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سرمقاله

عزم و برنامه جدی برای رهایی 
از طرح های نیمه تمام 

 مشــكل  پروژه هــای عمرانــی نیمه تمــام چنــد 
که به عنوان یک معضــل در نظام  ســالی اســت 
کشــور مطــرح شــده و  تصمیم گیــری و اجرایــی 
علی رغم شناخت نسبی مسئوالن  و دولتمردان 
نســبت به عوارض و آسیب های ناشــی از ادامه 
وضع موجود، اقدام اثربخشــی بــرای برون رفت 
کنــده ای  از آن صــورت نگرفتــه و تالش هــای پرا
گرفته،  کــه بــرای یافتن راه حــل معقول صــورت 
کارشناســان  نتیجه بخــش نبوده اســت. از نظر 
کاره مانــدن قریــب بــه 70 هــزار پــروژه و  نیمــه 
که عمر  کشوری  کمبود اعتبار در  طرح به دلیل 
اجرای طرح های عمرانی و سازندگی در شرایط 
عــادی بســیار بیشــتر از اســتانداردهای جهانی 
که به ســبزه نیز آراسته شده  گلی اســت  اســت، 
که به درســتی بــه دولت  اســت. دولــت یازدهم 
تدبیــر و امیــد موســوم اســت، از زمــان اســتقرار 
گــواه اظهــارات  خــود در نیمــه ســال 1392 بــه 
رئیس جمهوری، معاون اول رئیس جمهوری، 
رئیس ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی و برخی 
راهــكاری  یافتــن  بــه دنبــال  از وزرای مربوطــه 
بــرای رهایــی از ایــن میــراث غم انگیــز بوده اند. 
که درآمدهای نفتی اش به شــدت  برای دولتی 
کاهش یافته و به حدود یک چهارم دولت قبلی 
رســیده و ایــن ســیر نزولــی از زمــان اســتقرارش 
کنون تحت تأثیر مسائل اقتصادی و سیاسی  تا
جهانی ادامه داشــته اســت، و احتمــاال تا چند 
ســال آینــده نیــز ایــن وضعیــت ادامــه خواهــد 
داشــت؛ امكان پذیرش مسئولیت تأمین مالی 
کوچک و بزرگ  و اجــرای بیــش از 70 هزار پــروژه 
گــذر زمــان در  و اســتانی و ملــی وجــود نــدارد و 
که  گــواه آن بوده اســت  ایــن دو ســال اخیــر نیــز 
علی رغم اشــتیاق و میل دولت به افزایش سهم 
تملــك دارایی های ســرمایه ای در لوایح بودجه 

کاهش شــدید درآمدهای  ایــن اتفاق به دلیــل 
اجتنــاب  غیرقابــل  افزایــش  و  دولــت  ارزی 
خ نــداده اســت. بــه عالوه  هزینه هــای جــاری ر
هیــچ چشــم انداز امیدوارکننــده ای نیــز وجــود 
که بتــوان از طریــق بودجه های عمرانی،  نــدارد 
راه ســی ســاله )زمــان پیش بینــی شــده بــرای 
اجرای طرح های نیمه تمام( را چند ساله رفت. 
که ما امــروز از این وضعیت  بدتــر آنكــه تصویری 
گونه بهبودی نســبت به دو  داریم نه تنها هیچ 
ســال پیش نــدارد، بلكه اوضــاع ناامیدکننده تر 
که اهمیت  نیز شــده اســت. این درحالی اســت 
یافتــن راه حل برای اجــرای طرح های تملیكی 
اقتصــادی  مســائل  در  نبایــد  صرفــا  را  دولــت 
گرچــه خســارات عقب ماندگــی  کــرد.  جســتجو 
کتمــان و چشم پوشــی  ایــن پروژه هــا غیرقابــل 
کارشناســان هر ســال  اســت و بر اســاس بــرآورد 
قریب به فروش منابع نفتی و انرژی خود شاهد 
هدررفت ســرمایه های پیشــین خود هســتیم، 
امــا تبعــات مســتقیم و غیرمســتقیم اجتماعی 
و معیشــتی آن بــر زندگــی مــردم نیز قابــل توجه 
بــدون  زیــاد  گرچــه شــروع پروژه هــای  ا اســت. 
برنامــه باعث تــورم و افزایــش هزینه های تملك 
دارایــی دولت شــده نیمه تمام  مانــدن آنها نیز 
کشــور و به  باعــث خســارت جبران ناپذیــر برای 
خصوص پیمانكاران شاغل در آنها شده است، 
نتیجــه تعطیلــی و نیمه تمــام مانــدن پروژه ها، 
بیــكاری  و  اشــتغال  وکاهــش  اقتصــادی  رکــود 
کارگر شــده اســت. این  تعداد زیادی مهندس و 
کاهش داده  رکود قدرت خرید و میزان تقاضا را 
وکاهــش رشــد تــورم شــده اســت ولی بــه دلیل 
کاهش تــورم نیز  کاهش اشــتغال طعم شــیرین 
به میزان مؤثر برای مردم احساس نشده است. 
اساسا برخی از تیم اقتصادی دولت می پندارند 

کاهــش تورم حتی به قیمــت حفظ رکود نیز  کــه 
که تداوم رکود به  می تواند مفید باشد؛ در حالی 
که باشــد نتیجــه آن در حوزه عمرانی  هر دلیلی 
گر در  که ا متوقف شــدن هزاران پروژه ای اســت 
زمان مقرر و موعود به بهره برداری می رســید، از 
طریــق ایجاد اشــتغال، افزایش رشــد اقتصادی 
و تولیــد ناخالص ملی، ســفره بهره مندی مردم 
گســترده می کــرد. بنابراین  کارآمدی دولت را  از 
محدود کردن تبعات معطلی پروژه های عمرانی 
به عدد و رقم صرف اقتصادی به معنای نادیده 
گرفتن اثرات مســتقیم و غیرمستقیم آن بر رشد 
اقتصادی، تولید ناخالص ملی، معیشت مردم 
و قــدرت خریــد آنهــا اســت و نمی توانــد نتیجــه 

خوبی داشته باشد.
که ادبیات رونق و رکود مسئله   در دو سال اخیر 
کشــور بوده اســت، دولــت یازدهم  اول اقتصــاد 
علی رغــم میــل باطنــی و مخالفــت بســیاری از 
سیاســت های  مــوارد  بعضــی  در  کارشناســان، 
انبســاطی مالی برای خــروج ضدتورمــی از رکود 
کار بســت. همچنیــن در حــوزه سیاســت  رابــه 
کاهش هزینه مبادله  خارجی تالش هایی برای 
گرفــت. در حــوزه داخلــی میــل بــه رفــع  کار  بــه 
کار داشــته و بــر تعامالت خود با  کســب و  موانع 
بخــش خصوصی افزوده اســت. همــه اقدامات 
بــرای خــروج از رکــود می توانــد لیســت  دولــت 
کــدام به ســهم خود  کــه هر  بلنــد باالیی باشــد 
اثــر اندکی بــرای تغییر وضعیت و بهبود شــرایط 
کشور داشته است. ولی رشد اقتصادی نزدیک 
کشــور در ســال گذشــته خود  بــه یــک درصدی 
کــم اثر بودن  کافــی نبــودن اقدامات و یا  بیانگــر 
ج ســاختن اقتصاد و صنعــت از رکود  آن در خــار
اســت. از نگاه صاحب نظــران رکود موجود یكی 
که خروج از آن  از پدیده های چندوجهی اســت 
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به آســانی ممكن نیست؛ دولت به تنهایی قادر 
کیــد  نیســت بــه آن موفقیــت دســت یابــد. از تأ
مــداوم و روز افــزون رئیــس جمهــوری مبنــی بر 
اینكــه دولت برای بخش خصوصــی فرش قرمز 
کــرده و دعــوت مــدام دولتمــردان اعــم از  پهــن 
معاون اول، وزیران و... از بخش خصوصی برای 
مشــورت و مشارکت تا حضور نمایندگان بخش 
خصوصی در ســفرهای خارجــی دولتمردان به 
خصوص آقای روحانی و همین طور حضور آنها 
کرات هیأت های خارجی  گوها و مذا گفــت و  در 
که در یک ســال اخیر به میزان بی ســابقه ای به 
ایران آمده اند، همگی نشــان از شناخت نسبی 
دولتمردان ارشــد نسبت به پیچیدگی موضوع  
و ابعــاد چنــد وجهی آن اســت که حضور بخش 
کاســتن از عمــق عــوارض و  خصوصــی را بــرای 

تبعات منفی ضروری می دانند.
که چرا  با این مقدمه شاید این سؤال پیش آید 
دولت به رغم شــناخت نســبی از این مســئله و 
آشنایی با تبعات گسترده و منفی آن، تصمیمی 
بــرای خــروج از ایــن بحــران و چالــش نداشــته 
که این سؤال را باید  اســت؟ واقعیت این است 
کرد چون دولت به خصوص  به درستی تبیین 
ارکان اصلی آن نشان داده اند که عزم و تصمیم 
جدی برای خروج از این وضعیت دارند ولی به 
دلیل دشــواری و موانع موفق به اجرای برنامه 
نتیجه بخش نبوده اند و این متفاوت با زمانی 
که آنها اعتقادی به ضرورت خروج از این  است 
وضعیت یا اراده برای آن نداشته باشند. شاید 
سرفصل اصلی اقدام دولت دراین باره را بتوان 
تمایل آن به میدان دادن به بخش خصوصی 
بــه خصــوص تصمیــم بــه ســپردن طرح هــای 
از  دانســت.  بخــش خصوصــی  بــه  نیمه تمــام 
عنــوان  بــه  آنچــه  نظــران،  صاحبــان  دیــدگاه 
ضرورت حضور بخش خصوصی در عرصه های 
اقتصادی از سوی دولتمردان مطرح می شود، 
یــک ژســت سیاســی یا بــه تعبیــری یــک اقدام 
سمبلیک و تعارفی نیست. گرچه لوازم و شرایط 
کشور مهیا  تحقق این دعوت نیز در همه جای 
نیســت فی المثــل در همیــن دولت بســیاری از 
پروژه های عمرانی ملی و استانی آشكار و پنهان 
آن  بخــش خصوصــی  از  غیــر  بــه بخش هایــی 
هــم به صــورت رانتی و ترک تشــریفات مناقصه 
که بســیار قابل انتقــاد بوده و  گذار می شــود،  وا
حساسیت دولتمردان ارشد و ضرورت بازنگری 
در ایــن رویــه را می طلبد.  امــا آنچه در مجموع 
کــه  از دولــت قابــل برداشــت اســت ایــن اســت 
دولتمــردان یازدهــم همــه ســعی و تــوان خــود 
تملیكــی  از دامــن طرح هــای  رهایــی  بــرای  را 
کارآمدی و حیثیت دولت نیز  که بــه  نیمه تمام 
گرفته انــد. موانع قانونی  کار  لطمــه می زند، بــه 

و همیــن طــور نیــاز بــه تصمیمــات شــجاعانه، 
همدلی و مساعدت سایر قوای کشور از عواملی 
کنون محقق نشــده و پروژه رهایی  که تا اســت 
از طرح هــای نیمــه تمــام را برای دولــت ناتمام 
کنون بــا شــكل گیری مجلس  گذاشــته اســت. ا
که خوشبختانه تغییر مثبت و امیدبخشی  تازه 
نیز در بدنه و ارکان آن شكل گرفته است، انتظار 
که نمایندگان با نگاه عمیق به عوارض  مــی رود 
و آســیب های اقتصــادی، سیاســی و اجتماعی 
طرح هــای نیمه تمــام و به عبــارت دقیق تر رها 
شده، به ریل گذاری و سیاست گذاری معقوالنه 
کننــد. مجلــس بــه دو علت  ایــن امــر مبــادرت 
کند. اوال  می تواند در ایــن امر نقش مؤثری ایفا 
که ذکر شــد در  اجــرای ایــن پروژه هــا همانطــور 
رشــد اقتصــادی و افزایش درآمــد ناخالص ملی 
کشــور و بــه تبع آن افزایش امیــد مردم و تقویت 
جایگاه دولت نقش اساسی خواهد داشت چرا 
کشــور شــاهد بازگشت  که مردم در اقصی نقاط 
مــوج امید و انرژی بر پیكره پیشــرفت و توســعه 
کــه خــود در خــرداد 92 و  کشــور خواهنــد بــود 

کرده انــد و آنهــا را نســبت بــه  اســفند 94 ایجــاد 
تصمیم خــود برای تغییر ریــل دولت و مجلس 
دوچنــدان خوشــایند خواهــد ســاخت. دلیــل 
که وضعیت معیشــتی و اشتغال  دوم آن اســت 
دور  مناطــق  و  اســتان ها  از  خیلــی  در  مــردم 
افتــاده تــا حدودی به وضعیــت همین طرح ها 
وابســته اســت. بدیهــی اســت ســاخت راه هــا، 
کارگاه های تولیدی، طرح های  بیمارستان ها، 
کشاورزی و سایر مسائل زیربنایی  گردشگری و 
تاثیــر مســتقیمی بــر اشــتغال موقــت و پایــدار و 
همچنین درآمد و سطح برخورداری و رفاه شان 
خواهد داشت. چه بسا میل مردم به جابجایی 
وســیع نماینــدگان مجلــس ناشــی از وضعیــت 
نامطلــوب آنهــا در حوزه های اقتصادی باشــد. 
کــه مجلــس جدیــد نــه تنهــا مقابلــه با  کنــون  ا
برنامه های دولت و موفقیت آن را وظیفه خود 
کالن اقتصادی  تلقی نمی کند بلكه در مباحث 
و سیاسی با آن همسو به نظر می رسد، می تواند 

در یافتن راه و برداشتن موانع قانونی و نظارتی 
تعییــن تكلیــف پروژه هــای نیمه تمــام دولت را 
کند. برای این منظور دو پیشــنهاد  مســاعدت 
کامال مشــخص وجــود دارد. اول دولــت با یاری 
مجلس در قالب یک طرح مشــترک پروژه های 
برنامــه  و  عــزم  و  مجلــس  و  دولــت  همــكاری 
 جــدی بــرای رهایــی از طرح هــای نیمه تمام را 

کند. دنبال  
دوم، بــا توجــه بــه اینكه برنامه ششــم توســعه 
قــرار  دهــم  مجلــس  کار  دســتور  در  زودی  بــه 
ایــن  در  ســرزمین  آمایــش  و  گرفــت  خواهــد 
بخــش از اقتصــاد اهمیــت دوچندانــی دارد. از 
ایــن رو می تــوان نتایــج بررســی های دولــت در 
موضوع پروژه های نیمه تمام را با دقت بســیار 
بــاال مــورد بررســی قــرار داد و بــا تفیكیــک آنهــا 
گــذاری، بــه  کمیتــی قابــل وا بــه پروژه هــای حا
متقاضیان تصمیــم واقع بینانه و در عین حال 
شجاعانه ای برای پروژه های نیمه تمام گرفت. 
کشــورهای  مشــابه آنچه ما بــا آن مواجهیم در 
توسعه یافته نیز تجربه شده است. در بسیاری 
کسب شده با  کشــورها موفقیت های  از این 
تمســک بــه واقع بینــی و شــجاعت صــورت 
گرفته اســت. در آلمان پس از فروپاشی بلوك 
شــرق و پیوســتن آلمــان شــرقی بــه آلمــان 
ح هــای عمرانی و صنعتی  غربــی برخی از طر
گــذار شــد.  رایــگان بــه بخــش خصوصــی وا
کافــی از متقاضیان در  البتــه با تضمین های 
کارشناســان  از نقطه نظــر  گــذاری.  وا زمــان 
که  گونه ای است  کشور به  شرایط اقتصادی 
باید با شناســایی اهلیــت متقاضیان بخش 
که از طریق ســندیكاهای صنفی  خصوصــی 
نیمه تمــام  ح هــای  طر اســت،  امكان پذیــر 
کــه هــدف آن صرفا  را بــا قیمت هــای مناســب 
کســب درآمد برای دولت نباشــد - بلكه ایجاد 
ایجــاد  و  کشــور  اقتصــاد  و  عمــران  در  رونــق 
انگیــزه بــرای ســرمایه گذاری بخــش خصوصی 
بــه بخــش خصوصــی  قــرار دهــد -  را مدنظــر 
که دولتمردان به تجربه  کرد. همانطور  گــذار  وا
دریافته انــد، نماینــدگان نیــز بــه خوبــی اطالع 
ح های  که ادامه وضعیــت موجود در طر دارنــد 
بــرای  باخت-باخــت  جــز  نتیجــه ای  عمرانــی 
گزافه نیســت  دولت و مردم ندارد.  این ســخن 
کافــی برای  کــه بخــش خصوصــی بایــد انگیــزه 
کشف  ســرمایه گذاری داشته باشد و در صورت 
که باشــد اجرای این  یــک راه حل با هر قیمتی 
کشــور  ح هــم به نفــع دولــت و ســایر قوای  طــر
کمیــت( و هــم به نفــع مردم خواهــد بود و  )حا
گردش  چــه بســا اثــرات مســتقیمی در احیــای 
کشــور از  نقدینگــی، افزایــش اشــتغال و خــروج 

رکود داشته باشد.

 از نقطه نظر کارشناســان شــرایط اقتصادی کشور به 
گونه ای است که باید با شناسایی اهلیت متقاضیان 
ســندیکاهای  طریــق  از  کــه  خصوصــی  بخــش 
صنفی امکان پذیر اســت، طرح هــای نیمه تمام را با 
قیمت های مناسب که هدف آن صرفا کسب درآمد 
بــرای دولت نباشــد - بلکــه ایجاد رونــق در عمران و 
اقتصــاد کشــور و ایجاد انگیــزه برای ســرمایه گذاری 
بخــش خصوصــی را مدنظــر قــرار دهــد - بــه بخش 

خصوصی واگذار کرد 



 پیام آبادگران                                 
اردیبهشت 1395
شماره 342

8

گفت وگو درباره 
موضوع آئین نامه رتبه بندی

در ابتدای این نشســت مهندس ملكیانی فرد 
رئیــس هیأت مدیــره ســندیكای شــرکت های 
ســاختمانی بــا اشــاره بــه مبحــث رتبــه بندی 
بــه  خطــاب  ســاختمانی  و  راه  شــرکت های 
گفــت: بیــش از ســازمان  مهنــدس مســگرپور 
بــاره صالحیــت داریــم.  مدیریــت مــا در ایــن 
آقــای شــافعی هــم معتقد اســت معیــار اصلی 
شــرکت  حقوقــی  شــخصیت  و  هیأت مدیــره 
که هیأت مدیــره تغییر نكرده  اســت و تا زمانی 
لزومی به تغییر رتبه بندی  نیست و چهار سال 
که در حال حاضر  کند. چــرا  یكبــار نباید تغییر 
پروژه ها بسیار محدود هستند. طبیعی است 
گردش مالی  کار نكند و  وقتی شــرکتی دو سال 
نداشــته باشــد جایگاهش با رتبه بندی فعلی 
افت می کند. بنابراین عملكرد سال های اخیر 
شــرکت ها را نمی توان معیار رتبه بندی در نظر 

گرفت. 
راه  دو  گفــت:  پاســخ  در  مســگرپور  مهنــدس 
بیشــتر وجود نــدارد، یكی از ایــن راه ها، اصالح 
آئین نامــه و راه دیگــر رفتــن به ســراغ آئین نامه 
کارهای داخلی  جدید با نگرش نو با تمرکز روی 
خودمــان یعنــی بخــش خصوصــی بــا بخــش 
خصوصــی و بخش خصوصی با بانک هاســت. 
از همــه تشــكل ها خواهشــمندیم نماینــدگان 
که دارای تجربه بین المللی و نوآوری در  خود را 
این زمینه هســتند به یاری ما بفرستند تا این 
ح مطالعاتــی به ســرانجام  کار را بــه عنــوان طــر
برســانیم. تــا بــا آئین نامــه جدیــد رتبــه بنــدی 
تشــكل ها  خــود  اعضــای  ســوی  از  تشــكل ها 
کارهای  گیرد و قدمی برای ایجاد ساز و  صورت 
کاســتن از نقش دولت برداشته شود.  جدید و 
ایــن مــورد نقــش شــرکت های  افــزود: در  وی 
که متاســفانه آمادگــی الزم را  بیمه مهم اســت 
ندارنــد و باید دید چگونه می توانند شــرکت ها 
کننــد تــا بیمــه  را بــر اســاس رتبه بنــدی بیمــه 
جایگزیــن ضمانت نامــه بانكی شــود همانطور 
کار صورت می گیرد. کشورهای دیگر این  که در 

پــس از ایــن اظهــارات، مهنــدس خوانســاری 
کرد: یكی از مشــكالت بیمه این اســت  عنــوان 
کــه بیشــترین درآمــد بــدون دردســر بانک هــا 

درنشست ویژه هیأت مدیره سندیکا با حضور
 نائب رئیس اتاق ایران صورت گرفت 

*نقد و نظر سیاست های اتاق ایران درباره روند 
خصوصی سازی و قانون مالیات برارزش افزوده

* چاره جویی اعضای هیأت مدیره درباره موضوع 
آئین نامه رتبه بندی شرکت های خصوصی  

هیأت مدیــره ســندیكای شــرکت های ســاختمانی ایــران در اولیــن روز خــرداد، 
میزبــان مهنــدس مســگرپور دبیــر جامعــه مهندســان مشــاور و دبیــر شــورای 
ح مباحثی دربــاره آئین نامــه رتبه بندی در بخش  که پــس از طر هماهنگــی بــود 
پیش از دستور جلسه، دکتر پدرام سلطانی نیز به عنوان میهمان دوم به جمع 
هیأت مدیــره پیوســت. در ایــن جلســه دکتــر ســلطانی دربــاره مالیات بــر ارزش 
کار، جایگاه بخــش خصوصی و  کســب و  افــزوده، قانــون بهبــود مســتمر فضــای 
انتظــارات اتــاق از تشــكل ها بــه اظهار نظر پرداخــت و  به ســؤاالت هیأت مدیره  

گفت.  پاسخ 

بررسی نقش اتاق ایران
 در کاهش موانع کسب و کار 

بخش خصوصی
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کمتریــن  از ضمانت نامــه پیمانــكاران اســت و 
گذشــته  خســارت در ایــن بــاره داشــته اند. در 
که  بانک هــا زیــر بــار ایــن موضــوع نمی رفتنــد 
کار را انجام دهد ولی شــرایط امروز  بیمــه ایــن 
کــه مهنــدس مســگرپور  قابــل بررســی اســت 
کرد: امــروزه برخی بانک هــا خود بیمه  عنــوان 
که می توان از آن طریق اقدام  کرده اند  درست 

کرد.

مهنــدس ملکیانی فرد افــزود: در بحث بیمه 
مــن تمام بزرگان  بیمه را به ســازمان مدیریت 
عطااهلل هاشــمی برای  آقــای  آنجــا  در  بــردم. 
عملكــرد ما عالوه بر ضمانت نامه بانكی، بیمه 
کارفرما  که ما می گوییم  می خواســت. درحالی 
کنــد. پیمانكار  بایــد پروژه هــای خــود را بیمــه 
باید بیمه باشــد تا هر خشونتی نسبت به وی 
اعمال نشــود. به نظر من در مقوله بیمه، اول 
باید با روسای بیمه به توافق برسیم و ببینیم 
گــر بیمــه بــه  هــدف مــا از بیمــه چیســت. آیــا ا
جــای ضمانت نامه بانكــی قرار بگیرد مشــكل 
حل می شــود؟ مگر اینكه بیمه دو طرفه باشد 
و هــر طــرف خســارت زد بیمــه آن را پرداخــت 
کند. در این مورد می توان با جامعه مشــاوران 
جلســاتی داشــت و به اتفاق با مسئوالن بیمه 
کــرد و در نهایــت با ســازمان مدیریت  کــره  مذا

گفتگو شد. وارد 

ســلطانی: برای شــفاف ســازی و آزادســازی  
تالش می کنیم

در بخش دوم جلسه هیأت مدیره سندیكای 
پــدرام  ایران،دکتــر  ســاختمانی  شــرکت های 
ســلطانی رئیــس اتــاق تهــران و نائــب رئیــس 
گو با اعضای جلســه  گفت و  اول اتاق ایران به 
پرداخــت.  هــدف از این دیدار بررســی دیدگاه 
اتاق در مورد چند مســئله مهم برای ســندیكا 
از جمله مالیات بر ارزش افزوده، قانون بهبود 
کار، جایــگاه بخــش  کســب و  مســتمر فضــای 
که با  خصوصی  و انتظار اتاق از تشــكل ها بود 

حضور آقای سلطانی پیگیری شد. 

مهنــدس ملکیانی فــرد در بــدو حضــور دکتر 
کــرد: اتاق باید دولت ســایه  ســلطانی عنوان 

در مــوازات دولــت و مدافــع بخــش خصوصــی 
کامل در اتاق  که ما این نقش را به طور  باشــد 
که در  نمی بینیم. اتاق به شــرطی موفق است 
کار خود اســتقالل داشــته باشــد. البته در این 
دوره اتاق رشد قابل توجهی داشته است و به 
کار می کند. در ایــن دوره نباید  نســبت خــوب 
که خســتگی به تن فعاالن  کرد  طوری برخورد 
ایــن پارلمــان محتــرم بمانــد. بایــد بــه عنوان 
کمــک آنهــا  نماینــدگان بخــش خصوصــی بــه 
رفــت. اتــاق هم باید خود را از ســایه وزارتخانه 
در آورده، جایــگاه خــود را بشناســد. البتــه بــه 

همین روند روی آورده است. 
وی بــا بیــان اینكــه ســربازان واقعــی اتــاق در 
محــور  همــواره  افــزود:  هســتند،  تشــكل ها 
صحبــت هیأت مدیــره ســندیكا در ارتبــاط بــا 
منافع ملی است چون منافع ما با منافع ملی 
کشــور رونــق می گیرد  گره خورده اســت. وقتی 
کشــور،  ما  مــا رونــق می گیریــم، بــا عدم رونــق 
کارها  که  نیز دچار رکود می شــویم. بعالوه این 
توســط غیــر خصوصی هــا قبضه شــده اســت. 
ســندیكا حدود 70 ســال قبل تشــكیل شده و 
بسیاری از انجمن ها به دلیل تخصصی شدن 
بیــرون آمده انــد. حــدود 700  از دل ســندیكا 
شــرکت بــزرگ قدیمی عضو ســندیكا هســتند. 
که  فــرق اینجــا بــا ســایر انجمن هــا این اســت 
معمــوال بزرگتریــن مســائل آنهــا صنفی اســت 
که بــه تولید آســیب  امــا مــا بــه تمــام قوانینــی 
می زند، وارد می شویم. از جمله اولین تشكلی 
که پیش نویســی برای آئین نامه اجرایی قانون 
کار نوشت و آن  کسب و  بهبود مســتمر فضای 
کرد، ســندیكای شرکت های  را به اتاق ارســال 

ساختمانی ایران بود. 
هــم  امــروز  افــزود:  ملكیانی فــرد  مهنــدس 
مشــكالتی در قانــون جدیــد مالیــات داریــم. 
ســعی داریــم طــی همایشــی ایــن قانــون را بــا 
کنیم.  کشور تبیین  نگاه به بخش پیمانكاری 
گفتــه می شــود عــدد باالتــر از 5  چــون وقتــی 
میلیــون تومــان از سیســتم بانكی اقدام شــود 
کار ما غیرممكن اســت. بعد  تقریبــا در فراینــد 
از تبییــن قانــون مالیــات در همایــش، مایلیم 
اتــاق به عنــوان تریبون بخــش خصوصی وارد 

آن شود. 

در ایــن بــاره از شــما ســواالتی داریــم. قبــل از 
کامل قانون بهبود مستمر  همه درباره اجرای 
کــه عمــال هیــچ مــاده آن  کار  کســب و  فضــای 
از جملــه مــاده 2 و 3 بــه درســتی اجــرا نشــده 
گفته شده تا وقتی تعاونی  اســت. در ماده 22 
کارها به  کار می کند نبایــد  و بخــش خصوصــی 
گــذار شــود. اما عمــال چنین  بخــش دیگــری وا
کســی نرفتــه قانون را  چیزی نیســت. در واقع 
کاتالیــزور اجرایی شــدن  بخوانــد. ایــن قانــون 
کــه  بــود  دقیــق خصوصی ســازی و اصــل 44 
بســیار خوب توســط اتاق تدوین شده است. 
کــه اتــاق هیــأت  خواهشــمندیم در ایــن دوره 
بــه  اول  از  قانــون  ایــن  دارد  خوبــی  رئیســه 
درســتی بررســی و آئین نامه هــای اجرایــی آن  
تدویــن شــود. الزم نیســت امــور حقوقی خود 
کار را انجام دهد. می توانید از طریق  اتاق این 

کار را انجام دهید.  ما این 
گفــت: مالیات بر ارزش افزوده در شــورای  وی 
گفتگــو بــه نتیجــه ای نمی رســد، موضع گیــری 
وزیر هم قابل انتقاد بود. جنابعالی آن را پیش 
کار  کجــای  بدانیــم در  بردیــد. می خواســتیم 
هســتیم؟ آنچه بــه پیمانكاری ارتباط داشــت  
کــه  مــاده 29، مــاده 30 و بنــد 5 مــاده 16 بــود 
بــر خــالف منافــع ملــی و غیــر قابل اجرا اســت 
کــه خــود باعــث رکــود می شــد. وزارت  اقتصاد 
و دارایی عامل توســعه اســت امــا در برابر حل 
مــا  می دهــد.  نشــان  مقاومــت  مســائل  ایــن 
کــه اینقدر  معتقدیــم آقایــان اشــتباه می کننــد 
مقاومــت نشــان می دهنــد. این مســئله برای 
مــا اهمیــت دارد. هنــوز هم برای شــرکت های 
که ظلم  مــا اعداد عجیب و غریب می فرســتند 
کــردن تــا 92 درصد  اســت. وقتــی بــا صحبــت 
بــر ارزش افــزوده بخشــیده می شــود  مالیــات 
کتاب  که ایــن اعداد حســاب  نشــان می دهــد 
کار می کنید و  کمیته زیربنایــی  ندارد. شــما با 
کافی به ما ارائه  امیدواریم در این باره توضیح 

دهید. 
ســوال بعدی درباره جایگاه بخش خصوصی، 
دولت و نیروی نظامی است. جهت استحضار 
شما، اینها به دو صورت درجه بندی می شوند. 
گذاشــته  بیــن  ذره  زیــر  خصوصــی  بخــش 
 شــده، درجه بنــدی می شــود اما بخــش  های



 پیام آبادگران                                 
اردیبهشت 1395
شماره 342

10

 عمومی معلوم نیست برچه پایه ای رتبه بندی 
می شــوند.  پروژه هــا به شــرکت های خصولتی 
گذار می شود و آنها همین پروژه ها را به طور  وا
دســت دوم  به شــرکت های بخــش خصوصی  
گــذار می کننــد. تریبون ما اتاق اســت و اتاق  وا
که در  باید از چنان اســتقاللی برخوردار باشــد 
کــه عالقمند  ایــن بــاره حــرف بزند ضمــن این 

نیستیم در آن بسته شود.
و امــا بحث آخــر اینكه انتظارات اتــاق بازرگانی 
از سندیكای شرکت های ساختمانی چیست. 
گر شــما در دوره ای به ســندیكا  ضمــن اینكه ا
بــزرگ  ســر بزنیــد می توانیــد از پتانســیل های 

کنید.  علمی آن استفاده 
پس از ســخنان مهنــدس ملکیانی فرد، دکتر 
پــدرام ســلطانی رئیس اتــاق تهــران و نائب 
رئیس اول اتاق ایران نیز با ابراز خوشــحالی از 
کرد: یادی از  مرحوم  حضور در سندیكا عنوان 
کــه چهــره اثرگــذار و با  مهنــدس ادب می کنــم 
صراحــت لهجــه و قاطعی بــود. آقای مهندس 
کم  ملكیانی فرد هــم در صراحت لهجه چیزی 
کم نگذاشــتند. ســندیكا با ســابقه و  ندارنــد و 
که دارد قابل مقایسه  تعداد اعضاء و امكاناتی 
بــا خیلــی از تشــكل های بخــش خصوصــی و 
اتاق نیســت و در سطح تشــكل های طراز اول 
اتاق اســت. به همین جهت شــاید الزم باشد 
تاسیس فدراسیون را در سال 95 در محوریت 
قرار دهد. لذا یكی از درخواســت های من این 
گرچــه  کــه ایــن موضــوع شــكل بگیــرد ا اســت 
گذشــته بــوده و به طور  جلســات هماهنگی از 

گرفته است.  غیررسمی این فدراســیون شكل 
گــر به طور رسمی شــكل بگیرد جایگاهی  ولی ا
در اتــاق و بــه نمایندگــی از آن صندلی هایــی 
در نهادهــا خواهــد داشــت و قــدرت چانه زنی 
آینــده  ســال  مــی رود.  بــاال  احــداث  صنعــت 
انشاهلل جشــن 70 سالگی ســندیكا را خواهیم 
گرفــت تا یكی از تشــكل های قدیمی ما در مرکز 
گیــرد و ســابقه بخــش خصوصی را  توجــه قــرار 
که  که ایــن تصور ایجاد نشــود  خ بكشــیم  بــه ر
ما هر چه تشــكل داریم محصول این دو ســال 
کــه کار بهانــه خوبــی اســت   اخیــر اســت. ایــن 
 تــالش فعاالن این ســندیكا و ریشــه ها را پاس 
که بــرای آن  بداریــم و مناســبت خوبــی اســت 

برنامه ریزی شود.
کسب  در رابطه با قانون بهبود مستمر فضای 
گفته های شــما نكات  کار مــن نمی توانــم به  و 
کنــم.  بحــث و حــرف مــا هم  زیــادی را اضافــه 
کدام یک از قوانین ما  همین است. اما اصوال 
کار بخش خصوصی را  که  بــه خصوص آنهایی 
تسهیل می کنند در سال های اخیر به درستی 
که مــا ایــن را هم بــه عنوان  اجــرا شــده اســت 
یــک قاعــده  ایــن  کنیــم  تلقــی  یــک اســتثناء 
اصــل  اجــرای  سیاســت های  قانــون  اســت، 
44،  قانــون رفع موانع تولیــد، نه قانون تولید 
کثــری و نــه قانون برنامه 5 ســاله توســعه  حدا
کار بخش  گشــایش در  کــه ردپایــی از  و هــر جا 
نشــده اند. اجرایــی  داشــته اند،   خصوصــی 

 امــا ایــن موضوع نافــی تالش ما بــرای تدوین 
ایــن  نیســت.  قانــون  اجــرای  و  آئین نامه هــا 
ایراداتــی  البتــه  و  اســت  اتــاق  زائیــده  قانــون 
کثــر قانــون قابــل اســتفاده  هــم دارد  امــا حدا
کافی برای  اســت. امــا در این دولت هــم اراده 
اســتفاده از آن وجــود نــدارد حتــی بــا وجــود 
ایشــان  خــود  دوره  در  کــه  نهاوندیــان  آقــای 
پیش نویــس آن نوشــته شــده اســت و انتظــار 
می رفــت اجــرای قوانیــن ایــن چنینــی در این 
کار  دوره روان تر و ســریع تر باشــد. فكــر می کنم 
کشــور ایران  که در  بخــش خصوصی برای این 
با ســاختار موجود به جایگاه حقه خود برســد 
کار  و بتوانــد ســهم شایســته را بــه دســت آورد 
مشــكلی اســت و ایــن امــر بعضــی جاهــا حتی 
کمیتــی  در تضــاد بــا ســاختارهای فكــری و حا

رئیس هیأت مدیره سندیکا:
خصولتــی شــرکت های  بــه  پروژه هــا    

 واگــذار می شــود و آنهــا همیــن پروژه هــا 
را بــه طــور دســت دوم بــه شــرکت های  

بخش خصوصی  واگذار می کنند.
 تریبــون مــا اتــاق اســت و اتــاق بایــد از 
کــه  باشــد  برخــوردار  اســتقاللی  چنــان 
در ایــن بــاره حــرف بزنــد ضمــن این که 

عالقمند نیستیم  در آن بسته شود. 
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اســت. لــذا نباید بــه این قانون خــوش باورانه 
کنیــم وگرنــه  و بــا انتظــار اجــرای ســریع نــگاه 

طبیعتا باید ناامید شویم. 
را  فراینــد  ایــن  مــن  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
کنار سند  طوالنی می بینم. شــما این قانون را 
کرده اند بگذارید  که رهبری ابــالغ  چشــم انداز 
کــه چــه بالیــی ســر آن ســند آمــده و  و ببینیــد 
بــرای سیاســت های  کجــای راه هســتیم.  در 
ابالغــی اصل 44 چــه اتفاقی افتاد، چه اتفاقی 
کشــور افتــاد.  بــه عنــوان خصوصی ســازی در 
کار بدتــر از چیزی بود  می توانــم بگویــم نتیجه 
کــه در زمان دولتی بــودن ایــن بنگاه ها وجود 
داشت. لذا فكر می کنم ما باید این را به عنوان 
شیوه ای مانند دوی امدادی جلو ببریم یعنی 
کار را در این دوره و بخش دیگر  بخشی از این 
را در دوره های بعدی هیأت رئیسه اتاق پیش 
کشــور و منطقه خوب پیش  گر اوضاع  ببریم. ا
گواری در ســال های آینده  برود و اتفاق های نا
کنیم  نیفتــد به راحتی باید بیســت ســال طی 
تا به جایگاه مورد انتظار برســیم. من این را از 
که این دوره دوم هست  کردم  این باب عرض 
کــه مــن در هیــأت رئیســه هســتم. دوره اول 
انتظــار از خودمان زیاد بــود و با تجدید دولت 
انتظار تجدید شــد اما ســه ســال هــم از دولت 

کنونی واقع بین هستیم. گذشته و در شرایط 
قانــون  ایــن  بــا  رابطــه  در  امــا  افــزود:  وی 
که  درخواســت دیگر من از ســندیكا این است 
کــه این  کــدام از مــواد قانــون  در رابطــه بــا هــر 
که پیش نویــس آئین نامه آن  آمادگــی را داریــد 
گر  کنید ما اســتقبال می کنیم. اصوال ا را تهیــه 
کار بین  در این دوره در ترســیم نقشــه تقسیم 
بخــش خصوصــی موفــق باشــیم قــدم خوبــی 
کــه مــا در رابطــه با  کاری  برداشــته ایم. حجــم 
دولت و سازمان های رسمی و غیررسمی داریم 
که امــكان پذیر نیســت  بــه قــدری زیــاد اســت 
کرده و در مورد همه آنها به  همه را اتاق دنبال 
که من در هیأت رئیســه  نتیجه برســد. چیزی 
کردم این اســت  و در جلســات مختلــف عرض 
کرده  کــه اتاق برای هر ســال برنامه ای منتشــر 
گفته  کمیســیون ها را  و برنامه و اولویت اتاق و 
کــرده و  و ســهم اتــاق از مشــكالت را مشــخص 
خواسته تشــكل ها هم سهم خود را از برطرف 

کنند. آن مشكالتی  کردن مشــكالت مشخص 
که تشــكل ها انتخاب می کننــد باید منطبق با 
گسترش  گر ما این مدل را  ظرفیت آنها باشد. ا
کند  دهیم و هر تشــكل یک مشــكل را برطرف 
در طول سال 150 مشكل برطرف خواهد شد. 
اتاق  در ســطح موضوعات بین بخشــی ســهم 
خــود را بــر مــی دارد و روی آن تمرکــز می کنــد. 
متاســفانه امروزه مشــكالت ریز و درشت روی 
میــز اتــاق می آیــد و نمی تــوان روی همــه آنهــا 

کرد. تمرکز 
گذشــته  کــرد: در دوره  دکتــر ســلطانی تصریــح 
و  بــود  ح  مطــر مســتقیم  مالیات هــای  بحــث 
اتــاق  داشــت.  زیــادی  اشــكاالت  آن  الیحــه 
قانــون  و  کــرد  کار  آن  روی  خیلــی  بازرگانــی 
که هنوز مشــكالت زیادی دارد به وجود  فعلی 
که الیحه  که این قانــون زمانی  آمــد. در حالی 
کم  بــود ســه برابــر ایــن مشــكل داشــت و ایــن 
شــدن ایرادهــا حاصــل تــالش اتــاق و تعامــل 
آن بــا دولــت و مجلس اســت. در آنجــا ما یک 
کردیم، ازجمله حذف  هدف گذاری مشــخص 
گشایشــی در  کــه  مــاده 104 مالیــات تكلیفــی 
کار پیمانــكاران ایجاد می کــرد. در الیحه اولیه 
دولــت هــم اصــال  چیــزی راجــع بــه مــاده 104 
کمیســیون  نبــود، باالخــره آن را در مصوبــات 
گذاشتیم و تصویب شد. می دانستیم در مورد 
بنــد بند قانــون نمی توان نظر دولت و مجلس 

کرد اما یک جاهایی با فشــار بیشتری  را جلب 
برســیم.  نتیجــه  بــه  درصــد  تــا80  می توانیــم 
ازجملــه در مــورد پرداخــت 50 میلیــون ریــال 
گفتیم عددی  که به نتیجه نرســیدیم با اینكه 
کوچــک اســت و برخــی پرداخت ها بایــد از آن 

معاف باشد.
گــر اســتراتژی مــا  ا دکتــر ســلطانی افــزود: امــا 
تمرکز روی مشــكالت خــاص بخش خصوصی 
کار عبثــی می کنیــم. اتــاق در 7 دوره  نباشــد 
گذشــته تالش زیادی داشــته اما مسیر و روش 
غلــط بــوده و مــدل خاصــی بــرای آن تعریــف 
نشــده بــود. ما بــه ایــن نتیجه رســیدیم فقط 
کار می تــوان تكه هــای بزرگی  بــا مــدل تقســیم 
از مشــكالت بخش خصوصی را به ترتیب حل 
کرد. در این قســمت خود تشكل ها می توانند 
که صنعــت احداث  در ســال 95 بــا فــرض این 
فقط یک مشــكل دارد روی همان مشــكل به 

کنند. عنوان تمرین تمرکز 
بــر ارزش افــزوده از اواســط  در مــورد مالیــات 
ســال 93 اصالح و دائمی شدن قانون مالیات 
در  مرتــب  مــا  خــورد.  کلیــد  افــزوده  ارزش  بــر 
جلسات آن شرکت می کردیم تا پیش نویس به 
کمیســیون اقتصادی دولت آمد و چند جلسه 
که آنجا شرکت می کنیم. با این رویه ای  اســت 
که آقایان حرکت می کنند در خوشــبینانه ترین 
حالــت شــاید در ســال 97 بتوانیم ایــن قانون 
کــه دو مــاه از  کنــون  را بــه تصویــب برســانیم. ا
کمیسیون  گذشــته هنوز ادامه قانون به  سال 
گر در جلسات بعدی ادامه  نرفته است. حاال ا
قانــون را بیاورند تا اواســط ســال رســیدگی آن 
تمــام می شــود و بعــد در نوبــت هیــأت دولــت 
کــه آنجــا مصــوب شــده، تبدیل  قــرار می گیــرد 
بــرود. در  بــه مجلــس  بعــد  بــه الیحــه شــود. 
که مــا در قانون  مجلــس هم طبــق تجربــه ای 
مالیات هــای مســتقیم داشــتیم و در آبــان 91 
بــه مجلــس تقدیم شــد و تیــر 94 بیــرون آمد. 
کــه می گویــم زودتــر از 97  بــر اســاس آن اســت 
اجرایی نمی شــود. لذا در آن جلســه خواستم 
که مشــكالت اصلی بخــش خصوصی از جمله 
ح شــود.  مــاده 29 و 30 البالی بقیه مواد مطر
اقتصــادی  کمیســیون  بــه  را  مــاده  دو  ایــن 

فرستادیم.

