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 نشست

ا ندی ب - دبی س د ای 

ــروع  ــال از ش ــه دو س ک ــال 1320  ــهریور س در ش
نیروهــای  گذشــته،  دوم  جهانــی  جنــگ 
شــوروی  و  بریتانیــا  نظامــی  گــر  مداخلــه 
ســابق، ایــران را بــه اشــغال خــود درآوردنــد. 
ایــن اشــغال تــا پایــان ایــن جنــگ ویرانگــر در 
یافــت. حضوراشــغالگران  ادامــه  ســال 1324 
و  کشــور  توســعه  رونــد  تــا  بــود  شــده  باعــث 
گردیــده  مختــل  آن  اقتصــادی  فعالیت هــای 
کشــور بوجــود  و پیامدهــای نامناســبی بــرای 
کشــور،  آیــد. جاده هــا، بنــادر و خطــوط راه آهــن 
تمامــًا بــرای ارتباطــات نظامــی و حمــل و نقــل 
مرتبــط بــا ایــن فعالیت هــا در اختیــار نیروهــای 
کلــی در  گرفتــه بــود؛ بــه طــور  گــر قــرار  مداخلــه 
کشــور جنــگ، درگیــری، بحــران  تمــام نقــاط 
ویرانگــر و مخــرب ناشــی از حضــور بیگانــگان 

می خــورد.  به چشــم 
از  کشــور  در  قحطــی  بــروز  و  غذایــی  بحــران 
بــود.  جنگــی  چنیــن  پیامدهــای  مهمتریــن 
اســناد  و  مــدارک  در  اعــام شــده  آمــار  طبــق 
مــردم  از  نفــر  4میلیــون  حــدود  موجــود 
همچنیــن  و  جنــگ  و  قحطــی  اثــر  بــر  کشــور 

بیماری هــای ناشــی از آن از بیــن رفتــه بودنــد. 
کشــور در همــه  چرخه هــای اقتصــاد و توســعه 
زمینه هــا متوقــف و در عمــل نابــود شــده بــود. 
فــرا   1324 ســال  در  جنــگ  پایــان  ســرانجام 
رســیده بــود. امــا در چنیــن شــرایطی، قطعــًا 
و  ویرانــی  ایــن  از  رهایــی  بــرای  می بایســت 
کــرد و دوبــاره وطــن  کشــور، تــاش  نابســامانی 
ســندیکایی  تشــکیل  فکــر  ســاخت.  نــو  از  را 
حــوزه  ایــن  در  کــه  شــرکت هایی  از  متشــکل 
ــر  فعالیــت داشــتند، بی شــک از بهتریــن تدابی
کــه از  کشــور بــوده  الزامــی در آن شــرایط ســخت 
گرفــت  ســوی پایه گــذاران ایــن ســندیکا شــکل 
و بــه حقیقــت پیوســت. عجــب فکــری و عجــب 

حکایتــی!
از  پــس  روزهــای  درگیــر  کشــور  کــه  حالــی  در 
گروهــی از فرزندان  جنــگ و پایــان اشــغال بــود، 
کــه دانــش آموختــه مهندســی بودنــد  میهــن 
بــا آینده نگــری و درک  در آن شــرایط ســخت 
ــه تاســیس  کشــور اقــدام ب درســت از وضعیــت 
کشــور  نهــاد مهندســی  مــردم  تشــکل  اولیــن 
کــه تشــکلی را  نمودنــد. تاششــان ایــن بــود 

کــه بتوانــد بــه  بــا ســاختار منظــم شــکل دهنــد 
عنــوان یــک حامــی، مکانــی باشــد بــرای هــم 
کار بــر مبنــای خــرد جمعــی.  اندیشــی و تحقــق 
صــد البتــه محلــی بــرای تبــادل افــکار و نظــرات 
مختلــف بــا برآیندهایــی یــک ســو بــرای بهتــر 
ــد مشــارکت  ــدون تردی و روانتــر شــدن امــور و ب

کشــور.  موثــر و بیشترشــان در ســاختن 
شــرکت های  ســندیکای  تشــکیل  حکایــت 
بــه  شــرایطی  چنیــن  در  ایــران  ســاختمانی 
اســت.  تامــل  قابــل  و  عجیــب  بســیار  واقــع 
 تردیــد نــدارم یکــی از اصولــی تریــن نیت هایــی 
آن  در  خانــه  ایــن  گــذاران  بنیــان   کــه 
گرفتــن  روزگاران ســخت داشــتند، در دســت 
پرچــم حمایــت از آبادگــران بخــش خصوصــی و 
گرفتــن در زیــر ایــن بیرق  تشــویق آن هــا بــه قــرار 
خواســته ای  چنیــن  اســت.  بــوده  پرشــکوه 
می توانســت انســجامی در رایزنــی و تعامــات 
دولــت  مختلــف  بخش هــای  بــا  گــروه  ایــن 
در  ساخت و ســاز  اصلــی  متولــی  عنــوان  بــه 
ــن  ــد و همچنی ــته باش ــراه داش ــه هم ــور را ب کش
می توانســت در ایجــاد و جــاری شــدن قوانیــن 

 و این خانه همچنان 
خانه امید ماست 

سرمقاهل

 به پاس بزرگداشت                سالگی  تاسیس
 سندیکای شرکت های ساختمانی ایران
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کشــور نقــش مهمــی  موثــر و مهــم در ســازندگی 
عرصــه  در  فعــال  خصوصــی  بخــش  بــرای  را 

کشــور ایجــاد نمایــد. مهندســی 
کــه   می تــوان یافــت آن اســت 

ً
امــا آنچــه مســتندا

ایــن تشــکل در تاریــخ 1326/12/11 در تهــران 
و در دروازه دولــت بــا ثبــت در اداره ثبــت اســناد 
کار  کشــور بــه صــورت رســمی آغــاز بــه  ک  و امــا
ســندیکای   1357 ســال  تــا  ســال  آن  از  کــرد. 
اعضــای  بــا  ایــران  ســاختمانی  شــرکت های 
مهمــی  نقــش  کشــور  ســازندگی  در  خــود 
کــه در ســال های پــس  داشــته اند. همانطــور 
امــکان  بــا  را  مســیری  چنیــن  نیــز  انقــاب  از 
ــه  گســترده تر به برکــت اعتمــاد بیشــتر ب حضــور 
ــد؛ مســیری  ــوان فرزنــدان میهــن طــی نمودن ت
کشــور و فرزندان  کــه بــدون تردیــد خادمیــن بــه 
ــده  ایشــان می بایســت بپیماینــد در ایــن  برگزی

مســیر ســخت ســازندگی و آبادگــری. 
کشــور  ــه بخــش خصوصــی  ک ــدی نیســت  تردی
در عرصــه مهندســی و احــداث و در راس آن 
ایــران  ســاختمانی  شــرکت های  ســندیکای 
انقــاب  بلنــد  آرمان هــای  و  اهــداف  پرتــو  در 
خوبــی  بــه  اســت  توانســته  همــواره  اســامی 
پروژه هــای  اجــرای  در  را  محولــه  وظایــف 
بــه  کشــور  زیر بنایــی  و  مهــم  طرحهــای  و 
در  موفقیــت  ایــن  نمونــه  برســاند.  ســرانجام 
اجــرای بزرگتریــن طرحهــای ملــی توســط ایــن 

اســت. مشــهود  کامــًا  بخــش 
فرزنــدان  چنیــن  داشــتن  بــه  میهــن  مــام 
البتــه  صــد  و  متخصــص  فعــال،  اندیشــمند، 
آبــاد  و  ســاختن  جــز  تاشــی  و  آرزو  کــه  کوشــا 
کنــد. کردنــش را نــدارد، همــواره افتخــار مــی 
ثبــت  رســمی  تاریــخ  از  ســال  هفتــاد  امــروز 
ســاختمانی  شــرکت های  ســندیکای 
تاریــخ  ایــن  تردیــد  بــدون  و  می گــذرد  ایــران 
از فرازهــا و فرودهایــی  پــر اســت  هفتادســاله 
کشــور  در  تاریخــی  رخدادهــای  تبــع  بــه  کــه 
بــه وقــوع پیوســته اســت؛ امــا حکایــت وقتــی 
کــه بــا تمــام تحــوالت ســخت  غریــب مــی شــود 
ســندیکا  همچنــان  ســنگین  رخدادهــای  و 
گذشــته  پایــدار و پابرجــا مانــده اســت. دهه هــا 
اســت، موسســین جــای خــود را بــه مدیــران 
دیگــری داده انــد، نســلی عــوض شــده و امــروز 
مهندســی  تشــکل  ایــن  مدیــران  میــان  در 
از  بعــد  ســالها  کــه  هســتند  زنانــی  و  مــردان 
ســندیکا  امــا  آمده انــد  دنیــا  بــه  آن  تشــکل 

هســت. و  بــوده  موثــر  و  پابرجــا  همچنــان 

ــران در  ــاختمانی ای ــرکت های س ــندیکای ش س
کوشــیده اســت در  طــول حیــات خــود همــواره 
مســیر تعامــل بخــش خصوصــی بــا دولت هــای 
کرده نقش  گام بــردارد و تــاش بســیار  مختلــف 
کســب و  موثــر و فعالتــری را در بهبــود فضــای 
گیری هــا و تصمیــم ســازی های  کار و تصمیــم 
مرتبــط بــا حــوزه فعالیــت مهندســی احــداث 

کشــور برعهــده بگیــرد.
ســوی  از  تاشــش  مواقــع  برخــی  در  گرچــه  ا
امــا  مانــده،  پاســخ  بــی  وقــت  دولت مــردان 
هیچــگاه ناامیــد نشــده و بــا توجــه به ایــن نکته 
ــد و  ــدی می شناس ــه ناامی ــور ن کش ــی  ــه آبادان ک
ــه  ــه رســیدن ب ــا امیــد ب ــاره ب ــه خســتگی، دوب ن
ــه داده  ــود ادام ــت خ ــه فعالی ــی ب ــن تعامل چنی
دلیــل  بــه  ســندیکا  جایــگاه  و  نقــش  اســت. 
بــه  منتقــل  کــه  تجربــه ای  و  قدمــت  همیــن 
نســلی نــو شــده و مســیر انتقــال ایــن تجربــه 
همچنــان جــاری اســت، بایــد حتــی پررنگتــر از 

نقــش موجــود باشــد.
کــه بی تردیــد توجــه  گاهــی از ایــن نکتــه مهــم  آ
بــه نظــرات بخــش خصوصــی یکــی از اصــول 
اقتصــادی  رونــق  در  ناپذیــر  انــکار  و  اساســی 
مدیــران  تــا  شــده  باعــث  اســت،  کشــور 
ایــران  ســاختمانی  شــرکت های  ســندیکای 
ــرای  در تمــام ادوار، تــاش و فعالیــت خــود را ب
دفــاع از بخــش خصوصــی و حضــور بیشــتر و 
کشــور  مناســب تر اعضــاء در عرصــه ســازندگی 

کننــد. بیشــتر  و  بیشــتر 

شــرکت های  ســندیکای  مدیــره  هیــات 
دوره  هــر  در  بی تردیــد  ایــران  ســاختمانی 
بــه  اصلــی  و  مهــم  دغدغــه  یــک  عنــوان  بــه 
عملکــرد  و  اراده  بــر  کــه  عواملــی  شناســایی 
عضــو  شــرکت های  اقتصــادی  بنگاه هــای 
کــرده اســت؛  ســندیکا تاثیــر می گــذارد، اقــدام 
اتخــاذ  بــا پیشــهاد و  تــا  تــاش نمــوده  بویــژه 
ــی  ــار عوامل ــرل و مه کنت ــف،  ــای مختل راهکاره
ج از اراده و تــوان ایــن  کنتــرل آن هــا خــار کــه 
از  عبــور  در  خــود  اعضــای  دیگــر  یــا  مدیــران 
اســت،  ســازندگی  مســیر  ســخت  گردنه هــای 

باشــد.
شناســایی و تحلیــل ایــن عوامــل و پیشــنهاد 
کــه می تــوان بــرای آن  اتخــاذ راه هــای مناســب 
وظیفــه ای  داد،  ارائــه  متعــددی  مثال هــای 
ــندیکا  ــیس س ــان تاس ــه از زم ک ــت  ــوده و هس ب

کنــون دنبــال شــده و خواهــد شــد.  ــا  ت
گفــت همــواره ســندیکا  در یــک نــگاه می تــوان 
در ایــن بخــش امتیــاز خــوب و قابــل قبولــی 
طــول  در  اســت.  گرفتــه  خــود  اعضــای  از  را 
ــع  ــر مقط ــدد و در ه ــل متع ــال عوام ــن 70 س ای
موضوعــات جدیــدی بــه عوامــل قبلــی اضافــه 
و  شــناخت  پیش بینــی  دیگــر  کــه  می شــده 
شــرکت های  مدیــران  بــرای  عوامــل  کنتــرل 
عضــو بســیار ســخت و در ظاهــر غیــر ممکــن 
اســت. در چنیــن شــرایطی، بــاز ســندیکا اســت 
شناســایی  بازهــم  و  اســت  امیــد  خانــه  کــه 
بــرای  راه کارهایــی  اتخــاذ  و  جدیــد  عوامــل 

کنتــرل ایــن عوامــل تــازه.
پشــت  و  ســال  هفتــاد  گذشــت  از  بعــد 
و  نشــیب  و  فــراز  همــه  ایــن  سرگذاشــتن 
تجربــه، ایــن همــه ســختی ها و تاش هــا، در 
راه ســازندگی و آبادانــی ایــران، هنــوز هــم ایــن 
خانــه  اســت.  اعضایــش  امیــد  خانــه  خانــه، 
شــرکت های  ســندیکای  نامــش  کــه  امیــدی 
مانــدگار  و  پایــدار  اســت.  ایــران  ســاختمانی 
ــه روی فرزندانــش همــواره  ــتانش ب ــد، آس بمان
گشــوده بــاد تــا نســل بــه نســل بــا خــرد فرزنــدان 
عضــوش پرچــم ســازندگی، وحــدت و تعامــل در 
کشــور را به نســل بعدی منتقل  صنعت احداث 
کننــد. حکایــت بــه پایــان رســید امــا حکایــت 
مانــدگاری ایــن ســندیکای هفتــاد ســاله بــا آن 
گســترده اعضــا و نقــش بی بدیلــش در  خدمــات 
گســترش و رفــاه در  مســیر توســعه، ســازندگی و 

کشــور همچنــان باقــی اســت. 

اســت  پــر  هفتادســاله  تاریــخ  ایــن   
تبــع  بــه  کــه  فرودهایــی  و  فرازهــا  از 
بــه  کشــور  در  تاریخــی  رخدادهــای 
حکایــت  امــا  اســت؛  پیوســته  وقــوع 
کــه بــا تمــام  وقتــی غریــب مــی شــود 
تحوالت سخت و رخدادهای سنگین 
پابرجــا  و  پایــدار  ســندیکا  همچنــان 
گذشــته است،  مانده اســت. دهه ها 
موسســین جــای خــود را بــه مدیران 
دیگری داده اند، نســلی عوض شــده 
و امــروز در میــان مدیران این تشــکل 
که  مهندســی مردان و زنانی هســتند 
سالها بعد از تشکل آن به دنیا آمده اند 
 امــا ســندیکا همچنــان پابرجــا و موثــر 

بوده و هست 
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 نشست

کـــه در ادوار  مهنـــدس منوچهـــر ملکیانی فرد 
مختلف ریاســـت ســـندیکا را بر عهده داشته 
کـــرد: مـــا بزرگداشـــت هفتادســـالگی  عنـــوان 
کـــه قدیمـــی ترین تشـــکل فنی و  ســـندیکا را 
کشـــور اســـت و در ســـاخت و ساز  مهندســـی 
کشـــور نقشـــی تـــراز اول دارد، برگـــزار خواهیم 
کار دشـــواری اســـت  کـــرد. اصـــوال ســـازندگی 
و یـــک مدیـــر ســـازنده نیـــز زندگـــی ســـختی 
دارد. ســـاختن یعنـــی غلبـــه بر ســـختی های 
افزایـــش مدنیـــت و رفـــاه  بـــه  کـــه  طبیعـــت 
از  ســـاختن  می شـــود.  منتهـــی  اجتماعـــی 
وآنچـــه  اســـت  برخـــوردار  باالیـــی  قداســـت 
می شـــود  فعالیت هـــا  ایـــن  دوام  باعـــث 
عشـــق اســـت، لذا وطن پرســـت ترین افراد را 

می تـــوان در بیـــن ســـازندگان دیـــد.
کـــه پایه گذار  کســـانی  کـــه  وی  بـــا بیـــان این 
ســـندیکا بودند و ســـاخت و ســـاز را ســـامان 
بـــه  هســـتند،  تقدیـــر  شایســـته  داده انـــد 
و  پرداخـــت  ســـندیکا  تاســـیس  تاریخچـــه 
کشـــور جنگ  کـــه  کـــرد: بعـــد از ایـــن  عنـــوان 
گذاشـــت، و در زمـــان  جهانـــی را پشـــت ســـر 
پهلوی دوم، دو برنامه 7 ســـاله و سه برنامه 
5 ســـاله توســـعه با نـــام برنامه هـــای عمرانی 
که نشـــان می دهد قرار اســـت  وجود داشـــت 
کـــه ایـــن برنامه هـــا را اجـــرا می کنند  کســـانی 
کشـــور باشـــند. اولین  کلیددار توســـعه پایدار 
برنامـــه توســـط یک شـــورای عالی تهیه شـــد 
که با  و مخالفـــان زیـــادی داشـــت، در حالـــی 
باال رفتن ابعاد ســـاخت و ســـاز داشـــتن یک 

برنامـــه اهمیـــت دارد. اجـــرای ایـــن برنامـــه 
یـــک  بـــود،  ســـال 1334  تـــا  ســـال 1327  از 
ســـازمان برنامـــه موقت نیز در خـــرداد 1327 
کردن این برنامه ایجاد شـــد  بـــرای عملیاتی 
کـــه بعـــد از یک ســـال بـــه مجلس ثابت شـــد 
وجـــود ســـازمان برنامـــه دائمی الزم اســـت. 
پیشکســـوتان ســـندیکا می دانســـتند برنامه 
بایـــد توســـط متخصصـــان اجـــرا شـــود و این 
ســـندیکا را همزمـــان بـــا ســـازمان برنامـــه و 
حتـــی یـــک ســـال و نیـــم زودتـــر از آن ثبـــت 

 . ند د کر
گذشته   ملکیانی فرد افزود: در طی 30 ســـال 
خـــاف  بـــر  موضوعـــی  ندیـــدم  گاه  هیـــچ 
منافـــع ملـــی در ســـندیکا مـــورد توجـــه قـــرار 
بـــوده  گیـــرد و همـــواره منافـــع ملـــی محـــور 

پاسخ هیات مدیره سندیکا 
به پرسش ها و ابهام ها

در کنفرانس خبری نکوداشت هفتادمین سالگرد سندیکای شرکت های ساختمانی مطرح شد

کنفرانس خبری با موضوع نکوداشت هفتادمین سال تاسیس سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران، روز سه شنبه 2 بهمن 
در این سندیکا برگزار شد. در این کنفرانس خبری، جمعی از هیات مدیره سندیکا به اهمیت صنعت احداث در گذر از شرایط 
دشوار اقتصادی کنونی پرداختند و هدف اصلی نکوداشت را تقدیر از بزرگان سازندگی کشور و پاسداشت مهندسی درست 
که  گالبتونچی دبیر سندیکای شرکتهای ساختمانی در آغاز این نشست با ابراز امیدواری از این  ج  کردند.  دکتر ایر عنوان 
کشور در هفتادمین سال تاسیس آن به جامعه شناسانده شود،  جایگاه سندیکا به عنوان قدیمی ترین تشکل مهندسی 
کرد.   کشور عنوان  کمک به بهبود شرایط فعالیت جامعه مهندسی  گی های سندیکا و  هدف نکوداشت را پرداختن به ویژ

نشست
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که پیشـــینیان مـــا ســـندیکا را به  اســـت چـــرا 
کـــه بیشـــترین پـــول الزم  وجـــود نیاورده انـــد 
که  را بگیرنـــد، بلکـــه آن را بـــه وجـــود آوردند 
ســـاخت و ســـاز را به نظم درآورنـــد، رقابت را 
کنند،  ســـالم و قیمت تمام شـــده را شـــفاف 
گـــم شـــده  کشـــور مـــا  کـــه امـــروز در  چیـــزی 
اســـت. ادعا می کننـــد اینقـــدر از دولت طلب 
کلیـــد مملکـــت  دارنـــد یعنـــی انتظـــار دارنـــد 
ح عمرانی در  را بـــه خاطـــر اجـــرای چنـــد طـــر

اختیـــار آنهـــا قـــرار دهند. 
عضو هیات مدیره ســندیکا با اشــاره به زلزله 
خیــز بودن ایــران و پایداری ســاختمان های 
مانــدگاری  راز  آن  برابــر  در  مهندسی ســاز 
کــم و  کثــری، زمــان  کیفیــت حدا طرحهــا را  
کرد و افزود:  قیمت شــفاف و مناســب عنوان 
که به توســعه پایدار رسیده اند از  کشــورهایی 
طریق تشــکلهای خــود به آن رســیده اند، ما 
می خواهیــم ایــن فرهنگ رونــق یابد. هدف 
ما از برگزاری نکوداشــت تقدیر و بزرگداشت از 
کرده اند، و این  کار  که درســت  کســانی اســت 
امــر بهترین توصیه را بــرای دیگران به همراه 
دارد. آنچــه بــرای مــا اهمیــت دارد اتحــاد و 
که  کشــور است  اتفاق بین بخش پیمانکاری 
عمــا متولیــان توســعه و لوکوموتیــو اشــتغال 

هستند. 
کـــرد: مـــا باز بـــه دولت  وی در پایـــان عنـــوان 
کـــه شـــما دولـــت  می گوییـــم درســـت اســـت 
گرفته اند چون  هســـتید اما مـــا را هدف قـــرار 
مـــا ســـربازان خـــط مقدم توســـعه هســـتیم، 
گـــرو بقـــای ماســـت. بـــرای  و بقـــای شـــما در 
گـــذر از ایـــن شـــرایط دشـــوار بایـــد دور هـــم 
جمـــع شـــویم. نبایـــد دولـــت پشـــت درهای 
بســـته بـــرای ســـازنده هفتـــاد ســـاله تصمیم 
بگیـــرد بلکـــه بایـــد رو در رو با آنها به بررســـی 
مشـــکات و رفـــع آن بپـــردازد. بزرگتریـــن راه 
رفـــع مشـــکات نیـــز همـــت و اراده و اتحـــاد 
حافـــظ  کـــه  چنـــان  اســـت  دولـــت  و  مـــردم 
فرمـــود: حســـنت بـــه اتفـــاق ماحـــت جهان 
می تـــوان  جهـــان  اتحـــاد  بـــه  آری  گرفـــت/ 

 . فت گر

فـــارس  خبرنـــگار  ســـوال  بـــه  پاســـخ  در  وی 
درباره چگونگی نقش ســـاماندهی ســـندیکا 

کـــرد: مـــا همواره  در ســـاخت و ســـاز عنـــوان 
گود  بعد از انعقـــاد قرارداد و ارائه نقشـــه وارد 
مـــا در اجـــرا  می شـــویم، یعنـــی ســـاماندهی 
معنـــا می یابـــد و متاســـفانه ضامـــن اجـــرای 
آنچـــه در مســـکن مهـــر انجام شـــد نیســـتیم 
کـــه شـــرکتهای ســـندیکا در آن مقولـــه  چـــرا 
که ساختمان  نقشـــی نداشـــتند. ضمن این 
یکـــی از رشـــته های مرتبـــط به این ســـندیکا 
کار ســـندیکا تنهـــا ساختمان ســـازی  اســـت. 
نیســـت، راهســـازی، بندســـازی، تونـــل و ... 
وجـــود  بـــه  ســـندیکا  ایـــن  اعضـــای  توســـط 
گر در بخش مســـکن مشکات  آمده اســـت. ا
کـــه بخش  زیـــادی داریـــم بـــرای ایـــن اســـت 
مســـکن در دســـت مهندسان نیســـت و آنجا 

کم اســـت.  پـــول حا

گابتونچـــی نیـــز در پاســـخ بـــه ســـوال  دکتـــر 
دربـــاره  کـــرد:  عنـــوان  فـــارس  خبرگـــزاری 
ضـــرورت تشـــکیل ســـندیکا، در دوران بعـــد 
کـــه نیـــاز به ســـاخت  از جنـــگ جهانـــی دوم 
و ســـاز بـــود ســـندیکاها بـــه وجـــود می آمدند 
کار مهندســـی می کردنـــد  کـــه  تـــا شـــرکتهایی 
ســـامان دهنـــد. موسســـان ســـندیکا در آن 
کـــه در دولـــت آن زمان  کســـانی بودنـــد  دوره 
نقـــش مهمـــی داشـــتند. امـــروز ایـــن وظیفه 
بخـــش  تـــا  می دهنـــد  انجـــام  دولتی هـــا  را 
خصوصـــی، البته بخش خصوصـــی طی این 
ســـالها بر اســـاس قوانینـــی مترقـــی همچون 
کار طـــرف  کســـب و  بهبـــود فضـــای  قانـــون 
مشـــورت دولتهـــا بوده اند، یکـــی از طرفهای 
مهندســـی  حـــوزه  در  نیـــز  دولـــت  مشـــورت 

اســـت.  بوده  ســـندیکا 
وی افـــزود: دربـــاره نابســـامانی بازار مســـکن 
کـــه در ســـازمان مدیریت  نیـــز تنهـــا افـــرادی 

و برنامه ریـــزی تعییـــن صاحیـــت می شـــوند 
کـــه در نظـــام مهندســـی تاییـــد  یـــا افـــرادی 
می شـــوند دخیـــل نیســـتند، افـــراد دیگـــری 
که بعضی  هـــم در این بـــازار دخیل هســـتند 

وقتهـــا تاثیـــر آنها بســـیار زیاد اســـت. 
کـــه خبرنگار  وی دربـــاره قیمـــت تمام شـــده 
کـــرد نیز  خبرگـــزاری فـــارس درباره آن ســـوال 
کـــرد: وزیـــر محتـــرم راه  و شهرســـازی  عنـــوان 
کردند  دربـــاره قیمـــت تمـــام شـــده صحبـــت 
و در مـــورد آن بـــا ســـندیکا مشـــورتی نشـــده 
گرفتـــاری پیـــش آمـــده در مســـکن  اســـت.  
مهـــر هـــم از همین مـــورد بود. یعنـــی قیمتی 
گذاشـــتند و بر اســـاس آن پیمانکاران را در  را 
که مجبور شـــدند  یـــک فضایی قـــرار دادنـــد 
گفتنـــد متـــری 300 هـــزار تومـــان  کننـــد.  کار 
کـــه از لحاظ  باید ســـاختمان ســـاخته شـــود 
را  اســـتانداردها  از  بســـیاری  اجـــرای  مالـــی 

غیرممکـــن می کـــرد. 
عنـــوان  دیگـــری  ســـوال  بـــه  پاســـخ  در  وی 
کـــرد یکـــی از محورهـــای نکوداشـــت تقدیر از 
بـــزرگان بخـــش خصوصـــی در حـــوزه احداث 
از  کشـــور اســـت، یعنـــی تقدیـــر  و ســـازندگی 
که در ماندگاری مهندســـی درســـت  کســـانی 

کشـــور نقـــش داشـــته اند.  در 

در پاســـخ بـــه ســـوال دیگـــری دربـــاره تعامل 
محمـــد  مهنـــدس  دولـــت،  بـــا  ســـندیکا 
ســـندیکا  عالـــی  شـــورای  عضـــو  عطاردیـــان 
و  دولـــت  گفتگـــوی  کـــرد:  خاطرنشـــان 
بخـــش خصوصـــی انجـــام می شـــود، برخـــی 
نظـــرات  بـــه  خـــود  عملکـــرد  در  ســـازمانها 
بخـــش خصوصـــی توجـــه می کند امـــا عموما 
گـــوش  را  مـــا  پیشـــنهادهای  دولتی هـــا 
می دهنـــد  انجـــام  را  خـــود  کار  و  می کننـــد 
کـــه بـــا اتحـــاد و اتفـــاق می تـــوان از  در حالـــی 

آمـــد.  بیـــرون  مملکـــت  گرفتاری هـــای 
گـــر در برابر شـــرایط تحریم اتحاد  وی افزود: ا
بیـــن مـــردم و دولـــت بـــه وجـــود نیایـــد مـــا از 
اتحـــاد  بـــا  امـــا  تحریمهـــا ضربـــه می خوریـــم 
کنیـــم. ما  مـــا می توانیـــم بـــر تحریمهـــا غلبـــه 
بـــرای غر زدن بـــه دولت اینجا نیســـتیم بلکه 
کمـــک بـــه دولـــت اینجـــا هســـتیم اما  بـــرای 
متاســـفانه دولـــت به ایـــن مســـئله بی توجه 
اســـت. ما خواهان اتحاد بیـــن مردم، دولت 

و بخـــش خصوصی هســـتیم. 

مهندس ملکیانی فرد:
 ســـاختن یعنی غلبه بر ســـختی های 
که بـــه افزایش مدنیت و رفاه  طبیعت 
اجتماعی منتهی می شـــود. ساختن 
از قداســـت باالیـــی برخـــوردار اســـت 
وآنچـــه باعـــث دوام ایـــن فعالیت هـــا 
لـــذا  اســـت،  عشـــق  می شـــود 
افـــراد را می تـــوان   وطن پرســـت ترین 

در بین سازندگان دید 
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ســـوال  بـــه  پاســـخ  در  مهنـــدس عطاردیـــان 
شفاف ســـازی  اهمیـــت  زمینـــه  در  دیگـــری 
کـــه  دولتـــی  ســـازمانهای  برخـــی  گفـــت: 
طرحهـــای عمرانـــی را انجـــام مـــی دهنـــد بـــا 
یـــک قیمتـــی قـــرارداد می بندنـــد امـــا معلوم 
کار تمـــام  نیســـت آخـــر ســـر بـــا چـــه قیمتـــی 
کـــه ایـــن امـــر مســـئله مهمـــی در  می شـــود، 
بـــه قیمـــت مناســـب  تمـــام شـــدن طرحهـــا 
که وقتی بخـــش خصوصی  اســـت. در حالـــی 
کنـــد تمـــام قیمتها مـــورد به  کار  می خواهـــد 
مورد مشـــخص اســـت، و قیمت تمام شـــده 
کامـــا معلـــوم اســـت. ما خواهـــان چنین  کار 
که از آغاز در  سیســـتمی هستیم، سیســـتمی 
ســـندیکا بر اســـاس منافـــع ملی ســـاماندهی 

است.  شـــده 
مهنـــدس بیـــژن ســـعیدآبادی نائـــب رئیـــس 
مهم تریـــن  از  یکـــی  کـــرد:  عنـــوان  ســـندیکا 
کـــه  اســـت  بیـــان  آزادی  توســـعه  عوامـــل 
تـــاش  آن  راســـتای  در  هـــم  مطبوعـــات 
امـــر  ایـــن  نیـــز  مـــا  کار  حـــوزه  در  می کننـــد. 
کم اســـت و وقتی مـــا در زمینه شـــفافیت  حا
صحبـــت می کنیـــم دقیقـــا همان مســـیری را 
که شـــما در حوزه رســـانه طی  طـــی می کنیم 

. می کنیـــد

ســـندیکا  دبیـــر  گابتونچـــی  ج  ایـــر دکتـــر 
گفـــت: ما در  درباره دســـتاوردهای ســـندیکا 
نکوداشـــت تصویری از وضعیـــت پیمانکاری 
گذشـــته و دورنمایـــی از وضعیـــت  کشـــور در 
داد.  خواهیـــم  ارائـــه  آینـــده  در  پیمانـــکاری 
وضعیـــت صـــدور خدمـــات فنی و مهندســـی 
ایـــن  در  کشـــور  مهندســـان  تـــوان  و  کشـــور 
زمینـــه از دیگـــر محورهـــای مـــورد بحـــث در 
نکوداشـــت ســـندیکا اســـت. ترویـــج اخـــاق 
که  مهندســـی و امکان رقابت بهتر و ســـالم تر 
کشـــور  کنونی جامعه مهندســـی  از نیازهـــای 
گرفت.  اســـت نیـــز مورد بحـــث قـــرار خواهـــد 
در حـــوزه حضـــور شـــرکتهای پیمانـــکاری در 
کشـــورهای مختلف دنیا آمـــار دقیقی در این 
ارائـــه خواهـــد شـــد. شـــرکتهای  نکوداشـــت 
مهندســـی عضو سندیکا پیشـــقراوالن اصلی 
حوزه صدور خدمات مهندســـی هســـتند، و 

ظرفیت های مهندســـی زیادی بـــرای حضور 
که  کشـــورهای مختلـــف وجـــود دارد  آنهـــا در 
خواهیـــم  مســـائل  ایـــن  بـــه  نکوداشـــت  در 

پرداخت. 
وی در پاســـخ به ســـوال خبرنـــگار خبرگزاری 
شـــرکتهای  حضـــور  میـــزان  زمینـــه  در  ایرنـــا 
کرد:  کشـــورهای دیگـــر، عنـــوان  ســـندیکا در 
در  کـــه  شـــرکتهایی  از  درصـــد   70 تقریبـــا 
خدمـــات  صـــدور  کار  همســـایه  کشـــورهای 
عضـــو  می دهنـــد  انجـــام  مهندســـی  و  فنـــی 
شـــرکتهایی  درصـــد   90 هســـتند.  ســـندیکا 
کار خدمـــات فنی و مهندســـی  کـــه در عـــراق 
انجـــام می دهنـــد عضـــو ســـندیکا هســـتند. 
که منابع  700 شـــرکت عضو سندیکا هســـتند 
انســـانی آنها بر اســـاس پروژه ها متغیر است. 
در بخـــش دیگـــری از ایـــن نشســـت خبرنگار 
مجموعـــه  زمینـــه  در  کار  و  کســـب  روزنامـــه 
کرد  مطالبـــات پیمانـــکاران از دولـــت ســـوال 
کـــه مهنـــدس ملکیانی فـــرد با اشـــاره بـــه این 
کـــه آمار دقیقـــی در این مـــورد وجـــود ندارد، 
و حاشـــیه ای بـــودن ایـــن مطلـــب بـــا توجـــه 
کرد:  کنفرانـــس خبری عنـــوان  موضـــوع این 
قصـــد ما برگرداندن جامعه به ســـمت رعایت 
اخـــاق مهندســـی و اســـتانداردهای الزم در 
امر ســـاخت و ســـاز اســـت. امروز جامعه فنی 
کشـــور در مرحلـــه خـــود اتکایی   و مهندســـی 
کامل اســـت، در زمانی نه چندان دور  ســـد  و 
گر   تونل توســـط خارجی ها ســـاخته می شد. ا
دولتمـــردان بـــه ســـابقه ایـــن صنـــف توجـــه 
کـــم  کشـــور حا می کردنـــد شـــرایط بهتـــری در 
گر بـــه ایـــن مســـئله توجه  بـــود، امـــروز هـــم ا
شـــود بـــه راحتـــی می توان از شـــرایط دشـــوار 

کرد.  عبـــور  اقتصـــادی 
دیگـــری  ســـوال  خبـــری  کنفرانـــس  ایـــن  در 
مـــورد تاثیـــر تحریمهـــا در فعالیت شـــرکتهای 
کـــه مهنـــدس ملکیانی فرد  پیمانـــکاری شـــد 
کرد: رونـــق اقتصادی منجـــر به رونق  عنـــوان 
ح هـــا  طر می شـــود،  احـــداث  صنعـــت  در 
بیشـــتر می شـــوند و اشـــتغال ایجاد می شـــود 
امـــا وقتـــی دولـــت مشـــکل اقتصـــادی پیـــدا 
که ضربـــه می خورند  کســـانی  می کنـــد اولین 
و  کشـــور  زیربناهـــای  ســـاخت  متولیـــان 

هســـتند. پیمانـــکاران 
 

عضـــو  اردبیلـــی  مقـــدس زاده  علیرضـــا  دکتـــر 
دیگـــر هیـــات مدیـــره ســـندیکا نیز در پاســـخ 
که  کرد: در شـــرایطی  به ســـوالی خاطرنشـــان 
گردیده ما جشـــن  کشـــور تحمیل  تحریمها بر 
نگرفته ایـــم، بلکـــه نکوداشـــت نهـــادی را برپا 
که هفتاد ســـال اســـتقامت و تاش  می کنیم 
کشـــور را طـــی ادوار مختلف در  بـــرای آبادانی 
کنون به اســـتناد4 اصل  کارنامـــه خود دارد. ا
کرامت، شـــجاعت  اخاق حرفـــه ای عدالت، 
و ســـامت قصـــد داریـــم بـــا دعـــوت از ســـایر 
تشـــکل های صنعـــت احـــداث  و نمایندگان 
دولـــت در این نکوداشـــت، راهکارهای برون 
کنیـــم تـــا  کنونـــی را بررســـی  رفـــت از شـــرایط 
بـــه یـــک اتفـــاق و اتحاد مبـــارک برســـیم. لذا 
کـــه اغلب شـــرکتهای ســـندیکا  در وضعیتـــی 
بـــا مشـــکات عدیـــده ای روبـــرو می باشـــند، 
گرفتن وجـــود ندارد. معنایـــی بـــرای جشـــن 

زمینـــه  در  ســـوالی  نشســـت  ایـــن  ادامـــه  در 
که  رقابـــت ســـندیکا بـــا ســـایر تشـــکلها شـــد 
مهندس ســـعیدآبادی پاســـخ داد: ما با هیچ 
کـــه در حوزه ســـاخت و ســـاز  تشـــکل صنفـــی 
فعال اســـت رقابت نداریم و در شـــرایط فعلی 
کلیه تشکلهای  که  قصد ســـندیکا این اســـت 
صنعـــت احـــداث را بـــرای مشـــارکت دعـــوت 
کنونـــی بـــرای  کنـــد، مـــا رقابـــت را در شـــرایط 

کشـــور بســـیار مخـــرب می دانیم. 
وی با اشـــاره به نکوداشـــت ســـندیکا عنوان 
صنعـــت  بـــزرگان  از  تقدیـــر  بـــر  عـــاوه  کـــرد: 
گذر از شـــرایط  احـــداث، یافتن راه حلی برای 
بحـــران از اهداف نکوداشـــت اســـت تا زمینه 
کشـــور در جهـــت منافع ملـــی فراهم  توســـعه 

دکتر مقدس زاده اردبیلی  : 
تحریمهـــا کـــه  شـــرایطی   در 
گردیـــده  تحمیـــل  کشـــور  بـــر   
مـــا جشـــن نگرفته ایـــم، بلکه 
برپـــا  را  نهـــادی  نکوداشـــت 
ســـال  هفتـــاد  کـــه  می کنیـــم 
بـــرای  تـــالش  و  اســـتقامت 
ادوار  طـــی  را  کشـــور  آبادانـــی 
کارنامـــه خـــود  دارد  مختلـــف در 
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شـــود. رســـانه ها نیز باید با محور قـــرار دادن 
منافـــع ملـــی بـــه ایـــن نکوداشـــت و راههای 
کشـــور و موانع پیش روی آن  عملی توســـعه 

بپردازند. 

ســـوال دیگـــری در زمینـــه هزینه تمام شـــده 
ســـاخت و ســـاز توســـط شـــرکتهای ســـندیکا 
مهنـــدس  کـــه  شـــد  ح  مطـــر انبوه ســـازان  و 
کـــرد: ممکن اســـت در  ملکیانی فـــرد عنـــوان 
هزینـــه   بـــه  نســـبت  هزینه هـــا  انبوه ســـازی 
کمتر باشـــد منتهی پـــروژه به پروژه  ســـایرین 
در  دارد.  فـــرق  مســـئله  محـــل  بـــه  محـــل  و 
حـــال حاضر به خاطر عـــدم ثبـــات در بازر به 
که  قـــدری وضعیت مصالح نامســـاعد اســـت 
کار دشـــواری است، بستگی به  برآورد هزینه 

کار دارد.  آغـــاز و اتمـــام 

در بخـــش دیگـــری از این خبرنگار نشســـت، 
خ تنزیـــل اوراق به  خبرگـــزاری مهـــر درباره نـــر
کـــه دکتر  کـــرد  ویـــژه در بـــازار ســـرمایه ســـوال 
کـــم شـــدن  گابتونچـــی بـــا اشـــاره بـــه  ج  ایـــر
کـــم شـــدن  بودجـــه عمرانـــی و تاثیـــر آن در 
کـــرد: پیمانـــکاران  کارهـــای عمرانـــی عنـــوان 
برآورد خود را بر اســـاس یک ســـود مشـــخص 
10-15 درصـــدی اعـــام می کردنـــد. امروزه به 
جـــای پرداخـــت نقـــدی پرداخـــت از طریـــق 
اوراق انجـــام می گیـــرد و ایـــن اوراق بـــا تنزیل 
تقریبی 25 درصـــد فروخته می شـــود،هزینه 
تنزیل بـــه پیمانـــکاران پرداخت نمی شـــود، 
قبـــول  را  تنزیـــل  هزینـــه  هـــم  مالیـــات  اداره 
نمی کنـــد. ایـــن امـــر باعـــث ضعیـــف شـــدن 

شـــرکتهای پیمانکاری شـــده اســـت.  
مهندس ســـعیدآبادی نیز با اشـــاره به اینکه 
امـــروزه عمدتا اوراق 4 ســـاله بـــه پیمانکاران 

کـــرد: اوراق 4 ســـاله  داده می شـــود عنـــوان 
تنزیـــل  بـــازار  در  درصـــد   44-43 خ  نـــر بـــا 
می شـــود، اداره مالیـــات هزینـــه تنزیـــل را تـــا 
کنـــون نپذیرفتـــه و پیمانـــکار بایـــد مالیـــات 
کـــرده را نیـــز  کـــه بـــرای تنزیـــل را  هزینـــه ای 
کـــه هزینـــه تنزیـــل یـــا ریزش  کنـــد  پرداخـــت 
که به  پـــول را بـــه 52-58 درصـــد می رســـاند 
که در  معنـــی اضمحـــال بنگاههایـــی اســـت 

صنعـــت احـــداث هســـتند. 

در پاســـخ به ســـوال خبرنگار خبرگزاری صما 
تمـــام نیمـــه  پروژه هـــای  گـــذاری  وا  دربـــاره 
  به بخش خصوصی نیز مهندس سعیدآبادی
کـــرد میـــزان ایـــن طرحهـــا را 80-70   عنـــوان 
ح اســـتانی و ملـــی اعـــام می کنند،  هـــزار طـــر
گذاری  ســـندیکا و ســـایر تشـــکلها در زمینه وا
کرده انـــد،  ایـــن طرحهـــا بـــا دولـــت صحبـــت 
ایـــن  بـــه  نیـــز  بودجـــه  قانـــون   19 تبصـــره 
بخـــش می پـــردازد امـــا در طـــول ایـــن مدت 
و  تشـــکل  ایـــن  کـــه  تاشـــی  همـــه  عارغـــم 
کاملی  کرده انـــد لیســـت  تشـــکلهای همگـــن 
از ایـــن پروژه هـــای نیمـــه تمـــام بـــه دســـت 
بـــه   19 تبصـــره  همیـــن  در  نیاورده ایـــم. 
دســـتگاههای دولتـــی و اجرایی اجـــازه داده 
شـــده 10 درصد از اعتبـــارات عمرانی را صرف 
طرحهـــای جدیـــد نمایند امـــا مـــا می گوییم 
وقتـــی بودجـــه طرحهـــای عمرانـــی تکافـــوی 
می دهیـــد اجـــازه  و  نمی کنـــد  را   جایـــی 
 10 درصد از آن اســـتفاده شـــود به معنی این 
کـــه دوبـــاره چیزهایـــی بـــه طرحهای  اســـت 

نیمـــه تمـــام اضافه خواهد شـــد. 

0

مهنـــدس محمـــد عطاردیـــان در پاســـخ بـــه 

ســـوال صما در زمینـــه پروژه های راهســـازی 
که این ســـندیکا و  کارهایی  گـــر  کرد: ا عنـــوان 
کشور حذف  اعضای آن انجام داده از سطح 
کشـــور بیابانـــی برهوت خواهد شـــد.  کنیـــم، 
کـــه  کارهایـــی  در قســـمت راهســـازی حجـــم 
بخـــش خصوصی ســـاخته در برابـــر راههایی 
کـــه  توســـط شـــرکتهای نیمه دولتی ســـاخته 

شـــده باالی 90 درصد اســـت. 

ایـــن  پایـــان  در  ملکیانی فـــرد  مهنـــدس 
که ما قصـــد انجام یک  نشســـت با بیـــان این 
کـــرد: دشـــمن  کار فرهنگـــی داریـــم، تصریـــح 
بـــه طـــور مســـتقیم متولیـــان اشـــتغال یعنی 
پیمانکاران را هدف قرار داده اســـت، و تمام 
کـــه بـــا هم  بحـــث مـــا بـــا دولـــت ایـــن اســـت 
کنیم. بسیاری  بنشـــینیم و مشـــکات را حل 
گرد هـــم آمدن قابل  گفتگو و  از مشـــکات بـــا 
ج نهـــادن به  کار فرهنگی مـــا ار حـــل اســـت. 
کرده انـــد.  کار NGOایـــی  کـــه  کســـانی اســـت 
کار فرهنگی  اســـتدعا دارم مطبوعات در این 

کنند. کمـــک  به مـــا 

مهنـــدس ســـاالر علیـــاری عضو دیگـــر هیات 
گذشـــتگان  کرد:  مدیره ســـندیکا نیـــز عنوان 
ســـندیکا  زحمـــت زیـــادی بـــرای تشـــکیل و 
کشـــیده اند، بزرگداشـــت  ماندگاری ســـندیکا 
هفتادســـالگی ســـندیکا زمینه ای بـــرای ارائه 
از  اســـتفاده  و  بـــزرگان  ایـــن  تـــاش  گـــزارش 
کنونی  گذر از شـــرایط دشـــوار  تجربـــه آنها در 
اســـت. در 10 ســـال اخیـــر برخـــی شـــرکتهای 
بـــه وجـــود آمده انـــد و در زمینـــه  خصولتـــی 
کرده انـــد، امـــا  کارهـــای عمرانـــی ورود پیـــدا 
کارهایی  کیفیـــت مناســـب  زلزله هـــای اخیـــر 
خصوصـــی  بخـــش  مهندســـان  توســـط  کـــه 

انجـــام شـــده را نشـــان می دهـــد.  
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 نشست
نکوداشت

 نکوداشت                    سالگی 
  سندیکای  شرکت های ساختمانی ایران

 نهم بهمن ماه در مجموعه کتابخانه ملی ایران برگزار شد

نکوداشت هفتادمین سال تاسیس سندیکای شرکت های ساختمانی 
کشــور روز 9 بهمــن در تاالر  ایــران بــا حضور تالشــگران عرصــه آبادانی 
کتابخانــه ملی ایران برگزار شــد. در این  بین المللــی قلــم در مجموعــه 
که دکتر سعید محمدزاده مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه  همایش 
کمیته  زیربناهــای حمل ونقــل و معــاون وزیــر، دکتر علــی نورزاد رئیــس 
ســدهای بــزرگ و دکترعلی اصغــر یوســف نژاد نماینــده مــردم ســاری و 
عضــو هیــات مدیــره مجلس در آن حاضــر بودند، مدیران و مســئوالن 
گرفته،  که صنعت احداث در آن قرار  سندیکا با اشاره به دوران سختی 
کید بر  هــدف از نکوداشــت را تقدیــر از بزرگمــردان صنعــت احــداث و تا
کردند.  کنونی اعــالم  گــذر از شــرایط دشــوار  لــزوم اتحــاد و اتفــاق برای 

در ابتــدای ایــن همایــش دکتــر فرهــاد شــیخی دبیــر نکوداشــت ضمــن 
کــرد: ایــن نکوداشــت بــا ســه هــدف مهم  تبریــک روز آبادگــران عنــوان 
کــه یکــی از آنهــا تکریــم و تقدیــر از بــزرگان ســندیکا  برگــزار شــده اســت 
که به طور نمادین از تعدادی از این عزیزان تقدیر خواهد شــد.  اســت 
کــه بتوانــد از نظر قدمــت و زمان تاســیس با  کمتــر تشــکلی وجــود دارد 
دادن  نشــان  نکوداشــت  ایــن  هــدف  دومیــن  کنــد،  رقابــت  ســندیکا 
اتحــاد و اتفــاق در میــان اعضــا و بــزرگان ایــن صنــف اســت. ســومین 
هــدف نکوداشــت رســیدن بــه راههــای بهتــر بــرای داشــتن آینــده ای 
کــه فرزنــدان شــما بایــد در آن  بهتــر بــرای ایــران عزیــز اســت. ایرانــی 
گمارند.  ادامــه دهنــده راهتــان باشــند و بــه آبادانی ایــران عزیز همــت 
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هیـــات  رئیـــس  دادمـــان  بهمـــن   مهنـــدس 
بـــه خیرمقـــدم  ضمـــن  ســـندیکا   مدیـــره 
کرد: کنندگان در این همایش عنوان    شرکت 
 امـــروز بایـــد توفیـــق میزبانـــی دولتمـــردان و 
نماینـــدگان محتـــرم مجلـــس را داشـــتیم اما 
به دلیـــل مصادف شـــدن این نکوداشـــت از 
حضـــور آقایان محـــروم شـــدیم. این مجلس 
بـــه افتخـــار بقـــا و بالندگـــی و هفتادســـالگی 
قدیمی تریـــن تشـــکل مهندســـی ایـــران و به 
همـــت هیـــات مدیـــره دوره بیســـت و ســـوم 

ســـندیکا برگزار شـــده اســـت.
کـــه ســـندیکا در طـــی عمر  وی بـــا بیـــان ایـــن 
گســـترده ای  70 ســـاله خـــود منشـــا خدمـــات 
کـــرد: در فرازهـــای تاریخی  بوده اســـت عنوان 
ســـندیکا نقـــش مناســـب خـــود را در جهـــت 
کشـــور و رفاه هـــم میهنانمان  اعتـــا و آبادانـــی 
کرده اســـت، در شـــرایط انقـــاب همراهی  ایفا 
کاری را پیشـــه  و در برهـــه جنـــگ تحمیلی فدا
کـــرده اســـت و در دوران ســـازندگی بـــا احداث 
ســـازه های مختلف پیشقدم شده و کشور را از 
کرده است.  حضور شـــرکتهای خارجی بی نیاز 
که بـــه جای پول نقد هزینه شـــده  کنـــون نیز  ا
در پـــروژه اوراق و اســـناد چند ســـاله پرداخت 

می کننـــد هنوز مقاوم ایســـتاده اســـت.
وی افزود: هفتاد ســـالگی ســـندیکا را در حالی 
کـــه صنعـــت احـــداث یکی  جشـــن می گیریـــم 
از ســـخت ترین دوران خـــود را ســـپری مـــی-
کنـــد، اعضـــای ســـندیکا و ســـایر حرفه مندان 
روزگار خوشـــی ندارنـــد و تمامـــی هـــم و تـــاش 
بقـــای  بـــرای  را  خـــود  مالـــی  ظرفیتهـــای  و 
دل  خـــون  بـــا  کـــه  مهندســـی  ســـازمانهای 
مصـــروف  پرورانده انـــد  و  کـــرده  پایه گـــذاری 
می نماینـــد. این بزرگداشـــت بـــر خاف منطق 
هنـــگام  در  ســـرور  و  جشـــن  از  پرهیـــز  اولیـــه 
کســـب انگیزه  تنگدســـتی و خشکســـالی برای 
بقـــا و مقاومـــت بـــا یـــادآوری انگیـــزه متعالـــی 
کلیه اعضای شریف  بزرگمردان و تاش جانانه 
و عاشق وطن سندیکا برگزار می شود. در عین 
حال در شـــرایط حاد و سخت چنین مجامعی 
تجســـم وحدت و همدلی و یکپارچگی است. 
که بـــا وجـــود نامایمـــات هنوز  از دیـــدن هـــم 
در ســـنگر ســـازندگی هســـتیم شـــاد و پرتـــوان 
می شـــویم و بـــا صحبـــت پیشکســـوتان بـــرای 

مانـــدگاری تشـــویق می شـــویم. 

