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 نشست

ه ا سرم

اخیـر  قـرن  نیـم  سـابقه  بـی  هـای  بـارش   -1
طبیعـت  تـن  بـر   97 سـال  پایانـی  روزهـای  در 
سـیالبی  بـه  کوتاهـی  زمـان  در  ایـران  تشـنه 
ناخوانـده  میهمـان  بـه  و  ویرانگـر  نظیـر،  بـی 
کشـور بـه خصـوص  تبدیـل شـد. ابتـدا شـمال 
در  و  شـد  ماجـرا  ایـن  درگیـر  گلسـتان  اسـتان 
متوجـه  توجهـات  و  اذهـان  همـه  کـه  حالـی 
تراژدیـک  گلسـتان و روزهـای  سـیل چنـدروزه 
گمیشـان در دریایـی از آب  آق قـال و محاصـره 
گهانـی سـیل در شـیراز  ک بـود، غـرش نا ترسـنا
رودخانـه  حریـم  بـه  انسـانی  تجـاوز  مـدد  بـه 
فاجعـه انسـانی بزرگـی را رقـم زد. پیـش از آنکـه 
شـمارش قربانیان سـیل بهاری شـیراز به پایان 
برسـد نوبـت نـزول آب پرحجـم بـه خوزسـتان 
حریـم  بـه  تجـاوز  ردپـای  کـه  رسـید  لرسـتان  و 
طبیعـت در انبـوه تلفـات و خسـارات در اینجـا 
اسـتانها،  ایـن  بـا  همزمـان  بـود.  مشـهود  نیـز 
باران هـای آغـوش  در  کشـور  مناطـق   سـایر 
عظیمـی  بخـش  و  گرفتنـد  قـرار  آسـا   سـیل 
کـه در  کشـور درگیـر شـدیدترین سـیالبی شـد  از 
کـه تجـاوز  یادهـا مانـده اسـت، امـا در مناطقـی 
کمتـر بـود  بـه حریـم رودخانـه هـا و مسـیل هـا 
یـا پیـش بینـی هـای الزم مثـل الیروبـی رودهـا 

گرفته  و میـزان خروجـی دریچـه سـدها صـورت 
بود یا تاسیسـات مجهز از قبیل سـدها و سـیل 
در  شـدید  هـای  بـاران  داشـت،  وجـود  بندهـا 
فاجعـه ای  آنکـه  بـی  شـدند  جـاری   طبیعـت 
 بیافرینند. همزمان با سیل، بسیاری از جاده ها
و  شـهری  درون  آمـد  و  رفـت  مسـیرهای  و    
بیـرون شـهری در قریـب بـه اتفـاق اسـتان های 
کـوه و  کشـور بـا لغزندگـی، رانـش زمیـن، ریـزش 
گویـی در یـک بـازه زمانـی 15  ... مواجـه شـد. 
روزه شـماری از وقایـع طبیعـی در بیشـتر نقـاط 
یـادگار  بـه  هایـی  ویرانـی  و  رفتنـد  رژه  کشـور 
کـه ترمیـم آنهـا سـالها طـول خواهـد  گذاشـتند 
بسـیاری  پلهـای  کمـر  مـدت  ایـن  در  کشـید. 
راه و جـاده زحمـی  کیلومتـر  شکسـت، صدهـا 
شـدند و زیرسـاخت هـای مسـکونی، صنعتـی 
قابـل  دامپـروری  و  کشـاورزی  خصـوص  بـه  و 
توجهـی بـه ورطه نیسـتی رفت. آنچـه می توان 
گفـت سـیل حیـات و  بـه طـور موجـز و مختصـر 
کـرد و سـالیانی آنـان را  زندگـی بسـیاری را غـرق 

بـه عقـب رانـد. 

 2- ماجـرای سـیل اخیـر مثـل هـر پدیـده و 
که پر از  رخداد دیگری دو نیمه دارد. نیمه ای 
که پر از درس ها  خسـارات و تلفات و نیمه ای 

اول  نیمـه  هاسـت.  اندوختـه  و  هـا  عبـرت  و    
بـرای  لیـوان موجـب درد و رنـج بسـیاری  ایـن 
کنـار شـده اسـت. در  گوشـه و  مـردم ایـران در 
ایـن بخـش مـا شـاهد از دسـت رفتـن زندگی ها 
کـه بخاطر آن  و ماتـرک مـردان و زنانـی هسـتیم 
کشـیده انـد و چـه بسـا بخـش  عمـری زحمـت 
اینهـا دیگـر قابـل بازگشـت، احیـا  از  عمـده ای 
و یـا ترمیـم نیسـت. مـردان و زنـان از خاطـرات 
اولیـه  اثاثیـه  تـا اسـباب و  و یادگارهـای زندگـی 
حیاتشـان را از دسـت داده انـد و دچـار تالمـات 
روحـی، جسـمی و زیان هـای مالی و اقتصادی 
بیشـماری شـده انـد. متاسـفانه زیـان مردمـی 
و  اسـت  سـابقه  بـی  سـیل  خـود  ماننـد   بـه 
کـه مسـئولین مربوطـه و نهادهـای  مـی طلبـد 
دولتـی و عمومـی بـه ایـن بخـش از درد و رنـج 

کافـی مبـذول نماینـد. سـیلزدگان توجـه 
از عبـرت و  لیـوان سـیل خالـی   امـا نیمـه دوم 
برخـی  بـه  بایـد  بخـش  ایـن  در  نیسـت.  امیـد 
قبیـل  از  آن،  از  پـس  و  وقایـع در دوران سـیل 
سونامی همیاری مردمی، اقتدار و قدرتمندی 
سـیل  و  سـدها  مثـل  مهندسـی  هـای  سـازه 
ای جـاده  هـای  تونـل  برخـی  نقـش  و   بندهـا 

نیـروی  و  امکانـات  حضـور  و  آب  انتقـال  در    
انسـانی متعلـق به بخـش خصوصی عمرانی در 

وی دو  ر
 سیل امسال

سرمقاهل
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مقابلـه بـا سـیل و یـاری سـیلزدگان و ... اشـاره 
که مـی توان  کـرد. ایـن همیـاری هـا چنـان بـود 
بـا  سـیل  مهـار  هـا  همیـاری  ایـن  بـدون  گفـت 
شـد. مـی  همـراه  بیشـتری  تلفـات  و   تبعـات 
امدادهـا  ایـن  کـه  اسـت  آن  جالـب  نکتـه   
رویکـرد  بـا  متناسـب  آن  واقعـی  معنـای  بـه 
گرفـت. بـه  مردمـی و احساسـات ملـی صـورت 
کـه  عنـوان مثـال بسـیاری از اعضـای سـندیکا 
امکانـات و تاسیساتشـان در مناطـق سـیلزده 
قـرار  عمرانـی  هـای  پـروژه  اجـرای  جهـت  در 
مسـدود  راههـای  بازگشـایی  درجهـت  داشـت 
شـده، تامیـن امکانـات تغذیـه ای و بهداشـتی 
بـرای سـیلزدگان و مقابلـه بـا توسـعه سـیل بـه 
کـه هیـچ نـام و  گرفتـه شـد امـا نخواسـتند  کار 
نشـانی از آنها در تبلیغات رسـمی و غیر رسـمی 
ایـن سـیل  الوصـف  مـع  باشـد.  وجـود داشـته 
علـی رغـم تلفـات سـنگین خـود، نشـان داد در 
که نهادهای رسـمی غافلگیر می شـوند   جایی 
کاسـتی  بـا  بحـران  مدیریـت  و  مهـار  در   یـا 
مواجـه انـد امکانـات و ظرفیـت هـای مردمـی و 

بخـش هـای غیـر دولتی راهگشاسـت.

و مدیریـت  از مهـار  پـس  اسـت  بدیهـی   -3
چهـره  از  سـیالب  الی  و  گل  زدودن  و  سـیل 
شـهرها و زندگی مردم، باید به سـرعت نسـبت 
فنـی  تاسیسـات  و  شـهری  حیـات  احیـای  بـه 
و زیرسـاختی شـهرها، روسـتاها و سـایر نقـاط 
کرد. دامنه، سـطح تخریب  آسـیب دیده اقدام 
ترمیـم تاسیسـات آسـیب دیـده در  و ضـرورت 
کـه نیازمنـد طراحـی یـک مـدل  سـطحی اسـت 
بـا همیـاری  اسـت. دولـت  بازسـازی  الگـوی  و 
سـایر بخـش هـا توانسـت پیامدهـای سـیل را 
کنـون از دانـش و تـوان و تخصـص  کنـد، ا مهـار 
خصوصـی  بخـش  ویـژه  بـه  هـا  بخـش  همـان 
عمرانـی بـی نیـاز نیسـت. امـا نکتـه مهـم ایـن 
کـه از امکانـات یـا  کـه همـه بخـش هایـی  اسـت 
دانش الزم برای بازسـازی یا ترمیم تاسیسـات 
راسـتای  در  بایـد  برخوردارنـد،  شـده  تخریـب 
احسـاس مسـئولیت ملی قـدم بردارند. چنین 
بلکـه  نیسـت.  بخشـی  و  محـدود  احساسـی 
کشـور و مسـئول  دولـت بـه عنـوان متولـی اداره 
رویکـردی  بایـد  زده  سـیل  مناطـق  بازسـازی 
کثـری  کـه بـه بهـره بـرداری حدا کنـد  را دنبـال 