دکتر سلطانی:
  فکر می کنم کار بخش خصوصی برای 
این که در کشور ایران با ساختار موجود 
به جایگاه حقه خود برسد و بتواند سهم 
شایســته را بــه دســت آورد کار مشــکلی 
اســت و ایــن امر بعضــی جاهــا حتی در 
کمیتی  تضاد با ساختارهای فکری و حا
اســت. لــذا نبایــد به ایــن قانــون خوش 
باورانــه و بــا انتظــار اجــرای ســریع نــگاه 

کنیم وگرنه طبیعتا باید ناامید شویم. 
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گفتــه رئیس اتــاق تهــران البته  بــه 
دولــت  بــا  کــه  دیگــری  مشــكل 
رغــم  کــه علــی  ایــن اســت  داریــم 
اجرایــی  از  خبــری  پیگیری هــا، 
شــدن وعده هــا نمی شــود. امــا در 
)دریافــت  شــما  بخــش  بــا  رابطــه 
مالیات برارزش افزوده پیمانكاران 
کارفرمایــان بــا عنایــت بــه  توســط 
شــرکت های  ســندیكای  پیگیــری 
ساختمانی ایران در  اتاق بازرگانی 
برنامــه  کمیســیون  در   ) ایــران 
گذاشــتیم  را   29 مــاده  بودجــه  و 
ســال  در  گــر  ا شــد.  تصویــب  و 

جدیــد بودجــه ابــالغ شــود از ایــن بــه بعــد در 
که طرف آن دولت اســت پول را  قراردادهایــی 
گــر پرداخت  بــه پیمانكار پرداخــت می کنند. ا
نكننــد خودشــان طــرف حســاب بــا ســازمان 
کار را  هســتند نه پیمانكار. پــس ما این بخش 
از مســیر مجلس در قانون بودجه پیش بردیم 
کــه قانونی  کار درســتی نیســت و ایــن  گرچــه  ا
تكه پاره شــود و در قانون های دیگر حل شــود 
ایراد اســت اما فرایند طوالنی رســیدگی دولت 
کــرد. بــه  کار  و مجلــس، مــا را مجبــور بــه ایــن 
هــر حال امیدواریم بخشــی از مشــكالت حوزه 

کند.  احداث و پیمانكاری را حل 
کمیســیون  در  گفــت:   30 مــاده  دربــاره  وی 
اقتصــادی در قراردادهــای بخش خصوصی با 
گر  که ا گرفتیم  بخــش دولتــی در رانــد اول رای 
کارفرما پرداخت نكند، خودش طرف حساب 
ســازمان باشــد. بعــد آقــای دکتــر طیب نیــا بــا 
اســتفاده از قدرت رئیس جلســه بــودن خود، 
گذاشــت و یكی از آرا- رأی   دوباره آن را به رای 
که باید مدافع صنعت باشــد- برگشت  وزیری 
و مــاده رأی نیــاورد. نظــر دولــت ایــن اســت و 
کنیم. تا  بعضــی از اینها را باید در مجلس حل 
این مقطع حــدود 50-60 درصد نظرات ما در 
مــورد ارزش افزوده را دولت پذیرفته ولی بقیه 

را می توانیم با مجلس به سرانجام برسانیم.
دکتر سلطانی درباره جایگاه بخش خصوصی، 
گفــت: در یكــی دو ســال  دولتــی و نظامی هــم 
ح  اخیر در هر تریبونی که توانسته ایم آن را مطر
کرده ایــم. در جلســات خصوصــی هــم متوجه 

شــدیم همه وزرا و مسئوالن منتقد این روش 
که این  گفت  هســتند و خوش بینانــه می توان 
کارهــا ورای قدرت آنها انجام می شــود. ما این 
اعتقــاد را به عنوان اعتقاد بخش خصوصی در 
جلســات عمومی بــا رعایــت چهارچوب ها و در 
ح  جلســات خصوصــی بــا صراحت لهجــه مطر
که از دست ما بر  کاری  می کنیم. غیر از این هر 
بیاید با نظر تشكل ها آماده همكاری هستیم.
کرد:  در ادامــه مهندس ملکیانی فــرد عنوان 
اجــرای سیاســت خصوصــی ســازی بزرگتریــن 
وظیفــه اتــاق اســت. ما  قانــون بهبــود فضای 
کار را مقدمه اجرای خصوصی ســازی  کســب و 
شــدن  کاســته  دلیــل  بــه  دولــت  می دانیــم. 
قدرتــش بــا اجــرای ایــن قانــون، بــرای اجرای 

آن پیــش قــدم نمی شــود و بخش 
خصوصی باید پیش قدم شود.

گفت: آیا  دکتر سلطانی در پاسخ 
گذشته به عنوان  آنچه در 10 ســال 
اجرای اصل خصوصی سازی روی 
خصوصــی  بخــش  مطلــوب  داده 
بــوده اســت؟ فشــار یا اصــرار بیش 
از حــد مــا باعث می شــود اتفاق 10 
ســاله با همان شیوه تكرار  شود در 
گذاری ها بــه این  گــر وا کــه ا حالــی 
که  شــكل ادامــه یابــد همــان بهتر 
شــرکت ها دســت دولــت بماننــد. 
گرفته ایم و بعضی  لذا ما ســر یک دو راهی قرار 
جاهــا از نظــر بخش خصوصی ســوء اســتفاده 

می شود.

ک با اشــاره به وظایــف اتاق  مهنــدس ســما
کرد: خصوصی ســازی دو پیش نیاز به  عنوان 
نــام شفاف ســازی و رقابتــی شــدن دارد. ایــن 
اصرار باعث بسته شدن راه های حرکت بخش 
که دکتر ســلطانی با تائید  خصوصی می شــود. 
گفــت: اتفاقــا مــا به ایــن نتیجه  ایــن ســخنان 
کــه بــرای  کــه بهتــر اســت فشــاری را  رســیدیم 
خصوصی ســازی می گذاریم  روی آزادسازی و 
شفاف سازی بگذاریم. چون بخش خصوصی 
یــک  در  و  دارد  دولــت  از  بیشــتری  بهــره وری 
کوتاه می تواند ســهم خــود را از آن  بــازه زمانی 
صنعــت بگیــرد. بنابرایــن فشــار اتــاق بازرگانی 
کرده،  که دولــت مقررات زدایی  روی آن باشــد 
گر فضا  کار را بهبود بخشــد. ا کســب و  محیــط 
رقابتــی و شــفاف شــود آهنــگ حرکــت بخــش 
خصوصــی تندتــر شــده ســهم خــود را بــه طور 
ارگانیــک به دســت می آورد. متاســفانه مســیر 
نشــدن ســهم  پرداخــت  بــه دلیــل  گــذاری  وا

بخش خصوصی به نتیجه نرسیده است.
بخــش  بــرای  کــه  فضایــی  در  افــزود:  وی 
آمــده  وجــود  بــه  برجــام  از  بعــد  خصوصــی 
برنداشــته  دلیــل  بــه  خارجــی  شــرکت های 
غیردولتــی،  بخــش  روی  از  تحریم هــا  شــدن 
رغبتــی بــه همكاری با آنها ندارنــد ، لذا همین 
می توانــد بخش خصوصی را با ســرعت بیشــتر 

از  افــزوده  ارزش  بــر  مالیــات  مــورد  در   
اواسط ســال 93 اصالح و دائمی شدن 
کلیــد  افــزوده  ارزش  بــر  مالیــات  قانــون 
خورد. ما مرتب در جلســات آن شرکت 
کمیســیون  می کردیــم تــا پیش نویس به 
اقتصــادی دولــت آمــد و چنــد جلســه 
اســت که آنجا شــرکت می کنیــم. با این 
کــه آقایــان حرکــت می کنند در  رویــه ای 
خوشــبینانه ترین حالت شــاید در ســال 
97 بتوانیــم ایــن قانــون را بــه تصویــب 

برسانیم
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کت و همــكاری بــا شــرکت خارجــی  بــرای شــرا
گرچــه شــرکت های مــا متاســفانه  کنــد ا آمــاده 
موضــع انفعالــی دارنــد و بــا وجــود رفــت و آمد 
دنبــال  بــه  هدفمندانــه  خارجــی  هیأت هــای 
شــرکت های خارجی نیســتند. خواهشــمندم 
که  در بخــش خودتــان برنامــه ای پیــاده شــود 
گر شــرکت های شــما به طور بالقــوه می توانند  ا
وارد  باشــند  سهمی داشــته  تجــارت  ایــن  از 
کنار رقابــت ناســالم، بزرگترین  گــود شــوند. در 
مشــكل بخــش خصوصــی تامین مالی اســت. 
از طرفی بزرگترین مشــكل شــرکت خارجی هم 
کردن شــریک بالقــوه و توانمند  اعتمــاد و پیدا 
کم نیستند  اســت و البته در شرکت های شــما 
که طرف ایــن اعتماد و همكاری  شــرکت هایی 
باشــند. ایــن اتفــاق دیــر یــا زود می افتــد ولــی 
کوتاه مدت و با برنامه ریزی  که در  حیف است 

اتفاق نیفتد.
نمی دانیــم  واقعــا  مــا  گفــت:  پایــان  در  وی 
تشــكل های ما چه قابلیت هایی دارند و شــما 
کنید و  بایــد توانمنــدی خود را بــه اتاق اعــالم 
کارهایی توانمند هســتید و ما  بگوییــد در چه 
چــه چیزهایــی را می توانیم از شــما بخواهیم. 
کارشناسی در حوزه مشكالت  کار  اتاق نیازمند 
خودتان و ســایر حوزه ها اســت تا نظر شــما در 
اتــاق بــه جریــان بیفتــد. یكــی از مشــكالت مــا 
گاه چند  کاری اســت و  در ایــن بخــش مــوازی 
گــر  کار می کننــد. ا تشــكل روی یــک موضــوع 
گردش اطالعات ســریع شــود ایــن همه منابع 
گــر تشــكل ها  زمانــی و مالــی تلــف نمی شــود. ا
که اجرا می کننــد یا در نظر دارند اجرا  کارهایــی 
کننــد با مــا در میان بگذارند مــا می توانیم آنها 
کــه در همیــن موضــوع وارد  را بــا تشــكل هایی 

شده اند ارتباط دهیم.

در ادامــه مهنــدس محمــد عطاردیــان دبیــر 
کرد: دو مســیر  شــورای عالی ســندیکا عنوان 
قانــون  اجــرای  و  قانــون  اصــالح  دارد.  وجــود 
کــه متاســفانه بعد از اصالح یــا تصویب  جدیــد 
گرفتاری هــای  نمی شــود.  اجــرا  قانــون  هــم 
بدیهــی و زیادی وجود دارد از جمله   اینكه ما 
سال ها بیمه می دادیم و حاال پیمانكار دست 
گفته اند چون دســتمزد  کرده اند و  دوم را جدا 

درصــد   16 حــدود  آن  بیمــه  حــق  می  گیــرد 
کــرد: اصــالح آئین نامــه و  اســت. وی تصریــح 
کافی نیســت. راه حل  قانون خوب اســت ولی 
پیشــنهادی من حرکت بخش خصوصی برای 
کار  گرچــه  گرفتــن اقتصــاد اســت. ا در دســت 
کارآفرینان  کانون  دشواری است اما با تشكیل 
کرده ایــم. ایــن  توســعه گرا ایــن حرکــت را آغــاز 
کنــار خــود در حــال تشــكیل دادن  تشــكل در 
هلدینگی اســت. ایــن هلدینگ با 200 میلیارد 
کار بدون  تومان ســرمایه شــكل می گیرد. ایــن 
فكر انجام نشده و منافع ملی را در نظر داشته 
کمیت، خود  است. در واقع با شرایط فعلی حا
کارآمد  دولت هم در خطر است. دولت آنقدر نا
کثــر حرکت های آن بــا تاخیر زیادی  که ا اســت 
مواجــه اســت. مــا تــالش می کنیــم بــه دولــت 
بگوییــم با توجه بــه ناامنی منطقــه می توانیم 
کنیم.  کار دولت را ســبک  از لحــاظ اقتصــادی 
و  بــا ســرمایه گذاری ذکــر شــده  مــا پذیرفتیــم 
و  برویــم  دولــت  یــاری  بــه  ریســک  پذیرفتــن 
کمیــت بایــد بــا بیــان مشــكالت  معتقدیــم حا
مالــی خــود همكاری مــردم و بخش خصوصی 
را بخواهــد و بی شــک ایــن بخش هــا بــه یــاری 
دولت خواهند رفت. با تشــكیل هلدینگ ها و 
تامیــن ســرمایه، بخش خصوصــی می تواند به 
عنــوان یــک ارگان قوی بــا دولت حــرف بزند و 

کند.  برای حل مشكالت با آن تعامل 

در ادامــه مهندس مســگرپور با درخواســت 
از اتــاق برای اعــالم برنامه و اســتراتژی خود 
کرد: یكی  در ســال 95 به تشــکل ها، عنــوان 

از مشــكالت جــدی مــا بــرای تامیــن ســرمایه 
داخلــی و خارجــی یارانه هــای دولت اســت. از 
جملــه پاییــن نگــه داشــتن مصنوعــی قیمــت 
تكنولــوژی  آوردن  بــرای  باعــث شــده  کــه  آب 
مالــی  محدودیــت  تاسیســات  بهینه ســازی  و 
داشته باشــیم و بهره وری تاسیسات ما پایین 
باشــد. اتاق به عنوان دولــت بخش خصوصی 
که یارانه ها را بردارد  کنــد  کمک  بایــد به دولت 

 

کل درآمــد پســته مــا در طــی 50 ســال    
گذشته 30 میلیارد دالر بوده  و ما در ازای 
آن 80 میلیــارد دالر بــه آب تجدیدناپذیر 
کــه در  کشــور آســیب زده ایــم. در حالــی 
کانادا که ســه چهارم آب شــیرین جهان 
را دارد بیشــترین هزینــه خانــوار  مربــوط 
به  پول آب و برق اســت. چون دوســت 
دارنــد ثــروت بیــن نســلی را حفــظ کنند 
و دوســتدار محیــط زیســت هســتند. در 
حالــی کــه دولت هــای مــا بــا فاینانــس، 
درآمد آتی کشور را امروز هزینه می کنند. 
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گــر هــم پرداخــت می کنــد اجــازه دهــد آنهــا  و ا
کنند.  کجا هزینــه  خــود تصمیــم بگیرنــد آن را 
کل درآمد پســته ما در طی  چنانكــه می دانید 
گذشته 30 میلیارد دالر بوده  و ما در  50 ســال 
ازای آن 80 میلیــارد دالر بــه آب تجدیدناپذیــر 
که  کانادا  که در  کشور آسیب زده ایم. در حالی 
سه چهارم آب شیرین جهان را دارد بیشترین 
هزینه خانوار  مربوط به پول آب و برق اســت. 
چون دوســت دارند ثروت بین نســلی را حفظ 
کننــد و دوســتدار محیط زیســت هســتند. در 
که دولت های ما با فاینانس، درآمد آتی  حالی 

کشور را امروز هزینه می کنند. 

دکتر ســلطانی در پاســخ به مهندس مسگرپور 
کــرد: اتــاق در برنامــه ســال 95 تدوین  عنــوان 
پیش نویــس اصــالح قانون تأمیــن اجتماعی را 
گذار کرده است. خواهشمندم  به اتاق تهران وا
در ایــن بــاره با اتــاق تهران هماهنگ باشــید و 
کنید. اتــاق تهران  مشــكالت خود را منعكــس 
گــروه  در مــورد تأمیــن اجتماعــی و مالیــات دو 
کارشناســی خبــره دارد. مــا برنامه اتــاق را طی 
کرده ایــم از جمله در  چــاپ دفترچــه ای اعــالم 
کارهــای  کــه مرکــز مطالعــات آب ،  حــوزه آب 
که جلوی برخی از فاجعه ها  خوبی انجام داده 
گرفته است. در سال 95 هم در مورد تعیین  را 

قیمــت آب شــهری و صنعتــی برنامــه دارد. اما 
اقــدام  کشــاورزی  آب  واقعی ســازی  مــورد  در 
کاری  که برای همه دولت ها انجام  نشــده چرا 
کشــاورزان دشــوار اســت. اتاق  بــر خــالف نظــر 
کارشناســی در این  کار  بازرگانــی در حال انجام 
حوزه هــا هســت تــا دولــت را بــه تصمیم گیــری 

درست در این مورد سوق دهد. 

کتاب های  در پایــان این دیدار چند نســخه از 
دکتر آل یاسین به دکتر سلطانی اهداء شد. 

کنند کره ای تامین می  ح مترو اصفهان را بانك های  منابع مالی طر
ح مترو  گفــت: منابع مالی طــر کــره جنوبی  سرپرســت یــك هیــأت تجاری 
و ســالن های اجــالس همایش هــای بین المللــی اصفهــان بــا اســتفاده از 

کره ای تامین خواهد شد. ظرفیت بانك های 
اداره ارتباطات رســانه ای شهرداری اصفهان روز شنبه 4 اردیبهشت به نقل 
کره  جنوبی به اصفهان ســفر  که به سرپرســتی هیأت تجاری  از حنین حداد 
کــره ای آمادگی بهره بــرداری از دو تا ســه پروژه  کرد: هیأت  کــرده اســت، اعالم 
کار خــود دارد. وی در دیــدار بــا شــهردار اصفهان  کالن اصفهــان را در دســتور 
افزود: این هیأت می تواند در همه بخش های زیرســاختی، ســخت افزاری و 
کند. حداد با اشاره به بازدیدش از  نرم افزاری با شهرداری اصفهان همكاری 
گفت: این پروژه  پروژه سالن های اجالس همایش های بین المللی اصفهان 
کنون 60 درصد پیشرفت فیزیكی داشته  طراحی بی نظیری دارد و از آنجا که تا
کرد. وی ادامه داد: طرح  است، می توان در تكمیل این پروژه سرمایه گذاری 
که با اســتفاده از ظرفیت   ســالن های اجــالس اصفهان نیازمند اعتبار اســت 
بانك های کره ای، این مشكل را مرتفع خواهیم کرد. سرپرست هیأت تجاری 
کرد: این هیأت، طرح  مترو اصفهان را نیز به عنوان پروژه  کره ای خاطرنشان 
کار قرار می دهد و منابع مالی مورد نیاز آن را نیز تامین  بلندمدت در دســتور 

کرد. منبع: ایرنا- 4اردیبهشت خواهد 

کرد:  ح  وزیر راه و شهرسازی مطر
هشدار درباره پیامدهای امنیتی حاشیه نشینی

کنون مناطق حومه ای  که هم ا وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مشكالتی 
کرده است،  کز شهری ایجاد  کالنشهرها برای این مرا و غیررسمی پیرامون 
گفــت: حاشیه نشــینی قطعا پیامدهــای امنیتی دارد اما بــه خودی خود 
یــک موضــوع امنیتــی نیســت و ماهیــت امنیتی نــدارد. عبــاس آخوندی 
کــه ایــن حجــم انبــوه مهاجرت هــا و ســازمان  ادامــه داد: بــه ایــن معنــا 
نامتعــادل اجتماعــی قطعــا پیامدهــای امنیتــی دارد اما خــودش ماهیتا 
موضوعــی امنیتی نیســت و قرار نیســت نهادهای امنیتــی آن را پی گیری 
که  کننــد. وی بــا بیــان اینكــه حاشیه نشــینی یــک معضــل جهانی اســت 
کرد: در  معلول نوســازی ســبک زندگی در سراسر دنیا اســت، خاطرنشان 
ایران در دهه 30 شمســی، 10 میلیون نفر شهرنشــین داشــتیم؛ در حالی 
که  که در دهه 90 حدود 60 میلیون نفر در شهرهای ایران زندگی می کنند 
این تغییرات هیچ ارتباطی به عملكرد دولت ها ندارد. آخوندی افزود: در 
کنفرانــس اخیر »هبیتات« )کنفرانس جهانی اســكان بشــر( نیز مســئوالن 
گذاشتند و رشد شهرنشینی را در تمام  سازمان ملل بر این موضوع صحه 
کاری نمی توانیم بكنیم.  گیر دانســتند. ما هــم هیــچ  دنیــا یــک پدیده فرا
کرده و  کرد بلكــه باید آن را مهــار  کــه نمی توان بــا آن مقابله  ماننــد ســیل 
خ رشــد  که نر کاهــش داد. وی افــزود: تصــور مــن این اســت  خطراتــش را 
کاهش داشــته اســت؛ جابه جایی بزرگ در دهه  حاشیه نشــینی در ایران 
80 بــه پایان رســید و این مهاجرت هــا هیچ ارتباطی بــه عملكرد دولت ها 
کــرد: بنابرایــن از این پس جابه جایی هــا، افقی و  کید  نــدارد. آخونــدی تا
کاهش یافته است.  محله ای هستند و جابه جایی های بزرگ بین شهری 
مطالعــات وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــكی نیز ایــن موضوع را 
کنون زمان ساماندهی بافت های حاشیه ای  تایید می کند. بنابراین هم ا

و آسیب پذیر است. 

  اخبار صنعت ساختمان
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ونمایی از  تفاهم های  ر
سندیکا و دستگاه های اجرایی 

یه 95 در  جشن بهار
وعده های معاون روابط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

و معاون سازمان تامین اجتماعی برای تعامل بیشتر با سندیکا

گزارش خبری

سندیکای شرکت های ساختمانی 
ایران هر ساله بنابه سنت دیرینه 
خود در جشن عیدانه به پیشواز 

بهار می رود. بهار را ارج می نهد، 
چرا که این فصل زیبا خبر از تالشی 

خستگی ناپذیر برای شکوفایی و 
خیزش دارد. 11 اردیبهشت ماه امسال 
نیز  این گردهمایی بهاری با همراهی 

دو مهمان ویژه برگزار شد. 
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کار  مهنــدس ســید حســن هفده تــن معــاون 
آقــای  و  رفــاه اجتماعــی  و  کار  تعــاون،  وزارت 
ســید حســن زدا معاون فنی و درآمد ســازمان 
تامیــن اجتماعی در این جشــن حاضر شــدند 
تــا توضیحاتی درباره دســتاورد تعامل متقابل 
دولت با ســندیكا و انجمن های مردم نهاد در 
بخش خصوصی صنعت احداث ارائه دهند. 

ایــن برنامه بــا تشــكیل پانلی با شــرکت آقایان 
رئیــس  ملكیانی فــرد  منوچهــر  مهنــدس 
هیأت مدیــره، مهنــدس بهمن دادمــان دبیر، 
رئیــس  نائــب  خوانســاری  جــواد  مهنــدس 
عطاردیــان  محمــد  مهنــدس  و  هیأت مدیــره 
دبیر شورای عالی ســندیكا آغاز شد. مهندس 
منوچهــر ملكیانی فــرد در آغــاز ایــن دیــدار بــا 
گفــت: امیدوارم در ســال  تبریــک ســال جدید 
تــالش و اقــدام و عمــل، بیــش از پیــش بــرای 
ســازندگی  در  و  باشــیم  مفیــد  خــود  جامعــه 
گفتن  کشــور حرف جدیدی بــرای  زیربناهــای 
شــرکت های  ســندیكای  باشــیم.  داشــته 
ســاختمانی ایــران در طــی هفتــاد ســال عمــر 
کشــور همــواره یار  خــود در حــول منافــع ملــی 
گاه دولت ها  دولت هــا بــوده در عیــن حال هــر 
مســیر اشــتباهی رفتــه انــد، ســندیكا در مقام 
منتقــد آنها قرار  گرفته اســت. امیــدوارم دولت 
تــالش اهمیــت  اقــدام و  بــرای  تدبیــر و امیــد 
اندیشــه  و  ســخن  بــه  و  شــود  قائــل  ویــژه ای 

کند.  سازندگان وطن پرست توجه بیشتری 
کراتــی  مذا اخیــر  ماه هــای  طــی  افــزود:  وی 
گرفته تا ســندیكا به عنــوان یک بنیاد  صــورت 
مــردم نهــاد و تخصص گــرا به طور مســتقیم در 
برنامه هــای آموزشــی و توســعه HSE   ایفــای 
دعــوت  هفده تــن   مهنــدس  از  کنــد،  نقــش 

می کنــم تــا در این باره توضیحاتــی ارائه دهند 
امضــای  و  انعقــاد، مبادلــه  بــرای  پایــان  و در 

تفاهم نامه در خدمت ایشان خواهیم بود. 

نقش مثبت مهندسان 
کار در سالمت محیط 

معــاون  هفده تــن  حســن  ســید  مهنــدس 
کار و رفاه اجتماعی  کار وزارت تعاون  روابط 
گین بهاری  با تبریک ســال جدید و ایــام عطرآ
که امــروز در  کــرد: باعــث افتخار اســت  عنــوان 
که مهم ترین بخش  خدمت عزیزانی هســتیم 
گردشگری  کشور بعد از صنعت  اشتغال آفرینی 
گرانقدر،  و توریسم مدیون زحمات مهندسان 
ارزش آفرین و هنرمند آن است. مهندسی هم 
علم است و هم هنر و امروز باعث افتخار است 
کــه در صنعت ســاختمان فــن آوری و خدمات 
کشور ما  صادر می کنیم. صنعت ساختمان در 
محور توسعه اشتغال پایدار است. سندیكایی 
و  می رســد  ســال  هفتــاد  بــه  آن  قدمــت  کــه 
کشــور محصــول  بزرگ تریــن ابنیــه و بناهــای 
طراحــی و مهندســی ایــن عزیــزان اســت، بــه 
که منافع  حق   از معدود ســندیكاهایی است 
کرده  صنفــی خود را در پس منافع ملی دنبال 
که ناشــی از اندیشه بلند، دانش ژرف و اعتقاد 
گرانقدر به توســعه پایدار و  عمیــق این عزیزان 

کشور  است.  متوازن 
کار  وی افــزود: مــا همــه مســاعی خــود را بــه 
گرفتیــم تــا در دولــت تدبیــر و امیــد تصدی هــا 
گــذار شــود.  بــه صاحبــان اصلــی و اهــل آن وا
کار،  شــاید مهم تریــن رســالت حــوزه معاونــت 
صیانــت و حفــظ بهداشــت جســمی و روحــی 
کار اســت. بحــث ایمنــی بحــث مهمی اســت و 
که به انســان  خــط قرمز همــه جوامعی اســت 

و ســالمت و نشــاط وی می اندیشــد. امــروزه 
کشــورها  کثر  کار در ا ایمنــی و ســالمت محیــط 
وضعیت نامناســبی دارد و طبق آمار ســازمان 
کشــور از ایــن بابت در وضعیت بحرانی  کار 57 
به ســر می برند. ساالنه بیش از 2317 هزار نفر 
کار یا  جــان خــود را به علت حــوادث ناشــی از 
که ناشــی از آالینده های  بیماری هــای شــغلی 
کار اســت از دســت می دهند. ســاالنه  محیط 
در دنیــا 2800 میلیــارد دالر  بابــت هزینه هــای 
کار  مســتقیم و غیرمســتقیم حوادث ناشــی از 
 WHO کار و هزینه می شــود. ســازمان جهانی 
کشــورهای در حال توسعه ساالنه  کرده  اعالم 
7-5 درصــد GDP خــود را صــرف هزینه هــای 
کار و بیمــاری شــغلی می کنند. حتی  ناشــی از 
گر 2 درصد این میزان را در نظر بگیریم ساالنه  ا
هزینه هــای  صــرف  تومــان  میلیــارد  هــزار   25
کار و بیماری های  مســتقیم حوادث ناشــی از 
که در اثر آن به طور  شــغلی می شــود. حوادثی 
مســتقیم2هزار نفــر و بــه طــور غیــر مســتقیم 
)بــه علــت بیماری هــای  نفــر  حــدود 12 هــزار 
می دهنــد.  دســت  از  را  خــود  جــان  شــغلی( 
کــه هزینــه زیــادی برای  ســرمایه های انســانی 
بیماری هــای  بــا  و  اســت  آنهــا شــده  آمــوزش 
شــغلی )مــرگ خاموش( یا بعد از بازنشســتگی 
به علــت بیماری های مختلف جــان خود را از 

دست می دهند.
وی افــزود: مــا قبــل از دولــت تدبیــر و امیــد به 
کمــک همــكاران تحلیلــی روی آمــار حوادثــی 
داده  روی  گذشــته  ســال   20 طــول  در  کــه 
انجــام دادیم و به این نتیجه رســیدیم فرایند 
فراینــدی  حــوادث  از  پیشــگیری  و  رســیدگی 
کــه بــه طــور موثــر و اثربخــش بتواند از  نیســت 
کشــور تحمیــل  کــه بــر  حــوادث و هزینه هایــی 
کمک  کنــد. بنابرایــن بــه  می شــود جلوگیــری 
کردیــم  همــكاران مــدل جدیــدی را طراحــی 
کله این مــدل بــر مبنــای آموزش های  کــه شــا
پیش بینی و پیشــگیری از حادثه است. یعنی 
که از حادثه  کنیم  بتوانیــم فرایندی را طراحی 
کنیم و به فضل خدا  کار جلوگیــری  در محیــط 
از ابتــدای دولــت تدبیــر و امید در ســال اقدام 
و عمــل در ایــن زمینه هــا اقــدام و عمل جدی 
کــه  کردیــم و فراینــد برنامه هایــی را  را شــروع 
می توانــد منافــع اقتصــادی داشــته باشــد بــا 
ح ریزی  توجه بــه تجربیــات موفق جهانــی طر
کردیم و در  کرده، برای اجرا به اســتان ها اعالم 
حال نظارت بر آن هســتیم تا به شاخص های 
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هدف گذاری شده برسیم. 
رفــاه  و  کار  تعــاون  وزارت  کار  روابــط  معــاون 
کــرد: جلوگیــری از حادثــه،  اجتماعــی تصریــح 
آمــار  بــه  اســت  کافــی  نیســت.  ســاده ای  کار 
کــه بیش از  کنیم  کشــوری ماننــد آمریــكا نــگاه 
و  اختیــار دارد  را در  GDP جهــان  28 درصــد 
خ حــوادث منجر بــه فوت آن نزدیــک ایران  نــر
اســت یعنی 4 نفر به ازای هر 100 هزار نفر. تنها 
که بــا برنامه ریــزی دقیق  کشــور هســتند  چند 
کاهــش داده انــد.  حــوادث منجــر بــه فــوت را 
خ  کــه بــر اســاس آخریــن آمــار جهانــی نر ژاپــن 
حــوادث آن نزدیــک به صفــر اســت و انگلیس 
خ حــوادث آن 0/7 درصد و ســوئد 1/3  کــه نــر
اســت. در ایــران به طور مســتقیم روزانه 5 نفر 
کار فــوت می کننــد.  بــر اثــر حــوادث مســتقیم 
بــه  منجــر  حــوادث  از  درصــد   48 متاســفانه 
فــوت )نه بیماری های شــغلی و تنفســی و...( 
گــر آمــار بخــش  در بخــش ســاختمان اســت. ا
که  کنیــم علــت حوادثی  ســاختمان را تحلیــل 
کار  در بخــش ســاختمان می افتــد، مربــوط به 
کــه 44 درصــد گودبــرداری اســت   در ارتفــاع و 
کارها اســت.  کارفرما بر   بــه دلیل عــدم نظارت 
تجهیــز  اشــكال  از  ناشــی  حــوادث  درصــد   14
کارگــر، 7 درصد  فنــی، 21 درصــد بی احتیاطی 
کار، 12 درصد عدم تجهیز  عدم آموزش نیروی 
کار  ایمنــی و 2 درصــد عــدم اســتفاده نیــروی 
از تجهیــزات حفاظــت فــردی اســت. در ایــن 
شــش مولفه آماری، 44 درصد مربوط به عدم 

کارفرما است.  نظارت 
گر با سیســتم  کرد: ا کید  مهنــدس هفده تــن تا
کــه در واقــع حادثه نــگاری  کار  قدیــم بازرســی 
و بــه طــور میانگیــن هر ســه ماه یكبار بازرســی 
اثربخشــی داشــتیم، االن بایــد بــه جــای 800 
کار مشــغول  نفــر بــازرس ، 20 هــزار نفر بــازرس 
می شــدند و ســاالنه بایــد 800 میلیــارد تومــان 
حقــوق با میانگین معمول دســتمزد پرداخت 
کله سیســتم جدیــد اســتفاده  می کردیــم. شــا
تشــكل ها  قابلیت هــای خــود  و  از ظرفیت هــا 
یــک  بنــگاه  خــود  از  جدیــد  روش  در  اســت. 
بــه عنــوان مســئول ایمنــی  کارشــناس را  نفــر 
کرده، 90 ســاعت مدیریــت و آموزش  انتخــاب 
ریســک می دهیم. آموزش ریســک بــه معنای 
اســت.  حادثــه  از  پیش گیــری  و  پیش بینــی 
کارگاه های زیر 25  کثــر حــوادث در  متاســفانه ا
کار و  کمیتــه بهداشــت  کــه  نفــر روی می دهــد 
حفاظــت فنــی ندارنــد. ما از ظرفیــت ماده 94 

کردیــم. این افســر ایمنی  کار اســتفاده  قانــون 
بعــد از آمــوزش بــه عنــوان مســئول ایمنــی در 
گر قرار باشد در آینده  کارگاه مســتقر می شــود. ا
کارگاه  کمــک مدیــر تولیــد  اتفاقــی بیفتــد بــه 
اتفــاق  از  منطقــه  کار  بــازرس  و  مســئوالن  و 

جلوگیری می کند. 
رفــاه  و  کار  تعــاون  وزارت  کار  روابــط  معــاون 
کــه  اســت  ایــن  مــا  برنامــه  افــزود:  اجتماعــی 
تــا پایــان دولــت تدبیــر و امیــد 1 میلیــون نفــر 
ســاختمان  چــون  دهیــم.  ایمنــی  آمــوزش  را 

بخــش بزرگــی اســت بــرای همیــن مــا بــه ایــن 
کمک  نتیجه رسیدیم از این انجمن ارزشمند 
کنیم تــا تعدادی  بگیریــم و شــرایطی را فراهــم 
می کنــد  معرفــی  ســندیكا  کــه  مهندســانی  از 
کــه بــه لحــاظ مهندســی  در ســاختمان هایی 
کرده، مســئول  صالح دیده می شــود همكاری 
کارگاه  کــه در  کارگاه بگیریم  ایمنــی را از همــان 
کار امكان این  ساختمانی مستقر شود. با این 
کمتر از 100 هزار  که با هزینه  امر فراهم می شود 
تومان بــرای هر نفر، جان انســان های بی گناه 
را نجــات دهیم. این مدل شــباهت زیادی به 
که ما  مــدل پیش بینی و پیش گیری ژاپن دارد 
گزارش مرکز تحقیقات  از آن مطلــع نبودیم و با 
گاه شــدیم. اطمینــان داریم  از ایــن شــباهت آ
بــا ظرفیت هــای  و  تدبیــر  درایــت،  بــا همــت، 
مــا  مهندســان  در  کــه  تعهــدی  و  ارزشــمند 
وجــود دارد می توانیــم بــا اجرایی ســازی ایــن 
خ  نــر مدل هــا همپــای بنگاه هــای اقتصــادی 
حــوادث را پایین آوریم. ما با نــگاه و رویكردی 
کردیــم.  سیســتمی این مــدل را فرایندســازی 
کردیــم.  کار  وارد  را  دولتــی  بنگاه هــای  همــه 
گــر جرثقیلی به  کردیــم حتی ا گمــرک اعالم  بــه 
عنــوان آهن قراضه وارد شــد، مــورد پیگرد قرار 
می گیــرد. به دنبال این هســتیم بــا این فرایند 
یكپارچــه بتوانیــم حــوادث منجــر بــه فــوت را 
کاهش دهیم. هر چند در ســال آغازین اجرای 
کشور  این مدل هستیم. با این همه آمار فوتی 
بــا توجــه بــه آمــار پزشــكی قانونــی از 16 درصد 
کاهــش 5  افزایــش در ســال های 89 تــا 92 بــا 
درصدی در ســال 92 روبرو شــد  و در ســال 94 

کاهش بودیم.  شاهد 20/5 درصد 
گفت: آمار حوادث بر اســاس نفر  وی در پایــان 
کار محاســبه می شــود و با  بــر 100 هــزار نیــروی 
کشــور ارتباطــی ندارد.  میــزان توســعه یافتگی 

 

برنامه ما این است که تا پایان دولت 
تدبیــر و امیــد 1 میلیون نفــر را آموزش 
ســاختمان  چــون  دهیــم.  ایمنــی 
بخــش بزرگــی اســت بــرای همین ما 
به این نتیجه رسیدیم از این انجمن 
ارزشمند کمک بگیریم و شرایطی را 
فراهم کنیم تا تعدادی از مهندسانی 
در  می کنــد  معرفــی  ســندیکا  کــه 
لحــاظ  بــه  کــه  ســاختمان هایی 
می شــود  دیــده  صــالح  مهندســی 
همــکاری کرده، مســئول ایمنــی را از 
کــه در کارگاه  همــان کارگاه بگیریــم 

ساختمانی مستقر شود.
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کمــی و قابل  ایــن شــاخص شــاخصی شــفاف، 
کــه مــا می توانیــم هر شــش  اندازه گیــری اســت 
ضعف هایــی  و  کنیــم  اندازه گیــری  یكبــار  مــاه 
کنیــم.  برطــرف  می شــود  دیــده  اجــرا  در  کــه 
امیدواریم پیشــتازتر از سازمان نظام مهندسی 
ساختمان، سندیكای شرکت های ساختمانی 
ایــران باشــد و نقــش تاریخ ســازی را در تاریــخ 

کند.  کشور ثبت  ایمنی 
آسمان آبی، زمین سبز و هوا آلوده نیست

که رشد آمد بهار توسعه آغار شد چون 
کشــور  امیدواریــم بــا همراهی شــما هزینه های 
کشــور  کاهــش داده، صــرف رشــد و اشــتغال  را 

کنیم. 
کی نمی آید به دست آدمی در عالم خا
عالمی دیگر بباید ساخت و از نو آدمی 

مــا آدمهای نــو داریم. نمونه های ارزشــمند آن 
شــما هستید. امیدوارم به دست توانمند شما 
عالمی دیگــر عاری از حادثه و سرشــار از نشــاط 

به وجود آوریم. 

پــس از انعقــاد قراردای بــا موضــوع همکاری 
راســتای  در  ســندیکا  و  معاونــت  میــان 
بهره منــدی از ظرفیت هــای طرفین بــه منظور 
پیاده ســازی و نظــارت موثــر بــر اجــرای قانــون 
کار و آئین نامه هــای شــورای عالــی، مهنــدس 
کــرد: مهندس هفده تن از  ملكیانی فــرد عنوان 
کار وزارت  که مســئولیت معاونت روابط  زمانی 
گرفتند  کار و رفاه اجتماعــی را بر عهده  تعــاون، 
ارتبــاط تنگاتنگی بــا ســازندگان، پیمانكاران و 
حرفه منــدان داشــتند و اثرگــذار بودنــد. ما هم 
در خدمــت این معاونت بــرای ارتقای فرهنگ 
کار  کاهــش مســائل حــوادث  بــه  کمــک  کار و 
که ایــن آمارهــا را شایســته ایران  هســتیم چــرا 
ایــن حــوادث  البتــه بیشــتر  عزیــز نمی دانیــم. 

مربوط به پیمانكاران نیست و اغلب مربوط به 
ساخت و ساز شخصی و نظام مهندسی است. 
مهندســین ناظــر هــم در ایــن بــاره نمی توانند 
ایــن  گرفتــن  پــا  بــا  باشــند.  داشــته  اقتــداری 
گســترش همكاری  قــراردارد ســعی می کنیــم با 
کاهــش مــرگ و میرهــا نقــش  کار در  بــا وزارت 

مفیدی داشته باشیم. 

