای اجرایی آن آنقدر پیچیده و تشــخیص نمادهای 
كــه فــرد نمی دانــد چگونــه بایــد عمــل  آن آنچنــان بغرنــج اســت 
كه غالبــاً افراد مراجعه كننــده را دچار تعارض و  نمایــد، به طوری 
كرده خویش پشیمان. گاهی هم از   رفتارهای نابهنجار می كند و 
 بــا وجود چنیــن فضایــی، عطای فعالیتهــای اقتصــادی مولد را 
كه بخشــی از بوروكراسی  به لقایش می بخشــند، باید متذكر شــد 

لی و واســطه گری  گرایش بــه دال كــه  خفقانــی باعث شــده اســت 
كشــور به ازاء هر 30 نفر یك دالل و واسطه  رشــد یابد و در اقتصاد 
وجــود دارد. در صورتیكــه ایــن رقــم در آمریــكا به ازاء هــر هزار نفر 
یك نفر اســت و در اروپا به ازاء هر 660 نفر یك نفر دالل و واســطه 
گروه دالالن هم ركود را دامن می زنندد و هم  كه این  وجود دارد 
كه در جای خود بــه اثرات تورمی  عمــل آنهــا به تورم می انجامــد 
آن نیــز اشــاره خواهــد شــد. ضمــن آنكــه بــرای ورود بــه برخــی از 
كه پدرساالران كار، شرایطی ایجاد شده است  كسب و   فعالیتها و 

تصمیــم بــه پذیــرش و یا عــدم پذیرش 
گر فردی بخواهد مســتقل  می گیرنــد و ا
كند تمام سرمایه و هستی خود را از  عمل 

دست خواهد داد.

عــدم  و  بوروكراســی خفقانــی  بنابرایــن 
كار انگیزه های  كســب و  بهبــود فضــای 
ســرمایه گذاری در تولیــد را نابــود می كنــد و ســرمایه گذار را بــه نوعــی از 
سرمایه گذاری در تولید مأیوس و خسته می كند و راه های اشتغال زایی 

را برای سرمایه گذاریهای مولد، مسدود می كند.

        اقتصاد كشور و راه های برون رفت از مشكــــــــــــــــــــــــالت ركورد تورمی، بوروكراسی نفس گیر و بیكاری

نفــر   30 هــر  ازاء  بــه  كشــور  اقتصــاد  در    
دارد.  وجــود  واســطه  و  دالل   یــك 
 در صورتیكــه ایــن رقــم در آمریكا بــه ازاء
 هر هزار نفر یك نفر است و در اروپا به ازاء 

هر 660 نفر یك نفر دالل
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 برای خروج از ركود، بســیاری از اقتصاددانان نســخه شــفابخش زیر را 

ارائه می دهند:

سیاستهای انبساطی در حوزه مالی و پولی. 1

افزودن بر هزینه های پروژه های عمرانی. 2

كل از طریق باال بردن تقاضای مؤثر در جامعه . 3 افزایــش تقاضای 

)در صورتیكه ركود ناشی از طرف تقاضا باشد(

تشــویق . 4 بــرای  مالیاتــی  كاهــش  ســازوكارهای  كارگیــری  بــه 

سرمایه گذاری

كســری بودجه ناشــی از . 5 افــزودن بــر هزینه هــای دولــت و تأمیــن 

افزایش هزینه ها حتی از طریق استقراض از بانك مركزی

نقدینگــی . 6 و  پــول  حجــم  افزایــش 

گــردش مالی  بــرای سرعت بخشــی به 

نیــاز  مــورد  خارجــی  وجــوه  تأمیــن  و 

كــه در بخــش  بــرای تولیــد و صنعــت 

پایانــی نكاتــی را در مــورد حجــم پول 

كــه از  كــرد  و نقدینگــی ارائــه خواهــم 

كنــون تعریــف مفاهیم  ســال 1339 تا

جدیدی از آن به عمل نیامده است.

خ بهره برای ایجاد انگیزه برای دریافت اعتبار به منظور . 7 كاهش نر

ورود به فعالیتهای مولد و اشتغال زا

ایجــاد زمینه هــای الزم بــرای افزایــش مصــرف به منظــور تقویت . 8

كردن امكان اشتغال زایی. تولید و افزایش آن و به تبع آن فراهم 

از آن  ركــود و راه هــای برون رفــت  بــه  بــه مباحــث مربــوط  بــا عنایــت 

بــا  ركــود  از  خــروج  بــرای  سیاســتگذاری  شــد  اشــاره  همانطوریكــه 

كاهــش و تحدیــد تــورم منافــات دارد؛ بــرای  سیاســتهای مربــوط بــه 

 (Inflation( روشــن شــدن بحث، در این بخش از مقاله به مسأله تورم

می پردازم. بســیاری از اقتصاددانان به افزایش بی رویه سطح عمومی 

كــه براســاس میــزان آن بــه انواعــی تقســیم  قیمتهــا، تــورم می گوینــد 

می شــود در شرایط تورمی، پول آفرینی توســط نهادهای پولی افزایش 

كــه دامنــه تغییــرات آن، تــورم خزنــده تا تــورم لجام گســیخته  می یابــد 

كمی وقــت وارد مباحث فنی آن كه به دلیل   یــا تازنــده را دربر می گیــرد 

 نمی شویم. لیكن راه های خروج از آن را مورد توجه قرار می دهیم.

تــورم  از  برون رفــت  بــرای  الزم   اقتصــادی  سیاســتهای  و  ســازوكارها 

سیاستهای زیر الزم است  )اعم از اقتصادی و غیراقتصادی(

باال بردن و افزایش بهره وری ملی. 1

استفاده از مدیران خالق و مبتكر در تصمیم سازی ها. 2

به كارگیری منابع انسانی كارآمد به ویژه در بخش تولید و صنعت. 3

استفاده از فناوریهای نوین در تولید و خدمات. 4

سیاستهای مالی و پولی انقباضی )كنترل حجم نقدینگی و پول . 5

گردش( در 

باال بردن و افزایش مالیاتها. 6

خ بهره در بازارهای پولی. 7 افزایش نر

كه مشــخص است سازوكارهای  به طوری 

الزم بــرای برون  رفــت از ركــود بــا بســیاری 

از ســازوكارهای الزم بــرای خــروج از تــورم 

دارای تعــارض و تضاد و تخالف اســت زیرا 

بــرای خــروج از ركــود نیــاز به سیاســتهای 

مالی و پولی انبســاطی اســت، ولی برای مهار تورم نیاز به سیاســتهای 

مالی و پولی انقباضی می باشد.

گردش ضروری  و یــا در دوره ركــود، افزایــش میــزان نقدینگی و پــول در 

گردش  كاهــش میزان نقدینگی و پــول در  اســت، ولی بــرای مهار تورم 

كاهش مالیاتها توجه می شود ولی  توصیه می شود. یا در دوره ركود به 

در دوره تورم افزایش مالیاتها پیشنهاد می شود.

كــه تلفیق و تركیبــی از هر دو بیماری اقتصادی اســت  لــذا ركــود تورمی 

كه درمان هــر یك باعث  بــرای معالجــه دارای شــرایط متضادی اســت 

تشــدید بیمــاری دیگــر می شــود لــذا در شــرایط ركــود تورمی مــوارد زیر 

پیشنهاد می شود:

كید بر طرف عرضه. 1  رفع تنگناهای تولیدی با تأ

گــردش مالــی فعــاالن اقتصــادی بــا مؤسســات مالــی . 2   تســهیل 

خارجــی )حل مشــكل تحریمهــا به ویــژه در مناســبات جهانی و 

نظام بانكی بین المللی(

كید بر افزایش تأمین مالی از بازار سرمایه. 3  تأ

سیاستهای اقتصادی الزم  برای برون رفت از شرایط ركود

فقط به دلیل عدم وجود صنایع تبدیلی  
ساالنه حدود 30 میلیون تن محصوالت 
باغــی و جالیزی در ایران نابود می شــود 
از بین رفتن ده ها هزار فرصت  اشتغال ، 

كاهش ركود است. تولید و 

مقاهل سر
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در پایان ذكر این نكته را برای برون رفت از ركود تورمی الزم می دانم و 
كنون تعریف جدیدی از پیكره پولی  كه از سال 1339 تا آن این است 
نشــده اســت و مفاهیم نوینی بــرای حجم پــول و نقدینگی طراحی و 
بیان نگردیده است با عنایت به متداول شدن ابزارهای مالی متعدد 
كه باید برای  ج شدن چك به عنوان وجه نقد  در بازار مالی ایران و خار
صدور آن معادل ریالی آن در حســاب موجود باشد و جایگزین شدن 
عــرف مــدت دار بــودن برای آن به جــای قانون چك و حقــوق تجارت 
گســترده آن منظور  كل به معنای  باید حجم این ابزارها در نقدینگی 

گردش هر یك از اجزاء این  شــود از ســویی با توجه به تفاوت ســرعت 
پیكره های پولی در كل نقدینگی این قبیل پیكره های پولی در اقتصاد 
كشور نیز تعریف شود زیرا در كشورهای پیشرفته به جای پولهای M1 و 
M2 كه در ایران متداول است بیش از 10 پیكره پولی در اقتصاد  تعریف 
گردش  شده است. لذا شناخت این پیكره های پولی جدید و سرعت 
كارآمدتــری  آنهــا در اقتصــاد می توانــد شــاخصها و مؤلفه هــای بهتــر و 
بــرای خــروج از شــرایط دشــوار اقتصــادی فــراروی برنامه ریــزان و  را 

سیاستگذاران قرار می دهد.

  رعایــت اولویــت اعطــای تســهیالت بــه بخشــهای اشــتغال زا به . 4

كوچك و متوسط و صنایع تبدیلی ذكر این نكته  ویژه در صنایع 

كــه فقــط بــه دلیــل عــدم وجــود صنایــع تبدیلی   ضــروری اســت 

ساالنه حدود 30 میلیون تن محصوالت باغی و جالیزی در ایران 

نابــود می شــود از بیــن رفتن ده ها هزار فرصت  اشــتغال ، تولید و 

كاهش ركود است.

  استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی و توانمندسازی آن. 5

 شــفاف و واقعی كردن بودجه كل كشــور با محاسبه دقیق و با انتقال . 6

ارقام واقعی و كنترل هزینه شدن آن در چهارچوب برنامه ها

كاهش هزینه های جاری دولت. 7 كاربرد روشهای عملی برای   

 اصالح قوانین و ثبات سیاستها در بازارهای مالی. 8

كاهش چرخه بوروكراسی خفقانی . 9  همانطوریكه اشــاره شد برای 

مثالی می زنم )در ســال قبل عده ای از مدیران ارشــد شــركتهای 

كرده بودنــد آنها  كشــورهای CIS ســفر  عضــو ســندیكا به یكــی از 

كشور یك  كه ثبت شــركت در این  گزارش دادند  پس از بازگشــت، 

روزه انجــام می شــد و خریــد زمین بــرای فعالیتهــای اقتصادی و 

كثر ظرف 48 ســاعت عملی  انتقــال، مالكیت آن بــه خریدار حدا

كنید آنوقت به  كشورمان مقایسه  می گردید حال این اقدام را در 

كشور پی خواهیم برد( بوروكراسی خفقانی در 

كردن ارز. 10  انضباط مالی دولت و تك نرخی 

 اصــالح ســاختار مالیاتــی بــه ویژه اخــذ مالیــات از نقــل و انتقال . 11

مسكن

 ایجاد معافیتهای طوالنی و مناسب مالیاتی برای سرمایه گذاران . 12

در تولید و فعالیتهای اشتغال زا

 جلوگیــری از رشــد و توســعه نهادهــای شــبه دولتــی در اقتصــاد . 13

كشور

سرعت و سهولت بخشی به فعالیتهای بخش خصوصی به ویژه . 14

شركتهای مجری پروژه های عمرانی

كردن بازار و جلوگیری از انحصار. 15 رقابتی 

عدم تنظیم بودجه با سازوكارهای انبساطی. 16

كشــاورزی با بهره گیری . 17 تأمین تســهیالت برای صدور محصوالت 

از سازوكارهای هجینگ

ج . 18 ســرمایه گذاری و جلــب ســرمایه گذاران خارجــی و ایرانیان خار

گاز و پتروشــیمی  كشــور برای ســرمایه گذاری در صنعت نفت و  از 

با ایجاد امنیت ورود و خروج اصل سرمایه و سود انتظاری آن

ایــن . 19 كــه  توریســم  و  گردشــگری  صنعــت  توســعه  و  گســترش   

صنعت به ازاء هر توریســت حدود 2/7 شــغل ایجاد می كند زیرا 

زیرســاختهای الزم بــرای جــذب توریســم باعــث رشــد و توســعه 

بیش از 120 بخش اقتصادی دیگر می گردد.
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آقــای مهنــدس ملكیانی فــرد ضمن خوشــامدگویی به شــركت كنندگان 
در مجمــع و آرزوی قبولــی عبادات و طاعــات روزه داران از خداوند منان 
برای همگان ســعادت و ســالمت و توفیق روزافزون مسئلت نمودند و با 
كه بســیار فراتر از حدنصاب  قرائت آمار تعداد شــركت كنندگان در مجمع 
كردند و در ادامه رئوس مطالب مربوط  الزم بود رسمیت مجمع را اعالم 
كه در این دوره از فعالیت هیأت مدیره  به مجمع را ارائه و اشاره نمودند 
آقــای مهنــدس عطاردیــان بــه عنوان دبیــر شــورایعالی ســندیكا انتخاب 
شــدند و درجایگاه قبلی ایشــان آقای مهندس دادمان )به عنوان دبیر( 

گیهای  كه ضمن بــر شــمردن توانمندیهــا و ویژ كردنــد  قبــول مســئولیت 
ممتاز آقای مهندس دادمان در مورد عضویت ایشان در شورایعالی فنی 
معاونــت برنامه ریــزی و نظارت راهبــردی رئیس جمهوری اطالع رســانی 
گفتنــد بــا حضور آقــای مهندس دادمــان در این شــورا تعامالت  كردنــد و 
بســیار اثربخشی میان بخش خصوصی به ویژه مجریان پیمان با بخش 
دولتــی در چارچوب منافع ملی و صنفی حرفه مندان ایجاد خواهد شــد 
كه روند  گفتند،  كشور تبریك  و این ُحسن انتخاب را به جامعه مهندسی 
امور را نســبت به آینده بســیار خوشــایند و امیدواركننده ســاخته اســت 

مجمعݥ عمومی عادی سالیانه
 سندیكای شركتهای ساختمانی ایران

در محیطی صمیمانه و سرشار از همدلی و همزبانی برگزار شد
خ 21 تیرماه 1393 در محل سندیكای  مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم( رأس ساعت 18 روز شنبه مور

شركتهای ساختمانی ایران برگزار شد.
كشور تجلیل به عمل  در این مجمع از سه تن از پیشكسوتان و مدیران ارشد سندیكا و از سازندگان و آبادگران بنام 
كالم ا... مجید و ســرود جمهوری اســالمی ایران و ســرود آبادگران آغاز شــد. در  آمد جلســه مجمع با تالوت آیاتی از 
ایــن مجمــع آقای مهندس منوچهر ملكیانی فرد ریاســت محترم هیأت مدیره ســندیكا به عنــوان رئیس مجمع و آقای 
مهنــدس بهمــن دادمــان دبیــر محترم ســندیكا به عنــوان عضو هیأت رئیســه و آقای مهنــدس علی ورزنــده به عنوان 
منشــی مجمع در جایگاه هیأت رئیســه مســتقر شــدند و برای انتخاب دو نفر ناظر از مجمع حاضر نظرخواهی شــد و 
آقایــان مهنــدس محمــود صابــری و مهندس علی احســان به عنوان ناظــران مجمع به اتفاق آراء انتخاب شــدند و در 

گرفتند. جایگاه هیأت رئیسه قرار 

رش
ا گز
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كــه این شــرایط هر روز بهتر از روز پیــش بتواند منافع ملی را  و امیدواریــم 
تأمین كند و به تبع آن سندیكای شركتهای ساختمانی با تمامی ظرفیت 
و دانایــی و توانایی هــای علمــی و فنــی خویــش در راســتای برنامه هــای 

عمرانی دولت جناب آقای دكتر روحانی عمل  نماید.

كار مجمــع آقــای مهنــدس ملكیانی فــرد از آقــای مهنــدس  در ادامــه 
گــزارش عملكــرد  كــه  كردنــد  دادمــان دبیــر محتــرم ســندیكا دعــوت 
هیأت مدیره را در سال 1392 به سمع و نظر اعضای حاضر در جلسه 
برسانند. آقای مهندس دادمان    ضمن عرض خیرمقدم به حاضران 
در جلســه و آرزوی قبولــی طاعــات و عبــادات از خداوند بــزرگ برای 
همــگان ســالمت، ســعادت و بهــروزی مســئلت نمودنــد و در فــرازی 

بی شــك  گفتنــد:  خویــش  بیانــات  از 
مشــكالت  حــل  رمــز  و  موفقیــت  راز 
فراروی شــركتهای مهندســی پیمانكار 
ارتبــاط  و  هم كوشــی  در  ســاختمانی 
خــالق و پیوند اثربخــش میان مدیران 
كــه همــه مــا می بایســتی بــا  آن اســت 
در  و  گیــر  فرا پیوســتگی  و  همبســتگی 
منافــع  كشــور  ملــی  منافــع  چارچــوب 
آن  اعتــالی ســطح ســازمانی  و  صنــف 
تــالش  بخشــیم.  ارتقــاء  و  پی گیــری  را 
در  شــما  نماینــدگان  و  همــكاران 
هیأت مدیره مصروف افزایش همیاریها 
و همدلی هاســت تــا در راســتای تحقق 
بخــش  حرفه منــدان  قانونــی  حقــوق 
پیمانــكاران  اجرایــی  و  مهندســی 
پروژه های عمرانی وظایف ذاتی خود را 
در چارچوبهای شــناخته شــده قانونی 
جامــه عمــل پوشــانند. در طول ســال 
1392 نمایندگان شــما در هیأت مدیره 
اقدامهــای زیر را در جلســات خویش و 
كمیســیون های تخصصِی ســندیكا  در 
كــه الزم می دانم در این  انجــام دادند؛ 
اجمالــی  هرچنــد  توضیحــی،  زمینــه 

گرامی ارائه دهم. خدمت حضار 
كمیســیون و  در طی ســال 92، هشــت 

كامل با  كه اقدام آنها در همپوشی  كرده اند  رسته آب در سندیكا فعالیت 
گام با آن بوده است؛  گام به  برنامه های هیأت مدیره سندیكا و در ارتباط 
كه امیدواریم  و به موفقیتهای اثربخشی در موارد اساسی دست یافته ایم 
هرچه زودتر نتایج اجرایی و عملیاتی آن ارائه شود.اهم فعالیتهای انجام 

ح می باشد: شده توسط هیأت مدیره سندیكا در سال 92 بدین شر

 بررسی شرایط عمومی پیمان و اصالحات الزم در آن	 
 پی  گیریهای مستمر در خصوص دریافت مطالبات پیمانكاران	 
 پی  گیری برای رفع مشكل مالیات بر ارزش افزوده اعضا؛ به طوریكه 	 

منجر به بخشنامه صادره در خصوص حل معضل شد.
كردن 	    شــركت در جلســات و تحلیــل و مكاتبه در خصــوص اجرائی 

كار كسب و  قانون بهبود مستمر فضای 
كنفرانس صنعت احداث	   تالش در برگزاری چهارمین 
 حضــور مســتمر و دائمــی در حل و فصل مســائل مالیاتــی از طریق 	 

نمایندگان معرفی شده
 تالش و همراهی با شــورای هماهنگی تشــكلهای فنی، حرفه ای  و 	 

كشــور در خصــوص تعامل با معاونــت برنامه ریزی و نظارت  صنفی 
كــه منجــر بــه انتخــاب  راهبــردی؛ 
شــورای  معرفی شــدگان  از  یكــی 
مزبــور به عنــوان عضــو شــورایعالی 

فنی شد.
 حضــور مؤثر نمایندگان در 	 

گفتگــوی دولــت و بخــش  شــورای 
موضوعــات  ح  طــر و  خصوصــی 
بیمــه و  مرتبــط منجملــه مســئله 

تأمین اجتماعی در آن شورا
فعالیت مستمر شورایعالی 	 

ســندیكا با حضــور تمامــی اعضای 
محتــرم شــورا و تشــكیل جلســات 
مؤثــر آنهــا در جهــت ارتقــاء و رشــد 

سندیكا
بــا 	  همــكاری  گســترش 

و  تهــران  و  ایــران  بازرگانــی  اتــاق 
در  متعــدد  نماینــدگان  حضــور 

كمیسیونهای مرتبط اتاقها
فنــی 	  كمیســیون  تــالش 

پایــه  بهــای  فهــارس  تدویــن  در 
پیشــنهادی سندیكا قبل از انتشار 
فهارس بهای پایه توســط معاونت 
راهبــردی  نظــارت  و  برنامه ریــزی 
و  تعدیــل  ضرایــب  همچنیــن  و 
بــا  كثــری  حدا تعامــل  برقــراری 

معاونت فوق الذكر در جهت حل و فصل مشكالت پیمانكاران
اقدام برای تنوع بخشی به ارتباطات از طریق ایجاد بانك اطالعاتی 	 

و توسعه ارتباط اعضاء
كمیســیون قوانین و مقررات در خصوص اصالحات 	  تالش مســتمر 

الزم در آئین نامه تشخیص صالحیت و رتبه بندی شركتها

 مهندس دادمان: 

در  شــما  نماینــــــــــــــــــدگان  و  همــكاران  تــالش 
و  همیاریهــا  افزایــش  مصــروف  هیأت مدیــره 
حقــوق  تحقــق  راســتای  در  تــا  همدلی هاســت 
قانونی حرفه مندان بخش مهندســی و اجرایی 
پیمانــكاران پروژه هــای عمرانــی وظایــف ذاتــی 
خــود را در چارچوبهــای شــناخته شــده قانونی 

جامه عمل پوشانند.
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كمیســیون تحقیق و توسعه برای استقرار برنامه 	  اقدامات مســتمر 
استراتژیك و اجرای پروژه های اولویت دار آن

تجدید انتخاب هیأت  رئیسه رسته آب و تشدید فعالیت آن	 
اصــالح اساســنامه ســندیكا و بازیابــی نــام ســندیكای شــركتهای 	 

ساختمانی ایران
كــرات مســتمر بــا بانكهــا و تأمین ســرمایه ها بــرای حل 	  انجــام مذا

مشكالت اعضا در زمینه خدمات بانكی و سرمایه گذاریها
حضور مؤثر در جلسات تدوین ضوابط و آئین نامه مربوط به مشاركت 	 

(BLT-BOO-BOT( عمومی - خصوصی
بــرای ســال پیــش رو نیــز در نظــر داریــم عــالوه بر پی گیــری مــوارد فوق تا 
رســیدن بــه نتیجه نهایــی در زمینه های دیگر، اقدامات مشــروحه ذیل 

را انجام دهیم:
كار-. 1 كسب و   برگزاری ســمینار تبیین قانون بهبود مســتمر محیط 

كثر توان اقتصاد مقاومتی قانون حدا
حل معضل ثبتی ســاختمان سندیكا و برنامه ریزی برای بازسازی . 2

ساختمان متناسب با نیازهای روز
كرسی در اتاق بازرگانی ایران و تهران. 3 تالش برای بدست آوردن 
كتاب فاخر سندیكا و انتشار آن. 4 تدوین 
ارتقاء سایت سندیكا و افزایش مخاطبان آن. 5

نشــریه . 6 محتــوای  و  كیفیــت  ارتقــاء 
ســندیكا از طریــق افزایــش مشــاركت اعضــاء در 

كیفیت آن تولید محتوا و پیشنهاد برای ارتقاء 

مدیــران  از  ســندیكا  هیأت مدیــره  خاتمــه  در 
و  مــادی  كمكهــای  بــا  كــه  عضــوی  شــركتهای 
معنــوی خویــش و بــا مســاعدتهای اثربخش در 
طــول ســال 1392 یاری رســان ســندیكا بوده اند 
صمیمانه سپاسگزاری و تشكر می كند و امیدوار 
كمكها در طول سال جاری نیز  كه اینگونه  است 
تداوم یابد. فرصت را مغتنم شمرده از تالشهای 
كاركنان ســندیكا در خدمت رسانی به شركتهای 
عضو، صمیمانه تشــكر می كنم.  و ســخن پایانی 
كه  گفت در ســالی  اینكــه بــا دریــغ و تأســف باید 
شــركتهای  ارشــد  از مدیــران  تعــدادی  گذشــت 
عضو ســندیكا به دیار باقی شــتافتند. از دســت دادن این ســرمایه های 
كشور بود. و تعدادی  عظیم دانش فنی و مهندسی خسران بزرگی برای 
گرامی خود  از مدیــران ارشــد شــركتهای عضو نیز بســتگانی را از خانــواده 
كــه از خداوند منان برای درگذشــتگان آمــرزش ابدی و  از دســت دادنــد 
برای بازماندگان صبروشكیبایی مسئلت می نماییم. برای همه سروران 

گرامی سالمتی، آرزوی موفقیت و شادكامی دارم.

گزارش مبســوط و دقیــق آقای  آقــای مهنــدس ملكیانی فــرد بــا تشــكر از 

مهندس ملكیانی فرد:

اندازه گیــری  متــر  بهــا  فهرســت 
اســت  طــــــــــــرحها  بــرآورد  بــرای 
بهــا  فهرســت  وقتــی  نتیجــه  در 
پایین تــر از میــزان واقعــی منتشــر 
می شــود پروژه ها با وجــود اعتبار 
 ســالیانه نیمــه تمــام می مـــــانند. 
گــزارش بخــش نظارت  بــر اســاس 
سازمان مدیریت 98 درصد علت 
تاخیــر در پروژه هــا همیــن نكتــه 

است.
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گــزارش  مهنــدس دادمــان دبیــر ســندیكا نســبت بــه 
مجمــع  توســط  اعالم نظــر  درخواســت  هیأت مدیــره 
گــزارش هیات مدیره به  كه پــس از رای گیری  نمودنــد 

گرفت. اتفاق آراءمورد تأیید و تصویب قرار 

آقــای مهندس منوچهــر ملكیانی فــرد رئیس هیات 
مدیــره ســندیكای شــركتهای ســاختمانی در ادامه 
مباحــث و دستورجلســه مجمع در مورد فهرســت 
متــر  بهــا  فهرســت  گفتنــد:  و  دادنــد  توضیــح  بهــا 
اندازه گیری برای برآورد طرحها اســت در نتیجه وقتی 
فهرســت بها پایین تر از میزان واقعی منتشــر می شــود 
پروژه ها با وجود اعتبار ســالیانه نیمه تمام می مانند. 
گزارش بخش نظارت ســازمان مدیریت 98  بر اســاس 
درصد علت تاخیر در پروژه ها همین نكته است. البته 
غ از فهرست بها برآورد درست خود را  پیمانكار باید فار
ارائه دهد. ارائه ارقام غیر واقعی در فهرســت بها منجر 
كم  بــه خســران ملــی می شــود امــا در مــورد تعدیلهــا، 
دادن شاخصهای تعدیل عالوه بر خسران ملی باعث 

خسارت صنفی نیز می گردد.  

گالبتونچــی رئیــس  آقــای مهنــدس ملكیانی فــرد ســپس از آقــای دكتــر 
گزارش  كه  كردند  كمیســیون فنی و عضو هیأت مدیره ســندیكا دعــوت 
كمیســیون فنی را ارائه دهند؛ ایشان پس از استقرار در جایگاه خطابه 
با عرض سالم و ادب و احترام به جمع و آرزوی بهره مندی از سجایای 
گفتنــد: دربــاره شــاخص های تعدیــل، بحــث مــا در  مــاه مبــارك رمضــان 
مــورد شــاخص های تعدیــل بحث مقایســه ای اســت، ما تعامــل خوبی با 

معاونت نظارت و راهبردی داشــته ایم ضمن اینكه 
اختالفاتی روی بحث نیروی انســانی و فهرســت بها 
گر نگاهی به فهرســت بهای ســالهای اخیر  داریــم. ا
بیاندازیــم متوجه تغییر مثبت فهرســت بها با توجه 
كه  به تغییر قیمت ســوخت در ســال 87 می شــویم 
ســندیكا بــا جمع آوری اطالعات توانســت فهرســت 
كند. این شــاخص ها نشــان می دهد  بهــا را اصــالح 
كار  كه بــرای تعامل با ســازمان مدیریت از  هــر زمان 
كرده ایم به نتایج مطلوبی  صنفی و علمی اســتفاده 
رســیده ایم. بــرای ادامــه ایــن تعامــل نیــز همكاری 

كافی الزم است.  جمعی و داشتن اطالعات 
خــود،  گــزارش  پایــان  در  گالبتونچــی  دكتــر  آقــای   
كمیسیون فنی  ســرفصلهای اقدامات مورد بررســی 

ح زیر به سمع و نظر حاضران رساندند: را به شر
تـــــــــــــــــعدیل . 1 شــاخصهای 

اطالعــات  آوری  جمــع  ســندیكا  پیشــنهادی  
شــاخصهای  محاســبه  و  عوامــل  خ  نــر بــه  مربــوط 
1392 ســال  هــای  ماهــه  ســه   تعدیــل 

جهت رسیدن به شاخصهای واقعی الزمست اعضا 
اطالعات پروژه های تمام شده خود را جهت منظور 
كمیســیون ارائــه  نمــودن در پروژه هــای نمونــه بــه 

دهند.
 انتشار فهرستهای بهای چهارگانه پیشنهادی سندیكا )ابنیه، راه و . 2

باند فرودگاه، سدسازی و آبیاری و زهكشی( در سال 1393 بر اساس 
مبانی آنالیز معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی

ردیفهــا . 3 آنالیــز  فرمــت  تهیــه  بـــــها  فــــهـــرستهای  آنالــــیزهای   
انجــام  واقعــی  شــرایط  بــا  منطبــق  بهــا  فهرســتهای  در 

گالبتونچی: دكتر 

كــه بــرای تعامــل بــا    هــر زمــان 
كار صنفی  ســازمان مدیریــت از 
كرده ایــم بــه  و علمــی اســتفاده 
نتایج مطلوبی رسیده ایم. برای 
همــكاری  تعامــل    ایــن  ادامــه 
اطالعــات  داشــتن  و  جمعــی 

كافی الزم است. 
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اســت. كمیســیون  انجــام  دســت  در  اقدامــات  از   كار 
كمیســیون به ناچــار از آنالیزهــای معاونت  در تولیــد فهرســت بهــا، 
اشـــــــــكاالت  مــــــــــــــــــی دانیم  البتــه  نمــود،  اســتفاده  برنامه ریــزی 
و  دارد  وجــود  اقــالم  برخــی  مــورد  در  جــدی  تفـــــــــاوت های   و 

تولیــد  كــه  روز شــود  بــه  آنالیزهــا  الزمســت 
فرمــت آنالیز ردیــف  فهرســتهای مختلف با 
كار تخصصی مربوطه در دست اقدام  انجام 

كمیسیون فنی است.
خ و مشــكالت اجرائــی در . 4  بررســی نــر

قراردادهای مربوط به مسكن مهر 
 بررســی پیش نویــس نهائــی )آذرمــاه . 5

و   )4 )ویرایــش   2800 زلزلــه  آئین نامــه   )92
گزارش پیشــنهادی بــه مركز تحقیقات  ارائه 

مسكن 
خ ارز در تأمین ماشــین آالت و . 6  بررســی تأثیــر شــرایط تغییــر نــر

قطعات یدكی وابسته به ارز
 بررسی ضوابط بخشنامه تعدیل درارتبا ط  با ضرایب 0/95 و . 7

0/975 در محاسبات  تعدیل 
 بررسی مكانیزم محاسبه شاخص ویژه  در  باالسری. 8
 بررســی شــرایط و ضوابــط قراردادهــای فاقــد مــاده تعدیل ، . 9

خ ارز و سایر مشكالت این تیپ قراردادها  ضریب t بخشنامه تغییر نر
و راهكارهای پیشنهادی

كمیته ملی استاندارد. 10  شركت در جلسات اجالسیه 
 تنظیم پیش نویس دســتورالعمل پیشــنهادی در خصوص تمدید . 11

خ ارز در قراردادهــای پیمانكاری و  مــدت پیمــان ناشــی از تأثیــر نــر
مشمول تعدیل آحاد بها 

بررسی هزینه های اضافی در تمدید  مدت پیمان. 12
بررسی وارائه طریق جهت تكمیل قراردادهای فاقد تعدیل. 13
بررســی مــوارد مربــوط به مصادیق بنــد 8 ماده 30 شــرایط عمومی . 14

كه در  كــه قوانین و مقــررات  جدید وضع شــود  پیمــان )در صورتــی 
كار موثر باشد( در محاسبه تطویل مدت پیمان تغییر مدت اجرای 

كمیســیون   در ادامه مجمع آقای مهندس ملكیانی فرد در مورد فعالیت 
ح  مطــر و  دادنــد  توضیحاتــی  ســندیكا  فنــی 
كمیســیون فنی با ریاســت آقای دكتر  كه  كردند 
گالبتونچی و در 42 جلسه متشكله با مشاركت 
آقایان مهندسان: پشــوتن، عارف آذر، تاهباز، 
شــیخ بهائــی، خــاوران، ظاهری، یوســفیان، 
بــزرگ زاده،  همیــری،  طاهــری،  روزی طلــب، 
موحــد،  یزدانــی،  جامــی،  جــم،  شــفیع پور، 
كارگــر، نوربخش، برادران توكلی،  دلپذیریان، 
بررســیهای  شــوقی  مهنــدس  خانــم  و  تكلــی 
كمیسیون را بعهده داشته  كارشناسی و تخصصی موضوعهای محوله به 
كردند  كمیســیون و اعضای آن تشكر و قدردانی  اســت و از تالش ریاســت 
كه  كردند  كمیســون قوانیــن دعوت  و از آقای مهندس مســعودی رئیس 

كمیسیون متبوع خود را به مجمع ارائه دهند. گزارش 

با اســتقرار آقای مهندس مســعودی در جایگاه خطابه ایشــان ضمن 
خوشــامدگویی بــه جمــع و آرزوی برخــورداری همــگان از بــركات ماه 
كارهای  كمیسیون قوانین و مقررات  كه در  كردند  مبارك رمضان اشــاره 
كدام  گرفته است. اهم این اقدامات را برشمرد و  درباره هر  زیادی صورت 

از آنها توضیحاتی  داد:
كمیســیون در  1- شــرایط عمومــی پیمــان: با توجه به بررســیهای قبلی 
گذشــته و ارائه نظرات و پیشــنهادات بر متن شــرایط عمومی  طول دوره 
پیمان جدید، ادامه بررسی پیش نویس نهایی شرایط عمومی پیمان كه 
گرفته و در حال  كمیسیون قرار  كار  توسط هیات مدیره محترم در دستور 
گزارش به هیــات مدیره اعالم می گــردد و تا قبل از  بررســی اســت. نتیجه 
كمیسیون  تصویب و ابالغ  شرایط عمومی پیمان موضوع مورد پیگیری 

گالبتونچی: دكتر 
روز  بــه  آنالیزهــا  الزمســت 
كه تولید فرمت آنالیز  شــود 
ردیف  فهرســتهای مختلف 
تخصصــی  كار  انجــام  بــا 
اقــدام  دســت  در  مربوطــه 

كمیسیون فنی است.
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كاملــی به  گــزارش  می باشــد و از نتیجــه اقدامــات پــس از قطعــی شــدن 
استحضار اعضا محترم می رساند.