هـای  بخـش  و  شـود  منجـر  موجـود  منابـع  از 
ملـی  مسـئولیت  حـس  بـا  بایـد  نیـز  عملیاتـی 
ایـن  ترمیـم  بـرای  خـود  دانـش  و  تـوان  همـه 
کمتریـن هزینـه  کیفیـت و  مناطـق بـا بهتریـن 
که  گیرنـد. خوشـختانه ماحصـل مباحثی  بـکار 
در ایـن ایـام در بیـن فعـاالن بخـش خصوصـی 
سـاختمانی  هـای  شـرکت  سـندیکای  ماننـد 
و  نـگاه  همـان  بـه  معطـوف  شـده  ح  مطـر
چنیـن  گـر  ا اسـت.  ملـی  مسـئولیت  احسـاس 
سـیلزده  مناطـق  بازسـازی  سـتاد  بـر  نگاهـی 
نـگاه  بـا  مناطـق  ایـن  بازسـازی  شـود،  کـم  حا
و  مهندسـی  دانـش  رویکـرد  و  بلندمـدت 
بازسـازی  شـد.  خواهـد  تـوام  محـور  تخصـص 
امـکان  بایـد  کـه  اسـت  فرصتـی  مناطـق  ایـن 
بیـن  از  مناطـق  ایـن  در  را  تلـخ  تکـرار حـوادث 
حـوادث  برابـر  در  مناطـق  ایـن  ایمنـی  و  ببـرد 
بایـد  منظـور  بدیـن  گردانـد.  تامیـن  را   مشـابه 
 بر بستر پیشگیری از مخاطرات آتی و پیش بینی
راهکارهـای  تنظیـم  و  احتمالـی  خطـرات    
کـرد. امسـال،  مقابلـه بـا آن اقـدام بـه بازسـازی 
سـال سـیل بـود، سـال 96 سـال زلزله بـود، چه 
آتـی سـال حادثـه ای مشـابه  بسـا سـال هـای 
باشـد. درسـها و عبـرت هـای ایـن حـوادث آن 
بعـدی  تلفـات و خسـارات حـوادث  کـه  اسـت 
یابـد.  کاهـش  و  پیشـگیری  ممکـن  حـد  تـا 
کـه  تلفـات آن اسـت  کاهـش  راه پیشـگیری و 
دیـده،  آسـیب  هـای  زیرسـاخت  بازسـازی  در 

کیفیـت و رقابـت حـذف نشـود و تحـت  عنصـر 
تاثیـر فشـارها و البـی هـای نهادهـای صاحـب 
قـدرت و یا به واسـطه ارتباطـات و رانت جویی 
الزم  و  موثـر  عنصـر  ایـن  از  مسـئوالن  از  برخـی 
گواه  گذشـته  غفلـت صـورت نگیـرد. البته روال 
کـه چنیـن هشـدارهایی، در میـدان  آن اسـت 
کیفیـت  و  گیـرد  نمـی  قـرار  توجـه  مـورد  عمـل 
ح هـا فـدای رانـت هـا و یـا  کمیـت طـر و حتـی 

اقتـدار برخـی نهادهـا مـی شـود.
کـه در ایـن فراینـد بایـد   نکتـه بعـدی آن اسـت 
اداره  اسـتانداردهای مدیریـت  بازشناسـی  بـه 
ابهامـات  برخـی  تکلیـف  و  پرداخـت  کشـور 
ماننـد اینکـه سـد بسـازیم یـا نسـازیم را روشـن 
کـرد. بایـد بـر اسـاس منافـع فـوری و اضطـراری 
و  کشـاورزی  و  شـرب  آب  تامیـن  )ماننـد 
امنیـت  )تامیـن  پایـدار  منافـع  و  صنعتـی( 
حقآبـه  و  طبیعـی  حـوادث  قبـال  در  انسـانی 
کـرد.  ریـزی  برنامـه  بـه  اقـدام  محیـط زیسـت( 
کالم آنکـه شـرایط اخیـر فرصتـی بـرای  مخلـص 
تمرین و مانور در قبال سـیل های احتمالی یا 

شـود.  قلمـداد  طبیعـی  وقایـع  سـایر 
از عبرت های سـیل اخیر باید به هشیارسـازی 
مـردم  حتـی  و  گـذاران  سیاسـت  متولیـان، 
کـدام از اینهـا نقشـی در مهـار  عـادی اسـت. هـر 
سـیل  خسـارات  تشـدید  بالعکـس  یـا  سـیل 
که این  داشـته اند. حال زمان مناسـبی اسـت 
 نقـش هـا بازخوانـی شـوند. در خوانـش هـای

در  کـه  اسـت  خطـرات  و  هـا  آسـیب  مجـدد   
گـر در اسـتان هـای دیگـری ماننـد  مـی یابیـم ا
و...  خراسـان  اصفهـان،  کرمـان،  فـارس، 
هـا  چالـش  چـه  بـا  افتـد  راه  بـه  سـیلی  چنیـن 
و  آن  بـا  مقابلـه  راه  و  ایـم  مواجـه  معضالتـی  و 

اسـت.  کـدام  موثـر  راهـکار  یافتـن 
کـه دانـش، تخصـص و  کیـد داریـم  تا پایـان  در 
 امکانات فنی و مهندسی سندیکای شرکت های

بازسـازی  راسـتای  در  ایـران  سـاختمانی 
بـر  مطلـوب  کیفیـت  بـا  دیـده  آسـیب  مناطـق 
در  سـندیکا  ایـن  نیسـت.  پوشـیده  فـن  اهـل 
راسـتای عمـل بـه وظیـف و مسـئولیت خود در 
برابـر سـیلزدگان عزیـز آمادگـی دارد الگو و مدلی 
کند  بـرای بازسـازی مناطـق آسـیب دیـده ارائه 
کـه در آن احسـاس همیـاری بـا مـردم سـیلزده 
کیفـی زیـر سـاخت هـای عمرانـی این  و ارتقـای 

گـردد.  مناطـق بیـش از پیـش تامیـن 

 دانــش، تخصــص و امکانــات فنــی و 
هــای  شــرکت  ســندیکای  مهندســی 
ساختمانی ایران در راستای بازسازی 
کیفیــت  بــا  دیــده  آســیب  مناطــق 
مطلوب بر اهل فن پوشــیده نیست. 
بــه  عمــل  راســتای  در  ســندیکا  ایــن 
برابــر  در  خــود  مســئولیت  و  وظیــف 
ســیلزدگان عزیــز آمادگــی دارد الگــو و 
مدلی بــرای بازســازی مناطق آســیب 
کــه در آن احســاس  کنــد  دیــده ارائــه 
همیــاری بــا مــردم ســیلزده و ارتقــای 
کیفــی زیــر ســاخت های عمرانــی این 

گردد  مناطق بیش از پیش تامین 
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 نشست

مدیــره  هیــات  مشــترک  نشســت  اولیــن 
ســندیکای شــرکتهای ســاختمانی ایــران  بــا 
اعضــای آن روز یکشــنبه 8 اردیبهشــت برگــزار 
شــد و حاضــران بــه بررســی مســائل پیــش روی 
صنعــت احــداث و نحــوه همیــاری ایــن صنعت 
در رونــد همیــاری بــا هموطنــان آســیب دیــده و 
بازســازی خســارات ناشــی از ســیل پرداختنــد. 

 در آغــاز ایــن نشســت مهندس بهمــن دادمان
 رئیس هیات مدیره سندیکا ضمن خیرمقدم

بــا  جلســه  ایــن  کــرد  عنــوان  حاضــران  بــه   
کنــکاش  اعضــا،  بازدیــد  و  دیــد  محــور  ســه 
و  صنعــت  در  رو  پیــش  مســائل  پیرامــون 
حرفــه پیمانــکاری و همفکــری در خصــوص 
ــه  ک ــزی  ــان عزی ــب هموطن ــا مصائ ــاری ب همی
ــرای آنهــا پیــش آورده، تشــکیل  ســیل اخیــر ب
کســب و  شــده اســت. صنف ما در شــرایطی از 
کــه بــه زعــم بســیاری از بــزرگان،  گرفتــه   کار قــرار 
قبــا نظیــر آن را تجربــه نکــرده اســت. در حــال 
مشــکات  و  محدودیتهــا  معضــات،  حاضــر 
فــراوان، وضعیــت ناهنجــاری را بــرای فعالیــت 

در ایــن حــوزه بــه وجــود آورده اســت.