خـــود  ســـخنان  از  دیگـــری  بخـــش  در  وی 
کرد: از اهداف دیگر این نکوداشـــت  تصریـــح 

کـــه بـــر حســـب وظیفه خـــود در  ایـــن اســـت 
روزگار حاضر بر ضرورت پایداری و ایســـتادگی 
گشـــایش در عرصـــه آبادانی  تـــا رســـیدن بـــه 
بخشـــیم.  تـــداوم  را  خـــود  حضـــور  کشـــور  
کـــه شـــرکتهای ســـاختمانی و فعاالن  زمانـــی 
حرفـــه پـــروژه ای را شـــروع می کننـــد از تمـــام 
داشـــته ها و امکانات رفاه و آســـایش محروم 
کویـــر،  کوههـــا، پهنـــای  هســـتند، در ســـتیغ 
گـــرم و تفتیده و در  دل جنگل و دشـــت های 
کارگاههای دور از جوامع بشـــری با ســـکونت 
کانکـــس، ســـاختمانهای موقـــت  در چـــادر، 
تجهیـــز، دوران جوانـــی و میانســـالی و حتـــی 
بـــا  و  می کننـــد  ســـپری  را  خـــود  ســـالمندی 
انگیـــزه حضـــور در جریان بالنده ســـازندگی و 
برخـــورداری از حیـــات موثـــر در لحظه لحظه 
سراســـر مبارزه این حرفه از زالل لذت بخش 

خدمـــت بهره منـــد می شـــوند. 
کرد:  رئیـــس هیـــات مدیره ســـندیکا عنـــوان 
در ایـــن حرفه پولســـازی معنا نـــدارد و آنچه 
هســـت تمامـــا عشـــق اســـت، بـــرای روزگاری 
کـــه پـــول در آوردن از راههای آســـان و بدون 
کاری   تعهـــد ایجـــاد اشـــتغال بـــرای دیگـــران 
پیمانـــکاری  اســـت  دســـترس  در  و  آســـان 
مشـــقتی نزدیـــک بـــه خـــودآزاری اســـت. آن 
و  پیرامونـــی  ســـخت  شـــرایط  کـــه  هنـــگام 
کننـــده و یـــا مطالبه گر صرفا  قوانیـــن محدود 
برای مشـــاغل رســـمی و زحمتکشانه پررنگ  
ارزش  پـــول  کلفتـــی  و  کار  نازکـــی  و  اســـت، 
کـــه آجر بـــر آجر  روز شـــده، رادمـــردان بزرگـــی 

کنیم  می نهنـــد ســـزاوار تکریم انـــد. امـــا چـــه 
که ســـکه زمانه را بر توســـعه ضـــرب نکرده اند 
توســـعه  ســـر  بـــر  جدیـــد  مانعـــی  روز  هـــر  و 

فرامی نهنـــد.

منابـــع  کنـــون  کـــرد:  خاطرنشـــان  دادمـــان 
خشـــکیده اند، تامیـــن مالـــی توســـط دولـــت 
انـــدک اســـت و بـــه ســـختی انجـــام می گیـــرد، 
ضوابـــط  و  پیرامونـــی  قوانیـــن  آن  بـــر  عـــاوه 
کار از جملـــه  کســـب و  کلـــی و  کـــم در امـــور  حا
بیمـــه، مالیـــات، مالیـــات بـــر ارزش افـــزوده، 
مشـــاغل ســـخت و زیان آور، ضوابـــط خدمات 
بانکـــی و مشـــکات صـــدور خدمـــات فنـــی و 
مهندســـی، نظـــام فنـــی و اجرایـــی و از جمله 
گمرگ  شـــرایط عمومی پیمان، بازار سرمایه، 
کثرا از رویکرد غیرتوســـعه ای برخوردارند  و ...ا
تســـریع  و  تســـهیل  جهـــت  در  حداقـــل  یـــا 

فعالیتهـــای زیرســـاخت توســـعه نیســـتند. 
وی افـــزود: توجیـــه این وضعیـــت را عمدتا با 
کـــرده، از تنگناهـــای تامین  تحریـــم مرتبـــط 
گرچـــه توجه  بودجـــه داد ســـخن می دهند، 
صرف بـــه بودجه جـــاری و افزایش هزینه آن 
کاهش مستمر  و فراموشـــی بودجه عمرانی و 
آن از دیـــد مـــا همـــان رویکردغیرتوســـعه ای 
نیســـت.  ماجـــرا  همـــه  ایـــن  لیکـــن  اســـت 
توســـط  پروژه هـــا  مالـــی  تامیـــن  از  صحبـــت 
بخـــش خصوصـــی و حتـــی محوریـــت بخش 

مهندس بهمن دادمان رئیس هیات مدیره سندیکا:
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 نشست

خصوصـــی در فعالیتهـــای اقتصـــادی تبلیغـــات محـــور و غیرواقـــع 
اســـت. عدم جدیت در به ثمر رســـاندن اهداف فـــوق به طور نمونه 
گـــذاری پروژه هـــای نیمـــه تمـــام و تجهیـــز منابـــع مالـــی از بازار  در وا
گذشـــته خود را نشـــان داده و در یک  ســـرمایه و بانکها طی 5 ســـال 
کرد: » در عیـــن تقلیل بودجه  جملـــه، وضعیـــت را می توان خاصـــه 
عمرانـــی اراده و انســـجام بیـــن بخشـــهای مختلـــف برای تشـــویق و 
پیشـــبرد ســـرمایه گذاری بخـــش خصوصـــی در احداث زیرســـاختها 
گرفتاری ها مانند 70 ســـال  گفت: بـــا تمام ایـــن  نیســـت«.  دادمـــان 
که موانع پیش روی پیشینیان نتوانســـت چراغ شرکتهای  گذشـــته 
کنونی نیز  کند محدودیتهـــای  کشـــور را خاموش  ســـرآمد در عمران 
کشـــور محروم نمایـــد. هیات  نخواهـــد توانســـت مـــا را از خدمت به 
کشـــور در  مدیره دوره  بیســـت و ســـوم  ســـندیکا با اعتقاد به آبادانی 
طی زمان ســـپری شـــده از دوره تمام تاش خود را بـــرای رفع موانع 

کار بســـته اســـت.  کشـــور به  پیش روی ســـازندگی 

نحـــوه  اصـــاح  ســـندیکا در جهـــت  تـــاش  افـــزود: عمده تریـــن  وی 
پرداخـــت از جملـــه پرداخـــت بـــا اســـناد خزانـــه و اوراق مشـــارکت بـــه 
که به نظر هیات  جـــای پول تعهد شـــده در قراردادهای پیمان بـــوده 
مدیـــره مهم ترین معضل صنف محســـوب می شـــود به طور مســـتمر 
کرات و انتشـــار مقاالت،  کنار مکاتبات و مذا در جریان بوده اســـت. در 
بررســـی های انجـــام شـــده مرتبـــط توســـط ســـندیکا در ایـــن مـــورد با 
همراهی و اتحاد عمل با ســـایر تشکلها مســـتمرا جریان داشته است. 
گفتگوی دولت  ســـندیکای شـــرکتهای ســـاختمانی با اتکا به ظرفیت 
و بخـــش خصوصـــی در اتـــاق ایـــران مراحـــل متعـــددی را در جهـــت 
گرچـــه در تمام  اصـــاح بـــازه زمانی و نرخ قـــدرت خریـــد آن پیش برد. 
ایـــن مراحـــل صحبـــت یگانـــه هیات مدیـــره ســـندیکا لـــزوم پرداخت 
کـــردن اســـناد و اوراق بـــوده اســـت، لیکن در مقـــام پرهیز  نقـــدی و رد 
از مطلق گرایـــی  و بـــا منطـــق اصـــاح وضع موجـــود و قوانین ســـنواتی 
بودجـــه تاشـــهای مفیـــد و مثمـــر ثمـــر داشـــته ایم. در زمینـــه اصاح 
کار از جمله  کســـب و  ضوابـــط و قوانیـــن در بســـترهای مهـــم فضـــای 
مالیات و بیمه و ...فعالیت دامنه دار متناســـبی جریان داشته و دارد. 
کنـــون و در این مجلس باشـــکوه پیمـــان می بندیم  دادمـــان افـــزود: ا
کشـــور عزیزمان دســـت  کـــه یـــک لحظه هـــم از تـــاش بـــرای آبادانـــی 
که شـــرکتهای ســـاختمانی ایران فعال  برنداریـــم. آرمان ما این اســـت 
و شـــاداب و در اوج اعتـــا و پیشـــرفت با برخورداری از تکنولـــوژی روز و 
کشـــور بکوشـــند و  منابع انســـانی غنـــی و مدیریت ســـرآمد در آبادانی 
کشـــور فعالیت خود را به ســـایر  کســـب شـــده در داخل  بـــا توانمندی 
گســـترش  کشـــورها توســـعه داده و صدور خدمات فنی و مهندســـی را 
گذشـــته بزرگمردان زیـــادی از بین ما رفته اند  دهند. در طی 70 ســـال 
کـــه یادگاری آنهـــا تا قرنها وجود خواهد داشـــت. به تمامی تاشـــگران 
کشـــور نیـــز خســـته  نباشـــید می گوییـــم حاضـــر در صحنـــه آبادانـــی 

قـــدم زد  خواهـــی  کعبـــه  شـــوق  بـــه  گـــر  بیابـــان  در   
مخـــور غـــم  مغیـــالن  خـــار  کنـــد  گـــر  سرزنشـــها   

نگشـــت مـــا  مـــراد  بـــر  روزی  دو  گـــر  گـــردون  دور   
مخـــور   غـــم  دوران  حـــال  نباشـــد  یکســـان  دائمـــا   

که ســـالیان  مهنـــدس منوچهـــر ملکیانی فـــرد عضو هیـــات مدیره ســـندیکا 
ســـال ریاســـت هیات مدیره آن را بر عهده داشـــته نیز در مراسم نکوداشت 
کتابخانـــه ملی  کـــه 9 بهمـــن در  ســـندیکای شـــرکتهای ســـاختمانی ایـــران 
کرد: به ما ســـفارش شـــده بـــود غمگین صحبـــت نکنیم  برگـــزار شـــد عنوان 
گرچـــه ناچارم یک ســـری  و مـــن ســـعی می کنـــم غمگیـــن صحبـــت نکنـــم ا

کنم. واقعیتهـــا را دربـــاره حرفـــه پیمانکاری عنـــوان 
وی افـــزود: ضمـــن تبریک بزرگداشـــت 70 ســـال خدمت صادقانه ســـندیکا 
کنـــم ایـــن بزرگداشـــت اهدافـــی ماننـــد لـــزوم توجـــه و احترام  بایـــد اذعـــان 
بـــه جوامـــع مدنـــی و هســـته های مرکـــزی آنهـــا یعنـــی انجمنها و تشـــکلها، 
کـــه قطعـــا در توســـعه  فرهنگـــی  کار صنفـــی و تشـــکلی دارد  ج نهـــادن بـــر  ار
و اجتماعـــی آحـــاد ملت تاثیـــر مســـتقیم دارد. چنانچه ایـــن انجمنها حول 
کشـــور تشـــکیل شـــوند بهتریـــن بازوان  منافـــع ملی و بر پایه توســـعه پایدار 
کمیتها و دولتها هســـتند. هدف دیگر این نکوداشـــت بزرگداشـــت آنانی  حا
کـــه ســـندیکا را بـــا خلـــوص نیـــت و دوراندیشـــی و بـــا اعتقاد بـــه این  اســـت 
کشـــور  کـــه ایـــران عزیـــز باید بـــه دســـت ایرانـــی ســـاخته شـــود، زیربناهای 
که مانـــدگار بماننـــد، هزینه ها باید بـــا باالترین  بایـــد چنان ســـاخته شـــوند 
بهـــره وری انجام شـــود، فعالیتهـــای عمرانی باید ســـاماندهی و ضابطه مند 
شـــوند، امـــکان هم اندیشـــی مســـتمر بیـــن ســـازندگان و بـــه خصـــوص بـــه 
کید  گردد، و تا عنـــوان بازوی اجرایی دولت و دســـتگاههای اجرایـــی فراهم 
کوتاه ترین زمان تمام شـــده متناســـب و شـــفاف و  کیفیت و  روی باالتریـــن 

کردند. رقابـــت ســـالم و مشـــروع پایه گـــذاری 

وی افـــزود:  بـــا توجـــه بـــه تاریـــخ ثبـــت ســـندیکا یعنـــی 11 اســـفند 1326 و 
تاریـــخ برنامـــه اول عمرانی 7 ســـاله  یعنی 1327 تا 1334، و تاریخ تاســـیس 
ســـازمان برنامـــه متوجـــه می شـــویم ســـندیکا همزمـــان بـــا شـــروع برنامـــه 
کوشـــیده اند تا این رویه و اخاق  که  کســـانی  تاســـیس شـــده اســـت. قطعا 
مهندســـی و حیـــات ســـندیکا با همـــان رویه قبلی اســـتمرار یابد مســـتحق 
تاییـــد و توجه انـــد، امـــا هـــدف اصلی تـــر ایـــن نکوداشـــت اشـــاعه فرهنـــگ 
خدمـــت بـــه میهن اســـت. بـــا نگاهـــی به نقـــش جامعـــه فنی و مهندســـی 
گســـترش تمـــدن صنعتی، رفـــاه  عمومی، رونـــق اقتصادی  در بسترســـازی 

مهندس ملکیانی فرد :
نکوداشت
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گفـــت:  می تـــوان  کشـــور  پایـــدار  توســـعه  و 
پیشـــرفت صنعتـــی بـــا معیارهای مشـــخصی 
کشور  نظیر میزان راههای ســـاخته شـــده در 
تختهـــای  میـــزان  جمعیـــت،  بـــا  متناســـب 
بیمارســـتانی و فضاهـــای آموزشـــی، میـــزان 
و ســـدها  نیروگاههـــا  از  تولیـــد شـــده  انـــرژی 
صنایـــع  در  کشـــور  خوداتکایـــی  میـــزان  و 

مختلـــف ســـنجیده می شـــود. 

بـــه  توجـــه  بـــا  کنـــون  ا کـــرد:  تصریـــح  وی 
توســـط  کـــه  کشـــور  در  موجـــود  ســـازه های 
گرایشـــهای مختلف ســـاخته  مهندســـان در 
که چه نقش  شـــده اســـت ماحظه می شـــود 
گـــروه از خدمتگزاران  مهمـــی بر عهـــده ایـــن 
گذاشـــته شـــده اســـت زیرا شکوفایی  جامعه 
کشـــاورزی  کشـــور از جمله  ســـایر بخشـــهای 
که حســـب ظاهـــر مســـتقل هســـتند عما در 
تمامـــی ابعـــاد خـــود از زهکشـــی و آبیـــاری و 
نیـــاز بـــه جـــاده بـــرای حمـــل محصـــول و ...  
کامل  ماننـــد دانه های زنجیـــر در وابســـتگی 
که  به صنعت احداث هســـتند، و اینجاســـت 
گفـــت مســـیر توســـعه در ذات خود  می تـــوان 

بـــا ســـازندگی همراه اســـت.  
کشـــور  گفت: نقش مهندســـان  ملکیانی فـــرد 
کـــه بـــا آمیختـــن علـــم بـــا عمـــل  در توســـعه 
طرحهـــا را عینیـــت می بخشـــند نقشـــی طراز 
اول بـــوده اســـت. بنابرایـــن توجـــه خاص به 
ایـــن نیروها الـــزام آور اســـت و باید بـــه آنها به 
چشـــم لوکوموتیو ســـازندگی، ایجاد اشـــتغال  
ج نهـــاد.  و ســـربازان خـــط مقـــدم توســـعه ار
مهندس احمد حامی، پدر مهندســـی ایران 
در ســـازمان برنامـــه و طـــی یـــک ســـخنرانی 
گـــر آنچه را مهندســـان ایرانی در  کرد ا عنـــوان 
کشـــور انجام داده اند  حـــوزه عمران و آبادانی 
انجام نشـــده بود، بیابانی داشـــتیم غیرقابل 
کید داشـــتند اینها سرمایه های  زیســـت. و تا
کـــه توجه بـــه حیات  کشـــور هســـتند  واقعـــی 
و اســـتمرار فعالیـــت آنهـــا یک وظیفه اســـت. 
کنار  عضـــو هیـــات مدیره ســـندیکا افـــزود: در 
جامعـــه  بـــه  نهـــادن  ج  ار لـــزوم  روی  کیـــد  تا
کشـــور باید به این ســـوال پاســـخ  مهندســـی 
کیســـت و پیمانـــکاری  کـــه پیمانـــکار  دهیـــم 
چیســـت؟ یـــک مدیـــر پیمانـــکاری مدیـــری 
که بـــا باالترین درجه ریســـک پیمانی  اســـت 

را منعقد می نماید و با تغییر شـــدید شـــرایط 
تعصـــب  و  غیـــرت  بـــه حکـــم  امـــروز،  ماننـــد 
اجـــرای  بـــرای  همچنـــان  کار  بـــه  اعتقـــاد  و 
آن  انتهـــای  بـــه  پـــروژه  رســـاندن  و  قـــرارداد 
نکـــرده  پیمان شـــکنی  کـــه  می کنـــد  تـــاش 
که عمر طوالنی در ســـازندگی  باشـــد. افرادی 
گذرانده اند بـــه خوبی می داننـــد پیمانکاری 
ســـخت ترین و پیچیده تریـــن و در عین حال 
کـــس  کـــه هـــر  پرنشـــاط ترین شـــغلها اســـت 
که  کنـــد چرا  قـــادر نیســـت آن را پیشـــه خود 
مشـــغله فکـــری، تخصصی، علمـــی و فیزیکی 

را توامـــان دارا اســـت.

شـــغلها  بیشـــتر  فعالیـــت  دایـــره  افـــزود:  وی 
کاال در ارتباط  محدود اســـت و بـــا چند قلـــم 
هســـتند، اما یک پیمانـــکار با اقام بســـیار و 
کار دارد، یـــک پیمانکار  ادارات زیـــادی ســـر و 
کوچـــک و متوســـط  بـــرای اجـــرای پـــروژه ای 
گـــروه مختلف  کارگـــر و  بایـــد حداقـــل یکصـــد 
بی وقفـــه  مـــاه  چندیـــن  کنـــد.  بســـیج  را 
کند تا در  گون را برطـــرف  گونا نارســـایی های 
که ســـود او را تورمهای  پایـــان، به شـــرط این 
پیش بینـــی نشـــده مســـتهلک نکنـــد حدود 
کـــه  8 درصـــد ســـود تئوریـــک داشـــته باشـــد 
هرگز پیمانـــکاران به این اعداد نرســـیده اند، 
کنونی  و رســـیدن بـــه این اعـــداد در شـــرایط 
کـــه یـــک  دشـــوارتر شـــده اســـت. در صورتـــی 
تاجـــر همین بودجـــه را بدون نیـــاز به عوامل 
زیـــاد بـــا چند نیـــروی انســـانی، در یـــک دفتر 
کامپیوتر و وســـایل  یـــا حجـــره، با یـــک عـــدد 
کوتاهتر  ارتباطـــی ســـاده و در زمانـــی بســـیار 
کار می برد و ســـود  از زمـــان اجـــرای پروژه بـــه 

خوبـــی هـــم می برد.
پیشکسوت ســـندیکا افزود: تمام فعالیتهای 
مالی ســـندیکا به طور علنی و شـــفاف اســـت 
کـــه این مســـئله در تجـــارت اغلب  در حالـــی 
کاســـب  غیرعلنی و غیرشـــفاف اســـت. تاجر، 
کاال  و فروشـــنده اول پـــول را می گیـــرد و بعـــد 
یـــا خدمات را تحویـــل می دهد امـــا پیمانکار 
کار را انجام می دهد و ســـپس  که اول  اســـت 
گرفتن پـــول خود  بـــا خواهـــش و تمنا بـــرای 
بســـیاری  اجـــرای  بـــرای  می کنـــد.  دوندگـــی 
شـــهرها  از  دور  و  بیابانهـــا  در  کـــه  طرحهـــا 
کـــه رســـیدن  ایـــن  انجـــام می شـــود ضمـــن 

کارگاه بســـیار دشـــوار اســـت، پیمانکاران  بـــه 
و  زمیـــن  تحصیـــل  بـــرای  می شـــوند  ناچـــار 
شـــروع عملیات با مالـــکان و معارضین روبرو 
شـــوند،  عـــاوه بـــر ایـــن با ســـایر ســـازمان ها 
کـــه بر اســـاس نـــوع وظیفـــه خـــود اظهار  نیـــز 
که جلب  وجـــود می کنند نیـــز روبرو هســـتند 
موافقـــت آنهـــا خـــود امری دشـــوار و خســـته 

اســـت. کننده 
کـــه برای  وی افـــزود: توجـــه داشـــته باشـــید 
اجـــرای هر پروژه ابتـــدا باید امکانـــات زندگی 
بـــرق،  و  آب  تامیـــن  از  اعـــم  کار  اجـــرای  و 
راههـــای دسترســـی، محـــل ســـکونت و غذا، 
تجهیـــزات ایمنـــی، ماشـــین آالت و ... فراهم 
کارگاه را  که در بســـیاری مـــوارد تجهیـــز  گردد 
کارخانـــه می کند  هزینه برتـــر از ســـاختن یک 
و در پایـــان پـــروژه بـــه راحتـــی تخریـــب یـــا در 

اختیـــار بهره بـــردار قـــرار می گیـــرد. 
و زحمـــات  چنیـــن  بـــا  کـــه  حالـــی   در 

کارخانـــه ســـاخت   هزینـــه ای می تـــوان یـــک 
کـــه نســـلها مـــورد بهره بـــرداری صاحبـــان آن 
تعمـــق در همیـــن موضـــوع  بـــا  گیـــرد.  قـــرار 
فوق العـــاده  و  خســـتگی ناپذیر  روحیـــه 
کشـــور  کارکنان بخش پیمانکاری  مدیـــران و 

می رســـد.   نظـــر  بـــه  شـــگفت انگیز 
که  کـــرد: پـــس از ایـــن  ملکیانی فـــرد تصریـــح 
مراحـــل اجرای پروژه با تمام مشـــکات خود 
کارفرما به طور تلویحی  بـــه اتمام می رســـد، و 
کرد، دســـتورات بهره بردار  کار را تایید  پایـــان 
گاهـــی برخـــاف  شـــروع می شـــود. زیـــرا آنهـــا 
پیمانـــکار  از  شـــده  اجـــرا  نقشـــه های  تمـــام 
که در بخشـــهای مختلف پروژه  می خواهنـــد 
به منظـــور بهره برداری بهتـــر تغییراتی بدهد 
گـــر پیمانـــکار از اجرای نظر وی ســـرباززند،  و ا
او هـــم پـــروژه را تحویـــل نمی گیـــرد. پـــس به 
انجـــام  بـــرای  عوامـــل  مجـــددا  بایـــد  ناچـــار 
بـــا  افـــراد خبـــره و  تغییـــرات بســـیج شـــوند. 
کار پیمانکاری آشـــنا  که از نزدیـــک با  تجربـــه 
کـــه پیاده کردن  هســـتند به خوبی می دانند 
کدام از ســـرفصلها مســـتلزم هزینه، دقت  هر 

نظر و انـــرژی فراوان اســـت. 
گرانسنگ پیمانکاران  وی با اشـــاره به تجربه 
گفت مدیر  کرد: لـــذا به حق می تـــوان  کیـــد  تا
 25-20 مـــدت  کـــه  عمومـــی  شـــرکت  یـــک 
کـــرده به  کنـــار خـــود موفـــق عمـــل  ســـال در 
و  ســـخت ترین  عهـــده دار  می توانـــد  راحتـــی 
کشور شـــود. اما همانگونه  کار  حســـاس ترین 
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کودکان خـــود و رســـاندن آنها به ســـن  کـــه همـــه شـــما از پـــروردن 
کارایـــی لـــذت می بریـــد یـــک پیمانـــکار هـــم از پیشـــرفت و اتمـــام 
کاری لذتبخش  پـــروژه لذت می برد، بـــه همین دلیل پیمانـــکاری 
کشـــور و جاودانه  کـــه به آینـــدگان، آینده  و در خـــور افرادی اســـت 

زیســـتن اعتقـــاد دارند.
گفـــت: پیمانـــکاران عزیـــز و  وی بـــا خطـــاب بـــه همـــکاران خـــود 
همـــکاران صبـــورم، تنهـــا خـــود مـــا می دانیـــم ایـــن حرفه دشـــوار 
گاهـــان را، یک  کـــه از درون مـــا را می ســـوزاند و از بیـــرون بعضی ناآ
که وقتـــی به جان عاشـــقان وطـــن می افتـــد رهایی  عشـــق اســـت 
کار ســـاده ای نیســـت. عشـــق و جنـــون از ابتـــدای خلقت در  از آن 
همســـایگی هم بوده انـــد و برای عاشـــقان صادق اصـــوال دیواری 

ندارد. وجـــود 
در  خاتم االنبیـــا  قـــرارگاه  اســـبق  فرمانـــده  قاســـمی  ســـردار 
داشـــتند  اصـــرار  ســـندیکا  در  افطـــاری  مراســـم  در   1389 ســـال 
هـــم  زیـــادی  درآمـــد  کـــه  اســـت  دشـــواری  کار  پیمانـــکاری 
می شـــود،  پیمانـــکاری  کار  اســـتمرار  باعـــث  آنچـــه  و  نـــدارد 
بـــدون  تقریبـــا  کـــه  هـــم  عزیزانـــی  یعنـــی  اســـت.  عشـــق   فقـــط 
ریســـک وارد حـــوزه پیمانـــکاری  شـــده اند بـــه همیـــن نتیجـــه ای 

کردم.  کـــه بیـــان  رســـیده اند 
کـــرد همه ســـازندگی ها بر روی  گفـــت: باید تصدیق  وی در پایـــان 
کارشناســـان  کـــره زمیـــن نتیجه تـــاش طراحـــان، متخصصـــان و 
کـــه بـــا همـــت پیمانـــکاران بـــه ســـرانجام رســـیده اســـت.  اســـت 
گســـترده  کـــه امـــروز ایـــران عزیـــز در عرصـــه  باعـــث افتخـــار اســـت 
کســـب این  کامل اســـت و  صنعـــت احداث در مرحله خوداتکایی 
موفقیـــت، تمامی رنجها و مشـــقت های موجـــود در راه این حرفه 
را توجیـــه می کنـــد. بـــا درود به همـــه خادمین مملکـــت و تقدیر از 
کام خود را بـــه پایان  که قلـــب آنها بـــرای ایران می طپـــد  کســـانی 

می رســـانم. 

0
کوتاهـــی از 70 ســـال فعالیـــت  در پایـــان ایـــن بخـــش، فیلـــم 

فعالیـــت  از  صحنه هایـــی  شـــامل  کـــه  شـــد  پخـــش  ســـندیکا 
اعضـــای  از  مانـــدگاری  کارهـــای  معرفـــی  ســـندیکا،  کارکنـــان 
ســـندیکا،  دربـــاره  بـــزرگان صنـــف  از  تعـــدادی  نظـــر  و  صنـــف 
ناصـــر  علیرضـــا  مهنـــدس  کلیـــپ  ایـــن  از  بخشـــی  در  بـــود. 
معدلـــی اقتصـــاد دولتـــی را بمـــب تخریبـــی اقتصـــاد نامیدند. 
مهنـــدس صدرهاشـــمی نژاد نیـــز بـــا اشـــاره بـــه نقش ســـندیکا 
نقـــاط  تقویـــت  بـــرای  محلـــی  را  ســـندیکا  گذشـــته،  در 
کـــردن نقـــاط ضعـــف آنهـــا دانســـت.  قـــوت اعضـــا و برطـــرف 
که  مهنـــدس علـــی آزاد نیـــز ســـندیکا را اولیـــن صنفی دانســـته 
گلســـرخی   در ایـــن مملکـــت به وجـــود آمده اســـت. مهندس 
گذشته از دل  که در   پتانســـیل ســـندیکا را چنان باال دانســـته 
آن ســـایر تشـــکلها بیرون آمده اســـت.  مهندس نـــادر عطایی 
کرد  کید  کشـــور را ســـازندگی دانست و تا کار هر  نیز واجب ترین 

کشـــور توســـط پیمانکاران اتفاق می افتد.  ســـازندگی در هر 

که ســـالیان ســـال  مهنـــدس جـــواد خوانســـاری عضو هیات مدیره ســـندیکا 
ریاســـت آن را بر عهده داشته نیز در مراســـم نکوداشت سندیکای شرکتهای 
کـــرد: ســـازندگی عامـــل اصلـــی رفـــاه عمومـــی و  ســـاختمانی ایـــران عنـــوان 
که توســـط ســـندیکای شـــرکتهای  ارتقادهنـــده تمدن و شهرنشـــینی اســـت 
ســـاختمانی اجـــرا می شـــود. در ســـال 1317 اولیـــن شـــرکت ســـاختمانی در 
کـــرد، به تدریـــج تا ســـال 1324 تعـــداد این  کار  ایـــران تشـــکیل و شـــروع بـــه 
که با هم اولین ســـندیکای شـــرکتهای  شـــرکتها به حدود 24 شـــرکت رســـید 
ســـاختمانی را تشـــکیل دادنـــد و رســـما در ســـال 1326 بـــه ثبت رســـاندند و 
کنـــون تعداد شـــرکتهای عضو حـــدود 615  کردند، ا فعالیـــت خـــود را شـــروع 
که در این مدت در ســـطح  عضـــو در سراســـر ایران اســـت. تعداد شـــرکتهایی 
کار می کنند، متجاوز از  کشـــور  کل اســـتانهای  کشـــور به ثبت رســـیده اند و در 
گرفته اند و در  که خدمـــات ســـازندگی را بر عهـــده  32 هزار شـــرکت می باشـــد 

رشـــته های مختلـــف عمرانـــی فعالیـــت می کنند. 
کـــه  کشـــور اهمیـــت باالیـــی دارد چـــرا  وی افـــزود: بخـــش خصوصـــی در هـــر 
کشـــور در قالب قوانیـــن و مقررات بوده اســـت.  موجـــب توســـعه و پیشـــرفت 
کشـــوری می باشـــند  که ســـرمایه هر  طـــول عمـــر ایـــن موسســـات خصوصـــی 
ایـــن موسســـات  از  یکـــی  بنـــده مدیـــر  اعتبـــار دولتهـــا می باشـــد.  موجـــب 
کشـــور  که همـــواره با دل و جان برای ســـازندگی و آبادانی  خصوصی هســـتم 
که به فعالیـــت صنفی اعتقـــاد قلبـــی دارم از 50  کـــرده ام و از آنجایـــی  تـــاش 
ســـال پیـــش عضو ســـندیکا شـــده ام تـــا در خدمت توســـعه و آبادانی باشـــم.

کـــه از بـــدو انقـــاب با پاســـداری شـــبانه روزی از ســـندیکا بـــه همراه  تاشـــی 
که در صدد  کســـانی  همکارانـــم برای جلوگیری از تعرض به ســـندیکا در برابر 

تصـــرف ســـندیکا بودند آغاز شـــد. 
کرد: بعد از انقاب خدماتی توســـط ســـندیکا  مهندس خوانســـاری تصریـــح 
که قابـــل توجه اســـت. بعـــد از انقـــاب نحوه برخـــورد برخی  گرفـــت  صـــورت 
کـــم توجهـــی به  دولتمـــردان بـــا شـــرکتهای خصوصـــی در جهـــت مصـــادره و 
کـــه باعث شـــد تعـــدادی از شـــرکتهای بزرگ  اهمیـــت وجـــودی شـــرکتها بود 
کـــه ســـندیکا در تعامل با  کارهـــای در دســـت اجـــرا متوقف شـــود  تعطیـــل و 
کارهـــای متوقـــف شـــده و بازســـازی شـــرکتها  دولتهـــای وقـــت بـــرای شـــروع 
کـــه متاســـفانه همزمان بـــا این تـــاش جنگ ایـــران و عراق  وارد عمـــل شـــد 

 نیز شروع شد.
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وی افـــزود: خدمات و همکاری ســـندیکا به 
دولـــت در امـــور جنگ بســـیار ارزشـــمند بود 
و یـــک یک شـــرکتها با تمـــام قـــدرت در این 
امـــر دولت را همراهـــی می کردنـــد. هویزه به 
کامـــل توســـط عراقی هـــا از بیـــن رفتـــه  طـــور 
که  بـــود و ســـندیکا داوطلـــب شـــد هویـــزه را 
آســـتان قـــدس رضـــوی بـــرای بازســـازی آن 
کنـــد،  کـــرده بـــود بازســـازی  ســـرمایه گذاری 
کوتـــاه مـــدت توانســـت شـــهر هویـــزه را  و در 
بازســـازی و قبـــل از اتمـــام جنـــگ بـــه مردم 
تحویـــل دهـــد. راه آهن خرمشـــهر بـــه اهواز 
کلـــی در حوادث جنـــگ خراب  هم بـــه طور 
بـــا  مـــا  همـــکاران  توســـط  کـــه  بـــود  شـــده 

عاقمنـــدی و با ســـرعت بازســـازی شـــد. 
کرد: پـــس از پایان  خوانســـاری خاطرنشـــان 
جنـــگ و با بازســـازی خرابی هـــا به خصوص 
در اســـتانهای مختلـــف، اقـــدام به تشـــکیل 
نمودیـــم  اســـتانی  مختلـــف  ســـندیکاهای 
در  پروژه هـــا  اجـــرای  در  ســـندیکاها  ایـــن  و 
سراســـر ایران بـــا مـــا همـــکاری می کردند به 
که در هر اســـتانی ســـندیکای مرتبط  طوری 
گیـــان، پس از  بـــا آن ایجـــاد شـــد. ابتـــدا در 
آن در خراســـان و اصفهان سندیکا تاسیس 
اســـتانهای  در  منظـــور  همیـــن  بـــه  و  شـــد 
کنفرانســـهای  خراســـان، اصفهـــان و اهـــواز 
کشـــور  مســـئوالن  و  وزرا  حضـــور  بـــا  بزرگـــی 
کـــه در ایجـــاد ارتباط بخش  تشـــکیل دادیم 
خصوصـــی بـــا دولتمردان بســـیار موثـــر واقع 
که شـــاهد تشـــکیل  گردید. امـــروز مفتخریم 
ســـندیکا در 31 اســـتان ایـــران و تاشـــهای 

هســـتیم.  خود  همـــکاران 
کنون در ســـندیکاهای  که ا وی بـــا بیان این 
از 30 هـــزار شـــرکت  ایـــران متجـــاوز  سراســـر 
کرد: در ســـال 1382  عضویـــت دارند عنـــوان 
با همکاری ســـندیکاهای مختلف صنعت 
جهـــت  هماهنگـــی  شـــورای  ســـاختمان 
تعامل با ســـازمان مدیریـــت و برنامه ریزی 
بیـــن  کـــه تفاهم نامـــه ای  گردیـــد،  ایجـــاد 
هماهنگـــی  شـــورای  و  برنامـــه  ســـازمان 
کـــه  برقـــرار شـــد و طـــی آن تصویـــب شـــد 
یکـــی از اعضـــای شـــورای هماهنگی عضو 

شـــورای عالی شـــود. 

مهنـــدس خوانســـاری با اشـــاره تاســـیس 
تضمیـــن  منظـــور  بـــه  تضمیـــن  شـــرکت 
پروژه هـــا بـــه جـــای ضمانت نامـــه بانکـــی 

کـــرد: شـــرکت تضمین با ســـرمایه  عنـــوان 
همکارانمان تاســـیس شـــد تـــا در صورتی 
در  کار  اتمـــام  بـــه  موفـــق  پیمانـــکار  کـــه 
زمان الزم نشـــد، شـــرکت تضمیـــن یکی از 
همـــکاران را بـــا همـــان شـــرایط جایگزین 
کنـــد تا پـــروژه در زمـــان خود به  پیمانـــکار 
کار به  کـــه متاســـفانه ایـــن  پایـــان برســـد، 
کار  ســـرانجام نرســـید و شـــرکت تضمیـــن 
خود را با تاســـیس شـــرکت پـــارس همگام 
کـــه بیمه شـــرکتها را انجـــام می دهد ادامه 
کارآفرین نیز  کارآفرین و بیمـــه  داد. بانـــک 
کنـــون در خدمـــت  تاســـیس شـــدند و تـــا 
بانـــک  هســـتند.  ســـاختمانی  شـــرکتهای 
نیـــز  خاورمیانـــه  بانـــک  و  نویـــن  اقتصـــاد 
بعدهـــا به همیـــن منظور تاســـیس شـــد.
مهنـــدس خوانســـاری در ادامـــه بـــا اشـــاره 
بـــه انتشـــار ماهنامه پیـــام آبادگـــران عنوان 
کـــرد: ایـــن نشـــریه از ســـال 1377 در جهت 
ارتبـــاط  و  مملکـــت  مســـئوالن  بـــا  گفتگـــو 
بـــا مدیـــران شـــرکتها ایجـــاد شـــد و تـــا امروز 
کمـــک اعضـــای صنف بـــه انتشـــار خود  بـــا 
از  پـــس  ســـالهای  در  اســـت.  داده  ادامـــه 
انقاب ضمن همـــکاری با معاونـــت وزارت 
کارفرمایـــی را در  کانـــون عالی  کار توانســـتیم 
کـــه امروز  محـــل ســـندیکا تشـــکیل دهیـــم 
در  مملکـــت  خدمتگـــذاری  ارکان  از  یکـــی 
ســـطح بین المللی است. خوشبختانه دبیر 
کانـــون از جامعه ما  و رئیـــس هیات مدیـــره 

  . هستند
گفت: حضور ســـندیکا در سازمانهای  وی 
بـــه  بازرگانـــی  اتـــاق  جملـــه  از  خصوصـــی 
دســـتاوردهای  از  موثـــر  عضـــوی  عنـــوان 
ســـندیکا اســـت. فعالیـــت اصلی ســـندیکا 
در جهـــت حل مســـائل شـــرکتهای عضو و 
مســـائل طرحهای عمرانی بوده، و در این 
موفقیت هـــای  مخالفت هـــا  همـــه  بـــا  راه 
کارنامه خود دارد. اما مشـــکل  زیـــادی در 
اساســـی همچنـــان باقـــی اســـت، دولتهـــا 
همیشـــه با مســـئوالن ســـندیکاهمفکری 
می کننـــد امـــا اقدامـــی قانونـــی بـــرای رفع 
مشـــکات انجام نمی دهنـــد، این مهم در 
زمـــان تدویـــن بودجـــه عمرانی بـــه وضوح 
که  مشـــهود اســـت، در ســـال 1371 زمانی 
من دبیر ســـندیکا بودم به رئیس سازمان 
کردم قشر  برنامه نامه ای نوشـــتم و عنوان 
ســـازنده مملکت از مولفه های توسعه آن 
ملت اســـت. مجلـــس خانه ملت اســـت و 
دولـــت بایـــد پشـــتیبان ملت باشـــد اما به 

دالیـــل نامعلـــوم، وضـــع شـــرکتها خبـــر از 
آینـــده تاریک و حـــذف شـــرکتها می دهد، 
کلیه تاسیســـات زیربنایی  که  شـــرکتهایی 
کار و تاش آنها اســـت  و خدماتـــی حاصل 
و تضعیف و حذف آنها باعث رکود اســـت. 
که 26  گفـــت: چقـــدر غم انگیز اســـت  وی 
ســـال پـــس از آن تاریخ همچنان شـــواهد 
اثـــرات  عمرانـــی  خدمـــات  پیداســـت. 
بایـــد  و  دارد  مـــردم  زندگـــی  در  وجـــودی 
اولویـــت هـــر دولتـــی باشـــد اما متاســـفانه 
وجـــود  بـــا  گذشـــته  ســـالهای  طـــی  در 
پیگیری هـــای مـــا و ماقـــات با مســـئوالن 
کـــه هیـــچ  همـــواره قولهایـــی داده شـــده 

وقـــت عملـــی نگردیـــده اســـت. 

کیـــد  تا پایـــان  در  خوانســـاری  مهنـــدس 
کـــرد: دولت بایـــد ســـهم بودجـــه عمرانی 
را ماننـــد برخـــی هزینه هـــای دیگـــر قطعی 
میـــل  و  دیگـــر حیـــف  جـــای  در  و  بدانـــد 
بـــه  ســـازندگی  برنامه هـــای  تـــا  نکنـــد 
کنـــد. عـــدم همراهی  درســـتی پیشـــرفت 
دولـــت و بخـــش خصوصـــی باعـــث نیمـــه 
بســـیاری  مانـــدن  معـــوق  و  مانـــدن  کاره 
طرحهـــا بـــوده اســـت. بایـــد بدانیـــم این 
که  نکوداشـــت، جشـــن شـــرکتهایی است 
بـــا وجود موانـــع و قوانیـــن بازدارنده هنوز 
که ناامیدی  پابرجا هســـتند و در روزگاری 
هـــر روز بیشـــتر می شـــود، در قالـــب یـــک 
صنف پشـــت به پشـــت هم ایســـتاده اند. 
کـــه  می گیریـــم  جشـــن  را  روز  ایـــن  مـــا 
کـــه در ســـخت ترین روزها  یادمـــان نـــرود 
کنارهـــم هســـتیم و با امید روزهـــای بهتر، 
در قالـــب قدیمی ترین تشـــکل مهندســـی 
نـــگاه  زنـــده  را  خصوصـــی  بخـــش  ایـــران 

خواهیـــم داشـــت.

در پایــان ایــن بخــش شــرکتهای پیســا 
)تاســیس در 15 خــرداد 1325(، شــرکت 
بام رود )19 مهر 1328(، شــرکت پی پیشه 
)28 آبان 1328(، شــرکت رس)24 خرداد 
اســفند   18( شوســه  شــرکت   ،)1328
1328(، شــرکت راسا )7 شــهریور 1329(، 
بــه  اردیبهشــت 1329(  شــرکت هــود)16 
ســال   70 ســابقه  بــا  شــرکتهایی  عنــوان 

گرفتند.    سازندگی مورد تقدیر قرار 
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 نشست

محمـــدزاده  ســـعید  دکتـــر  همایـــش  ایـــن  در 
توســـعه  و  ســـاخت  شـــرکت  مدیرعامـــل 
وزیـــر  معـــاون  و  حمل ونقـــل  زیربناهـــای 
گفت: ســـال 1376 نســـبت  کـــرد و  ســـخنرانی 
کشـــور بـــه بودجـــه هزینه ای  بودجـــه عمرانی 
حـــدود 67 درصـــد بـــود، در ســـال 1398 ایـــن 
عـــدد حـــدود 20 درصـــد خواهـــد بـــود. آیـــا بـــا 
کند،  جملـــه دولـــت بایـــد هزینـــه را پرداخـــت 
ایـــن هزینه پرداخت شـــده اســـت؟ آیـــا دولت 
کشـــور هزینه  که باید بـــرای آبادانی  نمی دانـــد 
کـــه مـــا داریـــم مورد  کنـــد؟ آیـــا ایـــن وضعیتـــی 
پذیرش دوســـتان و نخبگان بخش اقتصادی 
کشـــور هســـت؟ مســـلما نیســـت. در بخشی از 
فیلـــم نمایش داده شـــده به درســـتی اقتصاد 

دولتـــی را بمـــب تخریبـــی دانســـتند. 
گفـــت: در ســـال 1394 و 1395 بـــه تازگی  وی 
اســـناد خزانـــه راه افتـــاده بـــود و پیمانـــکاران 
کراه داشـــتند اما  ابتـــدا از پذیرش این اوراق ا
کردند. در  کـــه آن را قبول  کار به جایی رســـید 
گر اســـناد 3 ســـاله هـــم بدهند  حـــال حاضر ا
که  کـــره امـــا آن را می پذیرنـــد چرا  گرچـــه بـــا ا ا
گـــر همیـــن هـــم نرســـد چـــه باید  معتقدنـــد ا
کننـــد؟ بخواهیم یـــا نخواهیم در ایـــام قبل از 
تحریـــم، در ایـــام برجـــام و تحریـــم اخیر طبق 
آمـــار روند بودجـــه عمرانی بـــه بودجه جاری 
کـــه وقتی  گونه نیســـت  نزولـــی اســـت و ایـــن 
کشـــور خوب بوده جهشی در آن دیده  وضع 

شـــده باشد.
جمعـــی  در  مـــن  افـــزود:  محمـــدزاده  دکتـــر 
که جزو قشـــر  گفتن یافتـــه ام  افتخـــار ســـخن 
کننـــده ثـــروت بوده انـــد،  کارآفریـــن و تولیـــد 
کـــه در ایـــن مـــکان قرار  طبیعتـــا اندیشـــه ای 
گـــر نخواهد بـــه آینده ایران بیندیشـــد  دارد  ا
نمی توانیم روزگار خوب و درخشـــانی را برای 
کنیـــم. هیچ وقت در دانشـــگاه  خود ترســـیم 
بـــه  کـــه  نگرفته ایـــم  قـــرار  مطالبـــه  مـــورد 
غ التحصیل  که از دانشـــگاه فار دانشـــجویانی 
می شـــوند تـــا حدی اقتصـــاد، مدیریـــت و ... 
کســـی را برای  را یـــاد بدهیم. ما در دانشـــگاه 
تولید ثروت پـــرورش نمی دهیـــم. انتظار هم 
که  کاری انجام دهد  داریـــم دولت برای آنهـــا 

افتاد.  اتفـــاق نخواهـــد  این 
که نمی شـــود انتظار داشـــته  وی با بیان این 

باشـــیم دیگران به توسعه و رونق بیاندیشند 
همـــه ما باید به توســـعه بیاندیشـــیم، عنوان 
کمی نیســـت  کرد: 70 ســـال ســـازندگی تجربه 
بـــرد.  بهـــره  ســـازندگی  بـــرای  آن  از  بایـــد  و 
که چند بـــار از زبان معاون مســـکن  گزارشـــی 
و خود وزیر راه شـــنیده ام مبنی بر این اســـت 
کـــه بیـــش از 100 میلیـــارد دالر خانـــه خالی در 
کـــه نشـــان می دهـــد مـــا  تهـــران وجـــود دارد 

کرده ایم.  کجاها هزینـــه   ثـــروت خـــود را در 

در  موجـــود  ظرفیتهـــای  بـــه  اشـــاره  بـــا  وی 
کـــرد: بنـــده تعدادی جلســـه  راه آهـــن عنوان 
بـــا مدیرعامـــل ایمیـــدرو داشـــتم، مقـــدار بـــار 
ســـنگان در ســـال آینده حدود 20 میلیون تن 
خواهد بـــود اما ظرفیت انتقال بار از ســـنگان 
از طریـــق ریـــل 10 میلیـــون تـــن اســـت، جاده 
هـــم ظرفیت نـــدارد. محور بافق به ســـرخس 
گر ریلی نشـــود،  که ا هـــم از محورهایی اســـت 
شـــک نکنید ما بایـــد انتظار ورشکســـتگی آن 
صنایـــع را داشـــته باشـــیم. محـــور اصفهـــان 
که ســـرمایه 7 میلیـــارد دالری برای  به اهـــواز 
گـــر حـــاال ســـاخته  ســـاخت آن الزم اســـت و ا
شـــود 20 میلیـــون تـــن بـــار روی آن خواهـــد 
 8-7 هـــم  آســـتارا  بـــه  رشـــت  محـــور  رفـــت. 