كه در راه  2-تشــخیص صالحیــت و رتبه بنــدی: بــا توجه به مشــكالتی 
اندازی ســایت ســاجات، عدم دریافت اطالعات از ســوی ســایت، عدم 
پاســخگویی ســازمان بــه مشــكالت و ســواالت پیمانــكاران و سررســید 
كمیســیون  گواهینامه هــای بســیاری از اعضــاء ایجاد شــده بود،  اعتبــار 

قوانیــن موضوعــات مربوط بــه اصالح آئیــن نامه 
كار خود قرارداد،  تشخیص صالحیت را در دستور 
كارگــروه  بررســیها و نظــرات خــود را بــا همــكاری 
تشــخیص صالحیت شــورای هماهنگی تشــكلها 
كمیســیون  بــا حضــور مســتمر و موثــر نمایندگان 
)مهندس مســعودی ،مهندس وفایــی( وبااعالم 
نقطــه نظــرات اعضــاء و مشــكالت پیرامــون ایــن 
اصــالح  درخواســت  و  دنبــال  جــد  بــه  موضــوع 
كمیته  آئین نامه تشــخیص صالحیت و مصوبات 
كمیســیون قوانین  وحدت رویه از اقدامات قبلی 
كه نمایندگان كمیسیون در شورای  ومقررات بود 
هماهنگــی با جمــع بندی نظــرات پیشــنهاداتی 
بعنــوان مــوارد اصالحی به آئین نامــه و همچنین 
شــركتهای  ســاله   2 اعتبــار  تمدیــد  درخواســت 
عضــو بنــا بــه مشــكالت بوجــود آمــده درفعالیــت 
پیمانــكاری را بــه معاونــت محتــرم برنامه ریــزی 
كه از نتیجه اقدامات اطالع رســانی  ارائــه نمودند 
می گردد در ادامه نتایج پی گیری های اقدام شده 
گذاری پایش  درتعامــل با معاونــت برنامه ریزی وا
كه  پرونده ها به شــورای تشــكلها و انجمن ها بود 
با اســتقرار این روش در ســندیكا خدمات خود را 
بــه اعضاء محتــرم ارائه می نمایــد. امید آن داریم 

گواهینامه های  كــه بتوانیم در تشــخیص صالحیت پیمانــكاران و اعتبار 
اعضا، مشكالت را تا حدودی با اصالح  آئین نامه و سایر موضوعات حل 

نمائیم.

كار:  بررســی قانــون بعلت  كســب و  3- قانــون بهبــود مســتمر محیــط 
اهمیت آن و عنایت ویژه دولت محترم و اتاق بازرگانی ایران به خواست 
بخش خصوصی جهت توسعه فضای كسب وكار در دستور كار كمیسیون 
كه مطابق مفاد این قانون نظرات و پیشنهادات خود را با اولویت  بوده 
اجــرای قانــون و اســتفاده از ظرفیت قانون به مراجــع و مقامات ذیربط 
كارگروه ویژه با حضور رؤســای سایر  كمیســیون با تشــكیل  اعالم نماید. 
كمیســیونهای ســندیكا مــواد مربــوط بــه ایــن صنــف احصــاء و نــكات 

گردید و ادامه موضوع  پیشــنهادی در رابطه با این قانون به اتاق اعالم 
همچنان در حال پی گیری و بررسی است.

4- پیش نویس الیحه قانون مالیاتهای مستقیم: پس از بررسی الیحه 
كمیســیون و آقای امیری  قانــون مالیاتهای مســتقیم با حضــور اعضای 
گزارش  )مشــاورامورمالی- مالیاتی( پیشنهادات به هیات مدیره محترم 
كمیســیون اقتصادی  گردیــد و اقــدام انجام شــده از طریق ســندیكا بــه 
مجلــس شــورای اســالمی، وزارت امــور اقتصــاد 
و دارائــی و اتــاق بازرگانی ایــران و مراجع ذیربط 
كمیســیون از  گردیــد و نظــرات ارســالی  ارســال 
كمیســیون اقتصــادی مجلس به  طریق رئیس 
مركز پژوهشــهای مجلس جهت بررسی و اقدام 

گردیده است. نیز ارسال 

5- الیحــه اصــالح قانــون تامیــن اجتماعــی: 
از  اســتفاده  و  همفكــری  بــا  اعضاءكمیســیون 
نظرات آقای قدسی الیحه اصالح قانون تامین 
اجتماعــی را بررســی و نتیجه بررســی  به هیات 

گردید. مدیره و دبیر محترم سندیكا اعالم 

6- بازنگری اساسنامه انجمن: مطابق دستور 
كمیســیون بررســی تغییــرات در  هیــات مدیــره 
اساســنامه ســندیكا را با موضوع نحوه تشــكیل 
مجامع وچگونگی تفویض وكالت به نمایندگان 
از ســوی شــركتها و تعییــن داشــتن نمایندگــی 
از چنــد شــركت بــرای اعضاء حاضر در جلســات 
مجامع ،بررسی وپس از جمع بندی نظرات  به 

گردید . هیات مدیره محترم منعكس 

7-دســتورالعمل نحــوه رســیدگی بــه تخلفــات انتظامــی )حرفــه ای( 
كمیســیونپیش نویــس بخشــنامه شــماره92/42787  پیمانــكاران:  

خ 92/05/20 را مورد بررسی قرارداد و در اولین اقدام پیشنهاد نمود  مور
نامه ای از طرف سندیكا به شورای هماهنگی تشكل ها به  جهت وجود 
گردد تارســیدن به یک نتیجه مطلوب  ابهامات در پیش نویس ارســال 
كــه متعاقبا  و منطقــی و ارزیابــی درســت راجع به آن نیاز به زمان اســت 
كه پس از ابالغ   گردد  كافی والزم اعالم می  نظرات سندیكا پس از بررسی 
بخشنامه نیز نظرات بررسی شده كمیسیون از طریق سندیكا به شورای 
 هماهنگــی و ســایر دســتگاههای ذیربــط منعكــس وبعلــت مشــكالت

 و نارسایی های این آئین نامه خواستار اصالح یا لغو بخشنامه شد.

مهندس مسعودی:

در  بتوانیــم  كــه  داریــم  آن  امیــد   
تشخیص صالحیت پیمانـــــــــــــكاران 
و اعتبــار گواهیـــــــــنامه های اعضا، 
مشــكالت را تــا حــدودی بــا اصــالح  
آئین نامــه و ســایر موضوعــات حل 

نمائیم.
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معامــالت  تضمیــن  نامــه  آئیــن  بازنگــری   -8
تضمیــن  نامــه  آئیــن  نویــس  پیــش  دولتــی. 
گردیــد  واقــع  بررســی  مــورد  دولتــی  معامــالت 
كه نیاز به تغییرات یا اصالح داشت به  ومواردی 
جهــت اعالم به معاونت برنامه ریزی و شــورای 
گردید. هماهنگی به هیات مدیره محترم اعالم 

20/110404موضــوع  شــماره  بخشــنامه   -9
كاری پیمانــكاران : موضــوع از طریق  ظرفیــت 
كمیســیون  كار  هیــات مدیره محترم دردســتور 

كمیســیون  نیاز به اصالح  یا تغییر  كه به نظر اعضاء  گرفــت. مواردی  قــرار 
داشت  كمیسیون مصوب نمود سندیكا نامه ای به معاونت برنامه ریزی 
و نظــارت راهبــردی جهــت اســتفاده از نظرات  ســندیكا ارســال نمایدكه 

گردید اقدام 

كمیته داوری: بــا توجه بــه اینكه هیات  10-تهیــه و تدویــن  آئیــن نامــه 
كمیســیون حــل اختــالف وداوری درســندیكارا  مدیــره محتــرم تشــكیل 
كمیسیون به جهت ضرورت  كارخود دارد  مطابق با اساسنامه در دستور 
و احســاس نیــاز به مقــررات و آئین نامه داوری مدون اقــدام نمود ، متن 
كه پس از  گردیده  پیــش نویــس آئین نامــه داوری و حل اختالف تدویــن 
كمیسیون جهت تایید و تصویب هیات  تایید نهایی توسط اعضامحترم 

مدیره محترم  تقدیم میگردد.
11- پاسخ به سواالت و مكاتبات اعضا مطابق معمول از جمله فعالیت 

كمیسیون در طول فعالیت بود . های 
كم توجهی های ســابق به  كه  گفتند  ایشــان در فــرازی از بیانات خــود 
بخــش خصوصــی و تضییع حق آن، تغییر فضا را بعد از انتخاب دولت 
كرده اســت، ایشــان با اظهار امیدواری  جدید با مقاومتهایی مواجه 
كثری از فضای موجود، درباره  برای تغییر و بهبود فضا و استفاده حدا
تشخیص صالحیت و رتبه بندی پیمانكاران گفتند: نتیجه پی گیری ها 

موجــب  برنامه ریــزی  معاونــت  بــا  تعامــل  و 
گذاری پایش پرونده ها به شورای تشكلها  وا
كه با اســتقرار این روش در  و انجمن هــا شــد 
ســندیكا در ایــن زمینه نیز ســندیكا خدمات 
خــود را بــه اعضــای محتــرم ارائــه می نمایــد 
ولی دربــاره ضوابــط و آئین نامه های موجود 
هنوز تغییری ایجاد نشده است. ما بازنگری 
كرده ایم  و اصالح آئین نامه ها را درخواســت 
خــود  كوتاه مــدت  جزءمطالعــات  را  آن  كــه 
را  آئین نامــه  تدویــن  و  تهیــه  و  می دانیــم 
كارشناســی و تخصصــی زیــاد از برنامه هــای میان مــدت خــود  كار  بــا 
محســوب می كنیم. ما در مورد تشــخیص صالحیت نیز خواســتار آنیم 
كه همه پیمانكاران دولتی و خصوصی با ضوابط یكســانی تشــخیص 

صالحیت شوند. 

از  مســعودی  مهنــدس 
كمیســیون قوانین  پیگیری 
بــرای  ســندیكا  مقــررات  و 
بازگشــت ضریــب ce )اعتبــار 
شــركت نزد تشكلها(، لحاظ 
كردن امتیــاز تجربه و تداوم 
(ec(، تجدیــد نظــر در نحوه 
(p( مالــی  تــوان  محاســبه 
كاركنــان و  و افزایــش امتیــاز 
مدیــران )ep( از 15 ســال به 

30 ســال و افزایش ســهم مدیران در این فرایند خبر داد و افزود: با توجه 
كمیســیون حل اختالف وداوری  بــه اینكه هیات مدیره محترم تشــكیل 
كمیسیون به  كارخود دارد  درســندیكا را مطابق با اساســنامه در دســتور 
جهــت ضــرورت و احســاس نیــاز بــه مقــررات و آئیــن نامــه داوری مدون 

مهندس مسعودی:

بــه  كم توجهی هــای سابــــــــــــــق 
تضییــع  و  خصوصــی  بخــش 
حقــوق ایــن بخــش  ، تغـــــــــــــییر 
فضــا را بعــد از انتخــاب دولــت 
 جدیــد بــا مقاومتهایــی مواجه

كرده است  
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نســبت بــه تهیه متن پیش نویس آئین نامــه داوری و حل اختالف اقدام 
كمیسیون جهت  كه پس از تایید نهایی توســط اعضامحترم  كرده اســت 

تایید و تصویب نهایی به هیات مدیره محترم  تقدیم می گردد.
كه وقت  كمیســیون و مشاوران ارجمند  ایشــان در پایان از اعضاء محترم 
خود را به حضور در جلســات اختصاص دادند و اعضای محترم ســندیكا  
كه با ارائه نظرات و راه حلها و پیشنهادات در جهت انجام وظایف و امور 
محوله این كمیسیون را همراهی نمودند، كمال تشكر و قدردانی خویش 

را ابراز داشتند.
گــزارش آقای مهنــدس منوچهر ملكیانی فــرد توضیحی  در ادامــه ایــن 

كردند  تكمیلی به آن اضافه 
كــه اولیــن انتظار از  گفتنــد  و 
رتبه بنــدی  مــورد  دولــت در 
تشــخیص صالحیت،  و 
شــكل گیری  از  جلـــــــــوگیری 
شـــــركتــــهای غیــر خصوصــی  
اســت. ایشــان در پایــان این 
بخش از بیانات خود از تالش 
كمیســیون  بی دریــغ اعضای 
كه شــامل  قوانیــن و مقــررات 

آقایــان مهندســین مســعودی، جمالــی، پورشــیرازی، الجــــــــــــوردی، 
ابوعـــــــــلی زاده، وفـــــــــــایی، احمدخانی، میالدی راد، خانم مهندس 
شوقی، سادات باریكانی، شیخ بهائی و خانم دهقانی، خانم ورزی و 

كردند. آقای تكلی بود تشكر 

در این بخش از جریان امور مجمع، آقای مهندس ملكیانی فرد از جناب 
آقای مهندس سجادی نائینی رئیس كمیسیون روابط عمومی و عضو 
هیأت مدیره سندیكا دعوت كردند گزارش كمیسیون روابط عمومی را 

ارائه دهند. رئیس كمیسیون روابط عمومی پس از استقرار در جایگاه 
سخنرانی ضمن خوشامدگویی و آرزوی بهره گیری از بركات ماه مبارك 
گفتند: از شــركتهای عضو درخواســت  رمضــان بــرای همكاران خویــش 
می كنیم تا به تكمیل فرم بانک اطالعاتی سندیكا درباره شركتهای عضو، 
كنند. در ضمن ایشــان از فراهم شــدن برخی خدمات رفاهی برای  یاری 
شــركتهای عضو در آینده بســیار نزدیک خبر داد. وی با اشاره به اهمیت 
كتــاب دوزبانه  ســندیكا بــه عنــوان تشــكلی قدیمــی و قدرتمنــد از چــاپ 

كتاب فاخر ســندیكا خبر داد و با اشــاره به   انگلیســی- فارســی با عنوان 
كتاب از اعضا خواست هر چه سریع تر  محدود بودن صفحات و تیراژ این 

كنند.   كتاب اقدام  برای معرفی شركت خود در این 

در ادامه این مجمع پرشور و صمیمانه، نوبت به گزارش مالی سندیكا 
از خزانــه دار محتــرم ســندیكا  آقــای مهنــدس ملكیانی فــرد  و  رســید 
گزارش مالی در جایگاه مســتقر شــوند. آقای  كه بــرای  كردنــد  دعــوت 
مهنــدس علیــاری خزانــه دار محتــرم ســندیكا ضمــن خوشــامدگویی و 
آرزوی توفیقــات روزافــزون برای همگان، صورتحســاب عملكرد و ســود و 
زیــان و ترازنامه ســندیكا در ســال 92 و پیش بینی هزینه هــا و درآمدها در 
كه در آن اشــاره ای هم به پیشنهاد  كردند  ســال 1393 ســندیكا را قرائت 
كه مبلغ آن 18 میلیون  حداقل حق عضویت اعضا در ســال 1393  شــده 

گردید. ریال اعالم 

گزارش  پس از تصویب موارد فوق، از بازرســان ســندیكا دعوت شد تا 
گزارش بازرسان توسط آقای مهندس محمدعلی  خود را ارائه دهند. 
پورشــیرازی، نماینده بازرســان ســندیكا به مجمع ارائه شــد. ایشــان 
ضمن خوشــامدگویی و بهره مندی همگان را از نعمات این ماه مبارك از 
گزارش هیات بازرســان، عملكرد  كردند  و با ارائه  خداوند منان مســئلت 
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هیات مدیــره، صورتهــای مالی، و بودجه پیشــنهادی ســال 93  را مورد 
گزارش نیز توســط سهامداران حاضر در مجمع  تائید قرار داده بود. این 
تصویــب شــد. در نهایــت روزنامــه اطالعــات بــه عنــوان روزنامــه رســمی 

گردید.  سندیكا، مجدد انتخاب 
 

آقایــان:  اعضــای شــورای عالــی ســندیكا  از  ایــن مراســم  ادامــه  در 
مهندس نــادر عطایی، مهندس محمد صدرهاشــمی نژاد، مهندس 
علیرضــا ناصرمعدلــی و مهنــدس منوچهــر نــوروزی دعــوت شــد تــا 
بــه عنــوان  اعضای شــورای عالی ســندیكا  در جایگاه هیأت رئیســه 
كه بیش از  كســوتان صنعت احداث  مســتقر شــوند و از ســه تن از پیش 
كشــور بوده اند  30 ســال با صرف وقت و انرژی زیاد در خدمت ســازندگی 

گردد، و به آنها لوح تقدیر و تندیس یادبود سندیكا اعطا شود. تجلیل 
در ابتــدای این آئین باشــكوه متن لوح تقدیر آقــای مهندس عطاردیان 

ح زیر قرائت شد: توسط آقای مهندس ملكیانی فرد به شر

بنام خداوند جان و خرد
جناب آقای مهندس محمد عطاردیان

مدیر برتر و پیشكسوت حرفه مندان مهندسی ایران
نظــر بــه آنكــه در مــدت عضویــت هیئــت مدیــره و  دبیــری ســندیكای 

شركتهای ساختمانی ایران و در راستای رسالت ایفای حقوق  
حرفــه ای و پیشــبرد اهــداف مهندســی حول محــور منافع ملــی وارتقاء 
جایــگاه ســازندگان و ســازندگی دركشــور ســالیان متمــادی ممارســت 
نمــوده و مصــدر خدمات  بســیار ارزنده ای شــده ایــد، و باتوجه به آنكه 
كشور عمر  برای توســعه و آبادانی میهن عزیز ایران و ســاخت زیربناهای 
كوشش های  كم نظیر بوده اید و به پاس  خودرا مصروف و منشاء اثرات 
كشــور ، بدینوســیله تندیس  بســیارتان درارتقــاء دانــش فنی مهندســی 

گردد. آبادگران تقدیم حضورتان می 
متخصصــان  و  مهندســان  توســط  ســاختمانی  شــركتهای  ســندیكای 
وایثارگرانــی چــون جنابعالی به حیات پرافتخار خود اســتمرار بخشــیده 
و در ســالیان دشــوار نویــد بخــش و پرتوافشــان راه پرتــالش و مقــدس 
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عاشقان سازنده وطن بوده است.
توفیــق هر چه بیشــتر حضرتعالی را در خدمت بــه آرمانهای واال 

كشور از خداوند متعال مسئلت می نماید. ی 

آقای مهندس محمد عطاردیان ضمن تشــكر و سپاسگزاری 
از چنین مراسمی كه در زمان حیات اشخاص انجام می پذیرد 
گر از هركســی در زمان حیات  گفتند: به نظــر من ا طــی بیاناتــی 
وی تجلیــل شــود بهتــر از تجلیل بعد از مرگ وی اســت. بنده از 
20 اسفند 1357 عضو هیات مدیره سندیكا شدم و امروز از این 
كــه می بینــم اغلب 
هیــات  اعضــای 
مدیره را جوان ترها 
می دهند  تشــكیل 
بایــد  خرســندم. 
كنــم  یــادآوری 
تشــكلها  فعالیــت 
در ماههای اخیر با 
موفقیت بیشــتری 
و  بــوده  همــراه 
بــرای تســریع ایــن 
بایــد  موفقیتهــا 
تشــكلهای مرتبــط 
ســاختمان  بــا 
متحــد  و  همســو 
كــه الزم می دانیــم از همه شــركتهای عضو  باشــند. ضمــن ایــن 
بخواهــم از جایــگاه قانونــی اتــاق بازرگانــی غافــل نباشــند و بــا 
كارت بازرگانی( حق رای  عضویت در این اتاق )نه صرفا دریافت 

به دست آورند.
سپس متن لوح تقدیر آقای مهندس خوانساری توســـــــــــــط 

ح زیر قرائت شد: آقای مهـــــــــندس ملكیانی فرد به شر

بنام خداوند جان و خرد
جناب آقای مهندس جواد خوانساری 

مدیر برتر و پیشكسوت حرفه مندان مهندسی ایران
نظر به آنكه در مدت عضویت هیئت مدیره و  دبیری سندیكای 
شركتهای ساختمانی ایران و در راستای رسالت ایفای حقوق  

حرفــه ای و پیشــبرد اهداف مهندســی حول محــور منافع ملی 
وارتقاء جایگاه ســازندگان و سازندگی دركشور سالیان متمادی 
ممارست نموده و مصدر خدمات  بسیار ارزنده ای شده اید، و 
باتوجه به آنكه برای توسعه و آبادانی میهن عزیز ایران و ساخت 

مهندس عطاردیان:
ــكلها  ــت تشــــــ فعالیـــــــــــــ
بــا  اخیــر  ماههــای  در 
بیــــــــــــــــشتری  موفـــقیت 
بــرای  و  بــوده  همــراه 
موفقیتهــا  ایــن  تســریع 
ــد تشــكلهای مرتبــط  بای
بــا ســاختمان همســو و 

باشــند.  متحــد 

اهدا لوح تقدیر به جناب آقای مهندس خوانساری 
توسط جناب آقای مهندس صدرهاشمی

اهدا لوح تقدیر به جناب آقای مهندس پورشیرازی
توسط جناب آقای مهندس نادر عطایی

اهدا لوح تقدیر به جناب آقای مهندس عطاردیان 
توسط جناب آقای مهندس ناصر معدلی
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و  مصــروف  خــودرا  عمــر  كشــور  زیربناهــای 
كــم نظیر بــوده اید و بــه پاس  منشــاء اثــرات 
دانــش  درارتقــاء  بســیارتان  هــای  كوشــش 
كشــور ، بدینوســیله تندیس  فنی مهندســی 

گردد. آبادگران تقدیم حضورتان می 
توســط  ســاختمانی  شــركتهای  ســندیكای 
مهندســان و متخصصــان وایثارگرانــی چون 
جنابعالــی به حیــات پرافتخار خود اســتمرار 
بخشــیده و در ســالیان دشــوار نوید بخش و 
پرتوافشــان راه پرتــالش و مقــدس عاشــقان 

سازنده وطن بوده است.
توفیق هر چه بیشتر حضرتعالی را در خدمت 
كشــور از خداوند متعال  به آرمانهای واال ی 

مسئلت می نماید.
لوح تقدیر و تندیس آبادگران توسط اعضای 
شــورایعالی سندیكا به جناب آقای مهندس 
خوانساری نایب رئیس هیات مدیره سندیكا 
و رئیس شورای هماهنگی تشكلهای صنفی 
مهندســی اهدا شد. ایشــان در این مراسم با 
گر كاری انجام  ابراز تشكر از این اقدام گفتند: ا
داده ام در راســتای خدمت گــزاری بــه جامعه 
بــوده  پیمانــكاران  ســندیكای  و  مهندســی 
اســت. امیدوارم توفیق خدمتگزاری بیشتر را 
داشته باشم. متاسفانه در دوره هایی نسبت 
كشــور بدرفتاری هایــی  بــه شــما ســازندگان 
كنیــم  كاری  شــد و همــه تــالش مــا ایــن بــود 
جایگاه واقعی شما مدیران شایسته در كشور 
مشــخص و باز تعریــف قدر تالشــها و زحمات 

شما دانسته شود. 
مهنــدس خوانســاری با اشــاره به ایــن نكته 
كار پیمانــكاران آموزش فنی  كــه یكی از ابــزار 
كشــور اســت و فقــدان  كارگــران  و حرفــه ای 
از  دارد،  همــراه  بــه  زیــادی  آســیب های  آن 
آموزشــگاه  خواســتند  مهندســی  جامعــه 
و  مــادی  حمایــت  را  ادب  حرفــه ای  فنــی- 
معنوی نمایند. وی ضمن تشكر از مهندس 
مقــدس زاده به خاطر حمایت بی دریغشــان 
كردند: آموزش اولین  از این آموزشگاه عنوان 
كمــک  بنیــاد توســعه اســت. امیدواریــم بــه 
كه همه  شــما موسسه به حدی توسعه یابد 

كارت شناســایی  را صاحــب  ایــران  كارگــران 
كنــد، و این امر مبنایی برای اطمینان خاطر 

سازندگان از مهارت نیروی انسانی باشد.  

كه مهندس صدرهاشمی نژاد،  پس از این 
عضــو هیات مدیــره بانــک اقتصــاد نویــن 
كاری خود در  خاطــره خــود را از اولیــن روز 
كردنــد، متن لوح  شــركت هریســون تعریف 
تقدیر آقای مهندس پورشــیرازی توسط آقای 
مهنــدس دادمــان خوانــده شــد و لــوح تقدیر 
و تندیــس آبادگــران بــه مهنــدس محمدعلــی 
پورشــیرازی از بازرســان قدیمی ســندیكا اعطا 

شد.
آقــای مهنــدس  لــوح تقدیــر  ســپس متــن 
خوانســاری توسط آقای مهندس دادمان 

ح زیر قرائت شد: به شر

بنام خداوند جان و خرد
جناب آقای مهندس محمدعلی پورشیرازی 

منــدان  حرفــه  پیشكســوت  و  برتــر  مدیــر 
مهندسی ایران

بازرســان  كســوت هیئــت  آنكــه در  بــه  نظــر 
همــراه و همــگام با هیئت مدیــره دروه های 
مختلف و  در راســتای رســالت ایفای حقوق  
حرفه ای و پیشــبرد اهداف مهندســی حول 
محور منافع مالی وارتقاء جایگاه ســازندگان 
متمــادی  ســالیان  دركشــور  ســازندگی  و 
ممارســت نمــوده و مصــدر بســیار ارزنده ای 
شــده ایــد، و باتوجه بــه آنكه برای توســعه و 
آبادانی میهن عزیر ایران و ساخت زیربناهای 
كشــور عمــر خــودرا مصــروف و منشــاء اثــرات 
كوشــش های  كــم نظیــر بــوده اید و بــه پاس 
بســیارتان درارتقــاء دانــش فنــی مهندســی 
كشــور ، بدینوســیله تندیس آبادگران تقدیم 

گردد. حضورتان می 
توســط  ســاختمانی  شــركتهای  ســندیكای 
مهندســان و متخصصــان وایثارگرانــی چون 
جنابعالــی به حیــات پرافتخار خود اســتمرار 
بخشــیده و در ســالیان دشــوار نوید بخش و 
پرتوافشــان راه پرتــالش و مقــدس عاشــقان 

مهندس پورشیرازی:
 هــر چــه در این مملكــت وجــود دارد چكیده 
گر سیستم قدر ما را  دست مهندسان است. ا
نمی داند، ما خود باید به یاری هم بشتابیم. و 
این امر فقط با همیاری و همراهی شركتها و در 

قالب تشكلها مقدور است.  

مهندس خوانساری:
آموزش اولین بنیاد توسعه است. امیدواریم 
كمــک شــما موسســه بــه حدی توســعه  بــه 
كارت  كارگران ایران را صاحب  كه همه  یابــد 
بــرای  مبنایــی  امــر  ایــن  و  كنــد،  شناســایی 
اطمینان خاطر ســازندگان از مهارت نیروی 

انسانی باشد.  

مهندس عطاردیان:
عضــو  شــركتهای  همــه  از  می دانیــم  الزم    
بازرگانــی  اتــاق  از جایــگاه قانونــی  بخواهــم 
غافل نباشــند و با عضویت در این اتاق )نه 
كارت بازرگانی( حــق رای به  صرفــا دریافــت 

دست آورند.

انسانی باشد.  

لها مقدور است.  



سازنده وطن بوده است.
در  را  حضرتعالــی  بیشــتر  چــه  هــر  توفیــق 
كشور از خداوند  خدمت به آرمانهای واال ی 

متعال مسئلت می نماید.
 ایشــان نیــز بــا ابــراز خرســندی از حضور پر 
كردند:  تعــداد اعضا در این مجمع،  عنوان 
هــر چــه در این مملكــت وجــود دارد چكیده 
گر سیستم قدر ما را  دست مهندسان است. ا
نمی داند، ما خود باید به یاری هم بشتابیم. 

و این امر فقط با همیاری و همراهی شــركتها 
و در قالب تشكلها مقدور است.  

كامل  گــزارش مكتــوب و  الزم بــه ذكــر اســت 
ســندیكا  زیرمجموعــه  و  ذیربــط  نهادهــای 
بــرای اطــالع حاضــران در اختیــار آنهــا قــرار 
ح شــده در  كه عالوه بر موارد مطر داده شــد 
كمیسیون انتشارات،  گزارش  مجمع شامل 
توســعه،  و  تحقیــق  كمیســیون  گــزارش 
گزارش رســته  كمیســیون عضویــت،  گــزارش 

آب ســندیكا بــود. عملكرد برخــی نهادهای 
مرتبــط بــا ســندیكا از جملــه شــركت تعاونی 
تضمیــن  شــركت  ســاختمانی،  شــركتهای 
شــركتهای ســاختمانی، مؤسســه تحقیــق و 
توســعه صنعت احداث، شــورای هماهنگی 
حرفــه ای  و  صنفــی  مهندســی،  تشــكلهای 
صنفــی  انجمــن  عالــی  كانــون  و  كشــور، 
گــزارش آمــده  كارفرمایــی ایــران نیــز در ایــن 

بود.
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كه دعوت مــا را پذیرفتید، برای بهبود شــرایط عمومی پیمــان با تكیه بر   بــا تشــكر از حضرتعالــی 
منافع ملی و مناسبات برد- برد چه پیشنهادهایی ارائه می دهید؟

كــه فرصتــی ایجاد شــد تــا نقطــه نظراتی را بــه نمایندگــی از طــرف همكارانم بــه جامعه  مــن خوشــحالم 
ســازندگان انتقــال دهــم. بحــث مربوط به شــرایط عمومــی پیمان موضــوع همیشــگی و دغدغه خاطر 
كه  كشــور بوده و هست. شــرایط عمومی پیمان به مثابه سند باالدستی  همه تالشــگران عرصه آبادانی 
ناظــر بــر همــه وجوه یک قرارداد عمرانی اســت بایــد دربرگیرنده منافــع تمام طرفهای قرارداد باشــد. در 
ح نیســت و بعضا  كه به میزان مورد تقاضا و مطالبه، این حقوق مصّر ایــن موضوع همیشــه بحث بــوده 
كه  ابهاماتــی دارد و بــرای رفع آن اصالحاتی مورد توجه طرفین اســت. عمدتا در این مســئله اصالحاتی 
از نظر ســازندگان و پیمانكاران مورد مطالبه اســت همان برقراری مناســبات حقوق مســاوی طرفین یا 
گسترده ای برای این تعریف  كه همیشه نقطه نظرات وسیع و  موضوع برد-برد برای هر دو طرف است 
كه  كه قاعدتا ما بایــد به نقطه تعادلی درباره آن برســیم  بیــن اقشــار مختلف صنف وجود داشــته اســت 
كشور در معاونت نظارت  گذشته مورد توجه نظام فنی- اجرایی  خوشــبختانه این موضوع در ســالهای 
كه  گرفته و جلسات مختلفی برای آن برگزار شده و به اصالحاتی ختم شده  راهبردی و برنامه ریزی قرار 
كه از این به بعد با  مراحــل نهایــی را می گذرانــد و امیدواریم بتواند مبنایی برای تائید و ابــالغ قرار بگیرد 

كشور را شاهد باشیم.  شرایط عمومی مناسب تری احداث پروژه های عمرانی 
كــه بایــد مبنایی باشــد جهــت برد-بــرد بــرای طرفین،  اصلی تریــن مســئله در شــرایط عمومــی پیمــان 
كلیه ســطوح شــرایط عمومــی پیمان اســت و در عین حال  گرفتــن حقــوق ذی نفعان در   بحــث در نظــر 
كم بر شرایط عمومی پیمان به  كار یعنی روح حا گیری شرایط عمومی پیمان برای انجام قطعی  جهت 
كه اصلی ترین هدف عقد قرارداد هست نه صرفا ماندن  كار مطابق اســناد مناقصه باشد  ســمت  انجام 
كه همانا استفاده از شرایط  در چهارچوب های حقوقی و قراردادی بلكه جوهره شرایط عمومی پیمان 
كار اســت باید مــورد توجه همــه ذی نفعــان و مجریان طرحهــای عمرانی   عمومــی پیمــان بــرای انجام 
كه یک طرف متعهد است و  گیرد. ان شاءا... این موضوع مورد انتقاد همیشگی جامعه سازندگان  قرار 

گردد.  یک طرف مختار با بحث حقوق مساوی طرفین و توجه به منافع ملی حل 

مهندس بهمن دادمان در بیست و دومین دوره هیات مدیره سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران  

به عنوان عضو هیأت مدیره و دبیر سندیکا انتخاب شدند.