وی افــزود: در ابتــدای ســال عاقــه ای نداریــم 
ــه وارد جزئیــات مســائل و مشــکات صنــف  ک
شــویم امــا در عیــن حــال بــه همفکــری و خــرد 
جمعــی و نقطــه نظــرات اعضــای خــود نیــاز 
داریــم تــا از آنهــا بــرای تدویــن برنامــه ســال 
1398 اســتفاده نماییــم. مهم تریــن مســئله 
ــه  ک ــی اســت  ــه مــا تامیــن مال ــه حرف ــوط ب مرب
نیــز  مــا  حرفه منــدان  گرفتاری هــای  اغلــب 
ــه بودجــه  ــا توجــه ب از همیــن ناحیــه اســت. ب
ســال 1398 شــرایط تامیــن مالــی مطلوب تــر 
دشــواری شــرایط  و  نیســت  گذشــته   از 

 پیش روی ما است. 

ا  دی ای س ین نشســت هیات مدیره و اع در او
یت در ســال 98 م سیل بهاری و و

اری بررسی شد یمان  حرفه 

د هاد خ یش ت احدا  ن ص ا ف
ده را  ا سیل ه بازســای م  برای نح

د ه می  ت ارا به دو
 

همفکری اعضای سندیکا 
برای همیاری سیلزدگان 

نشست
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رئیــس هیــات مدیــره ســندیکا افــزود: علیرغــم 
افزایــش  شــاهد  تنهــا  نــه  قیمتهــا  افزایــش 
کاهــش آن  بودجــه عمرانــی نبویــم بلکــه بــا 
بــر  عــاوه  می دهــد  نشــان  کــه  مواجه ایــم 
ســال  کــه  طرح هایــی  جــاری  طرح هــای 
بــا  رســیده اند  قــرارداد  مرحلــه  بــه  گذشــته 
پرداخت هــا  در  تاخیــر  و  کمبــود  مصیبــت 
کــه بــا  مواجــه خواهنــد بــود. عــاوه بــر ایــن 
قبــول  عــدم  و  آنهــا  تنزیــل  و  اوراق  موضــوع 
مواجــه  اجرایــی  دســتگاههای  توســط  آن 

. هســتیم
مســائل  بــه  توجــه  بــا  کــرد:  تصریــح  وی 
ــا ابهــام روبــرو اســت.  موجــود، آینــده صنــف ب
کیــد  ــا ایــن وجــود هیــات مدیــره ســندیکا تا ب
کــه وظیفــه ملــی و صنفــی مــا  بــر ایــن دارد 
کاری و ســرمایه انســانی  بقــای ســازمانهای 
ملــی  ثــروت  ســازمانها  ایــن  اســت،  آنهــا 
انســانی  نیــروی  و  می شــوند  محســوب 
مجــرب و ماشــین آالت آنهــا ظرفیــت مقبولــی 
تــاش  آن  حفــظ  بــرای  بایــد  کــه  هســتند 
کنیــم. در شــرایط مطلــوب و نامطلــوب، ایــن 
کنیــم  مــا هســتیم مــا بایــد بمانیــم و خدمــت 
و چنیــن ظرفیت هــای ارزشــمندی را حفــظ 

کنیــم. 
گفــت: ســندیکا و هیــات مدیــره و  دادمــان 
فعالیــت  بــه   1398 ســال  در  آن  دبیرخانــه 
خــود در جهــت ایفــای حقــوق اعضــا، ارائــه 
و  و حــل مســائل صنفــی  آنهــا  بــه  خدمــات 
پیرامونــی خــود ادامــه خواهــد داد. در عیــن 
حــال بایــد بــه دنبــال راه حل هــای بنیادینــی 
بــرای بقــای حرفــه پیمانــکاری باشــیم و در 
ــم از نقطــه نظــرات شــما  ایــن مســیر امیدواری
ــه  ــی ب ــدد خــرد جمع ــا م ــا ب ــویم ت ــد ش بهره من

بپردازیــم.  ســال 1398  اســتراتژی  تدویــن 

در بخــش دیگــری از ایــن نشســت مهنــدس 
شــرکت  مدیرعامــل  رضــوی  طهماســب 
ــه  ــک ب کم ــرای  ــرد: ب ک ــوان  ــوب عن ــران جن ته
کثــر شــرکتهای عضــو از طریــق  ســیل زدگان ا
مختلــف  مناطــق  در  خویــش  کارگاه هــای 
کمک رســانی و اســتفاده از تــوان  نســبت بــه 

کرده انــد.  اقــدام  لجســتیک  و  مهندســی 
جــای  بــه  کــه  دولــت  از  انتقــاد  ضمــن  وی 
پاســخگو بــودن، بــه طــرح ســوال و انتقــاد از 
معرفــی  داد  پیشــنهاد  می پــردازد،  شــرایط 
در  احــداث  صنعــت  بــرای  کاندیدایــی 
ــرد،  گی ــرار  ــی ق ــورد بررس ــس م ــات مجل انتخاب
کــرد: یکــی از مشــکات  وی همچنیــن تصریــح 
ایــن  روی  کیــد  تا پیمانــکاران،  کثــر  ا بــزرگ 
کارفرمــا  بایــد /  کــه »پیمانــکار  اســت  نکتــه 
کــه بــه دلیــل قدیمــی بــودن متــن  می توانــد« 
قراردادهــا اســت و بایــد دربــاره آن تجدیــد نظــر 
ــه  ــد ب ــر ایــن بنــده معتقــدم بای شــود. عــاوه ب
جــای ضمانت نامــه از بیمــه نامــه اســتفاده 

شــود. 
مهنــدس  ایــن نشســت،  از  دیگــری  فــراز  در 
هیــات  دیگــر  عضــو  ملکیانی فــرد  منوچهــر 
کــه  مطالبــی  خصــوص  در  ســندیکا  مدیــره 
کــرد:  مهنــدس رضــوی پیشــنهاد داد، عنــوان 
کاندیدایــی  معرفــی  تجربــه  قبــا  ســندیکا 

انتخابــات  در  احــداث  صنعــت  بــرای 
مهنــدس  ورود  اســت.  داشــته  را  مجلــس 
شــورای  تــاش  محصــول  مجلــس  بــه  ادب 
کــه از 4 تشــکل آن زمــان  سیاســتگذاری بــود 
ــود. شــورای سیاســت گذاری  تشــکیل شــده ب
مجلــس  در  نماینــده ای  گرفــت  تصمیــم 
داشــته باشــد و توانســتیم مهندس ادب را به 
مجلــس بفرســتیم. امــا نتایــج حاصــل از ایــن 
کافــی نبــود. فکــر داشــتن  اقــدام بــرای صنــف 
و  اســت  خوبــی  ایــده  مجلــس  در  نماینــده 
کــه  بهتــر اســت بــه جــای انتخــاب نماینــده ای 
الزم اســت بــه تاییــد شــورای نگهبــان برســد از 

کــه مــورد  نماینــدگان تائیــد شــده  ایــن شــورا 
کنیــم.  اقبــال حرفــه مــا هســتند، حمایــت 

کــرد: در مــورد شــرایط قــراردادی  وی تصریــح 
ــه دنبــال  ــا ب ــه م ک ــز حــدود 30 ســال اســت  نی
اصــاح شــرایط عمومــی پیمــان و عادالنه تــر 
صــرف  وجــود  بــا  امــا   ، هســتیم  آن  شــدن 
انــرژی و زمــان زیــاد، شــرایط عمومــی پیمــان 
از  اســتفاده  دربــاره  شــد.  وتــو  مــا  مدنظــر 
مــا  ضمانت نامــه  جــای  بــه  بیمه نامــه 
را  وزیــران  هیــات  مصوبــه  بــار  دو  توانســتیم 
بگیریــم و بــا صــرف ســاعتها زمــان، از ســازمان 
کــه بیمــه  کنــد  برنامــه خواســتیم راهــی بــاز 
نامــه جایگزیــن ضمانت نامــه شــود. آن موقــع 
آقــای همتــی رئیــس بیمــه ایــران بــود و عنــوان 
کار شــما  کــردن  کــرد بدنــه بیمــه امــکان بیمــه 
و جلوگیــری از ضبــط ضمانت نامــه را نــدارد. 
شــرایط  بررســی  جلســات  در  افــزود:  وی 
عطــاءاهلل  مهنــدس  نیــز  پیمــان  عمومــی 
کــه طبــق آن  کردنــد  هاشــمی بحثــی را مطــرح 

کیفیــت  پیمانــکار عــاوه بــر ضمانت نامــه بایــد 
شــد  اســتدالل  کــه  کنــد  بیمــه  را  خــود  کار 
کار را بــه دنبــال  کــردن  گــران  ایــن امــر عمــا 
دارد، بیمــه نیــز ایــن پیشــنهاد را نپذیرفــت. 
که  منظــورم از تشــریح ایــن اقدامــات ایــن بــود 
کــدام از ایــن مــوارد  بدانیــد مــا در مــورد هیــچ 
گرچــه بارهــا بــا  در ابتــدای مســیر نیســتیم، ا
صــرف وقــت بــه نقطــه صفــر برگشــته ایم. وی 
کــرد: شــرایط را همه می دانید  کیــد  در پایــان تا
امــا بایــد بــرای بقــا و اســتمرار فعالیــت شــرکتها 