مهنــدس  برنامــه  ایــن  بعــدی  مهمــان 

سیدحســن زدا، معــاون فنی و درآمــد تامین 
اجتماعی  بود. مهندس ملكیانی فرد با اشــاره 
گفــت: آقــای زدا از افرادی  بــه مشــكل مالیــات 
که مشــكالت مربــوط را قبــول دارند و  هســتند 
کمیته ای جهت حل مشــكالت  بــرای تشــكیل 
مــورد  در  جملــه  از  داده انــد.  همــكاری  قــول 
که ما معتقدیم بیمه  مشــاغل سخت و زیان آور 
ح عمرانی  کارفرما اســت و چه در طر جزو تعهد 
ح غیرعمرانی به پیمانكاران ربطی  و چــه در طر
کارفرمــا پــول را  ح هــای عمرانــی  نــدارد. در طر
کســانی  کرده و  می دهــد بنابراین بیمه را قبول 
کــه در مــورد حق بیمه خود معتقد به مشــاغل 
کم رد  که بیمه آنهــا  ســخت و زیــان آور هســتند 
کارفرمــا برونــد. در مورد  شــده، بایــد بــه ســراغ 
تخفیــف  بــا  هــم 7/8  غیرعمرانــی  ح هــای  طر
بــه 6/6 رســیده اســت. در مــاده 38 پیمانكار 
بــه  ولــی  می دهــد  بیمــه  لیســت  دوم  دســت 
کــه در ایران و شهرســتان وجود  تعــداد شــعبی 
دارد، تفســیر دیــده مــی شــود. از وجــود آقــای 
گاه خواهشــمندیم این  زدا بــه عنــوان فــردی آ
که فقط وقت طرفین را می گیرد،  اختالف هــا را 
کمیته هــای حــل اختــالف  خاتمــه دهنــد. در 
کم رنگی  کارفرمــا نقش  تامیــن اجتماعی نقش 
که باید پررنگ شود و بخش خصوصی  اســت، 
که منافع آن در  به عنوان بخشــی وطن پرست 

گود شود. تضاد با منافع ملی نیست وارد 

کمیته مشترک تشکیل 
 برای بررسی مسائل بیمه ای 

و  فنــی  معــاون  زدا،  سیدحســن  مهنــدس 
درآمــد تامیــن اجتماعی در پاســخ به مهندس 
کــرد: مــن بــه نمایندگی از  ملكیانی فــرد عنــوان 
سازمانی در خدمت شما هستم که 42 میلیون 
نفر تحت پوشش آن هستند. هر ماه 1 میلیارد 
دالر درآمــد داریــم. در مقابل هر مــاه  1 میلیارد 
و 200 میلیــون دالر هزینه  داریم. ما دو میلیون 
که هر ماه  و هشــتصد هزار نفر بازنشسته داریم 
3000 میلیــارد تومان حقــوق آنها ، 1000 میلیارد 
تومــان هزینه درمان مســتقیم و غیرمســتقیم، 
200میلیــارد تومــان هزینه هــای جــاری اســت. 
هزینــه  تومــان  میلیــارد   4200 مجموعــا  یعنــی 
که حدود 3500 میلیارد تومان  داریــم در حالی 
از محل حق بیمه دریافتی داشته ایم. در سال 
94 از محــل حــق بیمه 42 هــزار میلیارد تومان 
کردیم. امســال بودجه ســازمان 73000  وصول 
گذشــته بودجــه  میلیــارد تومــان اســت. ســال 

 

و  ســخت  مشــاغل  در بــاره   
کــه مــا معتقدیــم بیمــه  زیــان آور 
کارفرمــا اســت و چــه  جــزو تعهــد 
ح  ح عمرانــی و چــه در طر در طــر
غیرعمرانی به پیمانکاران ربطی 
عمرانــی  ح هــای  طر در  نــدارد. 
کارفرمــا پول را می دهــد بنابراین 
که  کرده و کســانی  بیمــه را قبــول 
در مــورد حــق بیمــه خــود معتقد 
زیــان آور  و  ســخت  مشــاغل  بــه 
رد  کــم  آنهــا  بیمــه  کــه  هســتند 
کارفرمــا  ســراغ  بــه  بایــد  شــده، 

بروند.
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گاز و  کشــور با توجه به نفت و  عمومی و جاری 
پتروشیمی حدود 183000 میلیارد تومان بود. 
بودجه سازمان تامین اجتماعی  6000 میلیارد 
 تومان بوده اســت. این ســازمان تنها سازمان
یعنــی اســت  کشــور  هزینــه ای  درآمــد-    
 73000 میلیارد تومان را  وصول و73000تومان 

را هزینه می کند.  
وی افزود: چرا سازمان تامین اجتماعی وجود 
کارفرمایــان بــه ایــن نتیجه  دارد؟ چــون شــما 
مشــكالت  و  تهدیدهــا  ســری  یــک  رســیدید 
گرفتیــد  کار وجــود دارد. تصمیــم  در محیــط 
مكانیزمی بــرای حل مشــكالت ناشــی از آن در 
گــر حادثــه دید و  کارمنــد شــما ا نظــر بگیریــد. 
بیــكار شــد، یا بازنشســته شــد به جــای اینكه 
کار باشــد با پرداخــت مبلغی به  مخــل محیط 
تامیــن اجتماعی، تامین اجتماعی را مســئول 
کرده و به تولیــد می پردازد.  رفــع و رجــوع امور 
ایــن ســازمان نتیجــه تفكــر، تصمیــم و عمــل 
کارفرمایان اســت و بــه همین دلیل  بــه موقــع 
کارفرمایان را  ســعی دارد مشــكالت موجود بــا 
گذشته  به حداقل برساند. دو اقدام در دولت 
که ایــن دو مورد  گرفت  علیه ســازمان صــورت 
معاونــت  و  پژوهــش  مؤسســه  شــدن  بســته 
گذشــته به این  فرهنگــی ســازمان بود. دولت 
نتیجــه رســیده بود تعامــل، تحقیق و توســعه 
کنــون هــر دو نهــاد  الزم نیســت. الحمــدا...  ا
کمیته دائمی و  احیا شــده است. عالوه بر این 
معاونــت  در  کارفرمایــان  و  ســازمان  مشــترک 
فرهنگی دایر هســت. ارتباط دائمی است و ما 
که  کسانی  دوســت داریم از خرد جمعی و نظر 
کردند بهره مند شــویم و به ســمت  ما را ایجاد 

حل مشكالت آنها برویم. 
کمیتــه مــاده 76  ایــران  اتــاق  افــزود: در  وی 
کــه مــا بــرای پاســخ دادن بــه  تشــكیل شــده 
کمیتــه حاضــر شــدیم. ایــن  ســؤاالتی در ایــن 
مــراوده و همــكاری بــه صدور 5-6 بخشــنامه 
جدیــد منجــر شــد چــون مــا پذیرفتیــم عــاری 
گفتگوی ســازنده  از اشــتباه نیســتیم و بــا یک 
کرد. چنــد روز قبل  می تــوان مشــكالت را رفــع 
در خدمــت دوســتانی از ســندیكا در ســازمان 
کــردم پذیرفتن  بودیــم و بنــده همانجا عنوان 
اینكــه برخی مشــكالت بــا راه حل های بدیهی 
هنوز هم وجود دارند امر دشــواری است. مثال 
مــن نمی توانم بپذیرم یک پرونده پیمانكاری 
ح عمرانــی باشــد و مثــال پرونــده  پرونــده طــر
ج شــده  پیمانــكار دســت دوم از عمرانــی خــار

کارمند تامین اجتماعی آن را محاسبه  باشد و 
کمیتــه  16-17 درصــدی انجــام داده باشــد. 
که  مشــترکی بــه همیــن منظــور تشــكیل شــد 
که  مطمئنــا نتایج خوبــی خواهد داشــت چرا 

هر دو طرف حسن نیت دارند. 
کارفرمایان عزیز در بدترین  کنم  باید یــادآوری 
 42 گذشــته  ســال   20 اقتصــادی  شــرایط 
هزارمیلیــارد تومــان حــق بیمــه را پرداخته اند 
کار را نمی کردنــد با  گــر 10 درصــد ایــن  و فقــط ا
کــه مــا  بحــران ملــی مواجــه می شــدیم، چــرا 
که 80 هزار  کتی به نام صندوق فوالد داریم  ما
نفر تحت پوشش دارد و هر سه قوا برای دادن 
گر این مشــكل به  حقــوق آن درگیــر هســتند. ا
کنــد  صنــدوق تامیــن اجتماعــی تســری پیــدا 
چه اتفاقی می افتد؟ از این رو این حسن نیت 
قابل تقدیر است و پس از سال ها قدرشناسی 
هــم  بــا  کــه  اســت  رســیده  آن  وقــت  زبانــی 
کنیم. باید  بنشــینیم و مشــكالت خود را حــل 
مــا بپذیریم آنچه انجــام می دهیم وحی منزل 
نیســت و قابل اصالح است و شما نیز بپذیرید 
حمایــت از تامین اجتماعی، و ایجاد ســازمان 
تامین اجتماعی قدرتمند می تواند پشــتیبان 

کار باشد. خوبی برای شما در محیط 
کــرد: مهندس هفــده تن دو  وی خاطرنشــان 
کار بــزرگ در زمینــه مشــاغل ســخت و زیان آور 
انجــام دادنــد. تــا امــروز 1065 شــغل ســخت و 
که  کشــوری  که در  زیــان آور شــناخته می شــد 
توجــه بــر انســان و جایــگاه آن در اولویــت قرار 
کــه تشــكیل  کمیتــه ای  دارد عجیــب بــود. بــا 

که بــا مشــتقات آن حدود  گروه  شــد فقــط 13 
100 شــغل ســخت و زیــان آور را در بــر می گیــرد 
کارگاه های تعطیل هم  باقی ماند. در رابطه با 
کردنــد.  کارگاه مشــابه را حــل  ایشــان مشــكل 
کرده ام  کار  کارگاهی  کارگری ادعا می کرد من در 
کمیته مشاغل سخت  و اینک تعطیل اســت. 
کارگاه مشــابه آثار  و زیان آور با بررســی وضعیت 
کــه این  آن را بــه شــرایط وی تعمیــم مــی داد، 
روند منسوخ شــد. بحث 4 درصد پیمانكاری 
کار اســت  گذارکننده  هم قابل بحث اســت. وا
کــه محیــط را فراهــم می کند و شــما بــه عنوان 
کار ندارید  پیمانكار مســئولیتی درباره محیط 
کارفرمایــان پرداخت  و 4 درصــد بایــد توســط 
شــود. مــا بــا ایــن امــر موافــق هســتیم و ایــن 
امــر بــرای بررســی بــه مجلس فرســتاده شــده 
کــه انشــاءا... بــه زودی اتفــاق خوبــی  اســت 
در ایــن مــورد روی خواهــد داد. زدا در پایــان 
بایــد  یــک جمع بنــدی  کــرد: در  خاطرنشــان 
کارگروهــی فنــی بــا  گفــت ســندیكا و ســازمان 
گفتگــوی متقابل و پذیرفتن  رویكــرد توجه به 
انشــاءا...  کــه  داده انــد  تشــكیل  حــق  حــرف 

منشاء خیر خواهد بود. 

گزارش دبیـــــر
 از سیر فعالیت های سندیکا

بهمن دادمان دبیر ســندیكا ســخنران بعدی 
گفت: امسال سندیكای شرکت های  بود. وی 
می شــود  ســاله  هفتــاد  ایــران  ســاختمانی 
کنــون 22 دوره هیأت مدیــره، مدیریت این  تا
تشــكل را بر عهده داشــته اند و امســال آخرین 
ســال فعالیت هیأت مدیره دوره بیست و دوم 
اســت. ســال 94 البتــه از جهاتــی نقطه عطف 
در فضــای سیاســی ایــران محســوب می گردد 
تحــوالت  منشــأ  می توانــد(  )و  می توانســت  و 
ســازنده در تمــام ابعــاد اجتماعــی، اقتصادی 
گــردد. ســندیكای مــا بنا به  و حتــی فرهنگــی 
رسالت تشكلی حرفه ای خود فرصت به وجود 
آمــده را مغتنــم دانســت و همراهــی بــا دولــت 
بهبــود  و  توســعه  برنامه هــای  در بسترســازی 
کار را ســرلوحه راهبردهــای  کســب و  فضــای 
گســترش در اتاق های  خود قرارداد. ترافیک و 
فكــر ســندیكا در ســال 94 نتیجه ایــن رویكرد 
بوده است. برگزاری همایش ها و نمایشگاه ها 
کنــار  و ســمینارها و اتــاق فكرهــای جدیــد در 
کارنامه آن در اختیار  که  پیشــنهادها به دولت 

گرفته است، از آن جمله است. شما قرار 

 

مهندس دادمان:
رســالت  بــه  بنــا  مــا  ســندیکای   
تشــکلی حرفــه ای خــود فرصــت به 
و  دانســت  مغتنــم  را  آمــده  وجــود 
همراهــی بــا دولــت در بسترســازی 
برنامه هــای توســعه و بهبود فضای 
کار را ســرلوحه راهبردهای  کسب و 
گسترش در  خود قرارداد. ترافیک و 
اتاق های فکر ســندیکا در ســال 94 

نتیجه این رویکرد بوده است.
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گفت:  وی دربــاره ســاختار دبیرخانه ســندیكا 
انجــام امــور در دبیرخانــه تحــت یــک برنامــه 
راهبــردی فرآینــدی مصوب، توســط تیم های 
اجرایــی  واحدهــای  در  مســتقر  منتخــب 
برنامه هــای  بازخوردهــای  می گیــرد.  صــورت 
بــه هیأت مدیــره  گزارش هایــی  اجرایــی طــی 
جزئیــات  می شــود.  ارســال  کمیســیون ها  و 
در  مأموریت هــا  و  راهبــردی  برنامه ریــزی 
کتــاب دســتآوردها آمده اســت.  پاورپوینــت و 
9 تیــم اصلــی امــور اجرائــی فرآیندهــای اصلی 
را بــه عهده دارنــد و با توجه بــه افزایش حجم 
خدمــات، برنامه های تقویــت نیروهای خبره 
گنجانده شده است. کارشناسی در برنامه 95 
مهندس دادمــان درباره »گســترش اتاق های 

گفت:  فكر « 
چهــار  بــا  ماشــین آالت  کمیســیون    -  1
ریســک،  مدیریــت  آمــوزش،  اصلــی  کارگــروه 
کمیته هــای اســتاندارد،  کارشناســی،HSE  و 
خدمــات پــس از فــروش، مدیریــت دفتر فنی، 
مدیریــت نــت، مدیریت بهره بــرداری، ایمنی، 
کمیته  مدیریــت تأمین تجهیــزات و قطعات و 
ســمینارها و انتشــار  فصلنامه ســال پرباری را 
کلیه اعضا  گذاشته اســت و از سوی  پشــت سر 

با استقبال خوبی روبرو بوده است.
کمیسیون حقوقی برای رسیدگی  2- تشــكیل 
و  قراردادهــا  حقوقــی  گســترده  مســائل  بــه 
و  کمیســیون ها  دیگــر  کمــک  بــا  پروژه هــا 
همچنیــن ایجاد و تقویــت واحد داوری و حل 
اختــالف بــرای داوری بیــن اعضــاء و اعضــاء با 
دســتگاه های اجرایــی و پیمانــكاران فرعــی از 

اقدامات مهم این واحدها بوده است.
کــه با توجه  کمیســیون روابــط بین الملــل   -3
تعامــالت  در  شــده  ایجــاد  گشــایش های  بــه 
مســتقیم  ارتبــاط  ایجــاد  لــزوم  و  بین المللــی 
اقتصــادی  هیأت هــای  بــا  خصوصــی  بخــش 
داخلــی  ذیربــط  وارگان هــای  کشــورها  دیگــر 
پس از توافقات بین المللی ســال پرمشغله ای 
گذاشــته و دبیرخانــه اجرایــی بــا  را پشــت ســر 
و  همایش هــا  و  کــرات  مذا ســنگین  ترافیــک 
کان در  ســمینارها در سال 94 روبرو بوده وکما

حال پیگیری است.
کارگروه های مختلفی برای  4 -  در عیــن حال 
صالحیــت،  تشــخیص  و  رتبه بنــدی  بررســی 
تمــام،  نیمــه  ح هــای  طر جوانــان،  شــاخه 
کارشناســی ارائه پیشــنهادها  کمیته  آموزش، 
بــرای اصــالح شــرایط عمومی پیمــان با حضور 

پیشــنهاد  کمیتــه  تشــكل ها،  کارشناســان 
کمیته های بررســی قوانین  فهــارس بهاء و نیز 
اجتماعــی  تامیــن  بیمــه  قوانیــن  و  مالیاتــی 
از  ذیربــط  مراجــع  بــه  آن  نتایــج  و  تشــكیل 
جملــه شــورای هماهنگی، ســازمان مدیریت 
و برنامه ریــزی و اتــاق بازرگانــی ایــران، تهــران  

انعكاس یافته است.
مهنــدس دادمــان افــزود: خدمــات بــه اعضاء 
محتــرم توســط واحدهــای زیــر در چهارچوب 

یک برنامه راهبردی صورت می گیرد:
و  ســمینارها  تشــكیل  بــا  آموزشــی  امــور   *
کارگاه هــای تخصصــی بــه ویژه ماشــین آالت و 
فصلنامه هــای  و  کتاب هــا  انتشــار  همچنیــن 

کاغذی   کتابخانه دیجیتال و  ویژه و تشكیل 
* انجــام امــور مشــاوره قــراردادی پیمان های 
توســط  کــه  غیرعمرانــی  و  عمرانــی  مختلــف 

ح می گردد. اعضاء مطر
* امور فنی پیمان ها با استفاده از آرشیو چهل 
پنجــاه ســاله ســندیكا از قراردادهــا، تعامالت، 

قوانین و مكاتبات  
* امــور حقوقــی، حــل اختــالف و داوری بیــن 
و  ســازمان ها  بــا  پیمانــكاران  یــا  پیمانــكاران 
دســتگاه های اجرائــی طــرف قــرارداد توســط 

کمیته های منتخب حل اختالف و داوری 
شــرکت  و  اعضــاء  امورمالیاتــی  مشــاوره    *
نماینــده ســندیكا در هیأت های حل اختالف 

مالیاتی در حوزه پیمانكاری 

اجرائــی  قراردادهــای  بیمــه  امــور  مشــاوره    *
اجتماعــی  تأمیــن  بیمــه  ســازمان  بــا  اعضــاء 
کمیته مشــترک بــا ســازمان تامین  کمــک  بــه 
که در حال بررسی موانع و مشكالت  اجتماعی 

بیمه در صنعت احداث می باشند.
بــا  کارگــری  بــه بیمــه  * امــور اجرائــی مربــوط 
کانــون  کمــک  ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــه 

کارفرمائی 
صالحیــت  تشــخیص  و  رتبه بنــدی  امــور   *
بــا در خواســت اعضــا و همــكاری بــا شــورای 
کــه در ســال  هماهنگــی و نظــام فنــی اجرائــی 
برگــزاری  و  هم اندیشــی  برنامه هــای  جــاری 
ســمینار تبیین تشــكل ها با نظام فنی اجرائی 

برنامه ریزی خواهد شد.
مطبوعاتــی  و  رســانه ای  و  انتشــاراتی  امــور   *
مانند نشریه های هفتگی، دوهفتگی، ماهانه 
همچنیــن  و  ســالنما  کتاب هــا،  فصلنامــه،  و 

کانال تلگرام  سایت و 
و  دریافــت  در  اطالعــات  فــن آوری  امــور   *
پخــش وذخیــره اطالعــات بیرونــی، مدیریــت 
وب سایت، مدیریت سیســتم های نرم افزاری 

و سخت افزاری سندیكا 
کمیتــه  توســط  ســندیكا  پژوهشــی  امــور   *  
پژوهــش مشــتمل بــر IT، فنــی، قــراردادی و 
کمیسیون ها و شرکت ها در زمینه های  اعضاء 

برنامه راهبردی و مأموریت های سندیكا 
و  ســمینارها  و  همایــش  و  مراســم  امــور    *
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و  کمیســیون ها  و  هیأت مدیــره  خدمــات 
کمیته مراسم  کارگروه ها توسط 

حــق  وصــول  شــامل  اداری  مالــی  امــور    *
گزارشــات مالی،  عضویت هــا، ثبــت هزینه هــا، 
بیمــه و مالیات، امور رفاهی پیمانكاران مانند 
ح ترافیک و معرفی نامه ها، انبار وتدارکات  طر
دبیــر اجرایــی ســندیكا بــه نهادهــا و ارگان ها و 
که ســندیكا  ســازمان های دولتــی بــه آنهایــی 
بیشــترین مــراوده و تعامــل را بــا آنهــا داشــته 

کرد و آنها را برشمرد: اشاره 
* نهاد ریاست جمهوری 

* معاونــت محتــرم اجرایی ریاســت جمهوری 
جملــه  از  مختلــف  موضوعــات  ح  طــر در 
مطالبات پیمانكاران و رفع موانع تولید و رکود 

اقتصادی 
* دبیر خانه هیأت اقتصادی دولت  

* مجلــس شــورای اســالمی: ریاســت محتــرم 
مجلــس، ریاســت محتــرم مرکــز پژوهش هــای 
کمیســیون  عمــران،  کمیســیون  مجلــس 
در  بودجــه  و  برنامــه  کمیســیون  اقتصــادی، 
موضوعــات مختلــف از جملــه اصــالح الیحــه 
مالیــات بــر ارزش افــزوده، بودجــه ســال 95 و 

برنامه ششم توسعه و موارد دیگر
و  مدیریــت  ســازمان  محتــرم  ریاســت   *

کالن پیمانكاری  برنامه ریزی در بحث های 
اصــالح  خصــوص  در  اجرائــی  فنــی  نظــام    *
بهــا،  فهرســت های  عمومی پیمــان،  شــرایط 
ضرائب منطقه ای، ضرائب تعدیل، مطالبات 
ح های  پیمانكاران، قراردادهای سرجمع، طر

نیمه تمام، رتبه بندی و تشخیص صالحیت
* وزارت امــور اقتصــاد و دارائــی: در خصــوص 
پرداخــت مطالبــات، اوراق مشــارکت، اســناد 
خزانــه اســالمی و مشــكالت قوانیــن مالیاتــی و 

اصالحات آن 
* ســازمان امــور مالیاتــی در موضــوع اصــالح 
و  افــزوده  ارزش  مالیات هــای  قوانیــن 
حــل  هیأت هــای  مســتقیم،  مالیات هــای 

اختالف 
اجتماعــی  رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزارت   *
کارفرمایان درحوزه  درخصوص حل مشكالت 
و  کار  روابــط  زیــان آور،  و  ســخت  مشــاغل 

همكاری الزم در ارائه آموزش های ایمنی
خصــوص  در  اجتماعــی  تأمیــن  ســازمان   *
مشكالت اعضا در حق بیمه قراردادها و موارد 

مرتبط  
* ســازمان فنی حرفه ای و مرکز تحقیقات فنی 

حرفــه ای در مــورد آموزش ها توســط ســندیكا 
و ارتقاء ســطح اســتانداردهای آموزش توسط 

سندیكا
و  معاونت هــا  وشهرســازی،  راه  وزارت    *

سازمان تحقیقات مسكن 
* نظام مهندسی در مورد انتخابات، مشكالت 
موجــود و وظایــف نظام مهندســی بــا برگزاری 
نشست مشترک، در مورد مسئولیت پذیری و 

اخالق حرفه ای
حضــور  و  اعــزام  و  اســتاندارد  مؤسســه    *
تخصصــی  جلســات  در  ســندیكا  نماینــدگان 

استاندارد
و  معــادن  صنایــع،  بازرگانــی  اتاق هــای   *
کشــاورزی ایــران و تهــران، هیأت رئیســه اتاق 
حضــور در هیــأت رئیســه، تعامــل بــا معاونــت 
کمیســیون  تشــكل ها، حضور و مســئولیت در 

صنعــت احــداث و انرژی اتاق ایــران، عضویت 
کار کسب و  کمیسیون تسهیل محیط  در 

* عضویت در هیأت رئیسه شورای هماهنگی 
حرفــه ای  صنفــی،  مهندســی،  تشــكل های 

کشور 
گفتگوی دولت و بخش  * عضویت در شــورای 
خصوصی و ارائه مشــكالت پیمانكاری به این 

شورا
کمیتــه موضــوع  مــاده 76 قانــون برنامــه    * 

پنجم توسعه 
در  عامــل  بانک هــای  و  مرکــزی  بانــک    *  
و  اقتصــادی  مختلــف  موضوعــات  خصــوص 
گشایش تسهیالت     ارتقای سطح تعامالت و 

گشــایش  *   صنــدوق ضمانــت ارزی و ایجــاد 
ارزی برای پیمانكاران 

 * نهاد تعامل
که در مواردی  * و سایر مراجع و سازمان هایی 

ارتباط و همكاری داشته ایم. 

ح هــا، قوانیــن،  مهنــدس دادمــان  لوایــح، طر
امســال  کــه  بخشــنامه هایی  و  آئین نامه هــا 
شــده  انجــام  آنهــا  روی  بررســی ها  بیشــترین 

که شامل موارد زیر بود:  است را برشمرد 
- بررســی الیحــه رفع موانع تولیــد و ارتقا نظام 

کشور  مالی 
کســب  - بررســی مســتمر قانون بهبود فضای 

کار  و 
- بررســی قانون بازنشستگی پیش از موعد در 

مشاغل سخت و زیان آور و آئین نامه مربوطه 
- بررسی پیشنهاد الیحه  قانون دائمی مالیات 

بر ارزش افزوده
قانــون مالیــات مســتقیم و  بررســی الیحــه   -

گزارش دبیر:

همــکاری با دانشــگاه علمــی - کاربردی 
هپکو

وزارت  تحقیقــات  مرکــز  بــا  همــکاری   -
کار و امــور احتماعــی در  محتــرم رفــاه، 

آموزش ایمنی پیمانکاران

ســازمان  بــا  تنگاتنــگ  همــکاری   -
فنــی حرفــه ای بــرای آمــوزش مهارتی و 

بازآموزی 

تأمیــن  ســازمان  بــا  همــکاری   -
و  آئین نامه هــا  زمینــه  در  احتماعــی 
تشــکیل  بــا  بیمــه  دســتورالعمل های 

کارشناسی کمیته مشترک 
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ارائــه نظــرات صنــف و بررســی و تبییــن قانون 
1394و   مصــوب  مســتقیم  مالیات هــای 

بررسی های تطبیقی با قانون قبلی  
- بررســی تشــخیص صالحیــت و رتبه بنــدی 
اصالحــی  پیشــنهادات  ارائــه  پیمانــكاران. 
و ســازمان  تشــكل ها  بــه شــورای هماهنگــی 

مدیریت و برنامه ریزی 
جدیــد  عمومی پیمــان  شــرایط  بررســی   -
ارائــه  و  مدیریــت  ســازمان  پیشــنهادی 

پیشنهادات اصالحی با پنج تشكل همسو
- بررســی سیاست های اقتصادی دولت برای 

خروج غیرتورمی از رکود 
احــكام  از  برخــی  »تنظیــم  الیحــه  بررســی   -

کشور«  برنامه های توسعه 
- بررسی بسته محرک های اقتصادی دولت 

- بررسی  برنامه ششم توسعه اقتصادی 
- بررسی  الیحه بودجه سال 95 
- بررسی ابعاد اقتصاد مقاومتی 

- بررســی  تعییــن دامنــه مناســب قیمــت در 
مناقصات 

- بررسی ضرائب تعدیل 
- بررسی و احیاء ضرائب منطقه ای 

- بررسی و  پیشنهادات اصالحی فهرست بها
ح هــای  طر نیمه تمــام  پروژه هــای  بررســی   -

عمرانی و ارائه راهكار 
و شــبه دولتی ها در  رانت هــا  نقــش  بررســی   -

اقتصاد ایران 
شایان ذکر اســت این بررسی ها در موضوعات 
بــه  تصمیم ســاز  مرجــع  عنــوان  بــه  فــوق 
وزارتخانه ها، ســازمان ها و نهادها و اتاق ها به 
عنــوان مراجــع تصمیم گیــر مرتبــط بــا موضوع 

گردیــده و در مــواردی هــم از این مراجع  ارائــه 
کارشناســی و موضوعات بررســی شده  نظرات 

را درخواست نموده اند.
کــه هماهنــگ بــا دیگــر  وی افــزود: اقداماتــی 
خصوصــی  بخــش  در  همســو  تشــكل های 
شــامل  کرده ایــم  پی گیــری  احــداث  صنعــت 

موارد زیر است: 
الــف: پی گیــری مطالبــات پیمانكاران شــامل 
درخواســت از معاونت اول ریاست جمهوری: 
توســط   94 ســال   آخــر  نقدینگــی  تخصیــص 
پنــج تشــكل و درخواســت از ریاســت ســازمان 
مدیریــت و برنامه ریزی بــرای تأمین نقدینگی 

آخر سال توسط پنج تشكل
ب: جمع بنــدی و ارائه پیشــنهادات اصالحی 
مشــترک روی شــرایط عمومی پیمــان توســط 

پنج تشكل
ج:  در خواســت از ریاســت جمهوری، ضرورت 
وفــاق و شــفافیت و لغــو مناقصــات غیرقانونی 

توسط شش تشكل
وی تفاهــم همــكاری آموزشــی بــا موسســات 

کرد:  داخلی و خارجی را نیز اینگونه عنوان 
- با نمایشــگاه بین المللی ماشین آالت مونیخ 
تبادل هــای  و  تجربیــات  از  اســتفاده  بــرای 
که در سال جاری به  علمی اقتصادی در ایران 

تدریج اجرائی خواهد شد.
- بــا دانشــگاه های آخــن وکلــن آلمــان بــرای 

که در حال پی گیری است. آموزش دوال 
زمینــه  در  شــریف  صنعتــی  دانشــگاه  بــا   -
در  احــداث  صنعــت  و  دانشــگاه  همــكاری 
برگزاری ســمینارهای مشترک و تبادل تجارب 
بازآمــوزی  برگــزاری دوره هــای  و  روز  دانــش  و 

که در حال نهائی شدن است. مدیران 
کاربردی هپكو - همكاری با دانشگاه علمی - 

- همــكاری بــا مرکــز تحقیقــات وزارت محتــرم 
کار و امــور احتماعــی در آمــوزش ایمنــی  رفــاه، 
کــه در خدمــت معاونــت محتــرم  پیمانــكاران 

کار از آن رونمائی شد. روابط 
- همكاری تنگاتنگ با ســازمان فنی حرفه ای 

برای آموزش مهارتی و بازآموزی 
ســازمان  بــا  کارشناســی  همــكاری   -
و  آئین نامه هــا  زمینــه  در  اجتماعــی  تأمیــن 
کمیتــه  بــا تشــكیل  بیمــه  دســتورالعمل های 
که در حال فعالیت بوده  کارشناســی  مشــترک 
و با جمع آوری نظرات و ابهامات شــرکت ها به 

بررسی و ارائه راه حل می پردازند.
در  دادمــان  مهنــدس  کــه  مــواردی  دیگــر  از 
گــزارش خــود آورده بــود برگــزاری نشســت ها و 
که شــامل موارد  همایش های بین المللی بود 

زیر است:  
- نشســت عمومی هیــأت اقتصــادی از ایالــت 

باواریا با اعضای سندیكا 
 bau ma نمایشــگاه  مســئوالن  بــا  نشســت   -

مونیخ با هیأت مدیره 
- نشســت بــا هیــأت تجــاری ایتالیــا و اعضای 

هیأت مدیره سندیكا
کانون  - نشســت با نمایندگان دولتی روسیه، 

کارفرمائی و اعضاء سندیكا       
- نشســت فعاالن صنعت ساخت و ساز ایران 

کره جنوبی و 
بخــش  کار  بین المللــی  ســازمان  نشســت   -
کانون هــای صنفی و  آمــوزش تورین بــا اعضاء 

سندیكا 
کنفرانس بین المللی ایران و ایتالیا در  - اولین 
زمینه همكاری با شــرکت های ایرانی در تولید 

مواد و مصالح ساختمانی 
کنفرانس بین المللــی ایران و ایتالیا  - دومیــن 
پروژه هــای  اجــرای  در  همــكاری  زمینــه  در 

مشترک با پیمانكاران ایرانی

برگــزاری همایش هــای صنفــی - تخصصی نیز 
که مهندس  از دیگر فعالیت های ســندیكا بود 
کرد، از جمله:  دادمان به تعدادی از آنها اشاره 
- همایش بهاریه اعضای سندیكا در سال 94

- همایش سراســری ماشین آالت، ثروت ملی 
بــا شــرکت طیــف وســیعی از اعضــا و مدیــران 
و  واردکننــدگان  تولیدکننــدگان،  تشــكل ها، 

مدیران دولتی در 25 شهریور ماه 94
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- نمایشــگاه جانبــی ماشــین آالت و تجهیزات 
ســنگین و نیمه ســنگین بــا شــرکت برندهــا و 

نمایندگان ماشین آالت و تجهیزات 
صنعــت  نمایشــگاه  اولیــن  در  حضــور   -
ســاختمان و صنایــع وابســته در ســال 94 بــا 
حــوزه  در  شــرکت کننده   500 از  بیــش  حضــور 

ساختمان 
و  آموزشــی  ســمینارهای  مســتمر  تشــكیل   -
مدیریتــی  مباحــث  در  آموزشــی  کارگاه هــای 
ســوخت، روانكارهــا، محیــط زیســت، آب در 
ماشــین آالت با همكاری شــرکت ها، تشكل ها 
علمــی و  مؤسســات  و  برندهــا  نماینــدگان  و 

پژوهشی ماشین آالت 
- همایش سراسری »پساتحریم، فرصت های 
شــرکت  بــا  خصوصــی«  بخــش  فــراروی 

کارشناسان و مسئوالن برجسته اقتصادی

همچنین سندیكای شــرکت های ساختمانی 
نیــز  اجتماعــی  همایش هــای  سلســله  ایــران 
گفته مهندس دادمان  که به  کرده است  برگزار 

شامل موارد ذیل می شود:  
بــا  مدنــی  جامعــه  ادواری  همایش هــای   -

کارفرمایی  کانون سراسری  همكاری 
کارفرمایی ایران  کانون عالــی  - همایش هــای 

در سندیكا 
- همایــش آموزشــی بخــش آمــوزش »توریــن 

کار« سازمان بین المللی 
کارآفرینان توسعه گرا  کانون  - برگزاری همایش 
کار بــا همــكاری انجمــن  کــودکان  - همایــش 

کار کودکان  حمایت از 
- همایش حمایت از محیط بانان 

ایشــان فعالیت های رســانه ای و انتشــاراتی را 

نیــز مورد بررســی قرارداد و آنها را شــامل موارد 
زیر برشمرد:

گسترش ارتباطی سندیكا با اعضا و سایرین   -
  acco.ir از طریق وب سایت تحول یافته

کانال های تلگرامی  ماشین آالت   -
- نشریه ماهانه پیام آبادگران 

- نشریه فصلنامه ماشین آالت پیام آبادگران 
- بولتن هفتگی 

- بولتن دو هفتگی ماشین آالت 
کتاب های پرســش و پاســخ بین ســندیكا با   -
ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی در مســائل 
عنــوان  تحــت  قــراردادی در دو جلــد  و  فنــی 

شرایط عمومی پیمان و فهرست بها 
-کتاب بررسی و تبیین قانون رفع موانع تولید 

کشور و ارتقا نظام مالی رقابت  پذیر 
قانــون  اصــالح  الیحــه  بررســی  -کتــاب 

حــاوی  افــزوده  ارزش  بــر  دائمی مالیــات 
کارشناسی در زمینه  بررســی ها و نقطه نظرات 
مشــكالت الیحــه اصالحی پیشــنهادی وزارت 
که هنوز بــه مجلس  امــور اقتصــادی و دارائــی 

محترم ارائه نشده است.
-کتاب بررسی ومشــكالت قانون بازنشستگی 
پیش از موعد در مشــاغل ســخت و زیان آور  و 

کتاب های در حال انتشار 
بــا  ســندیكا  اعضــای  دســتاوردهای  -کتــاب 

عنوان »آبادی«
-کتاب پرسش وپاسخ جلد سه 

آمورشــی  ســمینارهای  مجموعــه  -کتــاب 
سندیكا در سال 94 )سوخت و آب و روانكارها 

و فیلتر و...(
-فصل نامه ماشین آالت سه

-کتــاب بررســی تطبیقــی قانــون مالیات های 
مستقیم مصوب 1394 و سال 1366

کتاب های  در ادامــه ایــن برنامــه، رونمایــی از 
گرفت.  ســندیكا توســط دبیر ســندیكا صورت 

کــه بــا همــكاری جمعــی هیــأت  کتاب هایــی   
کارمنــدان ســندیكا تهیــه  مدیــره، مدیــران و 
کــه  کتاب هــا  شــده بودنــد. ســه جلــد از ایــن 
شــامل بررســی الیحه قانــون دایمی مالیات بر 
ارزش افزوده در حوزه صنعت احداث، بررسی 
مشــكالت قانــون بازنشســتگی پیــش از موعد 
در مشاغل سخت و زیان آور و بررسی و تبیین 
قانــون رفع موانــع تولید رقابت پذیــر و ارتقای 
کشــور در حــوزه صنعــت احــداث  نظــام مالــی 
که  کتاب آبادی هم  بود، منتشــر شده بودند. 
دســتآوردهای اعضــای ســندیكا و شــامل 500 
پــروژه از پروژه هــای شــرکت های عضــو در این 

کتاب بود رونمایی شد.  

تاریخچه سندیکا 
به روایت مهندس عطاردیان

در ادامــه برنامــه مهنــدس محمــد عطاردیان 
بــه  اشــاره  بــا  ســندیكا  عالــی  شــورای  دبیــر 
گفت: ســندیكا برای اولین  تاریخچه ســندیكا 
کارهای عمرانی را بر  که  بار توسط پیمانكارانی 
عهده داشــتند در ســال 1324 به وجود آمد از 
جمله شــاهو خســروانی، احد صدر، شایگان، 
جــواد معیــن، احمــد ابتهــاج، جعفــر پناهــی، 

جعفر جعفری. 
ثبــت  در  و  نبــود  کار  قانــون  ســال  آن  در 

 مهندس عطاردیان : 
توســط  بــار  اولیــن  بــرای  ســندیکا 
کارهــای عمرانــی  کــه  پیمانکارانــی 
را بر عهده داشــتند در ســال 1324 
کار  به وجود آمد در آن سال قانون 
نبود و در ثبت شــرکت ها، ســندیکا 
کار  ثبت شــد. بعــد از ایجــاد قانون 
در 1326 ســندیکا بــا همیــن نام در 
کار ثبــت شــد. در آن ســال  وزارت 
فقــط 6 نفر از جملــه احمد هومن، 
شــقاقی، هادی  حســین  محمــد 
و...  دیبــا  ابوالحســن  مصــدق، 
ســندیکا  مدیــره  هیــأت  اولیــن 

بودند. 
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شــرکت ها، ســندیكا ثبــت شــد. بعــد از ایجــاد 
نــام  بــا همیــن  کار در 1326 ســندیكا  قانــون 
کار ثبــت شــد. در آن ســال فقــط 6  در وزارت 
نفــر از جملــه احمــد هومــن، محمــد حســین 
دیبــا  ابوالحســن  مصــدق،  شــقاقی، هادی 
بودنــد.  ســندیكا  مدیــره  هیــأت  اولیــن  و... 
دوم  نســل   1345  -1342 از  ششــم  دوره  در 
مدیــران آمدنــد از جملــه مهنــدس جفــرودی 
کار و  که بانــک  و مهنــدس عبدالمجیــد اعلــم 
کــه بعدها  اولیــن ســاختمان بلند را ســاختند 
جزو بانک ملت شــد. در 20 اسفند 1357 طی 
که در ســندیكا برگزار می شــد، همه  انتخاباتی 
هیــأت مدیــره دســتگیر شــدند. مــا چنــد نفــر 
که به طور موقــت هیأت مدیره  مانــده بودیــم 
شــدیم و به نیابت از هیأت مدیره امور را اداره 
کردیــم. در این هیأت مدیــره موقت مهندس 
نهاونــدی رئیس، دکتر زیــرک زاده دبیر و بنده 
نائــب دبیــر بــودم. این اتفــاق از اســفند تا مهر 
کشــید. ســندیكا اداره شــد تا زمانی  ماه طول 
کــه  تفكــر  ایــن  بــا  نهایــت در ســندیكا  کــه در 
مهندسان طاغوتی و استثمارگر هستند مهر و 
کردند. تالشــهای  موم شــد و همه ما را بیرون 
زیــادی از طــرف افــراد مختلــف از جملــه آقای 
کار،  کار، آقای قزوینی وزیر  بازرگان، فروهر وزیر 
کتیرایی وزیر مسكن و مهندس معین فر  آقای 
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه و... صورت 
گرفــت. آقــای قائــم الصباحی معــاون معین فر 
ح اســت و همه  گفتیم منافع ملی مطر که  بود 
کشــور هســتند.  هیــأت مدیــره خدمتكار این 
که این امر باعث شــد ســندیكا بعد از چند ماه 
گفتنــد ما انجمن هســتیم  راه بیافتــد. بعدهــا 

که باالخره با درایــت آقای هفده  نه ســندیكا. 
که قبال سندیكا بودند  تن قرار شــد نهادهایی 
بتواننــد نــام خــود را به ســندیكا تغییــر دهند. 
ضمن تشــكر برای بسته شــدن قرارداد امروز و 
کره دولت  که امروزه مذا کیــد روی این نكته  تا
امــا هنــوز  افتــاده  راه  بــه  و بخــش خصوصــی 

در بدنــه دســتگاه دولتــی مقاومــت هســت و 
متاســفانه درباره همیــن توافق های امروز هم 
که مقاومتی در بدنه دیده  بیــم آن وجود را در 
کانون  کوتاهی از  شــود. وی در پایان تاریخچه 

کارفرمایان ایران پرداخت. صنفی 
کرد:  مهنــدس ملکیانی فــرد در ادامه عنــوان 
قانــون جدید مالیــات در ابتدای ســال جدید 
ابالغ می شــود و قرار اســت به مدیران آموزش 
داده شــود، ما به این قانون اشكاالت اساسی 
داریــم و آن را از طریــق اتــاق دنبــال می کنیم، 
کردن  معاف بودن 85 درصد از مالیات و وارد 
کار درســتی نیســت.  فشــار آن روی 15 درصــد 
مســئله مالیات مسئله بسیار مهمی است. در 
این باره از مهنــدس محمدرضا انصاری نائب 
که  رئیــس اتــاق بازرگانی ایران دعــوت می کنم 

توضیحاتی ارائه دهند. 