ایشــان همچنین به عنوان فرد برگزیده تشکلهای عضو شورای هماهنگی تشکلهای مهندسی، صنفی، 

کشــور جهت عضویت در شــورای عالی فنی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاســت  حرفه ای 

جمهوری معرفی شــدند و با تصویب هیأت دولت به عنوان یکی از اعضای ســه نفره شــورایعالی فنی 

قــای مهندس دادمــان در شــورایعالی فنی بی شــك می تواند بر اثربخشــی  منصــوب شــدند. حضــور آ

کشــور و حرفه مندان صنف بیفزاید.  تعامالت میان بخش دولتی و خصوصی در راســتای منافع ملی 

برای آشــنایی بیشــتر با برنامه های ایشان در ُبعد درون سازمانی و تعامالت برون سازمانی مصاحبه ای 

گرامــی ماهنامــه پیام آبادگــران درج  که عینــاً جهت اطــالع خواننــدگان  بــا ایشــان انجام شــده اســت 

می شود.

مهندس دادمان  دبیر سندیكای پیمانكاران عنوان كرد 

                                            باال بردن تعداد پروژه های نـمونه بــــــــــــــــــه واقعی شدن تعدیل ها كمك می كند

اصلی تریــن مســئله در شــرایط 
كه بایــد مبنایی  عمومــی پیمان 
بــرای  برد-بــرد  جهــت  باشــد 
گرفتــن  نظــر  در  بحــث  طرفیــن، 
كلیــه  در  نفعــان  ذی  حقــوق 
ســطوح شــرایط عمومــی پیمان 
جهــت  حــال  عیــن  در  و  اســت 
پیمــان  عمومــی  شــرایط  گیــری 
یعنــی  كار  قطعــی  انجــام  بــرای 
بــر شــرایط عمومــی  كــم  روح حا
كار  انجــام  ســمت   بــه  پیمــان 
باشــد  مناقصــه  اســناد  مطابــق 
عقــد  هــدف  اصلی تریــن  كــه 
قــرارداد هســت نه صرفــا ماندن 
و  حقوقــی  چهارچوب هــای  در 
قــراردادی بلكــه جوهره شــرایط 
همانــا  كــه  پیمــان  عمومــی 
عمومــی  شــرایط  از  اســتفاده 
اســت  كار  انجــام  بــرای  پیمــان 
بایــد مورد توجه همه ذی نفعان 
عمرانــی  طرحهــای  مجریــان   و 

گیرد. قرار 

حبه مصا
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 مســـــــــئو لـــــــــــــــــیــت 
 پیــشنهاد دهندگان 
در قیمـــت مناســـب 
دار  خدشـــه  نبایـــد 
پیمانـــكار  و  شـــود 
نظـــر  در  بـــا  بایـــد 
قــــــــــــــیمت  گرفتـــن 
ارائـــه  واقعـــــــــــــــــــی 
كنـــد.  پیشـــنهاد 
كیـــد زیـــادی  بایـــد تا
داشــــــــــــــته باشـــیم 
بهـــا  فهرســـت  كـــه 
و  مقـــرر  موعـــد  در 
ســـالیانه  طـــور  بـــه 
كـــه  شـــود  منتشـــر 
بـــرای  مبــــــــــــنایی 
قیمتهـــای  بـــرآورد 
ــان  ــا زمـ ــب بـ متناسـ
باشـــد.  مناقصـــات 

  برای واقعی تر شدن فهرست بهای پایه پیمان، چه سازوكاری را توصیه می كنید؟
بزرگترین مســئله، در عملكرد شــفاف و مفید و واقعی بودن قیمتهای مبنا اســت. ما معتقدیم یک 
كه قاعدتا در  موضوع برآورد هزینه احداث اســت و یک موضوع هم عبارت از پیشــنهاد پیمانكار اســت 
كار نیست بلكه  كار معادل مبلغ برآورد قیمت  گذاری پروژه های عمرانی الزاما قیمت انجام  بسیاری از وا
كشف می شود و برنده مناقصه با قیمتی باال یا پایین تر از قیمت برآورد انتخاب  در فرایند رقابت قیمت 
كه متناسب با آن اعتبار تامین  كشی برای برآورد هزینه است  می شــود. فهرســت بهای پایه اساســاً خط 
كارفرمای متناسب تعریف شود و بر  شود و برنامه تامین اعتبار، زمان و در عین حال پیمانكار و مشاور و 
كار ایجاد اشكال می كند. به همین  گر برآورد غیرواقعی باشد در فرایند انجام  كار به اجرا برود. ا آن مبنا 
كشف قیمت برآوردی احداث پروژه ها اهمیت زیادی  كردن فهارس بهای پایه جهت  دلیل واقعی 
دارد. ولی در عین حال ما باید بپذیریم مســئولیت پیشــنهاددهندگان در قیمت مناسب نباید خدشه 
كید زیادی داشــته  كند. باید تا گرفتن قیمت واقعی ارائه پیشــنهاد  دار شــود. و پیمانكار باید با در نظر 
كه مبنایی برای برآورد قیمتهای  كه فهرســت بها در موعد مقرر و به طور ســالیانه منتشــر شــود  باشــیم 

متناسب با زمان مناقصات باشد. 
كه می باید مرجع رســمی  برای واقعی شــدن فهارس بهای پایه اولین موضوع اســتخراج قیمتها اســت 
كارهایی در نظام فنی و اجرایی و تشكلهای فنی  كار ساز و  كنیم. برای این  قیمت واقعی را بتوانیم پیدا 
كز رسمی  كمیسیون فنی ما از تمام اعضای عالقمند، مرا گرفته از جمله  و مهندسی مثل سندیكا شكل 
و خرده فروشی ها آمار قیمتها را می گیرد و به نظام فنی و اجرایی منعكس می كند. البته الزم است ذی 
كنند  كارهای رسیدن به این قیمتها را با هم یگانه  نفعان در فرایند تعریف شده ای تلقی، تفسیر و ساز و 

تا به تصویر واقعی از قیمتها برسیم. 
متاســفانه بخشــی از قیمتهــا بــه 
و  جغرافیایــی  گســترش  خاطــر 
شرایط منطقه ای از هم متفاوت 
است. حذف ضرایب منطقه ای 
كاری  كه  از فهــارس بهای پایــه 
غیر منطقی بوده است تغییراتی 
را در مســئله مقایســه قیمتهــا در 
مناطــق مختلف به وجــود آورده 
كه ان شــاءا... بــا اراده نظام فنی 
و اجرایی ضرایــب منطقه ای هم 
بــر مبنای بــرآورد واقعــی برگردد و 
كردن تفاوت  مبنایی برای لحاظ 

در مناطق مختلف باشد. 
كــردن  واقعــی  دوم  موضــوع 
فهرســت بها، موضوع ســاختار 
فهــارس بهای پایه اســت. این 
ح فصل،  كلیات، شر فهرســت در 

مهندس دادمان  دبیر سندیكای پیمانكاران عنوان كرد 

                                            باال بردن تعداد پروژه های نـمونه بــــــــــــــــــه واقعی شدن تعدیل ها كمك می كند
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كه باید در انســجام با هم باشند و همدیگر را  كاربرد دارد. این 4 ركن، اركان اصلی آن هســتند  ح، ردیف و دامنه  شــر
كثر یكپارچگی را برسانند و در عین حال ابهامات آنها برطرف شده، از ساختار مناسب تری با توجه به  نقض نكنند و حدا
كنون صورت گرفته برخوردار باشند. در این سمت و سو ما اخیرا به نظام  فنی و  تجربیات قبلی و نقدهای موجود كه تا
اجرایی پیشنهاد دادیم در خصوص تدوین فهارس بهای سال 94 و موضوع قیمت گذاری پروژه ها وارد سلسله مباحث 
رو در رو با جامعه ذی نفعان شود تا نقطه نظرات انتقال یابد و اصالحات الزم اعمال شود. قاعدتا اولین قدم در این راه 
بررسی در تشكلهای فنی و مهندسی كشور است كه عمال بتوانند آرای خود را جمع و به انسجام برسانند و تحت عنوان 
محورهای مورد توجه در فرایند گفتگو با نظام فنی و اجرایی و با اتحاد نظر مطرح كنند. ما نیز از اعضای خود خواسته ایم 
كلیه نقطه نظرات را به ما منتقل كنند تا كمیسیون فنی سندیكا در راستای منافع ملی و منافع اعضا نقطه نظرات كلیه 

اعضا را تجمیع كنند و بر اساس آن وارد گفتگو شوند. 

خ تعدیلها چه راه حل هایی را توصیه می كنید؟     برای واقعی سازی نر
كردن  تعدیلها، تغییرات قیمتها را در دوره های بین انتشار دو فهرست بهای پایه متوالی، پوشش می دهند و رصد 
كردن  قیمت ها در مراجع ذی صالح در این فاصله، موضوعی بســیار جدی اســت. در مورد تعدیل، عالوه بر پیدا 
مرجع واقعی و رســمی قیمت ها، چگونگی اعمال آن در موضوع فهرســت بهای مختلف پایه مهم اســت. یعنی به 
كار رســیدن به شــاخص های تعدیل شامل اعمال قیمتها یا رشــد قیمتها در پروژه های الگو  طور مشــخص ســاز و 
كاهنده  و نمونــه و اســتخراج تعدیــل مرتبــط با فصل و رشــته اســت. اصالح بخشــنامه بخصوص در مــورد ضریب 
كه بایســتی حتماً اصالح كــه بــا تأخیر مجاز به اتمام می رســند غیرمنصفانه اســت   (0/975( براســاس پیمانهایــی 

 شود.
كمیسیون تالش می كند مسئله  كمیســیون فنی ســندیكای شركتهای ساختمانی است و  این موضوع مورد توجه 
كه با نظام فنی و اجرایی دارد مســائل واقعــی و نقطه نظرات خود  مربــوط بــه پــروژه الگــو را در جلســات و مكاتباتی 
كه تعــداد پروژه های نمونــه را باال ببرند تا اعمــال قیمتهای مبنا  را انعــكاس دهــد. اخیرا ســندیكا پیشــنهادی داد 
كه  گر قیمتهــا را در پروژه ای راهســازی  كنــد. برای مثال ا كمک  در پروژه هــای مختلــف بــه واقعی تر شــدن تعدیلها 
كه وزن اصلی آن احداث تونل است  عملیات عادی راهسازی در آن جاری است در مقام قیاس با پروژه  راهسازی 
كه به تنهایی نشــان دهنده واقعیت  قــرار دهیــم، قیمتهای مبنا در این مورد 2 تعدیل یا ضریب مختلف درمی آید 
كم ترین اختالف را با واقعیت به دســت آورد و  كار نیســت. در تعدد پروژه های نمونه می توان در میانگین آنها 

كرد.  تعدیلها را به شرایط واقعی نزدیک تر 

كدامیک را با توجه به شرایط بومی ایران اثربخش تر می دانید؟   از روشهای موجود اجرای پیمان 
روش اجرای پروژه بر مبنای نحوه تأمین سرمایه   نحوه قیمت گذاری و نیز مباحث قراردادی به انواع مختلف تقسیم 
   BOT   می گــردد. نحــوه تأمیــن ســرمایه مثــل اســتفاده از بودجه عمرانــی یا غیرعمرانــی   فاینانــس داخلی یا خارجــی
BOO   BLT می باشد؛ نحوه قیمت گذاری نیز براساس قراردادهای با قیمت سرجمع، آحادبها، یا مقطوع و روشهای 
كلی برای  قراردادی ســه عاملی   عامل چهارم  EPC و... اســت. تمامی روشــهای فوق در دســترس هســتند و حكم 
كرد بلكه متناســب با نوع پروژه و توجیه اقتصادی آن و نیز مشــتری  ارجحیت آنها نســبت به یكدیگر نمی توان صادر 

محصول پروژه می توان از روشهای مختلف استفاده نمود.
كار از  كار و ذات  كه با توجه به شــرایط پروژه، اقبال ســرمایه گذار، روند  در واقع با تنوعی از راه حلها مواجه هســتیم 
كرد. انتخاب بهینه باید به ســمت حل مســائل مبهم، تدوین  كدام از روشــها یا تركیب آنها می توان اســتفاده  هر 

قوانین متناسب، اصالح این قوانین و انسجام بخشی و رفع قوانین متناقض و موازی جهت گیری نماید. 

گفتگو از   جنــاب آقــای مهنــدس دادمان از توضیحات دقیق و عمیق شــما سپاســگزاریم و با امید بــه ادامه 
شما خداحافظی می كنیم. 

گفتگو را ادامه  كارگزاران ماهنامه پیام آبادگران تشكر می كنم حتماً در زمانی دیگر و به زودی این  من هم از شما و 
خواهیم داد.  

مهندس دادمان:
از روش هـــــــــــــــــای 
اجـــــــــــرای  موجود 
پیمــان، بــا تنوعی 
از راه حلهــا مواجه 
بــا  كــه  هســتیم 
بــه شــرایط  توجــه 
اقـــــــــبال  پــــــروژه، 
سرمایــــــــه گـــــــــذار، 
كار و ذات  رونــــــــد 
از  كــدام  هــر  از  كار 
یــا تركیــب  روشــها 
مـــــی توان  آنــــــــــها 
كـــــــرد.  اســــــتفاده 
بهینــه  انتخــاب 
باید به سمت حل 
مـــــــــــبهم،  مسائل 
قــــــــوانین  تدویــن 
اصالح  متناســب، 
و  قــــــــــــوانین  ایــن 
بخشــی  انســجام 
قــــــــــــوانین  رفــع  و 
متناقــض و مــوازی 
جهت گیری نماید.
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گرامی می داریم.  ماه مبارك رمضان این ماه خودســازی، خودباوری را 
كــه با تغییر عــادت در آن، زمینه هــای عروج انســانی، از فرش تا  ماهــی 
عــرش امكان پذیــر می گــردد. تاریــخ بشــر نشــان دهنده ایــن واقعیــت 
كــه دگرگونیهــا و تحوالت در هســتی اجتماعی براســاس نوآوری،  اســت 
گرفته اســت به قول  نوجویــی، نوخواهــی متناظر بر تغییر عادت شــكل 

كه می فرماید: حافظ شاعر ملی و لسان الغیب اصلها و نسلها، 
كه من كام  از خالف آمد عادت به طلب 
كردم كسب جمعیت از آن زلف پریشان 

امیــد اســت از بــركات و نعمــات ایــن مــاه مبــارك، توشــه وافــر بر گیریم و 
چــراغ راه اندیشــه و عمل خویش قرار می دهیــم تا نور معرفت الهی در 

گفته اند: كه  دلهایمان جاری و ساری شود 
اندرون از طعام خالی دار

تا در او نور معرفت بینی
كه همــگان را از ســجایا و مزایای  از خداونــد منــان مســئلت می نمائیم 
ماه عزیز و مبارك بهره مند فرمایند و پیشــاپیش شــبهای قدری با قدر 
و منزلــت واال و بــاال بــرای مســلمانان جهــان آرزو می كنیــم و شــهادت 
حضــرت علــی  )ع( ایــن ابرمــرد تاریــخ همــه عصرهــا و دورانهــا را بــه 

مسلمانان و شیعیان جهان تسلیت و تعزیت عرض می نماییم.
كمیسیون انتشارات 

                       این داهن بستی  دهـانی باز  شـد
ات خورند لقمه اهی راز شد
گر تو این انبان زانن خالی كنی

رپ  ز  گورهاهی اجاللی كنی

ُقرآن
ْ
فیِهال

َ
نِزل

ُ
شهُررمضاَنالّذیا
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موضــوع  عطاردیــان  مهنــدس  آقــای  جنــاب 
اصلی مورد بررســی در  یكصدو ســومین اجالس 

كار چه بود؟  سازمان بین المللی 
گای رایــدر مدیركل ســازمان  كــه آقــای  گزارشــی  در 
كار ارائــه داد موضــوع مهاجــرت نیروی  بین المللــی 
كشــورهای دیگر  را  كار و طــرز رفتــار بــا مهاجــران در 
گزارش ســالیانه هیات  كــرد. در جلســه اول  ح  مطــر
كارفرمایی  كار، مدیركل، نمایندگان  مدیره سازمان 
كــه بنده نیز ســخنرانی خود را  كارگــری ارائه شــد.  و 

ارائه دادم.

وجــود  كمیته هایــی  چــه  امســال  اجــالس  در 
داشت؟

كمیتــه اســتانداردها،  كمیتــه داشــت.  كنفرانــس 4 
كمیته انتقال اقتصاد غیررســمی به اقتصاد رسمی، 

كار  كمیتــه  كمیتــه سیاســتهای اشــتغال جهانــی و 
كار  كمیتــه اســتانداردها وضعیــت روابط  اجبــاری. 
كشــورها و بــر اســاس مقاولــه نامه هــای  را در ســایر 
تصویب شــده بررســی می كند. از این مقاوله نامه ها 
كــه ایــران بــه 5 تای  8 مــورد آنهــا بنیــادی هســتند 
كشــورها چــه بــه ایــن  آنهــا پیوســته اســت. البتــه 
مقاوله نامــه هــا پیوســته باشــند چــه نباشــند بایــد 
كه  كننــد. بــا ایــن تفــاوت  كشورشــان اجــرا  آن را در 
كه بــه مقاوله نامه هــا می پیوندند باید  كشــورهایی 
آنها را در تدوین قوانین خود نیز مدنظر قرار دهند. 
گانه  گروههای ســه  كه بین  هر ســال با صحبتهایی 
كشــور برای بررسی مشكالت  رد و بدل می شــود 40 
كشــور پرونــده  25  انتخــاب می شــوند و از ایــن 40 

كشور برای رسیدگی در آن سال انتخاب می گردد. 

کار اتفاق افتاد در یکصد و سومین اجالس سازمان بین المللی 

ݣݣݣݣدݥݥݥݥݥݥݥبیرݥݥݥݥݥݥݥ كاݥݥݥݥݥݥݥنوݥݥݥݥݥݥݥنݥݥݥݥݥݥݥ كاݥݥݥݥݥݥݥرݥݥݥݥݥݥݥفرݥݥݥݥݥݥݥماݥݥݥݥݥݥݥییݥݥݥݥݥݥݥ عضوݥݥݥݥݥݥݥ جاݥݥݥݥݥݥݥنشینݥݥݥݥݥݥݥ 
هیاݥݥݥݥݥݥݥتݥݥݥݥݥݥݥ مدݥݥݥݥݥݥݥیرݥݥݥݥݥݥݥهݥݥݥݥݥݥݥ ساݥݥݥݥݥݥݥزݥݥݥݥݥݥݥماݥݥݥݥݥݥݥنݥݥݥݥݥݥݥ كاݥݥݥݥݥݥݥرݥݥݥݥݥݥݥ شدݥݥݥݥݥݥݥ

اجــالس  ســومین  و  یكصــد   1393 خــرداد 
كار در ژنــو برگــزار شــد.  ســازمان بیــن المللــی 
كه یكی از سازمان های  اجالس این سازمان 
زیرمجموعــه ســازمان ملــل متحــد محســوب 
شــد از 7 خرداد در ژنو ســوئیس آغاز  شــد و تا 
27 خــرداد مــاه ادامــه یافــت. در این اجالس 
ســه جانبــه بیــش از 300 نماینده دولــت، 160 
كارگر به همراه  كارفرمــا و 160 نماینده   نماینده  
كارفرما  بیش از 900 مشاور دولت، 400 مشاور 
كارگری از 185 كشور جهان   گروه  و 500 مشاور 
در  تصمیم گیری هــا  عمــده  داشــتند.  حضــور 
ایــن ســازمان توســط 28 نماینــده دولــت، 14 
كارفرمایی انجام  كارگر و 14 نماینــده  نماینــده 

كه در سه سال گذشته عضو هیأت مدیره بوده امسال نیز به عنوان  كه عضو هیات مدیره سازمان ILO محسوب می شوند. ایران  می شود 
كار )ILO( برای ســال های 2014 الــی 2017 در تاریخ 5 ژوئن  عضــو هیــأت مدیره انتخاب شــد . انتخابات هیات مدیره ســازمان بین المللی 
كارفرمایی  كانون عالی انجمن های صنفی  گردید و جناب آقای مهندس محمد عطاردیان دبیركل  كشــور ســوئیس انجام  2014 در شــهر ژنو 
كامل تر درباره این اجالس به  گزارشــی  ایران نیز بعنوان Substitute )عضو جانشــین( هیات مدیره آن ســازمان انتخاب شــدند . برای ارائه 
كارفرمایی به یكصد و  گــروه  كه به عنوان رئیس  كارفرمایی ایران  كانون عالی انجمن هــای صنفی  گفتگــو بــا مهنــدس محمد عطاردیان دبیر 

گردد. كه مشروح آن ارائه می  كرده بود نشستیم،  كار سفر  سومین اجالس سازمان بین المللی 

مهندس عطاردیان:
بــه  چـــــــــــه  كشــــــــــــــــــــــــورها 
ســـــــــــازمان  مقاوله نامه های 
كار  پـــــــــــــــــیوسته  بین المللی 
باشــند چه نباشــند باید آن را 
كننــد. با  كشورشــان اجــرا  در 
این تفاوت كه كشورهایی كه 
به مقاوله نامه ها می پیوندند 
باید آنهــا را در تدوین قوانین 

خود نیز مدنظر   قرار دهند. 

حبه مصا
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كمیته استاندارد، ایران را مورد سوال  ݢگویا امســال  ݢ ݢ ݢ ݢ
تبعیــض در اشــتغال  مــورد منــع  كــه در  قــرار داده 
توضیحاتــی بدهد. ظاهرا پیــش از این نیز به دلیل 
كارفرمایی ایران، پرونده ای  گروه  اختالف های دو 
مبنی بر رعایت نكردن همین مقاوله نامه 111 علیه 
كه با تالشهای  ح بود  ایران در سال های قبل مطر
نمایندگان ایران مسكوت ماند. لطفا در این زمینه 

توضیح دهید؟
اســتانداردها  كمیتــه  در  اخیــر  ســالهای  در  تقریبــا 
اشــتغال  تبعیــض در  نامــه  ایــران دو مقاولــه  بــرای 
دســتمزد  از  حمایــت  و   )111 حرفه)مقاوله نامــه  و 
كه ما امســال با  ح می شــود  )مقاولــه نامــه 95( مطــر
كار با بیان این نكته  مراجعه با ســازمان بین المللــی 
كــه دولــت حاضــر ایــران، دولتــی نوپــا اســت عنــوان 
كوتــاه  كــه ایــن دولــت در عــرض ایــن مــدت   كردیــم 
كارهــای بزرگــی انجــام دهــد، ضمــن  نمی توانســته 
اینكــه درگیــر تحریمهــا بــوده و بــه فرصــت بیشــتری 
بــرای تطبیق خود با شــرایط و انجام امــور نیاز دارد. 
بــا ایــن توضیحــات موفــق شــدیم ایــران را از جمــع 
كنونــی  كــه در شــرایط  كنــار بگذاریــم  كشــور  ایــن 40 
گر ایــران در این مــورد محكوم  امــری ضروری بــود. ا
می شــد پرونده آن به قســمت حقوق بشــر ســازمان 
كشــورمان دچار  ملــل ارســال می شــد و ممكــن بــود 

تحریمهای بیشتری شود.
كمیته انتقال اقتصاد غیر رســمی به اقتصاد  دومین 
یــا زیرپلــه ای  بــود. در اقتصــاد غیــر رســمی  رســمی 
مالیــات و بیمــه مغفــول می مانــد و ضمــن رعایــت 
نشــدن بســیاری از قوانین، اغلب این فعالیتها ثبت 
كــه در اقتصــاد رســمی  رســمی نمی شــود. در حالــی 

همه چیز شفاف است. 

كــردن اقتصــاد جهانی و  كیــد روی شــفاف  پــس تا
حركت به سمت اقتصاد رسمی بود؟

كشــورهای جهان ســوم این انتقــال باید با  البتــه در 
گیرد. چــون همین اقتصاد  دقــت و به آرامی صورت 
غیــر رســمی بــرای تعــداد زیــادی از مــردم اشــتغال 
كرده اســت. و با از بین رفتن آن ممكن اســت  ایجاد 
تعــداد زیادی از جمعیت بیكار بمانند. در این مورد 
بهتریــن روش فرهنگ ســازی و انتقــال تدریجــی از 
اقتصــاد غیر رســمی به اقتصاد رســمی اســت. ما نیز 
كمیتــه انتقــال اقتصــاد غیــر رســمی بــه اقتصــاد  در 
رســمی، نظرمــان را دربــاره اقتصــاد جهانــی و بیرون 

آمــدن از بحران اقتصــادی دنیا ارائــه دادیم. به نظر 
مــا هیــچ وقــت اقتصاد غیر رســمی از بیــن نمی رود و 
كه اقتصاد رســمی غالب است،  حتی در خود آمریكا 
اقتصادغیررســمی نیــز وجــود دارد. امــا تــالش بــرای 
كــردن اقتصــاد در حــد قابــل قبــول امــری  شــفاف 

اجتناب ناپذیر است. 

كمیتــه دیگر نیز  آقــای مهنــدس لطفــا در مــورد دو 
توضیحات مختصری ارائه دهید؟

كمیتــه سیاســتهای اشــتغال جهانــی  كمیتــه ســوم 
گزارش آن تهیه و به تصویب مجمع رســید.  كه  بــود 
كــه ایران نیز  كار اجباری بود  كمیتــه  كمیتــه چهــارم 
كه مصوب 1930 اســت پیوســته  بــه مقاوله نامــه آن 
كار اجبــاری و وادار  اســت. طبــق ایــن مقاولــه نامــه 
كــه مهارتهــای الزم را  كاری  كــردن افــراد بــه انجــام 
بــرای آموزش ندیده انــد، ممنوع اســت. در هر حال 
كمیتــه صــورت جلســه ای دربــاره  كار ایــن  نتیجــه 
كه به عنوان ضمیمه مقاوله نامه  قاچاق انســان بود 
بــر  عــالوه  شــد.  ثبــت   9 شــماره   1930 اجبــاری  كار 
كار اجباری و  گزارشــی هــم دربــاره تشــریح وضــع  آن 

راههای مقابله با آن ارائه شد.

بــه عنــوان عضــو جانشــین هیــات مدیــره  شــما 
كار انتخــاب شــدید، ضمــن  ســازمان بین المللــی 

تبریک این رویداد، در این باره توضیح دهید.
انتخابات قبلی هیات مدیره 3 سال قبل بود. امسال 
گرفــت و بنــده بــه عنــوان عضو  نیــز انتخابــات صــورت 
جانشــین هیــات مدیــره انتخاب شــدم. جانشــین با 
عضو علی البدل فرق دارد. عضو علی البدل وقتی حق 
كه یكی از اعضای هیات مدیره از شــرایط  رای می یابد 
عضویــت خــارح شــود. امــا جانشــین می توانــد در هــر 
جلسه ای كه یكی از اعضای هیات مدیره حاضر نباشد 
كنــد و رای بدهد. جلســات  از حــق رای وی اســتفاده 
كار در ســال ســه بار  هیات مدیره ســازمان بین المللی 

تشكیل می شود. 

ضمن تشكر از آقای مهندس عطاردیان به خاطر 
كه برای برگــزاری این مصاحبــه در اختیار  فرصتــی 
ما قرار دادند، متن ســخنرانی ایشــان در ســازمان 
كار جهت اطــالع خوانندگان محترم  بیــن المللی 

ج می شود. ماهنامه در

در اقتصــاد غیــر رســمی 

یــا زیرپلــه ای مالیــات و 

بیمــه مغفول می ماند و 

ضمــن رعایــت نشــدن 

قوانیــن،  از  بســیاری 

فعالیتهــا  ایــن  اغلــب 

ثبت رســمی نمی شود. 

كه در اقتصاد  در حالــی 

چیــز  هــــــــــــمه  رســمی 

شفاف است. 

رســمی  غیــر  اقتصــاد   

از  زیــادی  تعــداد  بــرای 

ایجــاد  اشــتغال  مــردم 

از  بــا  و  اســت.  كــرده 

ممكــن  آن  رفتــن  بیــن 

اســت تعــداد زیــادی از 

جمعیت بیــكار بمانند. 

بهتریــن  مــورد  ایــن  در 

فرهــــــــنگ سازی  روش 

از  تــــدریجی  انتقــال  و 

اقتصــاد غیــر رســمی به 

اقتصاد رسمی است.
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آقای رئیس،  نمایندگان محترم،
خانم ها و آقایان،

در  سـخنرانی  كـه  كنـم  اظهـار  ابتـدا  در 
كـــــــار،  الــــــــــملــــــــلی  بیـن  كنفرانـس  ایـن 
پـــــــــــــارلمان ایــــــــــــــــــــــــــن  در   درحقیقـت 
كار مایه مباهات وخوشـنودی   بیـن المللـی 
بیـن  سـازمان  كل  مدیـر  از  مـن  اسـت. 
كار همچنیـن از برگزاركننـدگان ایـن  المللـی 
كـه بسـتری بـرای  كنـم  كنفرانـس تشـكر مـی 
گاهـی و تشـریک نظـرات و  گفتگـو، ارتقـای آ
"مهاجـرت  موضـوع  خصـوص  در  مسـاعی 

آوردنـد. فراهـم  المللـی"  بیـن 
خانم ها و آقایان،

ابعـاد  از  یكـی  مهاجـرت  افزایـش  امـروزه، 
شـدن  جهانـی  جریـان  شـاخص  و  مشـهود 
 اسـت. تعـداد فزاینـده ای از مـردم، در پـی
هـای  زندگـی  بهتـر،  كاری  هـای  فرصـت   
مناسـب تـر و نهایتـآ آینـده ای شایسـته، در 
ج مرزهـا جـا بـه جـا مـی شـوند. درون و خـار
سیاسـی  اقتصـادی،  اجتماعـی،  مشـكالت 

و زیسـت محیطـی علـل ریشـه ای بـرای مهاجـرت هـا هسـتند. ایـن 
پدیـده یكـی از عـوارض و نشـانه هـای عـدم تعـادل و تـوازن در بـازار 
كننـده، از جملـه نـرخ بـاالی بیـكاری در میـان  كشـورهای اعـزام  كار 

بـرای  انـدک  دسـتمزد  ماهـر،  غیـر  كارگـران 
كارگـران ماهـر، و تقاضای برآورده نشـده برای 
مهـارت  و  آمـوزش  كسـب  و  علـم  تحصیـل 
ارقـام اجـالس جهانـی  بـر اسـاس  هـا اسـت. 
صـد  ازچهـار  بیـش   ،2013 سـال  اقتصـاد 
شناسـایی  مهاجـر  عنـوان  بـه  نفـر  میلیـون 
تـداوم  كـه  اسـت  حالـی  در  ایـن  انـد.  شـده 
رشـد  عـدم  و  اقتصـادی  ركـود  مـدت  بلنـد 
ضـد  احساسـات  بـروز  بـه  منجـر  اشـتغال 
كـه ایـن امر طـرح قوانین  مهاجـر شـده اسـت 
مهاجـران  حقـوق  بـرای  كننـده ای  محـدود 
داشـته  پـی  در  را  كشـورها  از  بسـیاری  در  را 
عنـوان  بـه  غالبـًا  مهاجـرت  چـه  گـر  ا اسـت. 
امـری غامـض تلقـی مـی شـود، لیكـن پدیـده 
كمک  كـه  بـه جریان توسـعه پایدار  ای اسـت 
بـرای  مهاجـران  ارسـالی  وجـوه  كنـد.   مـی 
آنهـا  امنیـت  محـروم  نقـاط  در  هـا  خانـواده 
گـذاری  را بـاال مـی بـرد و در سـایه سیاسـت 
هـای مقتضی و مناسـب مـی تواند به رونق و 
كشـورهای  كند. در  كمک  رشـد اقتصاد ملی 
صنعتـی بـا جمعیـت سـالخورده نیـز، نیـرو هـای مهاجـر بخـش قابـل 

را تشـكیل مـی دهنـد.   كار  بـازار  از  توجهـی 
احساسـات  بـه  پرداختـن  ضمـن  المللـی  بیـن  گفتگوهـای  لـذا، 

ود بخش خصوصی به عنوان نقش آفرین برابر  ور
در سیاست گذاری های مهاجرت

اجتماعــی،  مشــكالت 
ســـــــــیاسی  اقتصــادی، 
محیطــی  زیســت  و 
بــرای  ریشــه ای  علــل 
هســتند.  مهاجرت هــا 
از  یكــی  پدیــده  ایــن 
عــوارض و نشــانه هــای 
تــوازن  و  تعــادل  عــدم 
كشــورهای  كار  در بــازار 
كننــده، از جملــه  اعــزام 
بــاالی بیــكاری در  خ  نــر
كارگران غیر ماهر،  میان 
بــرای  انــدک  دســتمزد 
كارگران ماهر، و تقاضای 
بــرای  نشــده  بــرآورده 
كســب  تحصیــل علــم و 
هــا  مهــارت  و  آمــوزش 

است. 