میلیـــارد تومـــان پـــول می خواهد و حـــدود 2 
میلیـــون تن تقاضـــا در آن وجـــود دارد. هزینه 
کشـــور 1/5  کیلومتر بـــار برای  انتقـــال هر تـــن 

ســـنت صرفه جویـــی ســـوخت دارد. 
بـــار در  کـــز تولیـــد  وی افـــزود: بســـیاری از مرا
گر حدود 200  کشور به ریل متصل نیســـتند. ا
کیلومتـــر خطـــوط صنعتـــی ســـاخته شـــود به 
راحتـــی 15 میلیـــون تن بار روی ریـــل می آید، 
کنیـــد در ســـال چقـــدر صرفـــه جویـــی  تصـــور 
گر دوســـتان  ممکـــن اســـت. به اعتقـــاد بنده ا
کننـــد متوجـــه  کنـــون را نـــگاه  از ســـال 94 تـــا 
مشـــارکتی  طـــور  بـــه  پیمانـــکاران  می شـــوند 
کار   PPP کنـــون بـــه شـــکل از ســـال 1394 تـــا 

 معاون وزیر راه:

دکتر محمدزاده:
اقتصادی  از زمینه های   بسیاری 
که بخش خصوصی   وجـــود دارد 
ســـرمایه گذاری آن  در   می توانـــد 

کند آمار نشـــان می دهد چشم   
داشـــتن به منابع دولتـــی روز به 
می شـــود نگران کننده تـــر   روز 
و  اجـــرا  را   PPP می تـــوان  امـــا   

کـــرد. تمریـــن 

نکوداشت
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گونه  کـــه در آن هیـــچ  کرده انـــد امـــا مشـــارکتی 
که  نقـــش آفرینـــی نکرده اند. چگونـــه؟ عزیزی 
 به طـــور مثال در راه آهن از ســـال 1394 حدود 
10 میلیـــون تومـــان صـــورت وضعیـــت تولیـــد 
دو  خزانـــه  اســـناد   1395 ســـال  آخـــر  کـــرده، 
کار عمـــا بـــه  کـــرده و ایـــن  ســـاله ای دریافـــت 
معنـــای مشـــارکت این جامعـــه در ســـازندگی 
اســـت پـــس چـــرا در قالـــب اســـتفاده از ســـود 
پروژه هـــا از مشـــارکت آنهـــا اســـتفاده نشـــود؟ 
کرد: بســـیاری از زمینه های  کید  محمدزاده تا
کـــه بخـــش خصوصی  اقتصـــادی وجـــود دارد 
کنـــد. در بنـــد  می توانـــد در آن ســـرمایه گذاری 
کار  کـــه  بـــرای ســـرمایه گذارانی  »ق« معـــروف 
آنهـــا صرفه جویـــی به همـــراه داشـــته، حدود 
35 درصـــد صرفه جویـــی ســـوخت برگردانـــده 
کســـی در  کـــرده هر  می شـــود. راه آهـــن اعـــام 
کنـــد تـــا زمان  حـــوزه راه آهـــن ســـرمایه گذاری 
برگشـــت اصل پول و ســـود آن حق دسترســـی 
نشـــان  آمـــار  نمی گیریـــم.  را  مســـیر  تمـــام 
می دهد چشـــم داشـــتن به منابـــع دولتی روز 
بـــه روز نگران کننده تـــر می شـــود امـــا می تـــوان 
کـــرد. بـــه عنـــوان مثال  PPP را اجـــرا و تمریـــن 
کســـب و  ایســـتگاه های راه آهـــن در دنیا محل 
کار و مکانـــی زنـــده در تمـــام ایام هفته اســـت، 
کرد  می تـــوان بســـته ســـرمایه گذاری طراحـــی 
کمـــک بخـــش خصوصـــی از این مســـیر  تـــا بـــا 

شود.  اســـتفاده 
چنـــد  راه آهـــن  در  گفـــت:  پایـــان  در  وی 
کـــه  شـــد  گرفتـــه  مجلـــس  مصـــوب  قانـــون 
مثـــل  آهـــن  راه  طبـــق آن ســـرمایه گذاری در 
اســـت.  محـــروم  مناطـــق  در  ســـرمایه گذاری 
که مـــا می گیریم  خ ارزش افـــزوده خدماتی  نـــر
خ صفر حســـاب می شـــود، و در بند »ق«  با نر
گـــر ســـرمایه گذاری منجـــر بـــه صرفه جویـــی  ا
ســـوخت شـــود، ســـرمایه گذاری برمی گـــردد. 
کـــه با آن  گرفتـــه  راه آهـــن قانونـــی از مجلـــس 
می توانـــد ســـرمایه گذاری در بخـــش ریلـــی را 
کنـــد. مـــا از این مـــدل توانســـته ایم  تضمیـــن 
بگیریـــم.  را  خارجـــی  اعتبـــاری  مســـیر  چنـــد 
اســـتدعا دارم نخبـــگان بـــا توجه بـــه مثال ها 
پتانســـیل ها  مجموعـــه  از  تـــا  بیاندیشـــند 
کشـــور عزیزمان  کنیم و در توســـعه  اســـتفاده 

برداریم. قـــدم 

جامعـــه  رئیـــس  گتمیـــری  بهـــروز  دکتـــر 
ایـــن نکوداشـــت  نیـــز در  مهندســـان مشـــاور 
بـــا تبریک به مناســـبت نکوداشـــت 70 ســـال 
پایـــداری و پایمـــردی در فـــراز و نشـــیب های 
بـــا 50  گفـــت: مهندســـان مشـــاور  ســـازندگی 
کـــه نظیـــر همین ســـابقه شـــما  ســـال ســـابقه 
جامعـــه  بـــا  مشـــابهی  گرفتاری هـــای  اســـت 
کشـــور دارد. الزم اســـت از شرایط  پیمانکاری 
کنونـــی آسیب شناســـی شـــود. همـــه مـــا نبود 
کردیم ، نســـبت  منابـــع را از ســـال 1390 حس 
کمتـــر از 15 درصد  بودجـــه عمرانی به جـــاری 
کمبـــود بودجـــه را در آن بگذارید  گر  اســـت و ا
گـــر بودجـــه  بودجـــه عمرانـــی منفـــی اســـت. ا
کمبود داشـــته باشـــد  شـــما 80 هـــزار میلیارد 
عما از 60هـــزار بودجه عمرانـــی برمی دارند  و 

بودجـــه عمرانـــی عمـــًا صفـــر می شـــود. 
کـــه ما داریـــم و غیر  وی افـــزود: شـــاید نگاهی 
حـــوزه  باشـــد.  راه حـــل  اســـت  کمیـــت  حا از 
عمومـــی  کمیـــت،  حا حـــوزه  بـــه  اجتماعـــی 
عنـــوان  بـــه  مـــا  تقســـیم می شـــود.  فـــردی  و 
احـــداث  صنعـــت  نهادهـــای  و  ســـندیکاها 
در  کـــه  هســـتیم  عمومـــی  حـــوزه  از  بخشـــی 
گفتگـــو و مفاهمه با  فضای مشـــارکتی محـــل 
که  کمیـــت اســـت، اصـــا بـــه وجـــود آمـــده  حا
کـــه تنهـــا نهـــاد مشـــروع  کمیـــت را  بتـــوان حا
کـــرد.  اعمـــال قـــدرت اســـت تحدیـــد قـــدرت 
تعریـــف  در  عمومـــی  فضـــای  مفهـــوم  اصـــا 

کـــه جامعه  جامعـــه دموکراتیـــک یعنـــی ایـــن 
کنـــار فضای  کـــه در  و فضایـــی موجود اســـت 
بحـــث  و  مفاهمـــه  آن  بـــا  بتوانـــد  کمیـــت  حا
گفتگـــو به معنـــای حرف زدن  کنـــد. در اینجا 
گوش دادن اســـت و باید خطـــوط قرمز این  و 
دو در مفاهمـــه جابجا شـــود وگرنه انســـدادی 
گرفتـــاری  کـــه و  در جامعـــه ایجـــاد می شـــود 
ایجـــاد  اجتماعـــی  بـــرای فضـــای  را  بزرگتـــری 

می کنـــد.
گتمیری افـــزود: تمام نهادهـــای مدنی  دکتـــر 
در حـــوزه صنعـــت احداث نقش هـــای صنفی 
و حرفـــه ای دارنـــد، البتـــه بین حرفـــه و صنف 
از منافـــع  بایـــد  کشـــید، حرفـــه  بایـــد خطـــی 
کنـــد و صنـــف بایـــد از منافع  حرفـــه ای دفـــاع 
صنفـــی دفـــاع نمایـــد. در حـــوزه عمومی یکی 
از  می تواننـــد  کـــه  نهادهایـــی  بزرگتریـــن  از 
کمیت نقش داشـــته باشـــند،  مفاهمـــه بـــا حا
احزاب هســـتند. وقتی احزاب نباشـــند نقش 
گـــردن نهادهـــای مدنی  سیاســـی احـــزاب به 
که اصا خوب نیســـت  مثل ســـندیکا می افتد 
ایـــن امر اتفـــاق بیافتـــد. چون مـــا در صنعت 
احـــداث برای ایـــن نقش درســـت نشـــده ایم 
گر  کنیـــم. ا و می خواهیـــم فعالیـــت حرفـــه ای 
قـــرار باشـــد نهادهای مدنی و صنفـــی در نبود 
کند دچار  گروه هـــای دیگر نقـــش آنها را بـــازی 
چالش هـــای بـــزرگ می شـــود، و عمـــا خاف 

چارچـــوب و قامـــوس خـــود حرکـــت می کند.

دکتر گتمیری:
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 نشست

رئیـــس جامعـــه مهندســـان مشـــاور تصریـــح 
کـــرد: امروز این نقش خواســـته یا ناخواســـته 
گذاشـــته شـــد و وقتـــی ما در  گـــردن نهادهـــا 
قـــرار می گیریـــم بســـیاری  بـــا دولـــت  گفتگـــو 
اســـت  خواســـت هایی  مـــا  خواســـته های  از 
کـــه از  کـــه بـــه یـــک طریقـــی مســـائل خاصی 
کمیت نشـــأت  تصمیمهای غیرمشـــارکتی حا
گـــر فضـــای عمومی  گرفتـــه بحـــث می کنـــد، ا
را  خـــود  پرچـــم  احـــزاب  می گرفـــت  شـــکل 
از حرفـــه  پرچـــم دفـــاع  مـــا  و  برمی داشـــتند 
کنـــار هم شـــکل  خـــود را، و ایـــن حـــرکات در 

می گرفـــت.  

گفتگـــو  وارد  وقتـــی  کـــرد:  خاطرنشـــان  وی 
حـــوزه  و  کمیـــت  کـــه حا نگاهـــی  می شـــویم 
عمومی  ممکن اســـت داشـــته باشـــند با هم 
در تعـــارض قـــرار می گیرنـــد و بایـــد این بحث 
جلیقـــه  مثـــال   - بگیـــرد  شـــکل  اجتماعـــی 
زردهـــا و دولـــت در فرانســـه  - در طـــول این 
می گوینـــد  مـــا  متفکـــران  برخـــی  ســـال ها 
ســـندیکاها بایـــد منافـــع خصوصـــی را ذیـــل 
کنند غافـــل از اینکه  منافع ملی درخواســـت 
و  کـــه شـــرکتهای ســـاختمانی  فعالیـــت  هـــر 
مشاور در جهت حفظ ســـرمایه انسانی دارد 
کشـــور هســـتند  کـــه عامـــل و موتـــور توســـعه 
حرکـــت حول منافـــع ملی اســـت، حتی نگاه 
کارمنـــدان و دعـــوا بـــا اداره مالیات  داشـــتن 

دقیقـــا حرفـــه ای و حـــول منافع ملی اســـت.
گویـــا ما متهم به  کرد:  گتمیـــری عنوان  دکتـــر 
کار  کـــه حول منافـــع خصوصی  این هســـتیم 
که حـــول منافع  کرد  کید  می کنیـــم و بایـــد تأ
کار می کنیـــم، ولـــی امـــروز در شـــرایط  ملـــی 
که  کوچکـــی  کنونـــی هـــر حرکـــت  اقتصـــادی 
شرکتها و ســـندیکاها  در جهت حفظ منافع 
صنفـــی می کننـــد با یک واســـطه دقیقا حول 
منافـــع ملـــی و حفظ ســـرمایه های انســـانی 
اســـت. برخی دولتمردان مـــا را به این بحث 
کـــه منافـــع خصوصـــی از منافـــع  می کشـــند 
گر مـــا از منافـــع خصوصی  ملـــی جداســـت و ا
فرامـــوش  را  ملـــی  منافـــع  می کنیـــم  دفـــاع 
که به هیـــچ وجه اینگونه نیســـت،  کرده ایـــم 
حقوق دادن و حفظ ســـرمایه انسانی دقیقًا 

در مســـیر منافع ملی اســـت. 
که شاهد از  گفت: ســـرمایه های انســـانی  وی 
بین رفتن آنها هســـتیم یک ســـاله یا دو ساله 
بـــه وجـــود نیامده انـــد و بـــه وجـــود نخواهند 
کـــه در حفظ نیروی انســـانی  آمـــد. هر قدمی 
و حفـــظ ســـرمایه ها برمـــی داریـــم با واســـطه 
بایـــد  ادامـــه  حـــول منافـــع ملـــی اســـت. در 
کســـی تعریـــف  ببینیـــم منافـــع ملـــی را چـــه 
کمیت  کـــه حا می کنـــد. شـــاید منافـــع ملـــی 
تعریف می کند بـــا تعریف دولـــت از آن تفاوت 
گـــوش  تعریـــف  کـــدام  بـــه  بایـــد  پـــس  دارد. 
که  داد و آن را معیـــار قـــرار داد؟ منافـــع ملـــی 
حـــوزه عمومی براســـاس خـــرد جمعی تعریف 
کـــه شـــاید حکومتهـــا بر  می کنـــد یـــا منافعـــی 

می کننـــد. تعریـــف  بخشـــی  منافـــع   اســـاس 
داده  پاســـخ  پرســـش  ایـــن  بایـــد  ابتـــدا  در   
کـــه منافـــع ملـــی را چـــه حـــوزه ای باید   شـــود 

تعریف کند. 
رئیس جامعه مهندسان مشاور خاطرنشان 
کـــرد: بحـــث نبـــود منابـــع برمی گردد بـــه این 
کجاســـت؟  منافـــع  تخصیـــص  اولویـــت  کـــه 
گذشـــته در بحـــث بودجـــه اولویت ها  ســـال 
در  ملـــی  منافـــع  ببینیـــم  بایـــد  دیدیـــم،  را 
اولویـــت تخصیـــص بودجـــه چیســـت؟ آیا در 
حفـــظ  و  عمرانـــی  بودجـــه  افزایـــش  جهـــت 
نـــه؟ فروپاشـــی  یـــا  اســـت  انســـانی  ســـرمایه 
وضعیـــت انســـانی در چـــه وضعیتی اســـت؟ 
آیـــا اولویـــت تخصیـــص بودجه ما فرســـتادن 
بخـــش خصوصی بـــه ســـرمایه گذاری داخلی 
کردن  و خارجـــی اســـت؟ آیـــا اولویت ما ســـیر 
ســـرمایه  حفـــظ  یـــا  جامعـــه  افـــراد  شـــکم 

اجتماعـــی اســـت؟ 
گفت: اختاف ما در  گتمیری در پایـــان  دکتر 
کمیت  تحلیل شـــرایط موجود بـــا تحلیل حا
کمبـــود منابـــع قابـــل قبـــول  کـــه  اینجاســـت 
 اســـت امـــا اولویـــت تخصیـــص بودجـــه باید
کـــه کمیـــت  کنـــد. وظیفـــه اصلـــی حا   فـــرق 

 حفـــظ منابـــع انســـانی از تغییـــر تخصیـــص 
بودجـــه می گـــذرد. باید تغییر نـــگاه در درون 
کنید بـــه آیتم به  دولـــت شـــکل بگیرد. نـــگاه 
آیتـــم بودجـــه و ببینیـــد اولویـــت تخصیـــص 
بودجـــه در طـــی ایـــن ســـالها در چـــه جهتی 

کرده اســـت.  حرکـــت 

نکوداشت
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ســـندیکای  دبیـــر  گابتونچـــی  ج  ایـــر دکتـــر 
در  نیـــز  ایـــران  ســـاختمانی  شـــرکتهای 
نکوداشت ســـندیکا به موضوع ظرفیت های 
کشـــور در زمینـــه صدور خدمات  پیمانکاری 
کار پرداخت  فنی و مهندســـی و الزامات این 
تأییـــد  پیمانـــکاران  تعـــداد  کـــرد:  عنـــوان  و 
صاحیت شـــده براســـاس ســـایت ســـازمان 
تعییـــن  پیمانـــکار  شـــرکت   42531 برنامـــه 
کنار 2907 شرکت مشاور  صاحیت شـــده در 
ایـــن  کـــه  داریـــم،  شـــده  صاحیـــت  تأییـــد 
تعداد پیمانکار در 69241 رشـــته رتبه بندی 
شـــده اند. باالترین ســـقف پیمانکاری ما در 
که 23558 رشته  رشـــته ســـاختمان اســـت 
شـــرکت در حـــوزه ســـاختمان فعال هســـتند 
راه و 11582 در  و حـــدود 13945 در رشـــته 

رســـته آب هســـتند. 
پیمانـــکاری  حجـــم  بیشـــترین  افـــزود:  وی 
کشـــور به ترتیب در حـــوزه ســـاختمان، راه و 
ترابـــری، آب، تأسیســـات و نیرو اســـت یعنی 
کار در رشـــته ســـاختمان،  پیمانـــکاری ما به 
کـــه  ایـــن  علیرغـــم  دارد.  گرایـــش  آب  و  راه 
کشـــوری نفتی هســـتیم امـــا در حـــوزه نفت، 
زمینـــی  کاوشـــهای  و  ارتباطـــات  صنعـــت، 
خیلی پیمانکاری ما قوی نیســـت و فعالیت 
گر بخواهیم شـــرکتها  چندانی نکرده اســـت. ا
کنیم اولین  را بر اســـاس رتبـــه تقســـیم بندی 
که تجمع  کـــه می بینیم این اســـت  نکتـــه ای 
که نشـــان می دهد  عجیبـــی در رتبه 5 داریم 
در  جـــوان  پیمانـــکاری  از  عظیمـــی  حجـــم 
کار ایجـــاد  گـــر بـــرای آنهـــا  کـــه ا کشـــور داریـــم 
نشـــود با بحران بزرگی اجتماعی- اقتصادی 
در حـــوزه مهندســـی روبـــرو هســـتیم. از 65 
هـــزار شـــرکت حـــدود 57 هـــزار شـــرکت در 6 
گرایـــش رتبـــه 5 هســـتند. از 3 هـــزار شـــرکت 
حـــدود  2900 پیمانـــکار رتبـــه 5 داریم. یعنی 
کـــه شـــرکت پیمانکاری  بایـــد بـــرای جوانانی 
کنیـــم و برای  تاســـیس می کننـــد فکـــر عاجل 

کار ایجـــاد نماییم. آنهـــا 
کـــرد: ظرفیـــت ریالی  دبیـــر ســـندیکا تصریـــح 
کشـــور حدود 1 میلیـــون میلیارد  پیمانکاری 
دالر  میلیـــارد   115 عبارتـــی  بـــه  یـــا  تومـــان 
که بایـــد برای  حجـــم پیمانـــکاری مـــا اســـت 
کشـــور  کار ایجـــاد، بـــا توجـــه بـــه شـــرایط  آن 
کم می شـــود  کـــه روز به روز  مـــا و بودجـــه ای 
ایـــن حجـــم پیمانـــکاری با این ســـقف ریالی 
دهیـــم  اجـــازه  و  بدهیـــم  کار  بایـــد  کجـــا  را 

تعبیـــر  بـــه  یعنـــی  باشـــند.  داشـــته  درآمـــد 
دیگـــر  مـــا حجم ریالـــی وســـیعی در محدوده 
کار نداریم در داخل  پیمانـــکاری داریم ولـــی 

کشـــور بـــه آنهـــا بدهیم. 
گابتونچـــی افـــزود: در اســـتان تهـــران  دکتـــر 
کشـــور است، در تهران  کل  گرایش ها مشـــابه 
حـــدود 18405 پیمانـــکار وجـــود دارد یعنـــی 
شـــهرهای  در  پیمانـــکاران  از  بزرگـــی  حجـــم 
نمی تواننـــد  خیلـــی  کـــه  دارد  وجـــود  دیگـــر 
کننـــد. از لحـــاظ ریالـــی 46میلیون  فعالیـــت 
دالر از 115 میلیون دالر ســـهم تهران اســـت. 
پیمانـــکاران از  زیـــادی  حجـــم  مـــا   یعنـــی 
که ظرفیت باالیـــی دارند در تهران   رتبـــه 1 را 

هســـتند و در شهرســـتانها شـــرکتهای رتبـــه 
پایین تـــر قـــرار می گیرنـــد. در واقع پتانســـیل 
کار در شهرســـتانها ایجـــاد شـــده  عظیمـــی از 
کنیـــم چگونه بایـــد به  کـــه فکـــر  بـــدون ایـــن 
پیمانـــکاران  67درصـــد  بدهیـــم.  کار  آنهـــا 
پایـــه 1 در تهـــران هســـتند و ما نتوانســـته ایم 
که  کنیم  در فرایند توســـعه شـــرایطی ایجـــاد 
پیمانـــکاران مـــا عاوه بر تهران در شـــهرهای 
کنند.  55 درصد پیمانکاران  دیگر هم رشـــد 
پایـــه 2 در تهـــران هســـتند و ســـایر رتبه هـــا 
کـــه  بیشـــتر در شهرســـتانها تمرکـــز یافته انـــد 

کنند.  مســـئوالن بایـــد بـــه این امـــر توجـــه 
گـــر ســـه  کـــرد: دربـــاره اســـتانها ا وی تصریـــح 
اســـتان بزرگ تهـــران، اصفهـــان و آذربایجان 
74درصـــد  بگذاریـــم   هـــم  کنـــار  را  شـــرقی 
ایـــن  بـــه  متعلـــق  مـــا   1 رتبـــه  پیمانـــکاران 
پیمانـــکاران  درصـــد   62 هســـتند،  اســـتانها 
در  هســـتند.  اســـتانها  ایـــن  در  نیـــز   2 رتبـــه 
رتبـــه 3 و 4 و5 پیمانـــکاری ایـــن 3 اســـتان 
محـــروم  اســـتانهای  بیشـــتر  هســـت،  کـــم 
کار  پیمانـــکاری جوانی دارنـــد و در آن زمینه 

 . می کننـــد
پیمانـــکاران  دربـــاره  افـــزود:  ســـندیکا  دبیـــر 
ســـندیکا  شـــرکت   172 نیـــز  ســـندیکا  عضـــو 
رتبـــه 1 ابنیه هســـتند. 107 شـــرکت ســـندیکا 
تاسیســـات  شـــرکت   103 هســـتند،  راهســـاز 
هســـتند. ســـندیکا یک ظرفیـــت پیمانکاری 
کشـــور را دارد یعنی  بـــزرگ از ظرفیـــت رتبـــه 1 
گـــر به ســـندیکا توجه نشـــود از حجـــم بزرگ  ا

دکتر گالبتونچی :

و  فنـــی  خدمـــات  صـــدور  بخـــش  در   
مهندسی  یک نهاد متولی در حد معاون 
حمایـــت  اســـت،   الزم  جمهـــور  رئیـــس 
دولـــت از بخش خصوصی بـــرای فعالیت 
در حوزه مهندســـی الزم است، تسهیل و 
تســـریع در فعالیت های مربوط به صدور 
خدمات فنی ومهندســـی ضروری است، 
باید شرکتهای فعال در بخش خصوصی 
شناســـایی و بـــا ایجـــاد خطـــوط اعتباری 
تقویت شوند، حمایت بخش خصوصی 
در شناسایی بازارهای هدف بسیار مهم 
اســـت، حمایت دولت از شرکتهای فعال 
در صـــدور خدمـــات فنـــی و مهندســـی در 
زمـــان اخذ کار، انجام و تحویل کار بســـیار 

کلیدی اســـت 
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کره  کشـــور بـــه عنوان طـــرف مذا پیمانکاری 
روی برگردانده شـــده اســـت. ما در ســـندیکا 
کار آماری انجام داده ایم و آمار 6 ســـوال  یک 
از 88 شـــرکت نشـــان می دهد تعداد 94هزار 
که  شـــرکت در دوره پیک فعالیـــت می کردند 
به تعداد 18هزار رســـیده اســـت. تعداد 648 
پـــروژه به 216 پـــروژه در حال حاضر رســـیده 
تومـــان مطالبـــه 88  اســـت، 1280 میلیـــارد 
که امیدی هم  شـــرکت مزبور از دولت اســـت 
کنند.   ندارنـــد بـــه ایـــن زودی آن را دریافـــت 
گفت: 145 میلیـــارد تومان هزینه تنزیل  وی 
اســـناد و اوراق خزانـــه ایـــن شـــرکتها اســـت، 
هزینـــه  شـــرکتها  ایـــن  از  تنزیـــل،  بـــر  عـــاوه 
گرفته شـــده اســـت یعنی  مالیـــات تنزیل هم 
گرفته شـــده  مالیـــات پـــول نگرفته هم از آنها 

 . ست ا
گابتونچی افزود: مـــن از مجله اقتصاد  دکتـــر 
جهانـــی 2015 آماری به شـــما ارائه می دهم. 
غ التحصیل روســـیه  تعـــداد مهندســـین فـــار
 150 برابـــر  در  مهنـــدس  هـــزار   454 ســـاالنه 
هـــزار   237 اســـت،  جمعیـــت  میلیـــون 
مهنـــدس در آمریکا با جمعیـــت 3-4 برابری 
ایـــران  در  می شـــوند،  غ التحصیـــل  فار مـــا 
233 هـــزار و 695 مهنـــدس ســـاالنه بیـــرون 
کشـــورهای صنعتـــی  کـــه از ســـایر  می دهیـــم 
دنیـــا بیشـــتر اســـت و هنـــوز نمی دانیـــم چـــرا 
کنیـــم. تولیـــد  مهنـــدس  همـــه  ایـــن   بایـــد 
  مـــا نمی توانیـــم در داخـــل بـــه ایـــن نیروهـــا

کار بدهیم.  
صـــدور  الزامـــات  دربـــاره  ســـندیکا  دبیـــر 
گفت: مـــا با نبود  خدمـــات فنی و مهندســـی 
کاهش پروژه، موج  بازار مناســـب در داخل، 
وســـیع بیکاری مواجه هســـتیم. برای فعال 
شـــدن چرخـــه اقتصـــادی، ایجـــاد اشـــتغال 
پایـــدار و مطمئـــن، رفـــع فقـــر و ارزآوری بایـــد 
کنیم. 40 شـــرکت  به صـــدور خدمـــات توجه 
کشـــورهای دیگـــر  مـــا در قالـــب 60 پـــروژه در 
کار  شـــرکت   15 و  کرده انـــد  پیمانـــکاری  کار 
واقـــع  در  داده انـــد،  انجـــام  ســـرمایه گذاری 
مـــا شـــروع بـــه حضـــور در بـــازار بین المللـــی 
حمایـــت  مـــا  از  کســـی  چـــون  امـــا  کرده ایـــم 
ادامـــه  خـــود  کار  بـــه  نمی توانیـــم  نمی کنـــد 
که با ایـــن حجم پیمانکاری  دهیم در حالی 

بایـــد حضور مـــا پررنـــگ تر باشـــد.
 91 ســـال  از  کـــرد:  خاطرنشـــان  گابتونچـــی 
در  مـــا  مهندســـی  و  فنـــی  خدمـــات  صـــدور 

گذشـــت هـــر مرحلـــه بدتـــر شـــده  عـــراق، بـــا 
کمتـــر  و تعـــداد قراردادهـــا از ســـال 91 تـــا 95 
که ایـــن امر بـــه خاطر  کمتـــر شـــده اســـت،  و 
مـــا  پیمانـــکاری  وضعیـــت  و  عـــراق  شـــرایط 
کار پیمانـــکاری مـــا در عـــراق  اســـت. عمـــده 
کشـــور بـــزرگ نفتی هســـتیم  اســـت و ما یک 
کار  دالر  میلیـــون   18 تنهـــا  عـــراق  در  امـــا 
کـــه عمـــًا هیـــچ اســـت. در  گرفته ایـــم  نفتـــی 
کارهـــای  کردســـتان عـــراق هـــم پیمانکارهـــا 

گرفته انـــد. مختلفـــی 

کـــه انقاب  وی افـــزود: ترکیه 40 ســـال اســـت 
مقایســـه  اســـت.  انداختـــه  راه  مهندســـی 
پیمانکاران ایران و ترکیه در 40 ســـال، نشـــان 
می دهد ســـاخت و ســـاز در ترکیه حدود 9-8 
درصـــد تولیـــد ناخالـــص ملـــی دارد و بـــرای 2 
میلیون نفر اشـــتغال ایجاد می کند، 30درصد 
اقتصـــاد ترکیـــه را خدمـــات فنـــی مهندســـی 
می چرخانـــد. از 1972 تـــا 2017 ترکیـــه حـــدود 
کشـــور به مجمـــوع 350  9 هـــزار پـــروژه در 115 
کـــرده اســـت و دومین صادر  کار  میلیـــارد دالر 

کننـــده مصالـــح دنیا بوده اســـت. 
برتـــر  پیمانکارهـــای  در  گفـــت:  گابتونچـــی 
دنیـــا چیـــن بیشـــترین پیمانـــکار را در بیـــن 
250 پیمانـــکار برتر دنیـــا دارد و ترکیـــه در این 
رتبه بنـــدی مقام دوم را دارد. فقط 2 شـــرکت 
کیســـون و اســـتراتوس دو ســـال در  ما یعنـــی 
ایـــن رتبه بنـــدی قـــرار داشـــته اند. بیشـــترین 
بـــه  ترک هـــا  مهندســـی  خدمـــات  صـــادرات 
کـــه هواپیمـــای  فدراســـیون روســـیه اســـت، 
آنهـــا را در هـــوا می زنـــد امـــا صادراتـــش را هم 
می کنـــد. روســـیه به ســـاخت و ســـاز احتیاج 
دارد امـــا مـــا در آن نیســـتیم. پایـــگاه مـــا برای 
مـــا  امـــا  اســـت  عملیـــات در اختیـــار روســـها 
پایگاهـــی بـــرای ســـازندگی در آنجـــا نداریـــم. 
مملکـــت ما یـــک متولـــی خاص بـــرای صدور 
خدمـــات فنـــی و مهندســـی در حـــد معـــاون 
بـــه  وزیـــر می خواهـــد. تورگـــوت اوزال وقتـــی 
اربیـــل می آیـــد بـــرای افتتـــاح پروژه مـــی رود و 
کاری بـــا دولتمـــردان اربیـــل نـــدارد، وقتی به 
کـــه ترکها در  ایـــران می آیـــد اول بـــه پـــروژه  ای 
آن هســـتند ســـر میزنـــد و بعد بـــه دفتر رئیس 

جمهـــور ما مـــی رود.
وی افزود: دومین ســـهم صـــادرات خدمات 

ترکمنســـتان  بـــه  ترکیـــه  مهندســـی  و  فنـــی 
گاز بـــه  اســـت ولـــی مـــا هنـــوز درگیـــر انتقـــال 
کار  آنجـــا هســـتیم. وی بـــا اشـــاره بـــه تنـــوع 
کـــرد: ترکها  کشـــورهای دیگر عنوان  ترکهـــا در 
کرده انـــد و ما 1 فـــرودگاه  9 هـــزار پـــروژه اجـــرا 
دیگـــر  کشـــورهای  در  بـــزرگ  ســـد  چنـــد  و 
کـــه مـــا  کرده ایـــم. در تمـــام جاهایـــی  اجـــرا 
کرده ایم  ســـرمایه گذاری سیاســـی و نظامـــی 
کرده انـــد  اقتصـــادی  ســـرمایه گذاری  ترکهـــا 
که شـــیر نفـــت را  و شـــاید شـــرایط تـــا زمانـــی 

نبندیـــم بـــر همیـــن منوال باشـــد.
گفت: تشـــکیات ســـاختاری  دبیـــر ســـندیکا 
پیمانـــکاری ما اشـــکال دارد، مســـائلی مانند 
عـــدم حمایت مؤثر، وجود نهـــاد موازی، نبود 
یک نهاد متمرکز متولی، مشـــکات مراودات 
گمرکی،  بانکـــی، مشـــکات صدور تســـهیات 
عـــدم وجـــود مشـــوق الزم بـــرای فعـــاالن این 
حـــوزه، و .... نیز از موانع صدور خدمات فنی 
و مهندســـی اســـت. داعـــش بـــه عـــراق آمـــد، 
صـــورت وضعیت ها پرداخت نشـــد و در حال 
حاضـــر 50 شـــرکت روی زمین و هوا هســـتند. 
پیمانـــکاری ما در عراق در حـــال از بین رفتن 
کارفرمای عراقی  هســـتند. عدم پاســـخگویی 
که پیمانکاران ما  نیز از مســـائل مهمی اســـت 

در عـــراق با آن درگیر هســـتند. 
وی پیشـــنهادها و راهکارهایی بـــرای بهبود 
فنـــی  خدمـــات  صـــدور  بخـــش  در  شـــرایط 
گفـــت: یـــک نهـــاد  و مهندســـی ارائـــه داد و 
متولـــی در حـــد معـــاون رئیس جمهـــور الزم 
اســـت، بایـــد بتوانیـــم ضمانت نامـــه بانکـــی 
بگیریـــم و مشـــکات مـــراودات بانکـــی را رفع 
کنیـــم، حمایـــت دولـــت از بخـــش خصوصی 
الزم  مهندســـی  حـــوزه  در  فعالیـــت  بـــرای 
اســـت، تســـهیل و تســـریع در فعالیت هـــای 
مربـــوط به صـــدور خدمات فنی ومهندســـی 
فعـــال در  بایـــد شـــرکتهای  اســـت،  ضـــروری 
ایجـــاد  بـــا  و  شناســـایی  خصوصـــی  بخـــش 
خطـــوط اعتبـــاری تقویـــت شـــوند، حمایت 
بخـــش خصوصـــی در شناســـایی بازارهـــای 
هدف بســـیار مهم اســـت، حمایـــت دولت از 
شـــرکتهای فعـــال در صـــدور خدمـــات فنی و 
کار، انجام و تحویل  مهندســـی در زمان اخذ 
کلیدی اســـت، پیمانـــکاری ما به  کار بســـیار 
برقراری مشـــوقها و جوایـــز صادراتی نیاز دارد 
که متاســـفانه دولـــت نه تنها این مشـــوقها را 
نمی گـــذارد بلکه آنهـــا را حذف هـــم می کند. 

نکوداشت
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دکتـــر علیرضا مقـــدس زاده اردبیلی عضو دیگر 
 هیـــات مدیـــره ســـندیکا نیـــز در نکوداشـــت
در  بهمـــن   9 کـــه  ســـندیکا  ســـالگی   70  
از  کـــرد:  کتابخانـــه ملـــی برگـــزار شـــد عنـــوان 
 دغدغه هـــای اصلـــی هیـــأت مدیره ســـندیکا
رفـــع  بـــرای  پیشـــنهادی  راهکارهـــای  ارائـــه   
معضـــات پیمانـــکاری اســـت. ســـوال اصلی 
مشـــکل  همـــه  ایـــن  منشـــأ  کـــه  اینجاســـت 
کجاســـت و بـــرای رفـــع آن و یـــا حداقـــل برای 

کـــرد؟  کار  کاهـــش اثـــرات آن بایـــد چـــه 
عضـــو هیـــات مدیـــره ســـندیکا افـــزود: بخش 
ویژگـــی  بـــا  اقتصـــادی  نیازمنـــد  خصوصـــی 
گیر اســـت.  رشـــد باال، پایدار، اشـــتغال زا و فرا
کســـانی این اقتصـــاد را محقـــق خواهند  چه 
چـــه  صحنـــه  ایـــن  اصلـــی  بازیگـــران  کـــرد؟ 
اندیشـــمندان  قـــول  بـــه  هســـتند؟  کســـانی 
اقتصـــادی، در اقتصـــاد نه معجزه ای هســـت 
نـــه بن بســـتی، نـــه انتظـــار تغییرات اساســـی 
کـــه  و نـــه ناامیـــدی. بایـــد عوامـــل مختلفـــی 
بـــرای تحقـــق رشـــد  بـــه عنـــوان زیرســـاخت 
را  هســـتند  مطـــرح  مطلـــوب  اقتصـــادی 
کنیم. این عوامل شـــامل محیط  شناســـایی 
کان،  با ثبـــات و پیش بینی پذیـــر در اقتصاد 
کـــه منجر به  تعامـــل متـــوازن و پایدار بـــا دنیا 
جـــذب منابع، تکنولوژی و دسترســـی به بازار 
می شـــود، و بخش خصوصـــی توانمند و پویا 

. ست ا
گفـــت: علیرغم اینکـــه در ادوار مختلف با  وی 
گون تمایل تحقق  گونا گرایش های سیاســـی 
رشد اقتصادی هدف مشـــترک بوده اما هیچ 
کـــدام از زیرســـاختهای رشـــد در بلندمـــدت 
نداشـــته اند. همیشـــگی  و  مـــداوم   نقـــش 
  چـــه موانعی باعث شـــده؟ نقطه شـــروع آن ،
اســـت،  بـــوده  دولت هـــا  ای  بودجـــه  رفتـــار   
بـــرای  بلنـــد مدتـــی  مالـــی  تعهـــدات  دولـــت 
کنـــد و تـــا زمانیکـــه قیمت  خـــود ایجـــاد مـــی 
نفت بـــاال هســـت مشـــکلی ایجاد نمی شـــود 
کاهـــش قیمت نفـــت، دولت  ولـــی به محض 
خـــود  مـــدت  بلنـــد  تعهـــدات  ایفـــای  بـــرای 
کـــه حاصل  دچـــار مشـــکل مالـــی مـــی شـــود 
کســـری بودجه باعث  کســـر بودجه اســـت  آن 
 افزایـــش بدهـــی دولـــت بـــه بانـــک مرکـــزی و
 غیر مســـتقیم بدهی بانکها بـــه بانک مرکزی 
کـــه برآینـــد ایـــن اتفاقـــات افزایش  مـــی شـــود 
کـــه  اســـت  نقدینگـــی  حجـــم  و  پولـــی   پایـــه 

نتیجه اش تورم است.
کـــرد:  تصریـــح  اردبیلـــی  مقـــدس زاده  دکتـــر 

گرانی را  متاســـفانه بجـــای مقابلـــه بـــا تـــورم، 
گـــذاری  مهـــار می کنیـــم و سیاســـت قیمـــت 
یـــک  اســـت  طبیعـــی  می  گیریـــم.  پیـــش  را  
کـــه هزینه هایـــش بـــا تورم  بنـــگاه اقتصـــادی 
کنتـــرل  بـــا  درآمـــدش  ولـــی  یافتـــه  افزایـــش 
زیان دهـــی  بـــه  می شـــود  مهـــار   قیمـــت 
مواجـــه  مالـــی  مشـــکات  بـــا  و   می افتـــد 
کـــه در نهایـــت از ســـپهر  اقتصادی  می شـــود 

گردد.  ج می  کشور خار  
کرد: دومین مانع رشـــد این  وی خاطرنشـــان 
کار بنـــگاه داری خصوصـــی  کـــه ســـاز و  اســـت 
و  اســـت  ضعیـــف  بســـیار  ایـــران  اقتصـــاد  در 
کـــه میدانـــی بـــوده  گونـــه ای  بـــه   سیاســـتها 
  بـــه بخـــش خصوصی داده نشـــده، بـــه ظاهر
 خصوصی سازی، ولی خروجی آن خصولتی ها
برقـــراری  بـــه  موفـــق  هنـــوز  مـــا  انـــد.  بـــوده    
اغلـــب  بـــا  پیش بینی پذیـــر  و  پایـــدار  روابـــط 
 کشـــورها نشـــده ایم. مـــا بـــه راهـــکار جامعـــی 

که قابل انجام و ماندگار باشد.   نیاز داریم 
داشـــتن  الزم،  و  اصلـــی  شـــرط  گفـــت:  وی 
و  اســـت.  دولتمـــردان  قـــوی  سیاســـی  اراده 
باتوجـــه بـــه دولتـــی بـــودن اقتصـــاد، بازیگـــر 

اصلـــی این صحنـــه دولت اســـت. وجود یک 
غ از  قـــدرت سیاســـی با نـــگاه وفـــاق ملی فـــار
جنـــاح بندی هـــای داخلی و انتخابـــات رایج 
درآمدهـــای  ورود  تـــا  اســـت  الزم  کشـــور  در 
نفتـــی بـــه بودجـــه دولـــت قاعده منـــد شـــود  
که  بـــه عبارتی قاعـــده مالـــی باعث می شـــود 
کـــه  باشـــد  پیش بینـــی  قابـــل  دولـــت  رفتـــار 
گفتمـــان معنـــادار دولت و   این نقطه شـــروع 
که مقدمـــات بهبود  بخـــش خصوصی اســـت 
کار بنگاهـــداری خصوصـــی در اقتصاد  ســـاز و 

کند. ایـــران را مهیـــا می 
کـــرد:  کیـــد  تا اردبیلـــی  مقـــدس زاده  دکتـــر 
بـــه  خصوصـــی  بخـــش  و  دولـــت  گفتمـــان 
پشـــتوانه اصل 44 قانـــون اساســـی،که منجر 
کســـب وکار در ســـال  به تصویب قانون بهبود 
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گفتگـــو بـــرای  بـــا دولـــت و وظایـــف شـــورای 
کید  اجـــرای هـــر چـــه بهتـــر قانـــون را مـــورد تأ
قـــرار داد. در مـــاده 3 آمـــده " دســـتگاه های 
اجرائـــی مکلفنـــد هنـــگام تدویـــن یـــا اصـــاح 
مقـــررات، بخشـــنامه ها و رویه هـــای اجرائی، 
نظــــرتشکل های اقتصادی ذیربط را استعام 
کننـــد و مـــورد توجه قرار دهنـــد.« در حقیقت 
این قانـــون با هدف بسترســـازی بـــرای اصل 
گـــری  کاهـــش تصـــدی  44 قانـــون اساســـی و 
دولـــت تصویب و بـــر نقش بخـــش خصوصی 
کید شـــده اســـت. در تعامـــات اقتصـــادی تأ

شـــرایط  در  کشـــور  کـــه  کنـــون  ا افـــزود:  ݢوی  ݢ ݢ ݢ ݢ
تحریم هـــا  و  دارد  قـــرار  خاصـــی   اقتصـــادی 

دکتر مقدس زاده اردبیلی :

مـــا باید بـــا آینـــده پژوهی و تشـــکیل 
چهارچـــوب  در  فکـــر  اتاق هـــای 
مفاهیـــم " انقـــالب صنعتـــی چهارم" 
جایـــگاه خـــود را بـــه عنـــوان فعـــاالن 
و  دهیـــم  ارتقـــاء  خصوصـــی  بخـــش 
دولـــت  بـــه  را  وابســـتگی  حداقـــل 

باشـــیم  داشـــته 
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 نشست

در ایـــن بخـــش از نکوداشـــت پـــس از اشـــاره 
دکتـــر شـــیخی دبیـــر اجرایـــی همایـــش بعـــد از 
کارگاه  کـــه  گورگاه  که »نـــه  اشـــاره به این شـــعر 
آدمـــی اســـت ایـــن زمین، بـــر این زمیـــن عبث 
بـــه  کارمنـــد ســـندیکا  از 5   مـــرو، بیافریـــن،« 
کـــه در ادوار 70  کارمنـــدی  نیابـــت از 30 - 40 
گذاشـــته اند و  ســـاله آن از وجـــود خـــود مایـــه 
انجـــام  ســـندیکا  در  را  پیمانـــکاران  اداری  کار 
داده انـــد تقدیـــر شـــد. لـــوح تقدیـــری توســـط 
مهنـــدس دادمـــان، مهنـــدس علیـــاری، دکتر 

صدر هاشـــمی نژاد  مهنـــدس  گابتونچـــی، 
خانمهـــا  و  آقایـــان  بـــه  انصـــاری  مهنـــدس  و 
آلیـــس باالیـــان مســـئول دفتـــر دبیر ســـندیکا، 
مهنـــدس ناهید شـــوقی مســـئول دفتـــر فنی، 
مجتبی زالی مســـئول امور ســـندیکا، داریوش 
قائمـــی مدیـــر وقت ســـندیکا و مهنـــدس قباد 
میزانـــی مســـئول دفتـــر فنـــی ســـندیکا اهـــدا 
از نکوداشـــت ضمـــن  ایـــن بخـــش  شـــد.  در 
 اشـــاره بـــه خدمـــات مانـــدگار مهنـــدس اعلم،
اصغـــرزاده،   مهنـــدس جفـــرودی، مهنـــدس 

محمـــدی،  مهنـــدس  مولـــوی،  مهنـــدس 
ســـردیس  و  یادبـــود  لـــوح  ادب،  مهنـــدس  و 
کـــه نیـــز  ســـندیکا  در  مانـــدگار   چهره هـــای 
تهیـــه  همایـــش  اجرایـــی  هیـــات  توســـط   
محمدرضـــا  مهنـــدس  بـــه  بـــود  شـــده 
عطاردیـــان، محمـــد  مهنـــدس   انصـــاری، 
  مهنـــدس بهمن دادمـــان، مهنـــدس محمد
 صدرهاشـــمی نژاد، مهندس جواد خوانساری،
مهنـــدس  دادمـــان،  بهمـــن  مهنـــدس    
علـــی آزاد، مهنـــدس منوچهـــر ملکیانی فـــرد، 
ناصــــــــــــــــرمعدلی،  علــــــــــــــــیرضا  مهنـــدس 
مهندس منــــــــــــــــــــوچهر نـــــــــــــــوروزی، مهندس 
علیـــاری ســـاالر  مهنـــدس  عطایـــی،   نـــادر 

 و مهندس محمدعلی پورشیرازی اهدا شد.

 

از هـــر طـــرف بـــر مـــا نـــازل می شـــود نـــه تنهـــا 
ایـــن قانون مـــی بایـــد بند بـــه بند اجرا شـــود 
بلکه باید بـــا اصاحاتی، نهادهایـــی از بخش 
خصوصـــی در هریـــک از حوزه هـــای مربوطـــه 
بگیرنـــد.  شـــکل  اجرایـــی  دســـتگاه های  در 
متاســـفانه همـــواره از بیرون دولت بـــا دولت و 
کرده ایم،  کره  از بیرون مجلس با مجلـــس مذا
خودشـــان  بـــا  خودشـــان  درون  از  بایـــد  مـــا 

کنیم. کـــم  کنیـــم و این فاصلـــه را  کـــره  مذا
کار بعـــدی تعامـــل پایدار و متـــوازن با  ســـاز و 
دنیاســـت. در ایـــن زمینه ســـه عامـــل اصلی 
اصـــاح سیاســـت تجاری و تســـهیل تجارت، 
انتخـــاب شـــرکای  و  تعامـــل  ترســـیم نقشـــه 
تجـــاری و حضـــور در زنجیـــره تولیـــد جهانـــی 
بایـــد اتفـــاق بیافتـــد. وی بـــا اشـــاره بـــه این 
کســـب درآمد  کـــه یکـــی از منابـــع مهم بـــرای 
اســـت،  مهندســـی  خدمـــات  صـــدور  کشـــور 
کشـــورها عمومًا  کثر  کـــرد: روابط ما با ا عنوان 
در ســـطح مفهومـــی اســـت نـــه اســـتراتژیک. 
گر ایـــن بســـتر را بتوانیم بصـــورت صحیحی  ا
مشـــکات  از  بخشـــی  قطعـــًا  کنیـــم  فراهـــم 

کاهـــش پیـــدا میکنـــد . بنابراین  اقتصـــادی 
مـــا نیـــاز به اصـــاح سیاســـت های تجـــاری و 
تســـهیل در تجـــارت و از همه مهمتـــر برنامه 
جامـــع حمایتـــی دولـــت و نهـــادی واحـــد در 

ایـــن زمینـــه داریم. 
کردم مســـائل  کـــه عنوان   همـــه ایـــن عوامل 
مـــا خصوصی هـــا اســـت،  از محیـــط  بیـــرون 
بخشـــی از مســـائل مربوط به   محیط داخل 

ماســـت. ما باید پارادایم فکـــری خود را تغییر 
دهیـــم . با توجه به شـــرایط اقتصـــاد جهانی 
کشـــور خود، به ناچار دولـــت نمیتواند این  و 
رونـــد را ادامه دهـــد، ما باید با آینـــده پژوهی 
چهارچـــوب  در  فکـــر  اتاق هـــای  تشـــکیل  و 
مفاهیـــم انقـــاب صنعتـــی چهـــارم جایـــگاه 
خـــود را به عنـــوان فعاالن بخـــش خصوصی 
ارتقـــاء دهیم و حداقل وابســـتگی را به دولت 

داشـــته باشیم.
گفـــت: همـــه این مـــوارد زمانی  وی در پایـــان 
که ما تشـــکلها بـــه اتحاد و  محقـــق می شـــود 
اتفـــاق و همصدایی معناداری برســـیم. پیام 
مـــا به عنوان بخش خصوصی بـــه دولتمردان 
کـــه زمانـــی بـــه شـــرایط مطلـــوب  ایـــن اســـت 
گفتمان  که بـــه یـــک  اقتصـــادی مـــی رســـیم 
همســـنگ و هم ســـطح  باور و اعتقاد  داشـــته 
که ما آبادگـــران جـــز در راه آبادانی  باشـــیم چرا 
کنون قدمی  ایران عزیـــز و حفظ منافع ملی تا

برنداشـــته و نخواهیم داشـــت. 
برفتیـــد                             خانـــه  بـــدان  راه  آن  از  بـــار  ده 
یـــک بـــار از ایـــن  راه بـــر ایـــن بـــام برآییـــد

هســـت  معجـــزه ای  نـــه  اقتصـــاد  در 
نـــه بـــن بســـتی، نـــه انتظـــار تغییـــرات 
اساســـی و نـــه ناامیدی. بایـــد عوامل 
کـــه به عنـــوان زیرســـاخت  مختلفـــی 
برای تحقق رشـــد اقتصـــادی مطلوب 
کنیم.  ح هســـتند را شناســـایی  مطـــر
ایـــن عوامـــل شـــامل محیط بـــا ثبات 
و پیش بینـــی پذیـــر در اقتصـــاد کالن، 
کـــه  تعامـــل متـــوازن و پایـــدار بـــا دنیـــا 
منجر بـــه جذب منابـــع، تکنولـــوژی و 
دسترســـی به بازار می شـــود، و بخش 

خصوصـــی توانمنـــد و پویا اســـت 

 

نکوداشت
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اتـــاق  رئیـــس  خوانســـاری  مســـعود  دکتـــر 
کشـــاورزی تهران  بازرگانی، صنایع، معادن و 
ســـخنرانی  ســـالگی   70 نکوداشـــت  در  نیـــز 
گفت: ســـال ســـختی اســـت و بـــه نظر  کـــرد و 
می رســـد ســـال آینده هـــم ســـخت تر خواهد 
بـــود. هفتادمین ســـال تاســـیس ســـندیکا را 
که 70 ســـال ســـندیکا  تبریـــک می گویم، این 
کار خود ادامه داده بـــرای همه ما افتخار  بـــه 
اســـت. مـــا حـــدود 10-20 روز پیش ســـالگرد 
135 ســـالگی تأســـیس اتاق را داشـــتیم و من 
کـــردم هویـــت مـــا را تاریـــخ ما نشـــان  عـــرض 
می دهـــد، تأســـیس اتاق قبل از مشـــروطیت 
اســـت.  خصوصـــی  بخـــش  بلـــوغ  نشـــانه 
همیـــن جـــا بـــه شـــما هـــم تبریـــک می گویـــم 
کـــه ســـندیکا را بنیـــان نهادیـــد و همیـــن امر 
آبادانـــی  اســـت،  صنـــف  ایـــن  بلـــوغ  نشـــان 
کشـــور نتیجه زحمـــت تک تک شـــما عزیزان 
که  گر تاریخ راهها و ســـدهایی  بوده اســـت و ا
عزیـــزان ســـندیکا ســـاخته اند را جمـــع بزنیم 

بـــه قرن هـــا می رســـد.
گفـــت: نمی تـــوان دولت مـــا را با  خوانســـاری 
کـــرد. ترکیه  کشـــورها مقایســـه  ترکیه و ســـایر 
درآمـــد خـــود را از بخـــش خصوصـــی می گیرد 
اما دولـــت ما به خاطر نفـــت بی نیاز از بخش 
خصوصی اســـت؛ بـــه همین دلیـــل توجه به 
کمتـــر و چرخـــش نخبه ها  بخـــش خصوصی 

از دولـــت بـــه بخـــش خصوصـــی و از بخـــش 
کمتـــر اتفـــاق می افتد.  خصوصـــی به دولـــت 
که در  بعـــد از انقاب بـــا تفکر سوسیالیســـتی 
کنون  گنجانده شـــد و تـــا  قانـــون اساســـی ما 
ادامه داشـــته، بخش خصوصـــی را به عنوان 
کمک  کشـــور  کـــه بتواند بـــه اقتصاد  نهـــادی 
کمتـــر بـــه عنـــوان ارزش شـــمرده شـــده  کنـــد 
کمتـــر  کـــه  و ایـــن یـــک مشـــکل اســـت چـــرا 
کشـــوری بـــدون توجه بـــه بخـــش خصوصی 

کرده اســـت.  خود توســـعه پیـــدا 
کـــرد: طبیعتًا دولت بـــا توجه به  وی تصریـــح 
کـــه درآمـــد نفتـــی دارد خـــود را بی نیـــاز  ایـــن 

توزیـــع  پـــول  خـــودش  و  می دانـــد  مـــردم  از 
گر دولـــت اردوغـــان را مثـــال زدیم  می کنـــد. ا
کـــه وقتی آقـــای اردوغـــان با  بـــرای این بـــود 
یـــک هیـــأت 200 نفری بـــه ایـــران می  آید تک 
تـــک شـــرکتها و مدیـــران آنها را می شناســـد و 
کوچک آنـــان را صدا می زنـــد اما من  بـــا اســـم 
بعیـــد می دانـــم رئیس جمهـــور ما شـــرکتی را 
که ایـــن مثال ضعف  کند،  بشناســـد یا دفـــاع 
کشـــور را در توجه به بخش خصوصی نشـــان 
که بعد  می دهـــد. این نقطه ضعف ما اســـت 
از 40 ســـال فکـــر می کنیـــم بخـــش خصوصی 
رشـــد یافتـــه نیســـت و نمی تواند رشـــد یابد.