مهندس انصاری : اولویت من
 صنعت ساختمان است

مهندس محمدرضا انصاری با ابراز خوشحالی 
و  ســندیكا  بیــن  همــكاری  قــرارداد  انعقــاد  از 
کرد: با توجه به اینكه حدود  کار، عنوان  وزارت 
کشــور در بخش ساختمان  14 درصد اشتغال 
اســت این اقدام می تواند اقدام مهمی باشــد. 
آمــار هم ضرورت این امر را نشــان می دهد. بر 
کار  اســاس آمار در حــد  3 میلیون نفر ســاعت 
یک حادثه منجر به فوت در بخش ساختمان 
داریــم. همســایه مــا ترکیــه بــه ازای 8 میلیون 
نفر ســاعت یک حادثه منجر به فوت، اروپا به 
ازای 22میلیون نفر ساعت یک حادثه، آمریكا 
بــه ازای هر 18 میلیون نفر یک حادثه، و ژاپن 
و انگلیــس و ســوئد بــه ازای 42 میلیــون نفــر  

کار  یک حادثه منجر به فوت دارند.  ساعت  
که مربوط به مدیران  وی افزود: در سمیناری 
حضــور  تــرکان  آقــای  و  بــود  مهندســی  نظــام 
گزارشــی از  HSE  ارائــه دادم و   داشــتند بنــده 
 HSE بــه طــور تاســف بــاری دیــدم مدیــران از 
خبــر  ندارنــد. احتــرام بــه انســان باید دســتور 
اول مــا در ســازمان ها باشــد و عمــده ایــن امر 
به HSE مربوط اســت. متاســفانه شرکت های 
دولتــی بدترین وضعیــت را در این باره دارند و 
از ابتدا تا انتهای پروژه 16 مرگ ثبت می شود. 
پرداختــن بــه این موضوع بســیار مهم اســت. 
از همیــن رو از مدیــران ســندیكا مراتب تشــكر 
کار هــم  از برخــود صمیمانــه وزارت  را دارم و 
کــه  کنــم طرحــی  سپاســگزارم. بایــد یــادآوری 

 

 مهندس  انصاری :
مــا ســعی داریــم از طریــف اتــاق بــر 
و  بگذاریــم  تاثیــر  مدیریــت  ایــن 
می اندیشــیم ســرمایه گذار خارجی 
بایــد بــه عنــوان شــریک بــا بخــش 
خصوصی وارد کار شود. این ماجرا 
کشور  به اشــتغال بخش خصوصی 
ختــم می شــود و بایــد در ایــن بــاره 
کنیم. یکی از شــروط  فعاالنــه عمل 
ایــن مشــارکت همخوانی سیســتم 
شــرکت های  بــا  مــا  شــرکت های 

خارجی است
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کشــورها عمل می شود.  فرمودید در بســیاری 
HSE  را بــه خــود بنگاه هــا وبا هزینــه خود آنها 
گــذار می کنند. اســتفاده از افســران HSE در  وا
 HSE  بهبــود آن موثر اســت. ایمنی تنها عنصر
نیســت و بهداشت و محیط زیست )حراست از 

زندگی نسل های آینده( هم باید مدنظر قرار گیرد. 
در  افــزود:  انصــاری  محمدرضــا  مهنــدس 
خصــوص حضــور مــن در اتــاق، خواســتگاه و 
اطالعــات من از جمع شماســت و اولویت من 
صنعت ســاختمان اســت. جمع حاضر هیأت 
خدمــت  نیــت  بــا  انســان هایی  اتــاق  رئیســه 
هســتند امــا آنهــا هــم بــرای ســازمان دادن و 
پیشبرد امور مشكالتی دارند. خوشبختانه به 
طــور قانونی اتــاق در 160 نقطــه تصمیم گیری 
که  کشــور حضور دارد از جمله در مورد مالیات 
خطاهــای جــدی دارد. قــرار اســت 34 درصد 
کشــور از طریــق مالیــات و از  افزایــش بودجــه 
که عمال زمین گیر هســتند  گرفته شــود  افرادی 
کــه موضع مــا در این بــاره معلوم اســت. البته 
کســانی  گرفتن مالیات از  شــاید حكمی درباره 

که مالیات نمی دهند، ارئه شود. 
ح هــای نیمه تمام  وی افــزود: در خصوص طر
هم، حدود  500 هزار میلیارد تومان - بر اساس 
ح نیمــه  قیمــت قــرارداد و نــه قیمــت روز طــر
که دســت ســازمان های  کشــور داریم  تمام در 
ح اند.  مختلــف هســتند و حــدود 77 هــزار طر
بــا  طرحهــا  ایــن  انداختــن  راه  بــرای  قانونــی 
کشــور یــا ســرمایه گذاری وجود دارد  نقدینگی 
کــه اجرایــی نشــده و قــرار اســت آئین نامــه ای 
میلیــارد  هــزار   120 شــود.  تدویــن  آن  بــرای 
که  تومان این میزان قابل فعال شــدن اســت 
800 هــزار تا یک میلیون شــغل ایجاد می کند. 
فعــال شــدن ایــن میــزان باعــث فعــال شــدن 
پیمانكاران می شــود. اتاق بازرگانی به توصیه 

ح هــای  آقــای الریجانــی از وســط داســتان طر
کــه  نیمــه تمــام و بــرای اصــالح آئین نامــه ای 
کرده بود وارد میدان  شــورای اقتصاد تصویب 
فــروش  آمــده  آئین نامــه  ایــن  در  آنچــه  شــد. 
کــه جدایــی پــول و  ح هــا اســت در حالــی  طر
کشــور باعــث شــده متخصصــان  تخصــص در 
نتواننــد پروژه هــا را بخرنــد. مــا معتقدیــم این 
پیشــرفته  کشــورهای  تجربــه  طبــق  ح هــا  طر
ح در  گذار شــوند. طــر بایــد بــه طــور رایــگان وا
نهایــت مــال دولــت اســت. دولــت از افــرادی 
کــه صاحــب فــن و مدیریت هســتند اســتفاده 
گذار و با  ح ها را در یــک دوره زمانی وا کــرده طر
ارائــه خدماتــی ماننــد وام آن را به بهره مندی 
رســانده، بعد از چند سال بهره برداری توسط 
پیمانكار در نهایت آن را به دولت برگرداند. در 
گذاری هــا بایــد زمان و مدیریــت مورد توجه  وا
ح می توان از شــرکت های  گیرد. با این طر قرار 
که توان مهندسی دارند اما توان مالی  موجود 
کرد. برخی پروژه ها  ندارند بهترین استفاده را 

کاملی ندارند یا اصال توجیه  توجیــه اقتصادی 
بــا  می توانــد  دولــت  امــا  ندارنــد،  اقتصــادی 
کارهایــی ماننــد تضمیــن خرید محصــول و... 
کنــد. امیدواریــم تا ســه ماه  آنهــا را توجیــه دار 
ح به تصویب برســد. البتــه امیدواریم  ایــن طر
ســندیكا در جزئیــات تدوین دســتورالعمل به 

یاری ما بشتابد.
همــه  وجــود  بــا  کــرد:  تصریــح  پایــان  در  وی 
صحبت هــای مثبــت و منفــی و موانــع، برجــام 
گرچه با افــت و خیز ولی  راه خــود را بــاز می کند. ا
ایــن مســیر ادامــه می یابــد و بایــد بــه آن اعتماد 
کنند هم  کــرد. اینكه خارجی هــا ســرمایه گذاری 
اتفــاق می افتــد اما بایــد با مدیریت درســت این 
ســرمایه گذاری را بــه ســمت افزایش بهــره وری و 
توســعه ســوق داد. ما ســعی داریم از طریق اتاق 
بــر ایــن مدیریــت تاثیــر بگذاریــم و می اندیشــیم 
ســرمایه گذار خارجــی بایــد بــه عنــوان شــریک با 
کار شــود. ایــن ماجــرا به  بخــش خصوصــی وارد 
اشــتغال بخش خصوصی کشور ختم می شود و 
باید در این باره فعاالنه عمل کنیم. یكی از شروط 
این مشــارکت همخوانی سیســتم شــرکت های 
ما با شرکت های خارجی است، پس باید بهبود 
کار  دســتور  در  مدیریتــی  سیســتم  بازســازی  و 

شرکت های بخش خصوصی قرار گیرد. 
در  بخــش پایانــی یــادی شــد از درگذشــتگان 
کــه  ســنگ روی ســنگ  ســندیكا، بزرگمردانــی 
کردنــد از  گذاشــتند و راه هــای ناهمــوار را همــوار 
جملــه مهندس عزت بیاتی مدیرعامل شــرکت 
پژمان دژ )تیر 94(، مهندس کاظم کریمی رئیس 
هیأت مدیره شــرکت پاریز )مرداد 94(، مهندس 
بهروز بهنام مدیرعامل شرکت دژک )مرداد94(. 
کتاب هــای  در انتهــای برنامــه  نســخه هایی از 
منتشــر شــده ســندیكا در ســال جدید به رســم 

یادبود به حاضران اهدا شد. 

از  شــد  یــادی  برنامــه  پایــان  در   
که   درگذشــتگان ســندیکا، بزرگمردانی 
ســنگ روی ســنگ گذاشــتند و راه های 
ناهموار را هموارتر کرد از جمله مهندس 
عزت بیاتی مدیرعامل شرکت پژمان دژ 
)تیــر 94(، مهندس کاظم کریمی رئیس 
هیأت مدیره شــرکت پاریز )مــرداد 94(، 
مهندس بهروز بهنام مدیرعامل شرکت 
از  نســخه هایی  و  )مــرداد94(  دژک 
کتاب های منتشر شده سندیکا در سال 
جدید به رســم یادبــود به حاضران اهدا 

شد. 
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 »����ر� � ��ا �� � ووزارت ���ون ، ��ر ور�� ا������  ن ���و	
 روا� ��ر ���� �� ������ ا�ان�� �� �� 
��� «  
  
  

����� ���ر، ��ا�� �� د���ورد ���ر ��ز� ���و�� روا�� ��ر  �� روی �د ���� ��ز� ���� ��ر و ����� از 	
�و� ا����� را���� را���د� و 

��ر�  ر و §¦�¥� ا¤£ ا¢¡�� ��ر ���ر و �� ��� ���و�� روا�� ��ر � ���ان ������� ̈ا ©�� ª«¬�� �®�¯ ا±ان � ���ان ° از ��²³´�� ��

µ¶·¸
 �� ¹�º �²³ن  ا¤£    �   ¤£دم ¼«�د´�� �¾ «¿ÀÁ§دد�Â.  

�Ô��Õن �Ñ�� ÒÓ و ��ز ���ر��Ðن � ��Ï و �Ì�ÍÎ ��ر ارÈÉÊ ��¿Ë ا¢¡���� Ç»ف از اÄÅ ��ا���Öو ��ر����ØÙÚز�  ا�� × �� �� ��´�²³

�Û ت���ÝÞ ن«ß �àا�áا� ا� âãä ان��� � ��Ï �Ì�ÍÎ �¥�å را� � ��æç ا�¬�د ÄÅ�Øص�Ýé ÄÅا �ØÙê Äëìíî�
 ش ô���Ëت �ºóز�ò و ñو�ïðو 

�  �� ا��ا¢¡�� ��ر ��ز«ß ö.  

 ÄÅ�²³÷� و��ا��� اøا �ùون، ��ر و ر��Ë و�� روا�� ��ر وزارت��� úû ÄÅر از ا�üýþا �ÿ~ �� ��� ª«¬��®�¯ا±ان ��²³´�� ��  �

 ÄÅو » ���و��«\]}| �� {¬�و»�� ª«¬� «�¾ �«�Ð��Û_«.  

��  :������ع ��ا

��ر� ��Ðن ���و�� ��و  �� ª«¬� �ا�áا� �æçن ��ر و  � +,�رت ¹�º ��ز� و-د� §./�ر �� :£;Ð� Äë¬»� از >£=<�� را���� ?@`

*ó ��  ��Ï �Ì�ÍÎ �¥�å را��Û �� �²³ن´�� �(� ��ر� ��ز  .��ß»¾� و ���ØÙÚز� ~�ÿ \و#$ و ارË¿�� %`&') ا¢¡�� و ?«»ا
��  :�����د ��ا

 �� �0د را !�²"� ، ���و��:�١�د�æç �� µ¶·¸
�1Á2 �� �34از  56

 �8<�
�� از >£=<�7 � §./�ر ?@`�ç ن� وó �� زش و�ºó �� 9Aرا� � �

  .دÇ»��ر ��9BC ¾� \و#$ %`&') ا¢¡��

 ��٢�د : �� ª«¬�١٠٠٠ £FG از ��HI �� �JK.§ �0د را �Lا�¯ «M̀اد وا ��ا%�òز�ºó �� NO£¤ � �«ß ÄÅو«P، �úû R ��£À� �34 از �Q دور 56
 �òز�ºó ��


�و� ا���� µV�W � ا�ºر ��´�²³� �ºóزش ، � §./�ر ��´�²³ن و U»ور �TاS}¬��ا¢¡�� 	  � �®�¯«¬"�²X م ا�efg  ÄÅل�Za ��.  �� 9b"c اY»ا

��  ، ��د  �«»h �� ª«¬�  ا�� .  

 �����
� ،���و��: ١�� iت ی«j ا�� >£ف�� ÄÅا ��kÞماز اôåو ا ö � �lm� �� ��HI ÄënoË ���>pôU «M̀اد وا   اÄÅ ��د� ا%

 ��� ª«¬�   ا«Y�²ی»¾� م اX.  

 �����
� و �NÂار� óز�ºن و U»ور �Tا�¬{S� �qی�ن دور� � ÈÉÊ +,�رت � �ºóزش :٢«ß rا¢¡�� ارا ���� ª«¬�  �²تst�Ë ت و�¿uv�6 NO£¤ �«»h �

(� ��ر ¾�   .����Ï �Ì�ÍÎ«ß و ?«»ا
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 ��٣�د: �� ���� �� � ���� ���ران و ��������ار	 دور��ا� �	 ���زش ا ��� �������   �	 ا���� از ��	 ���و�� و ����� ����� �� ���ن ا ��� ��ر

م  �������  £¢ ��ر ا¡�ا �³́ ²±°¯®�ت و ¬�»���ت ©¨�§¢ ¦�� و ¥¤�ا µ �م ·��ی �ور ½�ا¼� �� �«¹º¸ ا¡�ا¾ � ���� �³́ µ ن� ������� �و �.  

 ��د��: � ª«¬�� �wxy iz�¾ 9���̀ار داد� و \]}�� ا��6ذ  ء�Âدد را � ا����ر ا���ka ا¢¡�� × ���Ê ادار� �µ ��زر�� ��ر  ��¾9b{ز� R «�²یX  زمÔ ز���

� �� ارزی���   �¬����Éé �àات و "¬» óا���م %` � §./�ر��Þ i��ر *ó�����Öر�� � 
�	�º ����� ��6 �� «یó ̀ا�� %.  

 ��د��:  �� ª«¬� 9�{�� � نó �²³ن و ار��ع´�� ���ران � ��ز ��²s� ��¡¢ا �>pôU ¨ن ا�����¿ § �¸���µ و_»
 � �lm� �� ��� pôU ÄënoË<� ا���

م    .�²Xی» ¾���²&��� ادار� �µ ��زر�� ��ر اY»ا

 ��د��: �� ����  �À¹ºÁو د �ÂÃ�¨© اتÄÅÆÇ²
رد ز¹ºÊË ÌÍÎÏش اÈÉ¨�د از  �ا��Ðا� ��ÄÅÆÇ²ات ©¨�§¢ ÙÚد	، از ، � و× ا�Öام � اÈÉ¨�د �	 Õ��ÓÔ�Ñ�Ò ��ر

¢ÛÜدار�¼���¼� وÝÞß¢ ا ��� �����	 ��ر��à�Õ ،ع�ار¬¨ Ñ ر�ات �ÄÅÆÇ²
رد،  �ا��Ðو ا� âã�ä 	�، å

æçè
éê�ë� 	�، �ìí و ¸Ùîïð  ñòاÙÚ را

��ر¹Åø	 ادوار	 و   �	 �Õ÷¢ ¦��½�ا�Îö��  ا¹ó �  ôõورت و   �ورد �� ù 	ح �ا�ûüذ 	ا��ر�þا   âÿ~�àت��    �¼��  .]}�رت |�ا{� é³د ��ر

 ��٧�د: �� ª«¬� ز��  ��
��ر7 ��ر و و��ر Ôزم را � §./�ر � ��²s� �̀ا�� ��`� ذôüLح � ��²¾� وژ   .�²Xی»¾��� ��´�²³� � ÈÉÊ ���ر %

 ��٨�د: �� ª«¬� زم � §./�رÔ ز����ØÙÚ 9 ا¢¡�� ��´�²³نb{ز� � �>pôU و �»��ت ا¢¡�� ��ر دارا� وا� ��Ï �Ì�ÍÎ وران��g ��
��ر7 � §./�ر  را  �

�̀ا�� ¾�ا� � ��� ا¢¡�� ��´�²³ن اراr �»��ت ��gور   .�²Xی» %

 ��٩�د:»Äë;£: «ل���g ا� �£ار �ÿ~ زم راÔ ت�� ��ر7
�� óÔ���g*(ا¢¡�� اY»ا � ��� ن ا¢¡�� �Öا#��)���ر ، �ÿ~ �òز�ºó ���ØÙÚ د

 �{�\��Öن � ��ر�ó ر�ر��� �ا��س 	�ا�� ¤£�� ���gل ا¢¡�� و � �  .���eل �0ا&¬» دا(��� ��´�²³

 ��١٠�د :»Äë;£: «('&`% را���� ���Öا¢¡�� � ��ر ÈÉÊ ء�¿Ë9 ارb{ز� � �¾�e� از :£�� ��ز� ��²³� و ¦¥»¤µ ا¢¡�� � Þ��£¢9 ا�²³ø÷� � و¡´�� ��

 �� µ§��Ë  و¨�ر����Â �� ،�©�²X ار�NÂ��� \و#´� و �ºóز�ò و ��£�» �Ô�Ý³ت ²±°� و �¯��، �®¬ و ��± ا»ôم �ºó ªز�ò ��²�� و  � 

�����ر� �eXد� و  �� �µا� ر·�و \و#´� �� ی¶»ی�̀ار ¾��� Ôزم  ��ت ��ق را � د�¦�ر ��ر �   .د&¬»اY»ا

 ��١١�د:»Äë;£: «�àا�áا��� §./�ر را���د و ا�� ÄÅد ا�Í� ز��� ،����¹ از �Ö«¬"�²Xن » ���د را���د�« ª«¬�  ،» ر و�� ��¤£NO ادار� �µ ��زر

(� ��ر uv�6¿�ت و ¸����²st�Ë «�¾ µت ��Ï �Ì�ÍÎ و ?«»ا
¸¼«�º از ��± .د&¬»

 ��¬½��¾ �Ö«¬"�²XÄÀن ¼«�د�، د�¿
Á�

�ا� � و ا �34 56
�� �1Á2 و 

�¾ µ²� � ت�Âورد¯�®� � �8��ت ���د را���د� دó.  

 ��دا �Âدد و �� �� ��ل ÄënoË ¾� �٢ j»ت ا�kÞء  �� از RرjÃ»ت ��ا�� :�١٢�د «Ç²»ی» �0ا� µÅç Äë;£: ��.  
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یكــی از منابع اصلــی درآمدی دولت ها در یک 
کارآمــد، مالیــات و  نظــام اقتصــادی شــفاف و 
و  تجــاری  اقتصــادی،  فعــاالن  از  آن  دریافــت 
تولیــدی اســت، مالیــات ابــزاری برای توســعه 
کــه نقــش مهمــی در ارتقای  اقتصــادی اســت 
شــاخص های بهبود رفــاه جامعه ایفا می کند. 
و  فرهنــگ  در  تغییــر  بــا  اســت  الزم  بنابرایــن 
نگــرش مــردم نســبت بــه مالیــات و اقتبــاس 
کشــورهای موفــق و  از سیســتم های مالیاتــی 
کشــورها  الگوبــرداری از فرهنــگ مالیاتــی این 
تمامی ارگان هــای  هماهنگــی  و  همــكاری  بــا 
مطلــوب  فرهنــگ  گســترش  در  حكومتــی 
مالیاتــی و ضمانــت اجرایــی آن از پدیــده فــرار 
مالیاتی جلوگیری به عمل آورد. در این راســتا 
مســائل  کارشــناس  جامســاز،  محمــود  دکتــر 
اقتصــادی، دالیــل، ضرورت هــا و روش هــای 

کرده است. مقابله با فرار مالیاتی را تشریح 

 فرار مالیاتی چرا و چگونه به وجود می آید؟
که فــرار مالیاتی دارند از طبقه  مســلمًا افرادی 
که ســند حقوقی شفاف  کارمند جامعه  کارگر و 
دارنــد و در پایــان هــر ماه به صورت مشــخص 
و معیــن مبلغــی بــه عنــوان مالیات از حســاب 
کســر می شود و همچنین تولیدکنندگان  آن ها 
شــده  تمــام  قیمــت  حسابرســی  دارای  کــه 
که فــرار مالیاتی  هســتند، نیســتند. مؤدیانــی 
گســترده ای از اشــخاص  دارند طیف وســیع و 
که بــا مثلث رانت،  حقیقی و حقوقی هســتند 
بــا  و  هســتند  ارتبــاط  در  اطالعــات  و  قــدرت 
گردش مالی آنها ســالیانه از هزاران  وجود آنكه 
میلیــارد فراتر می رود امــا دولت قادر به وصول 
مطالبــات قانونــی خــود نیســت، در حقیقــت 
اعــدادی  و  آمــار  آن  از  بیشــتر  مالیاتــی  فــرار 
کــه اعــالم می شــود، عواملــی همچــون  اســت 
 فرهنگ سازی غیرصحیح در این زمینه، تصور 

مالیــات بــه عنــوان یک ابــزار قهــری و نامعلوم 
بــودن محــل هزینــه درآمدهــای مالیاتــی بــه 
کمــک به چرخــه تولید و ارتقای ســطح  جــای 
رشــد  بــه  رو  افزایــش  و  عمومی جامعــه  رفــاه 
کاغــذی  و مهمتــر از همه نظارت  شــرکت های 
در  تزایــدی  نقــش  زمینــه،  ایــن  در  کافــی  نا

کشور داشته اند. افزایش فرارهای مالیاتی در 
شــما در واقع به آسیب شناســی این پدیده در 
اقتصــاد ایران پرداختید. چگونــه فرار مالیاتی 
در اقتصادهــای توســعه یافتــه چگونه به صفر 

نزدیک می شود؟
ایــن اقتصادهــا از یــک نظــام مالیاتــی نویــن و 
کــه بــا ابزارهــای  منســجم برخــوردار هســتند 
جدید و پیشرفته، مؤدیان را شناسایی و میزان 
درآمدهــا را به صورت دقیق و مشــخص برآورد 
گریزی  می کننــد، ضمن آنكه فرهنــگ مالیات 

گریزی  کشــورها وجود ندارد و مالیات    در این 
به عنوان یک جرم و پدیده ناهنجار اقتصادی 
اشــخاصی  و  می شــود  قلمــداد  اجتماعــی  و 
کــه از پرداخــت  مالیــات فــرار می کننــد در هــر 
کــه باشــند مــورد تعقیــب و  مقــام و مرتبــه ای 
پیگیــری قانونــی قــرار می گیرند و حتــی پس از 
گر این جرم آنها افشــا شــود، عالوه بر  ســال ها ا
پرداخــت مالیات های معوقــه و جرایم آنها، از 
مقــام و منصب خود عــزل می گردند. از طرفی 
کارآمــد آنها بــا اتكا به  نظــام مالیاتــی شــفاف و 
فناوری هــای پیشــرفته، ضمــن رصــد نمودن 
درآمدهــا، مالیــات متعلــق بــه آنهــا را نیــز بــه 
ایــن  در  می کنــد.  تعییــن  مشــخص،  صــورت 
و  نهادینــه شــده  مالیاتــی،  فرهنــگ  کشــورها 
مؤدیان بــه صورت خوداظهــاری و داوطلبانه 

گفت وگو با دکتر جامساز درباره دالیل فرارهای مالیاتی

به نوسازی ابزارهای مالیاتی مدرن 
و پیشرفته نیاز داریم

 در حقیقت فرار مالیاتی بیشــتر 
از آن آمار و اعدادی اســت که 
همچون  عواملی  می شود،  اعالم 
فرهنگ سازی غیرصحیح در این 
زمینه، تصــور مالیات به عنوان 
یک ابزار قهری و نامعلوم بودن 
محل هزینــه درآمدهای مالیاتی 
به جای کمک به چرخه تولید و 
ارتقای سطح رفاه عمومی جامعه 
و افزایش رو به رشد شرکت های 
کاغذی  و مهمتر از همه نظارت 
ناکافــی در ایــن زمینه، نقش 
فرارهای  افزایــش  در  تزایدی 

مالیاتی در کشور داشته اند.
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به دفاتر مشــخص در ســطح شــهر مراجعــه و با 
تكمیــل فرم هــای مالیاتی، نســبت به پرداخت 
آنهــا اقــدام می نمایند. در ایــن دفاتر همچنین 
کاالهــای با دوام از  بــه مؤدیان پیشــنهاد خرید 
که هزینه آنها  جمله مســكن و خودرو می شــود 
کننــد  کمتــری پرداخــت  را بــاال ببــرد و مالیــات 
ضمــن آنكه پس از اخذ مفاصا حســاب مالیاتی 
کاالهــای بــادوام خریــداری شــده را  می تواننــد 
کمــک مهمی به  که ایــن امر  به فــروش رســانند 
کشورشــان و افزایش داد و  گــردش چرخه پولی 
ســتد و رشــد اقتصادی می نمایــد، در حقیقت 
پرداخــت مالیات باعث ارتقــای تولید ناخالص 
کشــورها  ایــن  مــردم  بیشــتر  رفــاه  و  داخلــی 

می شود.
در بحث پرداخت مالیات ما با دو چالش روبرو 
هســتیم: نخســت فرهنــگ مالیاتــی و از طــرف 
کشــور  دیگــر بی بهــره بــودن  سیســتم مالیاتــی 
از ابزارهــای مــدرن؛ ایــن دو چالــش را چگونــه 

کرد؟ می توان ترمیم 
کنونــی مبــارزه با فســاد  درســت اســت در شــرایط 
زیــرا  اســت  الزم  و  ضــروری  مالــی  و  اقتصــادی 
اختــالس در نظــام بانكــی و فــرار مالیاتی هــر دو به 
لحــاظ اجتماعی و اقتصادی جــزو ناهنجاری ها و 
جرایم قابل تعقیب می باشند، بنابراین الزم است 
دولــت در امــر دریافــت مالیات به صــورت جدی و 
از طریــق برنامه هــای منظــم و مــدون و بــا کمک 
تمامی دســتگاه های دولتــی وارد عمــل شــود، در 
غیر این صورت قــادر نخواهد بود مالیات گریزان را 
بــه پرداخت مالیــات وادار کند، ضمــن آنكه نظام 
مالیاتــی فشــل و ســنتی کشــور نیــاز به نوســازی و 
تجهیز  به ابزارهای مالیاتی مدرن و پیشرفته دارد 
کــردن آنها اقدام و  که دولت باید نســبت به فراهم 
عمــل نمایــد، هــر چنــد فرهنگ ســازی همچنان 
مهم ترین حلقه مفقود در نظام مالیاتی کشور است 
گســترش فرهنــگ مطلــوب مالیاتــی و ضمانت  و 

اجرایی آن در بلندمدت مفید خواهد بود.
کاغذی  از طرفی رشــد بیش از حد شــرکت های 
ولــی  پاییــن  شــده  ثبــت  ارزش  کــه  صــوری  و 
کتمان  گــردش بازرگانــی باالیــی دارند با هــدف 
ارائــه  اقتصــادی و  درآمدهــای واقعــی فعــاالن 
اطالعــات و اســناد و مــدارک خــالف واقــع بــه 
منظــور فــرار مالیاتی، پولشــویی و فعالیت های 
ایــن  رو  ایــن  از  می دهنــد،  انجــام  غیرمجــاز 
کســب مالیــات  شــرکت ها تهدیــد جــدی بــرای 
قانونــی دولت می باشــد، بــدون تردیــد نظارت 
کشــور و مــواردی از جملــه  بــر فرآینــد مالیاتــی 
کاغذی، نیاز به اقدامات مشــترک  شــرکت های 
دارد.  کشــور  حكومتــی  تمامی دســتگاه های 

منبع: قدس آنالین

موانــع  از  انتقــاد  بــا  جاللپــور  محســن 
عوامــل  از  کشــور  در  ســرمایه گذاری  رشــد 
که اجازه نمی دهند  گفته  پشت پرده  ای سخن 
برســند.  موفقیــت  بــه  کشــور  ســرمایه گذاران 
که با  گفتگویی  رئیــس اتــاق بازرگانی ایــران در 
کرد:  روزنامــه دنیــای اقتصاد داشــت، عنــوان 
کشــور بر اســاس یک  گــر می خواهیــم فضــای  ا
توسعه پایدار شكل بگیرد، نباید نورچشمی در 

فضای اقتصادی داشته باشیم.
گفــت: مــا مخالــف ســرمایه گذاری در  جاللپــور 
ســرمایه گذاری ها  همــه  از  و  نیســتیم  ایــران 
گالیه  گر ما از این موضوع  اســتقبال می کنیم. ا
کــه دولتی ها امــكان ســرمایه گذاری  می کنیــم 
بــه  نمی کننــد،  فراهــم  را  خصوصــی  بخــش 

پشــت پرده   در   کــه  اســت  مســائلی  جهــت 
کــه  چــرا  دارد  وجــود  ســرمایه گذاری ها  ایــن 
کــه در  کارآمــد و زیانــده دولتــی  شــرکت های نا
گذشــته هیچ گاه ترازنامه های  طول سال های 
کنون  آنهــا مــورد ارزیابــی واقع نشــده اســت، ا
فعالیــت  درآمــدزا  شــرکت های  نمی گذارنــد 

داشته باشند.
گر شــرکت های دولتی در یک  وی ادامــه داد: ا
شــرایط مســاوی با شــرکت های خصوصی قرار 
بگیرنــد و فضــا به صــورت یكنواخــت و عادالنه 
کــه توانایــی رقابــت  ایجــاد شــود، هــر شــرکتی 
داشــته باشــد در صحنــه باقــی خواهــد مانــد. 
حــال آنكه در حــال حاضر شــرکت های دولتی 
کسی جوابگو نیستند، چون ضرر و منفعت  به 

محسن جاللپور رئیس اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد:

چرا سرمایه گذاری ها، در ایران 
شکست می خورند؟
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وژه نیمه تمام در کشور   وجود 71 هزار پر

معاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار آذربایجان شــرقی از وجود بیش از دو هزار پروژه نیمه 
تمام و معطل در استان خبر داد.

کــه به میزبانی  محمــد صــادق پورمهــدی در همایش منطقه ای مشــارکت عمومی- خصوصی 
که  گفت: دولت تدبیر و امید به این نتیجه رســیده اســت  آذربایجان شــرقی در تبریز برگزار شــد 
کشــور به خصوص مشــكالت اقتصادی، بایــد پروژه های نیمه  بــرای حل بســیاری از مشــكالت 
کلنجار می رویم تا  که  کرد: دو ســال اســت  کند. وی تصریح  گذار  تمــام را بــه بخش غیردولتی وا
گذاری در اســتان را تهیــه و در اختیار بخش غیردولتــی قرار دهیم  فهرســت پروژه هــای قابــل وا
که متاســفانه برخی از دســتگاه ها، همكاری الزم را در این خصوص را ندارند. پورمهدی تعداد 
کرد و افزود: با ارزش  کشور را بیش از 71 هزار مورد اعالم  پروژه های نیمه تمام موجود در سطح 
پول امروز، برای تكمیل و اتمام این پروژه ها بیش از 500 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است 

کشور است. که این رقم، معادل با چندین سال بودجه عمرانی 
8 اردیبهشت- ایسنا

  مدیر کل بدهی های دولت: 
همه بدهی دولت به پیمانکاران امسال تسویه می شود
یــک مقــام مســئول در وزارت اقتصــاد با اشــاره به عزم دولت برای تســویه بدهی خــود از طریق 
گفت: امســال همه بدهی دولت بــه پیمانكاران خصوصی  انتشــار اوراق بهــادار در ســال جاری 
گفت:  کل مدیریت بدهی هــای دولــت در وزارت اقتصاد  تســویه می شــود. مهــدی بنانی مدیــر 
که تمرکــز و اولویت  در ســال 95 حجــم اوراق بدهــی از ســوی دولــت افزایش قابل توجهــی دارد 
کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده، تنها بر پرداخت بدهی  که در  اصلی دولت بر اساس آنچه 
و مطالبــات پیمانــكاران در ســال جــاری اســت. بنانــی ادامــه داد: برخالف متن الیحــه بودجه 
دولــت، بــر اســاس بند الف تبصــره 20 متاســفانه امكان تســویه مطالبات برای ســایر طلبكاران 

دولتی از جمله صندوق های بازنشستگی وجود ندارد.
بنانــی دربــاره اینكــه مطالبــات پیمانــكاران بــه ویژه در حــوزه برق چگونه تســویه خواهد شــد، 
که در  پاســخ داد: از طریــق انتشــار اوراق اســناد خزانه اســالمی و صكــوک اجاره مطابق بــا آنچه 
کنون به تصویب رســیده، همــه بدهی های دولــت با پیمانكاران امســال  کمیســیون تلفیــق تــا 
گفت: بحث بدهی پیمانكاران از  تســویه می شــود. مدیرکل بدهی های دولت در وزارت اقتصاد 
کنار اوراق مذکور  که در  جمله پیمانكاران برق قاعدتًا امسال تمام می شود و این در حالی است 
که ابزار  حجمــی بالــغ بــر 12 هزار و 500 میلیارد تومان اوراق تســویه خزانه وجود خواهد داشــت 
تهاتری در قبال تســویه طلب دولت از پیمانكاران و یا ســایر اشــخاص طلبكار از دولت خواهد 
کرد: دولت همچنان تســویه مبلغ اســمی اوراق اسناد خزانه اسالمی را تضمین  کید  بود. وی تا
می کنــد و الزمــه موفقیــت این اوراق در بازار بدهی، ضمانت دولت در پرداخت مبالغ اســمی بر 

اساس موعد سررسید است.

آنها به جیب خودشــان نمی رود و در هر   اخبار صنعت ساختمان
صورت منافع، پاداش و دستمزد خود را 

کرد. دریافت خواهند 
دیگــر  طــرف  از  کــرد:  اضافــه  جاللپــور 
کــه  می شــود  باعــث  آنهــا  ارتباطــات 
اولویت هــا، اطالعــات و دیگــر مزیت هــا 
فضــا  نهایــت،  در  شــود  داده  آنهــا  بــه 
کــه می خواهد  بــرای بخــش خصوصــی 
کار رقابتــی و ســالم انجــام دهــد، تنــگ 
کرد: بنــده اعتقاد  کیــد  می شــود. وی تا
کــه ظرفیت هــای بزرگــی در طــول  دارم 
کشور ایجاد شده  گذشته در  ســال های 
کــه بایــد بــرای آنهــا ارزش قائــل  اســت 
کشور بر  گر می خواهیم فضای  باشیم و ا
اساس یک توســعه پایدار شكل بگیرد، 
نبایــد نورچشــمی در فضــای اقتصــادی 
که  گــر توقــع داریم  داشــته باشــیم و یــا ا
ورود  کشــور  بــه  خارجــی  ســرمایه گذار 
که ســرمایه گذار  کنــد، باید بدانیم  پیدا 
کارآیی و  کــه،  خارجــی به جایی می آید 

بهره وری وجود داشته باشد.
وی در ادامــه در پاســخ بــه ایــن ســوال 
می تــوان  فضایــی  چنیــن  در  آیــا  کــه 
گذاشت،  شرکت های دولتی را پشت سر 
کــه  کــرد: مــن مطمئــن هســتم  عنــوان 
گر فضا ســالم  ایــن اتفاق خواهــد افتاد. ا
شــود ما برنده ایــن قضیــه خواهیم بود؛ 
کــه مــا به عنــوان بخــش خصوصــی  چــرا 
چــون  و  کرده ایــم  عــادت  بهــره وری  بــه 
دســتمان در جیب خودمان بوده است 
کرده ایــم تا با  کنتــرل هزینه هــا دقــت  در 
کمتریــن هزینــه، بیشــترین بهــره وری و 
که  کارآیی را داشــته باشیم، چرا  بهترین 
مســئول ســود و زیان، خودمان هستیم 
و در آخــر ســال بایــد ســوددهی داشــته 
باشــیم تا جــواب ســهامداران را بدهیم. 
که  کسی  پس ما این شــیوه ها را بلدیم و 
این راه را بلد نیست، شرکت های دولتی 
که تــراز آنها هرچه  و نهادهایــی هســتند 
کســی از آنها پاسخ  باشــد در پایان ســال 
گر فضا  نمی خواهد؛ بنابراین به نظر من ا
درست شود، این شرکت ها کم کم به این 
کــه چابک شــوند  ســمت خواهنــد رفت 
کننــد و  کوچــک  و مقیــاس خودشــان را 
گــذاری شــرکت ها  در چنیــن شــرایطی وا
واقعــی  معنــای  خصوصــی  بخــش   بــه 

پیدا می کند. منبع: دنیای اقتصاد
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حســن علی  همایــش  ایــن  ابتــدای  در 
مجبوریان دبیــر همایش در خصوص اهداف 
بــا  گفــت. وی  و محورهــای همایــش ســخن 
خیرمقدم به اعضای ســندیكای شــرکت های 
ســاختمانی ایــران و ســایر میهمانــان عنــوان 
کــرد: اهــداف ایــن همایــش بــا بهانــه آزمــون 
کارشناس رســمی دادگستری دنبال می شود. 
امیدواریم حوزه کارشناسی را به طور مشخص 
را  آن  توســعه  راه هــای  و  بشناســیم  دقیــق  و 
کارشناســان رســمی وظایــف،  بدانیــم. همــه 
اجتماعــی  و  حقوقــی  جایــگاه  مســئولیت ها، 
بــه  دادگســتری  رســمی  کارشناســان  دارنــد. 
عنوان بازوی دستگاه قضایی جایگاه ویژه ای 
گرچــه نگــرش نســبت بــه ایــن حرفــه  دارنــد ا
در جامعــه صنعتــی احتیــاج بــه اصــالح دارد. 
امیدواریــم ایــن همایــش فتــح بــاب موضــوع 
باشــد تــا مــا در حــوزه تقدیــر از پیشكســوتان 
نیــز قــدم برداریــم. ایــن همایــش می توانــد در 
مــورد داوطلبــان و عالقمنــدان بــرای ورود بــه 
کــه امیدواریم با  این حوزه هم راهگشــا باشــد 
کانون  همكاری بزرگواران و تعامل با سندیكا و 
کارشناســان در جهــت رفــع ابهامــات و تبیین 

انتظارات حرفه ای قدم برداریم. 

رئیــس  ملکیانی فــرد،  منوچهــر  مهنــدس 
شــرکت های  ســندیکای  هیــأت  مدیــره 
ســاختمانی ایران نیز با تبریک ایام شعبانیه 
کــرد: 11 اســفند 1326  و نیمه شــعبان عنــوان 
تاریخ تأسیس این سندیكا است. این تشكل 
توســط تعــدادی از پیشكســوتان، در دورانــی 
کار وجــود نداشــت در ثبــت  کــه هنــوز قانــون 
اســناد به ثبت رســید. این سندیكا از سازمان 
مدیریــت هم قدیمی تر اســت و این امر نشــان 
می دهــد ایرانی هــا عاشــق ســازندگی هســتند 
اتفــاق  و  اتحــاد  ســازندگی  دشــواری های  و 
شــرکت های  ســندیكای  می کنــد.  ایجــاب  را 
ســاختمانی ایــران مفتخر اســت همــواره یار و 
گر انتقــادی از عملكرد  مــددکار دولت بــوده  و ا

کرده  است.  ح  دولت داشته، آنرا مطر
کــه ســه رکــن  ملكیانی فــرد، بــا اشــاره بــه ایــن 
اساســی بــرای تعالــی جامعــه معلــم، قاضــی و 
گر  گروه ا کرد: این ســه  پلیس هســتند، عنوان 
کافی و تأمین  کنند و از حرمــت  درســت عمــل 

همایشی با حضور نمایندگان سندیکای شرکت های ساختمانی و صاحب نظران 

مهندس منوچهر شیبانی اصل:

  »کارشناسی رسمی«
 یک اعتبار است نه شغل

دادگســتری،  رســمی  کارشــناس  آزمــون  بــا  »آشــنایی  ملــی  همایــش 
طــرف  از  اردیبهشــت   28 روز  کارشناســان«  وظایــف  و  مســئولیت ها 
شــرکت های  ســندیكای  و  عمــران  خانــه  توســعه  و  تحقیــق  مؤسســه 
ســاختمانی ایــران با رویكرد انتقال تجربه هــای خبرگان و فعاالن حرفه 
کارشناســی رســمی برگــزار شــد. ســخنرانان اصلی این همایش حســن 
علی مجبوریان دبیر همایش، مهندس منوچهر ملکیانی فرد رئیس 
کارشــناس رســمی  هیأت مدیــره ســندیکا، مهنــدس حســن اربــاب 
دادگســتری، مهنــدس ابراهیم حســینیان مدیر واحــد آموزش خانه 
عمران، مهندس منوچهر شــیبانی اصل مدیرکل دفتر ســازمان های 
مهندســی و تشــکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی، مهندس 
رضــا میرزاعلــی، مهندس ســیدرضا محمــدی هاشــمی، و مهندس 

ج فصیحی بودند.  ایر
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معــاش برخــوردار باشــند، جامعه را به ســمت 
کشورهایی  ارتقا می برند. چنانكه دیده شده، 
کــه زودتــر از مــا بــه ایــن مســئله پرداخته انــد، 

کمتر است.  موفق ترند و فساد در آنها 
کارشــناس رسمی  که  ح این پرســش  وی با طر
فعالیــت  کــرد: طــی ســال ها  عنــوان  کیســت، 
کســی  هــر  فهمیــده ام  ســازندگی  و  عمرانــی 
کارشــناس باشــد. قاضی  نمی توانــد قاضــی یــا 
کــرده و  کامل  که بتوانــد تحقیــق  کســی اســت 
که  کنــد. آن جایی  بــا یقیــن و قاطعانــه حكــم 
تخصــص قاضی اجازه صدور حكم را نمی دهد 
آن  در  کــه  دادگســتری  رســمی  کارشــناس  از 
گیرد بنابراین  کمک مــی  زمینــه تخصص دارد 
دارد  وجــود  قاضــی  از  کــه  انتظاراتــی  همــان 
کارشناســی و  کارشــناس هــم وجــود دارد.  از 
قضاوت عجوالنه، دنیا و آخرت فرد را زیر سؤال 
که به این حرفــه پا می گذارند  کســانی  می برد. 
کارشناســی و قضاوت  کــه از  کننــد  بایــد توجــه 
کننــد. بنده هیچ  عجوالنــه و ناعادالنــه پرهیــز 
کارشــناس رســمی نیفتــاده ولی  کارم به  وقــت 
گالیه های زیادی درباره آنها  در هیأت مدیره با 
کارشناســان  مواجــه می شــوم. مثال شــنیده ام 
رویــه  وحــدت  و  می شــوند  جمــع  هــم  دور 
که علیه دولت نمی تــوان رأی داد در  می کننــد 
که در  که دولــت زمانی اصالح می شــود  حالــی 
صورت ضرورت به ضرر آن هم رای داده شود. 
که در  یــا توافــق می کننــد علیــه خط مشــی ایی 
شــرایط عمومی پیمــان در بخــش پیمانكاری 
آمــده به دلیــل بار مالــی رأی ندهنــد در حالی 
کــه در شــرایط عمومی پیمان مــوارد متعددی 
کــه ظالمانــه تبیین شــده اند. مثال در  هســتند 
کارفرما مجاز و تأخیر پیمانكار  پیمان هــا تأخیر 
گر پیمانكار قصوری  را غیرمجــاز می خوانند، و ا
در تطویــل اجرای پروژه نداشــته باشــد هزینه 
پرداخــت  وی  بــه  تطویــل  دوران  باالســری 
نمی شــود. ســازمان مدیریــت بــا علــم بــه این 
موضــوع بــه دلیل بــار مالی زیر بار این مســئله 
البتــه  کنــد.  بخشــنامه  را  آن  کــه  نمــی رود 
کارشناســان رســمی  مواردی از رأی شــجاعانه 
که حق پیمانكار را به  در این مورد وجود دارد، 
که هر  رســمیت شناخته اســت. اینگونه است 
کس مســئول عمل خود اســت، البته به تعداد 
کشور  تخلف نیز وجود دارد.  پروژه  ناتمام در 

گــر تمامــی ضوابــط و قوانیــن اجــرا  وی افــزود: ا
گر پایبندی دولت به تعهدات و بررسی  می شد و ا
درســت وجــود داشــت ایــن همــه طــرح ناتمام 
کارشــناس رســمی بایــد بداند  وجــود نداشــت. 
بــر مبنای تخصــص خود جــای قاضی نشســته 
گــر چیــزی را نمی دانــد بایــد صراحتــا  اســت و ا
که آن را نمی داند. باید با ممارســت و  کند  اعالم 
تحقیق به یقین رسیده، شجاعانه اقدام کند. از 

کارشناسان رســمی در خواست می کنم در هیچ 
که هــر پرونده  وحــدت رویــه ای وارد نشــوند چرا 

مفهوم و شرایط خاص خود را دارد. 
وی در بخش پایانی ســخنان خود با اشــاره به 
کــرد:  والعصــر  کالم اهلل مجیــد عنــوان  آیاتــی از 
ان االنســان لفی خســر. االالذین امنــوا و عملوا 
الصالحــات و تواصــوا بالحــق و تواصــوا بالصبر. 
همــه  کــه  می کشــد  خ  ر بــه  را  زمــان  خداونــد 
قدرت هــا در زمــان به ضعف تبدیل می شــوند 
که انسان در اشتباه  و به زمان قســم می خورد 
که  کــه ایمــان آورده انــد و آنها  اســت مگــر آنهــا 
حق گو و صابر هســتند. در پایان به همه شــما 
و  می کنــم  عــرض  خیرمقــدم  عزیــز  مهمانــان 