  ژوئن سال 2014 میالدی، ژنو- سوئیس

کارفرمایی ایران کانون عالی انجمن های صنفی  قای مهندس محمد عطاردیان، دبیرکل  سخنرݥݥانی جناب آ
كاݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥرݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥ كنفرݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥاݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥنسݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥ بینݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥ اݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥلمللیݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥ  دݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥرݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥ مجمعݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥ عموݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥمیݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥ یکݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥ صدݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥ وݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥ سوݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥمینݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥ اݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥجالݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥسیهݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥ 

۲۰۱۴
ی کار 

لملل نیب ا
زمان 

س سا
جال ا



۳۲
ه۱

مار
۳ .ش

ل ۰
سا

ن. 
گرا

اد
م آب

پیا

35
35

مـورد  در  رشـد  حـال  در  منفـی 
نقـاط  بـه  بایـد  مـی  مهاجـرت، 
گذاری هـا،  ضعـف هـا در سیاسـت 
از جملـه فقـدان بخـش خصوصـی 
از  نادرسـت  محاسـبات  و 
بپردازنـد.  اقتصـادی  چشـم انداز 
تـالش  و  بحث هـا  زمینـه،  ایـن  در 
ح مسـتدل  ها باید در راسـتای طر

بـه  مهاجـرت  امـر  كـه  باشـد  هایـی  كمـک  از 
بـر  همچنیـن  و  كنـد  مـی  اجتمـاع  و  اقتصـاد 
بخـش خصوصـی،  و مشـاركت  ورود  ضـرورت 
در  برابـر،  آفریـن  نقـش  یـک  عنـوان  بـه 
مهاجـرت   بـا  مرتبـط  هـای  سیاسـت گذاری 

. شـود  كیـد  تا
مهاجـرت  جانبـه  همـه  پیونـد  بـه  توجـه  بـا 
بایـد  مـی  هـا  گـذاری  سیاسـت  اشـتغال،  بـا 
گـذاری  منسـجم باشـد و در تكمیـل سیاسـت 
هـا در حـوزه هـای آمـوزش و پـرورش، آمـوزش 
هـای فنـی و حرفـه ای، و توسـعه اقتصـادی و 

اعمـال شـود.       كار  بـازار 
همچنین ضروری اسـت عزم سیاسـی متمركز 
بـر توجـه بـه تبعـات مهاجـرت بیـن المللـی بـر 
كشـور  در  اجتماعـی  و  اقتصـادی   پیشـرفت 

بایـد  هـم  هـا  سیاسـت  چارچـوب  باشـد.  مهاجریـن  مبـدا  هـای 
ارسـالی مهاجـران  از وجـوه  بهینـه  گیـری  بهـره  تشـویق  در جهـت 
گـذاری هـای مولـد باشـند. ایـن امـر نیازمنـد تدویـن  بـرای سـرمایه 
و  مولـد  هـای  گـذاری  سـرمایه  بـرای  موثرتـر  هـای  انگیـزه  ایجـاد  و 
كشـورها نیـز نیازمنـد حمایـت هـای  اشـتغال زا در اقتصـاد اسـت.  
جامعـه بیـن الملـل در زمینـه هـای "مدیریـت مهاجـرت"، "بهبـود 
كار"، "برقراری مكانیسـم های تناسـب  قوانیـن و مقـررات مهاجـرت 
كار"،  و "مبـارزه بـا مهاجرت های غیر قانونی  عرضـه و تقاضـای بـازار 

و بـی ضابطـه و قاچـاق مهاجـر" مـی باشـند. 
خانم ها و آقایان،

ح ذیل است: به این ترتیب، مالحظات من از موضوع به شر
ارتقـای حقـوق  گـذاری هـا بایـد ضمـن حفـظ و  اول: در سیاسـت 
كار، بـه افزایش انعطـاف پذیری در بازار  كار و بهبـود شـرایط  نیـروی 

كارتوجـه شـود. 
دوم: وجـوه ارسـالی بـرای خانـواده هـا و جوامـع حائـز اهمیـت مـی 
گیـری از ایـن منبـع در جریـان سیاسـت  باشـند، لیكـن اغلـب بهـره 
هـای  حمایـت  شـوند.  مـی  گرفتـه  دیـده  نـا  توسـعه  هـای  گـذاری 
پایـه،  هـای  نیـاز  تآمیـن  و  آمـوزش  خدمـات،  ارایـه  قالـب  در  بهتـر 
سـرمایه  انجـام  در  را  آنهـا  هـای  خانـواده  و  مهاجـران  توانمنـدی 

هـای  محـدوده  در  مولـد  هـای  گـذاری 
زیسـت محیطی شـان ارتقا می بخشـد.

سـوم: مهاجـرت نیروهـای ماهـر و افـراد 
فرارمغزهـا  توانـد  مـی  كـرده  تحصیـل 
در  را  انسـانی  هـای  سـرمایه  كاهـش  و 
نیازمنـد  خـود  كـه  باشـد  داشـته   پـی 
برقـراری  بـرای  مـدت  دراز  هـای  تـالش 
تحصیـالت  طریـق  از  تعـادل،  و  تـوازن 
بـه  عادالنـه  دسـتیابی  اسـت.  آمـوزش،  و 
بـه  بازگشـت  زمیـن،  مثـل  هایـی  دارایـی 
را  آنهـا  سـوی  از  گـذاری  سـرمایه  و  وطـن 
بـه  خـود  نیـز  آنهـا  كـه  كنـد  مـی  تسـهیل 
ارتقـای تخصـص هـا و مهـارت هـای جدیـد 

كننـد.  مـی  كمـک 

آقای رئیس، نمایندگان محترم،
گیری می  در پایـان اظهاراتـم چنین نتیجه 
كـه بـه اعتقـاد مـن رویكـرد اسـتراتژیک  كنـم 
خصـوص  در  كار  المللـی  بیـن  سـازمان 
بـر  مبتنـی  توانـد  مـی  مهاجـرت  موضـوع 

باشـد: ذیـل  محـوری  اصـل  چهـار 
1(   ظرفیت سازی و ارتقای ظرفیت

گذاری ها 2(  حمایت از سیاست 
گذاری 3(  انجام تحقیقات مبتنی برسیاست 

4( همكاری بین المللی
گیرد: و در این چارچوب، فعالیت های ذیل می تواند انجام 

كشـورهای در حال  الف( همكاری های فنی" با نهادهای دولتی در 
گذاری"، توسعه در زمینه "مدیریت مهاجرت" و "توسعه سیاست 

خصـوص  در  ای  مشـاوره  هـای  برنامـه  و  تحقیقـات  انجـام   ) ب 
كار، مهاجـرت 

سـطوح  در  مهاجـرت  هـای  اسـتراتژی  و  هـا  سیاسـت  تدویـن  پ( 
المللـی.  بیـن  و  ای  ملـی، منطقـه  مختلـف 

كشـور مـن، ایـران، بـا توجـه بـه  كـه  كنـم  و در پایـان مایلـم اضافـه 
جغرافیـای سیاسـی و جمعیتـی و فرصـت هـای اقتصـادی فـراوان، 
كشـور مبـدآ، ترانزیـت، و مقصـد بسـیاری از مهاجـران مـی باشـد و 
كشـورهای میزبان مهاجـران باقیمانده  همچنـان یكـی از بزرگترین 
غیـر  و  رویـه  بـی  هـای  مهاجـرت  متعـدد  اشـكال  دلیـل  بـه  اسـت. 
قانونـی دچـار آسـیب پذیـری نیز شـده اسـت. دولـت در رویارویی با 
چالـش هـای جدیـد مهاجرتـی به دنبـال اتخاذ رویكـردی اصولی تر 
و منسـجم تـر در تدویـن سیاسـت، همچنیـن تكامـل سـاختار های 

بنیـادی اش می باشـد.  
آقای رئیس، خانم ها و آقایان، از توجه شما متشكرم.

متمركـــز  سیاســـی  عـــزم 
تبعـــات  بـــه  توجـــه  بـــر 
مهاجـــرت بین المللـــی بر 
پیشـــرفت اقتصـــادی  و 
كشور های  اجتماعی در 
مبـــدا مهاجرین باشـــد. 
سیاســـت ها  چارچـــوب 
جهـــت  در  بایـــد  هـــم 
بــــــــــــــهره گیری  تشـــویق 
وجــــــوه از   بهـــــــــــــــینه 
  ارســـالی مهاجران برای

هـــای  گـــذاری  ســـرمایه   
باشـــند.  مولـــد 
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ـ آقــای مهندس علیــاری از فرصت دیگری 
پیــام  ماهنامــه  بــا  مصاحبــه  بــرای  كــه 
كردید از جنابعالی تشكر و  آبادگران فراهم 
گر اجازه می فرمائید  سپاسگزاری می كنم. ا

گفتگو شویم. وارد ادامه موضوع بحث و 
ـ مــن هــم از تــالش جنابعالــی و همكارانتان 
ایفــای  بــرای  آبادگــران  پیــام  ماهنامــه  در 
وظایف خطیر اطالع رســانی و فرهنگ سازی 
صمیمانه تشكر و قدردانی می كنم و آماده ام 

به بقیه سئوالهای شما پاسخ دهم.

ـ آقــای مهندس علیــاری در زمینه طراحی 
معماری ســازمانی ســندیكا شــما مبادرت 
كمیته دفتــر مدیریــت تغییر یا  بــه تشــكیل 
كاركــرد   در مــورد 

ً
”TMO” نمودیــد. لطفــا

كمیتــه مقــداری  ایــن  بیانیــه مأموریــت  و 
توضیح دهید.

كمیتــه دفتــر مدیریــت تغییــر )TMO( بــا 7  ـ 
نفر عضو تشــكیل شد. الزم به توضیح است 
كــه 3 نفر از اعضای هیأت مدیره ســندیكا در 
آن عضویــت دارنــد و 3 نفــر از مدیران ارشــد 
شركتهای عضو و یك نفر نیز به عنوان مشاور 
كمیتــه  ج از ســازمان ســندیكا در ایــن  خــار

عضو هستند و در جلسات  حضور دارند.
را  كمیتــه  ایــن  مأموریتهــای  و  كاركردهــا  ـ 
گر شــده بــه صورت  بــه طــور اجمالــی حتی ا

گزاره های خبری اعالم فرمایید.
در  و  مشــخص  مأموریتهــای  و  كاركردهــا  ـ 
كمیتــه  گســترده ای بــرای ایــن  عیــن حــال 
كمــی  دلیــل  بــه  كــه  اســت  شــده  طراحــی 
كردید  ح  وقــت همانطوریكــه شــما نیــز مطــر
ارائــه  را  آن  خبــری  گزاره هــای  صــورت  بــه 
كه  كردید  گــر در جایی احســاس  می دهــم. ا
نیاز به تشریح بیشتری است بفرمایید تا در 
مورد آن توضیح الزم را بدهم. مأموریت این 

كمیته را می توان در موارد زیر احصا نمود:
1. به روزرسانی نقشه استراتژیك سندیكا

2. تعیین مســیر بحرانــی )CPM( و اهداف و 
فعالیتهای آن

كارت اعتبــاری متــوازن مربــوط به  3. تهیــه 
برنامه هــا و اقدامهــای بهبود مســیر بحرانی 
و  كاركردهــا   2 بنــد  مكمــل  بنــد  ایــن  كــه 

كمیته TMO می باشد. مأموریتهای 
بــرای  اقدامهــای الزم  و  برنامــه  تحلیــل   .4

Clios بهبود در چهارچوب الگوی
كمیسیونها  ح وظایف  5. تهیه و تدوین شــر

كاركنان سندیكا و 
مأموریــت  بیانیــه  تنظیــم  و  تهیــه   .6
و  باچشــم اندازها  )متناســب  كمیســیونها 

مأموریت سندیكا(
ح وظایف ســندیكا  7. تحلیــل فرایندی شــر

(Sipoc با استفاده از الگوی(
ح وظایف اساسی و محورهای  ݢ8. تهیه شــر ݢ  ݢ
كمیسیونها )براساس مأموریت تعریف شده(

بــروز  مــورد  در  علیــاری  مهنــدس  آقــای  ـ 
رســانی نقشه اســتراتژیك ســندیكا به نظر 
می رســد در ابتــدای امر نیاز به شناســایی 
و  تهیــه  ویــژه  بــه  ســندیكا  فرایندهــای 
كلیدی و اصلی است.  تدوین فرایندهای 
 بفرماییــد در ایــن مــورد چــه تعــداد 

ً
لطفــا

فرایندهای كلیدی و چه تعداد فرایندهای 
اصلی وجود داشت؟

ـ باید عرض كنم كه در شناسایی فرایندهای 
كلیــدی و 11 فرایند اصلی  ســندیكا 4 فراینــد 

تشخیص داده شد.
در  ســازمانی  سیســتمهای  طراحــی  در  ـ 
ســازمانها  ســاختاری  و  محتوایــی  ابعــاد 
كلیــدی خــود دارای   فرایندهــای 

ً
معمــوال

گــر فراینــد  چنــد فراینــد اصلــی هســتند. ا
كلیــدی برنامه ریــزی اســتراتژی را مدنظــر 
كلیــدی چه  قــرار دهیــم بــرای ایــن فراینــد 

تعداد فرایند اصلی تعریف شده است؟
كلیــدی  فراینــد  می فرماییــد.  درســت  بلــه  ـ 
تعــدادی  دارای  اســتراتژیك  برنامه ریــزی 
فرایندهــای اصلی اســت و مــا در ایــن زمینه 3 
فرایند اصلی را برای آن تعریف كردیم كه شامل:
1. سیاستگذاری و تدوین اهداف استراتژیك

اســتراتژیهای  و  اهــداف  جاری ســازی   .2

برنامه استراتژیك سندیكا با 10هــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف راهبردی و 72 پروژه عملیاتی
گفتگو با آقای مهندس علیاری/ رئیس كمیسیون تحقیق و توسعه سندیكا                                                                     قسمت پایانی

  )Raci Chart( مســئوالن 
شناســایی  اصلــی  فراینــد 
شــــــــــــــــــــدند و خواســته های 
ســندیكا و نهادهــای بیرونی 
گردید  مشخص و طبقه بندی 
و مــا در ایــن زمینــه فهرســت 
و  خواســته ها  از  15گانــه ای 
فراینــد  مالــك  بــه  را  نیازهــا 
ارزیابــی  و  بررســی  اصلــی 
مجــری  و  مالــك  و  راه حلهــا 
فرایند اصلــی محتوای پیام و 

ارزیابی ارجاع نمودیم.

یکا سند اهی 
لیت  فعا
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برنامه استراتژیك سندیكا با 10هــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف راهبردی و 72 پروژه عملیاتی
گفتگو با آقای مهندس علیاری/ رئیس كمیسیون تحقیق و توسعه سندیكا                                                                     قسمت پایانی

عملیاتی
كنترل و بازنگری در اهداف و استراتژیها  .3

دیگــر  مــورد  در  علیــاری  مهنــدس  آقــای  ـ 
فرایندهای كلیدی و زیرمجموعه آنها )یعنی 
فرایندهای اصلی نیز( توضیحی ارائه دهید.
اصلــی  واحــد  كلیــدی  فرایندهــای  دیگــر  از  ـ 
هماهنگی )MCU( است كه این فرایند كلیدی 
نیز دارای 3 فرایند اصلی به شرح زیر می باشد:

1. اداری / دبیرخانه
ICT .2

3. مالی
كلیدی دیگر روابط عمومی یا به بیانی  فراینــد 
دیگــر )مدیریــت ارتباطات( اســت ایــن فرایند 
كلــی هــم دارای 3 فراینــد اصلــی شــامل موارد 

زیر است:
1. شناســایی و تحلیــل خواســته های اعضای 

سندیكا و نهادهای بیرونی
2. طراحی محتوای پیام و انتقال و ارزیابی

3. ایجاد و توسعه روابط بین الملل

كلیــدی را با فرایندهای  ـ  تا حال ســه فرایند 
 در مــورد 

ً
ح نمودیــد. لطفــا اصلــی آن مطــر

كلیدی ســندیكا نیز توضیحی  آخرین فرایند 
ارائه دهید.

ارائــه  طراحــی  كلیــدی  فراینــد  چهارمیــن  ـ 
خدمات و ارزیابی اســت. این فرایند دارای دو 

ح زیر است: فرایند اصلی به شر
)قابلیتهــای  راه حلهــا  ارزیابــی  و  بررســی   .1

پاسخگویی(
2. ارائه خدمات / ارزیابی

كاستن از حجم مطلب و صرفه جویی  ـ برای 
كــه می دانــم جنابعالــی بــه دلیــل  در زمــان 
نیــاز  آن  بــه   

ً
شــدیدا فــراوان  مشــغله های 

بــرای  را  مطلــب  ایــن  داریــد،  می خواهــم 
كه  كنم  گرامــی ماهنامه روشــن  خواننــدگان 
برای دســتیابی به اطالعات بیشــتر در مورد 
ح وظایــف و  شناســنامه های فراینــدی، شــر

كلیدی و  فعالیتهــای مربــوط به فرایندهــای 
اصلی و ماتریــس ارتباطات، جدول وظایف 
بــه   )Raci Chart( اصلــی  فرایندهــای  یــا 
خ 92/10/4 جنابعالــی مراجعــه  گــزارش مــور

كه در سایت سندیكا قرار دارد. كنند 
كردید مبســوط این  ـ بلــه همانطوریكه اشــاره 
كــه خوانندگان  گــزارش در ســایت وجــود دارد 
محتــرم و عالقه مندان می تواننــد آن را از روی 

سایت بردارند.

گفتگــو بــا جنابعالی مشــخص شــد  ـ در رونــد 
كــه در طراحــی روش پیاده ســازی و نظــارت 
برنامه  هــای اســتراتژیك ســندیكا  اجــرای  بــر 
عنــوان  بــه  عمومــی  روابــط  كلیــدی  فراینــد 
اولین الیه فرایندی انتخاب شــد و مســئوالن 
)Raci Chart( فرایند كلیدی مزبور و 3 فرایند 
اصلــی آن نیــز بــا هماهنگــی دبیــر ســندیكا و 
گردید و  تأیید هیأت مدیره محترم مشــخص 
ابالغیه هــای مربوط به آن نیز صادر شــد. در 

این زمینه قدری توضیح دهید.
مســئوالن  كردیــد  اشــاره  همانطوریكــه  بلــه  ـ 
(Raci Chart(  فرایند اصلی شناســایی شــدند 
و خواســته های ســندیكا و نهادهــای بیرونــی 
گردیــد و مــا در ایــن  مشــخص و طبقه بنــدی 
و  خواســته ها  از  15گانــه ای  فهرســت  زمینــه 
و  بررســی  اصلــی  فراینــد  مالــك  بــه  را  نیازهــا 
ارزیابی راه حلهــا و مالك و مجری فرایند اصلی 

محتوای پیام و ارزیابی ارجاع نمودیم.
ج از مــواردی  ـ آقــای مهنــدس علیــاری خــار
كمیســیون تحقیــق و  كــه توضیــح دادیــد آیــا 
دیگــری  فعالیتهــای  اجــرای  عامــل  توســعه 
 در 

ً
گر پاســخ مثبت است لطفا هم هســت؟ ا

مورد آن توضیحی برای خوانندگان ماهنامه 
ارائه دهید.

فعالیتهــای  مــا  بلــه؛  اســت.  خوبــی  ســوال  ـ 
جملــه  از  می دهیــم  انجــام  هــم  دیگــری 
مــوارد  بــه  فهرســت وار  صــورت  بــه   می توانــم 

كنم: زیر اشاره 
1. پیشــنهاد برنامه و بودجه  سالیانه انجمن و 

ارائه و تصویب آن در هیأت مدیره 
كارگاه هــای آموزشــی  2. برگــزاری ســمینارها و 
كه در این موضوع ســمینارهای روش تحقیق 
برای مدیران »نگرش فرایندی« تدوین بیانیه 
ســمینار  ســندیكا،  كمیســیونهای  مأموریــت 
Scenario Planning جهت روش تدوین برنامه 
گســترش اعضــای  و بودجــه و ســمینار حفــظ و 
كانونهای عالی و انجمنهای صنفی كه سخنران 
كایا« بودند  كلیدی آن آقای دكتر »گوتابایا داسانا
از جمله سمینارهایی است كه در محل سندیكا 

برگزار گردید.
دفتــر  كمیتــه  متعــدد  جلســات  ضمــن  در 
بــا  تــا  دارد  ادامــه  كان  كمــا تغییــر  مدیریــت 
كمیسیونها  تشــكیل جلسات مشترك با ســایر 
و نماینــدگان هیأت مدیــره ســندیكا در اموری 
كه نیاز به بررســی و اتخــاذ تصمیم جدید دارد 
كمیسیونهای  در مورد آنها با حضور مسئوالن 
از  بهره گیــری  بــا  و  گــردد  اقــدام  ذیربــط 
كار تیمی و با استفاده از بارش  (teamwork( یا 
مغــزی )Brain Storming( و روش )Delphi( یا 
آراء خبــرگان از آنها برای دســتیابی به تصمیم 
بهتــر و صحیح تر روش اجــرا بهره گیری  نمائیم 
كمیســیون تحقیق و توسعه سایر  و همچنین 
كــه از طــرف هیأت مدیــره بــه  مأموریتهایــی را 
آن ارجــاع می شــود بــا جدیــت تمــام پی گیری 
می كنــد و نتیجــه آن را از طریــق دبیــر محتــرم 

سندیكا به هیأت مدیره منعكس می كند.

ـ آقــای مهنــدس علیــاری از شــما بــه خاطــر 
كــه در اختیار ما قــرار دادید و صبر و  فرصتــی 
كه برای انجام مصاحبه داشــتید  شــكیبایی 
تشــكر و قدردانی می كنم. امیدوارم در آینده 
نزدیــك از فعالیتهــای جدیــد دیگــر شــما نیز 

كنیم. گزارشهایی تهیه 
ـ مــن هــم از شــما تشــكر و قدردانــی می كنــم. 
امیدوارم با كمك یكدیگر و سایر كمیسیونهای 
كیفی و عملكردی مجموعه،  سندیكا با ارتقاء 
در خدمت به شــركتهای عضو و جامعه مؤثرتر 

باشیم.



۳۲
ه۱

مار
۳ .ش

ل ۰
سا

ن. 
گرا

اد
م آب

پیا

38
38

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

گرد در مجله...... است و این پا

كمیسیون انتشارات    

پیش بینی استاد دانشگاه »ام.آی.تی« 
در بازدید از تهران در چهل سال پیش

مشــكل ترافیــك تهــران 
آشــفته  دورنمــای  و 
وســائط  رفــت  و  آمــد 
حتــی  پایتخــت  نقلیــه 
و  فضایــی  كارشناســان 
كه  طراحــان »آپولــو« را 
بیشتر به آسمان چشم 
دوخته انــد نگــران ایــن 
كرده  مســئله »زمینی« 
اســت. رئیس دانشگاه 
كــه  آمریــكا   »M.I.T«
چهل ســال قبل به دعوت دانشــگاه صنعتی برای انجام بحث و بررســی و تبادل نظر 
گروه صنایع  كاوشهای جدید ایران در  در مورد مسائل تكنولوژی و مشاوره در زمینه 
جهانــی بــه تهران آمده بــود آنچنان از شــبكه پیچیده ترافیك تهران دچار شــگفتی و 
غ از شغل و علت حضور خود ناچار شد به تهرانی ها  كه فار تعجب و نگران خاطر شد 
كه از وسایل  و مســئوالن نســبت به آینده ترافیك تهران هشدار دهد. )در شهر تهران 
نقلیــه عمومــی محــروم اســت بــه هیــچ وجــه نمی تــوان از افزایــش دائمــی اتومبیــل 
كــرد زیرا به علت فقدان شــبكه حمل و نقل عمومی هــر خانواده تهرانی را  جلوگیــری 
كه روز به روز  ناچار به داشــتن اتومبیل شــخصی می داند و همین امر ســبب می شود 

گره ترافیك پیچیده تر شود.(

1 - آنها از اشتباه درس می گیرند
كار می كنند  - 2

كار می كنند 3-  و خیلی بیشتر 
4-آنها در نقطه  پایان، آغاز می كنند

5-آنها در یک جا متوقف  نمی شوند

 الهام بخش ترین سخنان استیو جابز برای موفقیت

كه انسان های موفق   پنج عادت 
انجام می دهند:

زندگی استیو جابز همیشه سوژه داستان ها و حتی فیلم های مختلف بوده است و تعجبی 
كمپانــی موفق اپــل بلكه به عنــوان انســانی رک و  كــه او را نــه فقــط بــه عنوان رئیــس  نــدارد 
 او در مورد هر چیزی نظر خاص خودش را داشــته و افكارش 

ً
روراســت می¬شناســند. ظاهرا

كیفیت در اپل بوده اند. برای مثال در مورد اشتباهات  منعكس كننده تعهد وسواسی او به 
كنید، اشــتباهاتی مرتكب می شــوید. بهتر اســت فوراً به  گوید: »گاهی وقتی نوآوری می  می 
كنید و به بهبود نورآوری های خود ادامه دهیــد.« و در مورد توجه به جزئیات  آنهــا اعتــراف 
گوید: »طراحی آنچه به نظر می رسد و آنچه حس می شود نیست. طراحی نحوه  اینطور می 

كردن چیزها است«. كار 
گفتن داشــت. در خواندنی¬ها  او در مــورد مســائل عمیق¬تــر هم حــرف های زیادی بــرای 
مهمتریــن و الهــام بخــش تریــن ســخنان او را از مصاحبــه ها و ســخنرانی هــای مختلف اش 

ح زیر می خوانید: كه به شر كرده ایم  جمع آوری 
كار را انجام  كردن چیزهاســت. وقتی از افراد خالق می پرســید چطــور یک  -خالقیــت وصل 
كار را انجام نداده اند، فقط چیزی  كنند، زیرا آنها واقعاً آن  گناه می  كمی احساس  داده اند، 
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داستان ساعت گمشده...
روزی كشاورزی متوّجه شد ساعتش را در انبار علوفه گم كرده است.  ساعتی معمولی اّما با خاطره ای از گذشته و ارزشی عاطفی بود.  
كه در بیرون انبار مشــغول بازی بودند مدد خواســت  كودكان  گروهی  كرد و آن را نیافت از  كه در میان علوفه بســیار جســتجو  بعد از آن 

كند جایزه ای دریافت نماید. كسی آن را پیدا  كه هر  و وعده داد 
گشــتند اّما باز هم  كّپه های علف و یونجه را  ح شــد به درون انبار هجوم آوردند و تمامی  كه موضوع جایزه مطر كودكان به محض این 
كشــاورز از ادامۀ جســتجو نومید شــده بود، پسركی نزد او آمد و از  كه  كودكان از انبار بیرون رفتند و درســت موقعی  ســاعت پیدا نشــد.  
كودكی صادق به  كه نه؟ به هر حــال،  كشــاورز نگاهی به او انداخت و با خود اندیشــید، "چرا  وی خواســت بــه او فرصتــی دیگــر بدهد.  
كه ســاعت را در دســت داشت از  كودک در حالی  كودک را به تنهایی به درون انبار فرســتاد.  بعد از اندكی  نظر می رســد." پس كشــاورز 

كشاورز از طرفی شادمان شد و  انبار علوفه بیرون آمد.  
كامیابی از آِن این  كه چگونه  گشــت  از طرف دیگر متحّیر 
ق شدی در حالی 

ّ
كودک شــد.  پس پرســید، "چطور موف

كام ماندند؟" پســرک پاسخ داد، "من  كودكان نا كه بقیه 
كامل  كار زیادی نكردم؛ روی زمین نشستم و در سكوت 
ک ســاعت را شــنیدم و در  گــوش دادم تــا صــدای تیک تا
كــردم و آن را یافتــم." ذهــن وقتی  همــان جهــت حركــت 
كه پر از مشــغله اســت  كه در آرامش باشــد بهتر از ذهنی 
فكر میكند. هر روز اجازه دهید ذهن شــما اندكی آرامش 
گیرد و سپس ببینید چقدر با  كامل قرار  یابد و در سكوت 
كرد زندگی خود را آنطور  كمک خواهد  هوشیاری به شما 

كه مایلید سر و سامان بخشید.

دیده اند. بعد از مدتی این برای آنها بسیار واضح به نظر رسیده است.
كنیــد؛ فقط با نگاه به  - نمی توانیــد بــه نگاه به جلــو نقطه ها را بهم وصل 
كنید. پس باید اعتماد داشــته  كه می توانید آنها را بهم وصل  عقب اســت 
كــه نقطــه ها بــه نحوی در آینده شــما بهــم وصل می شــوند. باید  باشــید 
به چیزی ایمان و اعتماد داشــته باشــید، به دلتان، به سرنوشــت تان، به 

كارما، به هرچیزی زندگی، به 
كند و تنها راه برای  كار شــما قرار اســت بخش بزرگی از زندگی شــما را پر   -
آنكه واقعا راضی شوید این است كه كاری را انجام دهید كه معتقدید كاری 
كه انجام  كاری را  كه  كار عالی این است  عالی است. و تنها راه برای انجام 
گر هنوز آن را پیدا نكرده اید به جستجو  می دهید دوست داشته باشید. ا
ادامــه دهید. آرام نگیرید. درســت مثل همه مســائل قلبــی دیگر، باالخره 

كنید. كجا پیدا  كه آن را  می فهمید 
- ثروتمندترین مرد بودن در یک قبرستان برای من اهمیتی ندارد. وقتی 
كاری عالی انجام داده ام، چیزی  كه بدانم  بــا این فكــر به رختخواب بروم 

كه برای من اهمیت دارد. است 
كه  كارهایی  كــه انجام نداده ایــم به اندازه همــه  كارهایی  - مــن بــه همــه 

گفتن به هزار و یک چیز دیگر. كنم. نوآوری یعنی نه  كرده ایم افتخار می 
كار خوب از آب دربیاید،  كاری انجام دهید و ایــن  گر  كنم ا - مــن فكــر مــی 
كار قبلی بمانید.  كار عالی انجام دهید، نه اینكه زیاد روی  بعد باید بروید 

كار بعدی چیست. كه  كنید  فقط باید به این فكر 
خ داده  كه تابحال در زندگی من ر - اخراج شــدن از اپل بهترین چیزی بود 
اســت. ســنگینی موفــق بودن بــا ســبكی آماتور شــدن جایگزین شــد. این 

كرد تا وارد یكی از خالقانه ترین دوره های زندگی ام بشوم. اخراج مرا آزاد 
كمیت است. -كیفیت خیلی مهمتر از 

كه تقریباً بدین مضمون بود:  - وقتی 17 سالم بود، جمله ای خواندم 
گویی آخرین روز توســت، باالخره  كه  كنی  گــر هــر روز را طوری زندگی  “ا
گذاشــت و از  یــک روز حــق با تــو خواهد بود.” این جمله روی من تأثیر 
كردم و  گذشــته هر روز صبح در آینه نگاه می  آن به بعد و در 33 ســال 
 از خودم می پرســیدم: “آیا امروز آخرین روز زندگی من اســت، آیا امروز

كه قرار اســت انجام دهم، انجام دهم؟” كاری را   مــی خواهــم همان 
كارآفرینان  كارآفرینان موفــق را از  كه نیمــی از آنچــه  - مــن مجاب شــده ام 

كند پشتكار محض است. غیرموفق جدا می 
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از  هــدف  ســعیدی  مهنــدس  آقــای  -جنــاب 
راهبــری  و  كاربــری  كنفرانــس  اولیــن  برگــزاری 
ماشــین آالت راهســازی و معدنــی چــه بود؟ و 
آیا شركت هپكو در این زمینه به اهداف تعیین 

شده خود دست یافت؟ 
كــه مســتحضرید در اجــرای پروژه هــای  چنــان 
عمــده ای  ســهم  ماشــین آالت  عمرانــی، 
معدنــی  و  راهســازی   پروژه هــای  در  و   دارنــد 
بــه  مربــوط  ســرمایه گذاری  درصــد   40-25
ماشــین آالت اســت. از ایــن روی انتظــار می رود 
همه مدیران و كارفرمایان متناسب با سهم خود 
با نگهداری و استفاده بهینه از این سرمایه ملی 
آشنا باشند  و حفظ آن را چه در سطح شركتها و 
در سطحی مالی در اولویت قرار دهند. با همین 
كاربری و راهبری ماشــین آالت  كنفرانــس  نــگاه، 
راهســازی و معدنــی اهدافــی را دنبــال می كــرد 
كــه شــامل تبادل تجــارب شــركتهای مختلف در 
زمینه نگهداری و تعمیرات ماشــین آالت، ایجاد 
زمینــه ارتبــاط مــداوم مدیــران ماشــین آالت بــا 
كشــور در  یكدیگــر، شــناخت تواناییهای موجود 
دانــش  ارتقــاء  ماشــین آالت،  پشــتیبانی  زمینــه 
بــا  مرتبــط  نیروهــای  تعمیــرات  و  نگهــداری 
ماشــین آالت و افزایش بهره وری ماشین آالت در 

پروژه های عمرانی، معدنی بودند. 