راه حــل مناســبی ارائــه دهیــم. 
بــاره عنــوان  ایــن  نیــز در  مهنــدس دادمــان 
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 نشست

کــرد بــر اســاس مــاده 4 بنــد »پ« از آیین نامــه 
صــادره  ضمانت نامــه  دولتــی،  تضامیــن 
توســط موسســات بیمه گــر دارای مجــوز الزم 
بــرای فعالیــت و صــدور مجــوز الزم از ســوی 
ــد  ــورد تایی ــی م ــاظ قانون ــه لح ــزی ب ــه مرک بیم
کار اســتنکاف  ــر بیمه هــا از ایــن  گ ــی ا اســت ول

اســت.   دیگــری  موضــوع  می کننــد 
در ادامــه ایــن جلســه مهنــدس علــی اصغــر 
موسســه  امنــای  هیــات  عضــو  گلســرخی 
کرد:  تحقیــق و توســعه صنعت احــداث عنوان 
کمیــت قاعــده  بعــد از نزدیــک بــه 60 ســال حا
نادرســت »آنهــا می تواننــد و مــا بایــد«، قانــون 
که در  کار تصویب شــد  کســب و  بهبــود فضــای 
 24 بنــد آن بــر خــاف رویــه قبلــی اســت و  ایــن 
گانــه بایــد و بخــش خصوصــی  بــار »قــوای ســه 
کشــور مــا  گرچــه در  می توانــد« شــده اســت. ا

کــه  عمومــا قوانیــن وضــع می شــود بــدون ایــن 
اجــرا شــود امــا در نهایــت ایــن مســیر بایــد طــی 
شــود. وی پیشــنهاد داد بــرای حصــول نتیجه 
بهتــر بایــد همگرایی بیشــتری داشــته باشــیم، 
ــد  ــدای واح ــون و ص ــتن تریب ــتای داش در راس
نیــز الزم اســت تشــکیل فدراســیون احــداث را 

جدی تــر بررســی نماییــم.

ســندیکای  دبیــر  گابتونچــی  ایــرج  دکتــر 
شــرکتهای ســاختمانی ایــران در ایــن نشســت 
گفــت: هیــات مدیــره ســندیکا زمــان زیــادی 
را صــرف بررســی مشــکات صنــف و ارائــه راه 
کــرده اســت امــا امــروز در نظــر داریــم از  حــل 
کنیــم و بدانیــم  ــگاه  ــه مســائل ن منظــر شــما ب

گــر شــما بــه جــای هیــات مدیــره بودیــد در  ا
کنونــی چــه چیزهایــی را هــدف قــرار  شــرایط 

می کردیــد.  پیگیــری  و  می دادیــد 
جلســه  ایــن  واقــع  در  افــزود:  ســندیکا  دبیــر 
بــرای تبــادل آرا و هم اندیشــی اســت تــا بدانیم 
عنــوان  بــه  پیمانــکاران  فعلــی،  شــرایط  در 
افــرادی حرفــه ای و ســندیکا بــه عنوان تشــکل 
دهنــد.  انجــام  بایــد  اقدامــی  چــه  صنفــی 
کارهــا  موجــود  قراردادهــای  خصــوص  در 
بایــد ادامــه یابــد یــا منتظــر مشــخص شــدن 
وضعیــت عمرانــی باشــیم؟ آیــا بایــد همچنــان 
بــرای اصــاح شــرایط عمومــی بجنگیــم؟ آیــا 
را  قراردادهــا  اتمــام  درخواســت  اســت  الزم 
کــه امــروزه درگیــر  بکنیــم یــا بگوییــم دولــت 
بودجــه  نمی توانــد  و  هســت  ســیل  مســائل 
را اختصــاص دهــد شــش مــاه تــا یــک ســال 

را  دولــت  بایــد  آیــا  کنــد.  متوقــف  را  کارهــا 
کارهــا را ادامــه می دهیــم  کــه مــا  کنیــم  مجــاب 
و در قبــال آن دولــت هــم بایــد خســارت ناشــی 
کنــد؟  از عــدم پرداختهــا را بــه نحــوی جبــران 
ــا بایــد بــه امیــد بهتــر شــدن اوضــاع شــرایط  آی
کنیــم یــا نــه، و ســایر »آیا«هــا  موجــود را حفــظ 

کــه شــما بایــد بــه آن پاســخ دهیــد.  
کار بگیریــم و  گابتونچــی افــزود: آیــا بایــد  دکتــر 
کــه همــه چیــز آن تنظیــم شــده  در مناقصاتــی 
کــردن  کار  کنیــم یــا بایــد برویــم و شــکل  شــرکت 
کنیــم و از مشــارکتهای عمومــی  خــود را عــوض 
-خصوصــی بهره منــد شــویم. آیــا بایــد تــن بــه 
گرفتــن بــا هــر رقــم و بــه هــر قیمتــی بدهیــم  کار 
کــه اصــا  تــا چــراغ شــرکت روشــن بمانــد یــا ایــن 
بــه فکــر راه حــل تشــکلی و صنفــی جدیــدی 
مســیر  و  ســابق  اقدامــات  بایــد  آیــا  باشــیم. 
بودجه نویســی  و  تعدیــل  روی  تاثیرگــذاری 
بــا نماینــدگان دولــت  و ... را طــی جلســات 

کار دیگــری انجــام دهیــم.  ــا  کنیــم ی دنبــال 
بــرای  روزهــا  و  ســاعتها  مــا  کــرد:  کیــد  تا وی 
مالیــات،  بیمــه،  بودجــه،  اصــاح  تعدیلهــا، 
شــرایط عمومــی پیمــان و ســایر مــوارد مبتابه 
در  و  امــروز  آیــا  کشــیده ایم.  زحمــت  صنــف 
8اردیبهشــت 98 بایــد دنبال همــان اقدامات 
8 اردیبهشــت ســال 97 برویــم یــا بــا توجــه بــه 
کارهــای دیگــری  شــرایط حــادث شــده دنبــال 

ــد؟  ــر می کنی ــه فک ــما چ ــیم، ش باش

در بخــش دیگــری از ایــن نشســت مهنــدس 
توحیــد زورچنــگ عضــو دیگــر هیــات مدیــره 
می کنــم  پیشــنهاد  مــن  کــرد:  عنــوان  نیــز 
تشــکیل  پیشــنهاد  جلســه  در  حاضریــن 
کننــد و  فدراســیون احــداث را جدی تــر نــگاه 
هیــات مدیــره محتــرم دوره بیســت و ســوم آن 

نمایــد. پیگیــری  را 
دیگــر  عضــو  مســعودی  ســیامک  مهنــدس 
ایــن  روی  کیــد  تا ضمــن  نیــز  مدیــره  هیــات 
بــه عنــوان عضــو هیــات مدیــره  نــه  کــه  امــر 
کــه بــه عنــوان یــک عضــو از ســندیکا صحبــت 
انــواع  ســندیکا  کــرد:  خاطرنشــان  می کنــد، 
کــه لــه یــا علیــه مــا بیــرون می آیــد  اســنادی 

مهندس  دادمان:
»پ«  بنــد   4 مــاده  اســاس  بــر   
دولتــی،  تضامیــن  آیین نامــه  از 
توســط  صــادره  ضمانت نامــه 
موسســات بیمه گــر دارای مجــوز 
صــدور  و  فعالیــت  بــرای  الزم 
مجــوز الزم از ســوی بیمه مرکزی 
بــه لحــاظ قانونــی مــورد تاییــد 
گــر بیمه هــا از ایــن  اســت ولــی ا
کار اســتنکاف می کننــد موضــوع 

دیگری است   

نشست
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کمتریــن  را بررســی و در آنهــا ورود می کنــد تــا 
آســیب و بی انصافــی ممکــن در آنهــا باشــد. 
دادن  ســوق  دنبــال  بــه  ســندیکا  در  مــا 
همــه مســائل در جهــت منافــع پیمانــکاران 
بــه  را  مســائل  داریــم  ســعی  بلکــه  نیســتیم 
کــه هــم بــه  ســمت انصــاف و عقانیــت ببریــم 
نفــع مســائل ملــی و هــم در راســتای منافــع 

اســت. صنفــی 
کــه  موضوعاتــی  تمــام  بــر  عــاوه  گفــت:  وی 
ــرده اســت و  ــون پیگیــری می ک کن ــا  ســندیکا ت
گــر قطــع شــوند،  همــه آنهــا واجــب هســتند و ا
وضــع از ایــن هــم بدتــر می شــود، بایــد بــا توجــه 
کــه بودجــه موجــود بــا پتانســیل  بــه ایــن نکتــه 
مهندســی حاضــر همخوانــی نــدارد، بــه یــک 
ــه تکلیــف  ک کنیــم  ــت را مجــاب  شــیوه ای دول
مشــخص  را  مانــده  زمیــن  روی  پروژه هــای 
کنــد، بایــد بــه دولــت فشــار بیاوریــم تــا برنامــه 
از  خــروج  بــرای  را  خــود  مشــخص  و  دقیــق 
صنعــت  تحمــل  غیرقابــل  و  ســخت  شــرایط 
احــداث و تعییــن تکلیــف پیمانــکاران اعــام 
کــره بنشــیند  گــر دولــت پــای میــز مذا کنــد. ا
ــه  ک ــه برنامــه خــود خواهــد شــد  ــه ارائ ناچــار ب
شــرایط  بهبــود  بــرای  خوبــی  شــروع  نقطــه 

موجــود اســت. 
مهنــدس داوود شــهبازی عضــو هیــات مدیــره 
کیــد  تا نیــز  ایســتا  ســاختمان  فــوالد  شــرکت 
کــرد بــه نظــر مــن اســتعدادی در دولــت بــرای 
مــا  و  نــدارد  وجــود  پروژه هــا  مالــی  تامیــن 
کار جمعــی انجــام  بایــد بــا محوریــت ســندیکا 
کنیــم و پــول  دهیــم، ظرفیــت زنــده ای ایجــاد 

را از دســت مــردم بگیریــم. 