کافی را ببرید.  امیدوارم از این همایش بهره 
مهندس حسن ارباب  در رابطه با حوزه ها و 
صالحیت ها سخنرانی کرد. وی با بیان اینكه 
کل نگــری و ژرف نگری  معنی جامع مهندســی 
اســت تا برنامه و راه اصلی را از دســت ندهیم، 
گفت: این محل )ســندیكا( احترام دارد. بنده 
کار خــود  هــم از ســال 1352 بــا همیــن شــغل 
کــرده ام و قشــر زحمتكــش پیمانــكار را  را آغــاز 
بیشــتر از بقیــه اقشــار می شناســم و شــهادت 
از همــه،  بیــش  را  ک مهندســی  می دهــم خــا
گــروه خورده اند. مهندس ملكیانی فرد به  این 

ملکیانی فــرد، بــا اشــاره بــه ایــن   
که ســه رکن اساســی بــرای تعالی 
جامعــه معلــم، قاضــی و پلیــس 
گروه  کــرد: این ســه  اســت، عنوان 
اگر درست عمل کنند و از حرمت 
کافــی و تأمیــن معــاش برخــوردار 
باشــند، جامعه را به ســمت ارتقا 
شــده،  دیــده  چنانکــه  می برنــد. 
کشــورهایی کــه زودتر از مــا به این 
مســئله پرداخته انــد، موفق ترنــد و 

فساد در آنها کمتر است. 
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کردند.  درســتی به تاریخچه این محل اشاره 
کارشناســان رسمی دادگستری هم در  کانون 
کرد.  ســال 1317 اولین قانون خود را تصویب 
که  در حــال حاضــر قریــب به 18 صنــف داریم 
توســط نهــاد تعامل به هم مرتبط شــده اند و 
گروه ها  قصــه مهندســی وظایــف را بیــن ایــن 

کرده است. تقسیم 
گفــت:  کارشناســی  حســن اربــاب در تعریــف 

کارشناســی یک امر ســهل و ممتنع اســت. 
باشــد  داشــته  وجــود  انگیــزه  و  عشــق  گــر  ا
گــر نــگاه مــادی و  کاری ســهل اســت ولــی ا
کاری  کارشناســی  کار  کم باشــد،  روزمــره حا
کارشناسان  سخت اســت. درجه تحصیلی 
دادگســتری حداقــل لیســانس اســت، هــر 
در  تخصصــی  رشــته   100 گســتره  بــه  چنــد 
وجــود  لیســانس  فــوق  و  دکتــری  مقاطــع 
کارشناســی ضمن اینكه  کانون هــای  دارد. 
کارشناســی دولت هســتند خدماتی  بازوی 
می دهنــد.  ارائــه  خصوصــی  بخــش  بــه  را 
کارشناســان باالی 30  میانگیــن تجربه این 
ســال اســت. با وجــود ایــن ســوابق، رئیس 
کارشناســی جلســات هم اندیشــی  گروه  هــر 
و بررسی مســائل استثنائی و ایجاد وحدت 
رویه در مورد مســائل غیرمنتظره دارند. در 

چنیــن فضایــی بایــد مصمــم بود و شــناخت 
کارشناســی  کافــی از فضا داشــت تا وارد حوزه 

دادگستری شد. 
کارشناسان  کانون  وی با اشــاره به اســتقالل 
شــورای  قانونــی  الیحــه  بــا   1358 ســال  در 
دادگســتری  فنــی  دفتــر  از  را  آن  کــه  انقــالب 
کانــون  کــرد، اظهــار داشــت: امــروزه 31  جــدا 
امــور  مرکــز  داریــم.  اســتان ها  در  کارشناســی 

قــوه  کارشناســان  مشــاوران حقوقــی، وکال و 
کارشناسان  قضائیه در سال 1381 همزمان با 
کــرد. نظام مهندســی در  کار  رســمی آغــاز بــه 
کارشناســان مســتقل مربــوط  ســال 1380 بــا 
گرفــت. اما در مــورد خود  بــه ماده 27 شــكل 
گفــت،  کارشناســان دادگســتری بایــد  کانــون 
دادگســتری  کارشناســان  کانــون  اهــدف 
ایجــاد زمینــه بــرای جــذب و تشــكیل نیروی 
متخصــص و متعهــد و ایجاد زمینــه ارتباط و 
مبادله اطالعات بوده اســت. تشــكیالت این 
کانون شــامل  شورای عالی، مجمع عمومی، 
دادگاه  و  دادســرا  بازرســان،  هیأت مدیــره، 

انتظامی است. 
کانون و شــورای  ایشــان با اشــاره به رؤســای 
کارشناســان بعــد از انقالب، بــه معرفی  عالــی 
گفت: نمادهای به  کانون پرداخت و  آرم این 
کار رفتــه در ایــن آرم عبارتند از قلــم، ذره بین 
)کــه به ریزبینی اشــاره دارد(، رنگ ســیاه )که 
کارشــناس  از حضــور  قبــل  ابهــام  بــه وجــود 
اشاره دارد(، رنگ طالیی )که به نور خورشید 
و حقیقــت اشــاره دارد( و رنــگ ســبز )کــه بــه 
طــراوت و ایــده آل زیســتن اشــاره دارد(. وی 
کــرد: در ایــن آرم 18 تشعشــع وجــود  تصریــح 
کــه نشــان دهنده 18 عصــاره و منتخب  دارد 
نمــاد  اســت.  عالــی  شــورای  در  کارشناســان 

کل جریان است.  دایره برای پیوستگی 
اجتماعــی  جایــگاه  و  اهمیــت  بــه  وی 
گفت: حفظ  کرد و  کارشناســان رسمی اشــاره 
شــئونات نظام به عهده تشكیالت قضا است 
تــا بــه اجرای صحیــح قانون و احقــاق حقوق 
کارشناســان از ایــن رو جایگاه  اقدام نمایند. 
کشــف حقیقــت دارنــد. اظهارنظر  واالیــی در 
کیفیت باشد به  که مبتنی بر علم و  کارشناس 
قاضی کمک می کند، از این رو کارشناس باید 
همواره در جهت ارتقای توان تخصصی خود 
کارشناســی شــغل نیســت بلكه  کنــد.  اقــدام 
که در نتیجه تجربه اندوزی و  اعتباری اســت 
ممارســت به دســت می آید. در بیســت سال 
بســط  جامعــه  در  کارشــناس  جایــگاه  اخیــر 
یافته و در معامالت و مراودات روزمره بیشــتر 
بــه آنهــا رجــوع می شــود. بــرای پیشــگیری از 
اختــالف و حفظ بهداشــت قضایــی می توان 
کــرد. بر حســب  کارشناســان رجــوع  بــه ایــن 

مهندس ملکیانی فرد: 
 شنیده ام کارشناسان دور هم جمع 
می شوند و وحدت رویه می کنند 
که علیه دولت نمی توان رای داد 
در حالی که دولت زمانی اصالح 
می شود که در صورت ضرورت 
به ضرر آن هم رای داده شود. یا 

توافق می کنند علیه خط مشی ای که 
در شرایط عمومی پیمان در بخش 
پیمانکاری آمده به دلیل بار مالی 

رأی ندهند در حالی که در شرایط 
عمومی پیمان موارد متعددی هستند 

که ظالمانه تدوین شده اند
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کارشــناس وظیفــه دارد همیشــه در  قانــون، 
که  دسترس باشــد و برابر صالحیت اخذ شده 
کار  به مرور بیشــتر می شود و برابر پروانه معتبر 
خود را انجام دهد و با دادگاه همكاری نماید. 
گیرد یا  گــر در این همكاری مســامحه صورت  ا
کانون  تبانی باشــد دادگاه انتظامی مستقر در 

به این تخلفات رسیدگی می کند. 
خــوب  کارشناســی  گــزارش  یــک  افــزود:  وی 
شــرایط زیــادی دارد از جملــه مطــول نبــودن 
اهــل  لغــت  فرهنــگ  در  کارشــناس  گــزارش. 
تعریــف شــده اســت. قناعــت،  کاردان  فــن و 
گوش دادن،  امانــت داری، برخــورداری از هنر 
دانایی، اســتواری، رصد اخبار، ظاهر آراسته و 
کارشناس خوب است.  گی های  پیگیری از ویژ
از  اســتفاده  ضــرورت  دربــاره  اربــاب  مهنــدس 
گفــت: در زمینــه معامــالت  کارشــناس رســمی 
و عقــود و بــرای رفــع اختــالف و نظر به داشــتن 
گســتردگی علــوم و فنون،  ارزیابــی بــا توجه بــه 
کمیتی  کارشناســی به عنــوان نظریه حا نظریه 
و  قضایــی  بــار  رو  ایــن  از  می شــود  برشــمرده 
وجدانی دارد. به همین دلیل مسیر کارشناسی 
گرفتن پروانــه قدم اول در این  طوالنی اســت و 

راه است. 
گــروه دارد.  کارشناســان 12  کانون  رشــته های 
کــه بالــغ بــر  گــروه چنــد زیرمجموعــه دارد  هــر 
صــد رشــته می شــود. عناویــن صالحیت های 
گروه 6، حدود 32 صالحیت در  داده شــده به 
که به رشته های  رشــته راه و ساختمان اســت 
ابنیه و آثار باســتانی، رشــته امور ثبتی، رشــته 
و  راه  مهندســی  رشــته  شــهری،  برنامه ریــزی 
رشــته معمــاری  نقشــه برداری،  و  ســاختمان 
داخلــی و تزئینات، رشــته مهندســی ترافیک، 
رشــته  و  محیط زیســت  مهندســی  رشــته 
تقســیم می شــود. در  معمــاری و شهرســازی 
کارفرمایان  رســیدگی به اختالف پیمانكاران و 
درصــد   34 اســت.   ح  مطــر مــواردی  هــم 
ســاختمان  و  راه  بــه  مربــوط  کارشناســان  از 

هستند. 
که همه مهندســان  کیــد بر این نكته  وی بــا تأ
اول  ترتیــب  بــه  گفــت:  هســتند،  کارشــناس 
رشــته راه و ســاختمان، بعــد امور مالــی و بعد 
دارنــد.  را  کارشناســان  بیشــترین  کشــاورزی 
کارشــناس  کارشــناس وقتــی در اســتان تهران 

کار بپــردازد.  کــه اول در مناطــق بــه  می شــود 
کارشناســان شهرســتان، اول بایــد در همــان 
کند بعد از 5 ســال می توانــد به بقیه  کار  شــهر 
شهرهای استان به جز مرکز استان هم برود. 

کارشناســان ارائــه  وی در پایــان آمــاری دربــاره 
کارشناســان زن در سال 86  گفت: تعداد  داد و 
حــدود 50 نفر بودنــد و اغلب در امور مالی فعال 
بودند. همین طور اولین کارشناسان مربوط به 
کانون  راه و ســاختمان در ســال 1324 وارد این 

که در سال 84 به 511 نفر رسیدند. شدند 

واحــد  مدیــر  حســینیان  ابراهیــم  مهنــدس 
آمــوزش خانه عمران نیز با ابراز خوشــحالی از 
تصمیم مهندســان برای ایجــاد هم افزایی در 
کرد: انشاا... جوانان  کارشناسی عنوان  بخش 
کوشــش  کارشناســی را با صبر و  بتوانند مســیر 
کنند. وی با اشــاره به آزمــون پیش رو و با  بــاز 
کارشناســان رسمی  کانون  اشــاره به تاریخچه 
گفــت: تصویــب قانــون اســتفاده  دادگســتری 
کارشناســان در امــور قضایــی از ســال 1317  از 
صــورت  دوران  آن  کارشناســان  از  دعــوت  بــا 
گرفــت. در ســال 1353 بــا افزایــش ایــن تعداد 
گرفت. از سال 1358 با  کانون مســتقلی شكل 
کانون  توجــه به رشــد جامعه مدنی اســتقالل 

کارشناسان دادگستری اتفاق افتاد. 
کشــور  کارشناســی در  افــزود آزمون هــای  وی 
مــا و در حــوزه عمــران و موضوعــات مرتبط در 

ساخت و ساز ساختمان 3 مرجع دارد:
کارشناسان رسمی کانون   -1

کشور طبق ماده  2- ســازمان نظام مهندسی 
کــه در بعضــی  27 قانــون توســعه )1380( چــرا 

کارشناس رسمی وجود نداشت شهرها 
3- قوه قضائیه طبق ماده 187 )1380(

رســمی،  کارشناســان  حســینیان،  گفتــه  بــه 
آزمون هــا  بحــث  در  گانــه ای   12 گروه هــای 

گروه 1 مهندســی آب )زیرگروه رشته  که  دارند، 
گــروه 6 )راه و ســاختمان و  معــدن و مــواد(، 
نقشــه برداری، ابنیــه امــور ثبتــی، برنامه ریزی 
گروه 7 )صنعت و فن شامل ب  شــهری و...(، 
گــروه 11 ) حــوادث و ایمنــی- ت؛  و ت و ث(، 
کار(، بخش مهندسی  رشــته حوادث ناشــی از 

و صنعت ارتباط مربوط است.
آمــوزش خانــه عمــران  تصریــح  واحــد  مدیــر 
کــرد: برای احراز صالحیت تخصصی و شــرایط 
دوره  طــی  تجربــی،  ســوابق  آن،  دریافــت 
در  قبولــی  آموزشــی،  دوره  طــی  کارآمــوزی، 
کمیســیون تشــخیص صالحیت  آزمون، تائید 
بــه  رســیدگی  در  نمونــه  بــرای  اســت.  الزم 
اختــالف پیمانــكار و مشــاور، 10 ســال ســابقه 
کارشناسی، 100 ساعت آموزش، 5 سال سابقه 
کارشناســی و داشــتن حداقــل یــک مــورد  کار 

صالحیت الزم است. 
وی تعــداد ســؤاالت، مــدت و شــرایط برگزاری 
گفــت: مراحــل قانونی  آزمــون را توضیــح داد و 
بعد از قبولــی در آزمون، موفقیت در مصاحبه 
علمــی و فنــی، تشــخیص صالحیــت اخالقی، 
کارآمــوزی و مرحلــه  طــی موفقیت آمیــز دوره 
گفتــه مدیــر واحــد آموزش  ســوگند اســت. بــه 
خانه عمران دشــواری های این مســیر شــامل 
مشــخص نبودن ســرفصل ها، مصوب نبودن 
مرجــع ســؤاالت، وجــود تناقــض و تفــاوت در 
و  آئین نامه هــا  دســتورالعمل ها،  محتــوای 

کشور می شود.  مقررات ملی 
وی افــزود: دوره آمادگــی آزمــون در خانــه عمران 
کــه بــرای راه و ســاختمان 140  برگــزار می شــود 
ســاعت، نقشــه برداری و اطالعــات مكانــی 72 
ساعت، تأسیسات ساختمانی 54 ساعت، رشته 
کارخانــه 72 ســاعت  بــرق و ماشــین و تأســیس 
کارشــناس رســمی  گفــت:  اســت. وی در پایــان 
شــغل نیســت و یک اعتبار اجتماعی است. قرار 
کنید  کاری عالی باشید تا آن را شروع  نیســت در 

باید کاری را شروع کنید تا در آن عالی شوید. 

کل  مهنــدس منوچهــر شــیبانی اصــل مدیــر 
دفتر ســازمان های مهندســی و تشکل های 
گزارشــی  و شهرســازی  راه  وزارت  حرفــه ای 
در خصــوص مالحظــات و مســئولیت های 
کارشناس رسمی ارائه داد  حقوقی در حوزه 

 مهندس ابراهیم حسینیان:
 کارشــناس رسمی شــغل نیســت و یک 
اعتبــار اجتماعی اســت. قرار نیســت در 
کاری عالــی باشــید تــا آن را شــروع کنید 
کنید تــا در آن عالی  باید کاری را شــروع 

شوید. 
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گفــت: کارشــناس بنــا بــه تعریف دکتــر معین  و 
خبــره،  و  امــور  شناســنده  کار،  دانــای  یعنــی 
که در  کســی  متخصص و به قول حســن عمید 

کاری بصیرت و مهارت دارد. 
کاربــرد نظام مند  کارشــناس یعنــی  وی افــزود: 
و تخصصــی، بــا دانــش و اطالعــات حرفــه ای، 
تــوام بــا تجربــه عملــی در رشــته خــاص بــرای 
کشف حقیقت یا مجهوالت موضوع ، بنابراین 
کارشناســی شغل نیســت بلكه اعتبار حرفه ای 
کار  اســت. شــغل همــه مــا مهندســی اســت. 
اصلــی و شــغل اصلــی مــا مهندســی اســت و از 
گــذران زندگــی می کنیم. امــا افرادی  بابــت آن 
کــه نظر  در حرفــه خــود چنــان ماهر می شــوند 
می شــود.  مبــادالت  و  تعامــالت  ک  مــال آنهــا 
کــه بــه این اعتبــار برســد و صاحــب نظر  کســی 
کارشناس محســوب می شود.  قلمداد شــود، 
که آن را شغل دانسته و به  کارشناسی  دیده ام 
دنبال درآمد بوده هرگز موفق نبوده ولی وقتی 
کرده، درآمد هم داشــته اســت.  کســب  اعتبــار 
کــرد: از لحــاظ زمــان صرف شــده  وی تصریــح 
کارشناس بیشتر از مهندس است  حق الزحمه 
که به آن به عنوان شــغل  امــا بایــد توجه شــود 
کــه این نــگاه، نــگاه درســتی  نــگاه نشــود چــرا 

نیست.
کارشــناس از  کار بــه  وی افــزود: نحــوه ارجــاع 
طریــق مراجــع قضایی، شــورای حــل اختالف 
و نهادهــای انتظامــی اســت. مراجــع قضایــی 
که البته همانطور  مثل دادگاه و دادســرا اســت 
اســت.  تحقیــق  کــه می دانیــد دادســرا محــل 
دادگاه  بــه  یكبــاره  مدنــی  و  حقوقــی  پرونــده 
کیفری در دادســرا تكمیل  مــی رود ولی پرونده 
آراء  ارجــاع می شــود.  دادگاه  بــه  آن  از  پــس  و 
دادگاه قابــل تجدیدنظر اســت و ممكن اســت 
کارشــناس ارجــاع شــود. امــا شــورای حــل  بــه 
عمومــا  کــه  اســت  دادگاهــی  شــبه  اختــالف 
صورت بــرداری و ثبــت و ضبــط موضوع اســت 
مفیــد  کار  تــازه  کارشناســان  بــرای  عمومــا  و 
اســت. مسئولیت های انتظامی هم به حرفه-
بــه  و  برمی گــردد  و...  پزشــكی  ماننــد  هایــی 
عــدول از ضوابط حرفه ای مربوط اســت. مثل 
دادگاه پزشــكان، مهندس ســاختمان شورای 
بررســی  بــرای  اســت  و ممكــن  انتظامــی دارد 
موضوعــی با درخواســت حقیقی یــا حقوقی به 

کارشــناس مراجعــه شــود. بــرای نمونــه وقتــی 
نفــر  یــک  و  می آورنــد  نقــدی  آورده  نفــر  چنــد 
ارزیابــی  می گــذارم،  ســاختمان  مــن  می گویــد 
قیمت ساختمان طبق قانون تجارت بر عهده 
کارشــناس رســمی اســت. مثــال دیگــر دربــاره 
فرســوده بودن آپارتمان است وقتی دو دیدگاه 
کثریت و اقلیت درباره نوســازی وجود داشــته  ا
باشد، برای تعیین تكلیف می توان درخواست 

کارشناس داد.  نظر 
و  مهندســی  ســازمان های  دفتــر  مدیــرکل 
تشــكل های حرفــه ای وزارت راه و شهرســازی 
کارشــناس معموال با اســتقراء  اظهــار داشــت: 
بــه ترتیــب  یــا تراضــی طرفیــن و  )قرعه کشــی( 
کارشــناس  اولیــن  می شــود.  انتخــاب  نوبــت 
بــه صــورت انفــرادی انتخاب می شــود. بعد از 
اعتــراض بــه نظــر وی، می توان به طــور اعداد 
که قاضی  کرد تا زمانی  کارشناس را اضافه  فرد 
کند و اعتراض را نپذیرد. من شــخصا در  قطع 
هیأت 11 نفره بوده ام ولی شنیده ام هیأت 17 
نفــره هــم وجود داشــته اســت. هر چــه تعداد 
تصمیم گیــری  باشــد  بیشــتر  هیــأت  اعضــای 
ســخت تر می شــود.  طبــق مــاده 158 قانــون 
 )1392 )مصــوب  کیفــری  دادرســی  آئیــن 
کارشــناس مكلــف بــه اجــرای موضوع اســت. 
کارشــناس وظیفــه ســنگینی  طبــق ایــن امــر 
دارد و بــا ارجــاع پرونــده مكلــف بــه پذیرفتــن 
که  پرونــده اســت مگــر در مــورد بیماری هایی 
قــادر بــه حرکــت نباشــد یــا مســافرت از پیــش 

تعییــن شــده یــا در جهــات رد قــرار بگیــرد. به 
گفته وی در ماده 262 قانون آئین دادســرای 
دادگاه هــای عمومــی و انقــالب در امــور مدنی 
کارشــناس باید  هــم عنــوان شــده، اظهارنظــر 
صریح و موجه باشــد و باید در مدت مقرر نظر 

دهد مگر اینكه در آن مدت میســر نباشد. 
گــزارش دو پهلــو اولیــن ضربــه را به  وی افــزود: 
گــر اعــالم نظــر نكرد  کارشــناس می زنــد. ا خــود 
گــر دادگاه  کارشــناس دیگــر تعییــن می شــود و ا
قــرار  بدانــد،  ناقــص  را  کارشــناس  توضیحــات 
تكمیــل می دهــد. تصمیم دادیار یــا بازپرس یا 
قاضی برای امری در پرونده را »قرار« می گویند 
کارشــناس، مبتنــی  بــه  ارجــاع  قــرار  از جملــه 
کارشــناس  بــر تصمیــم قاضــی بــرای اخــذ نظر 
و  منتخــب  کارشــناس  نــام  آن  در  و  اســت 
کارشناســی و  کار  کارشناســی و مــدت  حیطــه 

ج می شود. پرسش های قاضی در
کیــد روی اخــالق حرفــه ای  وی در ادامــه بــا تا
عمده تریــن  از  برخــی  کارشناســی،  کار  در 
کارشناســان مهندســی ســاختمان  کار  مــوارد 
را برشــمرد و دربــاره مشــخص نبــودن منابــع 
گفــت: این امــر عامدانه اســت تا  ســؤال ها نیــز 
که به حوزه وسیع تری از امور  کارشناس واقعی 

کارشناسی مسلط است وارد میدان شود. 
دیگــر ســخنرانان ایــن همایــش مهنــدس رضا 
عمــران  علمــی خانــه  هیــأت  میرزاعلــی عضــو 
کــه دربــاره تكنیک هــای الزم در آزمون   بودنــد 
گفتند.  کارشــناس رســمی دادگســتری ســخن 
در بخــش پایانــی، پانــل تخصصــی بــا حضــور 
ســاختمان،  و  راه  رشــته های  کارشناســان 
تاسیســات و نقشــه برداری از جمله  مهندس 
ج فصیحــی و مهنــدس علیرضــا محمــدی  ایــر
ارائــه  بــر  عــالوه  کــه  شــد؛  برگــزار  هاشــمی  
توصیه هــای الزم، بــه پرســش های مخاطبان 

پاسخ داده شد.
کلیــه  از  دعــوت  ضمــن  برنامــه  انتهــای  در 
سخنرانان، لوح تقدیری به رسم یادبود از طرف 
مهنــدس ادیبــی مدیــر مؤسســه خانــه عمــران 
و آقــای مهنــدس مجبوریــان دبیــر همایــش  به 
آقــای مهنــدس غنــی زاده، نماینده ســندیكای 

شرکتهای ساختمانی ایران، اعطا شد.

مهندس منوچهر شیبانی اصل:
کارشــناس از طریق  کار به   نحوه ارجاع 
مراجــع قضایی، شــورای حــل اختالف 
مراجــع  انتظامی اســت.  نهادهــای  و 
قضایــی مثــل دادگاه و دادســرا اســت 
که می دانید دادســرا  کــه البته همانطور 
محــل تحقیــق اســت. پرونــده حقوقــی 
و مدنــی یکباره بــه دادگاه مــی رود ولی 
کیفری در دادسرا تکمیل و پس  پرونده 
آراء  می شــود.  ارجــاع  دادگاه  بــه  آن  از 
دادگاه قابل تجدید نظر اســت و ممکن 

کارشناس ارجاع شود. است به 
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شــرکت های  ســندیكای  هیأت مدیــره  اعضــای 
ساختمانی ایران 21 اردیبهشت ماه با مهندس 
نظــارت  محتــرم  معاونــت  شــافعی  غالمرضــا 
کشــور  راهبردی ســازمان مدیریت و برنامه ریزی 
در دفتــر ایشــان  دیــدار داشــتند. در ایــن دیــدار 
دربــاره مالیــات، بیمــه، درجه بنــدی و شــرایط 

عمومی پیمان صحبت شد. 

در ابتــدای ایــن دیدار مهنــدس بهمن دادمان 
دبیر سندیکای شــرکت های ساختمانی ایران 
بــا تشــكر از فراهــم شــدن امــكان این دیــدار و با 
اشــاره به مشــكالت این صنف در شــرایط  فعلی 
کثری با  کرد: در راستای تعامل حدا کشور عنوان 
سازمان های تصمیم گیر و تصمیم ساز به عنوان 
کــه همیشــه از  ارکان انجــام پروژه هــای عمرانــی 
اهداف اســتراتژیک ســندیكا بوده، خدمت شما 
ح مشــكالت، بررســی و ارائــه  رســیدیم تــا بــا طــر
کشــور و  راه حــل قدمــی در راســتای ســازندگی 
کشــور  توســعه بیشــتر و اجــرای زیرســاخت های 

برداریــم. عــالوه بر تأمیــن مالی پروژه هــا، چیزی 
کــه بیــش از همــه بــا آن دچــار مشــكل هســتیم 
مســائل پیرامونــی حرفــه و صنــف اســت ماننــد 
قوانیــن  ضوابــت،  رفتــار،  نحــوه  آئین نامه هــا، 

مالیاتی و مسائل مرتبط با بیمه. 
گذشــته موضــوع احــكام و  وی افــزود: در ســال 
زیــان آور  و  ســخت  مســائل  مشــاغل  رفتارهــای 
که خوشــبختانه  کرد  نیــز بــرای ما مشــكل ایجاد 
تــا حــدی حل شــد. اما مســئله مالیات مشــكل 
عمده ای اســت و ممكن اســت توقــف جدی در 
کند. در تنگنای موجود  حیات شــرکت ها ایحاد 
این امر شــرایط ناهنجاری ایجاد می کند. ظاهرا 
کــردن تنگناها آغاز شــده  مســابقه بــرای بیشــتر 
اســت. از طریق ســازمان حكم شده است بیش 
از 5 میلیون هزینه مقبول باید از طریق ســامانه 
کنــش بانكــی جــا به جا شــده باشــد  بانكــی و ترا
که  کارگاه  کــه عمــده هزینه های مــا در  در حالــی 
ســهامداران در آن حضور ندارنــد اتفاق می افتد 
و امكان اســتفاده از سامانه بانكی در آن نیست 

در دیدار با معاونت نظارت راهبردی عنوان شد:

ایجاد رقابت عادالنه
 با پرداخت همگانی مالیات

و بــه ناچــار بــه طــور نقــدی هزینه هایی 
می شــود.  انجــام  میلیــون   5 بــاالی 
ســازمان مالیاتی در برابر انتقاد ما بر این 
رونــد متن الیحه اصالحیــه امور مالیاتی 

کرده است.  را مجددا برای ما ارسال 

کوتاه مهندس سیامک  پس از توضیح 
مسعودی درباره این قانون، مهندس 
شــافعی در مورد اینكه باید بررسی شود 
کانال باید برای اصالح آن اقدام  کدام  از 
کــرد، افزود: ظاهــرا از طریق مجلس باید 
اقدام شود. ســازمان ها از انجام اقدامی 
کــه ممكن اســت با قانون مخالف باشــد 
امتنــاع می کننــد. مهنــدس دادمــان بــا 
کیــد روی نقش نظــام فنی و اجرایی و  تأ
نقش ایــن نظام درباره مالیــات بر ارزش 
کــرد: نظــرات ایــن نظــام  افــزوده عنــوان 

منطبق با واقعیت و مؤثر بود. 

در ادامــه مهنــدس جــواد خوانســاری 
بــا اشــاره بــه مســئله برجــام و تحریم ها 
ح های  کــرد: تحریم هــا روی طر عنــوان 
کــه  پولــی  گذاشــت.  تأثیــر  عمرانــی 
گذشــته پرداخــت شــد مربوط به  ســال 
که نتوانســت  قســمتی از مطالبــات بود 
پیمانــكاران  کنــد.  حــل  را  مشــكالت 
ولــی  بودنــد  راضــی  خزانــه  اســناد  از 
نبودنــد.  راضــی  مشــارکت  اســناد  از 
خصوصــی  بخــش  مشــكالت  از  یكــی 
کــه بــه  پرســنل ســازمان دولتــی اســت 
کــردن بــه روند اشــتباه یا  دلیــل عادت 
انجــام  بــه درســتی  را  کار  کــم،  حقــوق 
نمی دهنــد. خــود مدیــران واحدهــای 
ح هــای عمرانی در مناطــق مختلف  طر
پیمــان و  نارســایی شــرایط عمومــی  از 

گالیه دارند.  بخشــنامه های مختلف 
کــه  کــرد: ایــن جمعــی  وی خاطرنشــان 
خدمــت شــما هســتند بــه غیــر از تجربه 
و  ســوابق  شــبانه روزی،  کار  ســال ها 
بــه همــراه  را  قبــل  زحمــات نســل های 
ح هــای زیــر  دارنــد، و قــادر هســتند طر
برســانند  ســرانجام  بــه  را  خــود  دســت 
ولی تــالش ما در راســتای منافع صنفی 
مقــررات  امیدواریــم  و  اســت  ملــی   و 
کارها روان تر  کــه  کند  گونــه ای تغییر  بــه 

انجام شود. 
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مهنــدس محمود مصطفــی زاده نیز با اشــاره 
گذشــته بــا  بــه اینكــه در مطالبــات ســال های 
توجــه به محاســبات هزینــه دیرکرد بــرای آنها 
کردن اوراق با وجود شــرایط  20 درصد در نقد 
کــم چنــدان به چشــم نمی آمد، امــا امروزه  حا
تخفیــف  بــه معنــی 20درصــد  اوراق  دریافــت 
روز  صورت وضعیت هــای  مــورد  در  اجبــاری 
که مشــكل آفرین می باشــد. ما نامه ای  اســت 
که شــما هم  در ایــن بــاره برای شــما نوشــتیم 
طــی نامــه ای به آقــای دکتــر نوبخــت در مورد 
لزوم محاسبات بهره دیرکرد تا تاریخ سررسید 

که ظاهرا پذیرفته نشد. کید نموده اید  را تأ

گفت:  مهنــدس شــافعی با اشــاره به مالیــات 
کشــور درگیر مشكالتی  بخش دارایی و مالیات 
کشــور بــرای ایجــاد  اســت. دســتگاه مالیاتــی 

کنش مالی استفاده می کند. شفافیت از ترا

 مهنــدس ملکیانی فــرد در ایــن بــاره عنــوان 
در  شــما  وجــود  از  پیمانــكاری  جامعــه  کــرد: 
ایــن پســت راضــی اســت. تفكــر شــما در بــاره 
درجه بنــدی هم مورد تائید ما اســت. مالیات 
بــر درآمــد و مالیــات بــر ارزش افــزوده اشــكال 
اساســی دارنــد. مــا قانــون مالیــات جدیــد را 
کرده ایــم یعنــی بــا دیــد پیمانــكاری و  تبییــن 
کار  کردیــم. بــرای ایــن  قانــون قدیــم مقایســه 
کردیم. مــا مخالف  از اســاتید مالیاتــی دعــوت 
پرداخــت مالیــات نیســتیم و معتقدیــم نســل 
کند. اما معتقدیم  آینده باید با مالیات زندگی 
80 درصد امكانات در اختیار ارگان هایی است 
گفته  کــه از مالیات معاف هســتند. مثال بنا به 
آقای نیلی بنیاد مستضعفان مشمول مالیات 

با ضریب صفر هستند. 

شــافعی  مهنــدس  اظهــارات،  ایــن  پــی  در 
کرد: بنیــاد مســتضعفان و ارگان های  عنــوان 
مشــابه معــاف نیســتند و لطفا قانــون مربوط 
را ارائــه دهیــد تــا نظام فنــی و اجرایــی بتواند 
نظــر دهــد. در پــی ایــن صحبــت، مهنــدس 
کــه  پول هایــی  کــرد:  عنــوان  مصطفــی زاده 
کــه  بــود  کســر می کردنــد علی الحســاب  از مــا 
صــدور  زبــان  در  و  می شــد  محاســبه  بعــدا 
شــده  کســر  اعــداد  مالیــات  مفاصاحســاب 
کارفرماهــا مجــری  قطعــی می شــود. از طــرف 
کســر می شــود  از این ســازمان ها نیز این پول 
امــا در مفاصاحســاب چون از ضریــب مالیات 

کسرشده عودت داده  صفر برخوردارند مبالغ 
گفت: آقای  می شــود. مهندس مسعودی نیز 
عســگری مدیــر ســازمان مالیاتــی بعــد از ایــن 
کردند  کنــار رفتنــد در روزنامه اعــالم  کار  کــه از 
60-80 درصــد فعالیت هــای اقتصــادی یا فرار 
مالیاتــی دارنــد یــا از مالیــات معــاف هســتند. 
کرد: مدارکی  مهنــدس ملكیانی فرد نیز عنوان 
کــه توســط افــراد ذی صــالح تهیــه  می آوریــم 
شده اســت. ما معتقدیم مالیات خوب است 
و پس از رفع اشكاالت آن باید پرداخت شود. 
کســی فعالیت اقتصادی دارد باید مالیات  هر 

کند تا  رقابت عادالنه ایجاد شــود.  پرداخت 

مهندس محمدعلی پورشیرازی عنوان کرد: 
کشــورهای دنیــا 11/2 تا 13/7 درصد  کثر   در ا
تولید ناخالص ملی از مالیات اســت. در ایران 
مؤسســات  مــورد  در  متاســفانه  اســت.   6/7
مختلــف بــا فرم های مختلــف مالیــات اعمال 
حســاب  نمی تواننــد  پیمانــكاران  می شــود. 
کننــد، لــذا منظم تر از  کتــاب خــود را مخفــی  و 
همه مالیات پرداخت می کنند، اما  در شرایط 
گــروه بــه معنــی  کنونــی فشــار آوردن بــه ایــن 
کــردن آنهــا اســت. و الزم اســت در  زمین گیــر 
زمینــه مالیات با همه فعــاالن اقتصادی رفتار 

گیرد.  مشابهی صورت 

رئــــــــــیس  ملکیانی فــرد  منـــــــوچهر  مهنــدس 
گفــت:  هیأت مدیــره ســندیکا  دربــاره بیمــه 
کامــل ســه جانبه گرایی  ایــن ســازمان نمونــه 

بود. حضور ما جلوی تفســیرهای نادرســت را 
ح های عمرانی  می گرفت. امروزه با مسائل طر
و غیرعمرانــی، و برخــورد بــا پیمانــكاران فرعی 
که 16 درصد بیمه دســتمزد برای آنها حساب 
می شــود روبــرو هســتیم. برای حل مشــكالت 
کردیــم و و قرار  آقــای زدا را بــه ســندیكا دعوت 
کمیته ای برای حل مســائل ایجاد شود.  شــد 
مهنــدس ملكیانی فرد دربــاره درجه بندی نیز 
کــرد: در مورد درجه بندی با نظر شــما  عنــوان 
موافق هســتیم. باید بیشــترین امتیاز مربوط 
که در قید حیات  به مدیران باشــد و تا زمانــی 
شــرایط  دربــاره  وی  شــود.  اعمــال  هســتند 
گفت: به نظر من توجه زیاد به  عمومی پیمان 
کلیات و ایده آل گرایی درســت نیســت. اصالح 
کلی  جزئیــات به مروز زمان می تواند به اصالح 
منجر شود. پنج تشكل بر روی شرایط عمومی 
کردند. در آخرین مرحله یكی از  پیمــان توافق 

این تشكل ها عدم هماهنگی نشان داد.

کــه  ایــن  بیــان  بــا  مســعودی  مهنــدس 
درجه بندی و شــرایط عمومــی پیمان مربوط 
کــرد:  بــه نظــام فنــی و اجرایــی اســت، عنــوان 
کدام  کــه هیچ  کار همــه ما این اســت  اشــكال 
گفتگو  خــود را موظف نمی دانیم در جلســات 
برســیم.  توافــق  و  تفاهــم  جمع بنــدی،  بــه 
خواهشــمندم طــی ضرب العجــل شــش ماهه 

درباره این دو مطلب به توافق برسیم. 

مهندس بهمن دادمان نیز خواســتار آن شد 
تا نظام فنی و اجرایی در مورد اوراق و مسائل 
گــذاری اوراق از منظــر ذی حســابی و  فنــی وا
ح هــای عمرانــی در  کــم بــر طر قواعــد عــام حا

کسورات وارد شود. موضوعات مالیات و 

در پایان این جلســه مقرر شــد تا اول شــهریور 
مستندات و پیشنهادات سندیكای شرکتهای 
ساختمانی ایران درباره درجه بندی و شرایط 
بــه عنــوان موضوعــی درون  عمومــی پیمــان 
ســازمانی تنظیم و ارســال شــود تا با حكمیت 
آقای شــافعی حل و فصل شــود. عالوه بر این 
بیمــه و مالیــات هــم  بــه  مســتندات مربــوط 
ارائــه شــود تا با همــكاری نظام فنــی و اجرایی 

راهكارهای مناسبی ارائه شود. 
 

 امــا مســئله مالیات مشــکل عمده ای 
اســت و ممکــن اســت توقــف جــدی 
کنــد.  ایحــاد  شــرکت ها  حیــات  در 
شــرایط  امــر  ایــن  موجــود  تنگنــای  در 

ناهنجاری ایجاد می کند.

مــا مخالــف پرداخــت مالیات نیســتیم 
و معتقدیــم نســل آینــده باید بــا مالیات 
زندگــی کنــد. امــا معتقدیــم 80 درصــد 
امکانــات در اختیــار ارگان هایی اســت 

که از مالیات معاف هستند.
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گردهمایــی هیات مدیره های تشــكل های عضو 
فدراســیون صنعت آب در تاریخ 28 اردیبهشت 
 ماه ســال جاری در جامعه مهندســان مشاوران 
جهــت  گردهمایــی  ایــن  شــد.  برگــزار  ایــران 
تبــادل نظــر در زمینــه مســائل آب و راهكارهــا و 
راهبردهای فدراسیون برای حل مسائل مربوط 

به حوزه آب بود. 

کل فدراســیون  مهندس فریدون خزاعی دبیر 
صنعــت آب ایــران در ابتــدای جلســه عنــوان 
گردهم آمده ایم تا در باب خط مشــی  کــرد: امروز 
تبادل نظــر  بــه  آب  فدراســیون  روش  و  راه  و 
بپردازیــم. اطمینان داریم تک تک شــما عزیزان 
ســال ها بــا زحمــت زیــاد انجمن هــا را بــه بلــوغ 
ایــران  آب  صنعــت  فدراســیون  و  رســانده اید 
اراده  و  همــت  از  یافتــه  تشــكیل  حقیقــت  در 
انجمن هــای عضو اســت. به همیــن خاطر امروز 
از اعضای هیأت مدیــره این انجمن ها برای این 

کرده ایم.  گردهمایی دعوت 
کیــد وزارت نیرو و  حدوداً از ســه ســال پیش با تأ
اتاق بازرگانی ایران قرار شــد فدراســیون صنعت 
آب ایــران تشــكیل شــود. موضــوع در انجمن ها 
گذاشــته شــد و اجمــاع جمعــی ایجاد  بــه بحــث 
کــه فدراســیون بــه شــرط آنكــه در جایــگاه  شــد 
کار انجمن ها تداخل  کند و در  فدراسیونی عمل 
کار فــرا انجمنــی انجــام دهــد، تشــكیل  نكنــد و 
کار تجربــه جدیدی در حرفــه ما بود  شــود. ایــن 

و ســابق بــر ایــن تجربــه آن در ایــران در حرفه ما 
وجود نداشــت. در این رابطه از آقایان مهندس 
حدادی و مهندس سیاســی راد درخواســت شد 
یک اساسنامه مبتنی بر روش های علمی دقیق 
آماده کنند که حدودًا 18 ماه طول کشید و شاید 
حدود 70-80 جلســه برگزار شــد تا اساسنامه به 
تأییــد اتــاق رســید و بــه عنــوان اساســنامه ای با 

خط مشی جدید، الگوی بسیاری دیگر شد. 
در تاریــخ 17 آذر 94 اساســنامه را بــه اتاق دادیم 
و مجمــع مؤســس تشــكیل شــد. در آن جلســه 

بــر  فدراســیون  هیأت مدیــره  اعضــای 
شــدند.  انتخــاب  اساســنامه  اســاس 
اســاس  بــر  مســتحضرید  چنانچــه 
کلیه کسانی که در  اساسنامه فدراسیون 
صنعت آب دخیل هســتند می توانند در 
اینجــا عضو شــوند. چهار شــاخه مربوط 
به ایــن فدراســیون شــامل پیمانكاران، 
مشــاوران، تولیدکننده ها و انجمن های 
علمــی هســتند. بــر طبــق اساســنامه از 
پیمانكاران 6 عضو، از جامعه مشــاوران 
و  عضــو   3 تولیدکننــدگان  از  عضــو،   5
در  عضــو  یــک  علمــی  انجمن هــای  از 

هیأت مدیره هستند.  
وی با برشــمردن اعضای انتخاب شــده 
کــرد: برنامه ای برای فدراســیون  عنــوان 
آب در حال تهیه است. برنامه ای مبتنی 
بر اصول علمی و ساده. شعار فدراسیون 
»تأمین و دسترسی همگان به آب سالم 
که  کافی با رویكرد توسعه پایدار« است  و 
بــه نوعی چشــم انداز این فدراســیون به 
شــمار می آید. مأموریت هایــی هم برای 
گرفتــه شــده اســت،  فدراســیون در نظــر 
کــه فدراســیون صــدای صنعت آب  چــرا 
ایران در حوزه سیاست های اقتصادی، 

صنعتی و قانون گذاری است. 

 این فدراسیون مأموریت های متعددی
کســب و   دارد از جملــه: بهبــود محیط 
کســب و  کار صنعــت آب ایــران، توســعه  
کار صنعــت آب ایــران، دفــاع از حقــوق و 
حمایــت از منافــع مشــترک اعضا، حفظ 
حرفــه ای  حیثیــت  و  اعتبــار  ارتقــای  و 
تأمیــن  ایــران،  آب  صنعــت  اعضــای 
ســایر  و  اعضــا  بــرای  جــذاب  خدمــات 
ذی نفعــان، تولید و جمع آوری و انتشــار 
اطالعــات در حوزه صنعــت آب، افزایش 
خصوصــی  بخــش  اثربخــش  مشــارکت 
صنعــت آب در فرایندهای تصمیم گیری 
و سیاســت گذاری عمومــی، ایفای نقش 
ارتقــای  آب،  صنعــت  در  تنظیم کننــده 
بــه  دسترســی  از  پشــتیبانی  و  حمایــت 
بازارهــای جدیــد صنعــت آب، و توســعه 
ارتباطات بین المللی صنعت آب ایران.