كنفرانــس چــه  - مقــاالت ارائــه شــده بــه ایــن 
برگــزاری  بــه  بــا توجــه  محورهایــی داشــتند و 
كنفرانس، مقــاالت رویكرد  اولیــن دوره از ایــن 

كاربردی؟ علمی داشتند یا 
تعمیــرات  و  نگهــداری  موفــق  تجربیــات  ارایــه 
ارایــه  داخلــی،  شــركتهای  در  ماشــین آالت 
فرآیندهای نوین بازســازی ماشــین آالت، روشهای 
كنتــرل هزینه هــا در فرآینــد نــت ماشــین آالت، 
آالت، ماشــین  تولیــد  و  تامیــن   روشــهای 

كارایی   تاثیــر آموزش نیــروی انســانی در افزایش 
مدیــر  جایــگاه  و  نقــش  تبییــن  ماشــین آالت، 
ماشــین آالت در پروژه هــای راهســازی، معدنــی 
و ســاختمانی الزامــات اســتانداردهای ایمنــی و 
محیط زیست در حوزه ماشین آالت سرفصلهای 
كنفرانــس بودند. اغلب مقاالت؛ پژوهشــی  ایــن 
بودنــد و دربرگیرنــده تجربــه و عملیــات مدیــران 
ولــی  بــود.  ماشــین آالت  بــزرگ  شــركتهای  و 
كاربــردی مقــاالت ارائــه شــده قابل  جنبه هــای 
توجه بود. از جمله بحثهای مربوط به خدمات 
پــس از فروش، تامین قطعــات، بحث نگهداری 
كاربردی و  مطالعه آن  كامال جنبه  ماشــین آالت 
كه در این حوزه فعال هســتند  برای شــركتهایی 

مثمر تمر خواهد بود. 

حیطــه  در  كنفرانســی   چنیــن   برگــزاری  -آیــا 

گرمســار و دارای مدرک فوق  مهنــدس لطــف اهلل ســعیدی متولد ســال 1338شهرســتان 
كشــاورزی بــود و اینک  كــه زمانــی مشــاور وزیــر  لیســانس مدیریــت بازرگانــی اســت. وی 
كاربــری و راهبری ماشــین آالت  كنفرانس  مدیرعامــل شــركت هپكــو اســت ریاســت اولیــن 
كنفرانس توســط شــركت هپكــو در تاریخ 17  راهســازی و معدنــی را بر عهده داشــت. این 
كاربری  كنفرانــس  و 18 خــرداد 93 در هتــل المپیــک برگــزار شــد. بــه بهانــه برگــزاری اولین 
و راهبــری ماشــین آالت راهســازی و معدنــی بــه دیــدار مهنــدس ســعیدی رفتیــم تــا طــی 
كنفرانس بپردازیم. نظــر خوانندگان محتــرم ماهنامه را به  كوتــاه به مســائل  مصاحبــه ای 

مشروح این مصاحبه جلب می نماییم.

مدیرعامل شركت هپكو عنوان كرد: 

هپكو در مسئله ماشین آالت عمرانی احســـــــــــــــــــــــاس مسئولیتی فراتر از بنگاه اقتصادی دارد

پـــــــــــــــــروژه های  اجـــرای  در 
عمرانـــی، ماشـــین آالت ســـهم 
عمده ای دارند و در پــروژه های 
مـــــــــــــعدنی  و   راهــســـــازی  
25-40 درصـــد ســـرمایه گذاری 
ماشـــــــین آالت  بـــه  مربـــوط 
انتظـــار  روی  ایـــن  از  اســـت. 
و  مدیـــران  همـــه  مـــی رود 
كارفرمایان متناســـب با ســـهم 
خـــود بـــا نگهـــداری و اســـتفاده 
ــی  ــرمایه ملـ ــن سـ ــه از ایـ بهینـ

ــند ــنا باشـ آشـ

الت
ن آ

شی ما
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وظایف شــركت شــما قــرار دارد؟ یــا ارگانها و 
نهادهــای دیگــری مســئول برگــزاری چنیــن 

جلساتی هستند؟
برگــزاری  بــه  بایــد  ارگانهایــی  چــه  نمی دانــم 
موضــوع  امــا  كننــد  اقــدام  كنفرانــس  ایــن 
ملــی  ســطح  در  توجــه  بــه  نیــاز  ماشــین آالت 
دارد و متاســفانه تا به حــال مغفول مانده بود 
كــه شــركت هپكــو پرداختــن بــه آن را ضــروری 
تنهــا  هپكــو  شــركت  دیــد.  ناپذیــر  اجتنــاب  و 
كننــده ماشــین آالت راهســازی  شــركت تولیــد 
كار و عرضه 40 هزار  كه 40 ســال ســابقه  اســت 
كارنامــه خــود دارد. این شــركت  ماشــین را در 
 كار خــود را بــا مونتــاژ ماشــین آالت معدنــی و 
كــرد و بــه مــرور زمان توانســت  راهســازی آغــاز 
بــه تولیدكننــده تبدیل شــود. ســابقه طوالنی 
همــكاری شــركت هپكو بــا شــركت های دارای 
كســی پوشــیده نیســت. از  برنــد در جهــان بــر 
 Libherr،Volvo جمله همكاری با شــركتهای

Komatsu, Newholland  و ....
گــر بــه بــازار ماشــین آالت و نیــروی  از طرفــی ا
كثــر  ا كنیــد  مراجعــه  آن  در  شــاغل  انســانی 
یــا  انــد  بــوده  شــاغل  هپكــو  در  یــا   مدیــران 
گذرانده انــد.  شــركت  ایــن  در  را  هایــی  دوره 
كاربردی مخصوص  شــركت هپكو مركز علمی و 
غ التحصیــالن  كــه 95 درصــد فار خــود را دارد 
كار هســتند.  آن در همیــن رشــته مشــغول بــه 
بــه این ترتیــب وقتی از ماشــین آالت ســنگین 
دانــش  بــا  هپكــو  رابطــه  كنیــم  مــی  صحبــت 
عنــوان  بــه  فــروش  از  پــس  و خدمــات  تولیــد 
رابطه یک شــركت بزرگ و موثر و زیرســاختی با 
ماشــین آالت غیرقابل انكار اســت. این شركت 
كشــور داشــته و اثرگــذار  نقــش زیرســاختی در 
بــوده اســت. در نتیجــه هپكــو در برابر ســهم و 
نقــش ماشــین آالت راهســازی  در فعالیتهــای 
بنــگاه  از  فراتــر  احســاس مســئولیتی  عمرانــی 
اقتصــادی صــرف دارد و بــا چنیــن رویكــردی 
تعلق خاطری به دانش ماشــین آالت و ارتقای 
ایــن  برگــزاری  و  دارد   ماشــین آالت  كاربــری 

كنفرانس را با مشــاركت انجمنها و سازمانهای 
گرفت. متعدد دولتی و غیر دولتی بر عهده 

كنفرانس از  مشــاركت  و  -بــرای برگزاری این 
گروههایی برخوردار بودید؟ همكاری چه 

كاربری و راهبری ماشین آالت  كنفرانس  اولین 
راهســازی و معدنــی در خــرداد مــاه ســال 93 
برگزار شــد و برای برگــزاری آن هماهنگی هایی 
كاربــردی هپكــو بــه عنوان  بیــن مركــز علمــی و 
و  بــزرگ  شــركتهای  بــا  كنفرانــس  دبیرخانــه 
صنفــی  انجمنهــای  و  ماشــین آالت  مدیــران 
و راهســازی و معدنــی انجــام شــد. در نهایــت 
كنفرانــس بــا مشــاركت فعــال همــه انجمنهــا، 
خانه معدن ایران و شركتهای بزرگ و با سطح 
كت مطلوبــی برگــزار شــد. از انجمن های  مشــا
راهســازی،  شــركتهای  انجمــن  صنفــی 

رابطــه هپكــو بــا دانــش 
تولیــد و خدمــات پــس 
عنــوان  بــه  فــروش  از 
رابطه یک شركت بزرگ 
زیرســاختی و  موثــر   و 
با ماشین آالت غیرقابل 

انكار است.

مدیرعامل شركت هپكو عنوان كرد: 

هپكو در مسئله ماشین آالت عمرانی احســـــــــــــــــــــــاس مسئولیتی فراتر از بنگاه اقتصادی دارد
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سندیكای شركتهای ساختمانی ایران، اعضای 
خانــه معــدن، ســازمان راهداری و حمــل و نقل 
كنفرانــس  برگــزاری  در  ایمیــدرو،  جادهــای، 

مشارک ت فعال داشتند. 

كم بر فضای كســب و  -بــا توجــه به شــرایط حا
كار در كشور، چه مسائل و مشكالتی در تامین 

و نگهداری ماشین آالت سنگین وجود دارد؟ 
ݢدر واقــع تنــوع مســائل زیــاد و مســتلزم بررســی  ݢ
بنیادین اســت اما مشــكل تامین، مشــكل تولید 
كاربــری و راهبــری از عمده  و مشــكالتی در حــوزه 
مشــكالت موجود در زمینه ماشین آالت سنگین 
اســت. مثال در حوزه تولید مشــكالتی مانند تاثیر 
كــه امــكان تــداوم فعالیــت شــركتها را  تحریمهــا 
محــدود می كنــد، مشــكالت بانكــی و اقتصادی، 
تخصیــص  و  تامیــن  بــه  مربــوط  كــه  مشــكالتی 
كاهــش تقاضا بــرای خرید  اعتبــار توســط دولت، 
ماشین آالت به دلیل عدم تخصیص بودجه های 

عمرانی، و ... وجود دارد. 
در  مســائلی  نیــز  راهبــری  و  كاربــری  حــوزه  در 
زمینــه اســتفاده و نگهــداری ماشــین آالت برای 
آنهــا وجــود دارد در حالــی  افزایــش طــول عمــر 
كــه ماشــین آالت ســنگین، بــا توجه بــه قیمت و 
عمــر بــاالی آنها ســرمایه ملــی هســتند و باید در 
نگهداری آن دقت بیشتری شود تا سرمایه ملی 

هدر نرود.
كــه تنوع  در بخــش تامیــن نیــز بــا توجــه بــه این 
ماشــین های راهســازی و معدنــی زیــاد اســت و 
كاملی از ماشین آالت  شــركت برای داشتن سبد 
عالوه بر تولید داخلی باید بخشی از ماشین آالت 
كه استفاده ای اختصاصی تر و موردی دارند از  را 
كند، با مسائل و مشكالتی در بخش  ج وارد  خار

تامین و خرید ماشین آالت مواجه است. 

برخــی  از  رفــت  بــرون  بــرای  شــما  نظــر  -بــه 
مشــكالت موجود در زمینه خریداری ماشــین 
آنهــا  دادن  اجــاره  روش  از  تــوان  مــی  آالت 

كرد؟   استفاده 
در دنیا این شــیوه مرســوم اســت و ماشین آالت 
اجــاره داده می شــوند.  زمــان مشــخصی  بــرای 
تعریــف  خدمــات  ایــن  هنــوز  مــا  كشــور  در  امــا 
ممكــن  حالــی  در  روش  ایــن  اســت.  نشــده 
كــه  كــه اعتبــار پــروژه در ســطحی نباشــد  اســت 
كــرد.  خریــداری  ماشــین آالت  آن  بــرای  بتــوان 
ماشــین آالت  راهبــری  و  كاربــری  كنفرانــس 
ح  مطــر بــرای  جایگاهــی  معدنــی  و  راهســازی 
كــردن مســائلی از ایــن دســت و ارائــه راه حلها و 
كه  پیشنهادات حرفه مندان مربوط به آن است 
 امیدواریم در طی ســالهای آتــی با قدرت و قوت

 برگزار شود. 

مشــكل تامین، مشــكل 
در  مشــكالتی  و  تولیــد 
كاربری و راهبری از  حوزه 
عمده مشكالت موجود 
ماشــین آالت  زمینــه  در 

سنگین است.
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ـــی دوم و  ـــه جنـــگ جهان ـــی ب ـــده تشـــكیل بانـــک جهان ای
كاهـــش  ویرانیهـــای آن بـــاز می گـــردد. پـــس از جنـــگ و 
ـــور  ـــس جمه ـــت رئی ـــر در آن روزول ـــورهای درگی كش ـــوان  ت
كـــه بـــا  وقـــت آمریـــكا پیشـــنهاد تشـــكیل ایـــن بانـــک را داد 
اســـتقبال عمومـــی مواجـــه شـــد و در دســـامبر 1945 ایـــن 
ــم  ــی می كنیـ ــی زندگـ ــرد.در دنیایـ كـ كار  ــه  ــاز بـ ــک آغـ بانـ
كـــه  برابـــری در آن چنـــدان مفهومـــی نـــدارد و عـــده ای از 
مـــردم و برخـــی از كشـــورها در وضعیـــت مالـــی بســـیار خوبـــی 
كـــه  قـــرار دارنـــد و بزرگتریـــن مشـــكل برایشـــان ایـــن اســـت 
كجـــا ســـپری  ـــد تعطیـــالت را در  نمی تواننـــد تصمیـــم بگیرن
كـــه عـــده بســـیاری بـــه نـــان شـــب محتاجنـــد  كننـــد در حالـــی 
 و آرزوی یک خـــواب راحـــت را بـــا شـــكم ســـیر دارند. به گـــزارش
 »بانكـــی دات آی آر«، بانـــک جهانـــی بـــا هـــدف غلبـــه بـــر 
ایـــن تبعیضهـــا و كاســـتن فاصلـــه غنـــی و فقیـــر در سراســـر 
جهـــان بـــه وجـــود آمـــد. بانـــک جهانـــی نـــام دیگـــر بانـــک 
بین المللـــی توســـعه و ترمیـــم )IBRD( اســـت. همـــراه بـــا 
ــعه:  ــی توسـ ــه بین المللـ ــود: مؤسسـ ــر خـ ــعبه دیگـ ــار شـ  چهـ
 (International Development Association: IDA) 
بــــــــــــــــــــــــین المللی مـــــــــــــــــــــــــــــــــــالی   مــــــــــــــــــــــؤسسه 
،  )International Finance Corporation(  IFVݣ 
جانبـــه ای  چنـــد  ســـرمایه گذاری  تضمیـــن   آژانـــس 
 Multilateral Investment Guarantee Agency: MIGAݢݢݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ
منازعـــات  فصـــل  و  حـــل  بـــرای  بین المللـــی  مركـــز  و 
 International Centre for the( ســـرمایه گذاری 
گـــروه   ، )Settlement of Investment Disputes: ICSID

می دهنـــد. تشـــكیل  را  جهانـــی  بانـــک 
كشــورهای درحــال  ســازمان های فــوق مشــتركا بــرای 
كــم بهــره، اعتبار بــدون بهــره و تامین  توســعه وام هــای 
اعتبــار می كنــد. بانک جهانــی مهمترین ســازمان مالی 
كــه در خصــوص تأمین مالی توســعه  بین المللــی اســت 

اقتصادی ممالک درحال رشد جهان فعالیت دارد.

اهداف بانک:
كشورهای عضو ازطریق  1ـ  مساعدت به ترمیم وتوسعه 
بازســازی  جملــه  از  تولیــدی،  درامــور  ســرمایه گذاری 
اقتصادی جنگ زده وتبدیل آن به تســهیالت تولیدی 
قابــل اســتفاده در زمان صلح و تشــویق توســعه منابع 

وتسهیالت مولد دركشورهای درحال توسعه.
از  خصوصــی  خارجــی  ســرمایه گذاری  تشــویق  2ـ 
طریــق تضمیــن یــا مشــاركت در اعطــای وامهــا و دیگــر 

نگاه اجمالی به ماموریت های  بانک جهانی

كه توســط ســرمایه گذاران بخش خصوصی انجام می شود،  ســرمایه گذاری هایی 
گــر این نوع منابع با شــرایط مناســب در دســترس نباشــد، تأمیــن منابع مالی  و ا
برای فعالیتهای تولیدی از محل ســرمایه بانک و ســایر منابع در دســترس بانک 

جهانی صورت می پذیرد.
3ـ تشــویق رشــد متوازن و بلندمدت تجارت بین المللی و حفظ تعادل در موازنه 
پرداختهــا از طریــق تشــویق ســرمایه گذاریهای بین المللــی بــرای توســعه منابــع 
كشــورهای عضو و ازآن طریق مســاعدت به افزایش بهــره وری، افزایش  تولیــدی 

كار دركشورهای عضو. سطح زندگی و بهبود شرایط 
كه طرحهای عمرانی مفید و  4ـ اولویت بنــدی در اعطــاء یا تضمیــن وام به طوری 

كوچک وبزرگ( در اولویت باشند. ضروری )اعم از طرحهای 
5 ـ هدایــت فعالیــت بانک با عطف توجه به تأثیر ســرمایه گذاری بین المللی روی 
شــرایط بازرگانــی در ممالک عضو وكمک به ایجــاد یک دوره تحول آرام از اقتصاد 

زمان جنگ به اقتصاد زمان صلح در سالهای بعد ازجنگ.

اعضای بانک جهانی
كه عضویــت در صنــدوق بین المللــی پول را  كشــورهائی هســتند  اعضــای بانــک 
پذیرفته انــد و عضویــت در بانــک برای همه اعضــای صنــدوق بین المللی پول با 

پیش شرطهایی آزاد است.
كشــور متقاضی  كه  گذاشــته شــده  پیش شــرط عضویت در صندوق از آن جهت 
عضویــت در بانــک قباًل قواعد و مقرراتــی را در مورد امور مالی بین المللی پذیرفته 
كشــور  كه بــرای ارزیابی صحیح قدرت اقتصادی  و ارائــه اطالعاتــی را پذیرفته انــد 
الزم. تعــداد آراء هركشــور عضــو با مقدار ســرمایه تعهــد شــده آن در بانک ارتباط 
دارد. هر عضو دارای 250 رأی به عالوه یک رأی اضافه در ازای هر سهم از سهام 
بانــک اســت. ارزش یک ســهم بانک معــادل 100هزار دالر آمریكا اســت. ســرمایه 
گرفته شــده بود.عــده ای آن را  ابزار  اولیــه بانــک نیــز 10 میلیارد دالر آمریكا درنظر 
امپریالیســم می خواننــد در مقابــل عــده ای آن را ابزاری برای رهایــی از تبعیض و 

كشورهای جهان می دانند. كاهش فاصله درآمدی افراد و 
International bank of reparation and development
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كنفرانس  -هــدف یا هدفهای مــورد نظر از برگــزاری اولین 
كاربــری و راهبــری ماشــین آالت راهســازی و معدنــی چــه 
گروهها و  كنفرانس را چــه  بــوده اســت؟ و مخاطبان ایــن 

سازمانهایی تشكیل می دادند؟
كاالیی ســرمایه ای هســتند  بــا توجــه به اینكه ماشــین آالت 
بحث نگهداری و افزایش طول عمر آنها بســیار مهم اســت. 
كه با شــركتهای مختلف راهســازی و  امــا از طریــق ارتباطــی 
معدنــی داشــتیم متوجــه شــدیم بحثهــای علمــی در ایــن 
كمرنگ انــد و این یک نقطه ضعف به حســاب می آید.  بــاره 
كه اولین  گرفتیــم  با مشــورت مدیران ماشــین آالت تصمیم 
كنیم. سعی  كاربری ماشین آالت را برگزار  كنفرانس راهبری و 
كه مدیران ماشین آالت را  حتی در تعیین نام و  ما بر آن بود 

كنیم. كنفرانس درگیر  سرفصلهای 
كارشناسان ماشین آالت  كنفرانس مدیران و  مخاطبان این 
كنفرانس شد و قریب 450 نفر  بودند. استقبال خوبی هم از 
كارشناســان ماشــین آالت  شــامل مدیران عامل، مدیران  و 
كــه  كنفرانــس مشــاركت فعــال داشــتند بــه طــوری  در ایــن 
كنفرانــس نیــز ماننــد روز اول مدیــران و  حتــی در روز دوم 
كارشناســان با همان تعداد و با عالقمندی حضور فعالی در 

تمامی زمینه ها داشتند. 

گردیــد و چه نتایج  كنفرانس ارایه  -چــه مباحثــی در ایــن 
كسب شد؟ وبرون دادی از آن 

نیروهای متخصص در زمینه ماشین آالت، با توجه به حوزه 
تخصصی خود روی مشكل شركت خود و موضوعات مربوط 
كه شركتهای  كرده بودند. هدف اول ما این بود  به آن تمركز 
گام بعدی این  موفــق ایرانــی تجربیات خــود را ارائه دهنــد. 
كــه مباحــث مرتبط بــه ماشــین آالت، از قبیــل قطعات  بــود 
ح شود.  یدكی، آینده بازار ماشین آالت، بازسازی، و ... مطر
كنفرانس نیز حــول این مباحث بود.  مقــاالت ارائه شــده به 
كــه  34 مــورد آن در  حــدود 54 مقالــه بــه دبیرخانــه رســید 
كنفرانس ارائه شد.  كنفرانس پذیرفته شد و 14 مورد آن در 

كه اولین  كنفرانسی  )دكتر علیزاده: البته این تعداد مقاله در 
كامال تخصصی است  دوره برگزاری آن است و مباحث آن نیز 

كنفرانس دارد( نشان از موفقیت 

كنفرانس تا  -اســتقبال افــراد و شــركتهای مختلف از ایــن 
چه حدی بود؟ آیا استقبال مناسب و در حد انتظار بود؟ 
كنفرانس به عمــل آمــد امیدواركننده  كــه از ایــن  اســتقبالی 
بود. با توجه به همین اســتقبال و عكس العمل های مثبت 
كنیم. از  كنفرانــس را دو ســال یكبار برگــزار  گرفتیــم  تصمیــم 
كنفرانس را با همكاری ســازمانهای  طرفــی چــون هپكو این 
كرد در صدد اســت این ســازمانها را در برگزاری  مرتبط برگزار 
كند. ضمن اینكه در  كنفرانس بعدی نیز به همكاری دعوت 
نظر داریم انجمن ماشــین االت ســنگین ایران را با همكاری 
ســندیكای شــركتهای ســاختمانی ایران و ســایر تشــكلها به 

رئیس مركز آموزش علمی كاربردی هپكو عنوان كرد:

متوسط عمر ماشین آالت در ایـــــــــــــران نصف میانگین جهانی است
مســعود مشــكانی فراهانی متولد 1352 شهرســتان 
ک، دانشــجوی دكتــرای مكانیــک و رئیــس مركــز  ارا
كاربردی شــركت هپكــو و عضو هیات  آموزش علمی 
كردیم  علمی دانشــگاه آزاد اســت. از ایشــان دعوت 
ماهنامــه  ســردبیر  حضــور  بــا  كــه  گفتگویــی  در  تــا 
پیام آبادگــران برگــزار می شــد حاضر شــوند تــا درباره 
كاربــری و راهبــری ماشــین آالت  كنفرانــس  اولیــن 
گفتگو بنشــینیم. ایشــان نیز  راهســازی و معدنی به 

گفتگو را برای  دعوت ما را پذیرفتند و به ســندیكای شــركتهای ســاختمانی آمدند. ضمن تشــكر از دكتر مشكانی، مشروح این 
ج می نمائیم. اطالع خوانندگان محترم ماهنامه در

زش
مو آ
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رئیس مركز آموزش علمی كاربردی هپكو عنوان كرد:

متوسط عمر ماشین آالت در ایـــــــــــــران نصف میانگین جهانی است
وجــود آوریــم تــا مباحث علمــی مربوط به ماشــین آالت پی گیری شــود و 

گردد. كشور و افزایش بهره وری  باعث رشد و توسعه 

كنفرانس چه اهدافی را مورد توجه  -برگزاری نمایشگاه جنبی در این 
قرار می داد؟

كارشناسان جمع می شوند بهترین فرصت  وقتی مدیران ماشین آالت و 
برای صحبت از تولیدات و قطعات اســت.  نمایشــگاهی ترتیب داده شد 
كه در آن ســازنده ها، قطعه فروشــها و سرویســهای خدماتی و شــركتهای 

ایرانی حاضر بودند و به معرفی محصوالت خود پرداختند.

كنفرانس نقاط ضعــف و قوت آن را  - بــه عنــوان یكــی از برگزاركنندگان 
چه می دانید؟

كننــدگان در  كار ســختی اســت. شــركت  ارائــه تجربیــات بــه زبــان علمــی 
كــردن آن در قالب  ح  گرانباری داشــتند ولــی مطر كنفرانــس تجربــه  ایــن 
علمــی بــرای آنها دشــوار بــود. بــرای همین در نظــر داریم بــا راهكارهایی 
كار می كنند ارتباط  كه در زمینه ماشین آالت  دانشگاهیان را با نیروهایی 
كمیته  كنفرانس بعدی مقاالت پربارتری را ارائه دهیم. در  دهیم تا برای 
كه افرادی  كنفرانس مدیران ماشــین آالت حضور داشــتند  راهبــری ایــن 
كاربــردی بود نه  ح شــده  كاربــردی بودنــد از ایــن رو اغلــب مباحــث مطر

تئوریكال و البته این امر زمینه ای بود برای ارائه مباحث نظری. 
)دكتر علیزاده: یكی از مشــكالت تاریخی ما در پروسه توسعه همین عدم 
كه با این  رابطه پویا و خالق بخش دانشگاه با جامعه صنعت بوده است 
قبیــل همــكاری و همیاری هــا و تعامــالت صنعــت و دانشــگاه  قابل حل 

است(
گفت بســیاری از مدیران به مدت دو روز زیر  و اما درباره نقاط قوت باید 
گام بزرگی برای مجموعه  كه  كردند  یک ســقف بودند و با هم تبادل نظر 
كنفرانس بســیاری از شــركتهای  كشــور بود. بعد از برگزاری  ماشــین آالت 
كنفرانس بعدی مشــاركت علمی داشته  كه در  كردند  بزرگ اظهار تمایل 
كه مجموعه های  كنفرانس ایــن بود  باشــند. یكــی دیگر از نقطه قوتهای 
بــزرگ مربوط به ماشــین آالت از قبیل انجمنها، وزارت راه و شهرســازی، 
بنیــاد مســكن انقالب اســالمی و قرارگاه خاتم االنبیاء بــه انحای مختلف 

كنفرانس مشاركت داشتند.  در این 
كنفرانســی اهداف آشــكار و پنهانی دارد. شــاید یكی از  )دكتر علیزاده: هر 
كنفرانس ایجــاد بانک اطالعاتی دربــاره مدیران  كاركردهــای پنهان ایــن 
كشــور بود. هــدف دیگر ایجــاد همگرایی و ایجاد احســاس  ماشــین آالت 
كنفرانس هایــی از این دســت بــود. البته بــا توجه به  نیــاز بــرای برگــزاری 
قیمت باالی ماشــین آالت ســنگین ایجاد زمینه های جلب توجه به این 

كاربــری و راهبــری ماشــین آالت  كنفرانــس  ســرمایه های ملــی در اولیــن 
راهسازی نیز مدنظر بوده است(

كردند؟ كنفرانس حمایت  گروههایی از این  -چه 
كاربــری و راهبری ماشــین آالت راهســازی و معدنــی از دو نوع  كنفرانــس 
حمایت مالی و معنوی برخوردار بود. ســندیكای شــركتهای ساختمانی 
ایران، انجمن راهسازی ایران، خانه معدن و ایمیدرو از حامیان معنوی 
آن بودنــد. برخــی دیگــر از ســازمانها و شــركتها عــالوه بر حمایــت معنوی 
كردنــد از جملــه مجموعــه شــركتهای  كنفرانــس حمایــت مــادی  نیــز  از 
هپكو)آفتاب شــرق، هسكو و ...(، ایرانول، شركت مبین، ناورود، شركت 

توتال و ... 

-مهم تریــن مســئله ماشــین آالت راهســازی و معدنــی را چــه موردی 
می دانید و راه حل پیشنهادی شما در این باره چیست؟  

كشــور ما نصف میانگین جهانی است. ما  متوســط عمر ماشــین آالت در 
می توانیــم بــا باال بــردن حتی یک درصد عمر ماشــین آالت و بــا توجه به 
كه همین رقم  قیمــت باالی آنها رقم قابل توجهی صرفه جویی می كنیم 
كــه البته می توان طی  در اقتصاد ســاخت و ســاز مــا اثربخش خواهد بود 

بررسی هایی به اقتصاد ماشین آالت پرداخت.

-هپكو با چه رویكردی چنین وظیفه اجتماعی را عهده دار شد؟ 
شــركت هپكو از ســال 1354 تاســیس شــده و هدف اصلی از تاســیس آن 
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تولیــد ماشــین آالت راهســازی و معدنــی بــود. ایــن 
كنــون تنهــا تولیدكننــده ماشــین آالت در  شــركت تا
كــه بــا شــركتهای بــزرگ و  ایــران و خاورمیانــه اســت 
بین المللی ماشــین آالت ســنگین ارتبــاط تنگاتنگی 
كامــل  تولیــد  زمینــه  ســه  در  شــركت  ایــن  دارد. 
دنیــا  بــزرگ  شــركتهای  بــا  مشــاركت  ماشــین آالت، 
بــرای تولید، و خدمــات پس از فروش ماشــین آالت 

فعالیت می كند. 
خدمــات  و  تولیــد  هپكــو  اصلــی  وظیفــه  گرچــه  ا
دهــی ماشــین آالت اســت ولــی بــه دلیــل احســاس 
كــه به خدمــات اجتماعی خــود دارد در  مســئولیتی 
این زمینه ها هم فعال شــده اســت. با توجه به نیاز 
گذاشت  كنفرانس پا پیش  در این حوزه، هپكو برای 
كه می توانند درباره ماشــین آالت  تا بتواند جمعی را 
ســنگین مدیریــت و سیاســتگذاری داشــته باشــند 
كنــد و این امــر بدون مشــاركت همه  دور هــم جمــع 
كنــون نیــز تصمیــم  گروههــای درگیــر ممكــن نبــود. ا
داریــم انجمــن متخصصــان ماشــین-آالت  ایــران را 
كه وجود ایــن انجمن مزیت هایی  كنیــم  راه انــدازی 

كه به مواردی از آن اشاره می كنم: دارد 
- ایــن انجمــن محلــی بــرای متولــی واقعــی و اصلی 

ماشین آالت خواهد بود
- در تشــكیل ایــن انجمــن، ســازمانها و شــركتهای 
كنفرانسها  مختلفی دخیل هستند و هنگام برگزاری 

بانی دعوت از شركتهای مختلف خواهند بود.  