مهندس شــعبان یوســفیان عضو دیگر هیات 
گفــت: یکــی از خصوصیــات بــارز  مدیــره نیــز 
کــه پیمانــکاران  انســان انعطاف پذیــری اســت 
گرچــه  از ایــن نعمــت بهــره بیشــتری برده انــد ا
کامــی  بی مهــری  بــا  گذشــته  ســالهای  در 
ایــن  هــر چــه در  و عملــی مواجــه شــده اند. 
ســالها پیــش رفته ایــم دســت شــرکتهای شــبه 
دولتــی پرتــر شــد و دســت بخــش خصوصــی 
ــه  ک ــه جایــی رســیده  کنــون ب ــد، ا ــر مان خالی ت

بایــد تکلیــف بخــش خصوصــی روشــن شــود 
کــه آیــا قــرار اســت ایــن بخــش باشــد یــا نــه و 
گــر قــرار اســت باشــد بایــد ســهم آن مشــخص  ا

شــود. 
مهنــدس محمــود مصطفــی زاده عضــو دیگــر 
کــه  کارهایــی  ــرد:  ک هیــات مدیــره نیــز عنــوان 
کار  کســب و  کردن مســیر  ســندیکا برای هموار 
ــال ادامــه داشــته  ــالیان س ــد س ــام می ده انج
گرچــه بــه نتیجــه مــورد نظــر نرســیده اســت.  ا
کامــا از مســئولیت  ــت  ــی دول کنون در شــرایط 
کــرده و بــه جــای پاســخگو  خــود شــانه خالــی 
کمیــت  حا اســت،  شــده  پرسشــگر  بــودن، 
خــود منتقــد شــده اســت و معلــوم نیســت از 
کمیــت تاجــر  کســی انتقــاد می کنــد. حا چــه 
کــه در اختیــار آن  کشــور  کل ثــروت  ــا  شــده و ب
ــت.  ــده اس ــی ش ــش خصوص ــب بخ ــت رقی اس

کثــر بانکهــا وضعیــت  کــه ا وی بــا بیــان ایــن 
روز  مــا  خارجــی  روابــط  و  ندارنــد  خوبــی 
آیــا  کــرد:  تصریــح  اســت  شــده  بدتــر  روز  بــه 
می شــود در چنیــن شــرایطی بــدون ارتبــاط 
کــرد. بــا ایــن وضــع  مناســب بــا دنیــا زندگــی 
مــن بعیــد می دانــم بخــش خصوصــی تــوان 
میــزان  مگــر  باشــد  داشــته  ســرمایه گذاری 
ــم ســرمایه گذاران  ــی. بعیــد می دان بســیار جزئ
بــه  حاضــر  شــرایط  ایــن  در  هــم  خارجــی 

باشــند.  ســرمایه گذاری 
مــا  کــه  اســت  روزی  امــروز  کــرد:  کیــد  تا وی 
کارفرمایــی بایــد بــه  بــه عنــوان یــک تشــکل 
انســجام خــود بیافزاییــم و بتوانیــم بــا اعتــراض 
کنیــم  کمیــت آنهــا را وادار  ــه حا مدنــی خــود ب
کــره بــا مــا بنشــینند و پیشــنهادهای  بــه مذا
اشــتغال  مســئله  واقــع  در  بپذیرنــد.  را  مــا 

ــت  ــک هف ــا ی ــدام از م ک ــر  ــت، ه ــا اس ــت م دس
کار  ــرادی  ــا اف کارگاههــای م تپــه هســتیم و در 
ــر روزی وارد عرصــه مطالبــات  گ کــه ا می کننــد 
ــوارتر  ــت دش ــرای دول ــرایط ب ــوند ش ــری ش کارگ

خواهــد شــد.   
کنیــم  وادار  را  دولــت  بایــد  افــزود:  وی 
ســرمایه های موجــود در دســت خــود را وارد 
زیربناهــای  ســاخت  و  اقتصــادی  چرخــه 
بــدون  بایــد  ایــن مســئله  کننــد،  توســعه ای 
ارتبــاط  در  کــه  چــرا  شــود  مطــرح  تــرس 
مــا  کشــور  سرنوشــت  و  آینــده  بــا  تنگاتنــگ 
ــوش  ــت را فرام ــد دول ــا بای ــت م ــت. در نهای اس
شــویم.  گفتگــو  وارد  کمیــت  حا بــا  و  کنیــم 
مدیرعامــل  ظاهــری  عیــن اهلل  مهنــدس 
شــرکت لمبه کــوب و عضــو دیگــر هیــات مدیــره 

ج گالبتونچی: دکتر ایر
زمــان  ســندیکا  مدیــره  هیــات   
زیادی را صرف بررسی مشکالت 
صنف و ارائه راه حل کرده اســت 
امــا امــروز در نظــر داریــم از منظر 
کنیــم و  شــما بــه مســائل نــگاه 
گر شــما به جــای هیات  بدانیــم ا
کنونی  مدیــره بودیــد در شــرایط 
قــرار  هــدف  را  چیزهایــی  چــه 

می دادید و پیگیری می کردید  
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 نشست

کار در حــوزه  کــرد: بــرای انجــام   نیــز عنــوان 
پیمانــکاری اراده و پــول الزم اســت. بــه جــای 
ــورد اراده  ــود، در م ــه اوراق داده می ش ک ــول  پ
نیــز، متاســفانه ایــن امــر در طــرف دولتی دیده 
بــرای  مــا  پیگیری هــای  چنانچــه  نمی شــود 
کمیســیون  کارگــروه مشــترک بــا  تشــکیل یــک 
کنــون و علیرغــم  عمــران از زمســتان 1396 تــا 
پیگیــری مــداوم مــا بــه نتیجه نرســیده اســت. 

مهنــدس  بخــش  ایــن  پایانــی  بخــش  در 
علیرضــا ناصــر معدلــی رئیــس هیــات مدیــره 
کــرد: انتقاد بــدون ارائه  شــرکت پرلیــت عنــوان 
راه حــل نــه تنهــا مفیــد نیســت بلکــه باعــث 
ــود  ــرخوردگی می ش ــی و س ــای منف ــاد فض ایج

ــه  ــاز ب ــا در ایــن شــرایط نی ــانی م و نیــروی انس
روحیــه دارد. بــه جــای انتقــاد از دولــت خــود 
ببینیــم  و  رئیــس جمهــور بگذاریــم  را جــای 
موجــود  وضــع  بــرای  بودیــم  او  جــای  گــر   ا

چه راه حلی داشتیم. 
خصوصــی  بخــش  بــه  ظلــم  از  افــزود:  وی 
ــا  ــه م ک ــت  ــا اس ــوال اینج ــا س ــد ام ــت ش صحب
کــه بــه مــا شــده چــه  در مقابــل ظلم هایــی 
کــه اقتصــاد مــا دولتــی  کرده ایــم؟ آیــا زمانــی 
بمــب  بزرگتریــن  کــه  شــدیم  متوجــه  شــد 
و در  اســت  اقتصــاد دولتــی شــدن  تخریبــی 
از 40 ســال  کردیــم؟  بــاره چــه اقدامــی  ایــن 
کنــون نیــز سیاســتهای ابرقدرتهــای  پیــش تــا 
ــر علیــه مــا بــوده اســت، نمونــه ای هــم  دنیــا ب

کشــور بتوانــد 40 ســال  کــه یــک  وجــود نــدارد 
کنــد. ایســتادگی  ایــن مشــکات  در مقابــل 

داد  همــه  کــه  زمانــی  کــرد:  تصریــح  وی 
ایجــاد  انشــعاب  و  نشــوید  متفــرق  می زدنــد 
گــوش دادیــم یــا رفتیــم و انجمن  نکنیــد آیــا مــا 
جدیــد تشــکیل دادیــم؟ قــرار نیســت دور هــم 
کنیــم، چرا  جمــع شــویم و در برابــر ظلــم اقــدام 
جمــع نشــدیم و اقــدام نکردیــم. هــر شــرکت 
ــت طلبــکار اســت، چــرا  میلیاردهــا دالر از دول
کنیــم  دور هــم جمــع نشــدیم و آن را مطالبــه 
کــه  و بگوییــم تنهــا بخــش خصوصــی اســت 