مســـعود خوانســـاری افزود: راهکار مشـــخص 
نهادهـــای  و  NGO هـــا  کـــه  اســـت  ایـــن  مـــا 
خصوصـــی را تقویـــت و مطالبه گـــری از دولت 
NGOهـــا  و  ســـندیکاها  گـــر  ا رواج دهیـــم.  را 
کنیـــم  جمـــع  هـــم  دور  بازرگانـــی  اتـــاق  در  را 
می توانیـــم  قطعـــًا  نماییـــم  مطالبه گـــری  و 
کم و نگذاریم هر دســـتورالعملی  مشـــکات را 

شـــود.  تعیین 
وی بـــا بیان اینکه از ابتدای امســـال نوســـان 
که ما  کـــرد چـــرا  ارز بـــه هـــم ریختگـــی ایجـــاد 
در شـــاخص های اقتصـــادی ثبـــات نداریـــم، 
کـــرد: در اتـــاق تهـــران و در طـــول 4  عنـــوان 
ح شـــد  ســـال بیـــش از 53 بـــار بحـــث ارز مطر
که بـــا ســـرکوب ارز نمی توان  گردیـــد  کیـــد  و تا
کـــه یـــک موقعـــی  کـــرد چـــرا  کنتـــرل  تـــورم را 
ایـــن فنـــر مـــی پـــرد و همـــه دچـــار خســـران 
گـــوش ندادنـــد و ایـــن اتفاق  کـــه  می شـــوند، 
کـــه برای  افتـــاد. خســـران بعـــدی ایـــن بـــود 
را   4200 دالر  بحـــث  قبلـــی  اشـــتباه  جبـــران 
کردنـــد و مجـــددا بـــرای جبـــران آن  ح  مطـــر
کـــردن  گران فروشـــی و پیـــدا  اشـــتباه، بحـــث 

کردنـــد.  ح  ســـلطانها را مطـــر
برمی گـــردد  اینهـــا  همـــه  گفـــت:  خوانســـاری 
کـــه ما در بخـــش خصوصی انســـجام  بـــه این 
نشـــان مـــا  کـــه  اول  ســـال  نداریـــم.  را   الزم 

 امین الضرب را اعطا می کردیم آقای رضا نیازمند 
گســـترش ســـازمان  سرچشـــمه،  مـــس   کـــه 

گرفت، وی  کـــرده نیز نشـــان    و ... را تأســـیس 
در دولـــت بـــود ولـــی تفکـــر خصوصی داشـــت 
که  و وقتـــی پرســـیدم بـــا توجـــه بـــه ســـوابقی 

مطلـــوب  اقتصـــادی  شـــرایط   در  کار  بـــا    

دکتر خوانساری:
تفکـــر  بـــا  انقـــالب  از  بعـــد   
قانـــون  در  کـــه  سوسیالیســـتی 
و  شـــد  گنجانـــده  مـــا  اساســـی 
کنـــون ادامـــه داشـــته، بخش  تـــا 
خصوصـــی را بـــه عنـــوان نهادی 
کشـــور  اقتصـــاد  بـــه  بتوانـــد  کـــه 
عنـــوان  بـــه  کمتـــر  کنـــد  کمـــک 
ارزش شـــمرده شـــده و این یک 
کمتـــر  کـــه  چـــرا  اســـت  مشـــکل 
کشـــوری بدون توجـــه به بخش 
پیـــدا  خصوصـــی خـــود توســـعه 

اســـت.  کـــرده 

 رئیس اتاق بازرگانی ایران:
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 نشست

مهنـــدس بیـــژن ســـعیدآبادی، نایـــب رئیس 
کرد: ایده  ســـندیکا نیز در این مراســـم عنوان 
کســـانی  برگزاری مراســـم نکوداشـــت تقدیر از 
کـــه زمینـــه انجـــام فعالیت ســـندیکایی  بـــود 
کـــه آن راه را ادامـــه  کســـانی  را بنـــا نهادنـــد، 
کار ســـندیکایی و برای  گســـترش  دادند و در 
کردنـــد. پیـــام مراســـم  خیـــر جمعـــی تـــاش 
حاضر بزرگداشت 70 ســـال خدمت صادقانه 
ســـندیکا و تشـــکر از خادمیـــن بـــه میهـــن در 

حوزه ســـازندگی اســـت.
وی افـــزود: ســـندیکا امیـــدوار اســـت فرهنگ 
تقدیـــر از خدمتگذاران صدیق و پاسداشـــت 
ایـــن  در  شـــود.  نهادینـــه  آنهـــا  خدمـــات  از 
نکوداشـــت بـــه نقـــش ســـندیکا در ســـاختن 
توســـعه  در  تـــاش  و  کشـــور  زیربناهـــای 
اقتصـــادی و بهبـــود رفاه عمومی اشـــاره شـــد 

و ماهیـــت حرفـــه پیمانـــکاری با زبان ســـاده 
گفته  و صـــادق بـــه اســـتحضار شـــما رســـید. 
شـــد عشـــق به میهـــن و اشـــتیاق خدمت به 
مردم با هدف رشـــد و توســـعه عامل استمرار 

کســـانی  حرفه پیمانکاری اســـت. آشـــنایی با 
کـــه معتقدنـــد ایران عزیـــز باید توســـط ایرانی 
ایـــن شـــعار  بـــا  را  و ســـندیکا  ســـاخته شـــود 
تشـــکیل دادند و همزمانی تاســـیس سندیکا 
کید قرار  با تاســـیس ســـازمان برنامـــه مـــورد تا

 . فت گر
ایـــن  در  گفـــت:  ســـندیکا  رئیـــس  نائـــب 
نقـــش ســـندیکا در ســـاماندهی  نکوداشـــت 
ســـازندگی بیـــان شـــد، بـــر تذکـــرات مســـتمر 
ســـندیکا به رعایـــت بهـــره وری در امر احداث 
و  شـــده  تمـــام  قیمـــت  شـــفافیت  طریـــق  از 
اشـــاره  خصوصی ســـازی  سیاســـت  اجـــرای 
شـــد، و خاطرنشـــان شـــد با همت شرکتهای 
ســـندیکا امـــروزه صنعـــت احـــداث در مرحله 
بـــرای  شـــد  کیـــد  تا و  دارد  قـــرار  خودکفایـــی 
پاســـداری از آن همـــه تـــاش و جلوگیـــری از 
خســـارات بیشـــتر حفـــظ شـــرکتها و نیروهای 
اســـت.  واجبـــات  از  حـــوزه  ایـــن  ســـازنده 
وضعیـــت نابســـامان شـــرکتهای پیمانـــکاری 
کشـــور و عـــدم اســـتفاده  ج  در داخـــل و خـــار
که  بهینـــه از توانایـــی و ظرفیـــت بالقـــوه آنها 
در طی ســـالها با ســـرمایه گذاری و تاش زیاد 
کاهـــش تدریجـــی توان  بـــه وجـــود آمـــده، به 

آنهـــا منجـــر خواهد شـــد. 
ســـعیدآبادی بر لزوم تعامل بخش خصوصی 
با قوای ســـه گانه علی الخصوص قـــوه مجریه 
و  تشـــکل  هـــر  درون  در  اتفـــاق  و  اتحـــاد  و 
بـــرای گفـــت:  و  کـــرد  کیـــد  تا تشـــکلها   بیـــن 

 جلوگیـــری از ادامـــه رونـــد فعلـــی اقتصـــادی 
کشـــور و آثار ناشـــی از آن باید در همه سطوح 
اقدامـــات  جایگزیـــن  را  جمعـــی  کار  و  خـــرد 

کنیم.  فـــردی 

 وضعیت نابســـامان شـــرکتهای 
ج  پیمانـــکاری در داخـــل و خـــار
کشـــور و عدم اســـتفاده بهینه از 
که  رفیت بالقوه آنها  توانایی و 
در طی ســـالها با ســـرمایه گذاری 
و تـــالش زیـــاد بـــه وجـــود آمده، 
تـــوان  تدریجـــی  کاهـــش  بـــه 
 آنهـــا منجـــر خواهـــد شـــد. برای
 جلوگیـــری از ادامـــه رونـــد فعلی 
کشـــور و آثار ناشـــی از  اقتصادی 
آن بایـــد در همه ســـطوح خرد و 
کار جمعـــی را جایگزین اقدامات 

کنیم.  فـــردی 

ســـالهای 1245 - 1350 داشـــته و در آن دوره 
کـــم بوده، توصیه ایشـــان  رشـــد اقتصادی حا
بایـــد  »شـــما  کـــرد:  عنـــوان  وی  چیســـت؟ 
کنیـــد تـــا همـــه بتوانیـــد  خودتـــان را تقویـــت 
در برابـــر دولـــت موفق باشـــید. وقتـــی من در 
دولـــت بـــودم چـــون بـــازار متحـــد بـــود مـــا به 
را  خودتـــان  می دادیـــم.  گـــوش  آنهـــا  حـــرف 

تقویـــت و اتحـــاد داشـــته باشـــید«.

گفت: درخواســـت من  خوانســـاری در پایان 
کـــه اتـــاق را خانـــه خـــود بدانید،  این اســـت 
مشـــاوره  و  پیمانـــکاری  صنعـــت  باالخـــره 
صنایعی اســـتخوان دار هستند، حیف است 
کثـــر پیمانـــکاران مـــا امـــروز دچـــار مشـــکل  ا
باشـــند و طبـــق آمار ســـازمان برنامـــه دولت 
560 میلیـــارد تومـــان بـــه آنها بدهی داشـــته 
میلیـــارد   53 نفـــت  وزارت  تنهـــا  و  باشـــد، 

تومـــان بدهـــی داشـــته باشـــد. متاســـفانه از 
گذشـــته  1600 پیمانـــکار نفتـــی طی 2 ســـال 
کام،  800 شـــرکت تعطیل شـــده اند.  در یک 
کنیم  وقتـــی مـــا می توانیم دولـــت را مجبـــور 
که  کند  به خواســـت بخش خصوصـــی توجه 
کـــه فکر  یـــک صـــدا داشـــته باشـــیم واال این 
کنیـــم دولت به بخش خصوصـــی توجه دارد 

با توجـــه بـــه درآمـــد نفتی بعید اســـت.

نای رئیس سندیکا: 

نکوداشت
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کــه ســاختمانی،  شــرکتهای   ســندیکای 
کــج اندیشــی ها بــه انجمــن   دوره ای بــا برخــی 
داد،  نــام  تغییــر  ســاختمانی  شــرکت های 
خســته ولــی امیــدوار و نیرومنــد بــه رســالتی 

ــل اســت ادامــه مــی دهــد. ــه برخــود قائ ک

در  را  امــدادی  حرکــت  ایــن  کــه  آنهــا 

بــه هــم  امــروز ســندیکا  تــا  از تولــد   ســالهای 

کســانی بــوده انــد  پــاس داده انــد، همــواره 

ملــی  و  اجتماعــی  خدمــت  وظایــف  بــه  کــه 

خــود پایبنــد بــوده انــد، بــه ویــژه در ســالهای 

کــه جایگاههــا  پــس از وقــوع انقــاب اســامی 

دگرگونــی  طبیعــت  ســبب  بــه  هــا  منزلــت  و 

نیــروی  ویــژه  بــه  و  شــد  رو  و  زیــر  انقــاب 

را  آنهایــی  عظیــم عصیــان تهیدســتی همــه 

کــه از ســطح باالتــری از رفــاه برخــوردار بودنــد 

کــه  کــرد، تفکــری  بیگانــه انگاشــت و تکفیــر 

 گنــاه فقــر را بــر دوش همــه اغنیــا مــی انداخــت

محکــوم  کار  برابــر  در  را  ســرمایه  و    

کارزار همــه بــا یــک چــوب کــرد و در ایــن   مــی 

کار و زحمــت  کــه بــا  رانــده مــی شــدند، آنهــا 

بــا قابلیــت هــای مدیریتــی توانســته بودنــد 

شــرکتی مجموعــه  در  را  کثیــری   گــروه 

ــه از  ک ــانی  کس ــا  ــازند ب ــاغل س ــرد آورده و ش گ  

رانــت قــدرت و فســاد بهــره جســته و پولــدار 

شــده بودنــد بــا یــک چشــم دیــده مــی شــدند.

نــگاه  ایــن  بــا  جماعــات  بســیاری 

کــه  دادنــد  مــی  حــق  خــود  بــه  غالــب 

خدمتگــزاری و  الیــق  مدیــران   امــوال 

بودنــد،  کــرده  کار  عشــق  بــا  ســالها  کــه  را   

خدمــات  و  تولیــد  خ  چــر و  کننــد  تصاحــب 

بــود.  شــده  جــدی  آســیب  دچــار   کشــور 

ارکان  بــر  او  تصــدی  و  دولــت  روزهــا  آن  در 

کشــور قابــل اعتمــاد تلقــی می شــد و  اقتصــاد 

گــر. بخــش خصوصــی بــه هــر شــکل یغما

روشــنگری  چــراغ  کــه  آنــان  روزهــا  آن  در 

و  متانــت  بــا  و  گرفتنــد  دســت   بــه 

خدمــت  روحیــه  مشــکات،  تحمــل 

ســندیکایی  کار  قالــب  در  را  کشــور   بــه 

کردند قابل ستایشند. ح  مطر

توضیــح  و  کننــد  کار  کــه  پذیرفتنــد  اینــان 

دهنــد و از خامــوش شــدن چــراغ ســازندگی 

کــه انــرژی عظیم  در حیطــه بخــش خصوصــی 

گیرنــد.  ملــی را در خــود دارد جلــو 

کشــور بــه اینــان مدیــون  جریــان ســازندگی 

صندلــی  کــه  کردنــد  ثابــت  اینــان  اســت. 

کــه منافــع  کســانی اســت  ســندیکا شایســته 

 و مصالــح ملــی را بــه منافــع فــردی ترجیــح 

کشــور و  کــه مــی داننــد  کســانی  مــی دهنــد. 

کــه باید   مــردم بــر عهــده آنــان حــق بزرگــی دارد 

ادا شود.

از  انســان  کــه  آنــگاه  دانســته اند،  اینــان 

کــه مــی توانــد  ظرفیــت هایــی برخــوردار اســت 

بیــش از نیــاز خویــش فراهــم آورد، بــار رســالتی 

کــه نبایــد از آن غافــل  گرفتــه اســت  بــه عهــده 

کار بــرای بهبــود زندگــی  باشــد و آن خدمــت و 

دیگــران اســت.

ــندیکا  ــت س ــار مدیری ــر ب ــانه زی ــه ش ک ــانی  کس

در  اثــری  تواننــد  مــی  اینکــه  از  برده انــد 

رونــق  و  بهبــود  بــرای  جمعــی  همــکاری 

تــر  مناســب  شــرایط  و  کشــور  در  ســازندگی 

کننــد،  ایجــاد  ســازنده  شــرکتهای  بــرای  کار 

گیرنــد. مــی  نیــرو  و  شــوند  مــی  خشــنود 

کشــور،  امــروز بخــش قابــل توجهــی از اشــتغال 

ــن  ــا ای ــت، ب ــوزان اس ــده دلس ــه عم ــه دغدغ ک

بــرای  مــی شــود.    تامیــن  قشــر زحمتکــش 

مدیــران  خدمــت،  بیشــتر  هرچــه  توفیــق 

کــردن  کــه مجهــز  عزیــز ایــن حــوزه مــی داننــد 

تــر  پیشــرفته  هــای  شــیوه  بــه  سازمانشــان 

مدیریــت و نیــز همــکاری هرچــه محکــم تــر 

ــا ســندیکا شــرط بهبــود ســازندگی  ــا هــم و ب ب

کشــور اســت.
عبــور  نفســگیر  و  ســخت  دوران  از  همــه 

کــرد  خواهنــد 
دلهای پا شایسته روزهای خوش ترند.

ان  همه ا 
یر  ت و ن س

ر اهند    خ
اری   ا ان مدر مهندس م
رای عالی سندیکا   و ش  ع

ت مدیره      رئیس هی
ادرکنندگان  انجمن 

 خدمات فنی  مهندسی ایران

که شانه زیر بار مدیریت  کســـانی 

اینکـــه از  برده انـــد   ســـندیکا 

همـــکاری  در  اثـــری  تواننـــد  مـــی 

رونـــق  و  بهبـــود  بـــرای  جمعـــی 

شـــرایط  و  کشـــور  در  ســـازندگی 

کار برای شـــرکتهای  مناســـ تـــر 

کننـــد، خشـــنود  ســـازنده ایجـــاد 

گیرنـــد  مـــی شـــوند و نیـــرو مـــی 
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 نشست

ــته  گذش ــندیکا  ــیس س ــان تأس ــال از زم 70 س
کــه طی  اســت. ایــن ارگان دیرپــای غیردولتــی 
ایــن مــدت شــاهد فــراز و نشــیب های متعــدد 
کــه میتــوان آن را بــه ســه دوره متفــاوت  بــوده 

از یکدیگــر تقســیم نمــود.

 1 1
رشــد،  دوره  تــوان  مــی  را  دوران   ایــن 
گیــری، تثبیــت ســاختار و همچنیــن  شــکل 
از  اســتفاده  بــا  ارگان  ایــن  انــدوزی  تجربــه 
کشــورهای پیشــرفته تر   تجارب ســندیکاهای 
کثــر  ا دوران  ایــن  طــی  آورد.  حســاب  بــه 
شــرکت های عضــو ســندیکا، نقــش عمــده ای 
کشــور داشــته و رشــد و اعتــاء  را در آبادانــی 
گیــری بــرای خــود و بــه تبــع آن جایــگاه  چشــم 
کردنــد.  حاصــل  ســندیکا  بــرای  معتبــری 
کســب اعتبــار  بــه عبــارت دیگــر هــم موجــب 
ســندیکا شــده و هــم خــود از اعتبــار ســندیکا 

بهــره منــد شــدند.
جایــگاه و نقــش ســندیکا و رهبــری و هیــأت 
مدیــره آن در تصمیم ســازی بــرای مقامــات 
صنعــت  حــوزه  در  کشــور  کار  انــدر  دســت 

بــود. ســاخت در ایــن دوره آشــکار 

1

در  ســندیکا  نقــش  و  جایــگاه  دوره  ایــن  در   
یافــت. ســازی  تصمیــم 

بــا ایــن وجــود، چنــد عامــل زیــر در ایــن دوره 
کــه  شــرکت هایی  پاشــیدگی  ازهــم  مانــع 
کار خــود ادامــه  ــه  ــی نکــرده و ب صحنــه را خال

گردیــد. دادنــد، 
الــف- انگیــزه و اراده تعــداد زیــادی از مدیــران 
جــوان تــازه بــه میــدان آمــده در تــداوم و انجــام 

ســریع اجــرای پروژه هــای در دســت اقــدام.
کارفرمایــان در پرداخــت  ب- ایفــای تعهــدات 
کارکــرد پیمانــکاران ایرانــی و حتــی  مطالبــات 
بــر خــاف فضــای  وقــت  ع  اســر خارجــی در 
مالــی  تعهــدات  اجــرای  عــدم  کــه  فعلــی 
کارفرمایــان در قبــال پیمانــکاران امــری رایــج 

و مرســوم تلقــی مــی شــود.
فســاد  از  عــاری  و  ســالم  فضــای  ج- 
کشــور در ســال های  اجرایــی  دســتگاههای 

انقــاب.  از  پــس  اولیــه 
بــا ایــن همــه بــه علــت نــزول جایــگاه ســندیکا، 
بــه  کثــرًا  ا عضــو  ســاختمانی  شــرکت های 
شایســتگی  اثبــات  بــرای  انفــرادی  صــورت 
کارفرمایــان  بــاور  و  اعتمــاد  کســب  و  خــود 
ایــن  دلســوزی  و  بــودن  مفیــد  بــه  نســبت 
کشــور  ســازندگی  در  کــش  زحمــت  قشــر 
کــه  کردنــد. آن هــم در فضایــی  تــاش مــی 

پیمانــکار بــه  کارفرمایــان  ذهنیــت   بعضــًا 
گویــی ایــن جماعــت  کــه  گونــه ای بــود   بــه 
کســب ســود و مــال انــدوزی  فقــط بــه دنبــال 
دوره  ایــن  در  کــه  نمانــد  گفتــه  نا هســتند. 
آن  مدیــره  هیــات  و  ســندیکا  تشــکیات 
چنیــن  در  کــه  کردنــد  مــی  تــاش  ســخت 
فضایــی هــم موجودیــت خــود و شــرکت های 
کننــد و هــم باورهــای بعضــًا  عضــو را حفــظ 
بدبینانــه متصدیــان امــور نســبت بــه حرفــه 
ــن  ــد.  ای ــر دهن ــندیکا را تغیی ــکاری و س پیمان
گذشــتگی های بــزرگان و  زحمــات و از خــود 
هیــات مدیــره ســندیکا در آن دوره فرامــوش 

ناشــدنی و قابــل تقدیــر اســت.

 1383 ســال  آخــر  تــا  ابتــدا  از  دوره  ایــن   
کار در عرصــه صنعــت  کســب و  دوران رونــق 
کــه بــه تبــع آن  ســاخت محســوب مــی شــود. 
رشــد فنــی و تفکــر سیســتمی در بنگاه هــای 
طرحهــای  گرفــت.  نضــج  ســاخت  صنعــت 
عرصه هــای  همــه  در  ای  پیچیــده  و  بــزرگ 
ــی  ــرکت های ایران ــط ش ــاخت توس ــت س صنع
)اعــم از دولتــی و خصوصــی( بــه اجــراء درآمده 
کیفیــت خــوب و در مــدت منطقــی بــه  و بــا 
بهــره بــرداری رســید. بــه عبــارت بهتــر بهبــود 
ــت  کار، رویکــرد فراینــده دول کســب و  فضــای 
کشــور  را بــه ســمت و ســوی توســعه ســازندگی 

رهنمــون ســاخت.
جایــگاه  و  نقــش  فضایــی،  چنیــن  در 
 ســندیکای شــرکت های ســاختمانی همچون 
ــی  ســایر انجمن هــای صنعــت ســاخت متعال

کارفرمایان   شــد و لــزوم همــکاری بیشــتر بیــن 
بــرای  ســازی  تصمیــم  در  پیمانــکارن  و 
گذاری هــای دولــت بــرای توســعه  سیاســت 
تــا  شــد  محســوس  و  آشــکار  ســازندگی  و 
بــزرگان  از  یکــی  بــار،  اولیــن  بــرای  کــه  آنجــا 
ســندیکای شــرکت های ســاختمانی از طــرف 
ریــزی  برنامــه  و  مدیریــت  ســازمان  رئیــس 
برگزیــده  فنــی  عالــی  شــورای  عضویــت  بــه 
رویکــرد  از  بــارزی  نشــانه  خــود  کــه  شــد 
مهــم  جایــگاه  و  نقــش  بــه  دولــت  مثبــت 
توســعه  در  و ســاخت  انجمن هــای صنعــت 

ت  و
ر ی مایت 

 ا سندیکا است
روزی هر ن مهندس منو

رای عالی سندیکای شرکت های  و ش  ع
ساختمانی ایران  رئیس هیات مدیره 

شرکت ساختمانی تابلیه

تبعـــات  و  مســـائل  دنبـــال  بـــه   
پیچیـــده تحریم و تشـــدید تدریجی 
میـــن  آن، از ســـال  بـــه بعـــد ت
طرحهـــای  بودجـــه  تخصیـــ  و 
که  کـــرد  عمرانـــی ســـیر نزولـــی پیـــدا 
منشـــاء بـــروز مشـــکالت و تضعیـــف 
تـــوان پیمانـــکاران صنعت ســـاخت 
دولتـــی،  مجریـــان  بـــا  عمومـــا  کـــه 
که این  گردید  طرف قـــرارداد بودنـــد 
ســـفانه بطـــور فزاینده  وضعیـــت مت

دارد  ادامـــه 

نکوداشت
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ســـــــــــندیکای  تاســیس  ســال  هفتادمیــن 
از  کــه  ایــــــــــــــــــران  ســاختمانی  شــرکت های 
بخــش خصوصــی  تشـــــــکل های  پیشــگامان 
کلیــه شــرکت های عضــو ایــن  کشــور اســت را بــه 
تشــکل بــزرگ و همــه فعــاالن بخــش خصوصی 

می گویــم. تبریــک 
کــه ایــن  هفتــاد ســال پیــش ژرف اندیشــانی 
نهــال نوپــا را بنــا نهادنــد بــر ایــن بــاور بودنــد 
کشــور  کــه بــا توســعه صنعــت ســاخت و ســاز در 
می تــوان عمــران و آبــادی را در پهنــه ســرزمین 
گســترش داد و پیشــرفت اقتصــادی را ســرعت 
گذشــت هفتــاد ســال  کنــون پــس از  بخشــید. ا
انــدرکاران  دســت  ســنگین  تجربه انــدوزی 
گــذر از چالش هــای توســعه  کشــور و  آبادانــی 
ــس  ــوادث پ ــی و ح ــگ تحمیل ــادی و جن اقتص
کــه  از انقــاب شــاهد ایــن واقعیــت هســتیم 
کشــور  آبادانــی  و  ســاز  و  ســاخت  صنعــت  در 
گرفته ایــم هرچنــد  قــرار  در جایــگاه مناســبی 
پیشــرفت مــداوم در ایــن عرصــه و دســتیابی 
هــدف  اجرایــی  و  فنــی  دانــش  مرزهــای  بــه 
بــوده  آن  اعضــای  و  تشــکل  ایــن  همیشــگی 

اســت.
گام نهــادن بــه عرصــه تحــوالت  در ایــن زمــان 

بــه  دســتیابی  و  جهانــی  رقابت هــای  و 
توســعه ای پایــدار مراحــل جدیــدی از تــاش 
گذشــته  ــر در هفــت دهــه  گ را طلــب می کنــد. ا
کــه شــرکت پیمانــکاری  همــت بــر آن داشــتیم 
خــود را سروســامان و توســعه دهیــم از ایــن 
بــا  کــه  باشــیم  آن  پــی  در  می بایســت  پــس 
و  مشــارکت  نویــن  ســاختارهای  تشــکیل 
مشــابه،  شــرکت های  فیمابیــن  کنسرســیوم 
کشــور در  خــود بــه اســتقبال نیازهــای عمرانــی 
کان و ابــر پروژه هــای زیــر بنایــی  ح هــای  طر
برویــم ، و ایــن مهــم تــاش بزرگــی را می طلبــد. 
عصــر  در  کشــورها  پیشــرفت  رمــوز  از  یکــی 
افزایــی  کارگروهــی و هــم  بــه  جدیــد اهتمــام 
اســت  کان  ح هــای  طر اجــرای  در  تاش هــا 
اختــاف  و  تفاوت هــا  علیرغــم  عمــل  ایــن  و 
بــرای دســتیابی  نظرهــا حــول محــور تفاهــم 
بــه هــدف مشــترک تحقــق می پذیــرد. در ایــن 
عــدم  دلیــل  بــه  کــه  را  کاســتی هایی  زمینــه 
کنیــم تــا  کافــی داشــته ایــم بایــد جبــران  تجربــه 
راه بــرای آینــده روشــن و پرتــاش همــوار شــود.

و  کشــور  اقتصــادی  توســعه  دورنمــای 
ایجــاب  تحصیلکــرده،  جــوان  نســل  حضــور 
ــه بهســازی تشــکیات و  ــه نســبت ب ک می کنــد 
ــکار  هدف گــذاری ســازمانی شــرکت های پیمان
ــه صــورت مــداوم تجدیدنظــر  عضــو ســندیکا ب
گــردد و بــا معیارهــای تجربــه شــده و  انجــام 

گــردد. هماهنــگ  جهانــی  اســتاندارد 
شــاهد  آتــی  دهه هــای  در  اینکــه  امیــد  بــه 
مــداوم  همبســتگی  و  فــراوان  موفقیت هــای 
در ســندیکای شــرکت های ســاختمانی ایــران 

باشــیم.

ها  ا به ساخ
ت  ا ین م ن

ی بیاندی
ر معدلی ا نا دکتر علیر

رای عالی سندیکا  و ش  ع
رلیت     مدیر عام شرکت 

کشــور بــه شــمار مــی آمد.البتــه بــه دنبــال 
و  تحریــم  پیچیــده  تبعــات  و  مســائل 
 1383 ســال  از  آن،  تدریجــی  تشــدید 
بودجــه  تخصیــص  و  تأمیــن  بعــد  بــه 
کــرد  طرحهــای عمرانــی ســیر نزولــی پیــدا 
تضعیــف  و  مشــکات  بــروز  منشــاء  کــه 
ســاخت  صنعــت  پیمانــکاران  تــوان 
طــرف  دولتــی،  مجریــان  بــا  عمومــًا  کــه 
کــه ایــن وضعیــت  گردیــد  قــرارداد بودنــد 
دارد.  ادامــه  فزاینــده  بطــور  متأســفانه 
ســندیکا جایــگاه  و  نقــش  الوصــف   مــع 
ــم و  ک ــون  کن ــی( تا ــدون تعال ــد ب ــر چن  )ه

ــت. ــده اس ــظ ش ــش حف بی

منشــاء اصلــی قــدرت هــر ارگان غیردولتی 
)NGO( در مشــارکت و پشــتیبانی مستمر 
اعضــاء آن اســت. در ســالهای اخیــر بــه 
پیمانــکاران  کار  و  کســب  افــول  دنبــال 
متأســفانه  دولــت،  قــرارداد  طــرف 
بــه  رو  ســندیکا  از  اعضــاء  پشــتیبانی 
ممکــن  آن  تــداوم  و  گذاشــته  کاهــش 
جایــگاه  و  نقــش  تضعیــف  بــه  اســت 
ســندیکا در صنعــت ســاخت منجر شــود. 
تــاش اعضــای هیــات مدیــره ســندیکا و 
کــه عمومــًا در ایــن  ســایر تشــکیات آن 
شــرایط داوطلبانــه و بــدون چشمداشــت 
و  حفــظ  صــرف  را  خــود  انــرژی  و  وقــت 
حقیقتــًا  می نماینــد،  ســندیکا  اعتــاء 
مایــه قدردانــی و تکریــم اســت.  اینجانــب 
بــه مقتضــای مســئولیت خویــش در دور 
کامــًا  ســندیکا،  آب  رســت  ســرگروهی 
توســط  وظایــف  ایفــاء  کــه  دارم  وقــوف 
نیازمنــد صــرف  اعضــای هیــات مدیــره 
ایــن  خودگذشــتگی  از  حتــی  و  وقــت 
تأمیــن  آن  از  دشــوارتر  و  اســت  اعضــاء 
بودجــه و منابــع مالــی ســندیکا از طریــق 
لهــذا  می باشــد.  اعضــاء  کمک هــای 
شــرکت های عضــو ســندیکا بایــد عــاوه 
بــر قدردانــی از ایــن عزیــزان در حــد تــوان 
در  مشــارکت  و  مالــی  کمــک  از  خویــش 
اعضــاء  و  ســندیکا  یــاوری  و  پشــتیبانی 

ننماینــد. مضایقــه  مدیــره  هیــات 

بـــه  نهـــادن  گام  زمـــان  ایـــن  در   
رقابت هـــای  و  تحـــوالت  عرصـــه 
جهانـــی و دســـتیابی به توســـعه ای 
 پایـــدار مراحـــل جدیـــدی از تالش را

رمـــوز  از  یکـــی  می کنـــد،  طلـــ   
کشـــورها در عصر جدید  پیشـــرفت 
کارگروهی و هـــم افزایی  اهتمام بـــه 
ح هـــای  طر اجـــرای  در  تالش هـــا 

اســـت کالن 
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 نشست

کشــورها  در جهــان امــروز، میــزان پیشــرفت 
ــروت آنهــا  ــا شــاخص میــزان قــدرت تولیــد ث ب
مســتقل  تشــکلهای  می شــود.  ســنجیده 
انجــام  کارفرمایــی،  و  کارگــری  قدرمنــد  و 
دولتهــا  بــرای  را  توســعه ای  برنامه هــای 
کلیــدی در اجــرای  تســهیل می کننــد و نقــش 

دارنــد. عمرانــی  ح هــای  طر موقــع  بــه 
ایــران،  ســاختمانی  شــرکتهای  ســندیکای 
هفتــاد ســال پیــش بــا ایــن اندیشــه تأســیس 
شــد و بــه عنــوان یکــی از نخســتین تشــکلهای 
صنفــی، فعالیــت خــود را در ایــن عرصــه آغــاز 
از  بیــش  بــا  کنــون  هم ا ســندیکا  ایــن  کــرد. 
از  یکــی  عضــو،  ســاختمانی  شــرکت  پانصــد 
کشــور  در  حرفــه ای  تشــکلهای  کارآمدتریــن 

اســت.
بر خاف بســیاری از مؤسســات و ســازمانهای 
کــه بــه دنبــال پیــروزی انقــاب اســامی  کشــور 
ــا انحــال قــرار  در معــرض تغییــرات وســیع و ی
گرفتنــد، ســندیکای شــرکتهای ســاختمانی 
انجــام  بــا  کــرد و  را حفــظ  موجودیــت خــود 
انتخابــات و تعییــن اعضــای هیــأت مدیــره 
جدیــد، بــه فعالیتهــای حرفــه ای خــود ادامــه 

داد. 
ایــران  ســاختمانی  شــرکتهای  ســندیکای 
خــود،  اعضــای  راهبــری  و  حمایــت  ضمــن 
دولــت  بــا  تعامــل،  از  بســتری  در  همــواره 
جمهــوری اســامی ایــران طرحهــای عمرانــی 
کشــور را بــه نتایجــی مطلــوب رســانده و نقــش 
بی بدیلــی در انجــام وظایــف ملــی و حرفــه ای 

کــرده اســت. خــود ایفــا 
ســندیکای  نماینــدگان  نیــز  کنــون  ا هــم 
شــرکتهای ســاختمانی، بــا شــرکت در اغلــب 
برنامــه  ســازمان  تخصصــی  کمیســیونهای 
در  خــود  فعاالنــه  همــکاری  بــه  بودجــه  و 
انجــام رســاندن هرچــه مطلوب تــر طرحهــای 

می دهنــد. ادامــه  عمرانــی 
اولیــن  بــرای  اینجانــب  کــه   1368 ســال  در 
ســندیکای  مدیــره  هیــات  عضویــت  بــه  بــار 
شــرکتهای ســاختمانی ایــران پذیرفتــه شــدم، 
ــون  ــه، همچ ــن حرف ــی از ای ــت بزرگان در خدم
مولــوی،  مهندســین  آقایــان  زنده یــادان 

هیــات  در  ادب  و  محمــدی  نهاوندیــان، 
کــه از آنــان بســیار آموختــم  گرفتــم  مدیــره قــرار 
کنارشــان تجربــه اندوختــم. ایــن بــزرگان  و در 
ــود،  ــت خ ــدت و ذی قیم ــه طوالنی م ــا تجرب ب
ــه حــل و فصــل مشــکات بی شــمار  نســبت ب
شــرکتهای عضــو در ســالهای بعــد از پیــروزی 
عــراق  و  ایــران  جنــگ،  شــروع  و  انقــاب 

می ورزیدنــد. اهتمــام 
و  تحمیلــی  ســاله   8 جنــگ  اتمــام  از  پــس 
کــه در ســازمان مدیریــت و  پیــرو جلســه ای 
برنامه ریــزی بــا حضــور رئیــس جمهــور فقیــد، 
منظــور  بــه  و  رفســنجانی  آیت ا هاشــمی 
تشــکیل  بازســازی ها  شــروع  دســتور  ابــاغ 
ــق  ــندیکا موف ــو س شــده بــود، شــرکتهای عض
پروژه هــای  اتفــاق  بــه  قریــب  کثــر  ا شــدند 
ــدون اســتفاده  کشــور را ب مــورد نیــاز عمومــی 
کننــد و بــه مرحلــه  از نیروهــای خارجــی اجــرا 

برســانند. بهره بــرداری 
بــا  ســاختمانی  شــرکتهای  ســندیکای 
فعالیت هــای  مــورد  در  ژرف اندیشــی 
مطلــوب  ایفــای  ضمــن  کشــور،  مهندســی 
نقــش حرفــه ای خــود، در تأســیس انجمــن 
مهندســی  و  فنــی  خدمــات  صادرکننــدگان 
هماهنگــی  و  تجمیــع  منظــور  بــه  کــه  نیــز 
مشــاور،  مهندســان  جامعــه  فعالیتهــای 
و  شهرســاز  و  معمــار  مهندســان  انجمــن 
و تجهیزاتــی  تأسیســاتی  انجمــن شــرکتهای 
کــرد تــا  کلیــدی ایفــا  تشــکیل شــده، نقشــی 
کــه هــم اینــک انجمــن صادرکننــدگان  جایــی 
بازارهــای  مهندســی  و  فنــی  خدمــات 
انجــام خدمــات فنــی و  بــرای  را  وســیع تری 
دیــده  تــدارک  ایرانــی  شــرکتهای  مهندســی 
شــرکتهای  دنیــا  کشــور   50 از  بیــش  در  و 
ایرانــی  مشــاور  مهندســان  بــا  ســاختمانی 
در حــال ارائــه خدمــات مهندســی و اجــرای 
کــه  خدماتــی  اســت.  گــون  گونا پروژه هــای 
عــاوه بــر تحصیــل ارز و تقویــت بنیان هــای 
ــگاه  کشــور، موجبــات ارتقــای جای اقتصــادی 
و اعتبــار فنــی و مهندســی جمهــوری اســامی 
ایــران را در سرتاســر جهــان فراهــم ســاخته 

اســت.

را   سرا
ای  ام  و ان

ه ا  و  ر
یت ها  م

م
تخر  مهندس فرامرز م

  مدیرعام شرکت پارتانا

شـــــــــــــــــــــرکتهای  ســـندیکای 
ضمـــن  ایـــران  ســـاختمانی 
اعضـــای  راهبـــری  و  حمایـــت 
از  بســـتری  در  همـــواره  خـــود، 
تعامـــل، بـــا دولـــت جمهـــوری 
طرحهـــای  ایـــران  اســـالمی 
کشـــور را بـــه نتایجـــی  عمرانـــی 
نقـــش  و  رســـانده  مطلـــوب 
ایـــف  و انجـــام  در  بی بدیلـــی 
ایفـــا  خـــود  حرفـــه ای  و  ملـــی 

اســـت. کـــرده 

نکوداشت
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ولــی  اســت  تأســیس ســندیکا 1324  ســال   
هیــأت  دوره  اولیــن  شــروع  و  ثبــت  تاریــخ 
کــه رســمًا  مدیــره آن ســال 1326 می باشــد 
در اداره ثبــت شــرکت ها و عائــم صنفــی بــه 
آن  آورده  و  مؤســس  اســت.  رســیده  ثبــت 
کــه بــا همــکاری  روانشــاد دکتــر دفتــری بــود 
کیقبــاد ظفــر، مهنــدس  روانشــادان مهنــدس 
عبدالمجیــد اعلــم، مهنــدس ســعید هدایــت 
را  مذکــور  ســندیکای  پرویــزی،  غامعلــی  و 
نمودنــد.  فعالیــت  بــه  شــروع  و  پایه گــذاری 
اطاعاتــی  و  مــدارک  هیچگونــه  متأســفانه 
مربــوط بــه اعضــای هیــأت مدیــره دوره هــای 
ســالهای  بــه  مربــوط  کــه  آن  ســوم  و  دوم  
نیســت  دســترس  در  می باشــد   30 و   1328
اطاعــات   )1332( چهــارم  دوره  از  ولــی 
مربــوط بــه اعضــای هیــات مدیــره ســندیکا 
ــه در قســمت معرفــی  ک در دســت مــی باشــد 

ســندیکا ذکــر شــده اســت.
تعــداد اعضــای هیــأت مدیــره و علی البــدل 
تــا پایــان دوره  و بازرســان از ســال تأســیس 
علی البــدل  نفــر،  پنــج  هیأت مدیــره  هفتــم، 
ولــی  بوده انــد.  نفــر  دو  بازرســان  و  نفــر  ســه 
از ســال 1340 یعنــی یــک ســال قبــل از دوره 
پنجــم )1341( تغییــرات اساســی و بنیــادی 
در  آمــد  وجــود  بــه  مذکــور  اساســنامه  در 
کار  ــر  ــز جنــاب خســروانی وزی همیــن ســال نی
رســمًا از آقــای مهنــدس جفــرودی خواســتند 
چارچــوب  در  را  ســندیکا  اساســنامه  اواًل 
در  کــه  کارفرمایــی  ســازمانهای  نامــه  آییــن 
ســالهای 1336 و 37 تنظیــم و بــه تصویــب 
و  نماینــد  اصــاح  و  هماهنــگ  بــود  رســیده 
ــد زیــر پوشــش  ــًا از ایــن پــس ســندیکا بای ثانی
کار فعالیــت نمایــد. پــس از  و نظــارت وزارت 
ســرانجام  زیــاد  کلنجارهــای  و  کشــمکش ها 
وزیــر  تســلیم  جفــرودی  مهنــدس  آقــای 
اساســنامه   1340 ســال  اواخــر  در  و  شــدند 
کارفرمایــی  آیین نامــه  چارچــوب  در  قبلــی 
گردیــد و ســپس بــه تصویــب مجمــع  تصحیــح 
عمومــی فوق العــاده ســندیکا رســید. عــاوه 
بــر تغییــرات برخــی از مفــاد و مــواد اساســنامه 
از  هــم  هیأت مدیــره  اعضــای  تعــداد  قدیــم 
ــازده نفــر و اعضــای علی البــدل  ــه ی پنــج نفــر ب
از ســه نفــر بــه پنــج نفــر و بازرســان از دو نفــر بــه 

ســه نفــر افزایــش یافــت.

تعــداد دوره هــای هیأت مدیــره تــا پایــان 20 
اســفند 1357 مجموعــًا چهــارده دوره بــوده 
از  بعــد  دوره  آن  پانزدهــم  دوره  کــه  اســت 

می گــردد. محســوب  انقــاب 
ــا  ــیس ت ــال تأس ــندیکا از س ــای س ــداد اعض تع
بــه دویســت وچهل  و 41  پایــان ســال 1340 
شــرکت و از آن بــه بعــد تــا پایــان 22 بهمــن 
1357 بــه چهارصــد و شــصت شــرکت افزایــش 
یافــت. محــل قانونی ســندیکا از بدو تأســیس 
تــا پایــان ســال 1340 واقــع در چهــارراه دروازه 
ــاختمان  ــابق( - س ــت )س ــت - اول روزول دول
ــدس  ــای مهن ــه آق ک ــود  ــه اول ب ــر - طبق مبص
کافی  جفــرودی دبیــر ســندیکا محل مذکــور را 
را  آن  محــل  لــذا  نمی دانســتند.  شایســته  و 
ــا -نبــش رامســر- ســاختمان  ــان ثری ــه خیاب ب

ــد. اتابکــی - طبقــه اول انتقــال دادن
 44 و   43 ســال  پایــان  تــا  تأســیس  دوره  از 
حــق عضویــت ماهیانــه اعضــا بــه ســه بخــش 
ــاه  ــد و پنج ــی - یکص ــاه تومان ــت و پنج دویس
تومانــی و یکصــد تومانــی سرشــکن می شــد 
بــه  قــادر  اعضــا   30 حــدود  متأســفانه  کــه 

فــوق نبودنــد. پرداخــت مبلــغ ناچیــز 
کــه زمــان شــروع  ســاختمان فعلــی ســندیکا 
کســر  بــود به علــت  ســاخت آن ســال 1338 
مهنــدس  گردیــد.  رهــا  کاره  نیمــه  بودجــه 
ناظــر ســاختمان مذکــور آرشــیتکت مهنــدس 
شــرکت  شــرکای  از  یکــی  هاراطونیانــس 
و 44 حســب  بــود. در ســالهای 1343  دال 
مهنــدس  آقــای  درخواســت  و  پیشــنهاد 
جفــرودی 10 نفــر از اعضــای هیــأت مدیــره هــر 
کــدام مبلــغ 500 هــزار ریــال باعــوض ســفته 
در اختیــار ســندیکا قــرار دادنــد، ســفته های 
صــرف  و  تنزیــل  کار  بانــک  نــزد  مذکــور 
گردیــد.  ســندیکا  ســاختمان  هزینه هــای 
نهایتــًا در ســال 1345 ســندیکا در ســاختمان 

گردیــد. مســتقر  خــود  ملکــی 
اســامی اعضــای هیــأت مدیــره ای کــه کمک مالی 

نمودنــد عبــارت بودنــد از آقایــان مهندســان:
بهــرام  )تســا(،  اعلــم  عبدالمجیــد 
کشــوری(،  )ســاختمانهای  داویدخانیــان 
ســعید هدایــت )مهــک(، علــی معیــن )آوج(، 
)نویــد(،  فــرزد  ســیامک  اصغــرزاده،  حاجــی 
اســدی  علینقــی  )راســا(،  یمیــن  محمــد 
هدایــت  )شــایگان(،  روائــی  اصغــر  )پیســا(، 
خاتمــه  در  مکانیــک(.  )جنــرال  بهبهانــی 
قیمــت تمام شــده ســاختمان منهــای قیمت 
زمیــن بــا هزینــه ای بالــغ بــر هجــده میلیــون 
ریــال معــادل یــک میلیــون و هشــتصد هــزار 
ــه  تومــان به اتمــام رســید و انتقــال ســندیکا ب
ســاختمان مذکــور و اســتفاده از آن از ســال 

گردیــد. آغــاز   1345
مدیــران عامــل ســندیکا از بــدو تأســیس تــا 
20 اســفند 1357 بــه ترتیــب عبــارت بودنــد از:
کیقبــاد ظفــر ، آقــای مهندس  آقــای مهنــدس 
ݢݢݢسعید هدایت و آقای مهندس کاظم جفرودی، ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ  ݢ

مــــــــــــــــــــدیریت عاملــی  زمــان  طوالنی تریــن 
ســندیکا را جنــاب آقــای مهنــدس جفــرودی 
ــه  ــا 20 اســفند 1357 ب از اواخــر ســال 1339 ت
کــه ضمــن بــاال بــردن جایــگاه  عهــده داشــتند 
صنــف، خدمــات شایســته و مهمــی را هــم 
کــه یــادش  بــرای تمامــی اعضــا انجــام دادنــد 

گرامــی و روانــش شــاد.
صــدارت  زمــان  در   1340 و   1339 ســالهای   
بــه  رئیس الــوزراء  امینــی  علــی  دکتــر  آقــای 
کمبــود  کشــور و  جهــت وضــع بــد اقتصــادی 

ها و را و 
 ی سندیکا 

دیم
ائمی  مهندس داریو 

 مدیر دفتر سندیکا به مدت  سا
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 نشست

ــد.  ــل ش ــی تعطی ــای عمران ــی پروژه ه نقدینگ
پیمانــکاران در وضــع بســیار بــد و نامســاعد 
هــم  شــرکت ها  از  تعــدادی  می بردنــد  بســر 
رئیس الــوزراء  ســندیکا،  شــدند.  ورشکســت 
ســناتورها،  مجلــس،  نماینــدگان  تمامــی  و 
را  پیمانــکاران  و  مشــاوران  امــر،  مســئولین 
بــه اتــاق بازرگانــی واقــع در خیابــان جامــی، 
و  مشــکات  نمــود.  دعــوت  اتــاق  کــوی 
نخســت  به عــرض  را  صنــف  گرفتاری هــای 
قابــل  رســانیدند.  امــر  مســئولین  و  وزیــر 
ایــن  در  کــه  افــرادی  تعــداد  اســت  توضیــح 
نشســت حضــور داشــتند چیــزی حــدود 1500 
نفــر بودنــد. مدعویــن محتــرم مســتحضرند 
کــه آقــای مهنــدس جفــرودی عاوه بــر دبیری 
ســندیکا، اســتادی دانشــکده فنــی دانشــگاه 
ــد. ایشــان عــرق  تهــران را هــم عهــده دار بودن
فوق العــاده ای نســبت بــه دانشــجویان خــود 
و  مالــی  کمکهــای  می داشــتند.  مبــذول 
بکارگمــاردن دانشــجویان فنــی تهــران و تبریــز 
کارآمــوزی  از ســال های ســوم بــه بعــد جهــت 

از وظایــف مهــم ســندیکا بــود. 
 300 جهــت   1356 ســال  پایــان  تــا  ســندیکا 
بــرای  از دانشــجویان دانشــکده مذکــور  نفــر 
ریــال   3000 مبلــغ  ماهیانــه  مــاه  نــه  مــدت 
)ســیصدتومان( در اختیــار آنــان قــرار مــی داد 
کارآمــوزی  دوران  کــه  تابســتان  مــاه  ســه  و 
جهــت  را  آنهــا  تمامــی  می شــد  شــروع 
بــه  بــاال  بســیار  دســتمزدهای  بــا  کارآمــوزی 

می نمودنــد. معرفــی  عضــو  شــرکت های 
هیأت مدیــره  کــه  شایســته ای  خدمــات 
انقــاب  از  قبــل  ســال های  در  ســندیکا 
کار، بانــک  انجــام داد شــامل تأســیس بانــک 
شــرکت های  تعاونــی  شــرکت  ســاختمان، 
اهــواز،  نــورد  و  لولــه  شــرکت  ســاختمانی، 
جهــت  غیــره  و  ســرمایه گذاری  شــرکت 
کــه قابــل تحســین اســت.  اعضــای خــود بــود 
به صورتیکــه اعضــای محتــرم مطلــع هســتند 
شــرکت تعاونی شــرکت های ســاختمانی 70 
ماشــین آالت   100 ســاختمانی،  مصالــح 
و  کامیــون  و ســاختمانی،  راه ســازی  از  اعــم 
کامیونــت و غیــره تمامــًا بــا قیمــت مناســب 
ــه صــورت اقســاط در ازای اخــذ ســفته در  و ب

مــی داد. قــرار  خــود  اعضــای  اختیــار 
اســفندماه  از 20  فعالیــت ســندیکا  دور دوم 
بــا  انقــاب،  رویدادهــای  اوج  در  و   57

گردیــد. انتخابــات  مهنــدس ممشــخانی آغــاز 
هیــأت مدیــره ســندیکا هــم زودتــر از موعــد 
درخواســت  بــه  بنــا  خــود  قانونــی  مقــرر 
عــده ای محــدود از اعضــای ســندیکا صــورت 
گرفــت و ســپس در همــان روز بیســتم اســفند 
از  قبــل  هیأت مدیــره  اعضــای  تمامــی   57
و  اداری  امــور  مدیریــت  اتفــاق  بــه  انقــاب 
مالــی )مهنــدس داریــوش قائمــی( و مشــاور 
روانــه  تقوایــی(  )دکتــر  ســندیکا  حقوقــی 
گردیدنــد. حــدود ســاعت 12:30  زنــدان قصــر 
ــه اســتثناء  بعــداز نیمــه شــب همگــی اعضــا ب
آقایــان مهنــدس جفــرودی، دکتــر جالینــوس 
ــدند. دوران  ــح، آزاد ش ــاه صال ــر جهانش و دکت
اســفندماه   21 روز  صبــح  از  ســندیکا  فتــرت 
گردیــد بــا تــاش فــراوان و مراجعــه  57 آغــاز 
همــه روزه مدیریــت اداری و مالــی ســندیکا 
کارفرمایــی، وزارت  کارگــری و  بــه ســازمانهای 
شــروع  مجــوز  گردیــد  موفــق  باالخــره  کار 
مجــدد فعالیــت ســندیکا بــه دبیــری روانشــاد 
ــر  ــج نف ــاق پن ــه اتف ــدی ب ــر محم ــدس باق مهن

دیگــر اخــذ نمایــد. 
در 58/1/28 حســب دعوتنامــه 58/1/27 
روانشــاد  ســابق  هیأت مدیــره  رئیــس  نایــب 
نامــه  بــه  منضــم  مولــوی  حســن  مهنــدس 
کارگــری  کل ســازمانهای  شــماره 2204 مدیــر 
منتخــب  اعضــای  فعالیــت  کارفرمایــی  و 
ــارت  ــه عب ــا ب ــم و ی ــوان دوره پانزده ــت عن تح
ح ذیــل بــه مــدت  دیگــر دوران موقــت بــه شــر

گردیــد. ســه مــاه آغــاز و بامانــع 
آقایــان مهندســان: شــمس الدیــن نهاوندی، 
محمدباقــر محمــدی، احمــد وکیلــی، حســن 
علیخانــی،  اســماعیل  محمــد  شــاداب، 
خوانســاری،  جــواد  اســماعیلی،  علیرضــا 
علیرضــا  واعــظ،  علیرضــا  ادب،  بهاءالدیــن 

زیــرک زاده.  نصرالــه  دکتــر  و  ضرغــام 
بودنــد عبــارت  علی البــدل   اعضــای 
عطاردیــان،  محمــد  مهندســان:  آقایــان  از 
ســعید هــورآذر، ممشــخانی، محمــد هاشــمی 

مقــدس زاده. مهــدی  و  صدرایــی 
ســندیکا  ســاختمان  تاریــخ  همیــن  در 
و  کًا  بــود  انقــاب  کمیتــه  اختیــار  در  کــه 
قبــل تحویــل  از طــرف هیأت مدیــره  جمعــًا 
در  ســندیکا   . گردیــد  موقــت  هیأت مدیــره 
کمــک  طــول مــدت هشــت ســال جنــگ بــا 
مهنــدس  آقــای  سرپرســتی  بــا  و  اعضــا 

کامیــون  گردیــد چندیــن  مقــدس زاده موفــق 
کفــش، پتــو و غیــره بــه جبهه هــای  ک،  پوشــا

دارد.  ارســال  جنــگ 
ــت 1366  ــال 1359 لغای ــندیکا از س ــری س دبی
روانشــاد  بــه عهــده  بــه مــدت هشــت ســال 
مهنــدس محمدباقــر محمــدی بــود و در طول 
گرفتاریهــا و مشــکات  ایــن مــدت ســندیکا بــا 
نــام  تغییــر  منجملــه  بــود  مواجــه  عدیــده 
کــه در ایــن بــاره مکاتبــات  ســندیکا بــه انجمــن 
کشــور صــورت  زیــادی بــا مقامــات و مســئولین 
حاصــل  توفیقــی  متأســفانه  ولــی  گرفــت 
نگردیــد. در اوایــل ســال های انقــاب تعــداد 
بــه  ســندیکا  عضــو  شــرکت های  از  زیــادی 
کمیتــه امــداد و ســایر ســازمان های  مالکیــت 
دولتــی دیگــر درآمدنــد. از جملــه شــرکت های: 
تســا، مهــگان، ملــی ســاختمان، آرک، پیــروز، 
دی،  هریــس،  ســوئیس،  ایــران  پیــروز،  آرک 
ک، بوســار،  هامــون، جنــرال مکانیــک، ســتا
شوشســر،  هدیــش،  ســاختمان،  تونــل 
نویــد،  اتانــش،  دینــار،  گ،  زیمــا اصغــرزاده، 

ســت و ده هــا شــرکت دیگــر.
از ســال 67 شــروع بازســازی و اجرای پروژه های 
انتخابــات  گردیــد.  آغــاز  کشــور  عمرانــی 
خــود  مقــرر  زمان هــای  در  هــم  هیأت مدیــره 
پانزدهــم  دوره  ترتیــب  بدیــن  شــد.  انجــام 
مربــوط اســت بــه دوره فتــرت و یــا بــه عبارتــی 
کــه مربــوط  دوره موقــت، و از دوره شــانزدهم 
هفدهــم  دوره   ،  60 و  و 59  ســالهای 58  بــه 
کــه مربــوط بــه ســالهای 61 و 62 و 63 ، دوره 
ــالهای 64 و 65 و 66 ،  ــه س ــوط ب ــم مرب هجده
دوره نوزدهــم مربــوط بــه ســالهای 68 و 69 و 
ــه ســالهای 71و 72  ــوط ب 70 ، دوره بیســتم مرب
و 73 ، دوره بیســت و یکــم مربــوط بــه ســالهای 
74 و 75 و 76 و دوره بیســت و دوم مربــوط 
ــه  ــه ســالهای 77 و 78 و 79 اســت، وابســته ب ب
دوران بعــد از انقــاب می باشــد. در ایــن دوره 
کــه توســط هیأت مدیــره  تمامــی شــرکت هایی 
و مســئولین وقــت ســندیکا جهــت رفــاه اعضــاء 
گردیــده بــود همگــی از حیــز  تأســیس و دایــر 
گذشــته  کــه در  انتفــاع افتادنــد. ســندیکا هــم 
کشــور محســوب  بــه عنــوان ســندیکای سراســر 
بــود  منزلــی  و  قــدرت  صاحــب  و  می گردیــد 
کشــور به انجمن  حســب سیاســت های جدید 
انجمن هــای  عنــوان  تحــت  ســپس  و  گردیــد 
مختلف تقســیم شــد و به همین جهت قدرت 

و اصالــت اولیــه خــود را از دســت داد.