- در پروژه هــای مــدرن ارتبــاط صنعــت و دانشــگاه 
الزم اســت، چــون افــراد حاضــر در ایــن انجمــن در 
بــه  می تواننــد  هســتند  فعــال  مختلــف  پروژه هــای 

مدیریت بهتر ماشین آالت یاری رسانند.
كنیم و  كشــور  كه دانش نوین را وارد  -در نظر داریم 
كه وظیفه اصلی آن این باشد  نیاز به تشكلی داریم 
كار آمــدن دولــت رفاه،  )دكتــر علیــزاده: پــس از روی 
بخش خصوصی نیز بخشــی از مســئولیت اجتماعی 
(CSR( را پذیرفت. و عنوان كرد در برابر چابک سازی 
دولــت بخشــی از مســئولیتهای آن را می پذیــرد. در 
چهارچــوب همین پارادایم، شــركت هپكو به دنبال 

پذیرفتن این مسئولیتها است(

-آقای دكتر مشكانی ضمن تشكر از قبول زحمت 
و تشریف فرمایی جنابعالی، لطفا در پایان درباره 

كاربردی هپكو توضیح دهید؟ مركز علمی و 
بحــث نگهــداری و افزایــش طــول عمر ماشــین آالت 
نیروهــای  یعنــی  گــروه  دو  اســت.  حیاتــی  بســیار 
ســتادی و اجرایی مســئول این نگهداری هســتند.

كار این مركــز هیــچ مجموعه ای  امــا قبــل از آغــاز بــه 
بــرای آمــوزش نیروهــای ســتادی و اجرایــی وجــود 
ســال  از  كاربــردی  علمــی  آمــوزش  مركــز  نداشــت. 
ماشــین آالت  زمینــه  در  متخصــص  نیــروی   1377
غ التحصیالن  كه 96 درصــد از این فار پــرورش داده 
كاربــردی  علمــی  دانشــكده  در  هســتند.  شــاغل 
كشــور منحصر به فرد اســت و هر  پروســه آموزش در 
كارآموزی می كند و مهارت  دانشجویی 1800 ساعت 
كاردانی تعمیر  كســب می نمایــد. از جمله در زمینــه  
كاردانی برق و الكترونیک  و نگهداری ماشــین آالت، 
كــه این امر به  كارشناســی نگهداری ماشــین آالت  و 
كمک می كند. البته برای آموزش  كشور  اشتغالزایی 
نیــروی انســانی مرتبــط بــا ماشــین آالت بایــد بقیــه 
كننــد. مخصوصــا  شــركتها و تشــكلها هــم همــكاری 
كــه هزینــه آمــوزش در ایــن حــوزه بســیار بــاال  ایــن 
اســت و افــراد عموما توانایی پرداخــت این هزینه ها 
را ندارنــد. البتــه در بحــث ماشــین آالت معدنی این 
گرفته و شــركتها آموزش قبل از استخدام  امر صورت 
گر امروزه  افــراد را در اولویــت قرار داده اند. بی شــک ا
شــركتها بــرای تربیــت و آموزش نیروی انســانی خود 
هزینــه نكننــد در آینده هزینه های زیــادی را متقبل 

خواهند شد.  

عــــــــــــــــــمر  متــــــــــــــــوسط 
كشور ما  ماشین آالت در 
 نصــف میانگیــن جهانــی
 اســت. مــا می توانیــم بــا
یــک حتــی  بــردن   بــاال 
 درصد عمر ماشــین آالت
قیمــت بــه  توجــه  بــا   و 
قابــل رقــم  آنهــا   بــاالی 
صرفه جویــی  توجهــی 
كــه همیــن رقــم در   كنیــم 
 اقتصاد ساخت و ساز ما

اثربخش خواهد بود
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وانی یا هفتم  خیابان گاندی جنوبی، نبش پالیز

پالک 23 واحد 2 )امین سیستم(

تلفن: 88107635 - 88480809

به فروش می رسد

تلفن تماس:09124404757
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كه آیا انجمنها و تشكلها در رسیدن به  در پاسخ به این سوال 
مطالبــات قانونی اعضای خود موفق بوده اند مهندس منصور 
رهنمــای بهمبــری رئیــس هیــات مدیــره شــركت مهندســی و 
گفت: تنها راه برای  توسعه هدیش این امر را تقریبی دانست و 
كارفرمایی  كره بــا  گفتگــو و مذا تاثیرگــذاری، درخواســت جلســات 
كه شــامل مدیــران ارشــد آن  و معاونتهای  كشوراســت  اصلــی در 
مربــوط بــه آنهاســت.  بــه نظــرم با توجــه بــه تغییر دولــت و آمدن 
كه  گفتگو به نتیجه رسید خصوصا  دولت تدبیر و امید می توان با 
كه به نحوی  در ایــن دولت عناصر زیادی در تشــكلهایی بوده اند 

با ساخت و ساز و مشكالت آن درگیر بوده اند. 
مهندس ســید محمــد باقر تقی زاده مطلق، مدیرعامل شــركت 

جتیر ساختمان نیز معتقد بود: هنوز به همدلی و همفكری كاملی 
نرســیده ایم و با رســیدن بــه این همدلی و همزبانی مــی توانیم در 
رسیدن به مطالبات قانونی خود موفق باشیم.  با اتحاد و انسجام 
بیشــتر می توانیــم از موضعی قوی تر به پیگیــری مطالبات قانونی 
گفتگو با دولــت موفق تر عمل  بپردازیــم. بــا همین انســجام هم در 
كرد.  وی درباره آینده صنعت احداث با توجه به تغییرات  خواهیم 
كشــور افــزود: تغییــرات بــه وجــود آمــده فیزیكی  كالن  در مدیریــت 
كــرد. البته دولت  اســت نه ذهنــی برای همین خیلی فرق نخواهد 
جدید می تواند با ایجاد اعتماد، اجرای قانون، و شــفاف ســاختن 
كند. وی  كمــک  امــور بــه بهبود زمینه فعالیت صنعت ســاختمان 
عــدم اعتمــاد دولــت و بخــش خصوصــی را بــه هــم تهدیــدی برای 

گفتگو با حرفه مندان صنعت احداث مطرح شد: دݥݥر 

اݤݤݤجرݤاݤیݤ قاݤنوݤنݤ بهبوݤدݤ فضاݤیݤ كسبݤ وݤ كـــــــــــــــــــــــاݤرݤ  شــرݤوݤعݤ خوݤبیݤ برݤاݤیݤ دݤوݤلتݤ اݤستݤ

كوتاهــی بــا تنــی چنــد از حرفــه منــدان صنعــت احــداث انجــام شــد تــا نظــر ایشــان را دربــاره  گفتگوهــای 

ایــن تعامــل جویــا شــویم. مهنــدس منصــور رهنمــای  آینــده  بــا دولــت و  آنهــا  فعالیــت تشــكلها، تعامــل 

تقــی  باقــر  محمــد  ســید  مهنــدس  هدیــش،  توســعه  و  مهندســی  شــركت  مدیــره  هیــات  رئیــس  بهمبــری 

هگــزا،  شــركت  مدیرعامــل  چهــرآزاد  حســین  مهنــدس  ســاختمان،  جتیــر  مدیرعامــل  مطلــق،  زاده 

مدیرعامــل  ركنــی  ســیروس  مهنــدس  ســوز،  شــعله  شــركت  مدیرعامــل  بهائــی  شــیخ  مجیــد  مهنــدس 

كوتــاه  شــركت آجــركار، مهنــدس پرهــام موحــد مدیرعامــل شــركت پایدارســازان آریــا در مصاحبــه هایــی 
 

كه نظر خوانندگان محترم ماهنامه را به آن جلب می نماییم.  به بیان دیدگاه خود پرداختند 

نین ا قو
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شركتهای پیمانكار دانست و عدم انسجام را بزرگترین نقطه ضعف بخش 
كــه با همفكری و همكاری همــه اعضا به نقطه قوت  خصوصی دانســت 

 تبدیل می شود. 

مهندس حســین چهرآزاد مدیرعامل شــركت هگزا نیز معتقد است: 
تشــكلها در رســیدن بــه مطالبــات قانونــی اعضای خــود آنچــه در توان 
داشــته انــد انجــام داده انــد و ادامــه ایــن تالشــها قطعــا بــه بــار خواهد 
گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصــی را امــری ضــروری و  نشســت. وی 
گفتگوی بیشــتر نیز  كــه در دولت جدید امــكان تعامل و  مفید دانســت 
فراهــم شــده اســت. وی تخصیص اعتبــار، ایمان به بخــش خصوصی، 
اعــالم اعمــال تعدیل واقعی و اولویت دادن به پروژه ها را جزو فرصتها و 
كه می توانند برای  قوتهای پیش روی شــركتهای ســاختمانی دانســت 

كلیدی ایفا نمایند.  وضعیت صنعت احداث نقشی 

مهندس مجید شــیخ بهائی مدیرعامل شركت شعله سوز با اذعان 
به تالش تشــكلها در رسیدن به مطالبات خود، نتیجه این تالشها 

را چندان ملموس ندانست و گفت: اجرای قانون بهبود فضای كسب 
كه با اجرای آن به  كار می تواند شروع خوبی برای دولت جدید باشد  و 
كارآفرینان محقق خواهد شد.  طور اتوماتیک مطالبات حرفه مندان و 

مهنــدس ســیروس ركنی مدیرعامل شــركت آجــركار نیز تشــكلها را در 
گفتگوی دولت و  رســیدن به مطالبات خــود چندان موفق ندانســت و 
بخــش خصوصی را نیز مثبت ارزیابی نكرد. وی تنها راه بهبود وضعیت 
كوچــک نمــودن اركان دولتــی  صنعــت احــداث را تخصیــص اعتبــار و 

دانست.

مهنــدس پرهــام موحــد مدیرعامــل شــركت پایدارســازان آریــا نیــز 
كارگروهــی را در تاثیرگــذاری بیشــتر تشــكلها برای رســیدن بــه مطالبات 
گفتگوی دولت و بخش خصوصی و آینده  كلیدی دانست و درباره  خود 

كرد.  صنعت احداث اظهار امیدواری 
 

گفتگو با حرفه مندان صنعت احداث مطرح شد: دݥݥر 

اݤݤݤجرݤاݤیݤ قاݤنوݤنݤ بهبوݤدݤ فضاݤیݤ كسبݤ وݤ كـــــــــــــــــــــــاݤرݤ  شــرݤوݤعݤ خوݤبیݤ برݤاݤیݤ دݤوݤلتݤ اݤستݤ
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بــا توضیحات فوق، آب آشــامیدنی شــهرها و روســتاهای مملكت 
كمبودها  مــا بــا محدودیتهــای منابع روبروســت و نیــاز به جبــران 
از طریــق برداشــت از آبهــای زیرزمینی اســت. اســتحصال از منابع 
كیفی دارد  كمی و  زیرزمینی نیز به نوبه خود محدودیتهای فراوان 
كه عدول از آن به شــدت محیط زیســت طبیعی را آســیب خواهد 

رساند.
بــا مــد نظــر قــرار دادن آســیبها و هشــدارهای فــوق، در ایــن مقاله 
كالن شهر تهران  كه این اثرات تخریبی را تنها در  تالش بر آن داریم 

بررسی نماییم.
كه ذیــال بدان  صرف نظــر از ســرانه بســیار بــاالی مصرف آب شــرب 
خواهیم پرداخت، در همین جا مقایسه ای از شرایط فعلی اقتصاد 
آب در این شهر اهمیت پرداختن به این بررسی را به وضوح روشن 

می سازد.
در حــال حاضــر در تهــران هــر نیم لیتر آب بطری شــده حدود ســه 

كســر هزینه های تقریبی مربوط بــه بطری آن بفروش  هــزار ریال با 
كم آبی و بی آبی و با همین رقم هر مترمكعب  می رســد. در شرایط 
آب 600هــزار تومان )ششــصد هــزار تومان( ارزش اقتصــادی دارد. 
گر طبق آمار و ارقام، هزینه تصفیه تأمین آب آشــامیدنی  بنابراین ا
توســط متولیان ذیربط به میزان ده هــزار ریال برای هر مترمكعب 
باشــد متوجــه می شــویم ایــن ثــروت ملــی و منبــع اســتراتژیك در 
چــه مقیــاس و میــزان غیرقابــل توجیهــی، آن هم نه بــرای مصرف 
بــه شــكل آب آشــامیدنی بلكــه بــرای مصــارف عمومــی و صنعتــی 

غیرآشامیدنی به هدر می رود.
بــا این مقدمه،  همانطوریكه اشــاره شــد منابع آب شــیرین حدود 
كل آبهای موجود جهان را تشكیل می دهد و با توجه  2/5 درصد 
كــه بســیاری از اندیشــمندان جهانــی  بــه ایــن محدودیــت اســت 
معتقدند در آینده ای نه چندان دور آب مشــكل و چالش اساســی 
كشورهای  كم آب با اقلیم خشك و نیمه خشك از جمله  كشورهای 

كشــوری جــزء منابــع اســتراتژیك و ثــروت ملــی بــه شــمار می آیــد. محدودیت و  اشــاره:منابع آب در هــر 
كاهــش طبیعــی منابــع آب اعــم از زیرزمینی و ســطحی از یك ســو و نیاز به توســعه اقتصــادی و صنعتی 
و بهداشــتی بــه همــراه افزایــش جمعیت از ســوی دیگر، چالشــهای عطیــم اقتصــادی و اجتماعی را در 
كشــور قرار داده اســت. این چالشــها نیاز به بازبینی و تدوین یك  كالن  زمان حاضر پیش روی مدیریت 
كاهش این ثروت  برنامه استراتژیك را در مقوله آب الزامی نموده است. محدودیت منابع آب به منزله 
كاهش  ملــی، مانعی برای هرگونه برنامه ریزی توســعه پایدار، محســوب می شــود. مهمتــر از همه اینكه 
كاهش  كاهش باعث فرســایش غیرقابل جبران آبخوانها،  منابع آب و عدم مدیریت مصرف به نســبت 
ســطح آب زیرزمینی، نابودی محیط زیســت طبیعی و آلودگی و بالمصرف شدن آبهای موجود ناشی از 

بازگشت پسابهای آلوده است. 
كشــوها نیز بــه ویــژه در مناطــق و اقلیمهای مشــابه و خصوصًا  در عیــن حــال ایــن چالشــها،برای دیگر 
گرفته نشــود  كشــور مــا نیــز بســیار جــدی اســت و چنانچه راه حــل اثربخشــی بــرای آن در نظر  همجــوار 
كارشناسان و مدیران و  گردد. بنابراین بر  كشورهای منطقه  می تواند منجر به چالشهای وسیع تر بین 
كه با عزمی ملی در جهت احیا و  ج و مؤسسات تحقیقاتی فرض است  كشور اعم از داخل و خار نخبگان 
كوتاه مدت  كنند تا جلوی این فاجعه را با برنامه های  نگهداری و پایداری این منابع به طور جد شركت 

و درازمدت بگیرند و شعارهای استقالل و توسعه و حفظ محیط زیست را عینیت بخشند.
كشــور در مقوله های بــا اولویت آب آشــامیدنی، صنعت و  كاهشــی آب  در حــال حاضــر منابــع موجود و 
گام نخســت آن مدیریت  گفتــه مدیریت شــوند و  كشــاورزی بایســتی بــه طــور جامــع و در جهات پیش 
كره زمین  كل آبهای موجود در  كه تنها 2/5درصد  تأمین آب آشــامیدنی اســت. مقوله آب آشــامیدنی 
گسترده از منابع آب شیرین سطحی- زیرزمینی و یخچالهای طبیعی قابل تأمین است  كندگی  و با پرا
طی فرآیندهای متعدد اعم از مهار و ذخیره ســازی،  اســتحصال، انتقال، تصفیه و توزیع در شبكه های 
كشــور پهناور ایران بسیار هزینه بر و  شــهری و روســتایی به دست می آید. فرآیندهای فوق در محدوده 

زمان بر است. 

نگاهی به بحران آب در كشور به ویژه در شهر تهران 
ون رفت از آن و راه های بر سی و ربر

تحقیق 
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كنــون در مــرز  كــه از هم ا كشــورهایی  منطقــه خاورمیانــه خواهــد بــود و 
بحران آبی قرار دارند و به ویژه در مسأله تأمین آب شیرین و آشامیدنی 
كشورهای  با مشــكل جدی مواجه هستند، برای تأمین آب مورد نیاز با 
گر در  كه ا دارای منابع آبی، درگیر خواهند شد و حتی احتمال می دهند 
ایــن منطقــه جغرافیایی جنگــی به وقوع بپیوندد. پایــه و مایه اصلی آن 
نــه زمیــن و مرز، بلكه نیاز حیاتی آنها به آب اســت و محور مناقشــه ها در 

موضوع آب قرار خواهد داشت.
كشور پهناور ایران از جمله این كشورهاست و در این منطقه جغرافیایی 
گرفتــه اســت و منابع محدود آب شــیرین آن همانطوریكه ذكر شــد  قــرار 
گــرس و ســبالن قــرار دارنــد. بــه طــوری  عمدتــاً در دامنه هــای البــرز و زا
كــه فراینــد پاالیــش و پایــش تبدیــل آب خــام بــه آب آشــامیدنی بیش از 
كه بــا مبلغ حدود  1000تومــان قیمت تمام شــده در هرمترمكعب اســت 
350 تومــان بــه دســت مصرف كننده می رســد یعنی بــه 1/3 قیمت و به 
بیانــی دیگــر آب بــه دســت آمده بــا 66درصــد یارانه بــرای آب بهــاء ارائه 

می گردد. در ضمن به ارقام فوق بایستی موارد زیر را نیز اضافه نمود:
كمتــر از ارقــام جــدول  كــه میــزان مصــرف آب آنهــا   بخشــی از خانوارهــا 
محاســبه قیمت اســت از پرداخت هزینه آب معاف هســتند از سویی با 
كه شامل تفاوت آب تولیدی و آب  آب به حساب نیامده مواجه هستیم 
مصرف شــده توســط مشتركان اســت، این بخش از آب در فرایند تولید، 
انتقــال،  تصفیــه و توزیع به هر دلیل در ابزارهای اندازه گیری به حســاب 
گرفتــه نمی شــوند، مثل آبهای نشــتی و هدررفته در تأسیســات شــهری 
و یــا در اثــر عــدم دریافــت آب بهــا  به وجــود می آینــد چنانچــه ارزش این 
كه حدود 30درصد آب تولیدی است وارد محاسبه نماییم  میزان آب را 
قیمت هر مترمكعب آب تصفیه شــده به 1500تومان می رســد؛ بنابراین 
بهینه ســازی مصرف آب و متعادل ســازی قیمت آن یكی از راه های مؤثر 
كه در  بــرای برون رفــت از مشــكل آب در ایران و از جمله در تهران اســت 
منطقه خشــك و نیمه بیابانی قرار دارد و منابع تجدیدشــونده آب در آن 
كــه 92درصــد آن فقــط در بخش  حــدود 130 میلیــارد مترمكعــب اســت 
كشــاورزی نیز  كــه از این میــزان مصرفی در  كشــاورزی مصــرف می شــود. 
حدود 66درصد آن هدر می رود و بقیه نیز به دلیل روش آبیاری ســنتی 
ع می شود و بخش دیگری از 34درصد  كشــت و زر بخشــی صرف آبیاری 
كشــاورزی نیــز یــا در زمین فرو مــی رود و یا صرف  آب مصرفــی خالــص در 
كه جداســازی آن از  كشــاورزی می گــردد  گیاهــان هــرزه و انــگل در  رشــد 

كشاورزی ایران تحمیل می كند. ع هزینه باالیی را به  كشت و زر
گران تر از قیمت  در ضمــن امــروز قیمت آب آشــامیدنی در جهان بســیار 
گر هر بشكه نفت در شرایط متعارف 100دالر باشد قیمت هر  نفت است ا
بشــكه آب شــیرین حدود 250 تا 300 دالر است بنابراین استفاده بهینه 
از آب بــه ویــژه آب آشــامیدنی و شــیرین از اهــداف راهبردی بــرای ایران 
كشــورهای حاشــیه  اســت تــا بتوان در شــرایطی از صــدور آب به ویژه به 

كشور ارز آوری نمود. خلیج فارس برای 
بــا ایــن مقدمه نســبتاً طوالنــی، به بررســی آب و تاریخچــه آن در ایران و 
جهان و آثار مصرف بی رویه آن در هســتی اجتماعی ایران و مورد تهران 

می پردازیم.

بــرای ورود بــه بحث اصلــی الزم اســت ابتدا توضیحــی در مورد 
كنیم و سپس وارد مسائل آب ایران  وضعیت آب در جهان ارائه 

و به تبع آن به مشكالت آب در شهر تهران بپردازم.
كیلومتر مكعــب آب به صــورت نزوالت  ســاالنه حــدود 110 هــزار 
كره زمیــن فــرو می ریــزد. از این میــزان نزوالت  جــوی بــر ســطح 
جــوی حــدود 70درصــد آن یعنی رقمــی حــدود 70 هزاركیلومتر 
كیلومتر  مكعب تبخیز می شود. تفاوت این دو رقم یعنی 40هزار 
مكعب منابع قابل دسترســی آب شــیرین خشكیهای جهان را 

تشكیل می دهد.
كــه میانگیــن آب  بــاال مشــخص می شــود  بــه ارقــام  بــا توجــه 
كــره زمیــن حــدود 7400  در دســترس )آب شــیرین( در ســطح 
مترمكعــب به ازاء هر نفر در ســال می باشــد یعنــی روزانه حدود 
زمیــن  كــره  در  انســان  هــر  آب  ســرانه  میانگیــن  20مترمكعــب 
كندگــی جغرافیایی و شــرایط آب و  كــه با توجه بــه پرا می باشــد 
كشــورها ایــن میانگیــن دارای دامنــه تغییــرات بســیار  هوایــی 

گسترده ای است.
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كه از رابطه زیر به دست می آید: متخصصان هیدرولوژی با محاسبه شاخص سرانه آب 

 

3 

حدود كيلومترساالنه ميهزار فرو زمين كره سطح بر جوي نزوالت صورت به آب نزوالتمكعب ميزان اين از ريزد
حدود رقمجوي يعني آن ميحدوديدرصد تبخيز مكعب يعنيهزاركيلومتر رقم دو اين تفاوت هزارشود

منابع مكعب دسترسيكيلومتر ميقابل تشكيل را جهان خشكيهاي شيرين دهدآب
ار به توجه ميبا مشخص باال آبقام ميانگين كه دسترسشود شيريندر حدودآب زمين كره سطح در

مي سال در نفر هر ازاء به حدودمترمكعب روزانه يعني زمينباشد كره در انسان هر آب سرانه ميانگين مترمكعب
ومي آب شرايط و جغرافيايي پراكندگي به توجه با كه مباشد اين كشورها بسيارهوايي تغييرات دامنه داراي يانگين

استايگسترده
هيدرولوژي آبمتخصصان سرانه شاخص محاسبه ميبا دست به زير رابطه از آيدكه

كل	آب	موجود
آبكل	جمعيت سرانه شاخص

مي تقسيم عمده گروه سه به آب سرانه ميزان براساس را كنندكشورها
آب پر كشورهاي ـ

اين آبدر سرانه ميزان استكشورها باالتر و مترمكعب
آب كم كشورهاي ـ

بين آب ميزان كشورها اين طبقهتادر كشورها از گروه اين جزء ايران كشور كه است بنديمترمكعب
شودمي

خشك كشورهاي ـ
از كمتر كشورها ايناين است ذكر به الزم دارند آب سرانه ميمترمكعب نيز آب بحران مرز را آب گويندميزان

ضمن بيندر شاخصهاي بينالملليبراساس آنها آب سرانه ميزان كه باتاكشورهايي باشد مترمكعب
ميزان و هستند مواجه آب كمكمبود مرز را آب سرانه كردهمترمكعب تعيين روشناندآبي بحث،شدنتربراي

روي بر آب ميوضعيت ارائه زير جدول در را زمين دهيمكره

شماره زمين–جدول كره روي بر آب فراواني توزيع

مترمكعب ميليارد به ارقام
درصد و ميزان

آب نوع
درصدميزان

جاري آبهاي
زيرزميني آبهاي

آب تبخير
زمينكل كره روي بر ساليانه بارش

شماره آبطبقه–جدول سرانه ميزان براساس كشورها بندي

گروه عمده تقسیم می كنند: كشورها را براساس میزان سرانه آب به سه 
كشورهای پر آب 1ـ 

كشورها میزان سرانه آب 2500 مترمكعب و باالتر است. در این 
كم آب كشورهای  2ـ 

كشــور ایران جزء این  كه  كشــورها میــزان آب بین 1000تا 2000 مترمكعب اســت  در ایــن 
كشورها طبقه بندی می شود. گروه از 

كشورهای خشك 3ـ 
كمتر از 1000 مترمكعب ســرانه آب دارند. الزم به ذكر اســت این میزان آب  كشــورها  این 

را مرز بحران آب نیز می گویند.
كــه میزان ســرانه آب آنها بین  كشــورهایی  در ضمن براســاس شــاخصهای بین المللی 
كمبــود آب مواجــه هســتند و میــزان 1000 مترمكعب  1000 تــا 1700 مترمكعــب باشــد بــا 
كرده اند. برای روشــن تر شــدن بحــث، وضعیت آب بر  كم آبــی تعیین  ســرانه آب را مــرز 
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كره زمین را در جدول زیر ارائه می دهیم. روی 

كره زمین جدول شماره 1  توزیع فراوانی آب بر روی 

3 

حدود كيلومترساالنه ميهزار فرو زمين كره سطح بر جوي نزوالت صورت به آب نزوالتمكعب ميزان اين از ريزد
حدود رقمجوي يعني آن ميحدوديدرصد تبخيز مكعب يعنيهزاركيلومتر رقم دو اين تفاوت هزارشود

منابع مكعب دسترسيكيلومتر ميقابل تشكيل را جهان خشكيهاي شيرين دهدآب
ار به توجه ميبا مشخص باال آبقام ميانگين كه دسترسشود شيريندر حدودآب زمين كره سطح در

مي سال در نفر هر ازاء به حدودمترمكعب روزانه يعني زمينباشد كره در انسان هر آب سرانه ميانگين مترمكعب
ومي آب شرايط و جغرافيايي پراكندگي به توجه با كه مباشد اين كشورها بسيارهوايي تغييرات دامنه داراي يانگين

استايگسترده
هيدرولوژي آبمتخصصان سرانه شاخص محاسبه ميبا دست به زير رابطه از آيدكه

كل	آب	موجود
آبكل	جمعيت سرانه شاخص

مي تقسيم عمده گروه سه به آب سرانه ميزان براساس را كنندكشورها
آب پر كشورهاي ـ

اين آبدر سرانه ميزان استكشورها باالتر و مترمكعب
آب كم كشورهاي ـ

بين آب ميزان كشورها اين طبقهتادر كشورها از گروه اين جزء ايران كشور كه است بنديمترمكعب
شودمي

خشك كشورهاي ـ
از كمتر كشورها ايناين است ذكر به الزم دارند آب سرانه ميمترمكعب نيز آب بحران مرز را آب گويندميزان

ضمن بيندر شاخصهاي بينالملليبراساس آنها آب سرانه ميزان كه باتاكشورهايي باشد مترمكعب
ميزان و هستند مواجه آب كمكمبود مرز را آب سرانه كردهمترمكعب تعيين روشناندآبي بحث،شدنتربراي

روي بر آب ميوضعيت ارائه زير جدول در را زمين دهيمكره

شماره زمين–جدول كره روي بر آب فراواني توزيع

مترمكعب ميليارد به ارقام
درصد و ميزان

آب نوع
درصدميزان

جاري آبهاي
زيرزميني آبهاي

آب تبخير
زمينكل كره روي بر ساليانه بارش

شماره آبطبقه–جدول سرانه ميزان براساس كشورها بندي

كشورها براساس میزان سرانه آب جدول شماره 2 - طبقه بندی 

 

مترمكعب به ارقام
آب ميزان

كشورها وضعيت
آب ميزان

پرآب مترمكعبكشورهاي
آب كم مترمكعبتاكشورهاي

خش مترمكعبزيركشورهاي

مي نشان ايران در آب وضعيت جويبررسي نزوالت ميزان كه مختلدردهد حدودازكشورمناط تا
از كشور در دما درجه تفاوت به توجه با و است نوسان در سال در تاميليمتر صفر زير ميزاندرجه سانتيگراد درجه

بين ساالنه استتاتبخير آبهرميليمتر تبخير زمينميليمتر كره استمعادلدر آب مترمكعب ميليارد
ا كه است ذكر شايان حدودو كه گسترده تبخير اين از شده تشكيل ايرانبرهاي بارش كل مرادرصد بهدهيتشكيل د

مي حركت دور شرقيخاور جنوب آسياي كشورهاي و ين هندو كشورهاي در و ميكنند مناطوكنندريزش دسترس از
مي خار ايران ازجغرافيايي مترمكعبگردد ميميليارد ايران در سال در كه شدآبي اشاره همانطوريكه حدودبارد
مي تبخير آن حدوددرصد و ميشود باقي مصر براي آن مترمكعب كهميليارد درماند آن اموردرصد

درصدكشاورزي هفت ميو ميشودمصر نشان ارقام و ازآمار بي روز تكنولوژي از استفاده عدم دليل به درصددهد
مي هدر كشاورزي در مصرفي سرمايهآبهاي با ميرود بخ اين در اري آبهاگ از توجهي قابل بخ رفتن هدر از شود

كرد جلوگيري
مي نشان ايران در شده ام ان سالبررسيهاي در سربهحدوددهد حالت در آب وضعيت ر ن از قرارشهر سر

و هستندارند تن مرز در كشور ميشهر شهرها اين جمله از تهران كه مشخصد بررسيها اين در كه طوري به باشد
آب منابع دسترسگرديد حدودقابل كشور برايدر ميزان اين است مترمكعب مترمكعبتهرانميليارد ميليارد

آبمي سرانه ايران در دسترسباشد تهرابودهمترمكعبحدودقابل استان سرانه سهم ونو است مترمكعب
ميزان اين تهران شهر ميانگينحدودسرانهبراي به توجه با است كورمترمكعب ايرانم رده، آبدر كم كشورهاي

مي حدودقرار بارندگي ميانگين ايران در دارد وجود آب تن آن در و ميانگينگيرد به نسبت كه است ميليمتر
كره سطح در ساالنه حدودزمينبارندگي استكه ازميليمتر كمتر ميانگين استميانگيناين جهان بارندگي

حدودآندرصدحدود كه است ذكر به ميالزم تشكيل كوهستاني مناط را ايران مساحت يعنيدرصد دهد
حدود كوهستانيمساحتي مناط ايران مربع ااستهزاركيلومتر در بارندگي ميزان حدودكه مناط ين

بهتر بياني به است ميميليمتر ريزش كوهستاني مناط در ايران بارش از ميكنددرصد خار دسترس از باشوندو
شدبهتوجه گفته ه سالآن در كشور بارششهر ميانگين با تهران و هستند تن مرز ازدر كه ميليمتر

كشور بارندگي استكهمتوسط استميليمتر ميو،كمتر تن مرز در شده واقع شهرهاي از باشديكي
ميانگين طور به يدرتهران كمهر سال سه حتي يا و دو آب پر نسبتا خشكساليآبيسال سالو از طوريكه به دارد

سال تا كه شد خشكسالي دوره وارد تهران بعد سالبه در امروز و داشت خشكساليمادامه بروز شاهد ددا
هستيم آن در

سال مهرماه از كه دهد مي نشان زمانحدودآمارها به نسبت كه است داشته وجود كشور در بارندگي ميليمتر
شته گ سال ميمشابه نشان كاه كهدرصد تهران در بارش ميانگين به توجه با كه ايندهد است ميليمتر
بي تهران در ميكاه نيز ماههشتر سه در كه آن بر ا م سالباشد درحدوداول آب مصر افزاي درصد

مي الزم نيز را نكته اين ذكر است داشته وجود كنارتهران در كه است كشوري مركز يا و پايتخت تنها تهران كه دانم

         
كه میــزان نزوالت  بررســی وضعیــت آب در ایــران نشــان می دهــد 
كشــور از 100 تــا حــدود 700 میلیمتر در  جــوی در مناطــق مختلف 
كشــور  ســال در نوســان اســت و بــا توجه بــه تفــاوت درجه دما در 
از 20 درجــه زیر صفر تا 43 درجه ســانتیگراد میزان تبخیر ســاالنه 
كره  بیــن 250 تــا 300 میلیمتر اســت )هــر 2 میلیمتر تبخیــر آب در 
ذكــر  شــایان  و  اســت(  آب  مترمكعــب  میلیــارد   3 معــادل  زمیــن 
كه حدود  گســترده  كه ابرهای تشــكیل شــده از این تبخیر  اســت 
كل بارش ایران را تشــكیل می دهــد به خاور دور حركت  70درصــد 
كشــورهای آســیای جنوب  كشــورهای هندوچین و  می كنند و در 
شــرقی ریــزش می كننــد و از دســترس مناطــق جغرافیایــی ایــران 
كــه در ســال در  ج می گــردد. از 412 میلیــارد مترمكعــب آبــی  خــار
ایران می بارد. همانطوریكه اشــاره شــد حدود 70درصد آن تبخیر 
می شــود و حــدود 130 میلیــارد مترمكعــب آن برای مصــرف باقی 
كشــاورزی و هفت درصدشــرب  كه 93درصد آن در امور  می مانــد 
و امور دیگر  مصرف می شــود آمار و ارقام نشــان می دهد به دلیل 
عدم استفاده از تكنولوژی روز بیش از 66درصد آبهای مصرفی در 
كشــاورزی هدر می رود با ســرمایه گذاری در این بخش می شــود از 