می توانــد اقتصــاد را ســر و ســامان دهــد. 
از خســارات  آمــاری  مــا  آیــا  کــرد:  کیــد  تا وی 
انجــام  و  اقتصــاد  شــدن  دولتــی  از  ناشــی 
کردیــم و منتشــر  پروژه هــا توســط دولــت تهیــه 
نمودیــم؟ بــه نظــر مــن بایــد ایــن آمــار را تهیــه 

از طلب هــای  گزارشــی  ارائــه  و ضمــن  کنیــم 
جمــع شــده بخــش خصوصــی بــا دولــت بــه 
ــن  ــان ای ــا بی ــی ب ــینیم. ناصرمعدل ــو بنش گفتگ
کــه متاســفانه مــا افــراد متفــرق و ظلم پذیــری 
کیفیــت و  کــرد: بایــد از هزینــه  کیــد  هســتیم تا
ــش  ــط بخ ــده توس ــام ش ــای تم ــان پروژه ه زم
بــا مســتندات  کنیــم و  دولتــی آمــاری تهیــه 
چــه  موضــوع  ایــن  دهیــم  نشــان  موجــود 

کــرده اســت.  کشــور وارد  خســاراتی را بــه 
جمع بنــدی  در  نیــز  دادمــان  مهنــدس 
عنــوان  نشســت  ایــن  نخســتین  بخــش 
در  داد  نشــان  حاضــران  صحبتهــای  کــرد: 
خصــوص بقــای حرفــه و تاشــهای ســندیکا 
وجــود  نظــر  اتفــاق  بحــران  از  خــروج  بــرای 
کنــار رفتــن شــرکتهای  دارد. دوســتان از لــزوم 
کارهــا  کار و ســپردن  کســب و  دولتــی از فضــای 
کــه  کردنــد  صحبــت  خصوصــی  بخــش  بــه 
ــل  ــد در تعام ــائل بای ــایر مس ــئله و س ــن مس ای
راهکارهــای  شــود.  پیگیــری  دولتمــردان  بــا 
هیــات  در  فرمودیــد  مطــرح  کــه  مختلفــی 
ــا فراینــدی منســجم مــورد بررســی  ــره و ب مدی

گرفــت.  خواهــد  قــرار 

کــه بــه موضــوع  در بخــش دوم ایــن نشســت 
ســیل اخیــر و چگونگــی همیــاری ســندیکا و 
اعضــای آن بــا ســیل زدگان اختصــاص داشــت 
کــرد: مــا بــه  مهنــدس بهمــن دادمــان عنــوان 
عنــوان یــک ســازمان صنفــی، حرفــه ای و ملی 
اجتماعــی  تعهــد  فراینــد  در  می دانیــم  الزم 
ــته  ــه داش ــر توج ــیل اخی ــوع س ــه موض ــود ب خ
ــه ســندیکا در تاریــخ 70  ک باشــیم، همچنــان 
از  ناشــی  آســیبهای  جبــران  در  خــود  ســاله 

ــت.   ــوده اس ــدم ب ــش ق ــی پی ــوادث طبیع ح
کــرد: وضعیــت ســیل زدگان هنــوز  کیــد  وی تا
و  گلســتان  در  هنــوز  و  نرســیده  ســامان  بــه 
خوزســتان تــداوم دارد، در لرســتان نیــز آثــار 
از  بســیاری  اســت.  نشــده  زدوده  حادثــه 
هســتند،  فاجعــه  درگیــر  همچنــان  مناطــق 
اســت.  نکــرده  چندانــی  تفــاوت  شــرایط  و 
و  مشــارکت  نحــوه  دربــاره  مدیــره  هیــات 
کــرده و در نهایــت اقدامــات  همیــاری بحــث 

مهندس  ناصرمعدلی : 
کیفیــت و زمان   بایــد از هزینــه 
پروژه های تمام شــده توســط 
تهیــه  آمــاری  دولتــی  بخــش 
کنیــم و بــا مســتندات موجــود 
نشــان دهیم این موضوع چه 
وارد  کشــور  بــه  را  خســاراتی 

کرده است 

نشست
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ترمیــم  و  هموطنــان  بــه  کمــک  بــرای  کلــی 
زیرســاختها را شــامل تامیــن نیازهــای اولیــه و 
کمکهــای  کاالهــا، خدمــات فنــی و مهندســی، 
مشــکات  بــرای  ماشــین آالتی  و  تجهیزاتــی 
کمــک نقــدی بــه ســازمانهای مســئول  اولیــه، 
کن  مســا و  ابنیــه  بازســازی  در  مشــارکت  و 

اســت. کــرده  ارزیابــی 
کــرد:  رئیــس هیــات مدیــره ســندیکا عنــوان 
ســرمایه- شــکل  دو  در  می توانــد  بازســازی 
خدمــات  ارائــه  و  مالــی  تامیــن  و  گــذاری 
احــداث، و یــا تامیــن بخشــی از ســرمایه گذاری 
و تامیــن مالــی و ارائــه خدمات احداث باشــد. 
هیــات مدیــره بــا بررســی جوانــب امــر اقــدام 
در ســه زمینــه را بــه اعضــای خــود پیشــنهاد 
بــه  را  ایــن خصــوص حاضــران  می کنــد و در 
ــد: ارائــه پیشــنهاد و همفکــری دعــوت می کن
ارائــه  و  مهندســی  و  فنــی  1-خدمــات 
شــده،  کارشناســی  پیشــگیرانه  نســخه های 
ایجــاد ارتبــاط بــا جامعــه مهندســان مشــاور و 
ســایر دســت انــدرکاران صنعــت آب بــه منظــور 
بــرای  کارشناســانه  اقدامــات  شناســایی 

ویرانی هــا  بــروز  علــل  کشــف 
بازســازی  در  ســندیکا  مســتقیم  2-حضــور 
محــل و نقــاط مشــخص مناطــق آســیب دیده 
بــا هماهنگــی دســتگاههای ملــی ذی ربــط   و 

بــا ســرمایه گذاری اعضــای ســندیکا 
گــزارش  ارائــه  بــرای  از اعضــا  3- درخواســت 
اخیــر؛  ســیل  جریــان  در  خــود  کمک رســانی 
بســیاری از شــرکتهای مــا در روزهــای اولیــه 
از بابــت تامیــن نیازهــای اولیــه و در اختیــار 
انجــام  تجهیــزات  و  ماشــین آالت  قــراردادن 
کان بــه آن ادامــه می دهنــد.  کمــا داده انــد و 
آســیب  مناطــق  بازســازی  بــه  کمــک   -4
ایــن  در  کــه  پیمانــکاری  صــورت  بــه  دیــده 
زمینــه ســندیکا بــا توجــه بــه پیشــنهاد برخــی 
شــرکتهای عضــو بــه تهیــه مدلــی مالــی اقــدام 
تامیــن  مــدل،  ایــن  در  احتمــاال  کــه  نمایــد 
مالــی بــه صــورت 50 درصــد توســط دولــت، 
نــام  بــه  اعضــای عاقمنــد  آورده  25 درصــد 
کمــک و مســاعدت و 25 درصــد هــم بــه شــکل 

تهاتــر خواهــد بــود. 

مهنــدس بیــژن ســعید آبــادی نائــب رئیــس 

ــاره نحــوه همیــاری ســندیکا  ســندیکا نیــز درب
کــرد:  در بازســازی مناطــق ســیل زده عنــوان 
قصــد داریــم در ایــن زمینــه بــا دســتگاه هــای 
کشــور ارتبــاط برقــرار  زیربــط منجملــه وزارت 
تدویــن  بازســازی  برنامــه  اخــذ  بــا  و  کنیــم 
ــه  ک ــه بررســی نقاطــی  ــت، ب شــده توســط دول
کاری  ــم.  ــم بپردازی امــکان عمــل در آن را داری
کــه ســابق بــر ایــن نیــز توســط ســندیکا انجــام 

شــده اســت. 
ــا  ــط اعض ــی توس ــن مال ــوص تامی وی در خص
آســیب  مناطــق  ترمیــم  و  بازســازی  بــرای 
گفــت: اقــدام ســندیکا در ایــن بــاره  دیــده نیــز 
کــه امــکان تجهیــز  بســتگی بــه منابعــی اســت 
کــه  بــه شــرایطی  توجــه  بــا  آن وجــود دارد. 
بــرای همــه اعضــا از لحــاظ مالــی وجــود دارد 
متفاوتــی  ارقــام  تــوان شــرکتها  بــر حســب  و 

گرفتــه شــده اســت  بــرای همیــاری در نظــر 
مالــی  رقــم  از تجمیــع  پــس  اســت  بهتــر  کــه 
بــا  رایزنــی  و  برنامــه  تدویــن  بــه  نســبت  آن 
دســتگاه هــای مربوطــه در خصــوص مشــارکت 