از  حاضــران،  از  تشــكر  بــا  پایــان  در  وی 
را  خــود  راهنمایی هــای  خواســت  آنهــا 
عنــوان  بــه  آب  صنعــت  فدارســیون  از 

در گردهمایی هیأت مدیره های تشکلهای عضو فدراسیون صنعت آب مطرح شد:

فدراسیون آب در جایگاه 
صدای صنعت آب ایران 

   

برنامــه ای بــرای فدراســیون آب در حال 
تهیــه اســت. برنامــه ای مبتنی بــر اصول 
علمی و ســاده. شعار فدراسیون »تأمین 
و دسترسی همگان به آب سالم و کافی 
بــا رویکــرد توســعه پایدار« اســت که به 
نوعــی چشــم انداز ایــن فدراســیون بــه 

شمار می آید
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فدراسیونی نوپا دریغ نكنند.

مشــاور  سیاســی راد  مهنــدس  ادامــه  در 
بی شــک  کــرد:  عنــوان  نیــز  فدراســیون 
انجمن هــای بســیار قــوی در این فدراســیون 
دربــاره  متفاوتــی  بســیار  کار  جمــع شــده اند. 
گرفت. ســعی  فدراســیون صنعــت آب صورت 
کردیم با توجه به ساختار حرفه ای تشكل های 
نظیر، تشــكیل فدراسیون با اصول حرفه ای و 
گیــرد. در این باره  از دل اجماع ســازی صورت 
فرایندی طوالنی به دلیل بحث و بررسی همه 

جانبه طی شد.
کــرد: امــا ســؤالی حرفــه ای در این  وی عنــوان 
مورد وجود دارد. اساســًا فدراسیون ســازی در 
ایــران بــا وضعیــت موجــود تشــتت انجمن هــا 
و تشــكل ها چــه ضرورتــی داشــت و آیــا بــا این 
کاری برای  حرکــت و همــكاری داخل تشــكلی 
حــل مشــكالت آب صــورت می گیرد و مســائل 
آب ســامان می گیــرد؟ در ســطح فدراســیون و 
کنفدراســیون ایــن همكاری ســطح باالتری از 

همكاری بین تشكلی را تجربه می کند. 
ایــن بحــث شــكل  کــه  از روز اول  افــزود:  وی 
خصوصــی  بخــش  عمــده  مســئله  گرفــت 
ایــران نشــان مــی داد قــدرت چانه زنــی بخش 
عنــوان  بــه  دولــت  برابــر  در  ایــران  خصوصــی 
کــه به دولت  خریــدار و تأمین کننــده صنایعــی 
کاال و خدمــات می فروشــند بــه شــدت تحــت 
بــه  کــه دولــت  تأثیــر سیاســت هایی هســتند 
کار اعمــال می کنــد. تحلیلی  کســب و  محیــط 
که دربــاره آب و بــرق خریداران  نشــان می داد 
ایــن خدمات متمرکز و یگانه اســت و ســاختار 
بــازار در آن مثل بــازار مونوپولی اســت. دولت 
در ایــن حالــت عیــن بــازار مونوپولــی خریــدار 
که نظراتش را اعمال می کند. اما  نهایی اســت 
کاال و محصوالت  نه تنها دولت خریدار نهایی 
اســت بلكه بــه عنــوان رقیب هم شــرکت های 
نوپایی را راه اندازی می کند تا عوامل جدیدی 
کننــد. در صنعت  رقابــت را تشــدید یا منحصر 
کمابیــش ایــن وضعیــت وجــود دارد  آب هــم 
کــه مایــكل پورتــر  بنابرایــن از 5 نیــروی اصلــی 
می گفــت دو مورد در خدمت دولت بود. البته 
تأمین کننده اصلی این صنعت نیز دولت بود. 
که  بنابرایــن در ایــران وضعیت بــرای صنایعی 
خریــدار آنهــا دولــت اســت بســیار تحــت تأثیــر 
برنامه ها و منابع و سیاست های دولت است.

 

حــاال  کــرد:  تصریــح  سیاســی راد  مهنــدس 
کنیــد طــرف خریــدار قــدرت چانه زنــی  فــرض 
و  فعــاالن  مجموعــه  طرفــی  از  و  دارد  باالیــی 
کم هســتند  کنــده و بــا قدرت  فروشــندگان پرا
کمی دارند. بــا این فرض  کــه قدرت چانه زنــی 
عوامــل  چانه زنــی،  قــدرت  افزایــش  بــرای  مــا 
دولــت  عمومــی  سیاســت های  بــر  تاثیرگــذار 
گروه های صنفی و اجتماعی را بررسی  توســط 
کردیم. عوامل متعددی مانند فشــار بر دولت 
بــا تجمیع نیــروی اجتماعی و تبدیل مســائل 
بــه مســئله عمومــی وجــود داشــت، چــون تــا 
کار  دســتور  در  نباشــد  عمومــی  مســئله-ای 
کــه تعــداد  گروه هایــی  دولــت قــرار نمی گیــرد. 
کارگرها می تواننــد از ابزار  بیشــتری دارند مثــال 
کارفرماها هم  کننــد. ولــی آیــا  فشــار اســتفاده 
کننــد. نه تنها  می تواننــد از این ابزار اســتفاده 
که تشــكل های  کشــورهایی  در ایــران بلكه در 
صنفــی وجود دارد آنها بــه تنهایی نمی توانند 
کننــد. پــس مشــكلی  از ابــزار فشــار اســتفاده 
کارفرماها و  کــم بودن تعــداد  وجــود دارد و آن 
تفــاوت جنــس قدرت آنهــا اســت. جنس این 
کیفیــت اســت. وقتــی  قــدرت ســازماندهی و 
کــره هم در  کــم اســت باید از البــی و مذا فشــار 
گروه هایی بیرون از  کنار فشــار استفاده شــود. 
که ســعی دارند دولت را به  قدرت وجود دارند 
کار  کننــد و با فشــار این  مســائل خــود متوجه 
گــر فشــار بــه تنهایی  را انجــام می دهنــد. امــا ا
کارفرماهــا  نتیجــه ندهــد مخصوصــا در مــورد 
البــی و ائتــالف مكمل این فشــار هســتند. در 

کمپین اســت  کارفرماها  واقــع مهم تریــن ابــزار 
کــه اقتصــاد آن دولتی اســت  کشــوری  ولــی در 
کمپین رســانه ای قادر نیســتید روی دولت  با 

تأثیر جدی داشته باشد.
وی افزود: حل مسئله چند فرایند دارد ازجمله 
کشف مســئله و در  که شــامل  برجسته ســازی 
گرفتــن اســت. مرحله  کار دولــت قــرار  دســتور 
گزینه ها و راه حل ها و انتخاب  کردن  بعد پیدا 
اســت و بعــد مرحلــه اجــرا و پایش و بازگشــت. 
که بیرون از فرایند هســتند معموال  گروه هایــی 
را  برجسته ســازی  فراینــد  کل  فشــار،  از روش 
تحــت تاثیر قــرار می دهند تا بــه مراحل بعدی 
گروه های اجتماعی،  برســد. جنگ اصلی بین 
اســت.  دولــت  کار  دســتور  کــردن  مشــخص 
که چه مســئله ای  بــرای بخش خصوصی این 
کار قــرار می دهــد حیاتــی  را دولــت در دســتور 
گروه اجتماعی نتواند فشــار بیاورد  گر  اســت. ا
کند. ســازمان هایی  بایــد در فراینــد مشــارکت 
کم اســت  کــه امــكان توســعه عضویــت در آنها 
بــرای چانه زنــی  دارنــد  اعضــای محــدودی  و 
محــدود هســتند. وقتــی ایــن امــكان محدود 
اســت بایــد ســراغ روش هایی ماننــد ائتالف با 
کــه منافع مشــترک دارنــد برویم تا  گروه هایــی 
گر حرف  قدرت اجرا شده، و در بازی بمانیم. ا
کنیم  کیفیــت باشــد و ارائــه راه حل  مــا دارای 
کارفرماها  در میــز بــازی می مانیــم. متاســفانه 
کــردن صــرف  ح  کارگرهــا یعنــی مطــر از روش 
که از شما  مســئله استفاده می کنند. در حالی 
گروه استراتژیک راه حل می خواهند  به عنوان 
و باید راه حل داشته باشید. مدل فدراسیون 
یكی از روش های همكاری بین انجمنی برای 
کیفیــت باالتر در  تجمیــع اطالعــات و منابع با 
راســتای ارائــه راه حل بهتر بود. بــا این فرایند 
کار بــا اســتفاده از متخصص ها پیش  کســب و 

می رود. 
مجمــوع ایــن مالحظــات بــه ایــن اســتراتژی 
ادغــام  قابــل  ایــران  در  تشــكل ها  کــه  رســید 
نیستند. بخشــی از این تشكل های موازی به 
تشویق دولت به وجود آمده اند و راه حل های 
متعدد ارائه شــده است. باید صدای واحدی 
بــه  گرینــه  داشــت و فعــاالن صنــف در چنــد 
تمــام  آن  حــل  بــرای  و  برســند  نظــر  وحــدت 
ظرفیــت صنفی را جمع و با ارائه راه حل واحد 
کــه حالــت  جلــوی صــدای مــوازی را بگیرنــد 
گزینــه ای را از بیــن ببرد. ایــن مراحل برای  دو 
صنعــت آب و بــرق به دلیل شــدت وابســتگی 

 

مســئله عمده بخــش خصوصــی ایران 
نشــان مــی داد قــدرت چانه زنــی بخش 
خصوصی ایران در برابر دولت به عنوان 
کــه به  خریــدار و تأمین کننــده صنایعــی 
کاال و خدمــات می فروشــند بــه  دولــت 
سیاســت هایی  تأثیــر  تحــت  شــدت 
هستند که دولت به محیط کسب و کار 

اعمال می کند
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آنها به منابع دولت ضروری است. 
کــرد: وقتــی فدراســیون شــكل  وی تصریــح 
می گیــرد چند تنــش وجــود دارد. چون این 
کدام صدای  که  انجمن هــا قبال در مورد این 
صنعت هســتند رقیب بودنــد ولی حاال این 
ســازمان صــدای آب اســت و بایــد بــه جای 
آنهــا  نماینــده  قبلــی  ســازمان های  رقیــب 
که تا انجمن های  باشــد. واقعیت این است 
عضو نخواهند فدراسیون موفق نمی شود و 
باید فراینــدی با رویكردی اجماعی را دنبال 
کنــد. بایــد دربــاره اهــم مســائل صنعــت آب 
اجمــاع باشــد و نبایــد بــه دلیــل اختالف هــا 
تشــكلی میان بــر بزنــد. از بین رفتــن اعتماد 
بــه معنــی از بیــن رفتــن فدراســیون اســت. 
برای ســاختن این فدراســیون تالش زیادی 
شــده و بایــد با رعایــت الزامات رهبــری آن را 
کــرد. فدراســیون بــا تولیــد اطالعــات  حفــظ 
کره با دســت  کیفیــت موفق اســت نه مذا بــا 
تخصصــی  و  اطالعاتــی  همــكاری  خالــی. 
کلیــدی اســت. بــرای  بــا فدراســیون بســیار 
بایــد  فدارســیون  موفقیــت  بــه  رســیدن 
کنــد و در موضوعات  طبــق اســتراتژی عمل 
فقــط  نكنــد.  تشــكل ها دخالــت  تخصصــی 
در مــورد موضوعــات بین تشــكلی حق ورود 
دارد. امــا اعضــا بایــد از حمایــت فدراســیون 
که  بیــن انجمنها  کننــد. جاهایی  اســتفاده 
سر منافع  اختالفی بیش می آید باید توسط 

شورای حل اختالف برطرف شود. 

رئیــس  فروغــی  غالمرضــا  مهنــدس 
از  تشــکر  بــا  نیــز  آب  صنعــت  فدراســیون  
که در این  جامعه مهندسان مشاور ایران 
نوع مســائل پیشــقدم بوده اســت عنوان 
کرد: موضوع فدراســیون را آقای سیاسی راد 
عنوان کردند، ما به دلیل این که تشكل های 
منفــک امــا تاثیرگــذاری داشــته ایم آمــوزش 
کردن مسائل بین تشكلی  زیادی برای پیدا 
و حــل آنهــا ندیده ایــم بنابرایــن دولت پهن 
کنار مســائل ما  پیكــر بــه خود اجــازه داده از 
که دربــاره ما  کنــد  بگذرنــد و قوانینــی وضــع 
اســت ولی مــا هیچ تأثیــری در آنهــا نداریم و 
ســازمان ها و ســاختارها را تحــت تأثیــر قــرار 
کــه  داده اســت. علــت ایــن امــر ایــن بــوده 
گر دولت ناچار به  کرده ایم، اما ا صنفی رفتار 
کند،  کردن شــود و به تدریــج اعتماد  گــوش 
کوچــک می کنــد تــا  در قــدم بعــدی خــود را 

بخش خصوصی بزرگ شــود. باید آن چنان 
که دولــت تحت تأثیر  حضور داشــته باشــیم 
کوچک  گیرد و به تناسب بزرگ شدن ما  قرار 
گذار  شود و وظایف را در تصدی گری به ما وا
کنــد. وگرنــه بخش خصوصی وابســته و جدا 
که  جدا مســائل را عنــوان می کند بدون این 

به راه حل برسد. 
ســاختاری مثــل فدراســیون ماننــد چتــری 
را وضــع  بیــن تشــكل ها  کــه قوانیــن  اســت 
که تأثیرگــذار شــوند. زحمت زیادی  می کنــد 
شــده  کشــیده  فدراســیون  تشــكیل  بــرای 
 در اتاق هم فدراسیون محوری 

ً
است. ظاهرا

مشــكالت  حوصلــه  بــا  بایــد  اســت.  شــده 
کنیــم و جــای خــود را  بین تشــكلی را پیــدا 
در دولــت بــه عنــوان مشــاور و نــه قانونگــذار 
در  می دهــد  اجــازه  جایــگاه  ایــن  بیابیــم. 
قوه هــای مختلــف و اتاق هــای فكــر حضــور 

جدی داشته، به تدریج تاثیر بگذاریم. 

اول  رئیــس  نائــب  مســگرپور  مهنــدس 
بــا  آب  صنعــت  فدراســیون  هیأت مدیــره 
گــزارش  حاضــران  بــه  آمدگویــی  خــوش 
و  نیــرو  وزیــر  بــا  بازرگانــی  اتــاق  جلســه 
اتــاق  گفــت:  و  داد  ارائــه  را   آن  معاونــان 
جاهــای  در  حقوقــی  کرســی   160 بازرگانــی 
مختلــف دارد و مــا می خواهیم ایــن جایگاه 
کنیــم. پیــرو مأموریتی  را بــرای آب اســتفاده 
کــه بــه مــن داده شــد متنــی بــرای معرفــی 
فدراســیون به وزیر محترم نیرو و متنی برای 

که  ارائــه توســط جنــاب واقعیــت این اســت 
تــا انجمن هــای عضــو نخواهنــد فدراســیون 
موفق نمی شــود و باید فرایندی با رویكردی 
جالل پــور  آقــای  کنــد.  دنبــال  را  اجماعــی 
گفت با وزراء  کردم. خوشــبختانه وزیر  تهیــه 
گفتیم هر  و ســفرا جلســه داشــتیم و به آنهــا 
ج درباره آب  چــه ارتبــاط می خواهید با خــار
کنیــد از طریق فدراســیون آب  و بــرق برقــرار 
کیــد در  و ســندیكای بــرق باشــد و بــا ایــن تأ
ابتــدای راه مســئولیت مهمــی بــرای مــا بــه 
عنــوان صــدای واحــد آب داده شــد. من به 
کردم و  همیــن دلیل بیانات خــود را خالصه 

ح نمودم. از جمله: خواسته هایی مطر
1- فدراسیون آب انتظار دارد به عنوان یكی 
کــه در حضــور  از اعضــای شــورای عالــی آب 
رئیس جمهور برگزار می شــود حضور داشــته 

باشد. 
از  خواســتیم  وزیــر  از  بعــدی  قــدم  در   -2
نماینــدگان فدراســیون 5 نفــر در اتــاق فكــر 
وزارت نیــرو حاضــر باشــند. همیــن االن هم 
تعدادی از دوســتان ما در اتاق فكر هســتند 
ولی الزم اســت این نقش پررنگ شــود. این 

درخواست مورد قبول واقع شد. 
ح شد، ما مشكالت  که مطر 3- نكته بعدی 
متأســفانه  داریــم.  آب  بخــش  در  زیــادی 
صنعت مــا صنعت فقیری اســت و محصول 
نهایی آن به قیمت ارزانی فروخته می شود.   
باید قیمت آب واقعی شود و ارزش ذاتی آب 
شــناخته شــود. البتــه امــروز به این مســائل 
توجــه می شــود و وزیر و آقــای جالل پور هم 
کردنــد و بحث بــازار آب  ایــن نكتــه را تائیــد 
ح شد و فدراسیون و اتاق مأمور شدند  مطر
کنند و با الگوهای  کار  روی بازار و بانک آب 
کنیم. البته این بحث  جهانــی آن را تعریــف 
بحــث پیچیــده ای اســت و نیــاز بــه تامالت 

اجتماعی دارد. 
قــرار  و  بــود  تعرفــه  مــا  بعــدی  مشــكل   -4
کمیتــه ای بــا همــكاری وزارت نیــرو و  شــد 
روش هــای  تــا  شــود  تشــكیل  فدراســیون 
مختلــف رســاندن آب بــه قیمــت واقعــی را 
که وزیــر پذیرفــت و در همین  شــكل دهیم 
هیأت مدیــره  از  همــكاری  انتظــار  راســتا 

تشكل ها را داریم. 
بــه دلیــل مشــكل  اینكــه،  نكتــه دیگــر   -5
تعرفــه ســرمایه گذاری انجــام نمی شــود. در 
سال 1381 قانون تشویق سرمایه گذاری در 

 واقعیــت ایــن اســت که تا 
نخواهند  عضــو  انجمن هــای 
فدراسیون موفق نمی شود و باید 
فرایندی با رویکردی اجماعی را 

دنبال کند.

از بیــن رفتن اعتماد به معنی از 
بین رفتن فدراسیون است. برای 
ســاختن این فدراسیون تالش 
زیادی شــده و باید با رعایت 
الزامات رهبری آن را حفظ کرد.
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آب ابالغ شــده اما به دلیل تعرفه و قیمت پول 
کنون یک مورد هم انجام نشــده اســت. در  تــا 
کمیته مشترک تشكیل  این مورد هم قرار شــد 

شود. 
گذاری  ح های نیمه تمام قابل وا 6- دربــاره طر
کــه قــرار شــد  ح شــد  در بخــش آب هــم مطــر
کمیتــه مشــترک بین وزارت و فدراســیون برای 
کید روی  گذاری با تأ ح هــا، و وا احصــاء این طر
گر  گیرد. ا پیشنهادهای غیرمالی و فنی صورت 
ح هــا راه بیفتد، 4 میلیون شــغل ایجاد  کل طر

می شود.   
مهنــدس مســگرپور ادامــه داد: واقعیــت ایــن 
اســت مــا بحــران آب داریــم. علی رغــم بحــران 
آب بودجه ها به روال ســابق نوشــته می شــود. 
که  کنار دولت ضروری اســت، چرا  حضور ما در 

می توانیم با اندیشه نو راهگشا باشیم

حــوزه  در  کارشــناس  حــدادی  مهنــدس 
فدراســیون و مشــاور اتــاق دربــاره دیدگاه ها 
کرد  ونظــرات نماینــدگان تشــکل ها صحبت 
گفــت: پیــرو فرمایشــات حاضــران، باید دید  و 
که با پرسش  عمده ترین مســائل شما چیست 
کــه امــروز پخــش می شــود می بینیــم  نامــه ای 
کجاهــا تضــاد  موضوعــات مشــترک چیســت و 

منافع وجود دارد. 
گفــت: ما تحلیلــی داشــتیم از انجمن های  وی 
تاثیرگــذار  مقــدار  کــه چــه  فعــال در حــوزه آب 
هســتند و بر اســاس موارد مختلف سهم بندی 
کردیــم.  کــرده، ســاختار فدراســیون را انتخــاب 
بــرای نوشــتن برنامــه چــون اولیــن بــار از ایــن 
کید شــده بــه دلیل  مــدل اســتفاده می شــود تا
را  محــدود  موضوعــات  منابــع  محدودیــت 
کنند. مشــكالت مطرح شــده توسط  پی گیری 
اعضا متعدد هستند و حجم مسائل زیاد است. 
از طرفــی میــزان زیــادی از وقــت مــا بــه عنــوان 
ایــن مســائل صــرف  بــرای حــل  هیأت مدیــره 
که منجر به نتیجه نمی شود. همیشه  می شود 
کار  اعضــا آخر ســال می گویند چرا نتیجــه ای در 
نبــوده اســت.به همیــن دلیــل در  دنیــا توصیه 
شــده تشــكل ها بــا موضوعــات محــدود حرکت 

کنند. 
در همیــن زمینه 10 مصاحبه با فعاالن صنعت 
ســری  یــک  مصاحبه هــا  دل  از  داشــتیم.  آب 
مســائل را بیــرون آوردیــم، یک ســری مســائل 
هــم از دل مدل هــای جهانی بیــرون آمد. باید 
کدام مسئله روی  دید از نظر شما متخصصان 

تجارت شــما بیشــتر تأثیر دارد و با حل آن بازار 
آب بیشــتر توســعه می یابــد. حجــم مشــكالت 
زیــاد بــوده اســت. یــک نكتــه وجــود دارد و آن 
گر  که علیرغم منابع محدود ســازمان ها، ا این 
ســازمان ها بتوانند یک مسئله را با دولت حل 
کنند با اعتماد و سرمایه ایجاد شده می توانند 
واقــع  در  کننــد.  حــل  را  بیشــتری  مســائل 
شناســایی مســئله قابل حل اهمیت دارد. در 
پرسشــنامه ابعاد مختلفی بررسی شده است. 
کالن اقتصادی هم انرژی بیشــتری  مشــكالت 
می خواهنــد اما مســائل نزدیک به صنعت هم 
که قابلیت حل شــدن بیشــتری  وجــود دارنــد 

دارند. 
بــرای  بیــن اعضــا  در ادامــه صحبت هایــی در 
ح شد و  بررســی مسائل و مشكالت عمده مطر
نمایندگان تشكل ها به اظهار نظر پرداختند. 

مهندس جمالی عضو هیأت مدیره سندیکا 
گفته هــای آقــای سیاســی راد  کــرد: در  عنــوان 
ح بــود از جملــه نداشــتن  نــكات جالبــی مطــر
ح مسائل بخش خصوصی.  برنامه و الگو در طر
گرفتــاری عــدم  کشــور مــا متأســفانه اولیــن  در 
فســاد  و  بــه همدیگــر  ملــت  و  اعتمــاد دولــت 
که  ایجــاد شــده در جامعه اســت. رشــوه هایی 
گرفتــه می شــود از ایــن  توســط برخــی عوامــل 
سرمنشــاء  هــم  شــهرداری ها  اســت.  جملــه 
آنهــا سیســتم های  کنــار  فســاد شــده اند و در 
تحــت حمایــت دولــت بخــش خصوصــی را به 
بــه  مــردم  نمی گذارنــد  کشــیده،  اضمحــالل 

آسایش برسند.

هیــأت   رئیــس  نائــب  خوانســاری  مهنــدس 
مدیــره ســندیکای شــرکت های ســاختمانی 
کرد: بخش خصوصی سال ها  ایران نیز عنوان 
که تــالش می کند جایــگاه خــود را بیابد  اســت 
کند اما  و بــا تعامــل بــا دولــت راه توســعه را بــاز 
کردن  بــه نتیجه نمی رســد چــون روی مــدون 
نیازهــا به شــكل قوانین اقــدام نمی کند. آقای 
کارکنــان آنها  نوبخــت و جهانگیــری می گفتنــد 
بــا همــان تفكــری قانون هــا را اصــالح می کنند 
کــه بــا آن قوانیــن را نوشــته اند بنابریــن اتفــاق 
خصوصــی  بخــش  و  نمی دهــد  روی  خاصــی 
کند. ما  بایــد نــكات مــورد نظر خــود را تدویــن 
کردیم  در مــورد شــرایط عمومی پیمان تــالش 
و آن را بــه مدیران ســازمان برنامــه دادیم ولی 
دســت آخر آنچه مدنظر آنها بود بیرون آمد. ما 
کارشناســانی  وقت تدوین قانون نداریم و باید 
جهت اینكار اســتخدام شوند. از بیان شفاهی 
مطالبــات نتیجــه ای حاصــل نمی شــود و الزم 
کارشناســی و پیشــنهاد مكتــوب  کار  اســت بــا 
آب  مشــكل  آینــده  روزهــای  در  کــرد.  اقــدام 
کرد. باید  حیاتی اســت و مشكل ایجاد خواهد 
راه حل هــای منطقــی مســئله آب تنظیــم و بــا 

ارائه طریق درست به دولت ارائه شود.

مهنــدس پورشــیرازی عضو هیأت  بازرســان 
کردن  کرد: مقایسه  ســندیکا نیز خاطرنشــان 
کشــورهای دیگــر ممكــن نیســت. ما  ایــران بــا 
کردن ســرمایه های  ســرمایه را داریم و با جمع 
سیاســت  کــرد.  آغــاز  را  کار  می شــود  کوچــک 
پنهان دولت روز به روز در جهت دولتی شــدن 
اســت. در مــورد اتــاق هــم متاســفانه اتــاق بــه 
گذشــته  کمــک الزم را نمی کنــد. در  تشــكل ها 
قانــون مالیات هــای مســتقیم تــا حــدی تفكــر 
امــا  داشــت  وجــود  خصوصــی  بخــش  حضــور 
کم تر. واقعا تشــكل ها باید همبســتگی  بعدهــا 
کنند به  واقعی داشــته باشــند و دولــت را وادار 
مشــكالت ســازندگان زیربنایــی از جملــه عدم 
پرداخت هــا و رتبه بنــدی و شــرایط پیمــان و 

مالیات توجه شود. 

مهندس ِشینی عضو هیأت مدیره فدراسیون  
همــه  کــرد:  عنــوان  نیــز  ایــران  آب  صنعــت 
مشــكالت را می دانیــم امــا فدراســیون بایــد بــا 
کند. این  دســت پر اطالعاتی با دولــت صحبت 
کارشــناس حقوق  کارشــناس دارد و  امــر نیاز به 

گــر ســازمان ها بتوانند یک مســئله را با   ا
دولــت حــل کننــد بــا اعتمــاد و ســرمایه 
ایجاد شده می توانند مسائل بیشتری را 

حل کنند.

ســاختاری مثل فدراســیون مانند چتری 
اســت که قوانین بین تشــکل ها را وضع 

می کند که تأثیرگذار شوند.
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می خواهد. برای اینكار فدراسیون به همكاری 
مالی تشــكل ها احتیــاج دارد. مــا تجربه خوبی 
در شــورای هماهنگــی نداشــتیم و الزم اســت 
یادآوری شــود مســئله بــه نوعی  فراتشــكیالتی 

است و منافع همه تشكل ها را در نظر دارد.

مهنــدس ســعید منوچهریــان عضــو هیــأت 
نیــز  ایــران  آب  صنعــت  فدراســیون   مدیــره 
کرد: یكی از اهداف تشكیل فدراسیون  عنوان 
آسیب شناســی بــود تــا  مســائل  حرکت هــای 
جمعــی قبلــی تكــرار نشــود. ایــن فدراســیون 
بــا حــوزه فقــدان الگــوی همگرایی ســال های 
اهــداف آن حفــظ  از  و  ارتبــاط دارد  مختلــف 
در  بایــد  پــس  اســت.  صنفــی  و  ملــی  منافــع 
کند  که می تواند جایــگاه ما را احیا  نهادهایــی 
ح وظایف  حاضر شــویم. الزم به ذکر اســت شر
فدراســیون ها بــا وظایــف تشــكل ها متفــاوت 
اســت. و پرسشــنامه تلفیقی از وظیفه این دو 

نهاد است.

دوم  رئیــس  نائــب  ســعیدآبادی  مهنــدس 
کــرد:  هیأت مدیــره فدراســیون  نیــز عنــوان 
همگرایــی  الگــوی  فقــدان  مــن  دغدغــه 
ســاختاری بــود. بخــش خصوصــی بایــد روی 
کار را نكند با  گــر ایــن  کنــد. ا کار  ایــن ســاختار 
راه اندازی فدراســیون ســونامی فدراســیون ها 
راه می افتــد. مــا در بخــش خصوصــی منابــع 
محــدود داریم و نمی توانیم بدون برنامه آن را 

کنیم.  هزینه 

کیافــر عضــو هیأت رئیســه  مهنــدس محمــد 
گفت:  جامعــه مهندســان مشــاور ایران نیــز 
به اعتقاد من اصل موضوع چیز دیگری است 
و بایــد ببینیم این نهادســازی چــه وظایفی از 
دولــت را می تــوان بر عهده بگیرد. فدراســیون 
وظایــف  گــذاری  وا قانونــی  حلقه هــای  بایــد 
کنــد. متاســفانه  دولــت بــه خــود را پی گیــری 
و  برنامه هــا جزئی نگــری وجــود دارد  کثــر  ا در 
حلقه هــای مفقــوده زیــاد اســت. فدراســیون 
گذاری  از وظایــف راهبــردی خود باید بــرای وا

کند.  وظایف دولت بسترسازی 

مهندس شهبازی از جامعه مشاوران تصریح 
کرد: آیا فدراسیون می خواهد برای همه مشكالت 
کــه  تشــكل ها راه حــل بیابــد؟ و در زمینه هایــی 
همپوشــانی دارد بایــد بــه نمایندگی از تشــكل ها 
کارها را پیش ببرد. گاه باید ساز و کار حل مسائل را 

در خود تشكل ها پی گیر شد.

گر تشكلی  کرد: ا مهندس مســگرپور تصریح 
کند،  بگویــد فالن موضوع را نمی توانــد دنبال 
ماموریت ما ایجاب می کند آن را انجام  دهیم.  
مسائل مشــترک همه تشكل ها هم در دستور 
گر مسئله ای مربوط به 3 تشكل  کار ما است. ا
کننــد. منافع  باشــد خودشــان باید آن را حل 
صنفــی باید در قالــب منافع ملی دیده شــود. 
منافــع ملی اصل اســت. بحث تعرفه آب برای 

سامان بیشتر است نه منافع صنفی.

مهندس عبدالمجید ســجادی نائینی عضو 
کرد: مشكل  هیأت مدیره سندیکا نیز عنوان 
گذشــته در  آب بحرانی شــده اســت. در ســال 
کنون بحرانی  کویر وضعیت آب از هم ا حاشیه 
است. در پرشســنامه فقط 2 ردیف مربوط به 
فرهنگ ســازی آب اســت. این مســئله بیشــتر 
دارای اهمیت است. همانقدر که آب جاهایی 
صرفه جویی می شود در جاهایی نیز زیاد تلف 
می شــود. در هــر شــرایط فرهنگ ســازی برای 

دولت وخانواده می تواند اثرگذار باشد

مهنــدس ســیامک مســعودی عضــو هیــأت  
مدیــره ســندیکا نیــز بــا تشــکر از راه انــدازی 
کرد: سطح باالتری از این  فدراســیون عنوان 
کار تشــكلی  ســازمان ها وقــت بیشــتری را در 
که انجــام می دهیم  کاری  می طلبــد. بایــد در 
مــا  کشــور  در  باشــیم.  هــم  آســیب ها  نگــران 
کارهای تشــكلی را برنتابیدند و به ناچار ســراغ 
فدراســیون رفتیــم. و ممكــن اســت بــا تعــدد 
فراتشــكلی  فكــر  شــویم.  مواجــه  فدراســیون 
چگونــه  و  چــرا  دیــد  بایــد  ولــی  اســت  خــوب 
کــرد. بایــد توضیــح  می تــوان فراتشــكلی فكــر 
ارگانیک ارتباط فدراســیون و تشكل ها ترسیم 
کدام مشــخص  شــود و وظیفه و اختیارات هر 

باشــد. در مورد بحــران آب در فدراســیون آب 
دو موضوع ملــی میهنی و وظایف صنفی باید 
بــا هــم پیــش برونــد. ســواالت عمومــا صنفی 
ملــی  و  صنفــی  گــروه  دو  بــه  بایــد  و  هســتند 

تقسیم شوند. 

هیأت مدیــره  عضــو  علیــاری  مهنــدس 
کرد: فدراسیون اول باید  ســندیکا  نیز عنوان 
بــه تحكیم جایــگاه بپردازد. در اهــداف بهبود 
گرفته اســت.  کار مدنظــر قرار  کســب و  فضــای 
البتــه قانونــی هــم در این باره موجود اســت و 
می توان در تدوین شیوه نامه ها و آئین نامه ها 
کرد. از این نظر می توان اعتبار حرفه ای  کمک 
کــرد. هــر هدفــی دنبــال می شــود بایــد  کســب 
بایــد  مــا  دنبــال شــود.  و درســت  تشــكیالتی 
درون و بیرون را ببینیم وتشــكیالت و اعضای 
کنیم. عالوه  آنها را به مشــارکت جویی دعــوت 
بــر ایــن بایــد بــا تأمیــن مالــی ایــن تشــكل ها 
مشــارکت بیابند. برای مشــارکت جویی بیشتر 
انگیزه الزم اســت. مدت زیادی از اتاق بیگانه 
بودیــم بایــد از اتــاق بخواهیــم بنــچ مارکینــگ 
بررســی  کشــورهای دیگــر  را در  فدراســیون ها 

خ چاه را دوباره نسازیم. کنند تا چر

رئیســه  هیــأت  عضــو  نرســی  مهنــدس 
فدراســیون صنعت آب نیز گفت: فدراســیون 
تعامــل  در  آب  صنعــت  صــدای  جایــگاه  در 
در  امــا  اســت.  نیــرو  و  کشــاورزی  وزارت  بــا 
پرسشنامه سئوالی درباه نوع تعامل با این دو 

متولی نیست. 

جامعــه  رئیــس  رامینــه  هرمــزد  مهنــدس 
در  کــرد:  عنــوان  ایــران  مشــاور  مهندســان 
بیــن  تضــادی  چــه  شــده  ذکــر  پرسشــنامه 
مشــاوران وپیمانكاران اســت. تضــادی وجود 
گــر اختــالف نظرهایــی اســت ناشــی از  نــدارد ا
نگرش صنفی و حرفه ای و طبیعی است. ما با 
نگاهی به مؤسســه تحقیق و توسعه و شورای 
هماهنگــی بایــد مراقــب باشــیم  فدراســیون 
که آن دو تشــكل افتادنــد نیفتد و با  در دامــی 

هم صدایی مسائل را پیش ببریم.

فروغــی  مهنــدس  جلســه  ایــن  پایــان  در 
کــرد و آقــای  از حاضــران در جلســه تشــکر 
پرسشــنامه ها  پاالیــش  مســئول  حــدادی 

شد. 

بخــش آب  در  زیــادی  مــا مشــکالت   
داریــم. متأســفانه صنعــت مــا صنعــت 
فقیــری اســت و محصــول نهایــی آن به 
قیمــت ارزانــی فروختــه می شــود.   بایــد 
قیمــت آب واقعــی شــود و ارزش ذاتــی 

آب شناخته شود.
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قانون بازنشستگی 
پیش از موعد 

در مشاغل سخت و 
زیان آور 

  درخواســت بازنشســتگی پیــش از موعد 
بعــد  ســندیكا  عضــو  شــرکتهای  کارگــران 
زمــان  و  پــروژه  اتمــام  از  ســالها  گذشــت  از 
بــرای  مشــكالتی   ، کارگــران  بازنشســتگی 
شــرکتهای پیمانكاری همراه داشــته است 
کــه بــا اعــالم ایــن موضــوع از ســوی اعضــا ، 
ســندیكا از ســال 1392 پیگیــر حل موضوع 
از طریق اصالح آئین نامه و نحوه رســیدگی 
که عالوه  کننده بوده  کمیته های رســیدگی 
بــر مكاتبــه بــا مراجــع ذیربــط ، موضــوع را 
مطابق ماده 75قانون برنامه پنجم توسعه 
بخــش  و  دولــت  گــوی  و  گفــت  درشــورای 
ح نمــود . مطابــق مصوبــه  خصوصــی مطــر
گردد  گردیــد آئیــن نامه اصــالح  شــورا مقــرر 
کــه در اولیــن اقــدام شــورای حفاظــت فنی 
کار و رفاه اجتماعی  مشاغل  وزارت تعاون ، 
گــروه بنــد ب را مصــوب و طی  احصــا شــده 

دستورالعملی ابالغ نمود .
بخشــنامه  ایــن  ابــالغ  بــا  رود  مــی  انتظــار 
کار  ادارات  کننــده  رســیدگی  هــای  کمیتــه 
آور  زیــان  و  ســخت  مشــاغل  احــراز  بــرای 
فقط مشــاغل مشخص شــده را مدنظر قرار 
کارگر و  که ســابقًا بنا بــه درخواســت  دهنــد 
کارفرما ،مشــاغل مختلفی را  بــدون حضــور 
کمیتــه ها ســخت و زیــان آور تعیین می  در 

نمودند . 
  به جهت آشنایی بیشتر شما خوانندگان 
گرامــی ، مصوبــه و مشــاغل احصــا شــده در 

ادامه می آید.
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قانون بازنشستگی 
 پیش از موعد 

در مشاغل 
سخت و زیان آور

اشاره :
پیــش  بازنشســتگی  درخواســت 
کارگــران شــرکتهای عضــو  از موعــد 
گذشــت ســالها از  ســندیكا بعــد از 
اتمــام پــروژه و زمــان بازنشســتگی 
کارگران ، مشكالتی برای شرکتهای 

پیمانكاری همراه داشته است .
اعتــراض  و  شــكایت  متعاقــب   
قانــون  اجــرای  نحــوه  بــه  اعضــا 
و  ســخت  مشــاغل  نامــه  آئیــن  و 
 1392 ســال  از  ســندیكا  آور  زیــان 
طریــق  از  موضــوع  پیگیرحــل 
اصالح آئین نامه و نحوه رســیدگی 
کننــده  رســیدکی  هــای  کمیتــه 
کــه اقداماتــی نظیــر مكاتبــه  بــوده 
، اجتماعــی  تامیــن  ســازمان   بــا 
  ســازمان مدیریت و برنامه ریزی ،
ایــران  کارفرمائــی  عالــی  کانــون   
واتــاق بازرگانــی ، صنایــع، معــادن 
در  و  داشــته  ایــران  کشــاوری  و 
نهایت با اســتناد به ماده12قانون 
کار  کســب و  بهبود مســتمر محیط 
گوی  گفت و  موضــوع را درشــورای 
ح  دولــت و بخــش خصوصــی مطر
نمودکه در پنجاه وســومین جلسه 
گفتگــوی دولــت و بخــش  شــورای 
 94/09/02 خ  مــور خصوصــی 
درخواســت ســندیكای شــرکتهای 
ســاختمانی ایران مبنــی بر اصالح 
آئیــن نامه مشــاغل ســخت و زیان 
گردید آئین نامه  ح و مقــرر  آور مطــر
قانــون بازنشســتگی پیش از موعد 
آور  زیــان  و  ســخت  مشــاغل  در 

گردد.  اصالح 
نتیجه پیگیرهای مداوم ســندیكا 
در حــال حاضر با دو اقدام ذیل به 
نتیجه رســیده اســت تا اخذ نتایج 
کامــل پیگیــری هــا ادامــه خواهــد 

داشت :

گروه شغلی توسط  گروه بند»ب«در 13  الف: مشاغل 
گردید و طی  شــورای حفاظت فنــی احصا و مصــوب 
دستورالعملی توسط معاونت محترم وزارت تعاون ، 

کار و رفاه اجتماعی ابالغ شد.
ب: متعاقب اقدام فوق آقای دکتر نوربخش ریاســت 
سازمان تامین اجتماعی درخصوص اقدامات انجام 
گفتگوی  شــده طی نامه ای به دبیر محترم شــورای 

دولــت و بخش خصوصی تصمیمات اتخاذ شــده در 
موضوع مشاغل سخت و زیان آور را  اعالم نمود .

کمیته های  انتظــار مــی رود بــا ابالغ ایــن بخشــنامه 
مشــاغل  احــراز  بــرای  کار  ادارات  کننــده  رســیدگی 
ســخت و زیــان آور فقــط مشــاغل مشــخص شــده را 
کارگر و  که ســابقًا بنا به درخواســت  مدنظر قرار دهند 
کمیته  کارفرما ،مشــاغل مختلفی را در  بــدون حضور 
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ها سخت و زیان آوربنا به سلیقه تعیین می نمودند . 
اقدامــات ســندیكا درخصــوص قانــون بازنشســتگی پیــش از موعــد 
کتاب با عنوان" بررســی  در مشــاغل ســخت و زیــان آور در قالــب یک 
مشكالت قانون بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان 
آور بــه همــراه آئین نامــه مربوطه و مــوارد مرتبط"جهــت اطالع اعضا 
گزارش تحلیلی و اقدامات  محترم از متن قانون و آئین نامه همراه با 

کــه در صورت نیــاز اعضــا محترم می  گردیده  گــردآوری  انجــام شــده 
توانند جهت استفاده از سندیكا دریافت نمایند.  