كرد. هدر رفتن بخش قابل توجهی از آبها جلوگیری 
بررسیهای انجام شده در ایران نشان می دهد در سال 93 حدود 
517 شــهر از نظــر وضعیــت آب در حالت سربه ســر قــرار دارند و 12 
كه تهــران از جمله این شــهرها  كشــور در مــرز تنش هســتند  شــهر 
گردید منابع آب  كه در این بررسیها مشخص  می باشــد به طوری 
كشور حدود 130 میلیارد مترمكعب است؛ این  قابل دســترس در 
میــزان بــرای تهــران 4/2 میلیــارد مترمكعــب می باشــد. در ایران 
ســرانه آب قابــل دســترس حــدود 1400 مترمكعــب بــوده و ســهم 
ســرانه استان تهران 1000 مترمكعب اســت و برای شهر تهران این 

میــزان ســرانه حــدود 500مترمكعب اســت. بــا توجه بــه میانگین 
كم آب قرار می گیرد و در آن تنش  كشورهای  مذكور، ایران در رده 
آب وجــود دارد. در ایــران میانگیــن بارندگی حــدود 240 میلیمتر 
كــره  كــه نســبت بــه میانگیــن بارندگــی ســاالنه در ســطح  اســت 
كمتر از 1/3  زمیــن )كــه حدود 860 میلیمتر اســت( این میانگیــن 
میانگیــن بارندگــی جهــان اســت )حــدود 28درصــد(. الزم به ذكر 
كوهســتانی  كه حــدود 54درصد مســاحت ایران را مناطق  اســت 
تشــكیل می دهــد یعنــی مســاحتی حــدود 890 هزاركیلومتر مربع 
كه میزان بارندگی در این مناطق  كوهســتانی است  ایران مناطق 
حدود 310 میلیمتر اســت. به بیانی بهتــر 70درصد از بارش ایران 
ج می شوند  كوهستانی ریزش می كند و از دسترس خار در مناطق 
كشور در سال 93 در مرز تنش  گفته شد 12 شهر  با توجه به آنچه 
كه از متوســط  هســتند و تهــران بــا میانگیــن بــارش 231 میلیمتر 
كمتــر اســت، و یكــی از  كشــور )كــه 251 میلیمتــر اســت(  بارندگــی 

شهرهای واقع شده در مرز تنش می باشد. 
تهران به طور میانگین در هر یك ســال نســبتاً پر آب دو و یا حتی 
كم آبی و خشكســالی دارد به طوریكه از سال 1377 به  ســه ســال 
كه تا سال 80 ادامه داشت  بعد تهران وارد دوره خشكســالی شــد 
و امروز در سال 93 مجددا شاهد بروز خشكسالی در آن هستیم. 
كه از مهرماه سال 92 حدود 233 میلیمتر  آمارها نشان می دهد 
كه نســبت به زمان مشابه  كشــور وجود داشــته اســت  بارندگی در 
كــه بــا توجه به  كاهــش نشــان می دهــد  گذشــته 15درصــد  ســال 
كاهش در  كه 231 میلیمتر اســت ایــن  میانگیــن بــارش در تهــران 
كه در ســه ماهــه اول  تهــران بیشــتر نیــز می باشــد. مضــاف بــر آن 
ســال 93 حــدود 10/5 درصد افزایش مصــرف آب در تهران وجود 
كه تهــران تنها  داشــته اســت. ذكــر این نكتــه را نیــز الزم می دانــم 
كنار رودخانه آب شیرین و  كه در  كشوری است  پایتخت و یا مركز 
یا درجه آب شــیرین بنا نشــده اســت و آب مورد نیاز آن از مناطق 
دیگــر و دوردســت تأمیــن می شــود بــه طوریكــه انتقال آب از ســد 
كیلومتر خط انتقال دارد. شــبكه آب  ماملــو بــه تهران حــدود 87 
كــه 34درصد آبهای  تهــران متعلق به حدود 70 ســال قبل اســت 
كه بــه دلیل  در جریــان آن جــزء آبهــای بــه حســاب نیامده اســت 
ج می شود البته  نشــتی و پوســیدگی لوله های آن از دســترس خار
بــا تمهیــدات و اقدامهایی چون نشــت یابی و ترمیم لوله های آب 

كاهش یافته است. این میزان به 24درصد 
منابع آبی ســامانه شرق تهران از )سد لتیان و الر( تأمین می شود 
كاهش آب نشان می دهد.  گذشــته  كه 50درصد نســبت به ســال 
ج در  كر منابع آبی ســامانه غرب تهران از جمله سد طالقان و سد 
كاهش یافته  گذشته  سال جاری حدود 30درصد نسبت به سال 
كــه بــرای دریافت بهتــر توزیع فراوانــی حجم آبهــای تأمین  اســت 
شده برای تهران را از سدها و چاه های حفر شده در جدول   های 

فوق  ارادئه می دهیم.
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كــه روزانــه در پیك آبــی مصرف  كــرد  بایــد ایــن نكتــه را نیــز اضافــه 
كه  حــدود 4/5 میلیــون مترمكعــب آب در تهــران تولید می شــود 
معــادل 52 مترمكعــب آب در ثانیــه اســت و مصــرف ســرانه آب در 
كه نشــان می دهد هــر فرد تهرانی به  تهران حدود 320 لیتر اســت 
میــزان دوبرابــر اســتانداردهای جهانی مصــرف آب دارد )به خاطر 
كــه میانگین بــارش در تهــران حدود 28درصــد میانگین  بیاوریــم 

جهانی است(
كشور را داراست  كل منابع آب  كمتر از 2درصد  كه تهران  می دانیم 
كشــور را در خــود جای داده  ولــی بیــش از بیســت درصد جمعیت 
كه  گرفــت. همانطوری  اســت لــذا بایــد بحــران آب در آن را جــدی 
كن تهــران 500 مترمكعب  اشــاره شــد ســهم ســرانه آب هر فرد ســا
در ســال اســت و ایــن رقــم بــرای اســتان تهــران 1000مترمكعب در 
كه  كشــور حدود 2000 مترمكعب در ســال اســت  كل  ســال و برای 
كشــور از  كل  نشــان می دهــد تــا چــه حدی شــهر تهران نســبت به 
تنــش آبی بیشــتری رنــج می برد. ضمــن اینكه مصرف ســاالنه آب 
كــه این میــزان مصرف 50  تهــران 1/05 میلیــارد مترمكعــب اســت 
میلیــون مترمكعــب بیشــتر از ظرفیت طبیعی تولیــد آب برای این 

شهر می باشد.
كــه 60درصــد آب تهران  بررســیهای دقیــق آماری نشــان می دهد 
از منابــع ســطحی و 40درصــد دیگــر آن از منابــع زیرزمینــی تأمین 
كاهش حجم آب  می شــود. )كــه این درصد در ســال 93 به دلیــل 
كرده است( 91درصد  ســدها طبق جدول ارائه شده در قبل تغییر 

مشــتركان آب تهران را مشــتركان خانگی، 7درصد آن را مشــتركان 
تجــاری و حــدود 1درصــد آن را مشــتركان اداری و 0/5 درصــد را 
مشــتركان نظامــی و 0/5 دصــد دیگــر را ســایر مشــتركان تشــكیل 

می دهند.
حــدود بیســت الــی ســی درصــد از آب مصرفــی صرف آشــامیدن و 
پخــت و پــز و بقیه برای ســایر مصارف از جمله مصارف بهداشــتی 

می رسد.
بــا توجــه بــه اینكــه قیمــت تمــام شــده آب آشــامیدنی در تهــران 
حدود1000 تومان اســت و مصرف كننده نهایــی حدود 350تومان 
به ازاء هر مترمكعب برای آن می پردازد شاید اصالح قیمت یكی از 

كه آب تهران به صورت بهینه مصرف  شود. عوامل مؤثری باشد 
كــه نیــاز بــه آب در ســال 1400 در تهران  بررســیها نشــان مــی دهد 
حدود 1434 میلیون مترمكعب خواهد شد. اختالف نیاز با توجه 
كــه حــدود 1050 میلیون  بــه آبهای اســتحصال شــده بــرای تهران 
كمبــودی حــدود 584 میلیون مترمكعــب را در  مترمكعــب اســت 

سال 1400 نشان می دهد.

كه چنانچــه تمهیداتی اندیشــیده  آمارهــای فــوق نشــان می دهد 
نشــود مشــكل آب تهــران وارد مرحلــه حــادی خواهــد شــد و این 
كه از دور دســت برای  كه برای منابع آبی  احتمــال نیز وجــود دارد 
تهــران آورده می شــود خلــل وارد شــود و مردم شــهرهای حاشــیه 
ایــن منابــع آبی، در شــرایط ویژه مانع انتقال آب شــوند و مشــكل 

توزیع فراوانی تأمین آب تهران بر حسب آب سد و آب چاه

 

نياز مورد آب و است نشده بنا شيرين آب ه در يا و شيرين آب ميآنرودخانه مين ت دوردست و ديگر مناط بهاز شود
سد از آب انتقال حدودماملوطوريكه تهران داردبه انتقال خط حدودكيلومتر به متعل تهران آب قبلشبكه سال

كه لولهاست پوسيدگي و نشتي دليل به كه است نيامده حساب به آبهاي جزء آن جريان در آبهاي ازدرصد آن هاي
ميدس خار نشتترس ون اقدامهايي و تمهيدات با البته لولهشود ترميم و بهيابي ميزان اين آب كاههاي درصد

است يافته
مي مين ت الر و لتيان سد از تهران شر سامانه آبي كهمنابع كاهشود شته گ سال به نسبت نشانآبدرصد

جملمي از تهران رب سامانه آبي منابع حدوددهد جاري سال در كر سد و طالقان سد نسه شتهدرصد گ سال به بت
است يافته اهكاه و سدها از را تهران براي شده مين ت آبهاي م ح فراواني توزيع بهتر دريافت براي شدهكه حفر هاي

مي ارادئه زير جدول دهيمدر
مين ت سدهاي در آب م فراواني رانتوزيع ت آب كننده

مترمكعب ميليون به ارقام
سد سالنام در خيره سالميزان در خيره آبميزانميزان افزاي يا كاهكاه د در

اميركبير
لتيان

الر
طالقان
ماملو

م ك جمع
سدهاآب

اه آب و سد آب ب بر ران ت آب مين ت فراواني توزيع
مترمكعب ميليون به ارقام

آب مين ت منبع
ران ت

به واقعي مين ت ميزان
مترمكعب ميليون

د سالدر وردر در
امكان

د ميندر ت

سدها
هااه

جمع

نكته اين اضافهرابايد حدودكهكردنيز مصر آبي پي در مترروزانه آبميليون تهرانمكعب ميدر شودتوليد
معادل حدودكه تهران در آب سرانه مصر و است انيه در آب كهمترمكعب است ميليتر فردنشان هر دهد
به آبتهراني مصر جهاني استانداردهاي دوبرابر حدودداردميزان تهران در بارش ميانگين كه بياوريم خاطر به

است جهاني ميانگين درصد
ازدانيممي كمتر تهران ازكه بي ولي داراست را كشور آب منابع كل خودبيستدرصد در را كشور جمعيت درصد

است داده آنبايدالجاي در آب سهمتگرفجديرابحران شد اشاره كه تهرانهمانطوري ساكن فرد هر آب سرانه
تهران استان براي رقم اين و است سال در حدودمترمكعب كشور كل براي و سال در مترمكعب
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كند بنابراین با  آب تهران در آینده احتمال دارد حتی بعد سیاســی پیدا 
توجه به چشم انداز بحران آب در تهران حتما باید راهكارهای راهبردی 

كار بســت و راه هــای حل مشــكل آب تهــران و پیشــگیری از  بــرای آن بــه 
وقوع بحران در آن را می توان در چارچوب نظری زیر ارائه داد:  

بــا توجه بــه مدل باال و مطالب ارائه شــده در 
كه  صفحات قبل این مقاله مشخص می شود 
تأمیــن آبهای جدیــد برای تهــران امكان پذیر 
بــه  شــهرها  ســایر  آب  انتقــال  زیــرا  نیســت، 
تهــران اواًل هزینه هــای بســیار ســنگینی دارد 
از  اســت  دشــوار  آن  مالــی  منابــع  تأمیــن  كــه 
كه خود در شــرایط تنــش آبی قرار  شــهرهایی 
می گیرنــد انتقــال آب بــه تهــران شــوند شــاید 
مقــدور نباشــد و در مورد منابــع زیرزمینی نیز 
كه طبق بررســیهای علمی در مورد  گفت  باید 
كثر 250  آبهای زیرزمینی تهران برداشــت حدا
میلیــون مترمكعــب از آبهــای زیرزمینــی مجاز 
می باشــد در صورتیكــه در شــرایط فعلی بیش 
از 450 میلیــون مترمكعب از آبهای زیرزمینی 
تهران برداشــت می شــود و این امر تعادلهای 
توپولوژیكــی خــاك را برهــم می زنــد بــه طوری 

كــه پاییــن رفتــن ســفره های آبــی و خالءهــای ناشــی از آن در طی چهل 
ج شــده اســت و این  كر گذشــته باعث نشســت 1/5 متری دشــت  ســال 
شــرایط تخریــب و ویرانــی ســكونتگاه های انســانی را موجــب می گــردد 
ضمن اینكه آب ســنگین و پرامالح ناشــی از پایین رفتن سفره های آبی، 
هزینه های اســتحصال و تصفیه آن را بسیار باال می برد. بنابراین امكان 
اســتفاده خطــی از آب در تهــران وجود نــدارد و باید روشــهای دیگری از 
كامل آب  جملــه بازیافــت آبهای مصرفــی را مدنظر قرار داد. زیــرا تصفیه 
در شــرایط فعلی و وارد ســاختن آن در شبكه های آبرسانی به سرعت آن 
را بــه فاضــالب تبدیل می كند بــا عنایت به باال بــودن هزینه پاالیش آب 
این شــیوه اســتفاده از آب دیگــر امكان پذیر نمی باشــد. لذا می بایســتی 
گندزدایــی آبهــا آنچه وارد شــبكه آبرســانی می شــود آب خام باشــد تا  بــا 

بــه مصــارف غیرآشــامیدنی و پخت و 
پــز برســد و آب آشــامیدنی و پخــت و 
كــه حدود 20الی 30درصد مصرف  پز 
مشــتركان خانگی را تشكیل می دهد 
كامل شــده  بــه صورت آبهای تصفیه 
اختیــار  در  بطــری  بســته بندی  در 
كنــار ایــن  گیــرد. در  شــهروندان قــرار 
كارهــای فنــی از  عمــل بایــد از ســازو 
كاهنــده فشــار و  ابزارهــای  از  جملــه 
كاهــش  تركیــب هــوا بــا آب نیــز بــرای 
مصــرف و بهینه ســازی آن اســتفاده 
كــرد. از همــه مهمتــر فرهنگ  ســازی 
كــه  اســت  آب  بهینــه  مصــرف  بــرای 
بــا  زمینــه  ایــن  بایــد ســعی شــود در 
گاهــی  اطالع رســانی،  آ روشــهای 
بخشــی ضرورت توجه بیشتر به آب و 
گیرد تا نقش ارزنده و ســازنده  اهمیــت و ارزش آن بایــد در برنامه ها قرار 
آب، از نگــرش بــه بینــش و ســپس اهمیــت آن را بــه رفتــار نهادی شــده 
گــردد  و بــا مــدل برنامه ریزی آمایش ســرزمینی از ســرریز شــدن  تبدیــل 
گســترش امكانات زیســتی  كالن شــهر تهران مانع شــویم و با  جمعیت به 
كوچك و متوســط و صنایــع تبدیلی در  به ویژه با رشــد و توســعه صنایع 
كه تهران  كاهش دهیــم  شــهرهای مهاجرفرســت بــار جمعیتی تهــران را 
ظرفیــت پذیــرش مهاجرتهــای اجباری را ندارد و چنانچــه در این زمینه 
كار جــدی انجام نشــود تهران با بحرانهای جــدی اجتماعی و اقتصادی 
از جملــه بحــران آب مواجــه خواهــد شــد. لــذا بایــد بــرای آب این شــهر 
گر آنها را  كارآمد اندیشــیده شــود و ا برنامه ریزی های دقیق و تمهیداتی 

كار نبریم فردا دیر خواهد بود. امــروز به 

 راهکارهای پیشگیری از وقوع بحران آب در تهران

مي نشان كه است سال در آبيمترمكعب تن از كشور كل به نسبت تهران شهر حدي ه تا ميبيشتريدهد ردبرن
تهران آب ساالنه مصر اينكه استضمن مترمكعب مصركهميليارد ميزان ازاين بيشتر مترمكعب ميليون

آبطبيعيرفيت ميايربتوليد شهر باشداين
مي نشان آماري دقي كهبررسيهاي ودهد سطحي منابع از تهران آب زيرزمينيدرصد منابع از آن ديگر درصد

مي مين سالشودت در درصد اين كردهكه تغيير قبل در شده ارائه جدول طب سدها آب م ح كاه دليل به
خانگي،است مشتركان را تهران آب مشتركان حدوددرصد و اري ت مشتركان را آن مشتركاندرصد را آن درصد

و واداري امي ن مشتركان را مشتركاندرصد ساير را ديگر ميدصد دهندتشكيل
مصارحدود جمله از مصار ساير براي بقيه و پز و پخت و آشاميدن صر مصرفي آب از درصد سي الي بيست

مي  رسدبهداشتي
آب شده تمام قيمت اينكه به توجه دربا حدودآشاميدني استتهران حدودمصروتومان نهايي تومانكننده

مترمكعب هر ازاء ميبرايبه قيمتشايدپردازدآن مصراص بهينه صورت به تهران آب كه باشد ري م عوامل از يكي
شود

سال در آب به نياز كه دهد مي نشان حدودبررسيها تهران بادر نياز اخت شد خواهد مترمكعب ميليون
حدود كه تهران براي شده استحصال آبهاي به مترمكتوجه حدودميليون كمبودي است مترمكعبعب ميليون

سال در ميرا دهدنشان
مي نشان فو اينآمارهاي و شد خواهد حادي مرحله وارد تهران آب مشكل نشود انديشيده تمهيداتي ه نان كه دهد

كه دارد وجود نيز ميآبيمنابعبراياحتمال آورده تهران براي دست دور از شوشودكه وارد وخلل شهرهايد مردم
آبي منابع اين هحاشي وي شرايط در آينده، در تهران آب مشكل و شوند آب انتقال داردحتمامانع سياسيحتيال بعد

كند شمپيدا به توجه با بستبنابراين كار به آن براي راهبردي راهكارهاي بايد حتما تهران در آب بحران راهانداز هايو
و تهران آب مشكل راحل آن در بحران وقوع از وبميپيشگيري ار در ريتوان دادن ارائه زير

ران ت در آب ران ب وقو از يري پيش راهكارهاي

منابع ازدياد

مصر مديريت

جديد آب مين  ت

مصرفي آبهاي  بازيافت

افزاري  سخت

افزاري  نرم

سطحي  آبهاي

زير  زمينيآبهاي
 اه

 قنات
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گوار از  گر شــاهد اتفاقــات نا كیــد بــر اینكه ا وزیــر راه و شهرســازی بــا تا
گودبرداری های نادرســت هســتیم حتما بخشی از آن مربوط  جمله 
گفت: برای سالم سازی  به مرجع صدور پروانه ساختمانی می شود، 
فعالیت ها باید درآمد شــهرداری ها از صدور پروانه های ســاختمانی 
گزارش خبرگزاری ایسنا، دكتر عباس آخوندی با اشاره  جدا شود.  به 
كارفرما  كه  كرد: در مواقعی  به محیط فعالیت نظام مهندسی تصریح 
كیفیت اجرا، بهتر خواهد  دولت است به خاطر تعریف موارد نظارتی، 
كارفرمای حقیقی ممیزی تعریف نشــده اســت و در  بود ولی در مورد 

كیفیت در این بخش هستیم.  كاهش  نتیجه شاهد 
كنترل  كرد: بر اساس قانون، مسئولیت  وزیر راه و شهرســازی تصریح 
ح هــای ســاختمانی توســط بخش  كیفیــت در خصــوص اجــرای طــر
خصوصــی، شــهرداری ها مراجــع صدور پروانه ســاختمانی هســتند. 
كیفیــت نامطلوب ســاخت آیا  كه در صــورت  حــال ســوال این اســت 
كارشان را درست انجام نمی دهند یا این ضعف از نظام  مهندســان 

كنترلی و نظارت است؟ 
كرد: معتقدم شــهر یک مجموعه اجتماعی اســت و پیش  وی اظهار 
كالبــدی شــهر شــامل ســاختمان و معابــر باشــد؛  از اینكــه مجموعــه 
انســان هــا و نظــام حكمروایی محلی شــهر را شــكل می دهــد. حال 
كــه وجــود دارد در نظــام حكمروایــی محلــی امــكان تامین  مشــكلی 
مالــی وجــود ندارد و برای تامیــن مالی اقدام به فروش شــهر و منافع 
كه باید این موضوع در سطح دولت مركزی،  كند  آتی شهروندان می 

محلی و مجلس برای یكبار حل شود. 
كه در سال 1386  كشور  آخوندی افزود: بر اساس بررسی در چندین 
كه رابطه ای بین مالیه محلی و مالیه ملی  انجام دادم مشخص شد 
وجود دارد. به عبارت دیگر بخشــی از درآمد از دولت مركزی اســت و 
كمک ها به  بخشی از طریق مالیات بر سوخت و ارزش افزوده و سایر 

منظور رفع عدم تعادل بین شهرها پرداخت می شود. 
كامال متكی بر دولت بودند  كشــور شــهرداری ها  گفت: زمانی در  وی 
كامال مستقل باشند.  كه شــهرداری ها باید  گفته شــده  و زمانی دیگر 
كــه چــه نســبتی از هزینه  كنون مشــخص نشــده اســت  همچنیــن تا
های شهرداری ها از محل درآمد خود و چه نسبتی از بودجه دولتی 
كه این آغــازی برای انحــراف در تامین مالی شــهرداری  تامیــن شــود 

ها ست. 
كــه توســط  وزیــر راه و شهرســازی توضیــح داد: عــوارض ســاختمانی 
كنترل نقشــه و  شــهرداری هــا بایــد دریافت شــود صرفــا بــرای هزینه 
كمی می  كــه در مجموع هزینه بســیار  كار اســت  بازرســی برای پایان 
كه شهرداری ها را  شــود. بنابراین عوارض ســاختمانی رقمی نیســت 
كمیســیون ماده پنج و ماده 100 شهرداری ها  كند و اســتفاده از  اداره 

گرفت.  كسب درآمد مورد توجه قرار  برای 
كار شــهرداری ها االن مشــكل  كردن  وی بــا اشــاره به اینكه منضبط 
اســت، یــادآور شــد: قانــون نظــام مهندســی از تمــام مهندســان می 
كه تمام قوانین و مقررات ملی ساختمان و اصول شهرسازی  خواهد 
گذاشــته می شــود زیرا  كننــد در حالــی تمــام قوانیــن زیرپــا  را رعایــت 

كرده ایم و  محیطــی مغشــوش و بی انضباط برای مهندســان ایجــاد 
گودبــرداری های غیــر اصولی  گــواری همچون  گــر شــاهد اتفاقــات نا ا
هســتیم حتمــا بخشــی از آن بــه مراجــع صــدور پروانــه ســاختمانی 
گر شهر آلوده است و ترافیک  كرد: ا كید  مربوط می شــود. آخوندی تا
نامنظــم داریــم محصــول نحوه تامین منابع مالی شــهرداری اســت. 
كه در هیات وزیران تشــكیل شــده اســت  كالنشــهرها  كمیســیون  در 
اصلــی ترین مســاله مورد نظر بنــده، نحوه درآمد و هزینه شــهرداری 
كه محیط فعالیت مهندســان را تشــكیل داده است و عمال  ها اســت 
كیفیــت فعالیتهای  كاهش  كــه  كارآمدی شــده ایم  دچــار سیســتم نا
مهندســی را در پــی داشــته اســت.وزیر راه وشهرســازی در بخــش 
دیگری از ســخنانش در خصوص نظام مهندسی به عنوان یک نهاد 
كنترل ســاختمان  كرد: در ماده چهار قانون نظام مهندســی و  اظهار 
كه اشتغال  اشخاص  حقیقی  و حقوقی  به  آن  دسته  از امور  آمده است 
فنی  در بخشهای  ساختمان  و شهرسازی  مستلزم  داشتن  صالحیت  
حرفه ای  اســت . این مهمترین نكته در قانون نظام مهندســی است 
كــه در عمــل ابن بحث بســیار ناقــص و در برخی مــوارد وارونه تعریف 

شده است. 
غ از مــاده چهار قانون  وی افــزود: در حــال حاضر امكان اشــتغال فار
كه  كســانی  كنترل ســاختمان فراهم اســت و تمام  نظام مهندســی و 
كنند از این مجرا برای دریافت صالحیت  كار مهندسی می  در دولت 
كننــد و برخــی از افــراد شــاغل در شــهرها نیــز فاقــد ایــن  عبــور نمــی 

صالحیت هستند. 
گفــت: امــر مهندســی بــر اســاس مــاده چهــار قانــون نظام  آخونــدی 
گونه فعالیتــی اعم از  كنتــرل ســاختمان عام اســت و هــر  مهندســی و 
دولتی و خصوصی را شــامل می شــود و در این ماده صالحیت ها بر 

كارفرما تعریف نشده است.  اساس 
كنترل  وی توضیح داد: در خصوص بازنگری قانون نظام مهندسی و 
كلیدی در ساماندهی و سازماندهی امر  ساختمان باید به این نكته 
كشــور برگردیم و مواد 33 و 34 نیز ماده چهار را تقویت  مهندســی در 
می كننــد. در حقیقــت در این موضوع اشــكال از قانون نیســت بلكه 

مساله در اجرای قانون است. 
كــرد: داشــتن صالحیت برای اشــتغال  وزیــر راه وشهرســازی تصریــح 
كار  كافــی ســاماندهی  كار مهندســی شــرط الزم اســت امــا شــرط  در 
كاری اســت. همچنین وقتی در قانون  مهندســان در زیربخش های 
امور را با اقدام مهندسان می سنجند مفهوم پیوستگی، یكپارچگی، 

كنار می رود.  مسائل حقوقی شركت و غیره، همه 
كنتــرل  و  مهندســی  نظــام  قانــون   33 مــاده  در  كــرد:  اضافــه  وی 
كه رعایــت آنها در  كــه اصــول و قواعد فنــی  كیــده شــده  ســاختمان تا
طراحــی، محاســبه، اجــرا، بهــره بــرداری و نگهــداری ســاختمانها به 
منظــور اطمینان از ایمنی، بهداشــت، بهره دهی مناســب، آســایش 
و صرفــه اقتصــادی ضــروری اســت، اما در ایــن ماده رعایــت مقررات 
منــوط بــه مهندســان شــده اســت وســازماندهی بــر اســاس شــركت 
كه در نظام فنــی و اجرایی واحد  هــا صورت نگرفته اســت. در حالــی 

وانه های ساختمانی جدا شود  درآمد شهرداری  ها باید از صدور پر

ختمان ت سا
صنع خبار  ا
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بین المللــی  نمایشــگاه  چهاردهمیــن 
صنعت ساختمان 19تا 22 مرداد در تهران 
برگزار می شود. بنا بر اعالم سازمان توسعه 
تجارت و شــركت ســهامی نمایشــگاه های 

ایــران،  اســالمی  جمهــوری  المللــی  بیــن 
نمایشــگاه  چهاردهمیــن  برگــزاری  تاریــخ 
صنعت ساختمان 19 لغایت 22 مرداد ماه 
كلیه  ســال 1393 می باشد. بایســته است 

كنندگان در نمایشگاه چهاردهم  مشاركت 
برگــزاری  زمــان  بــه  ســاختمان  صنعــت 

نمایشگاه توجه داشته باشند.

گفــت: 400  قائــم مقــام وزیــر راه و شهرســازی در امــور مســكن مهــر 
میلیــارد تومــان برای خدمات زیربنایی مســكن مهر لحاظ شــده و 
كشــور به  برای به پایان رســیدن پروژه های مســكن مهر در سراســر 

5600 میلیارد تومان اعتبار نیاز است. 
گــزارش خبرگــزاری ایســنا ، احمد اصغــری مهرآبادی در جلســه  بــه 
بررســی مشــكالت مســكن مهر اصفهان در شورای مســكن استان، 
كید بر اتمام هر چه سریع تر پروژه های مسكن مهر در استان ها  با تا
كرد: اســتان اصفهــان 75 درصــد تعهدات خــود را در زمینه  اظهــار 
كشــوری قرار دارد.  وی  كرده و در مقام نخســت  مســكن مهر عملی 
با اشــاره به ســاخت مسجد و مدرسه توسط وزارت راه و شهرسازی 
ح  مســكن  ادامــه داد: 400 بــاب مســجد و 350 بــاب مدرســه در طر
ساخته خواهد شد. البته این وظیفه وزارت راه و شهرسازی نیست 
كار را انجــام دهنــد اما بــرای اینكه  و بایــد دســتگاه های دیگــر ایــن 
متقاضیان مسكن مهر در آسایش باشند از محل درآمد یارانه های 
وزارت راه و شهرسازی ساخت این بناها را انجام می دهد. هم چنین 

در این جلسه نماینده اتحادیه انبوه سازان استان اصفهان با بیان 
كه در زمینه ســاخت مســكن مهر وجود دارد،  گونی  گونا مشــكالت 
كرد: بیمه مسكن مهر طبق قانون 5200 تومان مقرر شده بود  اظهار 
كارت مهارت را نیز  كنــون هزینه های دیگری همچون هزینــه  ولــی ا
حساب می كنند و پرداخت های دیگری نیز به ادارات انجام دادیم 
كنون در نظر نمی گیرند. عبداللهی به مشــكل مالیات ها  كــه آنها را ا
گفت: بر اســاس قانون باید به ازای  كرد و  در مســكن مهر نیز اشــاره 
كه در  هر واحد 300 هزار تومان مالیات پرداخت می كردیم در حالی 
كه دو میلیون تومان برای هر واحد  گذشته موردی داشــتیم  ســال 
كید بر مشــكالت بانكــی در ارائه  مالیــات اخذ شــده اســت. وی با تا
تســهیالت به انبوه ســازان ادامه داد: برخی بانک ها حاضر نیستند 
كنند و برای یــک قرارداد حتما بایــد از تهران اجازه  قــرارداد منعقــد 
كار عــالوه بر به تاخیر افتادن دریافت تســهیالت در  كــه این  بگیرنــد 
كنیم.  برخی موارد با مخالفت تهران نتوانستیم تسهیالت دریافت 

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان  

اتمام مسكن مهر نیازمند 5600 میلیارد تومان 

شــركت اســت و شــركت هــای طبقــه بنــدی مــی شــوند. آخونــدی 
كشــور هیچ وقــت در خصوص  كــرد: در نظــام فنــی و اجرایی  اظهــار 
صالحیت مهندســان بررســی صورت نگرفته شــده اســت و داشــتن 
كنــد. همچنین در قانون  كفایت می  گواهینامه دانشــگاهی  صــرف 
ثبت شــركت ها هم نیازی به صالحیت مهندســی برای ثبت شركت 
غ از اینكه هیات مدیره واجد شرایط است، یا نه وجود  مهندسی فار
كلی  كه ما نیاز به یک قاعده  ندارد. وی گفت: اندیشه من این است 
كار مهندسی  در زمینه لزوم داشتن صالحیت در صورت اشتغال در 
كارفرما تخصص داشته باشد یا نه. همچنین  غ از اینكه  هستیم فار
تمام بنگاه ها متناســب با نوع فعالیت آنها باید از مهندســان واجد 
گر این  كرد: ا كنند. وزیر راه و شهرســازی اظهــار  صالحیت اســتفاده 
كه داشتن شــركت مهندسی و اشتغال  كشــور ایجاد شــود  قاعده در 
در امر مهندسی مستلزم وجود و حضور مهندسان با صالحیت است 
مشكل حل می شود. حال هر سازمان و حتی بخش خصوصی طبقه 
بندی خاصی را برای خود تعریف كند ولی همه اینها از یک نظام كلی 
كه در نهایت یكپارچگی نظام مهندســی را موجب می  كنند  تبعیــت 
كار هماهنگی با تمام نظام های صنفی،  شود.  وی افزود : الزمه این 

كه متعاقب آن مفاهیمی  حرفه ای و معاونت نظارت راهبردی است 
همچون بیمه و مسئولیت برای انجام كار شكل می گیرد. آخوندی با 
گفت:  كید بر اینكه نظام مهندسی ساختمان مثل یک بازار است،  تا
بــر اســاس اصل 44 قانون اساســی، سیاســت های ابالغــی در زمینه 
خصوصی ســازی و نظام اقتصادی مبتنی بر رقابت، نظام مهندسی 
نیز باید با وجود 250 هزار مهندس و تقاضای گسترده خرید خدمات 
كرد:  مهندســان توســط همه مردم باید دارای بازار باشد. وی اضافه 
در حال حاضر بازار فعالیت مهندسی تبدیل به نابازار شده است زیرا 
كــه هیــچ وقت توزیــع فعالیت بین مهندســان وظیفه ســازمان نظام 
مهندسی نبوده است و نیست. وزیر راه و شهرسازی گفت: شهرداری 
كنترل مضاعف با ســازمان های نظام مهندســی قرارداد می  ها برای 
كه هیــات مدیره ســازمان نظام مهندســی وظیفه    بندنــد. در حالــی 
كنترل  را دارنــد و شــهرداری هــا باید با شــركت های مهندســی بــرای 
مضاعــف قــرارداد ببندند و این موجب افزایش رفاه برای شــهروندان 
كز  كه بــا همفكری مرا كرد  مــی شــود.  وی در پایــان اظهار امیــدواری 
كنیم و یكپارچگی را  گیر  مختلف بتوانیم قاعده نظام مهندسی را فرا

كنیم.   كشور ایجاد  در 



۳۲
ه۱

مار
۳ .ش

ل ۰
سا

ن. 
گرا

اد
م آب

پیا

58
58

- آیا انجمنها و تشــكلها در رســیدن به مطالبات قانونی اعضای 
خــود موفــق بوده انــد؟ بــا چــه راهكارهایــی می تــوان تاثیرگــذاری 

گروهها را برای موفقیت افزایش داد؟ تالش این 
قطعــا انجمنها و تشــكلها در طوالنی مدت در رســیدن بــه مطالبات 
قانونــی اعضــای خــود بــه طور نســبی موفــق بوده انــد و دلیــل آن نیز 
ادامــه فعالیتهــا و موجودیــت آنها می باشــد. زیرســاخت راهكارهای 
گروههــا را مــی تــوان در رابطــه بــا  الزم بــرای تاثیرگــذاری تــالش ایــن 
كه بــا توجه به شــرایط سیاســی و  رویكــرد واقــع بینانــه آنهــا دانســت 
اقتصــادی قابل تبیین باشــد و در این راســتا نســبت بــه هدفگذاری 
كوتــاه مــدت و بلنــد مــدت و برنامه ریــزی هــای مربوطــه اقــدام الزم 
كرات و  گردهمایی و جلســات و برگــزاری مذا بایــد بــه عمــل آیــد و در 
گفتگوهــا و هم اندیشــی و هــم فكری همه اعضاء نســبت به تبیین و 

تدوین راهكارهای دقیق و موثر باید مشاركت فعال داشته باشند.