کنیــم.  اقــدام 
تائیــد  بــا  نیــز  پورنیــا  فریــدون  مهنــدس 
پیشــنهاد  ســعیدآبادی  مهنــدس  ســخنان 
همیــاری رقــم  کل  تجمیــع  از  پــس   داد 
کــره بــا دســتگاه ها   اعضــا، برنامه ریــزی و مذا
ــوان  ــنی از ت ــق و روش ــگاه دقی ــا ن ــود ت ــام ش انج
داشــته  وجــود  بــاره  ایــن  در  ســندیکا  مالــی 

باشــد.
مهنــدس ســاالر علیــاری عضــو دیگــر هیــات 
تشــکل  ایــن  خزانــه دار  و  ســندیکا  مدیــره 
ــا در  ــه تنه ــا ن ــای م ــرد: اعض ک ــوان  ــی عن قدیم

آن  ک  اســفنا شــرایط  و  ســیل  وقــوع  زمــان 
اقــدام  امدادرســانی  و  مشــارکت  بــه  نســبت 
بازســازی  در  دارنــد  نظــر  در  بلکــه  کرده انــد 
نیــز نقــش موثــری داشــته باشــند. بــرای ایــن 
منظــور همیــاری اعضــا در تامیــن مالــی بســیار 
بــرای  می شــود  پیشــنهاد  اســت.  کلیــدی 
کمتــر رقــم بــاالی   گــردش مالــی  شــرکتهایی بــا 
100 میلیــون ریــال بــه عنــوان همیــاری، بــرای 
ــاالی 300 میلیــون  شــرکتهای متوســط رقــم ب
گــردش مالــی بــاال  ریــال، و بــرای شــرکتهایی بــا 
گرفتــه شــود.   مبالــغ باالتــری جهــت در نظــر 
در ایــن بخــش مهنــدس ابریشــمی پیشــنهاد 
صنعتــی ســازی برخــی روســتاها و الگوســازی 
دیــده  آســیب  مناطــق  در  را  زمینــه  ایــن  در 
ایــن  دادمــان  مهنــدس  کــه  داد  ارائــه 
ــت و   ــی دانس ــث و بررس ــل بح ــنهاد را قاب پیش

ــه  ــاره ب ــا اش ــندیکا ب ــر س ــی دبی گابتونچ ــر  دکت
تاریخچــه ســندیکا در مــورد چنیــن اقداماتــی 

خوانــد.  غیرعملــی  را  آن 

رایزنــی  از  پــس  و  جلســه  ایــن  پایــان  در 
حاضــران مقــرر شــد نامــه هیــات مدیــره در 
اطاع رســانی  همیــاری  نحــوه  خصــوص 
صــورت  هــای  همفکــری  اســاس  بــر  شــود. 
گرفتــه، میــزان ایــن همیــاری بــرای شــرکتهایی 
گــردش مالــی پاییــن ،  حداقــل100 میلیــون  بــا 
بــرای شــرکتهای متوســط ، حداقــل  ریــال ، 
بــا  شــرکتهایی  بــرای  و  ریــال  میلیــون   300
ــوان  ــه عن ــری ب ــغ باالت ــاال مبال ــی ب ــردش مال گ

اســت. شــده  گرفتــه  نظــر  در  همیــاری 
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 نشست

بخش خصوصی  پیشکسوتان خود را  به جامعه معرفی کند
ران     ای سرشناس ع هر  ر  ا ح واد خوانساری از پیشکسوتان صنعت احداث  اری  مراسم تجلیل از مهندس  ر

ران م ا خا م ا زشت  

 تــاالر وحــدت روز 9 اردیبهشــت 1398 میزبــان چهره هــای نــام آشــنا در 
حوزه هــای مهندســی و ســاخت و ســاز از بخش های خصوصــی و دولتی 
بود. این گردهمایی برای بزرگداشــت مردی برپا شــد که ســابقه 60 ســال 
کارنامــه  فعالیــت در عرصــه آبادانــی ایــران و توســعه زیرســاخت ها را در 
کنند. از مســعود  دارد؛ همه آمده بودند که از »جواد خوانســاری« تجلیل 
خوانساری رئیس اتاق تهران، مهندس محسن خلیلی عراقی رئیس هیات 
مدیره کنفدراسیون صنعت، محمدرضا انصاری  رئیس شورای هماهنگی 
تشکل های مهندسی گرفته تا عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی، 
محمدرضا نعمت زاده وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت، منصور معظمی، 
رییس ســابق ســازمان گســترش و نوســازی، احمدرضا معتمدی رییس 
دانشــگاه صنعتی امیر کبیر،  غالمرضا اصغری ریاست ســازمان غذا و دارو 
و معاون وزیر بهداشــت و به طور کلی با حضورجمع کثیری از نمایندگان 
گردیــد. بخــش خصوصــی و دولتــی  و بــا اســتقبال 970 میهمــان، برگــزار 

جواد خوانساری به عنوان یکی از پیشکسوتان 
حوزه ساخت و ساز و خدمات فنی و مهندسی 
که در سال 1338 با تاسیس  شناخته  می شود 
گام نهــاد و  بــه ایــن عرصــه  شــرکت هریســون 
که اجــرای بســیاری از  بیــش از نیــم قرن اســت 
پروژه های معتبر از ساخت ابنیه های کوچک و 
گرفته تا اجرای طرح های بزرگ جاده ای  بزرگ 

گرفته است.  و زیربنایی را بر عهده 
ک  جــواد خوانســاری در ســال 1318 در شــهر ارا
گشــود. پدر او، حاج ابوالقاســم  دیده به جهان 
ک بود. اما عاقه مندی  خوانساری از تاجران ارا
حرفــه  در  ریشــه  ســاز،  و  ســاخت  بــه  او   
محمدحســن خوانســاری، پدربزرگ او داشــت 
گــواه  کــه بــه ســاخت و ســاز مشــغول بــود و بــه 
ک از اشــخاص تاثیرگذار  کنان ارا بســیاری از ســا
در آبادانــی و رونق این شــهر بوده اســت. حرفه 
پدربــزرگ و مشــاهده بناهای ســاخته شــده در 
جای جای ایران موجب شــد تا او پس از اتمام 
تحصیات دبیرســتان بــرای ادامــه تحصیل در 
کن تهران شــود. او در سال  رشــته مهندسی سا
1338 در رشــته برق در دانشکده فنی دانشگاه 
تهران و سپس در دانشگاه پلی تکنیک امیرکبیر 
شروع به تحصیل کرد. اما به دلیل عاقه وافر به 
رشته راه و ساختمان تغییر رشته داد و در سال 
1344 در مقطــع فــوق لیســانس در رشــته راه و 

غ التحصیل شد.  ساختمان فار
وی فعالیــت حرفه ای خود را در ســال 1338 با 
کرد. پشتکار  بنیانگذاری شــرکت هریســون آغاز 
که موجب شد مسئولیت 20 پروژه  باالی او بود 
گذار و  در 20 منطقــه مختلــف در ایــران بــه او وا
کارنامه   ایــن حرکــت بــزرگ به نقطــه عطفــی در 

او تبدیــل شــود. شــرکت هریســون  حرفــه ای 
کنــون با بیش از 60 ســال بــا مدیرعاملی جواد  ا
خوانســاری موفــق بــه انجــام حــدود 97 پــروژه 
در بیــش از 20 اســتان ایران به ویــژه در مناطق 

صعب العبور و نیازمند آبادانی شده است.
در ابتــدای این مراســم مریم خوانســاری بــا ارائه 
گزارشــی از برگــزاری مراســم بزرگداشــت بــه ایــراد 
 سخنرانی پرداخت و  عنوان کرد: خوش آمد می گویم
کــه بــرای بزرگداشــت مــردی به   بــه همه شــما 
که پدر مــن، مدیر من و یکی از  اینجــا آمده اید، 
گــر امروز در  دو آمــوزگار بــزرگ زندگی من اســت. ا
گذشــتگان  ک ایســتاده ایم و دانشــی از  این خا
گــر امــروز ایــران مــا آبــاد اســت به  خــود داریــم، ا
کرده اند و  که تــاش  دلیل وجود مردانی اســت 
کرده اند و به طرق مختلف  ک را حفظ  این خــا

سازندگی انجام داده اند. 
کنیــم چقــدر از اطرافیــان  کــرد: فکــر  کیــد  وی تا
 خود انتقاد کرده ایم؟ چقدر قدردانی کرده ایم؟ 
ج نهــادن را مــا بنــا  زیبایــی را مــا مــی ســازیم. ار
کنیم. بزرگان این مرز و بــوم را ما زنده نگاه  مــی 
مــی داریــم و با زنده نگه داشــتن آنها تاریخ این 
کنیم. خاصیــت زندگی  مــرز و بــوم را حفظ مــی 
تنهــا  مــا  گاه  کــه هیــچ  اســت  ایــن  اجتماعــی 
نیستیم و همیشه افرادی در اطراف ما هستند 
کــه در یک بعــدی از ما برتر هســتند، این آدمها 
کرده اند تا به اینجا رســیده اند  تاش بیشــتری 
که به موفقیت  کرده اند  و زمان بیشتری صرف 
که بــا امید  کســانی هســتند  رســیده  انــد. اینها 
که تاش  کــرده انــد و امیــد باعث شــده  زندگــی 
کنند و به موفقیت برســند و زندگی خوبی برای 
بقیه و جامعه خود بسازند. اینها باالترین ارزش 

اجتماع را دارند: اینان کسانی هستند که مردم 
دوستشان دارند. 