نکوداشت
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ــران را  ــاختمانی ای ــندیکای شــرکت های س س
گفــت جــزو اولیــن مجموعه هــای  شــاید بتــوان 
اجتماعــی صنفــی در دوران متحــول جدیــد 
کــه صنــف  گفــت: از زمانــی  اســت. می تــوان 
از معمــاران ســنتی  غ  فــار مــدرن  مهندســی 
کــه بــا یادگاری هــای خــود  گذشــته  بی نظیــر 
بوده انــد  جهــان  در  ایــران  افتخــار  موجــب 
اصفهــان،  کا هــای  پــل،  ماننــد: سی وســه 
گلســتان و ســاختمانهای مذهبــی  چــون  کا 
گوهرشــاد مشــهد و ســاختمان حــرم  مســجد 
شــهرهای  در  همچنیــن  و  رضــا)ع(  حضــرت 
ــگاه ها  ــدرن دانش ــاری م ــول معم ــر در تح دیگ
غ التحصیــل موجــب ایجــاد  و دانشــجویان فار
کــه تشــکیل ســندیکای  گردیدنــد  تشــکل ها 
همیــن  از  ایــران  ســاختمانی  شــرکتهای 
دانشــکده  اولی هــای  دوره  بخصــوص  افــراد 
تشــکیل  معمــاری  دانشــکده  و  تهــران  فنــی 
امثــال  می باشــد  پابرجــا  کنــون  تا کــه  شــد 
مرحومــان مهندســین جفــرودی، اصغــرزاده، 
مجیــد اعلــم، احمــد وکیلــی، حســن مولــوی، 
زحمــات  و...  جــوادی  بــرادران  نهاونــدی، 
ســندیکا کــه  شــدند  متحمــل  را   زیــادی 

 شکل بگیرد. 
نماینــدگان  گذشــته  طوالنــی  دوران  در 
کثــر  ا در  کارشناســان  بعنــوان  ســندیکا 
ــتند در  ــال داش ــور فع ــی حض واحدهــای دولت
ــال  ــات س ــون مالی ــه قان ــی چنانک وزارت دارای
1366 - 1376 - 1380 ســندیکا پیش نویــس 
عالــی  شــورای  در  و  نوشــت  را  آنهــا  مفصــل 
بعــد  و  تصویــب  اقتصــاد  وزارت  مالیاتــی 
نماینــده  حتــی  گردیــد  مجلــس  مصــوب 
اقتصــادی  کمیســیونهای  در  ســندیکا 
در  و  کار  وزارت  در  داشــت  حضــور  مجلــس 
تأمیــن  آیین نامه هــای  و  کار  قانــون  تهیــه 
تمامــا  البتــه  داشــتند  حضــور  اجتماعــی 
ح نبــود بلکــه  بصــورت خــود شناســاندن مطــر

داشــت.    قــرار  مدنظــر  را   اعضــا  و  ســندیکا 
بخاطــر اثبــات همبســتگی صنفــی ســندیکا، 
در آن زمــان اجــازه نمــی دادنــد یــک پیمانــکار 
وارد  بلکــه  پــروژه ای خلع یــد شــود  در  عضــو 
ــکار  ــک پیمان ــدند و ی ــا می ش کارفرم ــا  ــث ب بح

دیگــر را معرفــی و جانشــین می نمودنــد. 
کــه مرحــوم مهنــدس مولــوی  بــه یــادم دارم 
 کــه یکــی از اعضــای اصلــی  این ســندیکا بودند
را  کار  تتمــه  خــودش  مواقــع  خیلــی 
در  کــه  اســت  یــادم  خــوب  و  می گرفــت 
اعتــراض،  بــدون  کــرد  زیــان  کلــی  پــروژه ای 

صــــــــــــنفی همبســتگی  بــه  عشــق    چــون 
 مهم بود.

خــــــــــــــود  ســندیکا  پارکینــگ  محــل  زمیــن 
گــر بــه اســناد  موضوعــی بســیار مفصــل اســت ا
از  یکــی  می گــردد  ماحظــه  شــود  مراجعــه 
مؤسســات دولتــی در فکــر ضبــط ایــن محــل 
اخــذ  بــا فعالیــت اعضــای صنــف و  کــه  بــود 
از  دســت  کار  وزارت  عالــی  شــورای  از  مجــوز 

برداشــتند.  اقــدام  ایــن 
گذشــته ســندیکا  بطــور خاصــه مــواردی  از 
گذشــتگان  کــه تمامــا مایــه افتخــار  بیــان شــد 
مــا می باشــد البتــه مســاعی بــزرگان فعلــی را 
گرفــت  بــا تمــام مشــکات فعلــی نبایــد ندیــده 
کــه بســیار دوران ســختی را طــی می نماینــد 

کر بــود.            کــه بایــد شــا
توجــه بــا  بایــد  ســندیکا  محتــرم   اعضــای 
 بــه مشــکات بوجــود آمــده  بایــد در جهــت 
اعتــای بخــش خصوصــی بــه صــورت یکپارچه 
زیــاد  تجربیــات  بــه  توجــه  بــا  و  کننــد  عمــل 
اجرائــی و تحصیــات عالــی و امکانــات مالــی 
کمــک یکدیگــر بصــورت عملــی  قابــل قبــول بــا 

نــه بیانــی موجــب قــدرت ســندیکا شــوند چون 
تحــرک  موجــب  صنــف  ایــن  مثبــت  حرکــت 
آمــار  بــا  شــود.  مــی  دیگــر  صنــوف  فعالیــت 
ــق صنعــت ســاختمان بطــور اعــم  موجــود رون
ــا  ــد مضاف ــال میکن ــه را فع ــد حرف ــر یکص ــغ ب بال
کشــور و همچنیــن  گــردش مالــی در  موجــب 
اقتصــادی،  جانبــه  همــه  توســعه  موجــب 
اجتماعــی، تولیــدی، فرهنگــی و ... مــی شــود.

کشــورهای مترقــی جهــان توجــه خاصــی  کثــر  ا
طــرح  گــر  ا دارنــد  بنایــی  زیــر  فعالیــت  بــه 
مارشــال آلمــان بعــد از جنــگ جهانــی دوم و یــا 
طــرح ژرژ پمپیــدو فرانســه و حتــی طــرح تورکت 
اوزل در ترکیــه را مطالعــه فرماییــد رکــن اصلــی 
کــه در  طرحهــای ســازندگان زیربنایــی اســت 
تحــول ترکیــه نماینــدگان ســندیکا چنــد مرتبــه 
تمامــا جهــت  ایــن طرحهــا  حضــور داشــتند 
کشــور و  توجــه اولیــه بــه ســازندگان  توســعه 
متأســفانه  درایــران  کــه  می باشــد  زیربنایــی 
گاهــی  حتــی  نمی شــود  امــر  ایــن  بــه  توجــه 
منفــی هــم نگریســته می شــود و بــه مســائل 
دارنــد  توجــه  مختلــف  بعلــل  دیگــر  ظاهــری 
ــدارد  ــر پیشــرفت اقتصــادی  اجتماعــی ن ــه اث ک
شــدن  فعــال  موجــب  صنــف  ایــن  فعالیــت 
دیــد  بایــد  می گــردد.  دیگــر  تولیدکننــدگان 
چــرا تعــدادی از فعــاالن قــوی ایــن صنــف بــا 
کار خــود  کافــی   درچنــد ســال اخیــر  امکانــات 
ــد. چــرا مطالبــات  ــه مســیر تعطیلــی برده ان را ب
وقتــی  بزنــم  واقعــی  مثــال  یــک  نمی دهنــد. 
شــیراز   - اصفهــان  کــردن  بانــده  دو  طــرح 
شــروع شــد دهکــده دهبیــد یــک مــکان بســیار 
کوچــک و دارای ســه مغــازه نانوائــی - قصابی و 
کــی بــود وقتــی ایــن پــروژه  یــک دکــه مــواد خورا
شــهرک های  کمــک  بــا  دهبیــد  شــد  تمــام 
خرمــی و مهرآبــاد صاحــب وکیــل شــدند. چــون 
فرهنــگ و اقتصــاد منطقــه فــوق متحــول شــد، 
ــران محلــی اســتخدام شــدند هزینه هــای  کارگ
گــروه تحصیلکــرده با   جــاری در آنجــا خــرج شــد 
فرهنــگ پیشــرفت و توســعه را بــه آنجــا منتقــل 

کردنــد . بحــث را مختصــر نمــود.
را  همــکاران  فــرد  فــرد  توفیــق  خداونــد  از 
در  سیســتم  اســت  امیــد  و  دارد  مســئلت 
و  زیربنایــی  ســازندگان  پرداخــت  جهــت 
پشــتیبانی  و  معوقــه  مطالبــات  پرداخــت 
کــه  نمایــد  اقــدام  ســازنده  صنــف  ایــن  از 
کامــل را ببینیــم بخصــوص  بتوانیــم  پیشــرفت 

 برای جوانان.
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 نشست

 بعــد از انقــاب مشــروطه و بخصــوص پــس از 
کار آمــدن پهلــوی اول بحــث ســازندگی  روی 
و  شــد  پایه گــذاری  کشــور  در  پیمانــکاری  و 
تعــدادی  توســط  پیمانــکاری  شــرکت های 
دوره  آن  کــرده  تحصیــل  مهندســین  از 
و  تأســیس  کشــور  آبادانــی  عاقمنــدان  و 
تشــکل  یــک  ایجــاد  بفکــر  یافتنــد  رســمیت 
نیــز بودنــد، بعــد از 1320 و رفــع بحران هــای 
ناشــی از جنــگ جهانــی اول و شــروع مجــدد 
شــرکت ها،  ازدیــاد  و  پیمانــکاری  کارهــای 
رســیدند  نتیجــه  ایــن  بــه  دوره  آن  بــزرگان 
از حقــوق خــود و اســتفاده  بــرای دفــاع  کــه 
تشــکیل،  بــه  نیــاز  همــکاران  تجربیــات  از 
کارفرمایــی پیمانــکاری وجــود دارد،  تشــکل 
گرفتنــد دور هــم جمــع شــده و  لــذا تصمیــم 
تشــکل یــا ســندیکای خــود را تشــکیل و بــه 

برســانند. ثبــت 
ایــران  ســاختمانی  شــرکت های  ســندیکای 
جهــت پیگیــری منافــع مشــترک شــرکت های 
پیمانــکاری در ســال 1326 تشــکیل و پــس 
کار بــه ثبــت  از تصویــب اساســنامه در اداره 
رســید. تــا ســال 1357 طبــق روال معمــول 
ــره  ــد هیــأت مدی کار خــود ادامــه می دادن ــه  ب
می دانســتند  موظــف  را  خــود  بازرســان  و 
بــا  اعضــاء  حقــوق  از  دفــاع  ضمــن  کــه 
الزم  همــکاری  نیــز  مرتبــط  ســازمان های 
و ســازمان های  بــا مقامــات  و  آورنــد  بعمــل 
مشــکات  فصــل  و  حــل  جهــت  در  مرتبــط 
مــواردی  در  و  همــکاری  صنــف  بــه  مبتــا 
و  دولتــی  سیســتم  در  موجــود  تضادهــای 
گفتگــو و تعامــل حــل  ــا  بخــش خصوصــی را ب
ــده،  ــه ش گفت ــه  ــد. بطوریک ــل می نمودن و فص
ــد  ــه از رش ک ــتند  ــود می دانس ــی خ ــه مل وظیف
عوامــل  و  دفــاع  ســازندگی  حرفــه  توســعه  و 
الزم  حمایت هــای  بــه  متقاعــد  را  اجرایــی 

. نــد د می نمو
پــس از انقــاب ســال 1357 بیــن شــرکت ها 
یــک  از  تکنولــوژی  و  صنعــت  صاحبــان  و 
طــرف  از  آنــروز  انقابــی  مدیــران  و  طــرف 
بوجــود  شــدیدی  نظرهــای  اختــاف  دیگــر 
شــرکت های  از  تعــدادی  به طوریکــه  آمــد، 
ــزرگ مصــادره و تعــدادی نیــز خودخواســته  ب
کشــور را تــرک نمودنــد ولــی  یــا تحــت فشــار، 
را تحمــل و در  از مدیــران شــرایط  تعــدادی 

آبادانــی  بــه  اینهــا عاقمنــد  ماندنــد،  کشــور 
کشــور و رشــد و توســعه آن بودنــد و بــا  وجــود 
مشــکات فــراوان آن روز توانســتند ســندیکا 
منافــع  از  دفــاع  بــرای  و  نماینــد،  حفــظ  را 
مشــترک اعضــاء در شــرایط بحرانــی انقــاب 
تاش هــای  جنــگ  دوران  در  آن  از  بعــد  و 
منافــع  بــر  را  ملــی  منافــع  و  کردنــد  فراوانــی 

دادنــد. ترجیــح  شــخصی 
در  کــه  مانــده  باقــی  مدیــران  از  گــروه  ایــن 
بودنــد  ســندیکا  نگه داشــتن  زنــده  تــاش 
امتــداد  در  را  ملــی  منافــع  و  صنــف  منافــع 
هــم می دیدنــد ولــی متأســفانه تعــداد زیــادی 
ســندیکاهای  وجــود  انقابــی،  مدیــران  از 
کارگــری را بــر خــاف منافــع ملــی  کارفرمایــی و 
ارزیابــی می کردنــد و عاقمنــد نبودنــد حضــور 
فعال صنوف در عرصه های مختلف اجتماعی، 

اقتصــادی و سیاســی را تحمــل نماینــد.
دوران  شــروع  و  جنــگ  اتمــام  از  بعــد 
ــازندگی  ــعار س ــن ش گرفت ــدرت  ــا ق ــازندگی ب س
پیمانــکاری،  شــرکت های  بــه  کشــور  نیــاز  و 
کشــور، از حضــور فعــال ســندیکا  مســئولین 

گیــری اســتقبال  در تصمیــم ســازی و تصمیــم 
نمودنــد.

تــاش  نیــز  ســندیکا  وقــت  مدیــره  هیــأت 
زیــادی بــرای انســجام صنــف و دفــاع از منافع 
حضــور  در  را  ملــی  منافــع  اعضــاء،  مشــترک 
فعالیت هــای  تمــام  در  خصوصــی  بخــش 
زحمــات  از  و  نمودنــد  تعریــف  اقتصــادی 
کــه امــروز ســندیکای شــرکت های  آن هاســت 
ســندیکاهای  از  یکــی  ایــران  ســاختمانی 
و  اجتماعــی  نهادهــای  عرصــه  در  توانمنــد 
ــی تهــران و  ــاق بازرگان ــوده و در ات اقتصــادی ب
کارفرمایــان ایــران عضــو مؤثــر  کانــون  ایــران و 

می باشــد.
امــروزه ســندیکای شــرکت های ســاختمانی 
در مراجــع تصمیم ســاز و تصمیم گیــر دولتــی 
نقــش  اجرایــی  و  فنــی  نظــام  بخصــوص 
بســزایی دارد و بــرای احقــاق حقــوق اعضــای 
خــود از هیچ گونــه تاشــی دســت برنمیــدارد. 
ضــد  تفکــرات  رخنــه  بدلیــل  متأســفانه  امــا 
مختلــف  ارگانهــای  در  خصوصــی  بخــش 
بــا موانــع بســیار  دولــت در خیلــی از مواقــع 
زیــادی مواجــه می گــردد، هنــوز در سیســتم 
کشــور بخــش خصوصــی جایــگاه  بوروکراســی 
روشــن و شــفافی نــدارد و بــه همــان خاطــر 
هــم بخش هــای خصولتــی را بــا بخش هــای 
کمــک  عمــًا  و  می گیرنــد  یکــی  خصوصــی 
بخش هــای  کــه  می نماینــد  فراوانــی 
خصولتــی و بخش هــای نظامــی و انتظامــی 
در  می کننــد  نیــز  پیمانــکاری  کارهــای  کــه 
کــه  پیمانــکاری  خصوصــی  بخــش  مقابــل 
ظاهــر  قویتــر  می کنــد،  کار  ســالم  رقابــت  بــا 
مشــهود  کامــًا  امــروزه  امــر  ایــن  و  شــود 
ــی و ســازندگی  کارهــای عمران اســت و بیشــتر 
کشــور توســط شــرکت های دولتــی، وابســته 
و  می گــردد  اجــراء  خصولتــی  و  دولــت  بــه 
ایــران  ســاختمانی  شــرکت های  ســندیکای 
بخــش  کــه  اساســی  قانــون  بــه  اســتناد  بــا 
ــی  ــه ســه بخــش دولتــی، تعاون اقتصــادی را ب
کــرده، مرتــب از دولــت  و خصوصــی تعریــف 
خصولتــی  بخش هــای  کــه  می کننــد  ســوال 
ــای  کج ــی در  ــی و انتظام ــرکت های نظام و ش

ایــن مقولــه قــرار دارنــد.
امــروز  شــرکت های پیمانــکار عضــو ســندیکا 
شــرایط مســاعدی ندارنــد و بیشــتر در حــال 

ام  سندیکا  ن
رای   ن و ا
اه  ای  
ا  ای  ب

ی زاده مود م مهندس م
و هیات مدیره سندیکا  ع
 مدیر عام شرکت سانا  

نکوداشت
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انحــال و یــا ورشســتگی بــه ســرمی برند و دولــت و 
ــه ایــن موضــوع اهمیــت  دســت اندرکاران نظــام ب
مهــم  برایشــان  شــاید  و  نمی دهنــد  زیــادی 
ســرمایه های  کــه  شــرکت ها  ایــن  گــر  ا نیســت. 
کشــورند و در آنهــا نیروهــای انســانی  ــی ایــن  اصل
تجهیــزات  و  ابــزار  و  ماشــین آالت  و  متخصــص 
اســت، شــده  اندوختــه  تخصــص  و  تجربــه   و 
بیــن برونــد چنــد ســال دیگــر طــول خواهــد  از   
بــه  و  تشــکیل  شــرکت هایی   

ً
مجــددا تــا  کشــید 

توانایی هــای امــروز آن هــا برســند و بتواننــد نیــاز 
بــه امــر ســازندگی را پوشــش دهنــد. کشــور 

ســندیکای شــرکت های ســاختمانی ایــران تمــام 
کــه از فروپاشــی ایــن  تــاش خــود را بــکار بســته 
ســازمان ها جلوگیــری نمایــد و بــه همــه اعضــاء 
کــه در امــر بقــای خــود  خــود توصیــه می نمایــد 
 
ً
بکوشــند تــا انشــا پــس از رفــع موانــع مجــددا
آمادگــی  خــود  کشــور  ســاختن  بــرای  بتواننــد 

باشــند. داشــته 
ارگان  در  ســاختمانی  شــرکت های  ســندیکای 
ماهنامــه خــود یعنــی مجلــه  آبادگــران، مطالــب 
بــه  خصوصــی  بخــش  بــه  مربــوط  مقــاالت  و 
 ویــژه شــرکت های ســاختمانی را رصــد و تحلیــل 
کنــد. همچنیــن در ایــن نشــریه مناســبات  مــی 
و  دولتــی  ســازمان های  بــا  خصوصــی   بخــش 
و  تشــریح  را  اجرایــی  و  فنــی  نظــام  بخصــوص 

می دهــد. ارائــه  مناســب  راه حلهــای 
ســندیکای شــرکت های ســاختمانی ایــران دارای 
کــه  کمیتــه می باشــد  کمیســیون و تعــدادی  ده 
ــا دو هفتگــی  بصــورت منظــم جلســات هفتگــی ی
توســط هیــأت مدیــره  کــه  و موضوعاتــی  دارنــد 
بــه آن هــا ارجــاع می گــردد، بررســی و نتیجــه بــه 
هیــأت مدیــره ارســال می گــردد و پــس از تصویــب 
دبیرخانــه  بــه  اجــرا  جهــت  مدیــره،  هیــأت  در 
ــی  ــیار مهم ــب بس ــه مطال ــردد. از جمل ــاغ می گ اب
پیگیــری  و  بررســی  کمیســیون ها  توســط  کــه 
ــی  ــام فن ــررات نظ ــل و مق ــوع تعدی ــردد موض می گ
و اجرایــی و مســائل حقوقــی مبتــا بــه شــرکتها 
کثــرًا بــا موفقیــت بــه نتیجــه می رســند  کــه ا اســت 
کمیته هــا  کمیســیون های ســندیکا در  همچنیــن 
حضــور  همســو  تشــکل های  کمیســیون های  و 
در  و  دارنــد  نزدیکــی  بســیار  همــکاری  و  فعــال 
مــوارد متعــددی بــرای حــل مشــکات مشــترک 

می دهنــد. انجــام  مشــترک  اقدامــات 

ــز  ــیار عزی ــتان بس ــی از دوس ــل یک ــدی قب چن
گویــا مطالــب و  و همــدل تلفنــی فرمودنــد 
کتاب یــا مجموعه ای  مقاالتــی بــرای تدویــن 
شــرکت های  »ســندیکای  خصــوص  در 
گــردآوری می شــود. بــه بنــده  ســاختمانی« 
نیــز تکلیــف شــد در این بــاره از یادهــای خــود 
کاغــذ  صفحــه  بــر  چیزهایــی  گرفتــه  مــدد 

بیــاورم.
بــه دوســت بزرگــوار خــود توضیــح دادم شــاید 
معهــذا  برنیایــم،  آن  عهــده  از  دالیلــی  بــه 
گویــا زندگــی امثــال مــن  کــه  آنهــا می گوینــد 
کــه آن را جالــب  کــرده اســت  مســیری را طــی 
و شــنیدنی و پند آمــوز می ســازد بــاری مــن 
مختصــر  شــده ام  تســلیم  خــودم  نوبــه  بــه 
کامــی از یادهــا دربــاره ســندیکای شــرکتهای 
ســاختمانی می نویســم و لــذا توقــع تاریــخ از 

آن داشــتن ســزا نیســت.
در  ســاختمانی  شــرکتهای  ســندیکای 
بــه  رســمًا شــروع  مــاه ســال 1326  اســفند 
کــرد، در بهمــن مــاه ســال 1372 بــر  فعالیــت 

اســاس الــزام قانونــی بــه »انجمــن شــرکتهای 
کــه  ســاختمانی« تغییــر نــام یافــت. تشــکلی 
می شــود  شــناخته  عنــوان  ایــن  بــا  امــروز 
ســال،   70 از  بیــش  قدمــت  بــا  واقــع  در 
شــرکتهای  صنفــی  تشــکل  قدیمی تریــن 
ایــن  پایه گــذاران  اســت.  ایــران  مهندســی 
کــه  تشــکل صنفــی انســانهای واالیــی بودنــد 
کشــور نداشــته  ــادی  هدفــی جــز عمــران و آب
گاه  و در فــراز و نشــیب های پیــش رو هیــچ 
کوتاهــی  ســازندگی  و  آبادانــی  حمایــت  از 
گــواه اســت، آنهــا انســان  نکرده انــد، تاریــخ 
ســقف  کــه  بودنــد  ذی فــن  و  اندیشــمند 
ــر ســتون غیــر واقــع بنــا ننهــاده و   معیشــت ب

نبودنــد. انــدوز  زر 
گروهــی از بنیان گــذاران اولیــه و ســازندگان 
فــرو  جهــان  از  چشــم  گذشــته  ســالیان 
آنهــا  صادقانــه  تــاش  آثــار  ولــی  بســته اند 
ــا افتخــار خودنمایــی  ــه در ایــن ســرزمین ب ک
ــت در  ــار اس ــث افتخ ــم باع ــوز ه ــد هن می کنن
ایــن تشــکل صنفــی انســانهایی اندیشــمند 
گذشــته را همچنــان  راه و روش عزیــزان در 
پیــش رو نهــاده و بــا ایمــان اســتوار، هــر چنــد 
بــا تحمــل آســیب ها و خســارتها، صادقانــه 
در تاشــند و هدفــی جــز آبادانــی و ســازندگی 

کشــور ندارنــد.

هد  
ان و  با

ند   سا
ی ندا

ر اسماعی زاد سن سید مهندس میر
رئیس هیات مدیره  شرکت راهسازی ایران

تشــــــــــــکل  ایـــن  پایه گـــــذاران 
واالیـــی  انســـانهای  صنفـــی 
کـــه هدفی جـــز عمران  بودنـــد 
کشـــور نداشـــته و در  و آبـــادی 
رو  پیـــش  فـــراز و نشـــی های 
گاه از حمایـــت آبادانی و  هیـــ 
کوتاهـــی نکرده اند،  ســـازندگی 
آنهـــا  اســـت،  گـــواه  تاریـــ 
ی فـــن  انســـان اندیشـــمند و 
که ســـقف معیشـــت بر  بودنـــد 
ســـتون غیر واقع بنـــا ننهاده و  

زر انـــدوز نبودنـــد 
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 نشست

کثــر عمــر هــر صنعتــی در دنیــا   بی گمــان حدا
کــه می توانــد بــا غــرور بیــان  مــا )کــره زمیــن( 
شــود مســاوی عمــر پیدایــش بشــر، ماننــد : 
و...غیــر  دفــاع  کشــاورزی،  آتــش،  پیدایــش 
ســاز  و  ســاخت  )همــان  احــداث  صنعــت  از 
کــه قبــل از پیدایــش بشــر  در زبــان عامیانــه( 
هســتی  جهــان  آن  و  اســت  داشــته  وجــود 
کــه معمــار و طــراح و ســازنده بــزرگ آن  اســت 
دارد  جــا  پــس  می باشــد  متعــال«  »خداونــد 
کــه دنبالــه  ببالــد  بــر خــود  صنعــت احــداث 

اســت. الهــی  اقــدس  ذات  روی 
در  پیشــینیان  از  مانــده  بجــا  فاخــر  آثــار 
قدمــت  از  نشــان  ایــران  پهنــاور  ســرزمین 
فنــون  و  علــم  بــر  آنهــا  تســلط  و  پیشــرفت  و 
ســاخت و ســاز و رفتارهــای عناصــر مؤثــر بــر 
ــداری بناهــا دارد؛ از مهــارآب و اســتفاده از  پای
انــرژی خــدادادی و پیچیدگــی آن در شــاهکار 
معمــاری شوشــتر تــا احــداث پلهــای متنــوع 
قــاع  ســاخت  طرفــی  از  و  تاریخــی  متکثــر  و 
امــروزه  حتــی  آنهــا  ســاخت  کــه  مســتحکم 
بــا وجــود پیشــرفت علــم و ابــزار و تجهیــزات 
ماننــد   - می شــوند  محســوب  مشــکل 
 بناهــای غرورانگیــز تخــت جمشــید ، ارگ بــم ،
و  کویــر  دل  در  700کیلومتــری  قنات هــای 
عمارتهــای مســکونی بــا ابتــکار عمــل اســتفاده 
پیشــقراول  از  نشــان   - و...  هــوا  گــردش  از 
و  دارد  احــداث  صنعــت  در  ایرانیــان  بــودن 
حــال وارثــان ایــن همــه افتخــار و آثــار غــرور 
ســاختمانی  شــرکت های  ســندیکای  در 
در  احــداث  صنعــت  طایــه دار  کــه  ایــران 
کشــور اســت و 70 ســال اســت بــه شــکل نویــن 
تشــکیات  چارچــوب  در  اســتوار  و  محکــم 
تجلــی  دارد  خودنمایــی  حکومت هــا  اداری 
می کنــد و صرفنظــر از مایمــات و نامایمــات 
اجتماعــی و سیاســی مســیر خــود را اعتــای 
و  می دانــد  دنیــا  و  کشــور  آبادانــی  و  عمــران 
ادامــه می دهــد و تــاش دارد پلــی باشــد بــرای 
هــر دو جنــس  از  کشــور  ملــی  منافــع  حفــظ 

مالــی. و  انســانی 
کهنــه  گــذرا بــه عملکــرد ایــن  انصافــًا نگاهــی 
ــه  ــکاوی را ب کنج ــر  ــر ناظ ــی ه ــکیات صنف تش
وطن دوســتی   اعتــدال،  از  آمیختــه  فضائــی 
از  یکــی  قطعــًا  و  می کنــد  هدایــت  تعامــل  و 

نیــز  تشــکیات  مانــدگاری  مهــم  رازهــای 
کــه  می باشــد  پســندیده  روشــهای  همیــن 
ســکان آن را فرهیختگانــی از تحصیل کــردگان 
کنتــرل  کوله بــاری از تجربــه و درایــت  عالــی بــا 

کرده انــد. راهبــری  و 
کشــور ســخت  کــه شــرایط امــروز  بــا ایــن همــه 
شــده و بیشــترین تأثیــر منفــی را بــر صنعــت 
گــذارده اســت، طبیعــت ایــن صنــف  احــداث 
و  اقتصــاد  شــکوفایی  در  کــه  اســت  همیــن 
صنفــی  آخریــن  خــوب  شــرایط  اصطاحــًا 
در  و  می گیــرد  قــرار  تفقــد  مــورد  کــه  اســت 
تخصیــص  نــدادن  و  دادن  بــا  مــورد  دو  هــر 
کــه بزرگتریــن شــاخص  بودجه هــای عمرانــی 
محســوب  کشــوری  هــر  آبادانــی  و  توســعه 

می گــردد. متأثــر  می شــود، 
ســخت  شــرایط  ایــن  در  هــم  هنــوز  البتــه 
بیشــترین امیدهــا و تعامل هــا از ســوی ایــن 
کــه تقریبــًا  تشــکل ابــراز می شــود و تــا حــدی 
شــماتت  و  گایــه  و  اعتــراض  صــدای  هیــچ 
نمی شــود  شــنیده  و  دیــده  حــوزه  ایــن  در 

کــه بخــش اعظــم آن در راز عشــق بــه وطــن 
امنیــت  و  آرامــش  گــرو  در  کــه  آن  آبادانــی  و 

اســت. نهفتــه  می شــود  حاصــل 
لیکــن بــه ظــن اینجانــب، ســندیکا بــا حفــظ 
تغییــر  نیازمنــد  خــود  ایراندوســتی  منــش 
پــس  نیــز  کشــور  فضــای  و  می باشــد  روش 
تــا حــدودی  از 40 ســال تمریــن دموکراســی 
پذیــرای اجتماعــات فرهیختــه و تأثیرگــذار و 
کشــور اســت و شــاید مــا  معطــوف بــه توســعه 
کــه در ایــن میــدان ورود  خــود مقصــر بوده ایــم 
کســب  نداشــته ایم و همیــن احتیــاط فضــای 
کار را محــدود و مخــدوش نمــوده اســت. و 

احــداث  صنعــت  ماننــد  مؤثــر  تشــکل های 
و  دارنــد  حضــور  صحنــه  در  حــال  همــه  در 
صاحب نظــر  خــود  تخصصــی  حوزه هــای  در 
ســپس  و  تصمیم گیری هــا  در  و  هســتند 
نظــر  ک  اشــترا تصمیم ســازی ها  در  طبیعتــًا 
دارنــد و چــون طبیعــت و ذات آنهــا عمرانــی 
و  دســته ها  تأثیــر  تحــت  اســت  اجرائــی  و 
رســته ها و اصطاحــًا چــپ و راســت و میانــه 
ک همــه آنهــا  قــرار نمی گیرنــد بلکــه نقــاط اشــترا
کــه در  می باشــند و بــا آن بضاعــت ارزنــده ای 
ســازمان وجــود دارد در فرصتهــای مناســب 
بــا ارائــه نظــرات تخصصــی برگرفتــه از تجربیــات 
ممارســت  ســالها  حاصــل  کــه  مفیــد  بســیار 
بهبــود  در  می باشــد  ســازندگی  ســربازان 
کشــور عزیــز خــود شــرکت می شــوند. سرنوشــت 

جــا دارد در ایــن موقعیــت حســاس، مدیــران 
کــه همگــی از عاشــقان وطــن  محتــرم ســندیکا 
کشــور هســتند  و فرهیختــگان ســپهر آبادانــی 
برنامه ریــزی  بــا  را  ســندیکا  بدنــه  و  خــود 
بــه  ورود  آمــاده  آن  پیگیــری  اســتمرار  و 
کشــور  تصمیم گیــری  مهمتــر  صحنه هــای 
امســال  کــه  مقننــه  قــوه  انتخابــات  یعنــی 
کنــون  هم ا از  و  بنماینــد  می شــود،  برگــزار 
نیــز برنامه ریــزی منســجم و هدفمنــد بــرای 
تأثیرگــذاری در انتخابــات ســال 1400 بنماینــد 
غیرقابــل  خســارات  بــه  منجــر  تأخیــرات  و 

نماینــد. جبــران  را  گذشــته  جبــران 
ســندیکا  عضــو  کوچکتریــن  عنــوان  بــه 
زمانــی  مقاطــع  در  کــه  صنــف  بــزرگان  از 
بزرگتریــن  مســئولیت  ســنگین  بــار  مختلــف 
تحمــل  را  صنفــی  تشــکل  ســابقه ترین  بــا  و 

ایرانیان   
ن راو پ

دا  ت ا ن  
ند ه

وبدار اد  مهندس 
بادراه پارس  مدیر عام  شرکت 
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نمــوده و بــه ســامت تــا ایــن مرحلــه هدایــت 
ــا ایــن دنیــای فانــی  کــه ب کرده انــد چــه آن هــا 
آنهــا  نماینــده  عنــوان  بــه  و  نموده انــد  وداع 
و  جفــرودی  ســناتور  جنابــان  مرحومــان 
مأموریــت  الحمــدا  کــه  عزیزانــی  و  ادب 

دارد  ادامــه  جهــان  ایــن  در  حضورشــان 
کوشــش  بــا  و  باشــد  طوالنــی  انشــاءا  و 
را  بزرگــواران  آن  راه  ادامــه  خســتگی ناپذیر 
آقایــان مهنــدس  انجــام می دهنــد جنابــان 
ملکیانی فــرد، مهنــدس دادمــان، مهنــدس 

کــه بهتریــن  گابتونچــی  عطاردیــان و دکتــر 
کلمــه بــرای توصیــف آنهــا »وقــف« می باشــد 
ــه نتایــج  ک ــی می کنــم و امیــد  تشــکر و قدردان
و  عمــران  بــه  تقدیــر  قابــل  زحمــات  ایــن 
آبادانــی و ســرافرازی ایــران عزیــز بیانجامــد.

ســازندگی  عرصــه  در  تــاش  گونــه  هــر 
هــر  ملــی  وظیفــه  اســت.  ســتودنی  ایــران 
شــکوه  و  عظمــت  حافــظ  تــا  اســت  ایرانــی 
لــذا  ارزشــمند باشــد،  کشــور  ایــن  و اصالــت 
تأســیس  ســال  هفتادمیــن  نکوداشــت  در 
ایــران  ســاختمانی  شــرکت های  ســندیکای 
الزم اســت پــاس بداریــم زحمــات نهــادی را 
کــه قدمتــی برابــر و چــه بســا  بیــش از نهــاد 
در  کــه  نهــادی  دارد.  کشــور  برنامه ریــزی 
کار  قانــون  کــه  شــرایطی  در  و   1326 ســال 
کشــور وجــود نداشــت، تأســیس  مدونــی در 
نشــیب هایی  و  فــراز  تمــام  بــا  و  گردیــد 
در  ویــژه  بــه  و  نهــادی  هــر  مســیر  در  کــه 
کشــورهای جهــان ســوم قــرار دارد، روز بــه روز 
گردیــده و امــروزه تأثیــر  تکمیل تــر و تنومندتــر 
بســزایی در حفــظ حقــوق و منافــع قانونــی 
شــرکت های ســاختمانی و ارائــه مشــاوره بــه 
دولتــی  ســازمان های  و  قانون گــذاری  ارکان 
کشــور  ســازندگی  و  آبادانــی  از  حمایــت  و 
از  می بایســت  همچنیــن  دارد.  عزیزمــان 
مؤسســان، پیشکســوتان و تمامــی مدیــران 
ارتقــاء  و  رشــد  در  کــه  پرســنلی  و  اعضــاء  و 
کنــون،  ایــن واحــد صنفــی، از بــدو تأســیس تا
نموده انــد، قدردانــی  تاش هــای دلســوزانه 

نمــود. ویــژه 
ح  شــر چارچــوب  در  ســندیکا  امــروزه 
خــود  اساســنامه  در  شــده  تعییــن  وظایــف 
اعــم  مختلــف  و  گســترده  بخش هــای  در 
پیمانــکاران،  صاحیــت  تشــخیص  از 
صاحیــت ایمنــی پیمانــکاران، حــل اختــاف 
خــود  اعضــای  بــه  و...  آمــوزش  داوری،  و 
کمیســیون های  ــراری  ــا برق ــاری رســانده و ب ی
کمیســیون های  از  اعــم  تخصصــی  داخلــی 
و  غیــره  و  مقــررات  و  قوانیــن  ماشــین آالت، 
دولتــی  ســازمان های  بــا  مســتمر  ارتبــاط 

کشــور  بودجــه  و  برنامــه  ســازمان  جملــه  از 
عضویــت  و  کشــور  مالیاتــی  امــور  ســازمان  و 
و  انتقــال  و  آنهــا  شــوراهای  و  کمیته هــا  در 
قــراردادی  و  حقوقــی  مشــکات  پیگیــری 

و  قوانیــن  تدویــن  جهــت  مشــاوره  و  اعضــا 

می نمایــد. وظیفــه  انجــام  بخش نامه هــا 

کشــور و تحریم های  بــا توجــه بــه شــرایط اخیــر 
اعمــال شــده و وضعیــت بحــران اقتصــادی، 
ســندیکای شــرکت های ســاختمانی ایــران در 
کنــار انجــام امــور فوق الذکــر، دارای دغدغــه 
تدبیرهــای  اتخــاذ  خصــوص  در  نگرانــی  و 

مســئوالن  دقیــق  برنامه ریــزی  و  مناســب 
امــر بــه منظــور مقابلــه بــا بهمن هــای ویرانگــر 
احتمالــی و عبــور از شــرایط بحرانــی می باشــد 
بــا  برنامه ریــزی  ایــن  کــه  دارد  اعتقــاد  و 
فرهیختــگان  و  متخصصــان  همفکــری 
فکــر حاصــل می گــردد،  اتاق هــای  کشــور در 
نیــز  محتــرم  مســئوالن  آنکــه  بــه  منــوط 
تصمیم ســازی های  از  و  نمــوده  اســتقبال 
بهتریــن  فکــر،  اتاق هــای  در  گرفتــه  صــورت 

نماینــد. اتخــاذ  را  الزم  تصمیم گیــری 
گام هــای مثبتــی  از نظــر اینجانــب، ســندیکا 
امــر خطیــر برداشــته اســت،  ایــن  در انجــام 
همــان  می بایســتی  و  نبــوده  کافــی  امــا 
ســماجت  و  ایســتادگی  و  مقاومــت  روحیــه 
پیمانــکاری در اجــرای پروژه هــا، در رســاندن 
حــرف و پیشــنهادات موثــر بــه مســئوالن نیــز 
ادامــه یافتــه و تــا حصــول بــه نتیجــه مناســب، 

نگردیــم. دلســرد 
یکی از راهکارهای پیشــنهادی به ســندیکا، به 
منظور جلوگیری از رکود و تعطیلی پیمانکاران، 
توجه ویژه به صدور خدمات فنی و مهندســی 
ــن  ــار انجم کن ــد در  ــندیکا می توان ــد. س می باش
مهندســی  و  فنــی  خدمــات  صادرکننــدگان 
بــا  بین الملــل،  کارگــروه  تشــکیل  بــا  و  ایــران 
جــذب متخصصــان قراردادهــای بین المللــی و 
بازاریابــی خارجــی و با برقراری ارتباط مســتقیم 
بــا ســفرای ایــران در کشــورهای خارجــی، زمینه 
را بــرای حضــور شــرکتهای ایرانــی در پروژه هــای 
کشــور فراهــم نمایــد و بدینوســیله در  خــارج از 

کشــور نیــز ســهیم باشــد. ورود ارز بــه 
روزافــزون  ارتقــای  و  موفقیــت  خاتمــه،  در 
را  محتــرم  اعضــای  تمــــــــــــــــامی  و  ســندیکا 

آرزومنــدم.
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 نشست

بــا  ســاختمانی  شــرکت های  ســندیکای   
صنــف  فعــاالن  ســاختن  متحــد  هــدف 
ســازندگی و بــه منظــور همســو ســازی اهــداف 
تاســیس  ایشــان  مطالبــات  پیگیــری  و 
گردیــد. ســندیکا را می تــوان نمــادی از اتحــاد 
و  یکدلــی  کــه  اینــک  دانســت.  اصنــاف  در 
امــور  اداره  متولیــان  بی شــائبه  زحمــات 
متمــادی  ســال های  طــی  ســندیکا،  ایــن 
هــدف موسســین را بــه بــار نشــانده و میســر 
کــه هفتادمیــن ســال تاســیس ایــن  گردانیــده 
اســت  بداریــم، شایســته  گرامــی  را  ســندیکا 

از: کنیــم  تقدیــر 
ــش،  ــال پی ــاد س ــش از هفت ــه در بی ک ــی  بزرگان
پیشــرفت  و  نهــاده  ج  ار را  همدلــی  و  اتحــاد 
یــک  و  هماهنگــی  بــه  منــوط  را  صنــف  در 
راســتا  ایــن  در  و  دانســته  فعــاالن  صدایــی 
همــت بــه تاســیس و راه انــدازی ایــن ســندیکا 

گمارده انــد.
ســال های  گذشــت  بــا  کــه  فرهیختگانــی 
علیرغــم و  ســندیکا  ایــن  تاســیس  از   بســیار 
تغییــر تفکرات سیاســی، فرهنگــی و اجتماعی 
همچنــان  زمــان،  از  برهه هایــی  در  جامعــه 
اتحــاد و نظــم را تنهــا راه پیشــرفت در زمینــه 
ــدن در عــزم  ــخ مان ــا راس ــتند و ب ــی دانس صنف
ســاختمانی  شــرکت های  ســندیکای  خــود، 
زمانــی  برهــه  مهم تریــن  از  گــذر  در  حتــی  را 
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نمودنــد. حفــظ 
طــی  کــه  کشــور  ایــن  آبادانــی  خادمــان 
در  خدمــت  بــر  عــاوه  گذشــته،  ســالیان 
عرصــه ســازندگی، پــای بــه عرصــه مدیریــت و 
فرهنــگ ســازی نیــز نهــاده و همــواره ســعی بــر 
آن داشــتند تــا بــا دعــوت فعــاالن ایــن صنــف 
کنــار یکدیگــر بــودن، توانایــی و نتیجــه هــم  در 
صدایــی را بــه اثبــات رســانده و از نتایــج آن به 
کشــور عزیزمــان و همچنیــن تک  نفــع آبادانــی 

ــد. ــره ببرن ــف به ــا صن ــک اعض ت
طــی  ســاختمانی،  شــرکت های  ســندیکای 
ســال های فعالیــت خــود، همــواره ســعی بــر 
کــه عرصــه ای جهــت هــم فکــری  آن داشــته 
احــداث  صنعــت  فعــاالن  اندیشــی  هــم  و 
ــک  ــوان یکای ــری از ت ــا بهره گی ــم آورده و ب فراه
و همچنیــن هــم افزایــی قابلیت هــای اعضــا 
درکنــار یکدیگــر، فعالیــت در زمینــه آبادانــی 

کشــور عزیزمــان ایــران را تســهیل ســازد.