گرامی،مصوبه   به جهت آشــنایی بیشتر و اســتفاده شما خوانندگان 
خ 95/01/07آقای  مشاغل احصا شده و نامه شماره 100/95/18مور

دکتر نوربخش ریاست سازمان تامین اجتماعی در ادامه می آید. 
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دومین نمایشگاه ساختمان و صنایع وابسته 
بــا حضور انبوه ســازان و تولیدکنندگان مصالح 
ســاختمانی از 170 شــرکت داخلی و 10 شــرکت 
محــل  در  اردیبهشــت   2 پنجشــنبه  خارجــی 
کرد و تا 5 اردیبهشــت  مصلــی تهــران آغاز بكار 
ادامــه داشــت. در ایــن نمایشــگاه 10 شــرکت 
کشــورهای آلمــان، فنالنــد، ترکیه،  خارجــی از 

روسیه و آمریكا حضور داشتند.
ســندیكای شــرکت های ســاختمانی ایــران به 
عنوان یكی از حامیان معنوی این نمایشگاه، 
محصــوالت انتشــاراتی خود از قبیــل ماهنامه 
و  ماشــین آالت  فصلنامــه  آبادگــران،  پیــام 
کتاب هــای پرســش و پاســخ را در معــرض دید 
بازدیدکننــدگان قــرار داد. همچنیــن در مدت 
زمان برگزاری نمایشــگاه فعالیــت اعضای این 

سندیكا بر روی پرده به نمایش در آمد، عالوه 
گفتگوی رو در  بر این، در غرفه سندیكا فضای 

ح پرسش و پاسخ مهیا بود. رو و طر
بر اساس مشاهدات عینی استقبال شرکت ها 
و افــراد حاضــر در نمایشــگاه از غرفــه ســندیكا 
ارتبــاط  و  تعامــل  امــكان  و  بــود  چشــمگیر 
بیشــتری بــا شــرکت های جدیــد فراهــم شــد. 
مهنــدس محمــد غنــی زاده قائــم مقــام دبیــر 
سندیكای شــرکت های ساختمانی ایران طی 
کراه و نشست های  بازدید از همه غرفه ها، مذا
زیادی با شرکت کنندگان و متولیان نمایشگاه 
در خصــوص فعالیت ها و برنامه های ســندیكا 
صــورت داد و آنهــا را بــه عضویــت و شــرکت در 

این فعالیت ها تشویق نمود.
دســتیابی بــه اقتصــاد دانــش بنیــان، ارتقــای 

بهــره وری در حــوزه ســاخت و ســاز و مدیریت 
هــدف  بــا  ســاختمان ها  در  انــرژی  مصــرف 
جلوگیری از هدر رفت انرژی در آنها، از اهداف 
برگــزاری این نمایشــگاه بــود. همچنین ایجاد 
سیاســت های  تحقــق  بــرای  الزم  بســترهای 
ســاختمان،  صنعــت  در  مقاومتــی  اقتصــاد 
حرکــت در مســیر توســعه اقتصــادی صنعــت 
ســاخت و ســاز و معرفــی  آخریــن توانمندی ها 
و فناوری هــا در عرصــه صنعــت ســاختمانی و 
صنایع وابســته، از مهمترین موضوعات مورد 

توجه این نمایشگاه بود.
و  تجهیــزات  انــواع  نمایشــگاه  ایــن  در 
سیســتم های  ســاختمانی،  ماشــین آالت 
گرمایشــی، محصــوالت نماهای  سرمایشــی و 
و  مصالــح  ســاختمان ها،  بیرونــی  و  داخلــی 
ســنگ های ســاختمانی، انــواع پوشــش های 
و  پارکــت  ســرامیك،  کاشــی،  دیــوار،  و  ســقف 
و تجهیــزات  لــوازم  انــواع  کــف،  پوشــش های 
بــرق و روشــنایی، تاسیســات، لولــه، اتصاالت 
و شــیرآالت، در و پنجــره، ابــزار و یــراق، رنــگ، 
چســب، رزیــن و عایــق، آسانســور و باالبرها از 
ســوی شــرکت های داخلــی عرضه شــده بود و 
10 شــرکت خارجــی نیــز در زمینــه در و پنجــره، 
دکوراســیون، معمــاری و فناوری هــای نویــن، 
صنعــت  در  را  خــود  دســتاوردهای  آخریــن 
کردنــد.الزم به ذکر اســت در  ســاختمان ارائــه 
حاشــیه ایــن نمایشــگاه »نخســتین همایــش 
در  مقاومتــی  اقتصــاد  اجرایــی  راهكارهــای 

صنعت ساختمان« برگزار شد.

 برگــزاری همایــش نقــش صنــدوق ضمانــت 
ایــران در حمایــت از توســعه خدمات فنی و 

مهندسی 
نقــش  همایــش  در  ســیدعلی  ســیدکمال 
صنــدوق ضمانــت ایران در حمایت از توســعه 
خدمات فنی و مهندســی با اشاره به اینكه در 
کمی برنامه پنجم توســعه مقرر شــده  اهــداف 
که در ســال 94، 80 میلیارد دالر صادرات  بود 
دالیــل  بــه  گفــت:  شــود،  محقــق  غیرنفتــی 
کاالی  دالر  میلیــارد   80 صــادرات  مختلــف 
افــزود:  وی  اســت.  نشــده  محقــق  غیرنفتــی 
ایــران در  نقــش صنــدوق ضمانــت صــادرات 
حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی، 
که در ســال 84 تحت عنوان  بــه آیین نامــه ای 
کاال و خدمات  آیین نامه تأمین مالی صادرات 
همانــا  کــه  بازمی گــردد  بــود،  شــده  تدویــن 

نقش معماران و مبحث 19 در هدررفت انرژی ساختمان ها

حضور فعال سندیکای شرکت های 
ساختمانی در دومین نمایشگاه 

ساختمان و صنایع وابسته  
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عامــل  بانک هــای  آیین نامــه،  ایــن  براســاس 
که نســبت به اعطای تســهیالت  مجــاز بودنــد 
بــه  بانــک  منابــع خــود  از محــل  میان مــدت 
کثر 10  صادرکننــدگان با دوره بازپرداخــت حدا
کنند. رئیس هیأت مدیره انجمن  ساله اقدام 
صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران 
اعطــای  نظامنامــه  در  متأســفانه  امــا  افــزود: 
توســعه  صنــدوق  محــل  از  ارضــی  تســهیالت 
صــادرات، این موضوع رعایت نشــده اســت و 
این برنامه و اعطای تســهیالت، تنها به بانک 
اســت. وی  توســعه صــادرات محــدود شــده 
ادامه داد: متأســفانه 95 درصد منابع و اعتبار 
بانک هــا برای واردات صرف می شــود و تنها 5 
درصــد منابــع به ســمت صادرات اســت، پس 
باید منابع بانک ها را به سمت صادرات سوق 
کرد: امسال تراز  دهیم. ســیدعلی خاطرنشان 
که 42  تجاری برای اولین بار مثبت شده، چرا 
میلیــارد دالر صادرات بدون نفت داشــته ایم، 
کــه میــزان واردات 41 میلیــارد دالر  در حالــی 

بوده است. منبع: فارس

دومین نمایشگاه بین المللی 
پروژه ایران برپا شد

دومیــن نمایشــگاه بین المللــی پروژه ایــران روز 
یكشــنبه 5 تــا روز هشــتم اردیبهشــت با حضور 
342 شرکت خارجی از 34 کشور جهان در محل 
دائمی نمایشــگاه های بین المللــی تهــران آغــاز 
کرد. این نمایشــگاه به عنوان بزرگ ترین  کار  به 
نمــــایشگاه بین المللــی تخصصــی ســاختمان 
کشــورهای مختلف از سراســر دنیا در  بــا حضور 
ایــران با مجــوز ســازمان توســعه تجــارت ایران 

و  تجــارت  معــدن  صنعــت،  وزارت  حمایــت  و 
وزارت راه و شهرسازی، سندیكای صنعت برق 
ایران و با همكاری شــرکت نوژن راد برگزار شــده 
گزارش شــرکت سهامی نمایشــگاه های  بود. به 
نمایشــگاه  دومیــن  در  ایــران،  بین المللــی 
بین المللی »پروژه ایران« شرکت هایی از اتریش، 
انگلیــس،  اردن،  اســلوونی،  اســپانیا،  آلمــان، 
ارمنســتان، امارات، ایتالیا، بلغارستان، بلژیك، 
همچنیــن  داشــتند.  شــرکت  ترکیــه  و  تایــوان 
نمایندگانی از تونس، پرتغال، روسیه، رومانی، 
ژاپن، دانمارك، جمهوری چك، چین، فرانسه، 
لبنــان،  صربســتان،  ســریالنكا،  ســوئیس، 
نیجریــه،  مجارســتان،  مالــزی،  هلنــد،  هنــد، 
کره جنوبی و یونان در این نمایشگاه  کرواسی، 
حاضــر بودنــد. ایــن شــرکت ها در زمینــه تولیــد 
ســاختمانی،  مصالــح  ســنگین،  ماشــین آالت 
ســنگ طبیعــی و سیســتم های سرمایشــی و 
گرمایشــی فعــال بودنــد و آخریــن نوآوری هــای 

و  بازدیدکننــدگان  بــه  عرصــه  ایــن  در  را  خــود 
عالقه مندان ارائه داده بودند. الزم به ذکر است 
نمایشگاه بین المللی ساختمان »پروژه ایران«، 
پــروژه  نمایشــگاه های  مجموعــه  از  بخشــی 
کشورهای  که IFP Group در  ساختمان اســت 
مصــر، لبنان، اربیــل، بغداد، قطر و ایــران برگزار 
می کنــد. نــام »پــروژه« مشــهورترین عنــوان در 
نمایشگاه های خاورمیانه به شمار می آید؛ این 
نمایشگاه ســاالنه هزاران شــرکت بین المللی را 
گــرد هم  کشــور در سراســر جهــان  از بیــش از 50 
مــی آورد و فرصت هــای تجــاری بیلیــون دالری 
ایجــاد می کنــد. IFP Group  بــه عنوان شــرکت 
بین المللــی برگزارکننــده نمایشــگاه، هــر ســاله 
کشور برگزار می کند.  بیش از 40 نمایشگاه در 7 
نمایشــگاه های  تنهــا   ،IF نمایشــگاه های 
که از حمایت ســازمان های توســعه  منطقه اند 
تجــارت، وزارتخانه هــا و ســازمان های مرتبــط 

بهره مندند.

  اخبار صنعت ساختمان

ســازمان  زیربنایــی  امــور  توســعه  و  فنــی  معــاون 
گفــت: بــا توجــه بــه اینكه  مدیریــت و برنامه ریــزی 
از  دولــت  دارنــد،  اقتصــادی  توجیــه  آزدراه ههــا 
در  خصوصــی  بخــش  ســرمایه گذاران  مشــارکت 
ایــن حوزه اســتقبال می کنــد. غالمرضا شــافعی در 
 حاشیه شورای برنامه ریزی و توسعه استان بوشهر
 درگفــت وگــو بــا خبرنــگاران افــزود: آزاد راه بوشــهر 

بــه شــیراز نیز یكــی از پروژه های مهم منطقه اســت و ســرمایه گذاران این 

که عالقه مند به سرمایه گذاری در این زمینه  اســتان 
کمك  هســتند، می توانند با مشارکت به استان خود 
کنند. شــافعی با اشــاره به اجرای پروژه های راه آهن 
کــرد: پــروژه راه آهن بوشــهر می تواند  کشــور بیــان  در 
کشــور باشــد. به  یكــی از راه هــای ارتباطی مهم برای 
گفتــه وی، ایــن خط آهن خزر، آســیای میانه و قفقاز 
را بــه خلیج فارس اتصال می دهد و برای اجرای این 

کمكی نیاز باشد، انجام خواهد شد.        اردیبهشت- ایرنا پروژه هر 

   
 راه استقبال می کند
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پدیده افزایش جمعیت در شهرها و در پی آن 
گســترش شــهرها مشكالت بســیاری به همراه 
که یكی از مهتریــن آنها ترافیک  داشــته اســت 
کم تردد در قسمت های مرکزی شهرهای  و ترا
بــزرگ می باشــد. یكــی از راهكارهــای موجــود 
بــرای رفــع ایــن معضــل، احــداث تونل هــای 
بــه  کــه  ارتباطــی طویــل درون شــهری اســت 
کاهــش هزینه  دلیــل صرفه جویــی در زمــان و 
کمتر، افزایش  کوتاه، مصرف انــرژی  ســفرهای 
کاهــش تأثیــرات زیســت محیطی، از  ایمنــی و 

کاماًل توجیه پذیر است. ]1] نظر اقتصادی 

1. ضرورت تونل سازی در تبریز
جمعیــت   90 رسمی ســال  سرشــماری  طبــق 
شــهر تبریز برابر با یک میلیون و ششصد و نود 
و پنج هزار و نود و چهار نفر )094,695,1( بوده 
کــه بــا در نظرگیــری جمعیــت شــهر تبریز طبق 
کــه یــک میلیون و  آمــار سرشــماری ســال 85 
پانصــد و هفتــاد و نــه هــزار و ســیصد و دوازده 
خ رشــد  نفــر )312,579,1( بــوده اســت]2[، نــر
جمعیــت ایــن شــهر برابــر بــا 1/4% می باشــد. 
گونــه ای  از طرفــی ســاختار شــهری تبریــز بــه 
کز اداری، تجاری، بازار،  که عمدتًا مرا می باشد 

بهداشــتی، آثار باســتانی و سایر ســاختارهای 
حیاتــی شــهر در مرکز شــهر بــه صورت فشــرده 
که با توجه  گرفته اند، این در حالی اســت  قرار 
به بافت ســنتی و تاریخی شهر، محدوده مرکز 
کامــاًل غیرمنطبــق بــا اصــول  شــهر بــه شــكلی 
عمدتــًا  معابــر  و  خیابان هــا  بــا  و  شهرســازی 
کارآمد ساخته شده  باریک، غیراســتاندارد و نا
کــه امــكان دسترســی راحــت، ســریع و  اســت 
کز  کن در این شــهر به مرا بی دردســر مردم ســا
حســاس و الزم را بــا مشــكالت بســیار مواجــه 
که دسترســی به این  نمــوده اســت به طــوری 
کــز مســتلزم صــرف هزینــه و وقــت بســیار  مرا
می باشــد و ایــن موضــوع به یكی از مشــكالت 

اساسی شهر تبریز تبدیل شده است.
بــا بررســی شــرایط ترافیكــی شــهر و سیســتم 
اطــراف،  شــهرک های  و  شــهرها  ارتباطــی 
ســازمان قطار شــهری تبریز 4 مســیر اصلی در 
داخــل شــهر و یک مســیر ریلی در مســیر شــهر 

گرفته است. ]3] جدید سهند در نظر 
خط 1: 

که از  کیلومتــر بــا 18 ایســتگاه  بــه طــول 17/2 
میــدان ائل گلــی آغــاز، ســپس بــا عبــور از بلــوار 
کری، بلــوار 29 بهمــن، خیابان امام  شــهید با

گلســتان و  بــاغ  خمینــی، چهــارراه محققــی، 
لــه ختم می شــود.  کــوی ال خیابــان خیــام بــه 
کیلومتــر از مســیر بــا دو تونــل مجــزا  حــدود 8 
بــه صــورت عمیــق طراحــی شــد و بــه صــورت 
  )TBM( همزمان با دو دســتگاه حفــاری تونل
حفــاری  متــری   25 تــا   16 حــدود  عمــق  در 

گردیده است.
خط 2:

 20 شــامل  کیلومتــر   22/4 حــدود  طــول  بــه 
قراملــک  زمین هــای  محــدوده  از  ایســتگاه 
کود آلی( شــروع شده، سپس با عبور  )کارخانه 
از خیابــان وحــدت و میــدان قراملــک )اولیــن 
ایســتگاه(، خیابــان آخونــی، خیابــان قــدس، 
خیابــان  دانشســرا،  میــدان  امیــن،  ســه راه 
عباســی، میــدان شــهید فهمیــده، ســه راهی 
ولیعصــر و میــدان اســتاد معیــن در نهایــت در 

میدان بسیج خاتمه می یابد.
خط 3:

به طول حدود 15 کیلومتر و شامل 14 ایستگاه 
از فرودگاه بین المللی تبریز آغاز ســپس با عبور 
از میــدان بــزرگ آذربایجــان، خیابــان انقالب، 
میــدان دانشســرا و خیابــان ارتــش بــه پایانــه 
بــزرگ اتوبوس های بین شــهری تبریز واقع در 

مجری: شرکت مهندسی پل و ساختمان الموت

یز  تونل های عمیق  در چهار سوی تبر
و می دهند خبر از سوت متر
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کسائی ختم می شود. بزرگراه شهید 
 

شكل شماره 1- مسیر خطوط چهارگانه مترو تبریز

خط 4:
کیلومتر شــامل 18 ایســتگاه به  به طول 15/4 
شــكل حلقه ای در مرکز شــهر سه مسیر فوق را 

به هم ارتباط می دهد.
خط تبریز سهند:

ایــن خــط در محــل ایســتگاه 18 بــا خــط یک 
از  عبــور  بــا  و  بــوده  مشــترک  ایســتگاه  دارای 
کتورســازی به ســمت شــهر  کارخانه ترا مقابل 

جدید سهند ادامه خواهد یافت.

2. چالش های خاص تونل سازی در تبریز
و  کارفرمایــان، طراحــان  مهمتریــن خواســته 
پیمانــكاران در اجــرای فضاهــای زیرزمینی در 
محیط هــای شــهری عبــارت اســت از احداث 
کیفیت، قابلیت اســتفاده در حال  ســازه ای با 
کمترین مزاحمت برای فعالیت های  و آینــده، 
کیفیــت،  روزانــه شــهری و تضمیــن همزمــان 
ایمنــی، زمــان و اهداف توســعه ای می باشــد. 
تونل سازی در محیط های شهری )در مقایسه 
ج شــهری  بــا تونل ســازی در محیط هــای خار
محدودیت هــای  و  گی هــا  ویژ بــاز(  فضــای  بــا 

ح زیر دارد: ]1] بیشتری به شر

مسیریابی و چیدمان مربوط به ایستگاه ها، 1 
پایانه هــا و تأسیســات مرتبــط بــا توجــه به 
وجود ســازه های زیرزمینی و روزمینی موجود 
شــهری، امــكان تملیــک آنها و بررســی امكان 
کــم جمعیتــی از نقــاط مختلف به  هدایــت ترا
اساســی  و  حیاتــی  مكان هــای  بــه  و  یكدیگــر 

کاهش مشكالت ترافیكی شهر. شهری و 

قابلیت دسترســی برای انجام تحقیقات 2 
و مطالعــات مربــوط به ســاخت و اجرای 
پــروژه بــا توجه به وجــود ســازه های زیرزمینی 
و روزمینی موجود شــهری مخصوصًا در بافت 
کم باالی ساختمانی  که دارای ترا مرکزی شهر 

می باشد.

ســطح 3  در  تاریخــی  آثــار  وجــود  امــكان 
شــهر و یــا زیر زمیــن با توجه به پیشــینه 
تاریخــی شــهر تبریز و آســیب دیــدن آنها حین 
تأسیســات  یــا  و  ایســتگاه ها  تونلهــا،  ســاخت 

مربوط به آنها.

پیامدهــای مرتبــط بــا عملیات ســاخت 4 
تونلها، ایســتگاهها و تأسیســات مربوط 
به آنها در ســازه های شــهری موجــود از جمله 
نشســت ســطح زمین و یــا پیامدهای زیســت 
آبهــای  میــزان  در  تغییــر  جملــه  از  محیطــی 

زیرزمینی شهر و …

تداخــل عملیــات ســاخت و پشــتیبانی 5
از تونلهــا و ایســتگاهها بــا فعالیت هــای 
و  معابــر  برخــی  در  ترافیــک  ایجــاد  و  شــهری 
خیابان های شــهر با توجه بــه قرارگیری تونلها 

در مسیر پرتردد شهری

شرایط خاص ژئوتكنیكی و زمین شناسی 6 
شــهر تبریز از جمله تغییــرات مكرر بافت 
زمین، وجود آبهای زیرزمینی، خطر روانگرایی 
ک به هنــگام زلزله، وجود برخــی قناتهای  خــا
گســل های  وجــود  و  فرســوده  و  ناشــناخته 

متعدد و مستعد زلزله در محدوده شهر

3.خط یک مترو تبریز
بــه عنــوان مهمتریــن  یــک متــرو تبریــز  خــط 
کیلومتر  کریدور ارتباط شــهری به طــول 17/2 
از  عبــور  از طریــق  را  منتهی الیــه شــرقی شــهر 
مناطق پرجمعیت شــهر، مرکــز و خیابان های 
اصلی و حیاتی شــهر به منتهی الیه غربی شــهر 
متصــل نمــوده اســت و بدیــن ترتیــب امــكان 
کز مهــم و حیاتی را  دسترســی مســافران به مرا

فراهم می نماید.
کیلومتر   بــرای اجــرای تونلهــای خــط یــک، 9 
از مســیر در محــدوده شــرقی شــهر بــه صورت 
ترانشــه باز و تونلهــای نیمــه عمیــق و به روش 
گردیده و مابقی مســیر جمعًا  NATM حفاری 
کیلومتر به صورت تونل عمیق  بــه طول 16/2 
و در دو مســیر رفت و برگشــت، توســط شــرکت 
مهندســی پــل و ســاختمان المــوت طراحی و 
بــا اســتفاده از دو دســتگاه حفــار )TBM( اجرا 

شد.
با توجه به اینكه جنس زمین در بخش عمده 
مســیر تونل خط یک به صورت شــن و ماســه 
الی دار )حــاوی بولــدر بــا ابعــاد قابــل توجــه( 
بــا ضخامــت ســربار در حــدود 5/5 تــا 20 متــر 
بوده و عمدتًا در زیر ســطح آب های زیرزمینی 
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گرفتــن  گردیــده و همچنیــن بــا در نظــر  واقــع 
مالحظــات اقتصادی، فنی و محدودیت های 
دســتگاه  از  اســتفاده  گزینــه  بهتریــن  ح،  طــر
ک  حفــاری مكانیــزه بــا ســپر تعــادل فشــار خــا
 )Earth Pressure Balance Shield-EPBS(

تشخیص داده شد.

EPB 4.  دستگاه حفار مکانیزه
 EPB نــوع   TBM از  اســتفاده  بــا  تونل ســازی 
ک   کاهــش هرچه بیشــتر ریزش خا بــه منظــور 
نشســت های  نمــودن  محــدود  و  کنتــرل  و 
کــه ایــن  ســطحی زمیــن توســعه یافتــه اســت 
ک حفاری شــده در  کنتــرل حجم خــا مهــم با 
کنار عمل آوری آن و نهایتا مدیریت فشار مورد 
کار تونــل صورت  نیــاز بــرای نگهــداری جبهــه 
پذیرفتــه و از مهمترین عوامــل تضمین کننده 
بهره برداری و عملكرد موفقیت آمیز TBM نوع 

EPB می باشد.]4]
اجزای اصلی دســتگاه های حفــار)TBM( نوع 

ح ذیل می باشد: EPB به شر
پوسته )SHIELD(: سازه ای فوالدی متشكل 

از سه قسمت اصلی زیر می باشد:
کاترهد، سیستم محرک  که  قســمت ابتدایی: 

اصلی و نقاله مارپیچ را دربر می گیرد.
که سیســتم رانش و سیســتم  قســمت میانی: 

نقاله را دربر می گیرد.
که تجهیزات نصب پوشش  قســمت انتهایی: 

گروت را دربر می گیرد. تونل و سیستم تزیرق 

 

شــكل  شــماره 2- نمای شــماتیک دســتگاه حفار 
EPB مكانیزه از نوع

از  مجموعــه ای  بوســیله  رانــش  نیــروی   
را  جلویــی  قســمت  کــه  فشــاری  جک هــای 
بــا اســتفاده از لبــه پوشــش اجــرا شــده تونــل 
)ســگمنت ها( به عنوان سكوی عكس العمل، 
بــه ســمت جلــو می رانــد. جک هــای فشــاری 
کــرده و برای  گروهــی عمل  گانــه  یا  بطــور جدا
فراهــم نمــودن  قابلیــت هدایــت اصلــی برای 
ســپر جلویی عمــل می کنند. بــرای هدایت در 
کــم، بخش هــای میانی  قوس هایــی با شــعاع 
و انتهایــی پوســته دســتگاه به صــورت اتصال 

مفصلی ساخته می شود.]3]
مشــخصات فنی دســتگاه های حفــار مكانیزه 

ح زیر می باشد:  خط یک مترو تبریز به شر
• TBM  مدل EPB ساخت  NFM  فرانسه

• قطر حفاری: 6/88 متر
:)Shield( ســپر  جلوئــی  قســمت  قطــر   • 

 6/86 متر 
 :)Shield( ســپر  انتهایــی  قســمت  قطــر   • 

6/85 متر

• طول سپر )Shield( : 9/99 متر 
 60-Shield(:  mm35( ضخامت بدنه سپر •

 Bucket tool, Cutter ابزارهای برشی شامل •
disk, Scraper, Ripper جمعــًا بــه تعــداد 185 

عدد
کل دستگاه: 620 تن • وزن 

کیلونیوتن • نیروی جلوبرنده دستگاه: 44000 
کیلووات • توان مصرفی دستگاه:  1820 

گزیمم پیشــروی دستگاه: 80 میلی متر بر  • ما
دقیقه

5. پوشش دیواره تونل )سگمنت(
کار تونل، پوشش  همزمان با پیشروی ســینه 
نهایــی دیــواره تونــل از طریــق نصــب قطعات 
بتنــی پیش ســاخته )ســگمنت( بــا قطــر تمام 
شــده  6 متــر و متشــكل از 6 قطعــه )5 قطعــه 
 30 ضخامــت  بــه  کلیــد(   قطعــه   1  + اصلــی 
ســانتیمتر و طــول 1/40 متر مطابق شــكل زیر 
اجرا می شــود و همزمان با پیشــروی دســتگاه 
حفــار، فضــای خالــی مابیــن قطعــات بتنــی و 
گروت و مواد  دیواره حفاری شده تونل توسط 

آب بندی پر می گردد.
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شكل شــماره 2 - قطعات بتنی پیش ساخته 
نصب شده در تونل

کارخانه تولید سگمنت  .6
واحــد  یــک  تبریــز  متــرو  یــک  خــط  پــروژه  در 
کارخانه سگمنت با مدرنترین امكانات تجهیز 
گردیــد و  ســاخت قطعــات بتنی بــا قالب های 
سیســتم  بــه  مجهــز  کــه  بتنــی  پیش ســاخته 
گرم می باشــند،  عمــل آوری بــه روش بخار آب 

انجام شد.
 

کارخانــه تولیــد  شــكل   شــماره 4-نمــای داخلــی  
سگنمنت

 

اســتفاده  مــورد  راد  و  گســكت   -5 شــماره  شــكل 
جهت آببندی و اتصال سگمتها

جهــت آب بنــدی درز بیــن ســگمنت ها از یک 
گسكت  کم به نام  نوار الستیک مصنوعی مترا
بیرونــی  قــوس  نزدیــک  شــده  اجــرا  شــیار  در 
سگمنت استفاده می شــود. همچنین جهت 
تنظیــم قرارگیری و اتصال اولیه ســگمنت ها از 

کانكس استفاده می گردد. راد و 

 

کانكس مورد استفاده جهت  شكل شماره 6- 
اتصال رینگها

پــس از نصــب قطعات بتنــی در دیــواره تونل، 
تزریــق دوغــاب در  بــه  اقــدام  دســتگاه حفــار 
فاصلــه مابیــن قطعــات نصــب شــده و دیواره 
که ایــن دوغاب عالوه بر نقش  تونــل می نماید 
کاهــش  و  موجــود  خالــی  فضــای  پرکنندگــی 
میــزان نشســت ســطح زمیــن، باعــث افزایش 
آب بنــدی تونــل، تثبیــت دیــواره بتنــی نصب 
شــده و یكپارچه ســازی محیط اطــراف دیواره 

بتنی تونل می گردد.

 

ک حفاری شده توسط  شكل شماره7- انتقال خا
تسمه نقاله

7.  فرایند حفاری در دستگاه های 
EPB حفار

 ،EPB روش  اســاس  بــر  مكانیــزه  حفــاری  در 
کار بــر روی فشــار تأمین شــده توســط  اســاس 
می باشــد.  اســتوار  کار  ســینه  در  حفــاری  گل 
کار تونــل توســط محفظــه ای بــه نــام  ســینه 
محفظــه حفــاری )chamber( از قســمت های 
که در این محفظه،  دیگر دســتگاه جدا شــده 
کار توســط تیغه هــا و ابزارهــای  ک ســینه  خــا
برشــی نصب شــده بر روی ســر حفار دســتگاه 
کاترهــد نامیده می شــود خراشــیده و وارد  کــه 

محفظه می گردد.

ک حفاری شــده  شــكل شــماره8- انتقــال خا
گن توسط وا

ک موجود در محفظه حفاری توسط نقاله  خا
حلزونــی موجــود در انتهــای پایینــی محفظــه 
ج و بــرروی تســمه نقالــه موجــود در  از آن خــار
ک را  دســتگاه ریخته می شود. تسمه نقاله خا
پس از طی طول دســتگاه به انتهای دســتگاه 
ک  خــا حمــل  لوکوموتیوهــای  بــه  و  رســانده 

منتقل می نماید.
 

 

ک حفــاری شــده  شــكل شــماره 9- انتقــال خــا
گن توسط وا

کار در این فرایند با ایجاد تعادل  فشــار ســینه 
ک حفاری  خ نفوذ خا در ســرعت پیشروی و نر
شــده بــه داخــل محفظــه حفــاری بــا میــزان 
ج شده از این محفظه توسط نقاله  ک خار خا
که بــرای این  حلزونــی شــكل ایجــاد می گــردد 
ک حفاری شــده و موجود در سینه  منظور خا
کار می بایســتی به شــكل مناســب بهســازی و 
گردد تا توزیع یكنواخت و مناسبی  عمل آوری 

گردد. کار اعمال  از فشار به سینه 

ک )فوم( از  شكل شــماره 9- تزریق عمل آورنده خا
کاترهد نازل های 
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یــک متــرو  پــروژه خــط  بهســازی مناســب در 
تبریز با توجه به شــرایط ژئوتكنیكی مســیر و با 
گردیده است. با  استفاده از فوم حفاری انجام 
کثریت مســیر تونل های عمیق  توجه به اینكه ا
خــط یک متــرو تبریز در زیــر تــراز آب زیرزمینی 
زیــر  از  مســیر  اعظمــی از  بخــش  و  گرفتــه  قــرار 
ســاختمانها و یا تأسیسات شهری عبور نموده 
ک داخل  است، توجه به بهسازی مناسب خا
چمبــر، یكــی از اساســی ترین مــوارد در اجرای 

مناسب تونل های مسیر بوده است. 

8. اجرای پروژه خط یک متروی تبریز
المــوت  ســاختمان  و  پــل  مهندســی  شــرکت 
عملیــات احــداث تونل هــای عمیــق خط یک 
متــروی تبریــز را پــس از تحویــل دســتگاه های 
 )EPC( ح و ســاخت حفار و در قالب قرارداد طر
گروه های  کارشناســان و  آغــاز نمــوده و توســط 

اجرایی ایرانی خود به اتمام رسانده است.
 

T.BMشكل شماره 10 - مونتاژ دستگاه های حفاری

با توجه به اینكه بخش اعظم مســیر تونل این 
پــروژه )حــدود 3100 متر( در زیر بافت فرســوده 
مناطــق مســكونی شــهری و برخی ســازه های 
حســاس و مهــم شــهری همچــون پــل روگــذر 
لــه واقع  چهــارراه آبرســان و زیرگــذر چهــارراه ال
گردیــده بود، بررســی پایــداری ســاختمان ها و 
ابنیــه موجود در مســیر حفــاری و لزوم حفاری 
دقیــق و ایمــن تونل هــا بــه یكــی از اصلی تریــن 
کــه نیازمند  گردید  چالش هــای پــروژه تبدیــل 
انجام مطالعات تكمیلی مورد نیاز بوده است. 
ســاختمان های  شناســائی  بــا  منظــور  بدیــن 
و  فنــی  شــرایط  تعییــن  و  مســیر  محــدوده 
زمین شناســی  پروفیــل  تهیــه  آنهــا،  پایــداری 
مســیر، مطالعــات نرم افزاری و عددی شــرایط 
زمیــن و ســازه های واقــع شــده بــر روی ســطح 
زمین در اثر عبور دســتگاه های حفار و احداث 
در  و  انجــام  آن  ریســک  آنالیــز  انجــام  و  تونــل 
کنتــرل دقیق  زمــان حفــاری تونل نیــز عالوه بر 

زمیــن،  زیــر  از  حفــاری  تمامی پارامترهــای 
عملیــات پایــش و مونیتورینگ شــرایط ســطح 

گرفت.  زمین نیز انجام 
دوگانــه  عمیــق  تونل هــای  احــداث  عملیــات 
خــط یــک قطار شــهری تبریز به عنــوان یكی از 
کشــور،  کالنشــهر تبریز و  مهمتریــن پروژه هــای 
علیرغــم مشــكالت و موانــع فــراوان بــا تــالش و 
کارگــران  و  کارشناســان  کوشــش مهندســین، 
کوچكتریــن انحــراف و هرگونــه  ایرانــی، بــدون 
همچــون  اجرایــی  مشــكالت  و  خســارات 
غیراســتاندارد  و  غیرمتعــارف  نشســت های 
زمیــن، آســیب های ســازه ای و… بــا رضایــت 
کارفرمــا و مســئوالن شــهری بــه پایــان  کامــل 

رسید.
 

تونل اول در شهریور ماه 1394 و تونل دوم نیز 
در بهمن ماه همان سال با خروج موفقیت آمیز 
دســتگاه های حفار از شــفت ایســتگاه شــماره 
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16 واقــع در میــدان امــام حســین)ع( تبریز، با 
کالنشهر  حضور و استقبال مسئولین استان و 

تبریز به اتمام رسید.
 بدیــن ترتیــب مســیر خــط یــک قطار شــهری 
بــا اتمــام عملیــات ســاخت تونل هــای  تبریــز 
عمیــق بــه صــورت یكپارچه درآمــده و با اتمام 
عملیات احداث ایستگاه ها و نصب تجهیزات 
گرفت. مربوطه، مورد بهره برداری قرار خواهد 

 

ح مترو اصفهان را  منابع مالی طر
کنند کره ای تامین می  بانك های 

گفت:  کره جنوبی  سرپرست یك هیات تجاری 
منابــع مالــی طــرح متــرو و ســالن های اجالس 
همایش های بین المللی اصفهان با استفاده از 
کره ای تامین خواهد شــد.  ظرفیــت بانك های 
اداره ارتباطــات رســانه ای شــهرداری اصفهان 
روز شنبه 4 اردیبهشت به نقل از حنین حداد 
کره  جنوبی به  که به سرپرســتی هیات تجــاری 
کــرد: هیات  کــرده اســت، اعالم  اصفهــان ســفر 
کــره ای آمادگــی بهره بــرداری از دو تــا ســه پروژه 
کار خــود دارد. وی  کالن اصفهــان را در دســتور 
در دیدار با شــهردار اصفهان افــزود: این هیات 
زیرســاختی،  بخش هــای  همــه  در  می توانــد 
سخت افزاری و نرم افزاری با شهرداری اصفهان 
کنــد. حــداد بــا اشــاره بــه بازدیدش  همــكاری 
همایش هــای  اجــالس  ســالن های  پــروژه  از 
گفت: این پــروژه طراحی  بین المللــی اصفهان 
کنون 60 درصد  کــه تا بی نظیــری دارد و از آنجا 
پیشــرفت فیزیكــی داشــته اســت، می تــوان در 

تكمیل این پروژه سرمایه گذاری کرد. وی ادامه 
داد: طرح سالن های اجالس اصفهان نیازمند 
که با استفاده از ظرفیت  بانك های  اعتبار است 
کــرد.  کــره ای، ایــن مشــكل را مرتفــع خواهیــم 
کــره ای خاطرنشــان  سرپرســت هیــات تجاری 
کــرد: ایــن هیــات، طــرح  متــرو اصفهــان را نیــز 
کار قرار  بــه عنوان پــروژه بلندمــدت در دســتور 
می دهد و منابع مالی مورد نیاز آن را نیز تامین 

کرد.     منبع: ایرنا- 4اردیبهشت خواهد 

معــاون وزیــر راه و شهرســازی: قطعــه یــك 
آزادراه تهران-شــمال مســیر تهران چالوس 

کوتاه می کند کیلومتر  را 60 
مدیرعامــل  و  شهرســازی  و  راه  وزیــر  معــاون 
شــرکت ســاخت و توســعه زیربناهــای حمل و 
گفــت: قطعــه یــك آزادراه تهــران-  کشــور  نقــل 
کیلومتر  شــمال مســیر تهران تــا چالــوس را 60 
کوتاه می کند. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه 

گفت: با بهره برداری  و شهرسازی، علی نورزاد 
از قطعــه یك آزادراه تهران - شــمال مســافران 
کمتر تردد می کنند.  کیلومتر  در این مســیر 60 
وی دربــاره آخرین وضعیت احــداث و تكمیل 
کرد،  راه  آهن قزوین- رشــت نیز ابراز امیدواری 
براســاس برنامــه، ایــن پــروژه ریلــی در صورت 
کامل و به موقع اعتبارها در خرداد ماه  تأمین 
امســال به بهره برداری برسد. وی افزود: سال 
گذشــته 8 هــزار میلیــارد ریال اعتبــار در 11 ماه 
به شــرکت ساخت و توســعه زیربناهای حمل 
کشــور تخصیــص یافــت و روزهــای آخر  و نقــل 
ســال 1394 نیز 10 هزار میلیــارد ریال پرداخت 
شــد. با این نوع تخصیص، برنامه  ریزی معنی 
و مفهوم خود را از دســت می دهد. وی درباره 
زمان بهره بــرداری از قطعه یك آزاد راه تهران- 
کیلومتری  گفــت: ایــن قطعــه 32  شــمال نیــز 
شــهید  بزرگــراه  و  آزادگان  بزرگــراه  تقاطــع  از 
همــت در تهــران شــروع می شــود و بــا عبــور از 
کن، ســولقان، امامــزاده عقیل، تونــل تالون و 
دره النیــز به ســه راهی شهرســتانك می رســد. 

اخبار صنعت ساختمان
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کتــاب ایــران و شــاخص های جهانی توســعه به قلــم مهندس  مراســم رونمایــی از 
آل یاسین روز شنبه 21 اردیبهشت ماه با همكاری جامعه مهندسان مشاور ایران، 
کشــاورزی  مرکــز دایــره المعــارف بــزرگ اســالمی و اتــاق بازرگانی، صنایــع، معادن و 
کثیری از فرهیختگان، اســاتید  ایــران در مرکــز همایش های رایزن با حضــور تعداد 
و  اقتصــادی، اجتماعــی و... مدیــران تشــكل ها  دانشــگاه، نخبــگان حوزه هــای 
کشــاورزی و  انجمن هــای مهندســی و مدیــران ســتادی وزارت نیــرو، وزارت جهاد 

دفتر پژوهش های مجلس شورای اسالمی و.... برگزار شد.

رونمایی از کتاب
 ایران و شاخص های جهانی توسعه

در این مراسم ابتدا دکتر موسوی بجنوردی رئیس 
مرکــز دایره المعــارف بــزرگ اســالمی در خصــوص 
نقش انســان، فرهنگ و اندیشــه در توسعه بیان 
به ســخنرانی پرداختند. ایشان مقوله فرهنگ را 
اساسی ترین و مهم ترین عامل توسعه به معنای 
واقعی دانســته و علت اصلی عدم توسعه پذیری 

ایران را بی توجهی به اندیشه های واالی انسانی 
و فرهنگی اعالم داشتند.

انصــاری  محمدرضــا  مهنــدس  ادامــه  در 
نایب رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران بــه  عنــوان 
مهنــدس  از  تشــكر  ضمــن  بعــدی  ســخنران 
آل یاســین بــه خاطر زحمــات ایشــان در تحریر 

کتــاب ارزشــمند ایــران و شــاخص های جهانی 
توســعه بــه  نقــش بی بدیــل مهندســان در امر 
توســعه پرداخــت. ایشــان در ادامــه آمارهــای 
کتــاب را بــه  عنــوان مرجــع  ارائه شــده در ایــن 
خوبی برای دریافت عمق مشــكالت اقتصادی 
کشــور دانســته و ابــراز امیــدواری  و توســعه ای 
کــرد این گونه مطالــب و آمارهای دقیق و توجه 
گرفتاری هــای بــه وجــود آمــده طــی  بــه علــل 
گذشــته به  نوعی بیدار باشــی برای  ســال های 
مســئوالن بــه اســتفاده از پتانســیل های بزرگ 
کشــور و ســرمایه های عظیم انسانی متخصص 

در رسیدن به توسعه اساسی باشد.