كارآمــدن دولت  گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصی بــا روی  -آیــا 
تدبیر و امید به نتیجه مطلوبی خواهد رسید؟ جایگاه تشكلهای 
گفتگــوی دولــت تدبیــر و امیــد و بخــش خصوصی  حرفه منــد را در 

چگونه می بینید؟ 
بر اســاس برنامه های اعالم شــده از سوی دولت تدبیر و امید به نظر 
می رســد نگــرش دولتمردان در حل مشــكالت موجود نگرشــی واقع 
بینانــه اســت و عــزم الزم برای اســتفاده از همه ظرفیت هــای بالقوه 

گفتارهــا و  كــه در  كشــور وجــود دارد بــه طــوری  و بالفعــل موجــود در 
نوشــتارهای آنها نیز مشهود می باشد. بنابراین می توان امیدوار بود 
كــه تشــكلهای حرفه منــد و بخش خصوصــی در این برهــه از زمان تا 

گردد.  حدودی به جایگاه مطلوب و موثر خود نزدیك تر 

- بــا توجــه بــه تغییــرات موجــود در مدیریــت كالن كشــور، آینــده 
صنعت احداث را چگونه می بینید؟

بــا عنایــت بــه اینكه تغییــرات آغاز شــده در ابعــاد مختلــف رویكردی 
مثبــت، ســازنده و واقــع نگــر می باشــد.  بنابرایــن برای تحقق شــعار 
كــه یكــی از  حماســه اقتصــادی، اقتصــاد مقاومتــی و توســعه پایــدار 
كشــور اســت در این  رئــوس سیاســتهای ســازنده و اصلــی اقتصادی 
كله  فرایند صنعت احداث می تواند نقشــی درخور و شایســته در شــا

كند.  كشور برای خود تعریف  آینده اقتصادی 

- به نظر شــما با در نظر داشتن درجه اولویت فعالیتهای اجرایی 
شركتهای پیمانكاری طرحهای عمرانی در سال 1392، تهدیدها، 
فرصتهــا، ضعف ها و قوت های پیش روی شــركتهای ســاختمانی 

در سال 1393، به ترتیب اولویت چه مواردی هستند؟
كمرنــگ  كــه  اســت  گذشــته  از مشــكالت  ناشــی  هــا  اغلــب ضعــف 
كوشــش  و  تــالش  و  وقــت  صــرف  مســتلزم  آنهــا  اثــرات  كــردن 
ایــن  از  رفــت  بــرون  بــرای  مناســب  بســتر  كــردن  آمــاده  و  بســیار 
از عبارتنــد  قوتهــا  امــا  و  بــود  خواهــد  قبــل  از  مانــده  باقــی   شــرایط 

 برنامه های اعالم شــده از طرف دولت محترم و مدیران برجسته در 
كه قطعا بســتر مثبت و مناسب  مجموعه هیات دولت و بدنه دولت 
كاری و فعالیتهــای اقتصادی را  برای رونق بخشــیدن بــه حوزه های 

برای مجریان پروژه های عمرانی فراهم خواهد ساخت. 
 

- بــه نظــر جنابعالــی دولــت تدبیــر و امیــد بــرای بهبــود وضعیــت 
صنعت احداث چه اموری را  باید در اولویت قرار دهد؟

كاهــش تصدیگــری دولت و پررنگ شــدن نقش بخــش خصوصی در 
كار و تجارت می تواند به بهبود وضعیت صنعت  حوزه هــای مختلــف 

احداث بیانجامد. 

كنــد. این شــركت در دوران  شــركت پــل و دژ در ســال 1363 تاســیس شــد تــا در زمینــه پروژه هــای صنعتــی و ســازه های ســنگین فعالیت 
كوتاهی با  گفتگــوی  كرد.  كــرد و به همین مناســبت جایزه ای از دولت ســازندگی دریافت  جنــگ بــه بازســازی دودكــش نیروگاه نكا اقدام 
كه  مهندس محمد حســین پروازی نیا قائم مقام مدیرعامل شــركت پل و دژ توســط خبرنگار ماهنامه پیام آبادگران انجام شــده اســت 
كوتاه در  گفتگوها و مصاحبه های  كه تحلیل محتوای ایــن  نظــر خواننــدگان محتــرم ماهنامه را به آن جلب می نماییم. الزم به ذكر اســت 

ماههای آینده استخراج و جمعبندی آن ارائه خواهد شد. 

 قائم مقام مدیرعامل شركت پل و دژ عنوان كرد:

کاݥݥهش تصدی گری دولت
 و پررنگ شدن  نقش بخش خصوصی

عضا حبه با  ا مصا
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     نیروی انسانی از مهمترین منابع هر سازمان است، لذا توجه به 
آن و به كارگیری تواناییهای بالقوه او در فرآیند مدیریت اهمیت دارد 
.پرداخت حقوق و دســتمزد در چهارچوبهای قانونی ،پاســخگوی 
كاركنــان  بخشــی از نیازهــای اساســی پرســنلی در ایجــاد انگیــزش 
می باشــد بنابراین برای بالفعل ســاختن قابلیتهای نیروی انسانی 
، وظیفــه مدیــران شــركتها ایجادانگیزه درآنهاســت . در بســیاری از 
سازمانها طرح پرداخت بهره وری به كاركنان مورد تحقیق و طراحی 
قرار گرفته و اجرایی شده است. به كارگیری این طرح برای استفاده 

شركتها از چند بعد می تواند مفید باشد.
 شــاخصهای تعریــف شــده بــرای ارزیابــی واحدهــا مــی تواند . 1

الگوی مناسب برای شركتهای دیگر باشد.
 اســتفاده از سیاســت ارزیابــی واحدهــا از یكدیگــر بــه عنــوان . 2

كمــی  كیفــی و  مشــتری یكدیگــر می توانــد در ارتقــاء ســطح 
فعالیتها و فرایندها مؤثر واقع شود.

كاركــرد تیمی با عملكرد افــراد درجهت . 3  ایجــاد وابســتگی بین 
تلقــی  كاركردهــای اساســی آن  از  گروهــی  كار  انگیــزه  ایجــاد 

می شود.
كاربــرد این طرح به افزایش نتایــج عملیات از طریق افزایش . 4  

گیری می انجامد.  كت در تصمیم  حس مسئولیت و شرا
كلیــدی اقتصاد ایران و  گفت یكی از مشــكالت  و در پایــان می توان 
كم پرســنل  ُكند روال اداری، ناشــی از بازدهی  همچنین پیشــرفت 
كشــورهای  كارمنــد در مقایســه بــا  كارگــر و  كار، اعــم از  مشــغول بــه 
كه قطعا با دقت و بررســی ، نكات و عواملی را می  پیشــرفته اســت. 
كه مسبب امر به شمار می آیند، از آن جمله می توان به  توان یافت 

كرد: موارد زیر اشاره 
 مدیریت . 1

 آموزش . 2
 برنامه ریزی صحیح. 3

 باݥال بردن بهره وری ملی
 با جایگزینی كارمزدی

 در پرداخت به منابع انسانی

 مهندس منصور بدیعی
كلیم رئیس هیات مدیره موسسه بین المللی 

 قائم مقام مدیرعامل شركت پل و دژ عنوان كرد:

کاݥݥهش تصدی گری دولت
 و پررنگ شدن  نقش بخش خصوصی

سی و ربر
تحقیق 
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كار، ابزار و وسایل مربوطه . 4  محیط 
كنترل كیفیت. 5  
كارمندان. 6 كارگران و  كمیت و به حساب آوردن تالش  كنترل   
 سیستم پرداخت. 7

به طور قطع تک تک عوامل نامبرده در جای خود موثر و دخیل می باشند، 
لكــن هــدف در ایــن مقالــه هــدف پرداختن به سیســتم پرداخــت حقوق و 

دستمزد است.
تحــوالت بنیادیــن در عرصــه تجــارت و اقتصــاد در دهــه هــای اخیــر چنــان 

كار پیچیده تر از قبل شده است.  كســب و  كه مدیریت  پرشــتاب بوده است 
كار تقســیم  در ادبیــات اقتصــادی، عوامل تولید به ســرمایه، زمین و نیروی 
كار در تمام عرصه های فعالیت از  شده است. درعوامل مذكور نقش نیروی 
كاركنان و رده عملیاتی، بسی مهمتر از عوامل دیگر است. سطوح مدیران تا 
در ســازمانها بــه ویــژه شــركتها و بنگاه هــای اقتصــادی، مهمتریــن مؤلفــه، 
كــه تصمیمات را اتخــاذ می كنند  كار و فعالیــت، انســانها هســتند  در فرآینــد 

سپس آن را به اجرا درمی آورند و بر پایه آن تداوم فعالیت آینده را پیش بینی 
می كنند. 

تامیــن اهــداف شــركتها بــه میــزان مطلــوب ، مســتلزم اســتفاده صحیــح از 
قابلیتها وتوانائیهای نیروی انسانی و همچنین فراهم آوردن امكانات برای 
كه مدیریت شــركتها را در انجام این  پرورش اســتعدادهای آنهاســت . آنچه 
مقصود یاری میدهد، اســتفاده از روشــها و ابزارهای متنوع اســت. طراحی 
كاركنــان از جمله این  نظــام حقــوق و دســتمزد به منظــور جبــران خدمــت 
كنترل قیمتها به دســت آوردن "قیمت  روشــها و ابزارهاســت. یكی از عوامل 
كار  تمام شــده" می باشــد، در محاســبه قیمت تمام شــده، مقدار ســاعت 
در هــر تولیــد، پــروژه و... مشــخص و واضــح اســت.  قیمــت تمــام شــده در 
كه متاســفانه در  كار  قابل محاســبه اســت  كســب و  هــر صنعــت، تجــارت و 
 ایران آن را به »حسابداری صنعتی« تعبیر می نماییم. حسابداری صنعتی
كه وظیفه جمع آوری اطالعات   شــاخه ای از علم و فن حســابداری اســت 
مربوط به تهیه و محاسبه بهای تمام شده تولیدات و خدمات را بیان می 
كنترل، برنامــه ریزی ، نظارت و  كنــد و بــه عنوان ابــزاری مهم جهت  اعمال 

بررسی نتایج فعالیتها و سایر هزینه ها، در دست مدیریت قرار دارد. 
كلیه پرســنل را به صورت نظام ســاعتی محاســبه  در حالتی كه پرداختهای 
كردن قیمت تمام شده در  كرده و پرداخت نماییم، نه تنها قادر به حساب 
هر پروژه می باشــیم، بلكه ســبب باال رفتن بازده هر فرد )حدود 16درصد( 
كارفرما قــرار می دهد  كارگــر در اختیار  كه  بــه دلیل محاســبه دقیق ســاعاتی 
كاركرد، پرداخــت می گردد. این نظام  و حق الزحمــه نیز تنها به ازاء ســاعات 

كنترل تولید می نماید.  پرداخت ساعتی كمک فراوانی به 
هــدف اصلی نظام حقوق و دســتمزد برقراری ارتبــاط منطقی بین وظایف 
ومســئولیتهای شــغل و فرد از یكطــرف و میزان پرداختی بــه عنوان حقوق 
كه از طریق  و مزایــا از طــرف دیگر اســت . به عبارت دیگر مقصود این اســت 
ج  كاركنان فعال ار كارگرفتن این تكنیك تعادلی،  به تالشــهای ارزشــمند  به 
كار و فعالیــت هر فرد نســبت به مزد  گذاشــته شــود و تناســب منطقی بیــن 
كار و فعالیت فرد دیگر نسبت به مزد دریافتی او برقرارشود. در  دریافتی او با 
یكی از ســازمانها نظام پرداخت ساعتی حقوق را منطبق بر قوانین مصوب 
كلیه حســابهای پرداختی  ایــران نمــوده و زمانــی بیش از 5 ســال اســت در 

گیرد. پرسنل خود از آن بهره می 
در این رابطه سرمقاله شماره 318 به مناسبت روز جهانی كارگر مطالب جالبی 
را منتشر نموده بود، آنچه مسلم است استفاده از تجارب كشورهای مختلف 
به هنگامی كه مسیری را رفته اند و در آن مسیر موفق بوده اند امری طبیعی 

و بدیهی است كه این تجارب معموال مشتمل بر دو نوع است:
كارآمد آن را خریده  سخت افزار: به هنگام تولید سخت افزارهای پیشرفته و 

و از آن بهره می گیریم، مثل خرید اتومبیل، هواپیما، و غیره.......
كــه از آن جملــه سیســتم حســابداری، مدیریــت، فایننــس، و   نــرم افــزار: 
كه فقط بــه صورت نوشــته وجــود دارد. و چون  ســایر نــرم افزارهایــی اســت 
موقــع بــه  نیســتند  مشــهود  و  ملمــوس  صــورت  بــه  افزارهــا  نــرم    

 از آنهــا مطلــع نمــی شــویم تا بــا اســتفاده از آنها مشــكالت و نیازهــا را مرتفع 
گام هــای اساســی در رشــد و پیشــرفت در عرصــه بیــن المللــی   نمــوده و 

داشته باشیم. 
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كشور ایران و تركیه به نتایج ذیل دست یافتیم: گزارشGLOBAL COMPETETIVENESS REPORT و مقایسه دو  با مطالعه 
)شاخص 1 نشان دهنده بهترین و 200 نشان دهنده بدترین امتیاز است(

گویای وضع موجود می باشد و نیاز به توضیح بیشتر نیست.  این ارقام خود 
در ادامه به تفصیل نحوه محاسبه حقوق و دستمزد ساعتی آورده شده است.

1- حقـوق
 حقوق كاركنان براساس ساعات كاركرد به شرح زیر محاسبه و در پایان هرماه و یا در اوایل ماه بعد و پس از تائید مدیرعامل پرداخت میگردد: 

 2- مرخصی 
كاركنان درپایان هر ماه برحســب جمع ســاعات  بازخریــد مرخصی 

كاركرد ساالنه به شرح زیرمحاسبه می گردد:
كاركرد خالص با احتســاب  2/17 × 7/33 × دســتمزد یك ســاعت 

تعطیالت)ریال( = مرخصی ریالی
كاركنــان در ماه 7/33×2/17 ســاعت  كثــر مرخصی  تبصــره 1: حدا
كه با توجه به مجموع خالص ساعات  می باشــد )در ســال 26 روز( 
كــه در زمان  كاركرد ســاالنه محاســبه می شــود. در صورتی  موظف 
كمتر از  كاركرد ساالنه  تسویه حساب یا پایان سال، ساعات موظف 
مقدار مجاز باشــد ضریب مربوطه استخراج و تسویه حساب طبق 

گرفت. آن انجام خواهد 
كار در  كاركنان طبق ماده 73  قانون    تبصره 2: مرخصی استحقاقی 
موارد ازدواج دائم، فوت همسر و بستگان درجه یک لحاظ می گردد.

تبصره 3: مرخصی استعالجی براساس ماده 74 قانون كار لحاظ می گردد.
تبصره 4: مرخصی زایمان تابع قوانین موضوعه قوانین كار لحاظ می گردد.

3- عیدی 
كاركنــان در پایــان هرســال براســاس عیــدی مصــوب وزارت  عیــدی 
كثر دو برابر حقوق ماهانه به شرط اینكه ازسه برابر حداقل حقوق  كار)حدا

بیشتر نشود( براساس ساعات كاركرد كاركنان پرداخت میگردد.

٤ 

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعيقوانين  اي ساعتي منطبق بامحاسبه حقوق ومزاي ملدستورالع   
 حقـوق -1
محاسبه و در پايان هرماه و يا در اوايل ماه بعد و پس از تائيد  كاركنان براساس ساعات كاركرد به شرح زيرحقوق  

 : مديرعامل پرداخت ميگردد
مجموع ساعات استاندارد كاركرد ساالنه = ساعات كاراستاندارد درهفته x هاي سال هفته  

خالص ساعات موظف كاركرد ساالنه =  
_ مجموع ساعت كاركرد ساالنه  �� ها وجمعه �بجز    پنجشنبه  روزهاي تعطيل رسمي سال ×  �(ساعات استاندارد كاركرد روزانه)𝟖𝟖/𝟖𝟖
دستمزد يك ساعت كاركرد خالص با احتساب تعطيالت(ريال) = دستمزد ساعتي توافقي x مجمــوع ساعات استاندارد كــاركرد ساالنه

                                                                                                                 خالص ساعات موظف كاركرد ساالنه

 
 مرخصي  -2

 :گردد ساعات كاركرد ساالنه به شرح زيرمحاسبه ميبازخريد مرخصي كاركنان درپايان هر ماه برحسب جمع 
مرخصي ريالي) = ريال(دستمزد يك ساعت كاركرد خالص با احتساب تعطيالت × 33/7 × 17/2

كه با توجه به مجموع خالص ) روز 26در سال (ساعت مي باشد  17/2×33/7حداكثر مرخصي كاركنان در ماه : 1تبصره 
در صورتي كه در زمان تسويه حساب يا پايان سال، ساعات موظف . محاسبه مي شودساعات موظف كاركرد ساالنه 

 .كاركرد ساالنه كمتر از مقدار مجاز باشد ضريب مربوطه استخراج و تسويه حساب طبق آن انجام خواهد گرفت
درجه  نبستگا قانون كار در موارد ازدواج دائم، فوت همسر و  73مرخصي استحقاقي كاركنان طبق ماده : 2تبصره 

.گردد يك لحاظ مي  
 .گردد قانون كار لحاظ مي 74مرخصي استعالجي براساس ماده : 3تبصره 
 .گردد مرخصي زايمان تابع قوانين موضوعه قوانين كار لحاظ مي: 4تبصره 

عيدي  -3
حداكثر دو برابر حقوق ماهانه به شرط اينكه ازسه (عيدي كاركنان در پايان هرسال براساس عيدي مصوب وزارت كار

.پرداخت ميگردد براساس ساعات كاركرد كاركنان) برابر حداقل حقوق بيشتر نشود

عيدي =
 جمع حقوق ماهانه در سال(حقوق بند 1)

12
2 ×  

ازپايان سال با شركت قطع همكاري نمايد عيدي وي برحسب جمع ساعات كاركرد درصورتيكه كارمندي قبل : 5تبصره 
 .در ماههاي اشتغال بكار به روش باالمحاسبه ميگردد

 12,178,200ريال تعيين شده كه دو برابر آن معادل  6,089,100معادل  93حداقل حقوق ماهيانه هر فرد در سال (
نبايستي از  93لذا دريافتي عيدي هر كارمند در پايان سال . شدبا ريال مي 18,267,300ريال و سه برابر آن معادل 

 )ريال بيشتر باشد 18,267,300ريال كمتر و از  12,178,200

كارمندی قبل ازپایان ســال با شــركت قطع  تبصــره 5: درصورتیكه 
كاركــرد در  همــكاری نمایــد عیــدی وی برحســب جمــع ســاعات 

ماههای اشتغال بكار به روش باالمحاسبه میگردد.
)حداقــل حقــوق ماهیانــه هــر فــرد در ســال 93 معــادل 6.089.100 

كار و رفاه اجتماعی دستورالعمل محاسبه حقوق ومزایای ساعتی منطبق با قوانین وزارت تعاون، 
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كــه دو برابــر آن معــادل 12.178.200 ریال و ســه  ریــال تعیین شــده 
برابر آن معادل 18.267.300 ریال می باشد. لذا دریافتی عیدی هر 
كمتر و از  كارمنــد در پایــان ســال 93 نبایســتی از 12.178.200 ریــال 

18.267.300 ریال بیشتر باشد(

4- بازخرید سنوات خدمت
 بازخرید سنوات خدمت برمبنای هرسال یك ماه حقوق )متوسط 
حقوق ماهانه توافق شــده درقرارداد باشــركت( به نســبت ساعات 

كاركرد ساالنه درپایان سال پرداخت میگردد. 
=سنوات خرید باز

 جمع حقوقر ماهانه در سال )حقوق بند1)
 12

كه یک سال در شركت  كارمندی است  تبصره 6: فرمول فوق برای 
كمتــر از  بــه صــورت مــداوم همــكاری داشــته باشــد و در صورتیكــه 
كاركرد  یک ســال همكاری ادامه داشــته باشد به نســبت ماه های 

گردید. بازخرید سنوات پرداخت خواهد 

5- كسورات قانونی
كاركنــان ازحقــوق ماهیانــه  بــه حقــوق   بیمــه و مالیــات متعلــق 

كسر و به حساب سازمانهای مربوطه واریز میگردد. كارمندان 

كارگری 6- بن 
كار به صورت ماهیانه  كارگری براساس بخشنامه ساالنه وزارت  بن 
كارگری در ســال 93 معــادل 800.000  پرداخــت می گردد. میزان بن 

ریال در هر ماه تعیین شده است.

7- مسكن و خواربار
كاربــه صــورت  مســكن وخوارباربراســاس بخشــنامه ســاالنه وزارت 
ماهیانه پرداخت میگردد. میزان حق مسكن و خواربار در سال 93 

معادل 200.000 ریال در هر ماه تعیین شده است.

8- حق اوالد 
حــق اوالد بــه میــزان هــر فرزند معادل ســه برابــر حداقل دســتمزد 
روزانه تا 2  فرزند محاسبه و پرداخت می گردد. میزان حق اوالد در 

سال 93 معادل 608.910 ریال در هر ماه تعیین شده است.

9- ساعات ناهار
كار و تامین اجتماعی جزو ســاعات  ســاعات ناهار بر اســاس قانون 

كارمحاسبه نشده وپرداخت نمی گردد. 

10- حق ماموریت
كار  كارگــر بــرای انجــام  كــه   مأموریــت بــه مــوردی اطــالق می شــود 
گزیر باشــد  كارگاه اصلی دور شــود و یا نا كیلومتر از محل  حداقل 50 

حداقل یک شب در محل مأموریت توقف نماید.
كار در اجــرای ماده  كار هزینــه غــذا و اقامت و نیــز اضافه  "درقانــون 
46 پیش بینی نگردیده اســت و در صورت عدم وجود عرف و روال 

دركارگاه این قبیل پرداختها با توافق طرفین انجام می شود.
كار در پایه حقوق هر  كســری  كار و  شــایان ذكر اســت ضرایب اضافه 

فرد لحاظ شده است.
كه دراین آئین نامه قید نگردیده مطابق قوانین  -** سایرمواردی 
كار و رفاه اجتماعی و با تصمیم مدیرعامل قابل اجرا  وزارت تعاون، 

میباشد.
كه حــق مرخصی ســالیانه ،حق بــن و حق  نكته:بــا توجــه بــه این 
كاركــرد هــر فــرد بــه  كارمنــدان بایســتی بــر اســاس ســاعت  مســكن 
كاركرد اســتاندارد سالیانه محاسبه شــود. در پایان سال با  نســبت 
كســری ساعات  كاركرد ســالیانه هر فرد،  محاســبه مجموع ســاعت 
سالیانه محاســبه و اضافه پرداختی های ماهیانه بابت موارد فوق 

كسر می گردد. از دریافتی پایان سال هر فرد 
نكاتی در خصوص نیروهای انسانی هر سازمان: 

جذب و نگهداری شایسته ترین نیروها مخصوصا" در سطوح 	 
باالی تصمیم گیری 

كار و توجه 	  پاسخگویی به عامل متغیر عرضه و تقاضا در بازار 
به نیازهای ویژه و متفاوت شركت

كردن نیروی 	  احترام به تفاوتهای فردی و احتراز از استاندارد 
انسانی در قالب پیش ساخته فرضی

كار	  ایجاد نظم و ترتیب و آرامش در محیط 
ایجاد انگیزه الزم در جهت ســوق دادن نیروی انســانی برای 	 

تامین تخصصهای مورد نیاز
كاركنــان بــه 	  تامیــن احتیاجــات معیشــتی ســطوح مختلــف 

كند كه با احتیاجات اولیه زندگی آنها مطابقت  نحوی 
ســهولت در تطبیــق افراد بــا ضوابط در جهت جــذب نیروی 	 

متخصص وپویایی الزم به منظور مواجه با نوســانات تورمی 
كار بازار 

تــالش درجهــت تحقق عملــی یكی ازنظریه هــای قابل قبول 	 
پرداخت مزد )تئوری برابری( به منظورافزایش انگیزه

 

كر است ضرايب اضافه كار و كسري كار در پايه حقوق هر فرد لحاظ شده است  .شايان 
تصميم  با اجتماعي و رفاه و كار تعاون، سايرمواردي كه دراين آئين نامه قيد نگرديده مطابق قوانين وزارت 

 .مديرعامل قابل اجرا ميباشد
ته  ن

ر  تي بر اسا ساع كاركرد  ن كارمندان باي با توجه به اين كه حق مرخصي ساليانه ،حق بن و حق م
ود ب كاركرد استاندارد ساليانه محاسبه  ايان سا با محاسبه مجموع ساع كاركرد  فرد به ن در 

ري ساعات ساليانه م ر فرد، ك رداختيساليانه  افه  يانه باب موارد فوق از دريافتي  حاسبه و ا اي ما
ر مي ر فرد ك  ردد ايان سا 

 : نكاتي در خصو نيروهاي انساني هر سازمان
در سطوح باالي تصميم گيري "جذب و نگهداري شايسته ترين نيروها مخصوصا  
ه و متفاوت شركت پاسخگويي به عامل متغير عرضه و تقاضا در بازار كار و توجه به  نيازهاي وي
احترام به تفاوتهاي فردي و احتراز از استاندارد كردن نيروي انساني در قالب پي ساخته فرضي 
م و ترتيب و آرام در محي كا  رايجاد ن
ايجاد انگيزه الزم در جهت سوق دادن نيروي انساني براي تامين تخصصهاي مورد نياز 
 ف كاركنان به نحوي كه با احتياجات اوليه زندگي آنها مطابقت كندتامين احتياجات معيشتي سطوح  مخت
     ـور مواجـه بـا نوسـانات سهولت در تطبيق افراد با ضواب در جهت جذب نيروي متخصص وپويايي الزم به من

 تورمي بازار كار
ي تالش ريه هاي قابل قبول پ درجهت تحقق عم وري برابري(داخت مزد ريكي ازن وراف) ت  زهزاي انگيبه من

 

     
 

ارات كاركنان را به نسـبت كـاري كـه انجـام مـي دهنـد        استقرار سيستم پرداخت مناسب كه عادالنه باشد و بتواند انت
برآورده سازد و در عين حال به شركت توان رقابت در بازار كار براي جذب متناسب ترين استعدادهاي مورد نياز سازمان 

 .فعاليت هاي بنيان گذاران و اداره كنندگان كسب و كار ها استرا بدهد، يكي از ظريف ترين 
ي كار پياده شده است   . مطالب فوق بر مبناي قانون فع

  
 

كــه عادالنــه باشــد و بتوانــد  اســتقرار سیســتم پرداخــت مناســب 
كه انجام می دهنــد برآورده  كاری  كاركنــان را به نســبت  انتظــارات 
كار برای جذب  ســازد و در عین حال به شــركت توان رقابت در بازار 
متناســب تریــن اســتعدادهای مورد نیاز ســازمان را بدهــد، یكی از 
كســب و  كنندگان  گذاران و اداره  ظریــف تریــن فعالیت های بنیان 

كار ها است.
كار پیاده شده است .  مطالب فوق بر مبنای قانون فعلی 
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 قابل توجه شركتهای عضو سندیكای شركتهای ساختمانی ایران
كمیسیون انتشارات امكان و  به منظور بازتاب مسائل و مشكالت شركتهای عضو از مدیران ارشد شركتها دعوت می شود ضمن ارسال موارد به 

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

ذیربط به عمل آورد.
كمیسیون انتشارات

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

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

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

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

نظری ندارم     ضعیف     متوسط    خوب    عالی 

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

نظری ندارم     ضعیف     متوسط    خوب    عالی 

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

نظری ندارم     ضعیف     متوسط    خوب    عالی 

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

نظری ندارم     ضعیف     متوسط    خوب    عالی 

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

نظری ندارم     ضعیف     متوسط    خوب    عالی 

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

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

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

پیشنهاد می شود:

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

كمیسیون انتشاراتفكس سندیكا ارسال  نمائید.

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

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

اصالح و توسعه ماهنامه یاری رسانید.

پرسشنامه نظرسنجی
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اوست پایدار

گرامی همكاری 

جناب آقای مهندس پرهام نیك فؤاد
كردیم. این ســوك بزرگ را به جنابعالی و همســر و فرزندان و خانواده آن  با دریغ و تأســف درگذشــت مادر بزرگوار جنابعالی را دریافت 
مرحومــه تســلیت عــرض می نماییم. برای آن روان شــاد آمرزش ابدی و برای حضرتعالــی و بازماندگان شــكیبایی و بردباری از خداوند 

بزرگ مسئلت داریم.
همکاران سندیکای شرکتهای ساختمانی
كاركنان شركت تضمین شركتهای ساختمانی مدیرعامل و 

اوست پایدار

جناݤݤبݤݤ آݤݤقاݤݤیݤݤ مهندݤݤسݤݤ علیݤݤ اݤݤصغرݤݤ غفاݤݤرݤݤیݤݤ
ریاست محترم هیأت مدیره شركت ناورود

كردیم. این مصیبت بــزرگ را به جنابعالــی و خانواده  گرامیتان را دریافــت  بــا دریــغ و تأســف خبر درگذشــت مــادر 
محتــرم تســلیت عــرض می نماییــم. بــرای آن مرحومــه غفــران الهــی و بــرای بازمانــدگان از خداونــد منــان صبــر و 

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

گرامی همكاران 
قایان مهدی و مهران محسنی جنابان آ

بــاݥ دݥرݥیــغݥ وݥ تأݥســفݥ دݥرݥگذݥشــتݥ ماݥدݥرݥبزݥرݥگݥ آݥنݥ جناݥباݥنݥ رݥاݥ تســلیتݥ عــرݥضݥ میݥ نماݥییمݥ.ݥ بــرݥاݥیݥ آݥنݥ مرݥحوݥمهݥ 
آݥمرݥزݥشݥ اݥبدݥیݥ وݥ برݥاݥیݥ شماݥ وݥ باݥزݥماݥندݥگاݥنݥ صبرݥ وݥ شكیباݥییݥ اݥزݥ خدݥاݥوݥندݥ بزݥرݥگݥ مسئلتݥ دݥاݥرݥیمݥ.ݥ

كاركنان سندیكای شركتهای ساختمانی