در ایــن راســتا همــواره در نظــر داشــته خــود 
مدیریــت  شــیوه های  و  اســتانداردها  بــا  را 
نویــن تطابــق داده و بدیــن شــیوه بیشــترین 
همــان  کــه  خــود  پشــتوانه  از  بهــره وری 
کارآمــد اعضــا مــی باشــند  نیروهــای مجــرب و 
تشــکیل  بــا  منظــور  بدیــن  آورد.  بــار  بــه  را 
تخصصــی  کارگروه هــای  و  کمیســیون ها 
مختلــف، بــه بررســی مســائل و مصائــب پیش 
و  پرداختــه  احــداث  صنعــت  فعــاالن  روی 
تمــام مســاعی خــود را بــر آن داشــته تــا ضمــن 
و  برنامــه  ســازمان  بــا  ســازنده  همــکاری 
بودجــه، دولــت و مجلــس در تصمیــم ســازی 
گیــری بــه مرتفــع ســاختن موانــع  و تصمیــم 
پیــش روی فعــاالن صنعــت احــداث بپــردازد.
و  کمیســیون ها  ایــن  فعالیت هــای  نتیجــه 
کارگروه هــا در زمینــه هــای مختلــف، از جملــه 
نفــوذ و وضــع  گــذاری در مراجــع ذی  تاثیــر 
کننــده، پیگیــری مطالبــات  قوانیــن تســهیل 
اعضــا از مراجــع مختلــف، راهنمایــی جهــت 
رفــع مشــکات و اختافــات فی مابیــن عوامــل 

گاهی و اطاع رســانی  پــروژه، افزایــش ســطح آ
مشــهود  دیگــر  نشــریات  و  مجــات  نشــر  بــا 

ــوده اســت. ب
ــه در جهــان امــروز  ک ــه ایــن موضــوع  ــا علــم ب ب
موفقیــت  بــه  راهــی  فــردی  فعالیت هــای 
نخواهــد بــرد و نیــل بــه اهــداف بــزرگ تنهــا در 
از  بهره گیــری  و  گروهــی  فعالیت هــای  ســایه 
تــوان جمعــی میســر اســت، شایســته اســت 
کید  تمامــی فعــاالن ایــن صنعــت بــر این بــاور تا
کــه بــا همــکاری و همدلــی، ســندیکای  ورزنــد 
ــش  ــر از پی ــاختمانی را پرتوان ت ــرکت های س ش
و و  تجــارب  از  بهره گیــری  تــا ضمــن  ســاخته 
اعتبــار هفتــاد ســاله ایــن مجموعــه، جایــگاه 
و  بخشــیده  اعتــا  را  ســندیکا  ایــن  نفــوذ  و 
کشــور  آبادانــی  جهــت  در  هــم  بدینوســیله 
گامــی برداشــته و هــم منافــع تــک  عزیزمــان 

تــک اعضــای ســندیکا را بــرآورده ســازند.
 همچنین ســندیکای شــرکت های ساختمانی 
نیــز وظیفــه دارد تــا تمامــی تــاش خــود را بــه 
گیــرد تــا بــا انتصابــات درســت و تقســیم  کار 
وظایــف صحیــح، پیگیــری امــور را بــه درســتی 
بــه انجــام رســانده و بدیــن صــورت اعتمــاد 
اعضــا را بیــش از پیــش جلــب نمــوده و بدیــن 
گام  واســطه در ســیر بــه اهــداف متعالــی خــود 

ــردارد. ب
کــه میهــن عزیزمــان در شــرایط ویــژه  کنــون  ا
گرفتــه و فشــارهای  اقتصــادی و سیاســی قــرار 
مضاعفــی بــر تمامــی اقشــار از جملــه فعــاالن 
گردیــده، شــاید وظیفــه  صنعــت احــداث وارد 
بســیار  ســاختمانی  شــرکت های  ســندیکای 
بــا  تــا  باشــد  مشــهود  پیــش  از  رنگ تــر  پــر 
بهره گیــری از پشــتوانه تجربــه چندیــن ســاله و 
همچنیــن دانــش روز اعضا، صنعــت احداث را 
از مســیر صعب العبــور پیــش آمــده بــه ســامت 

ــد. ــت نمای ــد آرامــش هدای ــه مقص ب
ضمــن تبریــک هفتادمیــن ســال روز تاســیس 
 ســندیکای شــرکت های ســاختمانی، امیــدوار 
از  یکــی  کــه  صنفــی  تشــکل  ایــن  اســت 
شــکل  صنفــی  تشــکل های  قدیمی تریــن 
همچــون  باشــد،  مــی  کشــورمان  در   گرفتــه 
موفــق  خــود  متعالــی  اهــداف  در  گذشــته 
گــذر از بحران هــای  ــا یــاری اعضــا در  بــوده و ب
دفتــر  بــه  را  دیگــری  زریــن  بــرگ  موجــود، 

بیفزایــد. خــود  خدمــات 

خدمات سندیکا 
به  
ه ای

دیر است   
فائی اس  مهندس ع

ت مدیره سندیکا    و هی  ع
 مدیرعام شرکت کیهان ابنیه

نکوداشت
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  دو ســال پیــش از پیــروزی انقــاب اســامی 
از  را  اتوماســکو  شــرکت  مرکزیــت  ایــران، 
مــدت  کردیــم.  منتقــل  تهــران  بــه  شــیراز 
ــرکت- ــندیکای ش ــا س ــه ب ک ــت  ــادی نگذش زی
گرفتــه و تقاضــای  هــای ســاختمانی تمــاس 

نمودیــم. را  آن  در  عضویــت 
ــه تهــران، شــاید  دلیــل انتقــال دفتــر شــرکت ب
کــه مــا چنــد جــوان مؤســس شــرکت  ایــن بــود 
غ التحصیــل جویــای نــام، از پروژه هــای  و فار
ــا توجــه بــه زحمــت زیــادی  کوچــک اســتانی ب
غ التحصیلــی  فار مقطــع  تــا  دانشــگاه  در  کــه 
کــه  چــرا  نمی شــدیم؛  اغنــاء  بودیــم  کشــیده 
احســاس می کردیــم دانــش مــا در پروژه هــای 

گرفتــه نمی شــود.  کار  کوچــک بــه 
بــزرگ  شــرکت های  تهــران،  در  زمــان  هــم 
شــرکت های  ســندیکای  عنــوان  تحــت 
کارهــای بــزرگ  ســاختمانی تشــکل داشــتند و 
بــه  کثــرًا  ا کشــور  ملــی  ســطح  در  مهندســی 
ــا  ــه ارتبــاط ب ــاز ب آن هــا ارجــاع می شــد و مــا نی
ــای  ــی از راه ه ــم یک کردی ــر  ــتیم، فک ــا داش آن ه
خوشــبختانه  سندیکاســت.  مــا،  ارتباطــی 
درخواســت عضویــت مــا بــا روی بــاز اســتقبال 
شــد و بــه عضویــت ســندیکا درآمدیــم. زمــان 
بــه  اســامی  انقــاب  کــه  نگذشــت  زیــادی 

رســید. پیــروزی 
تعطیــل شــدن  بــه دلیــل  زیــادی  مشــکات 
یــک طــرف و معضــل  از  پروژه هــا و بانک  هــا 
کارگــران و بــازار از طــرف  بدهــی  پیمانــکاران بــه 
کــه بــرای  دیگــر پدیــدار شــده بــود و امیدمــان 
از  برون رفــت  جهــت  راهــکاری  کــردن  پیــدا 
بحــران و اســتفاده از رهنمودهــا و تجربیــات 
ناامیــدی  بــه  بــود،  صنــف  پیش کســوتان 
مشــمول  هــم  ســندیکا  کــه  چــرا  گراییــد. 
تعطیلــی ناشــی از  جــو انقــاب شــد. ســندیکا 
افــکار و تجربه هــا و  بــرای تبــادل  کــه محلــی 
مکانــی بــرای تجلــی آراء بــود، و می توانســت 
راه هــای درســت را از نادرســت بــا بکارگیــری 
ســندیکایی  دهــد.  تشــخیص  جمعــی  خــرد 
کــه همــواره نــه تنهــا در جهــت منافــع صنفــی 
بلکــه بــه ارتقــاء ســطح فکــر فــردی و جمعــی 
و نشــان دادن نقشــه راه حــل مشــکات بــرای 
اعتــای بخــش خصوصــی در زمینــه اجــرای 

طرحهــای عمرانــی در راســتای حفــظ منافــع 
ملــی و میهنــی بــوده اســت، متأســفانه در آن 

گردیــد. برهــه زمــان دچــار تعطیلــی 
بــه هــر روی بــا همــت و تــاش تنــی چنــد از 
اعضــای پرتــاش جوانتــر و شــجاع تر صنــف، 
مکاتبه هــا،    مراجعه هــا،  کره هــا،  مذا اثــر  در 
ســندیکای  فتــرت،  مدتــی  از  پــس  باالخــره 
بــا تجمــع  و  بازگشــایی شــد  انقــاب  از  پــس 
از ســر  را  فعالیــت خــود  اعضــاء،  و  همــکاران 

گرفــت.
کــه پیوســته یــار وفــادار دولــت در  ایــن مرکــز 
ح هــای عمرانــی بــوده و خانــه امیــد  اجــرای طر
کارگــزاران دولتــی  پیمانــکاران بــرای تعامــل بــا 
بــود پــس از بازگشــایی، هیأت مدیــره جدیــد 
خــود را انتخــاب و تــا بــه امــروز بــا یــاری خــدا و 
ــه خــود را  تــاش همــکاران، خدمــات صادقان

ادامــه داده اســت.

کســانی عهــده دار  کنــم همــواره  بایــد اذعــان 
ســندیکا  هیأت مدیــره  در  مســئولیت 
بــرای  چشمداشــت  بــدون  کــه  می گردنــد 
خدمــت  عشــق  بــه  فقــط  و  امتیــاز  کســب 
اعضــا،  مبتابــه  معضــات  از  گره گشــائی  و 
ــه خودشــان  ک داوطلــب می شــوند. اعضایــی 
بــرای  کاری  فــدا و  خدمــت  عشــق  بــه  نیــز 
مهیــن عزیــز پــا در راه ســخت و پرپیــچ و خــم و 
گذاشــته اند. مهندســان  پرزحمــت ســازندگی 
بهتریــن  از  دوران  تمــام   

ً
کثــرا ا کــه  عزیــزی 

کارگــران،  بــا  همــراه  را  خــود  عمــر  روزهــای 
کــه در سراســر  کارکنانــی  تکنســین ها و تمامــی 
از  بــا تحمــل محرومیــت  ایــران  بــزرگ  کشــور 
کنــج  زندگــی درکنــار خانــواده و یــا بــودن در 
کار شــبانه روز بــه آبادانــی  گذشــته و بــا  عافیــت 
از  شایســته  بطــور  امــا  مشــغول اند،  میهــن 

نمی گــردد. قدردانــی  آنــان 
کــه  خوشــبختانه امــروز پــس از هفتــاد ســال 
از تأســیس ایــن ســندیکا می گــذرد، اعضــای 
گردهــم می آینــد تــا  وفــادار صنــف بــار دیگــر 
مــورد  کثــرًا  ا کــه  را  خــود  بی وقفــه  تاشــهای 
از  پــس  همــواره  و  نگرفتــه  قــرار  قدردانــی 
اتمــام پروژهــا، افتخــار و اعتبــارش را دیگــران 
کشــور،  کرده انــد، از ســازندگان اصلــی  کســب 
کار و هــدف  گــر چــه آنــان بــه  کننــد. ا قدردانــی 
کنــار  در  میهــن  آبادســازی  کــه  خــود  واالی 
کارگــران زحمتکــش  بــه ویــژه  اقشــار دیگــر و 
اســت، می اندیشــند و انتظــار هــم ندارنــد تــا 
لزومــًا دیگــران از زحماتشــان تقدیــر نماینــد.

در پایــان بــار دیگــر بــه ایــن حقیقــت اشــاره 
احــداث  بــدو  از  کــه  بزرگوارانــی  می کنیــم؛ 
زحمــت  قبــول  ســندیکا  ایــن  بنــای  ســنگ 
گرفته انــد، بعهــده  را  آن  مدیریــت  و  نمــوده 

ســازندگان  از  حمایــت  بــه  عشــق  از  قطعــًا 
گرفتــه و  میهــن و نیــز عــرق ملــی سرچشــمه 
هیــچ انگیــزه ای جــز ایــن نداشــته و ندارنــد.

ــانی  کس ــه  ــوط ب ــت مرب ــن بزرگداش ــع ای در واق
کــه در ایــن راه صادقانــه و خاضعانــه  اســت 
گرانبهــای خــود را بــرای  بی مــزد و منــت وقــت 
عزیــز  ایــران  ملــی  منافــع  و  صنــف  اعتــای 

می نماینــد. و  نمــوده  صــرف 

ان  ند ا سا
 به  

ه  ای
ان د

 نم 
راب ی  مهندس مجت

ت بازرسان  سندیکا و هی   ع
 مدیرعام شرکت اتوماسکو
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 نشست

صنعتــی  و  کشــورها  توســعه  و  پیشــرفت  بــا   
شــدن ضــرورت تشــکیل انجمنهــا بــه صــورت 
کشــورها بیشــتر  مــدرن و متناســب بــا توســعه 

می گــردد. احســاس 
کــه  در شــرکتهای پیمانــکاری راه و ســاختمان 
کثــر مدیــران و تشــکل دهندگان آن از افــراد  ا
تشــکیل  هســتند  فرهیختــه  و  تحصیلکــرده 
ایــن انجمــن )ســندیکا( نــه تنهــا امــری الزم 
اســت بلکــه بایســتی بــه صــورت واقعــی بــه 
وظایــف خــود در جهــت دفــاع از منافــع صنــف 
بــه صــورت خاصــه وظایــف  کنــد.  فعالیــت 
بــه  پیمانــکاری  مثــل  صنفــی  انجمــن  یــک 

ح ذیــل می تــوان بیــان نمــود: شــر
1- انتخــاب اعضــای انجمــن بــه صــورت آزاد و 
دموکراتیــک از بیــن مدیــران فعــال و شایســته 

کارهــای جمعــی. و عاقمنــد بــه 
2- تهیــه اساســنامه ای متناســب بــا قوانیــن 
کشــور و بــه روز شــدن آن هماهنــگ بــا نیازهای 
شــرکتها شــامل آمــوزش حرفــه ای، بکارگیــری 

تخصص هــای الزم مرتبــط و غیــره.
کارفرماهــا  گروهــی در قبــال  3- دفــاع از منافــع 
که  و همچنیــن مؤسســات خصوصــی و دولتــی 
کار دارنــد مثــل دارایــی،  شــرکتها بــا آنــان ســر و 

کار قضایــی و غیــره. گمــرک،  بیمــه، بانکهــا، 
4- تدویــن آیین نامــه انضباطــی و جلوگیــری 
کــه خــاف منافــع  از فعالیــت فــردی شــرکت 

گروهــی انجمــن باشــد.
5- تهیــه مقــررات و ضوابــط الزم و متناســب 
و  انجمــن  توســط  اقتصــادی  وضعیــت  بــا 
تبعیــت شــرکتها از ایــن مقــررات مثــل دادن 
قالــب  در  مناقصه هــا  در  مناســب  قیمــت 
گروهــی شــرکتها  کــه بــر خــاف منافــع  ســالم 

نباشــد.
اقتصــادی  بحــران  فعلــی  شــرایط  در   -6
اعضــای انجمــن بایســتی هماهنگ تــر حرکــت 
نتیجــه  جمعــی  حرکــت  مطمئنــًا  و  کننــد 
بهتــری در طوالنی مــدت می دهــد تــا اینکــه 

باشــد. مجــزا  و  انفــرادی  صــورت  بــه 
بعضــی  می بینیــم  فعلــی  شــرایط  در   -7
شــرکتها از روی ناچــاری شــرایط ســخت تری 
 4 خزانــه  اســناد  و  مشــارکت  اوراق  نظیــر 
جبرانــی  مکانیســم  )کــه  اســامی  ســاله 
منطقــی ندارنــد و هرکــدام هزینــه ســنگینی 
بــه پیمانــکار تحمیــل می نماینــد( و قیمــت 
ایــن  پائیــن قراردادهــا را می پذیرنــد و عمــًا 

در  عــادی  صــورت  بــه  تحمیــل  یــا  پذیــرش 
می آیــد و آهســته آهســته مقــررات و شــرایط 
کارفرمــا هــم براســاس آنهــا تنظیــم  دولــت و 
بــه  را  صنــف  بقــاء  آن  اثــرات  کــه  می شــود 

می کنــد. تهدیــد  جــدی  صــورت 
کــه  تشــکلهای صنفــی دیگــر  بــا  ارتبــاط   -8
مثــل  اســت  نزدیــک  مــا  بــه  فعالیتشــان 

ــا ســندیکای شــرکتهای  جامعــه مشــاوران و ی
انجمنهــای  و  گاز  و  نفــت  یــا  و  تأسیســاتی 
و اطاعــات  تبــادل  و  غیــره  یــا   اســتانی 

 تجربه الزم.
9- تــاش شــود بــا هماهنگــی ســایر انجمنهــا، 
اتــاق  مثــل  باالدســتی  تشــکل های  در 
در  نهایتــًا  و  معــادن  و  صنایــع  و  بازرگانــی 
پارلمــان نمایندگانــی وارد شــده و حضــور در 
و  مقــررات  تنظیــم  و  تصمیم گیــری  فرآینــد 
کان نقــش ســازنده خــود  تصمیم گیری هــای 

نماینــد. ایفــا  را 
ایــران  ســاختمانی  شــرکتهای  ســندیکای 
کلیــه رشــته های  هفتــاد ســال پیــش در قالــب 
راه آهــن، ســاختمان،  و  راه  از  اعــم  عمرانــی، 
ســد، بنــدر و فــرودگاه و غیــره بنیــان نهــاده 

شــد.
انجمن هــای  معــدود  جــزء  ســندیکا  ایــن 
برگزیــدن  بــا  کــه  اســت  ایــران  در  متشــکله 
و  فرهیختــه  و  تحصیل کــرده  اشــخاص 
دارای ســابقه اجرایــی مفیــد و عاقمنــد بــه 
فعالیتهــای صنفــی از طریــق انتخابــات آزاد در 
درخشــانی  کارنامــه  توانســته  هیأت مدیــره، 
از فعالیتهــای صنفــی را بــه خــود اختصــاص 
خدمــات  وظایــف  ح  شــر قالــب  در  و  دهــد 
ارزشــمندی بــه اعضــای صنــف ارائــه نماینــد.

خطیــری  وضعیــت  در  جامعــه  کــه  حــال 
قــرار دارد و بیشــترین ضربه هــا و فشــارهای 
اقتصــادی بــه صنــف قابــل احتــرام صنعــت 
نقــش  می شــود،  وارد  مملکــت  احــداث 
لــذا  بــود.  خواهــد  حســاس تر  ســندیکا 
هیــأت  کامــل  درایــت  بــا  مــی رود  انتظــار 
مدیــره بــا ایجــاد همگرایــی و وحــدت رویــه 
انجمن هــای  بیــن  کاری(  مــوازی  )عــدم 
ذیربــط صنعــت ســاخت و عنایــت بــه مــوارد 
مشــکات  حــل  ضمــن  بتوانــد  صدراالشــاره 
گــذار موفقت آمیــزی از ایــن وضعیــت  اعضــاء، 
را داشــته باشــد. امیدواریــم در آینــده نزدیــک 
مقتــدری  ســندیکاهای  شــکل گیری  شــاهد 
همچــون ســندیکای شــرکتهای ســاختمانی 

باشــیم. ایــران  در 
بــا آرزوی برگــزاری جشــن باشــکوه یکصدمیــن 
شــرکتهای  ســندیکای  تأســیس  ســال 

ایــران. ســاختمانی 
 

ش سندیکا        ن
ر  ا 
د  اهد  خ

مدتقی مرادی  مهندس م
 مدیرعام شرکت ویسا

وضعیـــت  در  جامعـــه  کـــه  حـــال   
بیشـــترین  و  دارد  قـــرار  خطیـــری 
ضربه هـــا و فشـــارهای اقتصادی به 
صنف قابل احتـــرام صنعت احداث 
نقـــش  می شـــود،  وارد  مملکـــت 
ســـندیکا حســـاس تر خواهـــد بـــود.  
امیدواریـــم در آینده نزدیک شـــاهد 
مقتدری  ســـندیکاهای  شـــکل گیری 
شـــرکتهای  ســـندیکای  همچـــون 

باشـــیم. ایـــران  در  ســـاختمانی 

نکوداشت
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شــرکتهای  ســندیکای  عمــر  ســال  هفتــاد 
کــه  ســاختمانی ایــران ایــن امــکان را داده 
کنــد،  فــراز و نشــیب فــراوان را ببینــد، حــس 

کنــد و تجربــه بیانــدوزد. طــی 
اســت  ســختی  تحمــل  مابــه ازاء  پختگــی، 
شــرکتهای  ســندیکای  در  پختگــی  ایــن  و 
ســختی های  از  گــذر  یمــن  بــه  ســاختمانی 
فــراوان نهادینــه شــده اســت. هفتــاد ســال 
کشــور، هفتاد ســال تاش  کار عاشــقانه برای 
شــبانه روزی یــک صنــف بــزرگ و توانمنــد بــا 
کشــور و توســعه  اندیشــه های بــزرگ، آبادانــی 
زیرســاختهای میهــن عزیــز را بهمــراه داشــته 
کــه طــی ایــن ســالها در ســاخت  اســت. آنچــه 
آب،  بــرق،  شــبکه های  پل هــا،  جاده هــا، 
گاز، پاالیشــگاه ها و تأسیســات  مخابــرات و 
خ داده اســت همــه و همــه  نفتــی و غیــره ر
ایــن صنــف  نمــود عشــق  تــاش و  حاصــل 
عاشــق بــه میهــن و هم میهنان شــان بــوده 
اســت و ســندیکای شــرکتهای ســاختمانی 
عنــوان قدیمی تریــن ســندیکای  بــه  ایــران 
متولــی  و  هدایــت  پرچمــدار  پیمانــکاران 
قــدرت جمعــی و صــدای واحــد ایــن شــرکتها 
ســایر  بســان  مــا  گذشــتگان  اســت.  بــوده 
کــه  آموخته انــد  توســعه  مســیر  در  ملت هــا 
همــکاران یــک حرفــه خــاص صرفــًا چنانچــه 
در  می تواننــد  باشــند  متشــکل  و  متحــد 
کشــور، توســعه میهــن  چارچــوب خدمــت بــه 
و در راســتای منافــع ملــی بــه حیــات و رشــد 

خــود نگاهــی واقع گرایانــه داشــته باشــند.
و  بــوده  تاریــخ  گزیــر  نا ســندیکاها  تشــکیل 
در ایــن مســیر صنــف شــرکتهای مقاطعــه کار 
کادمیــک و هوشــیاری  بــا اتــکاء بــه دانــش ا

ضــرورت  ایــن  زود  خیلــی  خــود  اجتماعــی 
ایــن   1326 ســال  از  و  دادنــد  تشــخیص  را 
و  کشــیده  دوش  بــه  را  ســنگین  رســالت 
کمــر  تــا امــروز فــراز و فــرود فــراوان داشــته، 
کــرده ولــی دوبــاره ایســتاده و هرگــز از  خــم 
ســندیکای  کنون  اســت.ا ننشســته  پــای 
دهــه  آســتانه  در  ســاختمانی  شــرکتهای 
دوره  ســخت ترین  در  خــود  عمــر  هشــتم 
رکــود  بــه ســر می بــرد. در شــرایط  حیاتــش 
کار و شــدیدترین فشــارهای مالــی  بی ســابقه 

بــه دوش  و حاشــیه ای، وظیفــه ســنگینی 
کارهــای عمرانــی  دارد. نبــود بودجــه بــرای 
غیرعمرانــی،  پروژه هــای  کــد  را فضــای  و 
نبــود نقدینگــی و مشــکات اوراق بدهــی بــه 
جــای پــول نقــد از یــک طــرف و هزینه هــای 
اجرایــی عملیــات  و  باالســری   ســنگین 

بــرای  تــوان  و  تــاب  دیگــر  ســوی  از    
نگذاشــته  باقــی  پیمانــکاری  شــرکت های 
اســت و بــه حــق چشــم انتظــار فعالیت هــای 
کــه از ایــن بحــران  ســندیکای خــود هســتند 
حیــات  حفــظ  و  کــرده  عبــور  ســامت  بــه 
دوران  رونــق،  دوران  امیــد  بــه  کننــد. 
سیاســی  آســیب های  از  عــاری  ســازندگی 
چرخــه  بــه  کشــور  هــم  کــه  اقتصــادی  و 
هــم  و  برگــردد  اقتصــادی  آرامــش  و  ثبــات 
کار بــرای ایــن شــرکت ها  فضــای خدمــت و 
کنــار ایــن  فراهــم شــود و افزون تــر آنکــه در 
بــرای  توجهــی  قابــل  اشــتغال  فعالیت هــا، 
فرزنــدان ایــن مــرز و بــوم ایجــاد نمایــد. و ایــن 
امــر میســر نمی شــود جــز از هم اندیشــی اعضــا 
و از پــی آن رایزنــی و مطالبه گــری ســندیکا از 
 مســئولین و متولیــان امــور بــه منظــور ایجــاد 
حیــات. ادامــه  بــرای  حداقلــی   بســتری 
کشور از این دوره بحرانی   قطع به یقین هم 
ج می شــود و هــم شــرکت های پیمانــکار  خــار
کارشــان  و  میهــن  بــه  عشــق  بــه  اتــکاء  بــا 
همــه  امــا  می کننــد؛  گــذر  بحــران  ایــن  از 
 این هــا بــه ســختی و بــا تــاش فــراوان... و 

ما امیدواریم.
کــه در  نــه، هرگــز شــ را بــاور نکــردم چــرا 
ــه امیــد دریچــه ای  فراســوهای دهلیــزش ب

دل بســته بــودم .

ا   سا 
انه ا

 برا  
مهندس سیام مسعودی
ت مدیره سندیکا   و هی  ع

مدیرعام  شرکت فالر

گزیـــر تاری  تشـــکیل ســـندیکاها نا
صنـــف  مســـیر  ایـــن  در  و  بـــوده 
اتـــکاء  بـــا  مقاطعـــه کار  شـــرکتهای 
کادمیـــک و هوشـــیاری  بـــه دانـــش ا
ایـــن  زود  خیلـــی  خـــود  اجتماعـــی 
از  و  دادنـــد  تشـــخی  را  ضـــرورت 
2 این رســـالت سنگین را  ســـال 
کشـــیده و تـــا امـــروز فراز و  بـــه دوش 
کرده  کمر خم  فـــرود فراوان داشـــته، 
ولی دوباره ایســـتاده و هرگـــز از پای 

اســـت  ننشســـته 

ه جهان ما مشهد پرو
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 نشست

1- ارائه کلیه خدمات حسابرسی صورتهاي مالی در جهت اطمینان بخشی، مناقصات، 

     بانک ها (اخذ تسهیالت و ضمانت نامه) و ....

2- ارائه کلیه خدمات حسابداري به شرکت ها بصورت پیمانی با بهره گیري از نیروهاي 

     حرفه اي در تمام سطوح 

3- نظارت بر واحد مالی شرکت ها بصورت پیمانی و ارائه راهکارهاي مورد لزوم در جهت

      بهبود فرآیندهاي مالی

4- تنظیم الیحه دفاعیه و شرکت در کمیسیون هاي حل اختالف مالیاتی

5- انجام کلیه امور مربوط به اصالح حسابهاي سنواتی و رفع مغایرتها

6- ارائه مشاوره مـورد لزوم در ارتباط با قوانین و آخـرین بخشنامه هـاي مالیـاتی و

      استانداردهاي حسابداري

7- مشاوره و راهنمایی در جهت خرید و ارتقاء نرم افزارهاي مالی

web:  www.hesaboketab.comشمـاره تمـاس مـوسسه: 88248853-4

Accounng Instute.
H E S A B & K E T A B

عضو انجمن حسابداران خبره ایران (عضویت حقیقی)

عضو انجمن حسـابداري ایران (عضویت حقوقی و حقیقی)

عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران (عضویت حقیقی)

  وقتــی بــه ســن ســندیکا فکــر می کنــم خــود 
را نظیــر جــوان 20 ســاله می انــگارم. درســت 
و  عظمــت  از  بخواهــد  کــه  جوانــی  مثــل 
جانفشــانی پــدرش در برهــه پرتاطــم تاریــخ و 
تــاش مســتمر او جهــت حفــظ ایــن مجموعــه 
ــأت  ــه نش ک ــخت  ــیار س ــرایط بس ــم در ش عظی
مجموعــه  ایــن  اینکــه  بــه  بــاور  از  گرفتــه 
و  مــن  چــون  فرزندانــی  بــرای  می توانــد 
باشــد،  روشــن  نورافکنــی  و  چــراغ  آینــدگان 

کنــد. صحبــت 
از  درخواســتی  بــا  پیــش  ســال  بیســت  مــن 
مجمــع ســندیکا بــه ایــن خانــواده پیوســتم 
بــر  کــم  حا شــرایط  دلیــل  بــه  موقــع  آن  کــه 
کــرده بــود.  جامعــه نــام آن بــه انجمــن تغییــر 
پــس از انــدک زمانــی بــا تأســف متوجــه شــدم 
چقــدر دیــر بــا ســندیکا آشــنا شــدم در همیــن 
ــی از  ــه یک ک ــدم  ــنا ش ــوم ادب آش ــا مرح ــام ب ای

فرهیختــگان و بــزرگان صنــف بــود.
در طــول ایــن مــدت همــواره ســعی در تکمیل 
یــاری  و  همدلــی  و  همراهــی  بــرای  خــودم 
جســتن از همــکاران و فرهیختــگان ســندیکا 
بــرای  بــاورش  امــکان  شــاید  داشــته  ام. 
خیلی هــا ســخت باشــد هرآنچــه آموختــه ام 
تــاش  کــه همــواره  گردنــم  بــر  اســت  دینــی 

می دهــم. انجــام  آن  ادای  بــرای  را  خــود 

ســندیکا  رســالت  بزرگتریــن  مــن  منظــر  از 
اذهــان  در  خــاص  نقش آفرینــی  و  آمــوزش 
ــران شــرکتها جهــت ایجــاد فضــای رشــد  مدی
همانــا  می باشــد،  شرکت هایشــان  تعالــی  و 
و  ســازندگی  در  ســندیکا  نقــش  مهمتریــن 

می باشــد. عزیــز  ایــران  آبادانــی 
و  ســازندگی  در  ســندیکا  اینکــه  وجــود  بــا 
نداشــته  ســازنده  و  مجــری  نقــش  آبادانــی 
ســازندگی  فضاهــای  کلیــه  در  امــا  اســت 
بــا  مدیــران  دیــد  تغییــر  در  نقش آفرینــی  و 
ــا  ــی آنه ــر و تعال ــور و نش کش ــر  ــه و بی نظی تجرب
بــه عنــوان ســربازان ســازندگی همــواره تــاش 

اســت. داشــته  پیگیــر  و  مســتمر 
از  یکــی  عنــوان  بــه  مــن  بــرای  ســندیکا 
مدیــران شــرکتهای عضــو چیــزی ورای تصــور 
ــوده اســت و همیشــه و در  ــت ب قبــل از عضوی
همــه حــال احســاس مرکزیتــی بــرای جمــع 
بی ادعــای  انتقــال  و  ارزش  بــا  اندیشــه های 
اعضــا  بــه دیگــر  و تجربه هــا  اندیشــه ها  ایــن 
گوهــری  کــه بــه اعتقــاد مــن هیــچ  بــوده اســت 

بــا ارزش تــر از ایــن نبــوده و نمی باشــد.
ــه مــن آموخــت مــن را  کــس یــک حــرف ب هــر 

ــرده اســت. ک ــود  ــد خ ــده و عبی بن
کنت له عبدًا  من علمنی حرفًا 

)از فرمایشات موال علی )ع( (

ین  ب
ت سندیکا  سا

م د ب
ن است  

مجید شی بهائی
ت مدیره سندیکا  و هی   ع

ز   ت مدیره شرکت شعله س  رئیس هی

نکوداشت
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مــاه 1397  شــهریور  شــماره  آبادگــران  مجلــه 
نکوداشــت ملــی هفتادمیــن ســا  ــا عنــوان  ب
ســاختمانی  های  شــرک ســندیکای  تاســی 
ــا و منتشــر شــد.در ایــن شــماره  ایــران 
البــی بــا نــگاه بــه اتحــاد ملــی بــرای حفــ  م
از  گــذار   ، کشــور وری  بهــره  و  ملــی  منافــع 
در  ــع موجــود   شــرای بحرانــی و حفــ و
ــع  ــور رف ــه من ــی ب ــت و منف ب ــو م ــار ش انت
گردیــده  ــی ارائــه  و ت بخــ خ مشــک
همــه  بــه  تهنیــت  و  تبریــک  اســت.ضمن 
کشــور در فضــای  مهندســان دلســوز و فعــال 
شــرکتهای  ســندیکای  عضــو  کار  و  کســب 
ســاختمانی خصوصا مســئوالن محترم هیات 
ــره بعنــوان قدیمی تریــن ارگان مهندســی  مدی
کشــور الزم دیــدم مجــددا بــه جایــگاه بخــش 
یــا عــدم وجــود  کشــور، وجــود  خصوصــی در 
کشــورم  آینــده  در   آن  نقــش  تــر  مهــم  و  آن 
اشــارات اجمالــی داشــته باشــم و بــاز ســخنانی 
بــا مســئوالن محتــرم دولتــی را مطــرح نمایــم.
امیــد دارم ایــن نظــرات مقبول ذینفعان مقابل 
مــا قرار گیــرد و بــا ایجــاد یــک فضــای تعاملــی 
و البتــه بــا قبــول نظرهــای تقدیمــی از بخــش 
ــد. ــک بگیرن کم ــکالت  ــل مش ــی در ح خصوص

آنچــه اینجانــب از ابتــدای 50 ســال خدمتــم 
بــه حرفــه  کــه ورود  بــود  متوجــه شــدم ایــن 
ســال   70 از  بیــش  در  کشــور  در  پیمانــکاری 
بــا  گام  پیــش  توســط چنــد شــرکت  گذشــته 
کشــورهای پیشــرفته  الگوگیــری از روش هــای 
ــر زاده  ــرکت اصغ ــا ش ــان خصوص ــی آن زم اروپای
کــه زنــده یــاد مهنــدس ســلمان   گرفــت  صــورت 
کــو بــه ایــران آمدنــد و اقــدام بــه  اصغــر زاده از با
کــه پــس  تاســیس شــرکت اصغــر زاده را نمودنــد 
از  آن فرزنــد برومنــد ایشــان زنــده یــاد مهنــدس 
شایســته جنــاب مهنــدس حاجــی اصغــر زاده 
گرامی بــاد مســیر پــدر را ادامــه  کــه نــام و یــادش 
ــود. کشــور ب داد و مصــدر خدمتــات ارزنــده در 
بــه چــه دلیلــی  و  کــه چــرا  تاســف می خــورم 
بــه  اصغــرزاده  شــرکت های همچــون شــرکت 
ــتند  ــذاران آن نتوانس گ ــان  ــذف بنی ــض ح مح
بــه حیــات خــالق و ســازنده خــود ادامــه دهنــد 
ســعی دارم در مقالــه تقدیمی بــه علــل عــدم 
قدیمــی در  شــرکتهای  کار  ادامــه  و  پایــداری 
قبــال  نوشــته هایی  البتــه  نمایــم  ورود  ایــران 

در ایــن حــوزه تقدیــم بــه جامعــه مهندســی 
ــران  کشــور خصوصــا مجلــه محتــرم پیــام آبادگ
ــور  ــار  مح ــه  را در چه ــن مقال ــاز در ای ــودم. ب نم
در مــورد جایــگاه بخــش خصوصــی او قوانیــن 
کشــور، دوم احتــرام دولــت  و ضوابــط جــاری 
بــه جایــگاه بخــش خصوصــی بــا تغییــر نــگاه 
ســوم  رگوالتــوری،  حــوزه  بــه  گــری  تصــدی 
جســتجوی علــل عــدم مانــدگاری شــرکتهای 
هــارم ســخنی  شــخص محــور و در قســمت 
بــا مســئوالن محترم شــرکتهای ســاختمانی به 
مناســبت عبــور از تولــد هفتادمیــن ســال ایــن 

. می پــردازم  شــرکت 

 در ایــن قســمت بــا اشــاره اجمالــی بــه قوانیــن، 
در  باالدســتی  دســتورالعمل های  و  مقــررات 
شــروع  از  خصوصــی  بخــش  جایــگاه  تعریــف 
اصــل 44 قانــون اساســی جمهــوری اســالمی تا 
حــال بطــور اجمالــی اشــاراتی نمایــم در همــه 

ایــن قوانیــن بخــش خصوصــی بعنــوان هــدف 
بــرای اجــرا و در  گــزار  نهایــی و غایــی قانــون 
کشــور مــد  ادامــه پروژه هــای صنعــت احــداث 

ــت  ــو ده اس ــه ب ــر و توج نظ

1
بخــش  جایــگاه  قانــون  ایــن  در  ابتــدا  از 
کــم رنــگ و در اولویــت آخــر  خصوصــی بســیار 
پــس از بخــش دولتــی در اولویــت اول و پــس از 
گرفتــه  آن بخــش تعاونــی در اولویــت دوم قــرار 
ــل دو  ــوان مکم ــی بعن ــش خصوص ــت و بخ اس
بخــش فــوق الذکــر  پــس از اقتصــاد دولتــی و 
گــزار معرفی شــده اســت  تعاونــی توســط قانــون 
گــزار  کــه قانــون  و بــه روشــنی مالحظــه میشــود 
بخــش  جایــگاه  بــه  خــاص  توجهــی  ابتــدا  از 
بعــدی  قوانیــن  البتــه  و  نداشــته  خصوصــی 
اصالحــی بــه شــرح ادامــه ایــن بخــش موجــب 
گردیــده  تســهیل رونــد ورود بخــش خصوصــی 

اســت.

بعضــی از وظایــف و اختیــارات شــورای عالــی 
و  چهــل  اصــل  کلــی  سیاســت های  اجــراء 
زیــر  شــرح  بــه  اساســی  قانــون   )44( چهــارم 

اســت: شــده  نوشــته 
 تبییــن سیاســت ها و خــط مشــی های اجرائــی 

ساالنه،
ــررات  ــن و مق ــراء قوانی ــد اج ــر فرآین ــارت ب  نظ
کلــی اصــل چهــل و  مرتبــط بــا سیاســت های 

چهــارم )44(قانــون اساســی،
 ســازماندهی فعالیتهــای فرهنگــی  تبلیغاتی 
کلــی اصــل چهــل و  بــرای اجــراء سیاســت های 

چهــار)44( قانــون اساســی،
  تصویــب آئیــن نامه هــا، دســتورالعمل ها، 
کــه در ایــن قانــون  نظــام نامه هــا و ضوابطــی 

مرجــع تصویــب آن ایــن شــورا اســت،
 تصویــب شــاخص های اجرائــی بــرای تحقــق 
و  چهــل  اصــل  کلــی  سیاســتهای  اهــداف 
چهــارم )44( قانــون اساســی بــه منظــور اعمــال 

ــر اجــراء آنهــا، نظــارت دقیــق ب
 تدویــن ســازوکارهای جلوگیــری از نفــوذ و 

ســیطره بیگانــگان بــر اقتصــاد ملــی،

رای  ن  ان
رام   و ا

اه  ای به  
ش   ب

خ

تادمین سا  ت ه به مناس
تولد  سندیکای شرکتهای ساختمانی

ی زاده ا  مدر مهندس م
سمت او
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 نشست

 تبییــن نقــش سیاســتگذاری و هدایــت و 
دولــت، نظــارت 

دســتگاه های  بیــن  هماهنگــی  ایجــاد   
کلــی اصل چهل  اجرائــی در اجــراء سیاســتهای 

اساســی، قانــون  چهــارم)44(  و 
بــه  عمــوم  تشــویق  بــرای  الزم  تمهیــدات   
کارآفرینــی و بهبــود فضــای  گــذاری،  ســرمایه 

کار. و  کســب 

1
1 0

در اســناد و مــدارک اصــل 44 مصــوب و تاییــد 
حضــور  بــرای  رهبــری  معظــم  مقــام  شــده 
روشــن بخــش خصوصــی تــا افــق ســال 1404 و 
همچنیــن محــدود نمــودن و خــروج تدریجــی 
بخــش دولتــی و نهادهــای وابســته بــه بخــش 
کار جامعــه و خصوصــا  کســب و  دولتــی از بــازار 

و  خصوصــی  بخــش  پیکــره  ســازی  توانمنــد 
کیدات  کــردن پیکــره بخــش دولتــی تا کوچکتــر 
و الزامــات ذیــل بــه عمــل آمــده اســت.اهداف 
مهــم ســند چشــم انــداز بشــرح ذیــل نوشــته و 

تدویــن شــده اســت:
بــا مقتضیــات  یافتگــی متناســب  توســعه   

تاریخــی  و  جغرافیایــی  فرهنگــی، 
در  توانــا  پیشــرفته  دانــش  از  برخــورداری 

فنــاوری  و  علــم  تولیــد 
 دســت یافتــن بــه جایــگاه اول اقتصــادی، 

علمــی و فنــاوری در ســطح منطقــه 
اقتصــادی،  شــرایط  مســتمر  و  پرشــتاب   
ارتقــاء نســبی، ســطح درآمــد ســرانه و رســیدن 

کامــل  بــه اشــتغال 
ــاس  ــان براس ــا جه ــر ب ــازنده و موث ــل س  تعام

اصــول حکمــت، عــزت و مصلحــت 
بــه  انــداز  چشــم  ســند  در  گرچــه  یــ  تو
و  بانک هــا  اثــر  حــوزه  بــه  مشــخص  طــور 
موسســات مالــی اشــاره مســتقیم نــدارد ولی در 
بخش هــای مختلــف ایــن ســند در محــور امــور 
کــه نشــان و  گردیــده اســت  اقتصــادی اشــاراتی 
اثــر مســتقیم یــا غیر مســتقیم بــه حــوزه بانکی و 

سیســتم های مالــی در آن مشــهود اســت.
 تحقق رشد اقتصادی، پیوسته و باثبات 

کشــور در  اقتصــاد  پذیــری  رقابــت   تحقــق 
خارجــی  و  داخلــی  بازارهــای  ســطح 

بــرای توســعه  کار انگیزشــی   ایجــاد ســاز و 
قابــل  تولیــد  موانــع  رفــع  و  نفتــی  صــادرات 

جهانــی  بازارهــای  عرصــه  در  رقابــت 
 ایجــاد فضــای مناســب، امــن و اطمینــان 
گــزاران  بخــش بــرای فعاالن اقتصادی و ســرمایه 
داخلــی و خارجــی بــا تکیــه بــر احتــرام بــه حقــوق 

ــادی  ــر م مالکیــت دارایی هــای مــادی و غی

ــی  و خ بخ هــای  توانمندســازی   
رشــد  لــی  ا محــر  عنــوان  بــه  تعاونــی  و 

ی  د ــا قت ا
و  تعاونــی  بخ هــای  ــور  ح توســعه   
ــادی و  ــی در همــه بخ هــای اقت و خ
ــدی دولــت در فعالیت های  کــردن ت محــدود 
ــل  ــر در ا ــادی در ســ عناویــن م اقت
کارآمــد  ــور  ــر ح ک  قانــون اساســی و حدا

کمیتــی. در قلمــرو امــور حا

1

مقــام  دیدگاه هــای  و  نظــرات  ســند  ایــن  در 
شــدن  اجرایــی  جهــت  بــه  رهبــری  معظــم 
برنامــه ششــم توســعه کشــور بــه رییــس محترم 

جملــه  از  حــوزه   8 اســالمی در  جمهــوری 
ارتباطــات  فنــاوری،  امــور  اقتصــادی،  امــور 
دفاعــی  امــور  اجتماعــی،  امــور  اطالعــات،  و 
امــور  امــور سیاســتهای خارجــی،  و امنیتــی، 
حقوقــی و قضایی،امــور فرهنگــی، امــور علــم، 
اهــم  بــه  کــه  ابــالغ شــده  نــواوری  و  فنــاوری 
گــذار بــه بحــث  کــه بنحــوی اثــر  مــوارد از آنهــا 
گفتــار میباشــد فهرســت وار اشــاره شــده  ایــن 

اســت: 
و  کســب وکار  فضــای  مســتمر  بهبــود   -1-4
رقابت پذیــری  و  رقابتــی  ســاختار  تقویــت 

بازارهــا.
گاز و درآمدهــای  4-2- تغییــر نــگاه بــه نفــت و 
بودجــه ی  تأمیــن  منبــع  از  آن  از  حاصــل 
ســرمایه های  و  مالــی  »منابــع  عمومی بــه 

اقتصــادی«  زاینــده ی 
سی شرکت های غیردولتی   حمایت از ت
شــا  ک  بــرای ســرمایه گذاری در فعالیت هــای ا
، بهره بــرداری و توســعه ی میادیــن  نــه مالکیــت
ه میادیــن مشــتر در  کشــور به ویــ گاز  نفــت و 

. ــل  ــی ا کل ــت های  ــو سیاس ار
نایــع باالدســتی   دان بنیــان نمــودن 
ویــت  ســی و ت ــا ت گاز ب و پایین دســتی نفــت و 
راحــی،  بــرای  دان بنیــان  شــرکت های 
ــا  ات و انت هیــ ــب ت مهندســی، ســاخت، ن

خودکفایــی  ایــ  اف ــور  به من فنــاوری 
و  بازیافــت  ضریــب  مســتمر  افزایــش   -5-4
گاز. برداشــت نهایی از مخازن و چاه های نفت و 
 4-6- اولویــت دادن بــه حوزه هــای راهبــردی
گاز،  نفــت،  صنایــع  جملــه  )مــن  صنعتــی 

 ) شــیمی و پتر
 4-7- تدویــن و اجــرای ســند جامــع و نقشــه

و  کشــور  استانداردســازی  نظــام  تحــول  راه   
کیفیــت. مدیریــت 

و  اقتصــادی  و  اداری  ســالمت  ارتقــاء   -8-4
مبــارزه بــا فســاد در ایــن عرصه با تدویــن راهبرد 
ملــی مبــارزه با فســاد و تصویب قوانیــن مربوط.

کیــدات مقــام  مجــددا در ایــن دســتورالعمل تا
روشــن  اصــول  محوریــت  بــر  رهبــری  معظــم 
ــر میباشــد و  اشــاره شــده در بنــد )1( فــوق الذک
مهــم تــر در ایــن دســتورالعمل اشــاره مســتقیم 
کشــور )در  بــه بهبــود وضعیــت صنعــت نفــت 
بندهــای 3 و 4و 5 (، بنــد 8 در مــورد ارتقــاء 

ســالمت اداری و مبــارزه بــا فســاد نمودنــد.