مدیریــت  شــورای  رئیــس  رامینــه  مهنــدس 
جامعــه مهندســان مشــاور ایــران ســخنران 
بعــدی مراســم ، ضمــن ســالم و تشــكر از همــه 
حضــار بــرای قبول دعــوت جامعــه و حضور در 
گفت: تشكر ویژه دارم از دکتر بجنوردی  مراسم 
کمال محبت امكانات این مرکز ارزشمند  که در 
را در اختیار جامعه مهندسان مشاور ایران قرار 
دادنــد و خــود ایشــان و همكاران محترم شــان 
از هیــچ چیــزی در جهــت برگــزاری این مراســم 

دریغ نكردند.
ایشــان ادامــه داد: مــا در جامعــه مهندســان 
مشــاور ایــران وظیفه و رســالت خودمــان را در 
کشــور می دانیــم و تمام  فعالیــت برای توســعه 
کار  کوشــش جامعــه را در این مســیر بــه  هــم و 
کــه موجودیت و بقاء  می گیریــم. بدیهی اســت 
جامعــه بــه ادامــه حیات اعضــاء جامعــه یعنی 
شــرکت های مهنــدس مشــاور بســتگی دارد و 
کشــور اســت. یعنــی بایــد  حرفــه مــا ســازندگی 
راه، راه آهــن، ســد، پاالیشــگاه، نیــروگاه بــرق، 
بنــدر و فــرودگاه، تصفیــه خانــه آب و فاضالب، 
گاز و برق، و البته  خطــوط انتقال آب و نفــت و 
کــه بــرای رفــاه و آســایش  مســكن و هــر آنچــه 
تــا  کنیــم  را طراحــی  دارد  مردم مــان ضــرورت 
که در  ســاخته شــوند. حرفه ما ایجــاب می کند 
کشــور و به تبع آن حفاظت از  مســائل توســعه 
محیط زیســت و پایداری آن حســاس باشــیم. 
که ما طراحی می کنیم و می ســازیم  هــر آنچه را 
زیرساخت توسعه قلمداد می شوند، همه آنها 
که می بایستی باشند تا  ضرورت هایی هســتند 
توســعه بتوانــد اتفاق بیافتد، ولی داشــتن آنها 

دال بر وجود توسعه نیست.
مهنــدس رامینه افزود: وجود این تفكر و تعهد 
که جامعه  کشور است  به بهبود و توسعه پایدار 
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مهندسان مشاور را در راستای غنای فرهنگ 
و تعالــی بــه حرکت در می آورد و بــر آن می دارد 
کــه توســعه پایــدار و حفاظت از محیط زیســت 
را در ســر لوحــه اهداف خودش قــرار دهد.  به 
که سیاســت ها  همین جهــت وقتی می بینیم 
که در پیش رو داریم  و اقدام هــای ما با هدفی 
زاویــه پیــدا می کنــد، وظیفــه ملــی و حرفــه ای 
بــه صــدا  را  زنگ هــا  کــه  خودمــان می دانیــم 
در آوریــم. ســمینارها و نشســت های علمی که 
که از طرف جامعه  برگزار می کنیم و یا نشریاتی 
منتشــر می شــوند همــه در جهــت تحكیــم و 

اشاعه این  تفكر است.
کــه دوســت بزرگوارمان جناب  این پیامی اســت 
کتــاب  در  یاســین  آل  احمــد  مهنــدس  آقــای 
 " ایــران  در  توســعه  ریــزی  برنامــه  تاریخچــه   " 
کتــاب 10 برنامــه توســعه در  بــه مــا داد.  در ایــن 
کشــور مرور و ارزیابی شــدند و نشان داده شد که 
با وجود ســپری شــدن قریب به 70 ســال از عمر 
کــه برمبنــای برنامه های 7  طرح هــای عمرانــی 
ســاله و 5 ســاله در این مدت برنامه ریزی شــده 
گذاشــته شــده اند و صــرف میلیاردها  و بــه اجرا 
زمــره  در  مــا  هنــوز   ، کشــور  دارائی هــای  از  دالر 
کشــور های در حــال توســعه نام برده میشــویم. 
کردیم و سعی  کتاب را ما در جامعه منتشــر  این 
کردیــم بــه دســت همــه مســئوالن و متفكــران 
کتــاب مــورد اســتقبال زیــادی قــرار  برســانیم.  
گرفت و تجدید چاپ هم شــد. ولی مهندس آل 
یاسین به این قناعت نكرد. او مصمم بود ما را از 
ایــن خواب خوش خیالی بیــدار کند و در جهت 
گســترده ای کتــاب قبلــی اش مطالعــات   ادامــه 
 را در زمینه موانع و کاستی های توسعه کشور آغاز 
کرد. نتیجه این مطالعات در این کتاب که امروز 
به مناسبت رونمائی آن در این محفل متفكرین 
گفت مقدس  و در ایــن محل به جرأت می توان 
جمع شده ایم متجلی شده است. کتاب "ایران 
و شــاخص های جهانــی توســعه" زنگی نیســت 
کــه مــا آن را بــه صــدا درآورده ایم، ناقــوس بزرگی 
که با تمام هیبت به صدا در آمده اســت،  اســت 
کمال تأسف  گر این فریاد هم ما را بیدار نكند با  ا
کــه مــا توســعه پذیر  نتیجه گیــری ایــن تحقیــق 

نیستیم به حقیقت خواهد پیوست.
رئیس شــورای مدیریت جامعه به عدم وجود 
کتاب و  کافــی بــرای تجزیــه و تحلیــل  فرصــت 
در  داد:  ادامــه  و  نمــود  اشــاره  آن  یافته هــای 
کتــاب بــه شــاخص های زیــادی اشــاره شــده 
شــاخص های  بــا  را  کشــور  شــاخص های  و 

کــه می توان  کــرده،  کشــورهای دیگــر مقایســه 
همه این شــاخص ها و مقایســه ها را زیر سؤال 
بــرد ولی نمی توان حاصــل و برآیند آنها را انكار 
کــرد. اما من می خواهــم توجه شــما بزرگواران 
کنــم و  را فقــط بــه یكــی از شــاخص ها جلــب 
 . اســت  کامیابــی  و  نشــاط  هــم شــاخص   آن 
مــا  کــه  آنطــور  یــا   Gross Happiness Index
و   GDP مثــل  می کنیــم،  بیــان  را  شــاخص ها 

GNP. این یكی هم GHI است. 
ســال  چنــد  همیــن  تــا  اصــوال  کــه  شــاخصی 
پیــش در ســطح جهانــی مغفــول مانــده بود و 
همواره ما برای مقایســه و اندازه گیری توســعه 
بــه  GDP و GNP و شــاخص های اقتصــادی 
کرده ایــم و آنهــا را معیــار قــرار داده ایم و  اشــاره 
کافی نیست. توسعه  که  این نشان داده شده 
کیفیــت زندگــی  انســان و رفــاه و آســایش او و 
چیــزی فراتــر از توســعه اقتصــادی می طلبــد. 
کــه در خیابان هــای تهــران یــا هر شــهر  وقتــی 
دیگرمــان راه می رویــم و بــا قیافه هــای اخمــو 
و عبــوس و بــا مردمی خشــمگین و پرخاشــگر 
کــه اذعان  مواجــه می شــویم چــاره ای نداریم 
کنیــم ایــرادی اساســی و بنیادیــن بــر اجتماع 
کم  گشــته و نشــاط و شــادی خیلی  مــا چیــره 
گــر ســرزندگی و نشــاط از  رنــگ شــده اســت. ا
جامعــه ای بــه جوانــی جامعــه ایــران فاصلــه 
کند نمی تــوان به آینده این اجتماع زیاد  پیدا 
کــه برنامه ریــزان و  امیــد بســت. اینجــا اســت 
که از چارچوب  سیاســت گذاران وظیفه دارنــد 
داده هــا و شــاخص های اقتصــادی پــا را فراتــر 
و  شــادی  و  انســانی  توســعه  بــه  و  گذاشــته 
که در آن زندگی می کند  رضایــت او از محیطی 
بــرای  بــه معنــای وســیع آن متمرکــز شــده و 
حرکت در مســیر ارزش گذاری و رفاه و آســایش 

و شادی انسان ها قدم بردارند.
کــه ما در  وی افــزود: بــه همیــن جهــت اســت 
جامعه مهندســان مشــاور به این جمع بندی 
کتــاب "ایــران و  کــه بــرای رونمائــی  رســیدیم 
شــاخص های جهانی توســعه" مســدع اوقات 
شــما فرهیختــگان و بــزرگان بشــویم و از شــما 
کتــاب را جــدی تلقی  کــه پیــام این  بخواهیــم 
کــدام از ما اشــاعه ایــن پیام را  بفرمائیــد و هــر 
بــه قــول همــكار  وظیفــه خودمــان بدانیــم و 
مســگرپور  مهنــدس  آقــای  عزیــزم  دوســت  و 
کــه وقتی امروز این  کنیم  بتوانیم شــما را قانع 
سالن و این مرکز را ترک می فرمائید با این تفكر 
که من چــه می توانم انجــام دهم و چه  باشــد 

که بــرای رهائی خــودم و فرزندانم  بایــد بكنــم 
کــه در آن افتاده ایم  کشــورم از ایــن دایره ای  و 

کوچک بردارم. قدمی هر چند 
مهنــدس رامینه در پایان ضمن تقاضا از همه 
برای پذیرش این حقیقت تلخ و عریان و عدم 
تالش برای اقناع خود و سایرین به ایرادگیری 
قــرار  مقایســه  مبنــای  کــه  شــاخص هائی  از 
گرفته انــد، افــزود: هــدف فقط مقایســه اســت 
که  عدد خالص بی معنا است حاال مقایسه ای 
شده کمی بدتر و یا بهتر در واقع فرقی نمی کند. 
تــه جــدول  کــه در  اســت  ایــن  تلــخ   واقعیــت 
قــرار داریــم و برای ارتقاء و بیــرون آمدن از این 
گرفتار  کــه به دســت خودمــان در آن  چالــه ای 
شــده ایم باید حرکتی بكنیــم. این تقاضای ما 

از شماست.
کاوه ســیروس عضــو  دکتــر  در ادامــه مراســم 
هیأت علمی دانشــگاه امیرکبیــر و دکتر صدیق 
بــزرگ  دایره المعــارف  مرکــز  فكــر  اتــاق  عضــو 
گاز، بــه  اســالمی و مشــاور بین المللــی نفــت و 
ترتیــب بــا موضوعــات »گــذر از دوران جوانــی 
بــه پختگــی در امر توســعه« و »مبانــی اقتصاد 

پایدار« سخنرانی نمودند.
و  ســخنرانان  حضــور  بــا  مراســم  خاتمــه  در 
از  رونمایــی  مراســم  فرهیختــگان  از  تعــدادی 
کتــاب ایــران و شــاخص های جهانــی توســعه 
انجــام  و ســپس  مهنــدس احمــد آل یاســین 
گزارشــی به چرائی تدوین  نویســنده اثر با ارائه 
کتــاب خــود پرداخــت و ادامــه داد: در طــول 
کارآمــدی و  ســال های خدمــت بــا مشــاهده نا
گیر و پردست انداز  کندی نظام اداری دست وپا 
کــه  شــد  باعــث  توســعه  موانــع  همچنیــن  و 
پرسشی دغدغه همیشگی من شود و آن اینكه 

کامیاب نیست؟ چرا ایران در  فرآیند توسعه 
کتاب دو پیام داشــت  ایشــان ادامــه داد ایــن 
کــه باوجــود داشــتن  و پیــام اول ایــن اســت 
ســند چشــم انداز بیست ســاله، سیاست های 
کارشــناس  هــزار  صدهــا  مصــوب،  و  کالن 
کافــی، اقلیــم  متخصــص و نخبــه، اعتبــارات 
گاز طبیعی و...   متنــوع و ذخایر عظیم نفت و 
اینكــه  دوم  پیــام  و  نرســیده ایم؛   به جایــی 
دولــت فربــه و پهن پیكر و پرهزینــه و مدیریت 
دیوان ســاالری  و  شــخصی نگر  و  ســلیقه ای 

کامیابی است.  پردست انداز عامل این عدم 
کشــور  گفــت:  مهنــدس آل یاســین در پایــان 
برای تغییر و تحول در مدیریت سیســتماتیک 

نیازمند عزم سیاسی و ملی است.
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کــه در برون ســپاری  مهمتریــن ریســک هایی 
ح زیر است: وجود دارد به شر

ریسک انجام وظیفه 
ســازمان های ارائه دهنــده خدمــات بایــد بــه 
که در قرارداد  وظایف خود مطابــق با مواردی 
تصریح شــده اســت، عمل نماینــد. ولی بعضًا 
کــه شــرکت ها بــه تعهدات  مشــاهده می شــود 
بــه  یــا  و  ننمــوده  عمــل  قراردادهــا  در  خــود 
شــكل اســتاندارد و در زمان توافق شده عمل 

نمی نمایند.
ریســک دیگــر برون ســپاری در ایــن خصوص، 
امــكان تغییر نیازهای ســازمان دریافت کننده 
گر  کاهش این ریســک، ا خدمات اســت. برای 
نیازهای ســازمان استفاده کننده تغییر نماید، 
بایــد قرارداد نیز تغییر نماید. این مورد باید در 
که سازمان سرویس گیرنده  قراردادها ذکر شود 
بتوانــد تا حــدود معینی خواســته ای خود را از 

کاهش دهد. سرویس دهنده افزایش و یا 

مهندس حسین انصاف پور

برون سپاری، راهی برای رهایی؟
ریسک های برون سپاری

ریســک دیگر در این خصوص این است 
که ممكن است سازمان خدمات دهنده 
ســازمان  کاری  رویه هــای  و  اهــداف  بــا 
اصلــی آشــنا نباشــد. ســازمان ها باید در 
ایــن خصــوص شــرکت های ارائه دهنده 

خدمات را آموزش دهند.

ریسک به وجود آمدن رقیب
ایــن خطر همیشــه برای ســازمان وجود 
ارائه دهنــده  ســازمان های  کــه  دارد 
خدمــات، بــه عنــوان رقیــب وارد بازارها 
گردند. به عنوان مثال شــرکت اسچوین 
ســاخت  در  فعــال  آمریكایــی  )شــرکتی 
دوچرخــه( ســاخت بدنــه دوچرخه های 
خود را به شــرکتی تایوانی به نام جاینت 
گــذار نمــود. بعد از چند ســال شــرکت  وا
تایوانی به عنوان رقیبی قوی وارد شــده 

و بازار شرکت آمریكایی را از بین برد.
بــرای از بین بردن این ریســک شــرکت ها 
بــه صــورت  را  می تواننــد دوره همــكاری 
کننــد بــه  اســتراتژیک در قراردادهــا ذکــر 
شكلی که امكان کپی برداری از تكنولوژی 

و یا به دیگرسپاری را محدود سازد.

کارمندان  تضعیف روحیه 
داخل شرکت 

در  ریســک ها  عمده تریــن  از  یكــی 
و  روحیــه  بــر  آن  تأثیــر  برون ســپاری، 
کارایی پرسنل درون ســازمان می باشد. 
گونه ای از بازســازی اســت  برون ســپاری 
کــه همواره بر جایگزین نمودن نیروهای 
کار  کار پاســخ می دهــد. وقتــی نیروهــای 
کار را به بیرون  که شرکت شان  می بینند 
ممكــن  می نمایــد  منتقــل  ســازمان  از 
بی میلــی  احســاس  خــود  کار  در  اســت 
نمــوده و حتــی ممكــن اســت از ایــن نیز 
کردن برآیند.  فراتــر رفته و در مقام تالفی 
بــه  خصــوص  ایــن  در  کــه  تحقیقــی  در 
انجام رســیده اســت، بیش از یک ســوم 
مخالــف  شــرکت ها  حرفــه ای  کارکنــان 
که  برون ســپاری هســتند. زیرا معتقدند 
کار ریســک از دســت دادن شــغل را  این 

برای آنها به همراه خواهد داشت.

 برون ســپاری؛ برخالف پنداشت رایج، 
رها شــدن از برخی مسائل و مشکالت 
ناشی از انجام امور نت توسط نیروهای 
ســازمان ماشــین آالت نیســت. تعلل و 
سســتی نیروهای درون ســازمان و  افت 
کیفیت آنها در اثر انجام کارهای روتین، 
کار  در حیــن  کنترل هــای الزم  ضعــف 
بــه دلیل خودی بــودن نیروهــا ، پرهزینه 
بودن و یا عدم امکان دسترسی و یا نیاز 
بــه تجهیــزات تخصصی بــرای تعمیر و 
کمبــود نیروهایــی  بازســازی قطعــات، 
خرابی هــای  پاســخگوی  بتواننــد  کــه 
و...  باشــند  ماشــین آالت  تخصصــی 
کاســتی های جــدی انجــام  بــه عنــوان 
درون  نیروهــای  توســط  نــت  کارهــای 

سازمانی شناخته می شوند.

 قسمت پایانی
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که  ریســک دیگــر در ایــن خصــوص این اســت 
کارکنان ممكن است که این احساس را داشته 
کار شرکت های همكار  که مدیران آنها  باشــند 
کار آنها تشــخیص داده اند. در  را شایســته تر از 
کارکنان ممكن  هنگام برون ســپاری بعضــی از 
اســت به شــرکت های خدمات دهنده منتقل 
کنند، به بخش های  شوند، تغییر شــغل پیدا 
دیگــر شــرکت خــود منتقــل شــوند و یــا حّتــی 
برون ســپاری  بازنشســته شــوند.  یــا  و  اخــراج 
می توانــد فرهنگ ســازمانی را به ســمت از هم 
پاشــیدگی ســوق دهد و به جای ایجاد اختیار 
از  آنهــا را دچــار  کارکنــان ســازمان  و ارزش در 
خودبیگانگــی نمایــد. بــرای از بین بــردن این 
ریسک مدیران سازمان ها باید فرهنگ سازی 
مناســبی را در ســطح ســازمان خود بــه وجود 

آورند.

کاهش ارزش سازمان 
یكــی از مهمتریــن ریســک های برون ســپاری 
و  دانــش  اســت  ممكــن  کــه  اســت  ایــن 
مهارت هــای موجــود در ســازمان بــه مــرور بــه 
گــردد. حّتی  ســازمان خدمات دهنده منتقل 
ممكــن اســت شــرکت خدمات دهنــده فــوت 
و فــن ســّری ســازمان را بــه رقیبــان بفروشــد. 
کاهــش این ریســک،  بــرای از بیــن بــردن و یــا 
ســازمان ها بایــد در قراردادهــای مابیــن خود 
که ســطح دسترســی  مــوادی را در نظر بگیرند 
شــرکت ارائه دهنــده خدمــات بــه شــرکت را به 
اطالعــات در ســطح همــان فعالیــت محــدود 
گذاری قــرارداد به طرف ثالث  کــرده و امكان وا

را از بین ببرند.

کنترل  کاهش   ریسک 
می توانــد  ســپاری  بــرون  خصــوص  ایــن  در 
ریســک های زیــر را بــرای ســازمان بــه همــراه 

داشته باشد:
مقایســه  در  پیمانــكار  کنتــرل  دشــواری   -1
بــه  کارکنــان و وابســتگی ســازمان  کنتــرل  بــا 

پیمانكار
2- وابستگی سازمان به پیمانكار

کاهش انعطاف پذیری  -3
4-  مدت طوالنی قراردادهای برون سپاری

کاری ســازمان در طــول  5- تغییــر در شــرایط 

زمــان )دشــواری بازگشــت بــه شــرایط پیش از 
برون سپاری(

 
ریســک از دست داده دانش فنی در ارتباط 

کشفیات جدید تکنولوژیکی  با 
با بــرون ســپاری فعالیت ها، ســازمان شــانس 
خــود بــرای ابــداع روش هــا و تكنولوژی هــای 
کــه بــرون  جدیــد و بهتــر انجــام فعالیت هایــی 
کــرده اســت را از دســت می دهــد. بــا  ســپاری 
گــر چه تــوان خــود را  بــرون ســپاری ســازمان ا
صــرف فعالیت هــای اصلی و اســتراتژیک خود 
می کند اما برای فعالیت هایی که برون سپاری 
کنندگان بیرونی  کرده است همیشه به تأمین 

وابسته می ماند.
بــه بیــان دیگــر، ریســک ها پیامدهــای منفــی 

برون سپاری در جدول 2 آمده است.
منفــی  پیامدهــای  و  ریســک ها   :2 جــدول    

برون سپاری
کننده 1-  وابستگی به فروشنده و تأمین 

2- هزینه های پنهان
3- از دســت دادن دانــش فنــی در ارتبــاط بــا 

کشفیات جدید تكنولوژیكی

4- از دســت دادن رقابت در تحقیق و توسعه 
)R&D(بلندمدت

کــردن با یک فروشــنده  5- ریســک همــكاری 
که دسترســی مستقیم و غیر مستقیم  متقلب 

به
که ممكن  اطالعــات و دانــش فنی بنــگاه دارد 
اســت از آن در آینــده علیــه شــرکت اســتفاده 

شود.
ارائــه  در  الزم  توانمندی هــای  فقــدان   -6

دهنده خدمات
7- مشكالت ارتباطی و هماهنگی

ح مواردی از برون سپاری های مطر
• بوئینــگ طی قــراردادی با چندین شــرکت، 
تأمیــن ابــزار و تجهیــزات فنــی مورد نیــاز خود 
گــذار نمــوده و بدیــن ترتیب  را بــه پیمانــكار وا
توانســته اســت تعــدادی از انبارهــای خــود را 

کند. تعطیل 
کفش هــای  فروشــنده  تریــن  بــزرگ  نایــک   •
کارخانــه،  هیــچ  مالــک  جهــان،  در  ورزشــی 
دستگاه، ابزار، یا مستغالت عمده ای نیست. 
گســترده ای اســت  آنچه دارد، نظام اطالعات 
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بــرداری  بهــره  آنهــا  از  و  می آمیــزد  هــم  بــه  کــه 
می کند.

کامپــک رایانــه را خــود طراحــی می کنــد ولــی   •
ســپرده  کالیفرنیــا  در  شــرکتی  بــه  را  آن  تولیــد 
اســت. نظــام اطالعاتــی ایجــاد رابطــه بــا تولید 
عهــده  بــه  نیــز  بازاریابــی  همچنیــن  و  کننــده 
کارگزارانــی بهتر از  کــه البته از  کامپک می باشــد 

خود در این زمینه ها استفاده می کند.
• شــرکت صنعتــی بوتان تعداد پرســنل خود را 
کاهــش داد ولــی  از 900 نفــر بــه حــدود 200 نفــر 
میــزان فــروش آن چندین برابــر افزایش یافت. 
گر  حــدود 120 پیمانكار و بیش از هزار ســرویس 
خدماتــی و به همین تعــداد نماینده فروش در 
کار تولید و فروش محصوالت  شبكه این شرکت 

و همچنین ارائه خدمات را به عهده دارند.

گســتر نیــز از جمله  شــرکت های ســاپكو و ســازه 
کارخانــه در  بــدون  کننــده  تولیــد  نمونه هــای 

ایران می باشند.

سطوح برون سپاری
برون ســپاری را می توان در سطوح فعالیت زیر 

انجام داد:
component parts در سطح قطعات و اجزاء

individual در سطح فرد
 functional در سطح وظیفه

process در سطح فرآیند
سئواالت اساسی در برون سپاری

(?Why( 1- چرا برون سپاری؟
اســتراتژی  بایــد  اساســًا  شــما  ســازمان  آیــا 

کند یا نه؟ برون سپاری را انتخاب 
منافع و ریسک های آن چیست ؟

(?What( کدام فعالیت ها؟  -2
بایــد  را  فعالیت هایــی  چــه  شــما  ســازمان 

برون سپاری نماید؟
(?Whom( کسی؟ 3- به چه 

سازمان شــما فعالیت های انتخاب شده برای 
بــرون ســپاری را بایــد بــه چــه ارائــه دهنــدگان 

گذار نماید؟ خدمتی وا
(How(4- چگونه؟

ســازمان شــما پــس از برون ســپاری فعالیت هــا 
چگونه باید اداره شود ؟

 برون سپاری استراتژیک چیست؟

یــک  از:  اســتراتژیک عبارتســت  بــرون ســپاری 
کــه بتواند  نــگاه اســتراتژیک بــه بــرون ســپاری 
 فرایندهــای مســئله دار، وضــع بــد بهــره وری،
کارکنــان و امثــال آن را در یــک  مشــكالت تــرک 
کنــد. بــر ایــن اســاس  نــگاه بلنــد مــدت حــل 
اقــدام برون ســپاری زمانی اســتراتژیک خواهد 
شــد،که بــا اســتراتژی های بلندمدت ســازمان 
همراســتا شــود، منافــع بــرون ســپاری بعــد از 
گــردد و نتایــج  گذشــت چندیــن ســال پدیــدار 
 مثبــت یــا منفــی آن بــرای ســازمان از اهمیــت
ســپاری  بــرون  باشــد.  برخــوردار  ویــژه ای   
استراتژیک با پرســیدن سواالت اساسی درباره 
رابطــه بــرون ســپاری بــا ســازمان و موضوعــات 
سازمانی زیر،برون ســپاری را در سطح باالتری 

قرار می دهد.
• چشم انداز آینده

کلیدی فعلی و آینده • قابلیت های 
• ساختار فعلی و آینده

•هزینه های فعلی و آینده
•عملكرد فعلی و آینده

• مزیت رقابتی فعلی و آینده

 برون سپاری مدیریت منابع انسانی
کــه در هــر  بــه عنــوان یــک مدیــر بایــد بدانیــد 
کوچک و چه بزرگ نیازمند تقســیم  شــغل چــه 
کارکنان خود هســتید. دســت یابی  وظایــف بــا 
بــه این هدف با تامین خدمات منابع انســانی 
ج از موسســه امكان پذیــر خواهد بود. در خــار

درگیری هــای غیر ســازمانی مشــاغل، هم چون 
نظارت ناعادالنــه ی برخی دولت ها و مانند آن 
ســبب شــده اســت تا آن ها بــه جای به دســت 
کننده  گمراه  آوردن اطالعــات تازه با مشــكالت 
کننــد. آمار نشــان می دهد  دســت و پنجــه نرم 
کوچک و متوســط در حــدود 20 تا  که مشــاغل 
40 درصد وقت خود را برای عمل به الزام هایی 
ســر  بــر  مانــع  بزرگ تریــن  کــه  می کننــد  صــرف 
تولیــدات آن هاســت. مدیــران نمی توانند تنها 
بــا پرداختن به منابع انســانی از پــس مدیریت 

سازمان خود برآیند. 
بهتریــن راه حــل بــرای از بین بــردن دغدغه ی 
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ســازمان ها  در  انســانی  منابــع  خدمــات 
از ســازمان  بیــرون  بــه  ایــن وظایــف  ســپردن 
اســت. با برون ســپاری خدمات منابع انسانی 
ایــن  تامیــن  بــرای  ســازمان  درگیری هــای  از 
کنــار  در  امــروزه  می شــود.  کاســته  خدمــات 
نیــاز بــه مدیــران فــروش و مشــاوران خدمات 
از  بســیاری  برون ســپاری  بــه  نیــاز  باتجربــه، 

احتیاجات شرکت انكارناپذیر است.
کار شدن برای استفاده  اما پیش از دســت به 
از تامین کننــدگان در بخــش خدمــات منابــع 
زمینــه ی  در  دقیــق  بررســی  یــک  انســانی، 
توانمندی هــا، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدها 
گروه  انجــام دهیــد. لینــدا فــورد، مدیر بخــش 
فــورد در رم، می گویــد: از خودتــان بپرســید به 
کجا می خواهید برســید؟ برون ســپاری بخش 
تامیــن خدمــات منابــع انســانی تا چــه میزان 

شما را در رسیدن به هدف یاری می کند؟
از دیــدگاه فــورد ایــن خدمــات ممكــن اســت 

کاستی هایی داشته باشند:
1- بدون هدف یا راهكار باشند.

ســازمان  نیازهــای  دقیــق  بررســی  بــدون   -2
انجام شوند.

کارکنان نداشته باشند.  3- ارتباط مناسبی با 
4- برمبنای استانداردها تنظیم نشده  باشند
کــردن نیازهــا، بایــد از فهرســت  پــس از مرتــب 
انتخــاب  را  اولویت هــا  کوتاه مــدت،  خدمــات 
کارآمــوز به مدت  کنیــد )ماننــد اســتخدام یک 
یــک یــا دو هفتــه(. می توانید چند نــوع از این 
خدمــات را بــا هــم انجــام دهیــد. در انتهــا نیز 

کنید. کارهای خود تهیه  گزارشی از 
کوچــک بــه مــدت طوالنــی همراه  شــرکتهای 
بــا دالیل قابــل قبولــی، موضوع برون ســپاری 
عملیات منابع انســانی را تحســین می کردند. 
بــه  می توانــد  انســانی  منابــع  برون ســپاری 
دلیــل فرصــت دادن به شــرکتها بــرای تكیه بر 
ج از سازمان در مورد عملیات  کارشناسان خار
و  دســتمزد  و  حقــوق  نظیــر  انســانی  منابــع 
را  کارمنــدان  ســربار  هزینه هــای  پاداشــها، 
کیفیــت خدمــات افــزوده و  کاهــش داده و بــر 
که به  به شــرکتهای در حال رشــد اجــازه دهد 

بســته مزدی در حد و اندازه شرکت های بزرگ 
دسترسی داشته باشند. 

که  کوچک نیســتند  امــا تنهــا ایــن شــرکتهای 
از برون ســپاری عملیــات منابع انســانی ســود 
می برنــد. شــرکتهای عظیــم هــم از توســل بــه 
کننده ایــن خدمات  شــرکتهای خبــره فراهــم 
آورد.  خواهنــد  دســت  بــه  زیــادی  چیزهــای 
گــروه  کــس تحلیلگــر و محقــق ارشــد در  پیــر نا
 Info - Tech(   تحقیقاتــی تكنولوژی اطالعات
که "برون سپاری  Research Group(     می گوید 
کامــل  عملیــات منابــع انســانی یــک مفهــوم 
برای شــرکتهای بزرگ خلــق می کند". در ذیل 
بعضــی دیگــر از مهمتریــن دالیــل چرایــی این 

سودمندی آمده است:
کانون توجه تغییر 

رســیدگی به حســاب های مربوط بــه عملیات 
منابع انسانی در شرکتهای بزرگ، از استخدام 
گرفته تا سرکشی به حقوق  اســتعدادهای تازه 
گیر و شــاق اســت.  و دســتمزد  فعالیتــی وقت 
بــه هــر حال بــا انتقــال ایــن قبیــل فعالیتها به 
کــس  نا پیــر  کــه  همانطــور  ثالــث،  شــرکتهای 
داخلــی  انســانی  منابــع  نیروهــای  می گویــد، 
یک شــرکت می توانند توجهشــان را از وظایف 
روزمــره اداری بــه " تغییردهنده هــای رقابتی" 
کنند. اجرای سیاســتها، برنامه ریزی  متمرکــز 
بهــره  انســانی،  ســرمایه  مدیریــت  راهبــردی، 
وری افزایــش یافته و باز ســازماندهی نیروها از 
که به  کار هســتند  کســب و  عملیــات اساســی 

 اقــدام بــرون ســپاری زمانی اســتراتژیک 
اســتراتژی های  بــا  شــد،که  خواهــد 
بلندمدت سازمان همراستا شود، منافع 
بــرون ســپاری بعــد از گذشــت چندیــن 
گــردد و نتایــج مثبــت یــا  ســال پدیــدار 
اهمیــت از  ســازمان  بــرای  آن   منفــی 
 ویــژه ای برخــوردار باشــد. برون ســپاری 
استراتژیک با پرسیدن سواالت اساسی 
درباره رابطه برون ســپاری با ســازمان و 
موضوعات ســازمانی زیر،برون سپاری 

را در سطح باالتری قرار می دهد.
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خوبی می توانند روی خطوط پایین ســازمان 
کارکنــان را افزایــش  گذاشــته و رضایــت  تأثیــر 

دهد.

کاهش هزینه ها:
کوچــک اغلــب بــرای  کــه شــرکتهای  درحالــی 
مدیریــت وظایــف مرتبط بــا منابع انســانی، از 
نظر تجربه های مورد نیاز در مضیقه هســتند، 
بــزرگ  شــرکتهای  بــرای  اصلــی  مســأله  ایــن 
نیســت. بلكــه بزرگترین منفعت برون ســپاری 
منابع انســانی برای شرکتهای عظیم، توانایی 
کــس  نا پیــر  اســت.  هزینه هــا  کاهــش  در  آن 
که شــرکتهای بــزرگ حقیقتًا  می گویــد " جایی 
می توانند از برون ســپاری منابع انســانی سود 

کاهش هزینه ها است". ببرند، 
گزارش جهانی جدید واتسن وایات  بر اســاس 
متوســط  اجرایــی  هزینــه    )Watson Wyatt(
کارمند تمــام وقــت منابع انســانی  بــرای یــک 
ســود  می باشــد.  ســال  در  دالر   284982
انســانی  منابــع  برون ســپاری  شــده  تضمیــن 
از دویســت هــزار دالر تــا میلیونهــا دالر اســت. 
کــه شــما از هزینه هــای مرتبــط با  ولــی زمانــی 
پرســنل  اســتخدام  و  جریــان  در  آموزشــهای 
کتور می گیرید، تعداد  منابع انســانی داخلی فا
زیادی از شرکتها با برون سپاری منابع انسانی 

از نظر مالی منفعت بهتری می برند.

رسیدن به نتیجه مورد نظر
امــروزه یكــی از محدوده هــای منابــع انســانی 
که عمیقًا برون ســپاری شــده اســت، بــرآوردن 
کــه  تحقیقــی  می باشــد.  روزمــره  نیازهــای 
توســط مؤسســه اورســت انجام شــده، روشن 
کــه بیــش از نیمــی از تمامی عملیــات  می کنــد 
که برون سپاری شده اند، شامل  گرفته  انجام 
خدمــات تنظیمی و بــرآوردن نیازهــای روزمره 
که فشــار عظیمی روی  هســتند. تعجبی ندارد 
کارشناسان منابع انسانی برای منطبق بودن 
بــا آخرین تغییــرات قانونی مربــوط به مقررات 
پرداختهــا، چگونگــی اداره شــرکت و مدیریت 
دعــاوی وجود دارد. بدتر آنكه عدم دســتیابی 
روی  توانــد  تنظیمی مــی   مطالبــات  ایــن  بــه 
گذارده و سهامداران  قیمت سهام تأثیر منفی 
شــهرت  و  ناراضــی  را  کارکنــان  و  عصبانــی  را 

کس می گوید "در  کنــد. پیر نا شــرکت را لكه دار 
گــر منطقی باشــند،  نتیجــه شــرکتهای بــزرگ ا
 HRO( به ســمت برون ســپاری منابع انســانی
تجربــه  و  دانــش  بــرای   )= HR Outsourcing
عمیقتــر ایشــان ]در مــورد بــرآوردن نیازهــای 

جدید[ روی خواهند آورد."

کردن محیط تکنولوژی اطالعات ساده 
کــرده و تغییر  کــه یک شــرکت رشــد  همانطــور 
بــه  بایــد  هــم  اش  انســانی  منابــع  می کنــد، 
گونه باشــد. به هر حال ایجــاد تغییر و  همیــن 
اضافــه نمودن حیطه های جدید به سیســتم 
گســترده در شــرکت  مدیریــت منابــع انســانی 
می تواند تالش پیچیده و هزینه افزایی باشد. 
کس می گوید،  که پیر نا خوشبختانه همانطور 
کاهــش هزینه هــا، برون ســپاری منابع  از دیــد 
را  عملیاتــی  هزینه هــای  می توانــد  انســانی 
کاســته و نیاز به خریدن سیســتم های داخلی 

تكنولوژی اطالعات را برطرف می کند.

کارمندان مکان یابی مداوم برای 
حضــور  تنهــا  بابــت  زیــادی  مبلــغ  پرداخــت 
کردن؛  کارمنــد، اقتصــاد را بــه حــال خــود رهــا 
کــه بــه منظــور حــل  کــس هشــدار می دهــد  نا
ایــن مســائل، تعــداد زیــادی بــاز ســازماندهی 
کارکنــان از مكانــی  کــه شــامل مســائل انتقــال 
بــه مكان دیگر اســت، ممكن اســت مــورد نیاز 
کننــده خدمــات منابــع  باشــند. یــک فراهــم 
کارمندان منتقل شــده  انســانی می توانــد بــه 
فراهــم  مناســب،  منــزل  کــردن  پیــدا  بــرای 
و  بــاال  ســطح  و  روزمــره  مراقبتهــای  نمــودن 
برگــزاری  حتــی  و  تفریحــی  فرصتهــای  ایجــاد 
کند. بیش از این موارد،  مراسم عروسی کمک 
شــرکتهای فروشنده این خدمات، خدماتی از 
کارمند  که بابت مواجه شدن  جمله مســائلی 
بــا فرهنــگ جدیــد پیــش می آیــد و نیــز مــوارد 
کــه می تواند در محل  مربــوط به هزینه زندگی 
کارمند انتقالی پیش بیاید  زندگی جدید یــک 

را نیز مهیا می کند. 
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کره در مورد تخفیفات مذا
کوچک، یک برون سپاری  کارهای  کســب و  در 
دســتیابی  می توانــد  انســانی  منابــع  عملیــات 
که شرکت های  سریع به بسته های سودمندی 
کند.  بــزرگ بــه آن دسترســی دارنــد را تضمیــن 
که برون ســپاری  ایــن مــورد پیشــنهاد نمی کند 
منابع انسانی نبایستی برای شرکتهای بزرگ با 
سطوح باالی سوددهی انجام شود. شرکتهای 
امــكان  آنــان  بــه  کــه  معظــم موقعیتــی دارنــد 
تخفیفــات  نظیــر  عواملــی  مــورد  در  می دهــد 
مقــداری روی بســته های خدمــات مفید برای 

کنند. کره  کل مجموعه مذا
که شما نبایستی  در هر صورت مشــخص است 
که حتمن یک فروشــگاه نوع مشــخصی باشید 
منابــع  برون ســپاری  خدمــات  از  بتوانیــد  تــا 
انســانی اســتفاده نماییــد ولــی محدودیتهایی 
کس در این  در ایــن زمینه وجــود دارد. پیتــر نا
که شــما  مورد چنین هشــدار می دهد: " چیزی 
بــه هیــچ وجــه نمی توانیــد آن را برون ســپاری 
کنید، رهبری پایه ای منابع انســانی شــرکتتان 

دیــد  از  همــواره  بــزرگ  شــرکت های  اســت". 
کســی را در اســتخدام داشته  اســتراتژیک، باید 
که بتواند سیاست های شرکت را در نظر  باشند 
کرده و از طرف شــرکت،  گیــری  گرفتــه، تصمیم 
کننده خدمات منابع انســانی در  بــا یک فراهم 
کوچک، این فرد  ارتباط باشــد. در شرکت های 
می توانــد یک مدیر ارشــد هیأت مدیره باشــد. 
که شرکتهای بزرگ باید یک  کس می گوید  پیر نا
کارشناس منابع انســانی اختصاصی استخدام 
کاهش یافته  کننــد تا منافعی نظیــر هزینه های 

و رسیدن به نتایج مورد نظر مدیریت شوند.
کــه می توانیم برون ســپاری  یكــی از وظایفــی را 
کنیــم، خدمــات حقــوق و دســتمزد اســت امــا 
که باید قبل از خرید  برخی سؤاالتی وجود دارد 
خدمــات برون ســپاری حقــوق و دســتمزد باید 

پرسیده شوند:
کننده خدمات حقوق و  قبــل از اینكه با فراهم 
کنید، باید مــوارد ذیل را در  دســتمزد صحبــت 

مورد وضعیت    فعلی تان بدانید:
کار  کارمند در ســازمان شــما مشغول به  •چند 

هستند؟
•آیــا شــرکتتان در پنج ســال آینــده در وضعیت 

رشد قرار خواهد داشت؟
•با چه سرعتی باید یک راه حل )برون سپاری( 

کنید؟ برای وضعیت حقوق و دستمزد ارائه 
و  راه حــل حقــوق  یــک  بــرای  مقــداری  •چــه 

کرده اید؟ دستمزد بودجه 
فنــاوری  زیرســاخت های  از  تــان  شــرکت  •آیــا 
اطالعات الزم برای پشتیبانی از راه حل داخلی 

حقوق و دستمزد برخوردار است؟
•شــرکت تــان بــه چــه میــزان نســبت بــه زمان 
دســتمزدی  و  حقــوق  حــل  راه  یــک  بنــدی 

انعطاف پذیر است؟
کســب اطالعاتــی از دریافتــی  بــه دنبــال  آیــا   •

پرسنل تان نیز هستید؟
• آیــا ارتبــاط بیــن حقــوق و دســتمزد بــا تجزیه 
تحلیل های جبران خدمت یكی از اولویت های 

کارتان است؟ کسب و 
کنتــرل محرمانه بودن  • شــما تا چه میــزان به 
گذاری آن به شــخص  اطالعــات خصوصــی و وا

ثالث رضایت     می دهید؟
گیــری در مورد  • آیا شــرکتتان خواهان ســخت 

کنترل امنیت اطالعات محرمانه است؟
•چــه درجــه ای از انطبــاق را از یــک راه حــل 

حقوق و دستمزدی انتظار دارید؟
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زیربنــدی  بــا  »آشــنایی  آموزشــی  ســمینار 
خ زنجیری و عیب یابی  ماشــین آالت ســنگین چر
آنها« 31 فروردین با حضور دکتر آرمن الكساندریان 
برگــزار  ســاختمانی  شــرکت های  ســندیكای  در 
شد. ســرفصل های این ســمینار آشــنایی با انواع 
زیربندی در ماشــین های مختلف مانند بیل ها و 
کار قطعات زیربندی ماشــین آالت  بلدوزرها، طرز 
ســنگین، عیب یابــی، الگوهای خوردگی، منشــاء 
دربــاره  الكســاندریان  دکتــر  بــود.  خوردگی هــا 
خ زنجیــری  زیربنــدی ماشــین آالت ســنگین چــر
تقســیم  اصلــی  قســمت  دو  بــه  زیردنــده  گفــت: 
کار آن انتقال  کت که  می شود. زنجیر دنده یا اسپرا
کــه هدایت نیرو  نیــرو به زمین اســت و بقیه اجزاء 
ک را بر عهــده دارند.  به درســتی و بــدون اصطــكا
دســتگاه ها  بــه  مربــوط  زیربنــدی  دیگــر  تقســیم 
است. یعنی بولدوزرها از طرفی، و بیل ها و شاورها 
کار در حال  از طرفی. در بولدوزرها 90 درصد زمان 
حرکت از زیربندی اســتفاده می شود. در بیل ها و 
کار متحرک  شاورها زیربندی در 10 درصد از زمان 
اســت.  مختلــف  دوزرهــا  در  شاســی ها  اســت. 
گونه اند. زنجیر زیر دستگاه تشكیل  شاســی ها دو 
یــک بیضی یــا مثلــث را می دهد. به طــور خالصه 
عمــده تفاوت ایــن دســتگاه های زنجیــر مثلثی و 

بیضــی، زنجیــر روغنــی و زنجیر خشــک اســت. در 
دســتگاه های مثلثــی اســتفاده از زنجیــر خشــک 
ممكــن نیســت و زنجیر خشــک در دســتگاه های 
کاربــرد دارد. در مجمــوع  امــروزه از زنجیــر  بیضــی 
کــه در آنها ســر و  خشــک اســتفاده نمی شــود چرا 
کش آمدن  ک باال، خوردگی،  صدای زیاد، اصطكا
در طــول عمــر و... وجــود داشــت.   وی در فرازی 
کید بر خرید قطعات مناسب  از ســخنان خود با تا
بــدون توجه بــه هزینه آنهــا، صرفه جویــی در این 
مــورد را باعــث ایجاد هزینه های بیشــتر مربوط به 
خرابی دستگاه دانست... ماهنامه پیام آبادگران 
گزارش  از خوانندگان محتــرم خود دعوت می کند 
فصلنامــه  در  را  آموزشــی  ســمینار  ایــن  تكمیلــی 

ماشین آالت بخوانند. 
 

برگزاری سمینار آشنایی با موتور دیزل و اجزای 
تشکیل دهنده آن

بــه  مربــوط  آموزشــی  ســمینارهای  پــی  در 
در  کنــون  تــا   1394 ســال  از  کــه  ماشــین آالت 
ســندیكای شــرکت های ســاختمانی ایــران برگــزار 
شــده، دومیــن ســمینار آموزشــی در ســال 95 بــا 
عنــوان »دوره آموزشــی آشــنایی بــا موتــور دیزل و 
 28 سه شــنبه  روز  آن«  دهنــده  تشــكیل  اجــزای 

الت سمینار آموزشی ماشین آ
 چرخ زنجیری برگزار شد

اردیبهشــت با همكاری شرکت هپكو 
و سندیكای شرکت های ساختمانی، 
شــد.  برگــزار  ســندیكای  محــل  در 
مــدرس ایــن دوره آموزشــی مهندس 
دانشــگاه  مــدرس  فتاحــی،  ابراهیــم 
هســكو  کارشــناس  و  هپكــو  جامــع 
که مدرک مهندســی مكانیک  بودنــد 
هپكــو  جامــع  دانشــگاه  از  را  خــود 
کرده اند. ســرفصل های این  دریافــت 
سمینار شامل تاریخچه دیزل، مزایا و 
کار موتور دیزل، چهار  معایب، اساس 
انــواع موتور)تعــداد ســیلندر،  زمانــه، 
ســیلندر،  قرارگیــری  موتــور،  حجــم 
کار و ترتیب احتراق(، آشنایی  مراحل 
کم،  بــا برخی اصطالحات )نســبت ترا
،)... و  بخــار  اســب  کــورس،   طــول 

بــه  مربــوط  سیســتم های  معرفــی   
موتــور و فیلرگیــری و مفهــوم آن بــود.  
گفــت: ایــن  وی دربــاره موتــور دیــزل 
درون ســـــوز  مــــوتور  گونــه ای،  موتــور 
کــه در آن از چرخــه دیزل برای  اســت 
ایجاد حرکت اســتفاده می شود. فرق 
اصلــی آن بــا دیگــر موتورهــا اســتفاده 
کم اســت. در این  از احتــراق در اثر ترا
گونه پیشــرانه ها عمــل انفجار صورت 
ســوخت  مخلــوط  بلكــه  نمی گیــرد، 
کــم بســیار بــاال بدون  و هــوا در اثــر ترا

کم می شوند. جرقه زدن مترا
موتورهای دیزل، به انواع گسترده ای 
کــه بــدون  گفتــه می شــود  از موتورهــا 
نیاز به یک جرقه الكتریكی می توانند 
ماده ســوختنی را شــعله ور سازند. در 
ایــن موتورهــا برای شــعله ور ســاختن 
ســوخت از حرارت های باال اســتفاده 
ابتــدا  کــه  شــكل  ایــن  بــه  می شــود. 
دمــای اتاقــک احتــراق را بســیار بــاال 
می برنــد و پــس از اینكه دمــا به اندازه 
کافی باال رفت ماده سوختنی را با هوا 

مخلوط می کنند و ....
ماهنامه پیــام آبادگران از خوانندگان 
گزارش  محتــرم خــود دعــوت می کنــد 
تكمیلــی ایــن ســمینار آموزشــی را در 

فصلنامه ماشین آالت بخوانند.