 ا
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ش خ ان ب مانکا ر برا پ ن خ
و  احــداث  بــا حضــور هیــات مدیــره ســندیکا، پیشکســوتان صنعــت  مــاه  یکشــنبه 2 دی 
مدیــران شــرکتهای عضو ســندیکا هم اندیشــی بــرون رفت از بحــران در ســالن همایش های 
ســندیکای شــرکتهای ســاختمانی ایــران برگــزار شــد. در ایــن جلســه موضوعاتــی همچــون 
کســ آمــار دقیــق از صنــف، توجــه بــه تکالیــف ســندیکایی و شــرکتی، لــزوم توجه  ضــرورت 
طــرف  از  کارفرمایــی  نقــش  ایفــای  پیشــنهاد  اعضــا،  توانمندســازی  جدیــد،  بازارهــای  بــه 
شــرکتها،  آمــار  طریــق  از  شــرایط  مستندســازی  قــراردادی،  اطالعــات  تقویــت  ســندیکا، 
گرفت.  تبدیــل تهدیــد بــه فرصــت، و لزوم اصــال پروژه هــای مبنا مورد بحث و بررســی قــرار 

ود مطرح شد ت ا شرای مو ر ر رای  ای سندیکا   ی ا در ه اندی
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 نشست
ســـندیکای  دبیـــر  گابتونچـــی  ج  ایـــر دکتـــر   
ایـــن  آغـــاز  در  ایـــران  ســـاختمانی  شـــرکتهای 
حاضـــران  بـــه  خیرمقـــدم  ضمـــن  همایـــش 
تحـــوالت  دلیـــل  بـــه  امـــروز  نشســـت  گفـــت: 
اقتصـــادی و تغییـــر شـــرایط صنعـــت احـــداث 
بســـیار مهـــم اســـت. از مدتهـــا قبل بر اســـاس 
برنامـــه هیـــات مدیـــره و دبیرخانـــه ســـندیکا 
که بـــرای پیگیـــری بهتر  تصمیـــم بـــر این شـــد 
اعضـــای  بـــا  مســـتقیم  نشســـتی  موضوعـــات 
بـــر  امـــروز  محتـــرم ســـندیکا داشـــته باشـــیم. 
گزارش  کـــه ســـندیکا  گذشـــته  خـــاف دفعات 
دهنـــده بـــود و شـــما شـــنونده، در نظـــر داریم 
از  کـــه  مســـائلی  و  بشـــنویم  را  شـــما  نظـــرات 
دید شـــما بایـــد بیـــش از پیش پیگیری شـــود 
ایـــن جلســـه  برگـــزاری  از  قبـــل  را بشناســـیم. 
فرم های نظرســـنجی را برای شـــما فرســـتادیم 
کـــه در تعامـــات و پیگیری هـــای خـــود  چـــرا 
کـــه بـــرای  همـــواره نقطـــه تاریـــک و مبهمـــی 
کـــه مـــا   مســـئوالن وجـــود داشـــته ایـــن بـــوده 
دقیـــق  و  مشـــخص،  آمـــار  توانیـــم   نمـــی 

ارائه بدهیم.  
گـــر مـــا نمی توانیـــم آمـــار دقیقـــی  وی افـــزود: ا
کـــه صنف  ارائـــه بدهیـــم بـــه این خاطر اســـت 
بـــرای  نمی دهـــد  ارائـــه  مـــا  بـــه  آمـــار دقیقـــی 
اعضـــای  کـــه  شـــود  ســـوال  مـــا  از  گـــر  ا مثـــال 
شـــرکتهای ســـاختمانی چقـــدر از دولت طلب 
و  می دهیـــم  ارائـــه  تقریبـــی  عـــددی  دارنـــد 
کنیـــم.  احصـــا  را  دقیـــق  عـــدد  نتوانســـته ایم 
برابرایـــن  در  پاســـخی  اشـــتغال  دربـــاره  یـــا 
کم شـــده  که آیـــا ظرفیـــت اشـــتغال ما  ســـوال 
و شـــرکتهای مـــا قبـــل از ایـــن تغییـــرات چـــه 
ظرفیتـــی در بخش اشـــتغال داشـــتند نداریم. 
اولیـــن خواســـت من به عنـــوان خادم شـــما و 
گر خواســـته ای  که ا دبیـــر ســـندیکا این اســـت 
در زمینـــه اطاعات و آمار از شـــما داریم به آن 
کنیـــد و با دقت و حوصله پاســـخ دهید  توجه 
کرات و پیگیـــری ما اطاعاتی  چـــون محور مذا
که از صنـــف می رســـد. در نظرســـنجی  اســـت 
که انجـــام داده ایـــم از آمـــار 800-700  اخیـــری 
نفری ســـندیکا، بـــه غیر از هیـــات مدیره، تنها 
کـــه  20 شـــرکت بـــه فراخـــوان پاســـخ داده انـــد 

نیســـت.  خوبی  معیـــار 
در  کـــه  شـــرکتی   20 از  بـــردن  نـــام  بـــا  وی 
کرد:  کـــرده بودند عنـــوان  نظرســـنجی شـــرکت 
گـــر مـــا بخواهیـــم آمـــاری از مطالبـــات شـــما  ا
و  شـــرکت   20 ایـــن  فقـــط  و  کنیـــم  اســـتخراج 
اعضـــای هیات مدیـــره در نظرســـنجی مربوط 

بـــه آن حاضر شـــوند دامنه آماری مـــا محدود 
گمان  می شـــود، و حتی مجبوریم بـــا حدس و 
که  کار را بـــه پیـــش ببریم. این در حالی اســـت 
مـــا موضوعـــات مهمـــی را پیگیـــری می کنیم. 
گـــر ســـندیکا  بـــرای مثـــال در بحـــث تعدیـــل ا
کمتر اعام می شـــد.  نبـــود شـــاخص ها بســـیار 
در ایـــن باره تـــاش همکاران ســـندیکا و نقش 
مهنـــدس دادمان بســـیار پررنگ بوده اســـت. 
در ســـایر زمینه هـــا هـــم فعالیتهـــای ســـندیکا 
که امـــروز دربـــاره آنها بحث  قابل توجه اســـت 

کرد. خواهیـــم 
گابتونچی دربـــاره ظرفیـــت پیمانکاری  دکتـــر 
گفت: ما 42350 شـــرکت مهندسی  کشـــور نیز 
رتبه بندی شـــده در ســـازمان مدیریت داریم، 
مشـــاور  مهنـــدس  تعـــداد2907  ایـــن  از  کـــه 
رتبه بنـــدی شـــده اند. این 42350 شـــرکت در 
70 هـــزار رشـــته رتبه بنـــدی شـــده اند، و بـــرای 
نمونـــه 23550  مـــورد در رشـــته ســـاختمان،  
14 هزار شـــرکت راه و ترابری ، و 11 هزار شـــرکت 
رســـته آب هســـتند. بیشـــتر ایـــن شـــرکتها در 
رتبه های 4 و 5 هســـتند، یعنـــی فوج عظیمی 
کشـــور مـــا وجـــود  از نیروهـــای مهندســـی در 
کـــه می خواهنـــد وارد فعالیـــت شـــوند، و  دارد 
و آب  و ســـاختمان  راه  رشـــته های  اغلـــب در 
کار می کننـــد. حجم شـــرکتهای رتبه 5 نشـــان 
کار نداریم  غ التحصیـــان  می دهـــد ما برای فار
پیمانـــکاری  شـــرکت  آنهـــا  درصـــد   70-60 و 
کار  کـــه  ایـــن  امیـــد  بـــه  می کننـــد  تاســـیس 
 5 رتبـــه  کنـــون  ا دهنـــد.  انجـــام  پیمانـــکاری 
کرده اند  کارهـــای نفتی عاقه پیـــدا  ایی هـــا به 
گرچه شـــاید نتوانند به خوبـــی در این زمینه  ا

کنند. کار 
گفت:  18 هزار شرکت از این 70  دبیر ســـندیکا 
هزار رتبه شـــرکت یعنی حـــدود 26 درصد آنها 

در تهـــران هســـتند و ظرفیـــت بســـیار باالیـــی 
را تشـــکیل می دهنـــد. ایـــن 18 هـــزار شـــرکت 
کشـــور را در دســـت  46 درصـــد ظرفیـــت ریالی 
کثـــر شـــرکتهای بـــزرگ در تهران  دارنـــد یعنـــی ا
کار نداریـــم در نهایت  جمع شـــده اند و چـــون 
کثر  دچـــار بیـــکاری می شـــوند. در تهران هـــم ا
گرایـــش  ســـاختمان  کار  بـــه  مـــا  پیمانـــکاران 

دارند. 
بـــه  پیمانـــکاران  رشـــته  توزیـــع  افـــزود:  وی 
می دهـــد  نشـــان  نیـــز  فعالیـــت  تفکیـــک 
بیشـــترین توزیع در رشـــته ســـاختمان است. 
کشـــور  در  مـــا  پیمانـــکاری  جنـــس  معمـــوال 
راه  و  تاسیســـات  آب،  ســـاختمان،  شـــامل 
نفـــت  و  زمینـــی  کاوش هـــای  و  نیـــرو  اســـت، 
کمتر  کشـــوری نفتی هســـتیم  که  علیرغم این 
کشـــاورزی و صنعـــت و معـــدن هم  اســـت. در 

نـــدارد.  زیـــادی  پیمانـــکار 
گـــر دولـــت  ا کـــرد:  گابتونچـــی تصریـــح  دکتـــر 
کار ارجـــاع  ایـــن شـــرکتها  بـــه همـــه  بخواهـــد 
که می تواند در اشـــتغال  دهـــد، ورای ظرفیتی 
کنـــد بایـــد حـــدود 1 میلیـــون میلیـــارد  ایجـــاد 
کنـــد. قطعا بـــا توجه  تومـــان بودجـــه تنظیـــم 
کنونـــی تهیه این حجـــم از منابع  بـــه تحوالت 
مالـــی بـــرای دولتهـــا دشـــوار خواهـــد بـــود. بـــا 
کـــه شـــرکتهای مختلف طی  تمام فشـــارهایی 
کـــه در  می کننـــد شـــرکتهای اصلـــی رتبـــه 1 و 2 
ســـازمان مدیریـــت تعیین صاحیت شـــده اند 
عضو ســـندیکای شرکتهای ســـاختمانی ایران 
هســـتند. یعنـــی حـــدود 80-85 درصـــد ایـــن 
شـــرکتها عضو ســـندیکا هســـتند. پـــس از این 
که تـــا چه انـــدازه بحث  منظـــر هـــم می بینیـــم 
فعالیـــت این شـــرکتها مهـــم و ضروری اســـت.

در  کـــه  پیمانکارانـــی  تعـــداد  از  افـــزود:  وی 
دارنـــد   1 رتبـــه  بودجـــه  و  برنامـــه  ســـازمان 
2501 شـــرکت عضـــو ســـندیکا هســـتند. 1264 
پیمانـــکار رتبـــه برتر ســـازمان برنامـــه و بودجه 
عضو ســـندیکا هســـتند. 33 شـــرکت بـــا بیش 
از نیـــم قـــرن ســـابقه عضو ســـندیکا هســـتند. 
82 شـــرکت هـــم بـــا بـــاالی نیـــم قـــرن فعالیت 
کـــه نشـــان می دهـــد  عضـــو ســـندیکا هســـتند 
ســـندیکا از چـــه موقعیتـــی برخـــوردار اســـت و 
کنونـــی خود  بایـــد جایگاهـــی فراتـــر از جایـــگاه 

باشد.    داشـــته 

مهنـــدس بهمن دادمان رئیـــس هیات مدیره 
کـــه در چنین  کرد: از این  ســـندیکا نیز عنـــوان 

مهندس دادمان:
ایــــن  ــا  مــ اصلــــی  مســــئله   
کار  ــــال  قب در  ــــه  ک اســــت 
ــناد  اســ ــا  مــ شــــده  انجــــام 
ــــه پرداخت می شــــود.  خزان
ــر  ــ براب در  ــــود  ب ــرار  ــ ق ــــدا  ابت
ــناد  ــــات معوق ما اســ مطالب
پرداخــــت  ــاله  ســ ــــک  ی
ــــه بعدها به شــــیوه  ک شــــود 
مرســــوم خلق پــــول تبدیل 

شد
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شـــرایطی بـــه دعـــوت ســـندیکا پاســـخ دادیـــد 
اســـتقبالی  چنیـــن  بـــا  امیـــدوارم  و  متشـــکرم 
بتوانیـــم از پرداختـــن بـــه مســـائل موجـــود ره 
توشـــه ای بـــرای حرکـــت رو بـــه جلـــو برگیریم. 
جمع هـــای ایـــن چنینـــی در شـــرایط بحرانـــی 
می تواننـــد موجـــب درک بهتـــر هیـــات مدیره 
کـــم اســـت  کـــه بـــر اعضـــا حا از شـــرایط عامـــی 
ارائـــه  بـــرای  فرصتـــی  حـــال  عیـــن  در  شـــود، 
گـــزارش از نتایـــج اقدامـــات هیـــات مدیـــره از 
کنـــون اســـت. عـــاوه بـــر  آخریـــن مجمـــع تـــا 
این، همفکـــری در چنین مجامعـــی می تواند 
مبنایـــی برای اصـــاح روشـــهای اجرایی برای 

نیل بـــه اهـــداف تعیین شـــده باشـــد.
ادامـــه  در  می کنـــم  فکـــر  افـــزود:  دادمـــان 
گابتونچی باید یک شـــمای  فرمایشـــات دکتر 
گرفتـــه  گریبـــان مـــا را  کـــه  کلـــی از مشـــکاتی 
اســـت ارائه دهیم، و با تشـــکیل پانـــل بتوانیم 
کنیم. در  از نظـــرات شـــما دوســـتان اســـتفاده 
کـــه در چـــه وضعیتی به  پاســـخ به این ســـوال 
کار  کســـب و  کنـــم  ســـر می بریـــم بایـــد عنـــوان 
کوچک شـــده اســـت و در طی 5-6 ســـال  مـــا 
که از 10 سال  گذشـــته با شدت بیشـــتر روندی 
قبل شـــروع شـــده بود ادامه یافته اســـت.  در 
گذشته ما رکود در صنعت احداث  5-6 ســـال 
و تعطیلـــی در پروژه هـــای عمرانی را به شـــکل 
انباشـــته شـــده شـــاهد بودیم، ارقامی در حد 
عنـــوان  بـــه  تومـــان  میلیـــارد  هـــزار   500-600
کـــه از جمع پروژه هـــای تعطیل  ارقامی اســـت 
شـــده از آنهـــا نام برده می شـــود. در این مدت 
که  مـــا باتکلیفی تامیـــن مالی مواجـــه بودیم 
کوچک  در همـــه عرصه ها خود را نشـــان داد. 
شـــدن بنیه مالی ما و تحلیـــل رفتن دارایی ها 
کـــه در نحوه  و توانایی هـــای مـــا در طی مدتی 
آمـــد  وجـــود  بـــه  تغییراتـــی  دولـــت  پرداخـــت 
بسیار مشهود بوده اســـت. پرداخت به روش 
اســـناد خزانه شـــیوه مســـتمری در 5-6 سال 
گذشـــته شـــده اســـت. عـــاوه بر مشـــکات ما 
در نحـــوه پرداخت مشـــکات پیرامونی ما نیز 

است.  یافته  گســـترش 
گفـــت: در مـــورد مالیـــات در طی یکی  دادمـــان 
کـــه در مورد  دو ســـال اخیـــر با قانـــون جدیدی 
مالیـــات بر عملکـــرد مواجـــه هســـتیم، در یک 
که از  کنـــش بـــاالی 50 میلیـــون ریـــال  مـــورد ترا
طریـــق نظـــام بانکـــی صـــوت نگرفته باشـــد به 
عنـــوان هزینـــه مقبـــول پذیرفته نمی شـــود. بر 
اســـاس تبصـــره 3 مـــاده 147 قانـــون وضعیـــت 

مناســـبت  بـــه  رســـیدگی ها  از  بســـیاری  در 
مـــواردی ایـــن چنینی بـــه برگشـــت از هزینه ها 
منجـــر می شـــود. یـــا در مـــورد مالیات بـــر ارزش 
کـــه در حـــال حاضـــر بـــرای پرداخـــت  افـــزوده، 
مطالبـــات اســـناد خزانه بـــه ما می دهنـــد ولی 
از آن طـــرف پرداخـــت مســـتقیم ارزش افـــزوده 
کـــه این مســـئله  را طلـــب می کننـــد، در حالـــی 
کـــه در بنـــد »ب«ماده  از تاریـــخ تعلـــق مالیات 
11 قانـــون آمـــده منشـــأیی برای تاش مســـتمر 
ســـندیکا جهت حل و فصل آن و اصاح قانون 
که عارغم همـــه پیگیری ها در شـــورای  شـــده 
گفتگـــوی دولـــت و بخـــش خصوصی هنـــوز به 

اصـــاح مـــورد مطلوب ما نرســـیده اســـت.
آیین نامـــه  و  قانـــون  مـــورد  در  افـــزود:  وی 
مســـائل  هـــم  زیـــان آور  و  ســـخت  مشـــاغل 
مشـــابهی داریـــم. قانـــون عطـــف به ما ســـبق 
کـــه در ســـال  شـــده اســـت و بـــه ازای قانونـــی 
 60 دهـــه  در  کـــه  مـــا  بـــه  شـــده  تصویـــب   80
و  می کننـــد  تحمیـــل  احکامـــی  کرده ایـــم  کار 
بیمـــه  حـــق  درصـــد   4 ماخـــذ  بـــا  می تواننـــد 
کـــه از ایـــن  مضاعـــف را بـــر دوش مـــا بگذارنـــد 
کـــم  همکارانمـــان  گـــزارش  در  مشـــکل  نـــوع 
نبـــوده اســـت. در موضـــوع مربـــوط بـــه بیمه، 
که  کارگاههایی  عـــدم دریافـــت لیســـت بیمـــه 
کارفرمـــا در همـــان پـــروژه پـــول حـــق بیمـــه را 
کارفرما  نقـــدا پرداخت نمی کنـــد وجـــود دارد. 
پرداخـــت را بـــا اســـناد خزانـــه انجـــام می دهد 
اســـناد  بـــا  پرداخـــت  پیمانـــکاران  بـــرای  امـــا 
خزانـــه بـــا تاخیـــرات داخـــل ســـازمان تامیـــن 

می شـــود.  مواجـــه  اجتماعـــی 
دادمـــان در مـــورد مســـائل بانکـــی نیـــز عنوان 
کـــرد: در مـــورد بانـــک مشـــکاتی ماننـــد عدم 
عـــدم  دارد.  وجـــود  ضمانت نامـــه  صـــدور 

که با  کد ســـپام نیـــز بـــرای شـــرکتهایی  صـــدور 
تســـهیات معوقـــه یـــا چـــک برگشـــتی مواجه 
که در سال 96  هســـتند مشـــکل ایجاد نموده 
که  و 95 جهـــت رفع آن مســـاعدتی شـــده بود 
کنـــون از ایـــن مســـاعدت خبری نیســـت. در  ا
کان با مشـــکاتی  کما گمرکی هم  موضوعـــات 
خ ارز،  مانند عدم ترخیص به دلیل نوســـان نر
گمرکی باال یـــا عدم ترخیص  پرداخـــت حقوق 
کاالی مشـــابه ســـاخت  کاال بـــه دلیـــل وجـــود 
داخـــل مواجـــه هســـتیم. در ثبـــت شـــرکتها با 
گرفتاریـــم، در مورد  تبصره 3 مـــاده 86 قانون 
ثبـــت تغییـــرات هم بـــه لحـــاظ وجـــود بدهی 

گریبان هســـتیم.  مالیاتی دســـت بـــه 
در  افـــزود:  ســـندیکا  مدیـــره  هیـــات  رئیـــس 
مشـــکاتی  بـــا  صاحیـــت  تشـــخیص  مـــورد 
عـــدم  رســـیدگی،  زمـــان  تطویـــل  ماننـــد 
پاســـخ گویی، تنزیـــل و عـــدم تمدیـــد رتبه هـــا 
همـــکاران از  بســـیاری  هســـتیم.   روبـــرو 

 مـــا بـــا مســـئله تنزیـــل رتبه بعـــد از نیـــم دهه 
ســـازندگی مواجـــه بوده اند. اخیرا در ســـامانه 
مواجـــه  پیرامونـــی  مشـــکلی  بـــا  هـــم  ســـتاد 
بایـــد اســـناد  کرده انـــد  کـــه عنـــوان  شـــده ایم 
مناقصـــه آپلود شـــود، قیمت و آنالیـــز هم باید 
کـــه جـــدای از بحث امنیـــت چنین  ذکر شـــود 
کاری در رقابت با ســـایرین مســـئله پرداخت 1 
در هزار مبلغ مناقصه جای تاســـف دارد. این 
ســـامانه را یک سیستم بخش خصوصی اداره 
که  که شـــما ناچاردیـــد عاوه بـــر این  می کنـــد 
اجـــازه می دهید به اطاعات شـــما دسترســـی 
کنید  گزافـــی را پرداخـــت  داشـــته باشـــد مبلغ 
کـــه بـــا توجـــه بـــه وضعیـــت روز پروژه هـــا بـــه 
دســـت آوردن چنیـــن ســـودی بعیـــد بـــه نظر 
می رســـد. در ایـــن باره مـــا اعتراض خـــود را به 
گفتگـــوی دولـــت و بخـــش خصوصی  شـــورای 
نوشـــتیم و مقرر شـــد برای آن جلســـه تشکیل 

. د شو
و  پیمـــان  عمومـــی  شـــرایط  گفـــت:  دادمـــان 
کان  کما که  اصاحات آن از موضوعاتی اســـت 
جزو مشـــکات پیرامونی هســـت. شـــاید شما 
با مســـائل بیشتری مواجه باشـــید اما مشکل 
اصلـــی همه مـــا عدم تامیـــن مالی بـــه موقع و 
حـــذف قرارداد اســـت. مســـئله اصلـــی ما این 
کار انجام شـــده ما اســـناد  کـــه در قبال  اســـت 
خزانـــه پرداخت می شـــود. ابتـــدا قـــرار بود در 
برابـــر مطالبـــات معـــوق مـــا اســـناد یک ســـاله 
کـــه بعدها به شـــیوه مرســـوم  پرداخـــت شـــود 

مهندس خوانساری: 
متاســـفانه مســـئوالن  مـــا تـــا جایـــی 
کـــه می تواننـــد بـــه بخـــش خصوصـــی 
به ویـــژه در طرحهـــای عمرانی فشـــار 
ج  خـــر پـــول  جـــا  همـــه  می آورنـــد. 
می کننـــد، هزینه های جانبـــی می کنند 
اما در طرحهـــای عمرانـــی از پرداخت 
هزینه هـــا خـــودداری می کننـــد. مـــا به 
دلیـــل نجابت و شـــرافت خود ســـالها 
ســـکوت کرده ایـــم و مســـئوالن کمبود 
ح هـــای  گـــردن طر مالـــی خـــود را بـــه 

انداخته انـــد  عمرانـــی 
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 نشست

خلـــق پول تبدیل شـــد و با شـــیوه این اســـناد 
غ  مـــا را روانـــه تنزیل این اســـناد می کننـــد. فار
کـــه ایـــن اســـناد بـــا چـــه نرخی  از بحـــث ایـــن 
خریـــده می شـــود، همـــه مـــا بـــه ایـــن مباحث 
محاسباتی واقف هســـتیم و بنده در پاسخ به 
کنون  کـــه زمانی وزیر بودنـــد و ا آقـــای رحمتی 
مدیر شـــرکت ساخت هســـتند، و پرسیدند در 
برابر ایـــن همه مشـــقات و در نهایت پرداخت 
شـــما  شـــرکتهای  آنهـــا،  تنزیـــل  و  اســـناد  بـــا 
کـــه ما  چگونـــه زنـــده  مانده انـــد، پاســـخ دادم 
بـــرای مانـــدن و دوام آوردن ناچـــار بـــه فروش 
ک و ماشـــین آالت و بدهکاری بـــه بانکها  امـــا
کنون هر چـــه می گذرد ما  و افـــراد شـــده ایم و ا

کوچک تـــر می شـــویم. کوچـــک و 
که پیـــش می رویم  گفت: بـــا روندی  دادمـــان 
مـــا  صنفـــان  هـــم  دارد  وجـــود  انتظـــار  ایـــن 
کننـــد یـــا دچـــار  یـــک بـــه یـــک حرفـــه را تـــرک 
کار  گرفتاری هـــای روز افزونتـــری شـــوند. ایـــن 
بـــرای مـــردم و منافع ملی مـــا جز ضـــرر و زیان 

چیـــزی نـــدارد. شـــرکتهای مـــا بـــا اعتبـــار این 
نظـــام به وجـــود آمده اند، بالیده انـــد و به این 
مرحلـــه رســـیده اند. بـــه هـــر صـــورت مســـئله 
اصلـــی ما تامین مالی اســـت و ما عـــاوه بر این 
کـــه در بودجـــه عمرانـــی بـــا ایـــن امـــر درگیریم 
دربـــاره تامیـــن مالـــی طرحهـــای عمرانـــی بـــه 
روش غیربودجـــه ای هـــم معضـــات فراوانـــی 
ایـــن  ماننـــد  مطالبـــی  بـــه  صرفـــا  مـــا  داریـــم. 
که بازار ســـرمایه  مطلـــب راهنمایی می شـــویم 
داریـــم، بانکهـــا حمایـــت می کننـــد، صنـــدوق 
 BOO و BOT توســـعه وجود دارد و روشـــهای
که نیازهای  وجـــود دارد اما جریان مســـتمری 

ایـــن حرفـــه را پاســـخگو باشـــد وجود نـــدارد.

بـــا  پانـــل مدیریـــت  ایـــن همایـــش  ادامـــه  در 
حضـــور مهندس بهمن دادمـــان رئیس هیات  
مدیره ســـندیکا، مهنـــدس جواد خوانســـاری 
مهنـــدس  ســـندیکا،  مدیـــره  هیـــات  عضـــو 

کمیسیون قوانین  سیامک مســـعودی رئیس 
دبیـــر  گابتونچـــی  ج  ایـــر دکتـــر  و  مقـــررات  و 
ســـندیکا تشکیل شـــد تا پاســـخگوی مسائلی 
ح می شـــد. که از جانـــب حاضران مطر باشـــد 
جـــواد  مهنـــدس  پانـــل  ایـــن  ابتـــدای  در 
ســـندیکا  مدیـــره  هیـــات  عضـــو  خوانســـاری 
خصوصـــی  بخـــش  مشـــکات  کـــرد:  عنـــوان 
گفتن  کـــه دیگـــر قابـــل  بـــه قـــدری زیاد اســـت 
شـــما  کرده ایـــم  درخواســـت  امـــروز  نیســـت. 
تـــا  شـــوید  حاضـــر  جلســـه  ایـــن  در  عزیـــزان 
هیـــات مدیـــره مـــا بـــا شـــنیدن نظـــرات شـــما 
بـــه راهکارهایـــی جدیـــد برســـند. متاســـفانه 
کـــه می توانند  مســـئوالن مملکـــت ما تا جایی 
بـــه بخـــش خصوصـــی بـــه ویـــژه در طرحهای 
ج  عمرانـــی فشـــار می آورنـــد. همه جا پـــول خر
می کننـــد، هزینه هـــای جانبـــی می کننـــد امـــا 
در طرحهـــای عمرانـــی از پرداخـــت هزینه هـــا 
خـــودداری می کننـــد. مـــا بـــه دلیـــل نجابـــت 
و  کرده ایـــم  ســـکوت  ســـالها  خـــود  شـــرافت  و 

گـــردن  کمبـــود مالـــی خـــود را بـــه  مســـئوالن 
انـــد.  انداختـــه  طرحهـــای عمرانـــی 

گفـــت: از 800 شـــرکت عضو ســـندیکا عما  وی 
ولـــی  هســـتند،  غیرفعـــال  شـــرکت   600-500
اغلـــب مدیـــران شـــرکتهای  کـــه  خوشـــحالیم 
فعـــال در ایـــن جلســـه حاضـــر هســـتند تـــا از 
کنند و شـــرایط را  حقـــوق قانونی خـــود دفـــاع 
بـــرای حضـــور پررنگ تـــر شـــرکتهای غیرفعـــال 

نمایند.  آمـــاده 

رئیـــس  مســـعودی  ســـیامک  مهنـــدس 
نیـــز  کمیســـیون قوانیـــن و مقـــررات ســـندیکا 
کـــه از نظریـــات  کـــرد: امـــروز آمده ایـــم  عنـــوان 
شـــما بهـــره منـــد شـــویم و عملکـــرد خـــود را با 
اســـتفاده از همین نقطه نظـــرات ارتقا دهیم. 
بـــرای احقـــاق حـــق خـــود و  مـــا پیمانـــکاران 
که به ما می شـــود  مقاومـــت در برابـــر اجحافی 
تکالیـــف  ایـــن  از  یکـــی  داریـــم.  تکلیـــف  دو 

که ما به عنوان نمایندگان  ســـندیکایی اســـت 
شـــما پیگیـــر آن هســـتیم و در ایـــن مســـیر از 
تکلیـــف  می شـــویم.  بهره منـــد  شـــما  نظـــرات 
دیگـــر تکلیف شـــرکتی ما اســـت و شـــامل همه 
که انتظـــار داریم همکاران ما  چیزهایی اســـت 
انجـــام بدهند یـــا انجـــام ندهنـــد، و باید خود 
کـــه بـــه آن اعتقاد  مـــا نیـــز در همـــان مســـیری 
محقـــق  بـــا  بی شـــک  کنیـــم.  حرکـــت  داریـــم 
کـــه بـــه نتیجه  شـــدن ایـــن دو تکلیـــف اســـت 

مطلـــوب خواهیـــم رســـید.
بـــه  اشـــاره  بـــا  نیـــز  خوانســـاری  مهنـــدس 
کـــرد:  ســـخنان مهنـــدس مســـعودی عنـــوان 
مـــا  از همـــکاران  یکـــی  قبـــل  مـــاه  حـــدود دو 
کاری تـــاش می کـــرد و بعـــد از  گرفتـــن  بـــرای 
گرفت بـــه فاصله  کار را  که موفـــق شـــد و  ایـــن 
کـــه چگونـــه می توانم  کوتاهـــی نـــزد مـــن آمـــد 
از  واقعـــا  شـــوم؟  خـــاص  کار  ایـــن  دســـت  از 
شـــما خواهشـــمندم بی جهت خـــود را در دام 
بـــا دقـــت آن را کارهـــا نیندازیـــد و   ایـــن نـــوع 

کنید.   بررسی 

راســـتای  در  و  هم اندیشـــی  ایـــن  ادامـــه  در 
تصمیـــم هیـــات مدیـــره بـــرای برخـــورداری از 
نظـــرات اعضـــای ســـندیکا برنامـــه پرســـش و 

پاســـخ برگـــزار شـــد. 
و  خوزســـتان  شـــرکت  از  مقیمـــی  مهنـــدس 
کم شـــدن نیروهای شاغل  فارس با اشـــاره به 
کنونـــی عنوان  در شـــرکت خـــود در اثر شـــرایط 
کـــرد: بنابـــر آنچـــه فرمودیـــد دولـــت بایـــد 330 
هـــزار میلیـــارد تومان به ارزش ســـال قبل پول 
که بتوانـــد پروژه هـــا را به پیش  داشـــته باشـــد 
کشـــور جا به جا  که در  که در برابر ارقامی  ببـــرد 
می شـــود چیـــزی نیســـت، و بـــه نظر می رســـد 
قصـــد دولـــت از بین بـــردن حرفـــه پیمانکاری 
اســـت. مـــا 7 میلیـــون و دویســـت هـــزار ســـال 
تجربه ســـاخت و ساز در شـــرکتهای مهندسی 
دولـــت  وقـــت  آن  داریـــم،  خـــود  شـــده   ثبـــت 
کارهـــای عمـــده را بـــه یـــک جاهایـــی می دهد 

کـــه 20 ســـازه بـــه درد بخور نســـاخته اند.
هـــم  افـــراد  مـــا  کـــرد: در دولـــت  تصریـــح  وی 
رای و هـــم عقیـــده وجـــود ندارنـــد، مگـــر وزیـــر 
راه و وزیـــر مســـکن در هیـــات دولت نیســـت و 
که بـــازوی اجرایی  قانـــون مالیات را نمی بیند 
وزارت راه را از پـــا در می آورد. چرا بانکها پشـــت 
که  ضمانت نامـــه صـــادره خـــود را نخوانده اند 
کارفرما درخواســـت  نوشـــته شـــده چنانچه از 

 ا
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کارفرمـــا  کردیـــد و اقـــدام نکـــرد بنویســـید تـــا از 
کارفرما جواب  گر ظرف 20 روز  ســـوال شـــود و ا
نداد، بانـــک ضمانت نامـــه را باطـــل  کند. چرا 
آنچـــه را خـــود نوشـــته اند هـــم نمی پذیرند. آیا 
دولت این مســـائل را نمی دانـــد و نمی تواند با 

کند.  صحبـــت  بانکها 
که 3 ســـال اســـت شرکت وی  وی با بیان این 
کـــرد: متاســـفانه در برخی  کیـــد  کار نگرفتـــه، تا
موارد پیمانـــکاران قیمت انتحـــاری می دهند 
کار معطـــل  و ایـــن موضـــوع باعـــث می شـــود 
کـــم داده هم  کـــه قیمت  باشـــد، پیمانـــکاری 
معطـــل شـــود. شـــاید بهتـــر باشـــد بـــه جـــای 

کار نگیریم.  دادن قیمـــت انتحـــاری اصـــا 
گفـــت: ملکـــت ما باید ســـاخته  وی در پایـــان 
شود، این ســـازندگی مملکت نیســـت، از بین 
بـــردن مملکـــت اســـت. صـــدای مـــا بایـــد بـــه 
گوش مســـئوالن برســـد. بنده ملک فروختم، 
کار فروختم تـــا بتوانم چراغ شـــرکت ام را  دفتـــر 
روشـــن نگاه دارم. این همه پـــروژه نیمه تمام 
کشـــور وجـــود دارد اما مدیران مـــا برای راه  در 
انـــدازی واقعـــی آنهـــا قـــدرت تجزیـــه و تحلیل 
الزم را ندارنـــد و برای خودنمایـــی پروژه هایی 
کـــه به ســـرانجام  را آغـــاز می کننـــد بـــدون این 

واقعی برســـد.   

در پاســـخ به مهنـــدس مقیمی، دبیر ســـندیکا 
کرد: دربـــاره ضمانت نامه بیـــش از 100  عنـــوان 
گرفته و حتی  کارشناســـی صـــورت  کار  ســـاعت 
گفتگوی دولـــت و بخش  موضـــوع در شـــورای 
کـــه چرا  ح شـــده اســـت  خصوصـــی هـــم مطـــر
کوچک  پیمانـــکاران ما بـــه عنـــوان بنگاههای 
حســـاب نمی شـــوند و بـــه آنهـــا ضمانت نامـــه 
داده نمی شـــود، حتی به قوه قضائیه مراجعه 
کار بانکهـــا تخلف  گفتنـــد ایـــن  کردیـــم و آنهـــا 
اســـت. ما وزیر راه و وزیر اقتصاد را به ســـندیکا 
آوردیم، برخـــی از دولتمـــردان می گویند بانک 
زیـــر بـــار نمـــی رود و برخـــی بانکهـــا می گوینـــد 
دولت زیر بـــار نمی رود. حتی اواخر اســـفند در 

گرفتیم.  این بـــاره یک بخشـــنامه ای هـــم 
شـــرکت  از  متحدیـــن  مهنـــدس  ادامـــه  در 
ســـاختمانی آژند با تشـــکر از تاشهای سندیکا 
پرداخـــت  تـــوان  کارفرماهـــا  کـــرد:  عنـــوان 
در  حساســـیت  ایـــن  و  ندارنـــد  را  مطالبـــات 
کارفرمایـــان نســـبت به پـــروژه نیز از بیـــن رفته 
که یک ســـال و نیم  اســـت، ما پـــروژه ای داریم 

اســـت در مرحله 95 درصد پیشـــرفت متوقف 
کســـی در ایـــن بـــاره علت یابی  شـــده اســـت و 
که حساســـیت  نکرده اســـت، بـــا توجه به این 
کارفرمایـــان از بین رفته الزم اســـت یک نیروی 
کـــه ایـــن  کنـــد  کارفرمایـــان ورود  باالدســـتی از 
کاری  و  بـــا ســـاز  و  یـــک  بـــه  یـــک  را  پروژه هـــا 
کنـــد و آنهـــا را تعییـــن  قابـــل تعریـــف بررســـی 
تکلیـــف نمایـــد. وی در پایـــان تنهـــا راه نجات 
کناره گیـــری شـــرکتهای  کشـــور را  پیمانـــکاری 
کار پیمانـــکاری  دولتـــی و خصولتـــی از عرصـــه 

دانســـت. 

در ادامـــه این برنامه مهنـــدس آرین زورچنگ 
نیـــز  آذرســـتان  عمـــران  شـــرکت  مدیرعامـــل 
ح  مطـــر مشـــکات  از  بســـیاری  کـــرد:  عنـــوان 
ح شـــده اند و بـــه نظـــر مـــن  شـــده بارهـــا مطـــر
کـــردن آنها واقعا تکراری شـــده اســـت.  ح  مطر
کنـــد و همواره  گـــر فردی بـــا فرد دیگـــر ازدواج  ا
با هم مشـــکل داشـــته باشـــند و قـــادر به حل 
این مشـــکات نباشـــند تنهـــا راه باقـــی مانده 
کـــه درباره  جدایـــی خواهـــد بـــود، مســـئله ای 
قابـــل  دولـــت  و  خصوصـــی  بخـــش  ارتبـــاط 

اســـت.  تعمیم 
که مـــا در صنف  وی افـــزود: ســـوال این اســـت 
خـــود تـــا چه انـــدازه بـــه فکـــر بازارهـــای جدید 
که بخشـــی از  بوده ایـــم؟ صحبـــت از این شـــد 
ظرفیـــت پیمانـــکاری مـــا خالی مانده اســـت، 
کـــردن این خاء نیســـت.  دولـــت قـــادر به پـــر 
کـــه مـــا در محـــور مقاومـــت قـــرار  در شـــرایطی 
گرفته ایم و میلیاردهـــا دالر برای مقاومت الزم 
کردن ظرفیت  که برای پـــر  اســـت آیا توقع این 
کشـــور پروژه تعریف شـــود توهمی  پیمانکاری 
گـــر واقعا می خواهیم شـــرکتها  بیش نیســـت. ا
از بیـــن نروند و از ایـــن بحث ها نتیجه بگیریم، 
که مطالبات شـــرکتها  صنـــف باید عاوه بر این 
گذشـــته پی گیـــری می کنـــد، به  را بـــا حمیـــت 

فکـــر بازارهای جدید باشـــد.
کار همـــه شـــرکتهای  پایـــه  گفـــت:  زورچنـــگ 
کـــه  نداریـــم  تاشـــی  و  اســـت  مهندســـی  مـــا 
آشـــنا  مارکتینـــگ  و  برندینـــگ  مدیریـــت،  بـــا 
کار  شـــویم، همـــه مـــا هـــم بـــه نوعـــی دربـــاره 
کاری  کشـــور واهمه داریـــم، حداقل  ج از   خـــار
ح این ســـوال  کـــه می توانیـــم انجـــام دهیم طر
کمیته هـــای تخصصی اســـت  و بررســـی آن در 
کـــدام یک  کـــه مزیـــت رقابتی شـــرکتهای ما در 
گـــر بـــه دنبـــال ایـــن  کشـــورها اســـت؟ ا از ایـــن 

کند  کـــه دولـــت مشـــکل مـــا را حـــل  هســـتیم 
اشـــتباه می کنیم و راه حل مشـــکل مـــا بیرون 

کشـــور است. از 

گابتونچی در پاســـخ به ســـخنان  ج  دکتـــر ایـــر
کـــرد: بحث صدور  مهنـــدس زورچنـــگ عنوان 
خدمـــات فنی و مهندســـی بحـــث پیچیده ای 
کار را بلدیـــم و نه در  اســـت، مـــا نـــه زیـــاد ایـــن 
کار ایـــن امـــر را داریم. در  حـــد مطلوب ســـاز و 
حـــال حاضـــر 50 شـــرکت مـــا در عـــراق درگیـــر 
مشـــکاتی ماننـــد عـــدم پرداخت و مشـــکات 
از جنـــگ شـــده اند، دولـــت دو ســـال  ناشـــی 
کمک رســـانی، یـــک وام ارزی  قبـــل به منظور 
کنـــون  بـــا 26 درصـــد ریـــزش بـــه آنهـــا داده، ا
گلوله  خـــود آن وام دردسرســـاز  شـــده و مانند 
لـــه می کنـــد و  کـــه در ســـرازیری  برفـــی شـــده 
مطالبـــات  نمی تواننـــد  پیمانـــکاران  می بـــرد. 
خـــود را از دولت عراق بگیرند، 4 ســـال اســـت 
کارگاههـــا روی هـــوا اســـت، 200 میلیـــون  کـــه 
کـــه امـــروز 600 میلیـــون  دالر طلـــب داشـــتند 
که شـــرکتها برای  دالر شـــده اســـت؛ خســـارتی 

کارگاه خـــود دیده انـــد.  نگهـــداری 
و  فنـــی  خدمـــات  صـــدور  بـــرای  افـــزود:  وی 
از  اســـت  الزم  بســـیاری  الزامـــات  مهندســـی 
کـــه مـــا در این بـــاره نهـــاد متولی  جملـــه ایـــن 
کســـی از صـــدور خدمـــات حمایت  نداریـــم، و 
گـــرو  نمی کنـــد. 30 درصـــد اقتصـــاد ترکیـــه در 
اســـت.  مهندســـی  و  فنـــی  خدمـــات  صـــدور 
کشـــور دنیـــا 9 هزار پـــروژه را طی  ترکهـــا در 115 
کرده انـــد. ترکیـــه دومیـــن تولیـــد  کار  40 ســـال 
کننده مصالح ســـاختمانی در دنیا اســـت و در 
رتبه بنـــدی شـــرکتهای پیشـــرو از 250 شـــرکتی 
که هـــر ســـال انتخـــاب می شـــوند 40 پیمانکار 
تـــرک جـــزو رتبه هـــای اول تا صدم هســـتند در 
کـــه ما فقـــط 2 شـــرکت طی 2 ســـال در  حالـــی 

داشـــته ایم.   200 تـــا   150 رتبه هـــای 
مهندس مســـعودی نیز در پاســـخ به سخنان 
مهنـــدس زورچنگ بـــا لحنی طنزآلـــود عنوان 
کـــه از آن  کـــرد: مـــا بـــا دولـــت ازدواج نکرده ایم 
کشـــور با  جـــدا شـــویم، مـــا بـــه عشـــق آبادانی 
کرده ایـــم. خیلـــی هـــم آن را  پروژه هـــا ازدواج 
دوســـت داریـــم امـــا دخالت هایی وجـــود دارد 

کنیم. که نمی گـــذارد مـــا زندگـــی 

در ادامـــه مهندس ابراهیمی از شـــرکت الموت 
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کـــرد: یـــک موضـــوع بســـیار مهم  نیـــز عنـــوان 
کـــه بـــه دلیل  بحـــث تطویـــل پروژه هـــا اســـت 
ج از قصـــور پیمانکار  عدم تامیـــن مالی و خـــار
پروژه هایـــی  حاضـــر  حـــال  در  اســـت.  بـــوده 
کـــه قـــرارداد آنهـــا مربـــوط به قبل  وجـــود دارد 
از دهـــه 90 اســـت، بـــرای نمونه من پـــروژه ای 
قـــرارداد آن در ســـال 1388 بســـته  کـــه  دارم 
شـــده و تاخیـــرات آن هـــم مجـــاز اســـت، امـــا 
تعدیـــل شـــده آن هـــم 200 درصـــد نســـبت به 
نرخهـــای روز عقـــب اســـت. بـــرای نمونـــه مـــا 
کیلـــو مـــش را بـــا فهرســـت ســـال 84 حدود   1
کـــه امـــروز  3 هـــزار تومـــان دریافـــت می کنیـــم 
ایـــن هزینه 6 هـــزار تومان اســـت. در این باره 
کـــه پروژه ای  پیشـــنهاد دارم بـــه پیمانکارانـــی 
قبـــل از دهـــه 90 دارنـــد اجـــازه داده شـــود در 
که تاخیـــرات مجاز دارند درخواســـت  صورتـــی 
خاتمـــه پیمـــان بدهنـــد، بـــه چـــه دلیـــل این 
متقبـــل  را  زیانـــی  چنیـــن  بایـــد  پیمانـــکاران 

 . ند شو
بـــه  پاســـخ  در  دادمـــان  بهمـــن  مهنـــدس 
کـــرد:  عنـــوان  ابراهیمـــی  مهنـــدس  ســـخنان 
ایـــن مورد را بـــه عنوان یک موضـــوع جدی با 
کنید تـــا پیگیری  مقادیـــر و مبلـــغ خود اعـــام 
که من به شـــورای عالی  کنیـــم. البتـــه از زمانی 
فنی رفتـــم دو موضوع در محوریت این شـــورا 
گرفتـــه اســـت. یکـــی از این مـــوارد واقعی  قـــرار 
کـــردن هزینه هـــا در مـــورد فهرســـت بهـــا بود. 
فهرســـت بهـــا عقـــب بـــود و دلیـــل ایـــن عقب 
کار و  بودن هم لجاجتی دربـــاره هزینه نیروی 
ماشـــین آالت بود، قیمتها را ثابت نگه داشته 
که افزایش ســـنواتی  بودند و نـــگاه نمی کردند 
چه بر ســـر ایـــن هزینه ها مـــی آورد. پایه خراب 
بـــود، یعنـــی عـــددی داشـــتند و مـــدام بـــر آن 
می افزودنـــد. مـــا در ســـال اول و دوم و ســـوم، 
هـــر ســـال 30 درصـــد ماشـــین آالت و نیـــروی 
که  انســـانی را بـــاال آوردیـــم، ماشـــین آالت هم 
ثابـــت بـــود، به همیـــن ترتیـــب ما فهرســـت را 
کردیم ولـــی مبانی مربوط بـــه تعدیل  اصـــاح 
فهرســـت  بـــرای  قاعدتـــا  تعدیلهـــا  اینکـــه  بـــا 
جدیـــد و قدیـــم مبنـــا می شـــود، بنابراین یک 
اختافـــی بین پروژه قدیم با شـــاخص تعدیل 

بـــه وجود آمـــد اما نـــه بـــا 200 درصد. 
وی افـــزود: دربـــاره ضریـــب هـــم یک بخشـــی 
که فهرســـت ها بـــه روز  مربـــوط بـــه این اســـت 
شـــده و در بعضـــی موارد هـــم ضریب منطقه-
گر پرداختی را  ای به آن اضافه شـــده اســـت. ا

مدنظر دارید شـــاید ظریب منطقـــه ای هم در 
آن لحاظ شـــده باشـــد. بـــه هر حـــال اختاف 
اختـــاف  مصادیـــق  از  می تـــوان  و  هســـت 
خ پیمـــان در  کارفرمـــا یـــا تجدیـــد نظـــر در نـــر
کارفرما این  گرفـــت و در صورت توافق بـــا  نظـــر 

کرد. شـــکاف را اصـــاح 

در ادامـــه برنامـــه پرســـش و پاســـخ مهنـــدس 
عنـــوان  نیـــز  آبادراهـــان  شـــرکت  از  وصالـــی 
کارفرماهـــا در مناقصـــات از مـــا ارزیابـــی  کـــرد: 
که  می خواهنـــد آن هـــم با فرمت خـــاص خود 
گیرد.  بـــه نظر من باید مـــورد تجدید نظر قـــرار 
نحوه بررســـی صـــورت وضعیت ها بـــرای اداره 
دارایی هم طبق اســـتاندارد حســـابداری باید 
که  کار اظهارنامه پر شـــود  با درصد پیشـــرفت 
این موجـــب مغایرت در اعـــام مبلغ دریافتی 

کـــه مـــا را بـــه چالـــش  کارفرمـــا می شـــود  مـــا و 
می کشـــانند و می گویند معامـــات فصلی 169 
مـــا مغایـــرت دارد و ما را بـــه پرداخت جرایمی 

وامی دارند.  عجیـــب 
مهنـــدس ســـیامک مســـعودی در پاســـخ بـــه 
کرد: اســـناد ارزیابی محمل  این ســـوال عنوان 
قانونـــی دارد ولی اشـــکاالت زیادی هـــم بر آن 
که برای  مترتب اســـت از جمله آن فرم هایـــی 
پروژه هـــای قدیمـــی جهت هـــر مناقصـــه باید 
گاه نمایندگان شـــرکتها شـــما  دوباره بگیرید و 
را بـــا چـــوب از اتـــاق بیـــرون می کنند، بـــه نظر 
کار ایراد زیادی نـــدارد اما این  مـــا منطق ایـــن 
کـــه مشـــاوران ســـخت می گیرنـــد به ســـفارش 
کم  کـــه عرضـــه  کارفرمایـــان و بـــه خاطـــر ایـــن 
کار بـــه لحاظ  اســـت محـــل نقـــد اســـت. ایـــن 
منطقـــی اشـــتباه نیســـت و ســـازمان برنامـــه 
کارفرمـــا می توانـــد بر اســـاس  عنـــوان می کنـــد 

کســـانی را  مشـــخصات دقیـــق و جزئـــی خـــود 
کنـــد منطق درســـتی دارد. انتخـــاب 

کارفرما در  وی افـــزود: مغایرت بین پیمانکار و 
موارد زیـــادی پیش می آیـــد از جمله به خاطر 
کار می کنیـــم و آنها  که اغلب مـــا تعهدی  ایـــن 
کنون ســـازمان  نقـــدی عمـــل می کننـــد اما تـــا 
مالیاتـــی درباره مغایـــرت معامات فصلی بین 
ما و دســـتگاه ها ســـختگیرانه عمل نکرده اند. 
گـــر موارد دیگـــری در این مورد هســـت بعد از  ا
کامل هســـتم. جلســـه آماده ارائه توضیحات 

دکتـــر مریم خوانســـاری از شـــرکت هریســـون نیز 
کـــرد: من با مشـــکات صـــدور خدمات  عنـــوان 
کمبـــود اطاعـــات  فنـــی و مهندســـی از جملـــه 
خودمـــان آشـــنا هســـتم و از ایـــن رو می پرســـم 
کشـــور انجام  کار را در داخـــل  کـــه چـــرا مـــا ایـــن 

کارفرما  ندهیم. همه مشـــکات مـــا مربوط بـــه 
کارفرمـــا دولـــت اســـت، پـــس چرا  اســـت و ایـــن 
کـــه به ســـندیکا اعتقـــاد داریـــم و همـــه ادعا  ما 
داریم مدیر هســـتیم، در ســـندیکا صندوق عام 
کارفرمـــای مـــا  درســـت نمی کنیـــم تـــا ســـندیکا 
کشور وجود  شـــود. پروژه های ناتمام زیادی در 
کند،  گذار  که دولت حاضر اســـت آنهـــا را وا دارد 
کارهـــا را از دولـــت بگیـــرد و طـــی  ســـندیکا ایـــن 
کوچک تعریف  مناقصات عادالنـــه،  پروژه های 

گـــذار نماید.  کنـــد و به شـــرکتها وا
کارفرمای  که  وی افزود: مشـــکل ما این است 
مـــا دولت اســـت، زد و بند زیاد می شـــود، پول 
نمی دهنـــد.  را  مـــا  حـــق  و  می خورنـــد  را  مـــا 
کـــردم و قابـــل پـــرورش  کـــه عنـــوان  ایـــده ای 
اســـت مشـــکات اصلـــی مـــا را حـــل نمی کنـــد 
کوچک  گـــردش مالـــی  امـــا شـــاید بتوانـــد یک 
کند  کند، و مـــا را قادر  در شـــرکتهای مـــا ایجاد 

 ا
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قدمـــی در راســـتای تکمیل پروژه هـــای ناتمام 
برداریم.  کشـــور 

کـــه  دکتـــر خوانســـاری بـــا اشـــاره بـــه مشـــکلی 
دو  بـــا  کار  رونـــد  در  هریســـون  شـــرکت  بـــرای 
کرد: ظاهـــرا قوانین  بانـــک پیش آمده عنـــوان 
نظـــر  در  بانکـــی  تســـهیات  بـــرای  جدیـــدی 
کمتر  که پیمانـــکاران باید ظـــرف  گرفته شـــده 
از یـــک ســـال همه ایـــن تســـهیات را تســـویه 
کننـــد و تســـهیات جدیـــد بگیرنـــد. در عیـــن 
حـــال قبـــا بـــرای شـــرکت پیمانـــکاری در هـــر 
گرفته  بانکـــی یـــک حـــد از تســـهیات در نظـــر 
کل بانک مرکزی  که االن این حـــد در  می شـــد 
گرفته شـــده اســـت. با تمام پیگیری ها  در نظر 
متوجه نشـــدیم این حد چگونه و توســـط چه 
کسی مشـــخص شده اســـت و برای هر شرکتی 

تا چـــه اندازه اســـت؟

مهنـــدس فریـــد  نائینـــی از شـــرکت دبلـــه نیـــز 
که  کشـــور نفتی هســـتیم  کـــرد: ما یک  عنـــوان 
همیـــن امـــر طـــی ســـالیان ســـال باعث شـــده   
کنون پول نفت نیســـت و زمان  رشـــد نکنیم. ا
که این تهدید به یک فرصت  مناســـبی اســـت 
تبدیـــل شـــود مخصوصـــا در حـــوزه ســـاخت و 
که  که پیشـــران اقتصاد اســـت. برای این  ســـاز 
مشـــکات روزمـــره آینده صنف را خـــراب نکند 

بایـــد روی پای خود بایســـتیم.
وی افـــزود:  600 هـــزار میلیـــارد تومـــان حجـــم 
پروژه هـــای نیمـــه اســـت. ایـــن امـــر از طـــرف 
کـــه ســـرمایه موجود  ح شـــده  دولـــت هم مطر
صفـــر  ســـمت  بـــه  طرحهـــا  ایـــن  در  دولـــت 
ریـــال ســـوق داده شـــود. بافتهـــای فرســـوده 
کـــه  نیـــز ظرفیتـــی 6 میلیـــون واحـــدی اســـت 
ســـمت  از  حرکـــت  بـــرای  خوبـــی  ظرفیـــت 
در  را  توســـعه گری  ســـمت  بـــه  پیمانـــکاری 
اختیـــار ما قـــرار می دهد. بـــه نظر من مـــا باید 
کمیته، پرداختن به مســـائل روز  در قالـــب دو 
کار  بـــرای آینـــده را در دســـتور  و برنامه ریـــزی 

دهیم. قـــرار  خـــود 
گرکانـــی  در ایـــن نشســـت، مهنـــدس ابراهیـــم 
رئیـــس هیـــات مدیره شـــرکت راهســـازی ایران 
نیز طی یادداشـــتی از افزایش قیمت چند برابر 
کرد و  لـــوازم یدکـــی و هزینـــه تعمیـــرات انتقـــاد 
خواهان لحاظ شـــدن این مـــوارد در تعدیل ها 
شد. مهندس شـــیران از شـــرکت ترانشه پل راه 
که  بـــه مشـــکات موجـــود در تامین الســـتیک 
گران شدن  همه شـــرکتها با آن روبرو هستند و 

کرد. مهندس امیری  ماشین راهسازی اشـــاره 
کـــه این  کرد  از شـــرکت مـــرا هـــم درخواســـت 
جلســـات به طور ماهانه با حضـــور دولتمردان 

برگزار شـــود.

عیـــن ا  مهنـــدس  نشســـت  ایـــن  ادامـــه  در 
ارزش  دربـــاره  لمبه کـــوب  شـــرکت  از  ظاهـــری 
کرد: ما به عنـــوان پیمانکار 100  افزوده عنـــوان 
کارفرما  میلیـــون صورت وضعیـــت می کنیـــم و 
به مـــا چکی 9 میلیـــون تومانی برای دو ســـال 
میلیـــون   4 کـــه  صورتـــی  در  می دهـــد،  دیگـــر 
کارفرمـــا به مـــن می دهد  کـــه  تومـــان از پولـــی 
کـــرده ام و 5 میلیـــون  2 مـــاه قبـــل پرداخـــت 
تومـــان باقـــی مانـــده را هم تـــا آخر فصـــل باید 
که 9 میلیـــون تومان  کنـــم در حالی  پرداخـــت 
را دو ســـال بعـــد بگیـــرم. ارزش افـــزوده مربوط 
کارفرمـــا دارد از آن  کـــه  بـــه ســـاختمانی اســـت 
اســـتفاده می کنـــد و پیمانـــکار این وســـط چه 
کنـــد  کـــه بایـــد پولـــی را پرداخـــت  کاره اســـت 
کـــه دولـــت از بابـــت آن خســـارتی  بـــدون ایـــن 
کند. یک نفـــر از فرد دیگری  بـــه وی پرداخـــت 
پرســـید حالـــت چطور اســـت. وی جـــواب داد 
نخـــور نمیر! بلـــه. قبـــا می گفتند بخـــور نمیر. 
کنون زندگـــی مـــا پیمانکاران بـــه معجزه  امـــا ا
شـــبیه اســـت یعنـــی نخور نمیر شـــده اســـت. 

در پاســـخ بـــه ایـــن نقـــد مهنـــدس مســـعودی 
کـــرد: باید بحـــث قانـــون ارزش افزوده  عنـــوان 
کنیم.  را از نحـــوه دریافت و پرداخـــت آن مجزا 
دو ایـــراد بر ایـــن موضـــوع مترتب بـــوده، یکی 
کـــه قرار بود  قانـــون ارزش افزوده ســـال 1388 
5 ســـال موقتی باشـــد و بعد قانـــون دائمی آن 
که سال 97 است تازه  کنون  که ا منتشر شـــود 

الیحـــه آن در مجلس اســـت. ما آســـیب هایی 
را از خـــود قانون داشـــتیم یعنـــی تاریخ تعلق، 
نحـــوه تعلـــق و پرداخـــت در آن تعریـــف شـــده 
بـــود و چـــون تعریف شـــده بـــود ممیـــز دارایی 
عنـــوان می کـــرد من چـــاره ای جز اجـــرا ندارم و 
کنون باید بپردازید.  که مشـــمولید هم ا شـــما 
طی این ســـالها علیرغـــم تاش زیـــاد به خاطر 
امـــر  ایـــن  اینرســـی طـــرف مقابـــل در اصـــاح 
کنـــون در  کـــه ا موفـــق نبودیـــم امـــا الیحـــه ای 
مجلس اســـت 90 درصد از مشـــکات مـــا را در 

منطـــق این قانـــون پوشـــش می دهد. 
فروشـــنده  دنیـــا  جـــای  همـــه  در  گفـــت:  وی 
کاال مالیـــات بـــر ارزش افـــزوده آن  خدمـــات و 
را می گیـــرد و بـــه دارایـــی پرداخـــت می کنـــد. 
کاال و خدمات از  مـــا نیز بـــه عنـــوان فروشـــنده 
کارفرمـــا ایـــن پـــول را می گیریم، ســـهم خود را 
که  برمی داریـــم و پرداخـــت می کنیم. امـــا این 
پـــول شـــما را دو ســـال بعـــد می دهند آســـیب 
آنجایـــی  از  آســـیب  و  نیســـت،  افـــزوده  ارزش 
کـــه می خواهنـــد پول شـــما را بـــا تاخیر  اســـت 
کار شـــما تاثیـــر  کـــه بـــر همـــه شـــئون  بدهنـــد 

داشـــت.  خواهد 

مهنـــدس مقیمـــی از شـــرکت دی نیـــز عنـــوان 
کـــرد: تعدیـــل بـــرای جبـــران آثـــار تورم اســـت. 
95 درصـــدی در ایـــن بـــاره اعمـــال می شـــود 
کـــه 5 درصـــد بـــا اتمـــام پیمـــان به شـــما داده 
گر تاخیـــرات مجاز باشـــد در پایان  می شـــود، ا
گـــر هم مجاز نباشـــد هیچ چیز  2/5 درصـــد و ا
پرداخـــت نمی شـــود. پیشـــنهاد مـــن تجدیـــد 
تعدیـــل  محاســـبه  روش  محاســـبه  در  نظـــر 

 . ست ا
دکتـــر نجفـــی از شـــرکت بلندپایـــه نیز با اشـــاره 
به مراســـم نکوداشـــت 70امین ســـال تاسیس 
ســـندیکا پیشنهاد داد ســـندیکا از این فرصت 
کند تا مســـئوالن در جریان مسائل  اســـتفاده 
که تا  پیمانـــکاران قـــرار بگیرنـــد، و درباره ایـــن 
کنون برای حل مشـــکات چـــه اقدامی انجام 

داده انـــد توضیحاتـــی ارائه دهند. 
وی افـــزود: همـــه رویکـــرد ما بـــه دولـــت بوده 
کـــه این دولت با مشـــخصات  اســـت در حالی 
کنونـــی برونداد ضعیفی خواهد داشـــت، البته 
ایـــن به معنی عدم تعامل بـــا دولت و پیگیری 
خواســـته های صنفـــی نیســـت. در عین حال 
ســـندیکا بایـــد رویکـــردی بـــه توانمندســـازی 
کشـــور  ج از  کار خـــار اعضـــا بـــه ویـــژه در زمینـــه 

 مهندس خوانساری:
مســـــــئوالن  مـــــــــــــتاسفانه 
تـــا جــــــــایی  مـــا  ممــــــــــلکت 
بـــــــــخش  بـــه  می تواننـــد  کـــه 
در  ویـــژه  بـــه  خصوصـــی 
طرحهـــای عــــــــمرانی فشـــار 
پـــول  جـــا  همـــه  می آورنـــد. 
ج می کننـــد، هزینه هـــای  خـــر
در امـــا  می کننـــد   جانبـــی 
  طرح های عمرانی از پرداخت

هزینه ها خودداری می کنند
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 نشست

داشـــته باشـــد. ســـندیکا می تواند به واســـطه 
شناســـایی  بـــه  خـــود  امکانـــات  و  ارتباطـــات 
کشـــور بپـــردازد و اطاعات  ج از  مناقصات خار
کار در  آن را بـــه همراه اطاعاتی درباره شـــرایط 
کشـــورهای مختلف را در اختیـــار اعضای خود 

قـــرار دهد. 

بـــه  پاســـخ  در  خوانســـاری  جـــواد  مهنـــدس 
کـــرد: 9 دی ماه  پیشـــنهاد دکتـــر نجفی عنوان 
جشـــن 70 سالگی ســـندیکا برگزار خواهد شد. 
کـــه قـــرار اســـت مفصـــل و با  در ایـــن نشســـت 
شـــکوه برگزار شود اغلب مســـئولین مربوط به 
صنعـــت احداث در فهرســـت دعوت ســـندیکا 
قـــرار دارند. در این فهرســـت اســـامی معاونان 
موثـــر  معاونـــان  وزیـــر،   9 جمهـــور،  رئیـــس 
وزارتخانه هـــا، مدیـــران بنگاههـــا و نهادهـــای 
مرتبـــط با ســـازندگی، روســـای چند دانشـــگاه 
کارشناســـان ســـازمان مدیریت  مهندســـی، و 
و برنامه ریـــزی و ... قـــرار دارنـــد و مـــا از ایـــن 
ح مســـائل صنعـــت احداث  فرصـــت بـــرای طر

کرد.  اســـتفاده خواهیـــم 
نکوداشـــت  هســـتیم  تـــاش  در  افـــزود:  وی 
کمک شما برگزار  ســـندیکا را بعد از 70 ســـال با 
کنیـــم، ایـــن نکوداشـــت بـــه نوعی بزرگداشـــت 
خدمـــات تـــک تـــک شـــما عزیـــزان اســـت. در 
طـــی این ســـالها شـــاهد خدمات ارزنـــده تک 
کشـــور بوده ایـــم و بدون  تک شـــما در سراســـر 
آنچه شـــما ســـاخته اید مملکت زمیـــن بایری 
بیش نبود. مســـئوالن باید ایـــن ارزش را درک 
کنند تا هنر ســـازندگی  کنند و از شـــما حمایت 

ادامـــه یابد. 

مهنـــدس حیـــدری از شـــرکت فـــن آوری نوین 
کـــرد: در واقـــع همه ریســـک هایی  نیـــز عنوان 
کـــه پیمانـــکاران تحمـــل می کننـــد ریســـکهای 
کارفرمایـــان اســـت. مشـــکاتی از  مربـــوط بـــه 
از  دیگـــر  تخصصـــی  جوامـــع  در  دســـت  ایـــن 
جمله جامعه پزشـــکان دیده نمی شـــود. پس 
کرده ایم  کاری  مـــا در یک برهه چندین ســـاله 
کـــه به ایـــن نقطـــه رســـیده ایم و باید ایـــن امر 
هزینه هـــا  همـــه  مســـتقیما  مـــا  بپذیریـــم.  را 
را پرداخـــت می کنیـــم و بعـــد بـــا یـــک ضریـــب 
باالســـری عمرانـــی یـــا غیرعمرانی پـــول خود را 

کار شـــود و  می گیریـــم. بایـــد روی ایـــن ضریب 
تمـــام ریســـکها در ایـــن ضریـــب لحاظ شـــود. 
وی افـــزود: بایـــد اطاعـــات قـــراردادی خود را 
کنیـــم. در خصوص ضرایـــب تعدیل،  تقویـــت 
بیـــن  انتخـــاب  امـــکان  می دهـــم  پیشـــنهاد 
تعدیـــل و بخشـــنامه مابـــه التفـــاوت ارز بـــرای 
کـــه بتوانند بخش عدم  پیمانکاران آزاد شـــود 

تطابـــق ضرایـــب را پوشـــش دهد. 
پیشـــنهاد   بـــه  پاســـخ  در  دادمـــان  مهنـــدس 
و  تعدیـــل  کـــرد  عنـــوان  حیـــدری  مهنـــدس 
جنـــس  یـــک  از  ارز  مابه التفـــاوت  بخشـــنامه 
نیســـتند. بخشـــنامه مابه التفـــاوت ارز مربوط 
بـــه پیمانهـــای ریالـــی فاقـــد تعدیل اســـت و با 
که مربوط به پیمانهـــای تعدیل دار از  تعدیـــل 
یـــک جنس نیســـت و قابلیت اختیار داشـــتن 

نـــدارد.  را  در تصمیم گیـــری 
دادمـــان افـــزود: امســـال بـــا توجه بـــه جهش 
کـــه عمدتـــا در 3 ماهـــه دوم روی  قیمت هـــا 
که به لحـــاظ تامین  داد شـــرایطی پیـــش آمـــد 
حداقل هـــا مقرر شـــد ضرایـــب موقتـــی قبل از 
که همیشـــه از آن بـــرای تدقیق  موعـــد قانونی 
در ضرایـــب تعدیـــل اســـتفاده می شـــد اعـــام 
شـــود. ایـــن اتفـــاق افتـــاد و ضرایـــب حداقلـــی 
کمبـــود نقدینگی به  که بخشـــی از  اعـــام شـــد 
معنـــای تبدیـــل به صـــورت وضعیـــت تعدیل 
که همه  گونه ای بود  تامین شـــود. شـــرایط به 
ذی نفعـــان نســـبت بـــه شـــاخص های تعدیل 
قبـــل  دوره هـــای  از  بیـــش  حساســـیت هایی 
داشـــتند. به همین مناسبت فشـــارهایی را از 
طرف این ســـندیکا و ســـایر تشـــکلها بـــه نظام 
کارشناســـی  فنـــی و اجرایـــی بـــه عنـــوان بدنه 
کردیم و متعاقب  تعییـــن این شـــاخص ها وارد 
کوتاهی ســـازمان برنامـــه و نظام  آن در مـــدت 
و  نظرخواهـــی  بـــه  نســـبت  اجرایـــی  و  فنـــی 
کرد.  مطالبـــه ارقـــام مورد نظر تشـــکلها اقـــدام 
کنار انجمن راهسازی،  گفت: ســـندیکا در  وی 
کانون سراســـری پیمانکاران عمرانـــی، قرارگاه 
از  دولتـــی  دوایـــر  از  تـــا  چنـــد  و  خاتم االنبیـــاء 
کار، بانـــک مرکـــزی، و  جملـــه شـــورای عالـــی 
ارائـــه اطاعاتـــی هســـتند  آمـــار منشـــاء  مرکـــز 
خ عوامـــل و افزایـــش آن بـــا  کـــه نهایتـــا بـــه نـــر
میان گیـــری و افزایش اعـــداد و ارقـــام راجع به 
نیروی انســـانی و ماشـــین آالت برای استخراج 
شـــاخص تعدیـــل دوره ای اقـــدام می کنند. در 
این مورد، ســـندیکا توانســـت بـــا برخورد فعال 
کارشناســـی موضوع  اثـــرات خوبی را در مرحله 
اقدامـــات  هـــم  راهســـازی  انجمـــن  بگـــذارد. 

ایـــن  نتایـــج  نهایـــت  در  داد.  انجـــام  خوبـــی 
اقدامـــات منجر به اســـتخراج قیمت های مبنا 
کـــه معمـــوال ایـــن قیمت هـــا در شـــورای  شـــد 
پروژه هـــای  دل  در  و  تصویـــب  فنـــی  عالـــی 
نمونـــه قـــرار می گیـــرد تا شـــاخص های فصلی، 
ایـــن  شـــود.  اســـتخراج  کلـــی  و  رشـــته ای 
فنـــی  عالـــی  شـــورای  در  دوبـــاره  شـــاخص ها 

تصویـــب و بـــرای اباغ مـــی رود. 
دادمـــان افـــزود: امـــروز یا فـــردا شـــاخص های 
صـــورت  بـــه  دوم  و  اول  ماهـــه  ســـه  قطعـــی 
شـــاخص های ماهیانـــه تیر و مرداد و شـــهریور 
توســـط آقـــای نوبخـــت اعـــام خواهـــد شـــد. 
ایـــن شـــاخص ها عـــوض شـــده، در  آنچـــه در 
دوره قبـــل 24-25 درصـــد موقت هـــا بودنـــد، 
که باعث شده  خ نداشـــت  بســـیاری عوامل نر
گروههـــا از واقعیـــت پـــرت باشـــد  بـــود برخـــی 
خ گیـــری از مصالـــح و ســـایر عوامـــل  کـــه بـــا نر
کنون رشـــته ابنیه حـــدود 52 درصد، رشـــته  ا
تاسیســـات مکانیکی حدود 54 درصد، رشته 
تاسیســـات برقـــی حـــدود 82 درصـــد، رشـــته 
راه و بانـــد، ســـد و ســـازی و آبیاری و زهکشـــی 
کـــه حداقل  حـــدود 40 درصـــد تصویب شـــده 
دو برابـــر نســـبت بـــه شـــاخص موقـــت افزایش 
کارهـــای  مانـــد  فصـــول  برخـــی  داشـــته اند. 
فوالدی بـــا میلگرد حـــدود 80 درصـــد تعدیل 

قطعی شـــده اســـت. 
رئیـــس هیـــات مدیـــره ســـندیکا خاطرنشـــان 
کـــه باید  گونه  گرچه برخـــی تعدیلهـــا آن  کـــرد: 
که  کثـــر تـــاش شـــده  باشـــد نیســـت امـــا حدا
گهانی را پوشـــش دهد. انشـــا  هزینه های نا
تعدیلهـــا بیـــرون می آید و از نظرات شـــما برای 
بعـــدی  دوره هـــای  شـــاخص های  اســـتخراج 
اســـتفاده می کنیـــم. جـــا دارد از برخـــورد فعال 
گابتونچی و  کمیســـیون فنی، شـــخص دکتـــر 
ســـایر تشـــکلها قدردانی شـــود و ایـــن روند به 
عنـــوان یـــک تـــاش موفـــق از طـــرف ســـندیکا 

یابد.   ادامـــه 

گابتونچی نیز با تشـــکر از همکاران خود  دکتـــر 
کمیسیون فنی به ویژه مهندس یوسفیان  در 
شـــاخص های  زمینـــه  در  مـــا  کـــرد:  عنـــوان 
برنامـــه  بـــا ســـازمان  زیـــادی  تعدیـــل تعامـــل 
داشـــتیم و جلســـات متعـــددی با آقـــای دکتر 
کارشناســـی  قانع فـــر برگزار شـــد. در بحث های 
ســـندیکا پیشـــرو بـــود. ســـازمان مدیریـــت نیز 
زمینـــه  در  را  ســـندیکا  کارشناســـی  نظـــرات 

 ا
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تعدیلها بیـــش از بقیه جاها قبـــول دارد چون 
ســـندیکا  از  دقیق تـــری  اطاعـــات  معمـــوال 

دریافـــت می کنـــد. 
مهندس شعبان یوســـفیان عضو دیگر هیات 
کرد: شـــاخص های تعدیل  کیـــد  مدیـــره نیز تا
انتظـــار  همـــکاران  همـــه  از  و  می آیـــد  بیـــرون 
کـــه دارند این  مـــی رود به ویـــژه در پروژه هایی 
کنتـــرل  کننـــد و بعـــد از  شـــاخص ها را لحـــاظ 
کنند.   هزینـــه نتیجه را به ســـندیکا منعکـــس 
ایـــن  بـــه  اشـــاره  بـــا  هـــم  دادمـــان  مهنـــدس 
پیـــکان  نـــوک  در  یوســـفیان  مهنـــدس  کـــه 
کنون  کـــرد: ا تعدیل هـــا فعـــال بودنـــد عنـــوان 
اختـــاف نظر ما با نظام فنـــی و اجرایی درباره 
خ عوامل بـــه صفر  کارشناســـی مربـــوط بـــه نـــر
نزدیک شـــده اســـت امـــا آنچه محـــل اختاف 
است در محاسبه شـــاخصهای تعدیل است، 
برای اســـتخراج شـــاخص ها برخی پروژه های 
ســـندیکا  کـــه  می شـــوند  عددگـــذاری  نمونـــه 
خواهـــد  پروژه هـــا  ایـــن  بـــه  بعـــدی  قـــدم  در 
پرداخـــت. یک ســـری از ایـــن پروژه ها نزدیک 
15 ســـال اســـت بـــه نوعـــی در نـــزد نظـــام فنی 
و اجرایـــی الگـــو هســـتند، مـــا بایـــد با شـــفاف 
کردن ایـــن پروژه ها و اعـــام پروژه های جدید 
قدمی در واقعی شـــدن تعدیلها قدم برداریم. 

0
کـــه در 10- یکـــی از حاضـــران با اشـــاره به این 
15 ســـال قبـــل پیمانـــکاران ضعیف شـــده اند 
کـــرد: مـــا قـــادر بـــه دریافـــت مطالبات  عنـــوان 
خود نیســـتیم چه برســـد بـــه تعدیـــل. تنزیل 
اســـناد ضررهای غیرقابـــل جبرانی بـــه ما وارد 
می کند. چـــرا باید مطالبات چند ســـال پیش 
ما را ســـال بعـــد به مـــا بدهند؟ ســـندیکا باید 
از طریق مراجـــع قانونی راهـــکار حقوقی برای 
ایـــن مســـئله بیایـــد تـــا صنـــف بتواند پـــا بر جا 

 . ند بما
فرد دیگـــری از حاضـــران طی نظـــری مکتوب 
گابتونچـــی خوانـــده شـــد  کـــه توســـط دکتـــر 
کرده بـــود شـــاید بهتر باشـــد به جای  عنـــوان 
این همه حساســـیت در مـــورد تعدیلها، زمان 

کنیـــم  قیمـــت دادن بـــرای مناقصـــات دقـــت 
قیمت هایـــی  پیمانـــکاران  برخـــی  کـــه  چـــرا 
کـــه خـــود شـــاخص ها را  پیشـــنهاد می دهنـــد 

هـــم زیـــر ســـوال می برد. 
نکتـــه  ایـــن  تائیـــد  بـــا  گابتونچـــی  دکتـــر 
کـــرد: برخـــی مواقـــع در قیمـــت دادن  عنـــوان 
که  مینوس هـــای ما به قدری ســـنگین اســـت 
وقتـــی در ســـازمان برنامـــه صحبـــت می کنیم 
عنـــوان می کنند چرا شـــما مینـــوس 30 درصد 
کـــه ســـالها  روی فهرســـت بهایـــی می دهیـــد 
بـــرای بـــاال آوردن آن جنگیده ایـــد. خود ما به 
عنـــوان پیمانـــکار بایـــد بدانیم به این شـــکل 
ایجـــاد  عدیـــده ای  مشـــکات  دادن  قیمـــت 

می کنـــد. 

مهنـــدس ســـاالر علیـــاری عضـــو دیگـــر هیات 
مدیره نیز درباره ضرورت تشـــکیل این جلسه 
کـــرد: هیـــات مدیـــره در برنامه ریـــزی  عنـــوان 
کـــرده بود  بـــرای ســـال 97 چند محـــور تعیین 
گرفـــت.  کـــه دو مـــورد از آنهـــا در اولویـــت قـــرار 
کوتـــاه مدت بررســـی رفـــع موانع  بـــرای محـــور 
شـــرایط بحرانـــی و برای محـــور بلند مدت هم 
کار قرار  شناســـایی بازارهای جدید در دســـتور 
کار می کند  گرفت. ســـندیکا روی این دو محور 
اما متاســـفانه مســـائل و مشـــکات آنقدر زیاد 
کار می کنیم مســـائل  که هر چه بیشـــتر  اســـت 

و مشـــکات را بیشـــتر می بینیم. 
موانـــع  رفـــع  بررســـی  مـــورد  در  افـــزود:  وی 
از  شـــرایط  مستندســـازی  بحرانـــی،  شـــرایط 
گرفـــت، و  طریـــق آمـــار شـــرکتها مدنظـــر قـــرار 
دربـــاره تغییـــر تعداد پرســـنل، تعـــداد پروژه ها 
و میـــزان ضرر و زیان شـــرکتها، صعـــود یا نزول 
گرفـــت. عـــاوه بر  رتبـــه شـــرکتها مدنظـــر قـــرار 
 مستندســـازی برگـــزاری هـــم اندیشـــی بحران
گرفـــت. در نهایـــت قـــرار  کار قـــرار   در دســـتور 
اســـت نتایج ایـــن هم اندیشـــی با تشـــکلهای 
بـــا  و  شـــود  گذاشـــته  میـــان  در  هـــم  دیگـــر 
کمیتـــی  بـــه نهادهـــای حا جمع بنـــدی الزم، 

شـــود.    منعکـــس 

از دیگـــر حاضـــران در ایـــن جلســـه بـــا تشـــکر 
تاشـــهای  کـــه  مدیـــره  هیـــات  اعضـــای  از 
کرد:  روزمـــره خـــود را دنبـــال می کنند، عنـــوان 
کمیتـــی به چـــه زبانی  نهادهـــای دولتـــی و حا
بایـــد به مـــا بگوینـــد از مـــا حمایـــت نمی کنند 
که مـــا به فکـــر خود باشـــیم. ما باید از دســـت 
مـــردم پـــول بگیریـــم، دولـــت دیگر به مـــا پول 
پـــول بدهـــد  گـــر هـــم دولـــت  ا نخواهـــد داد، 
چیزی به ما نخواهد رســـید. الزم اســـت برای 
رویارویـــی بـــا مشـــکات پیـــش روی صنعـــت 

کنیـــم.   احـــداث برنامه ریـــزی 
مهنـــدس توکلی از شـــرکت بتن آجـــر نیز عنوان 
کـــرد: بنـــده مایلـــم بدانیـــم ســـندیکا در زمینه 
BOO  چـــه  BOT و  پروژه هـــای نیمـــه تمـــام 
اقدامـــی انجـــام داده اســـت؟ با توجـــه به این 
کـــه ایـــن پروژه هـــا می توانـــد بـــرای شـــرکتهای 
گره گشـــا باشـــد. موضوع  پیمانـــکار غیـــر فعال 
دیگر مسئله بانکها اســـت، وقتی پیمانکارانی 
کـــه قـــادر بـــه دریافت طلـــب خود نیســـتند به 
بانکهـــا بدهـــکار می شـــوند، بانکها به شـــدت 
آنها را تحت فشـــار قرار می دهنـــد. در این باره 

چـــه اقدامـــی می توان انجـــام داد؟
صنعـــت  مدیـــران  از  یکـــی  کـــه  ایـــن  از  پـــس 
بـــود دربـــاره  کـــه در جلســـه حاضـــر  احـــداث 
ســـوال  آن  مســـائل  و  ســـرمایه گذاری  امـــکان 
کنونـــی برای صدور  کرد و از شـــرایط نامطلوب 
گفت،مهنـــدس  خدمـــات فنـــی و مهندســـی 
بهمـــن دادمـــان نیـــز جهـــت ذکـــر چنـــد نکته 
و در پاســـخ بـــه تعـــدادی از ســـواالت عنـــوان 
کـــرد: در این جلســـه پیشـــنهادات خوبی ارائه 
شـــد، پیشـــنهاد حضـــور مســـئوالن در چنین 
جلســـاتی قطعـــا می توانـــد پیشـــنهاد خوبـــی 
که  گرچـــه شـــاید مانـــع از ایـــن باشـــد  باشـــد ا
مـــا راحـــت با هـــم حـــرف بزنیـــم و بـــه نتایجی 
برســـیم. پیشـــنهادات و نقطه نظـــرات خوبی 
ارائـــه شـــد. حضـــور جوانـــان در ایـــن جلســـه 
بـــرای مـــا امیدبخش بود. ایـــن جوانان همراه 
ح  مطـــر جذابـــی  ســـخنان  مدیـــره،  هیـــات 
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 نشست

از  آنهـــا  کردنـــد و امیدواریـــم زمینـــه حمایـــت 
هیـــات مدیـــره و بهره منـــدی هیـــات مدیره از 
نظـــرات آنها فراهم شـــود تا هم نشـــینی تجربه 
کارهـــای بهتر  و دانـــش مبنایـــی برای انجـــام 

 . شد با

دادمـــان دربـــاره اقدامـــات ســـندیکا در زمینه 
کـــرد: مـــا در تبصره  BOT و BOO نیـــز عنـــوان 
کمیتـــه تشـــکیل شـــده آن نماینده فعال  19 و 
گرفتن از دست  که پول  داشتیم، و امیدواریم 
کـــه راه خروج  مـــردم امـــری جا افتـــاده باشـــد 
کنونـــی فراهـــم شـــود. امـــا یادمان  از شـــرایط  
کـــه مســـئله مربـــوط بـــه توســـعه یـــک  باشـــد 
که  گونه نیســـت  کمیتی اســـت و این  عمل حا
کمیـــت را از این مســـئله  بتوانیـــم دولـــت و حا
کنیم.  کنیـــم و خودمـــان را از آنهـــا جـــدا  جـــدا 
باالخـــره ما هـــر جا قـــدم می گذاریـــم دولت در 
کمیت خود اســـت و ضوابطی  حـــال اعمال حا
کرده اســـت. آنچه مهم اســـت قائل  را تعریـــف 
شـــدن به سهم بخش توسعه اســـت نه اینکه 
در ســـال 1398 بـــه قـــول آقـــای توکلـــی ســـهم 
بخـــش عمرانـــی را بـــه صفـــر برســـانید، ســـال 
آینـــده چیزی بـــه اســـم بودجه نقـــدی وجود 
نخواهـــد داشـــت و هـــر چه هســـت به شـــکل 

اســـناد خزانه ســـه ســـاله است. 
جمع بنـــدی  در  نیـــز  مســـعودی  مهنـــدس 
بازارهـــای  از  صحبـــت  کـــرد:  عنـــوان  خـــود 
جدیـــد خـــوب اســـت امـــا ســـندیکا نماینـــده 
گاه 500-600 میلیـــارد  کـــه  شـــرکتهایی اســـت 
کاره روی زمیـــن دارنـــد،  تومـــان پـــروژه نیمـــه 
مهنـــدس فریـــد درســـت فرمودند و مـــا باید با 
کنیم.  نـــگاه بـــه آینـــده مســـائل امـــروز را حـــل 
دوســـتانی به ظرفیت هـــای جدیـــد در داخل 
کردند، ولی ما به  کشور اشـــاره  کشـــور و بیرون 
کارهای  عنـــوان ســـندیکا موظفیم سرنوشـــت 
کنیـــم. 500-600 هزار  بـــر زمین مانده را دنبال 
میلیـــارد تومان پـــروژه روی زمیـــن مانده عدد 
که بودجـــه عمرانی ما  کمی نیســـت، در حالی 
در ســـال 1398حدود 65 هـــزار میلیارد تومان 

که یک ریال آن نقدی نیســـت و باالی  اســـت 
50 درصد از آن هـــم تخصیص نخواهد یافت. 
مهنـــدس خوانســـاری نیـــز بـــا تشـــکر از حضور 
کـــرد: ســـندیکا بـــا حضور  موثـــر اعضـــا عنـــوان 
که می تواند  شـــما همراهان همیشگی اســـت 
بـــه حیـــات خـــود ادامـــه دهـــد و در راســـتای 
گام بـــردارد.  بهبـــود شـــرایط صنعت احـــداث 
در ایـــن مســـیر ارتبـــاط خوبی بین ســـندیکا و 
کم برقرار شـــده اســـت، از جمله  نهادهـــای حا
کـــه در صدر  کمیســـیونهای مختلـــف مجلس 

کمیســـیون عمران قـــرار دارد.  آنهـــا 
مـــورد  در  نیـــز  گابتونچـــی  ایـــر  مهنـــدس 
کشـــور  ج از  کار در خـــار انتقـــال تجربـــه بـــرای 
کار  کـــرد: در این مورد باید مشـــکات  عنـــوان 
کشـــور را بشناسیم، قطعا در این  ج از  در خار
مـــورد شـــرایط امروز با ســـال 1370 فرق دارد، 
کـــه نتوانیم بحث مـــراوادات بانکی  تـــا زمانی 
کنیـــم عمـــا  را حـــل  و صـــدور ضمانت نامـــه 
کنیـــم. بحـــث  کار  ج  شـــاید نتوانیـــم در خـــار
مـــراودات  و  گرفتاری هـــا  شـــرکتها  ســـاختار 
دولتهـــا هـــم در صـــدور خدمـــات بســـیار اثـــر 
گـــذار اســـت. در حـــال حاضـــر شـــرایط صدور  
خدمـــات فنی مهندســـی مهیا نیســـت و باید 
بـــرای بسترســـازی آن مـــا و دولت دســـت به 

دســـت هـــم دهیم.
گابتونچی افزود: در مورد شناســـایی مناقصات 
فنـــی خدمـــات  صـــدور  انجمـــن   بین المللـــی، 
کـــه من هـــم آنجا   و مهندســـی نیـــز وجـــود دارد 
عضو هســـتم و می توان این مســـائل را از طریق 
کـــرد. در مورد  آن انجمـــن یا ســـندیکا پیگیـــری 
کـــه خانم مهندس خوانســـاری  ســـرمایه گذاری 
کـــرد، باید نـــگاه ما پیمانـــکاران تا  بـــه آن اشـــاره 
حـــدی اصـــاح شـــود. مـــا می ترســـیم، حق هم 
کار می کنیم  که فقط  داریم بترســـیم چون حاال 
کســـی دیگـــر قـــرار اســـت پـــول بدهد شـــرایط  و 
گر پول هـــم بیاوریم که  اینگونه می شـــود حـــال ا

دیگر صـــورت مســـئله پیچیده تر می شـــود. 
کرد: ســـندیکا با سازمان  دبیر ســـندیکا عنوان 
مدیریت و برنامه ریـــزی تفاهم نامه ای مبادله 
رتبه بنـــدی  فراینـــد  آن  اســـاس  بـــر  کـــه  کـــرد 

انجـــام  ســـندیکا  در  صاحیـــت  تشـــخیص  و 
بـــه  گواهی نامـــه  صـــدور  بـــرای  و  می شـــود 
اســـتان  برنامه ریـــزی  و  مدیریـــت  ســـازمان 
که شـــما در  تهـــران مـــی رود. بـــه ایـــن ترتیـــب 
ســـازمان  هـــم  می توانیـــد  ســـاجات  ســـامانه 
تشـــخیص  بـــرای  را  ســـاجات  و  مدیریـــت 
را  ســـندیکا  یـــا  کنیـــد  انتخـــاب  صاحیـــت 
انتخـــاب نمایید. در حال حاضر هم ســـاختار 
الزم بـــرای رتبه بنـــدی و تشـــخیص صاحیت 

راه انـــدازی اســـت. در ســـندیکا در حـــال 
کرد:  وی دربـــاره آمـــار و اطاعـــات نیز عنـــوان 
گـــر مـــا آمـــار دقیـــق و طبقه بنـــدی نداشـــته  ا
که بـــا مســـئوالن می زنیم یک  باشـــیم حرفی 
کلی را مســـئول  کلی اســـت و این حرف  حرف 
دولتـــی فقـــط می شـــنوند و می رونـــد. مـــا در 
کمک خود  بحـــث صدور خدمـــات، دقیقا بـــا 
پیمانـــکاران آمارهای مربـــوط به قراردادهای 
آوردیـــم و دســـته بندی  بـــه دســـت  را  عـــراق 
می رویـــم  وقتـــی  مثـــال  بـــرای  االن  کردیـــم. 
می نشـــینیم  جهانگیـــری  آقـــای  پیـــش  و 
اینقـــدر  داریـــم،  طلـــب  اینقـــدر  می گوییـــم 
خســـارت دیده ایم و این هم مســـتندات آن. 
آنهـــا هـــم وقتـــی بـــا مســـتندات دقیـــق روبرو 
می شـــوند مجبور بـــه همکاری می شـــوند. از 
ایـــن رو خواهشـــمندم اطاعات دقیـــق را به 

همـــکاران ســـندیکایی خـــود بدهید.
بـــا  کـــرد: ســـندیکا  گابتونچـــی عنـــوان  دکتـــر 
حـــق  امـــا  می چرخـــد  هـــم  محـــدود  منابـــع 
کـــه چـــراغ ســـندیکا را  عضویـــت شـــما اســـت 
که شـــرایط  روشـــن نـــگاه مـــی دارد. می دانیم 
بســـیار دشـــوار اســـت و برخـــی شـــرکتها بـــرای 
پرداخـــت 2-3 میلیـــون تومـــان هم مشـــکل 
کنیـــد  کمـــک  گـــر شـــما نتوانیـــد  دارنـــد ولـــی ا
ایجـــاد  مشـــکل  خودتـــان  خانـــه  اداره  در 
کـــه مـــا نکوداشـــت  می شـــود بـــه ویـــژه ایـــن 

و  داریـــم  رو  پیـــش  را  ســـندیکا  ســـالگی   70  
هنـــوز  ســـندیکا  دهیـــم  نشـــان  می خواهیـــم 
کشـــد، ایـــن نکوداشـــت بهانه ای  نفـــس مـــی 
گوش  که صدای مـــا را رســـاتر از قبل به  اســـت 

برســـاند.  مســـئوالن 
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ایـران  سـاختمانی  شـرکت های  سـندیکای   
پشـت  را  خـود  فعالیـت  سـال  هفتادمیـن 
مـاه  بهمـن  آن  مناسـبت  بـه  و  گذاشـت  سـر 
بـزرگان  خاطـره  و  یـاد  و  برگـزار  نکوداشـتی 
سـندیکا  ایـن  داشـت.  گرامـی  را  صنـف  ایـن 
کـه هنـوز سـازمان برنامـه  زمانـی تشـکیل شـد 
اتفـاق  ایـن  بـود.  نگرفتـه  شـکل  دولـت  در 
خصوصـی  بخـش  کـه  اسـت  آن  معنـای  بـه 
و  دولـت  دایـره  از  ج  خـار فرهیختـگان  و 
حکومـت، زودتـر از نهادهای رسـمی، اسـلوب 
منافـع  بـر  ملـی  منافـع  تقـدم  و  جمعـی  رفتـار 
کردند. از آن تاریخ  شـخصی یا جمعی را درک 
گذشـته و حـوادث زیـادی  تـا امـروز روزگارانـی 
خ داده امـا جوهـره تفکـر جمـع  در پـی هـم ر
گرایـی و خردجمعـی در سـاختار این صنف نه 
تنهـا دسـتخوش تغییر نشـده بلکه بـر اهمیت 
مسـیر  اسـت.  شـده  افـزوده  آن  اعتبـار  و 
گرایی  سـندیکا در این 7 دهه، مسـیر توسـعه 
کشـور بـوده  و تقویـت بنیان هـای زیرسـاختی 
و سـرمایه های مـادی و معنـوی قابـل توجهی 
کنـون  کـرده اسـت. ا نیـز در ایـن حـوزه هزینـه 
آنچـه بـه عنـوان تغییر و تحول در سـندیکا می 
گرفت تعمیق احساس مسئولیت  توان سراغ 
و  زیرسـاختی  مسـائل  قبـال  در  آن  اعضـای 
اسـت.  کشـور  اجتماعـی  مسـائل  همچنیـن 
و  بیشـتر  درک  امـروزه  سـاله،   70 سـندیکای 
در  خـود  مسـئولیت های  بـه  نسـبت  بهتـری 
خـاف  بـر  متاسـفانه  امـا  دارد  جامعـه  قبـال 

کـه تشـکل های مدنـی از جملـه ایـن  مسـیری 
کمیـت  حا و  دولـت  انـد،  کـرده  طـی  سـندیکا 
نتوانسـته بـه درک روشـن و وحـدت رویـه در 
کشـور برسـد. طـوری  مقولـه توسـعه و اقتصـاد 
کـه بـر خـاف الزامـات دانـش اقتصـاد و حتـی 
الزامات بخشـی از قانون اساسـی به خصوص 
بـا  انقـاب،  سـالگی   40 در  امـروز   ،44 اصـل 
سـیطره روز افـزون دولـت بـر اقتصـاد و صنعت 
قبیـل  از  موانعـی  وجـود  مواجهیـم.  کشـور 
قانـون  در  دولتـی  سـرمایه داری  نـگاه  غلبـه 
خصوصـی  بخـش  ضـد  ذهنیـت  اساسـی، 
مختلـف،  دوره هـای  در  دولتمـردان  کثریـت  ا
بخـش  بـه  دولتـی  نادرسـت  گذاری هـای  وا
خصولتـی  بخـش  سـربرآوردن  و  خصوصـی 
از  رانت هـا و فسـادها مانـع  قدرتمنـد، وجـود 
گسـترش  کـه دولـت خـود را در قبـال  آن شـده 
بخش خصوصی مسـئول بداند و بدتر از آنکه 
حتـی در برابـر خدمـات ایـن بخـش در زمینـه 
قـدردان  و...  اشـتغال  خ  نـر حفـظ  یـا  تولیـد 

. نیسـت
در ایـن شـرایط بایـد پرسـید چـاره چیسـت؟ 
که سـکان اقتصادی  آیـا می تـوان امیدوار بود 
کاهـش  کشـور بـه سـمت افزایـش بهـرره وری، 
و  رشـد  افزایـش  ملـی،  مالـی  منابـع  اتـاف 
کنـد؟ بـرای  توسـعه اقتصـادی و ... چرخـش 
پاسـخ  درسـت و منطقـی بـه ایـن سـوال، بایـد 
کامی هـای  نا و  گذشـته، خطاهـا  از  عبـرت  بـا 
کمیـت اقتصـاد دولتـی را تصحیـح  ناشـی از حا

کنیـم و در پایـان 40 سـالگی انقاب، با نگاهی 
نـو و جامـع ضرورت هـای توسـعه و سـازندگی 
کنیـم و در مـوارد ضروری دسـت  کشـور را احیـا 
که  بـه اصـاح یـا حتـی جراحـی قوانینـی بزنیم 

کامی هـا هسـتند. سرچشـمه اصلـی ایـن نا
نادیـده  نبایـد  را  حقیقـت  ایـن  اول،  گام  در   
خـاص  احـوال  و  اوضـاع  بـه  دلیـل  کـه  گرفـت 
کشـور در ابتـدای انقـاب، قانـون اساسـی در 
کافـی  شـرایط عـادی تدویـن نشـده و فرصـت 
مسـائل  شناسـی  آسـیب  و  مطالعـه  بـرای 
پیـش از دوره انقـاب وجـود نداشـته اسـت. 
اقتصـادی  مسـائل  زمینـه  در  مخصوصـًا 
بـرای  اساسـی  قانـون  تدوین کننـدگان 
و مشـکات  بـه بحران هـا  فـوری  پاسـخگویی 
نظامـی  فروپاشـی  نتیجـه  در  آمـده  پیـش 
فشـار  تحـت  سـابق،  اقتصـادی  و  سیاسـی 
ایـن  بـر  عـاوه  انـد.  بـوده  اضطـراری  شـرایط 
بدبینی هایـی نیـز نسـبت به بخـش خصوصی 
کـه  در میـان مـردم و انقابیـون وجـود داشـت 
نه تنها در ایران بلکه در خیلی از انقاب های 
دیگـر دنیـا سـابقه دارد، همچنیـن مشـکات 
و معضـات ناشـی از فروپاشـی رژیـم سیاسـی 
از  بسـیاری  رهاشـدگی  ماننـد  اقتصـادی  و 
در  خصوصـی  بخـش  و  دولتـی  کارخانجـات 
و  مسـئوالن  مهاجـرت  و  دسـتگیری ها  اثـر 
تـا دولـت  علـت شـد  بـر  مزیـد  آنهـا،  صاحبـان 
مسـئولیت اداره شـرکت های بـزرگ را برعهـده 
کشـور خواسـته و ناخواسـته  بگیـرد و اقتصـاد 

ین ن و   
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 نشست

شـد.  تبدیـل  دولتـی  اقتصـاد  یـک  بـه 
انقابیـون  تفکـرات  نتیجـه  در  بنابرایـن 
شـرایط  خصوصـی(،  بخـش  )مخالفـان 
کارخانجـات  کارگـران  اضطـراری ) باتکلیفـی 
کشـور  بین المللـی  چالش هـای  و  بـزرگ( 
)جنـگ و تحربـم(، در تدویـن قانـون اساسـی 
بیشـترین  کشـور،  موضوعـه  قوانیـن  سـایر  و 
توجـه و اولویـت بـه ترتیـب بـه بخـش عمومـی 
کمتریـن توجـه و الویـت بـه بخـش  )دولتـی( و 
قوانیـن  در  گرچـه  شـد.  داده  خصوصـی 
حضـور  ضـرورت  بـه  باالدسـتی  و  اصلـی 
اشـاره  کشـور  اقتصـاد  در  خصوصـی  بخـش 
شـده امـا اهمیـت و نقـش آن قابـل قیـاس بـا 
بخـش دولتـی و حتـی بخـش تعـاون نیسـت. 
ابتـدای  خـاص  شـرایط  روشـن،  سـخن  بـه 
بـرای  دولـت  ورود  ضـرورت  قبیـل  از  انقـاب 
سـاماندهی فعالیت هـای اقتصـادی و تعییـن 
کارخانجـات  اداره  نحـوه  و  مدیریـت  تکلیـف 
تـا بخـش دولتـی  باعـث شـد  رهـا شـده و ... 
یابـد.  کشـور  اقتصـاد  بـر  افزونـی  روز  سـیطره 
اقتصـاد،  حـوزه  در  دولـت  تقویـت  نتیجـه  در 
قـدرت  بـا  )سیاسـی(  حکمرانـی  قـدرت 
اقتصـادی تجمیـع شـد و از ایـن پـس دولـت 
کـم مطلـق العنـان در اقتصـاد و  بـه عنـوان حا
سیاسـت، بخش خصوصی نحیف و تضعیف 

پنداشـت.  خویـش  رقیـب  را  شـده 
بخـش  حامیـان  تـاش  رغـم  علـی  بنابرایـن 
سـندیکای  بـزرگان  ماننـد  خصوصـی 
مشـابه  و  ایـران  سـاختمانی  شـرکت های 
صنعـت،  صاحبـان  نـزد  تفکـر  و  رفتـار  ایـن 
سـازندگی، عمرانـی و تـاش آنهـا بـرای حفـظ 
کشـور،  آبادانـی  و  توسـعه  کارآمـد  اسـلوب 
بخـش  حضـور  بـرای  کـه  موانعـی  متاسـفانه 
خصوصـی در اقتصـاد وجـود داشـت بـا شـروع 
شـد.  تشـدید  تحمیلـی  سـاله  هشـت  جنـگ 
کشـور  در ایـن دوره بـه  دلیـل شـرایط خـاص 
توسـط  اقتصـادی  فعالیت هـای  عمـده 
دولـت اداره  شـد. امـا حضـور دولـت در همـه 
زیـر  بنیان هـای  اقتصـادی،  عرصه هـای 
سـرمایه  و  کـرد  تضعیـف  را  کشـور  سـاختی 
 هنگفتـی صـرف اداره دولت و تامین نیازهای

دیوانسـاالری  طویـل  و  عریـض  دسـتگاه 
وری بهـره  شـاخص  و   شـد 
بخش هـای  بـا  قیـاس  در   دولتـی 
پـس  یافـت.  کاهشـی  رونـدی   خصوصـی 
شـد،  آغـاز  سـازندگی  دوران  جنـگ،  پایـان  از 
شـکل  ای  تـازه  نگاه هـای  دوره  ایـن  در 
نسـبت  مـردم  و  دولتمـردان  اعتقـاد  و  گرفـت 
کارآمـدی  کارآمـدی بخـش خصوصـی و نا بـه 
آشـکار  محسوسـی  شـکل  بـه  دولتـی  بخـش 
ضـرورت  سـازندگی،  دوران  ادبیـات  در  شـد. 
گفتمـان  وارد  خصوصـی  بخـش  احیـای 
بـرای  زمینه هایـی  و  شـد  کشـور  توسـعه 
تقویـت ایـن بخـش فراهـم شـد. ایـن رونـد در 
دوره های بعدی دچار فراز و نشـیب شـد. اما 
کید بر  اعتقـاد بـه تقویت بخـش خصوصی و تا
گسـترش نهادهـای مدنـی عیمـق تـر  ضـرورت 
شـد. بـا ایـن همـه در عمـل تفـاوت بنیادینـی 
مقـررات  و  قوانیـن  در  کـه  چـرا  نشـد  ایجـاد 
کشـور موانعـی بـرای ایـن بخـش وجـود دارد.
کنـون بعـد از تجربـه 40 سـال فـراز و نشـیب  ا
در  کـه  بپذیریـم  بایـد  دولتـی،  اقتصـاد 
بـا  دسـتی  بـاال  قوانیـن  و  اساسـی  قانـون 
حالـت  بهتریـن  در  کـه  ایـم  مواجـه  تفکراتـی 
دولتـی  داری  سـرمایه  آنـرا  توانیـم  مـی 
تـا حـدودی خواسـته )مخالفـت  کـه  بنامیـم 

انقابیـون بـا بخـش خصوصـی( و تـا حدودی 

انقـاب  اضطـراری  )شـرایط  ناخواسـته 

و  اسـت  بـوده  تحمیلـی(  جنـگ  دوران  و 

در  تفکـر  ایـن  رسـوب  دلیـل  بـه  آن  از  پـس 

از  بسـیاری  کشـور،  بوروکراسـی  سیسـتم 

در  مانعـی  بـه  اجرایـی  مسـئوالن  و  مدیـران 

تبدیـل  خصوصـی  بخـش  شـکوفایی  قبـال 

کـه درقانـون  زمانـی  تـا  لـذا  انـد. اسـت  شـده 

قانـون  نظیـر  باالدسـتی  قوانیـن  و  اساسـی 

نگیـرد، صـورت  و...اصاحاتـی  تجـارت   کار، 

کـه بـرای تقویـت بخـش خصوصی  گام هایـی    

مطلـوب  نتیجـه  بـه  شـود،  مـی   برداشـته 

 نمی رسد و حتی برخی اقدامات به نقض غرض 

منجـر مـی شـود. نمونـه روشـن ادعـای نقـض 

گذاری هـا و  تـوان در پدیـده وا را  مـی   عـرض 
عمـده  بخـش  کـه  دیـد  سـازی ها  خصوصـی 
جدیـدی  طبقـه  گیـری  شـکل  بـه  منجـر  آن 
درنهایـت  و  رانتـی  و  کاذب  داری  سـرمایه  از 
و  تولیـد  از  بخشـی  سـازی  اختصاصـی 
گروهـی از دولتمـردان یا کشـور در یـد   اقتصـاد 

 رانت داران و رانت خواران شـده اسـت.
کـه پیشـینه ای طوالنـی  از نظـر تشـکل هایی 
کشـور و همتـی بلنـد  در درک شـرایط توسـعه 
درخشـان  ای  کارنامـه  و  آبادانـی  مسـیر  در 
دیـدگاه  از  همچنیـن  دارنـد،  زمینـه  ایـن  در 
کنـون وقـت آن  بسـیاری از صاحـب نظـران، ا
کـه بـه مـرور و بازنگـری در موانـع اصلـی  اسـت 

بپردازیـم.  کشـور  و شـکوفایی  رونـق 
بـا توجـه بـه اینکـه حدود چهـار دهـه از تدوین 
اقتصـادی  رژیـم  اولیـه  بنیان هـای  اسـتقرار  و 
گذرد و با توجه به اینکه مولفه های   فعلی می 
دوره  آن  خـاص  شـرایط  تحـت  آن   اصلـی 
بـه  بـا توجـه  تعریـف و تصویـب شـده اسـت و 
اینکه شناخت خوبی از نقاط ضعف مدیریت 
اسـت  الزم  شـده،  کسـب  دولتـی  اقتصـادی 
موجـود،  باالدسـتی  قوانیـن  در  بازنگـری  بـا 
 40 خصوصـی،  بخـش  نخبـگان  بـا  همدلـی 
سـالگی انقـاب بـه آغـازی بـرای بلوغـی تـازه در 
عرصـه تولیـد علـم، دانـش، ثـروت و ... تبدیل 

شـود.

هــار  حــدود  اینکــه  بــه  توجــه  بــا 
رار  اســت و  تدویــن  از   دهــه 
ادی  ی اقت بنیان هــــــــــــای اولیــه ر
گــذرد و بــا توجه بــه اینکه  فعلــی می 
لی آن تحت شــرای  مولفــه هــای ا
ویــب  ت و  تعریــ  دوره  آن  خــا 
اینکــه  بــه  توجــه  بــا  و  اســت  شــده 
عــ  ــا  ن از  خوبــی  شــناخت 
کســب  دولتــی  ــادی  اقت مدیریــت 
در  بازنگــری  بــا  اســت  الزم  شــده، 
قوانین باالدستی موجود، همدلی با 
ی،  سالگی  و نخبگان بخ خ
ــ بــه آغازی بــرای بلوغــی تازه  ان
، ثروت  ، دان ه تولیــد عل  در عر

و ... تبدیل شود. 

مقاهل