وی افزود: من اینگونه بزرگ شده ام که باالترین 
که دوســتش دارند  دارایــی هر آدمی را قلبهایی 
گــرد ناامیــدی روی جامعه ما  که  بدانــم. امــروز 
نشســته چه خوب اســت چنین افــرادی را الگو 
قــرار دهیــم تــا در زندگــی اجتماعــی ثبــات قدم 
داشته باشیم. ما امروز در جامعه ای زندگی می 
گرفته ایم باید بی اعتماد باشــیم،  که یاد  کنیــم 
گر اعتماد نداشته باشیم زنده می مانیم. اما   و ا
امروز اینجا جمع شده ایم که یاد بگیریم درست 
کــه مــا از این نســل هســتیم ولی بــزرگان  اســت 
که رکــن اصلــی زندگی آنها  ما از نســلی هســتند 
اعتماد داشــتن بوده، رکن اول دوستی و کسب 
کار آنهــا اعتماد بوده اســت. امروز برای مردی  و 
که با امید و اعتماد زندگی  گرفته ایم  بزرگداشت 
کــرده جامعه خود را  خــود را پیش برده و ســعی 
بسازد مثل سایر بزرگانی که در این جمع حضور 

دارند.
مــا  دور  چنــدان  نــه  روزهــای  در  گفــت:  وی 
کشــیدیم ولــی همــه را  ســختی های بیشــتری 
که بدانیم با امید  گذرانــده ایم و امروز اینجاییم 
گذرانــد و ایران  و اعتمــاد می توان ســختی ها را 
کــرد. هیــچ شــخص و نهــاد و دولتــی  را حفــظ 
کشــور تــا وقتــی مــا بخش  ج از  در داخــل و خــار
کنار هم باشــیم، همدیگر را دوســت  خصوصی 
داشــته باشــیم، امیــد داشــته باشــیم و بــه هم 
کند؛ ما  کنیم نمی تواند ما را از هم جدا  اعتماد 
کنــار هم بودن و  که از در  ایرانیــم. و ما هســتیم 
با زنده نگاه داشتن نام بزرگانمان تاریخ ایران را 

حفظ می کنیم.

شت زبرگدا



ران                                    باد یا   
فروردین واردیبهشت 

شماره378و 377

15

مهنــدس محمــد عطاردیــان همــکار و دوســت 
مهندس خوانساری نیز به ایراد سخنرانی پرداخت 

و عنوان کرد: 

که چهره برافروخــت دلبری داند نــه هر 
کــه آینــه ســازد ســکندری دانــد نــه هــر 
نه هر که طرف کله کج نهاد و تند نشست
دانــد ســروری  آییــن  و  داری  کاله 
اینجاســت مــو  ز  باریکتــر  نکتــه  هــزار 
کــه ســر بتراشــد قلنــدری دانــد   نــه هــر 

کننــد، بــه طــور حبابــی   خیلی هــا حرکــت مــی 
ــا  کننــد و معــروف مــی شــوند بعــد ب اســم در مــی 
یــک تندبــاد حادثــه همــه اینهــا نابــود مــی شــوند. 
خوانســاری  جــواد  مهنــدس  ماننــد  کســانی 
کــه 60 ســال مــداوم و در تمــام زندگــی  هســتند 
خــود پایمــردی داشــته اســت، مســئله ایــن اســت 
کــه چنیــن پایمــردی داشــته باشــید، فــراز و فــرود 
ــی را ایشــان در انقــاب، قبــل،  و دورانهــای بحران
مهنــدس  همتــای  انــد.  گذرانــده  آن  از  بعــد  و 
خوانســاری شــدن دشــوار اســت و از عهــده هــر 

ــد. ــی آی ــی برنم کس
وی افزود: بیش از 40 ســال پیش بنده با ایشــان 
در انتخابــات ســندیکا آشــنا شــدم. ســندیکا در 
1324 تشــکیل شــده بود، در 20 اسفند 1357 ما 
 برای انتخابات جمع شده بودیم که یک عده ای
کمیتــه آمدنــد و اعضــای هیــات مدیــره قبلی   از 
سندیکا را بردند و ما بدون پیشکسوتان ماندیم. 
یا باید می گذاشتیم و می رفتیم یا باید راهمان را 
ادامه می دادیم. با توجه به این که جلوی چشم 
مــا آنها را برده بودند ما ماندیــم و ادامه دادیم. از 
همــان موقع نیــز در تمــام ادوار هیــات مدیره در 
خدمت مهندس خوانســاری هستیم و سعی در 

رفع مشکات پیمانکاران داریم.
وی افزود: در همان زمان سندیکا که ساختمانی 
مربوط به صنف بود هم مصادره شد و ما را بیرون 
کردنــد. مــا در محــل شــرکتهای خودمــان هیات 
مدیــره را تشــکیل دادیــم و همــه اینهــا از تاش و 
پایمــردی شــخص مهندس خوانســاری بــود. با 

که مهندس خوانساری با دولت موقت  آشــنایی 
داشــت و تاش ســایر همــکاران و بنده ســندیکا 
کشــور شــور  گرفتیــم. امــا همان موقع در  را پــس 
کم بــود و پیمانکاران را غارتگر و خون  انقابی حا
آشــام می نامیدند. عده ای رفتند ولی مهندس 
کنیــد چه راه  خوانســاری و مــا ماندیم. ماحظه 
کنون  سختی را پیمودیم تا به جایی رسیدیم که ا
یــک شــورای هماهنگــی از صنــف ما با ســازمان 

برنامه و دولت مشورت می کند.
وی افــزود: در آن دوران مــا بــرای وزیــر مســکن کــه 
کنون پیمانکار هســت تقویم فرســتادیم که آن را  ا
گفت از شماها تقویم قبول  برای ما پس فرستاد و 
نمی کنم، در مورد تعدیل هم می گفتند ضرورتی 
بــرای آن وجود ندارد. چنیــن روزگاری را تبدیل به 
روزگاری کردیم که با حمایت ســندیکا تشــکلهای 
مهنــدس  شــد.  تشــکیل  مهندســی  مختلــف 
کنفدراســیون صنعت رفت و بنده  خوانســاری به 
هم در کانون عالی کارفرمایی برای متشکل کردن 
کــردم. عضو  تشــکلهای بخــش خصوصــی اقــدام 
که با همه  کانون همین سندیکا اســت  برجســته 
کار خود را جلو برده  مشــکات راه خود را باز کرده و 
گر ایــن پایمردی ها نبــود و در ایــن 70-60  اســت. ا
سال امثال مهندس خوانساری و مهندس خلیلی 
کردند چه می شــد. بنابراین بزرگداشــت  کار نمــی 
مهندس خوانساری بزرگداشت بخش خصوصی 
کــرد: شــخص  ایــران اســت. عطاردیــان تصریــح 
مهنــدس خوانســاری انســانی مهربــان و پــدری 
که بــرای او  خوب اســت که چنیــن فرزندانــی دارد 
مراسم بزرگداشت برگزار می کنند. من شاهد رفتار 
ایشــان با دوستان و شرکایشان بودم. هرگز ندیدم 
علیه کســی توطئه و دســته بندی کنند. حتی در 
چنــد مــورد شــاهد جدا شــدن ایشــان و شــرکایی 
کــه خودشــان به آنهــا ســهم داده بودنــد، و  بــودم 
کار را به  مهندس خوانســاری سر حســاب و کتاب 
گذاشــتند. اتفاقا بنده داور شدم، در برخی  داوری 
احکام کمی به ایشان اجحاف شده بود اما گفتند 
کرد. برای  چون داوری شده می پردازد و پرداخت 
خوانســاری شــدن باید از بوته های آزمایش بسیار 
ســخت و پیچیده خــارج شــد. وی افزود: ایشــان 
مملکت خود را دوســت دارد و برای خدمت به آن 
که اینجا هستند  عاقمند است، مانند جمعیتی 
و هر چه در این کشــور هســت توســط آنها ساخته 
گر این آثار نباشــد  ایران تبدیل به برهوت  شــده و ا
 مــی شــود. مــن بــه مهنــدس خوانســاری تبریک
 نمی گویم به شما تبریک می گویم که بزرگداشت 
چنین فــردی را برگزار می کنید و امیدوارم جوانان 

راه آنها را بروند و از ایشان پند بگیرند. 

اتــاق  رئیــس  خوانســاری  مســعود  مهنــدس 
تهران نیز با اشاره به عدم نسبت فامیلی خود 
غ  کرد: فار با مهندس جواد خوانساری عنوان 
که از شــرق تا غرب، از شــمال تا جنوب  از این 
چه زیربناهایی توســط شــرکت ایشــان و خود 
گذاشته شده است، من به اهمیت  ایشان بنا 
چنیــن جلســاتی خواهــم پرداخــت. صنعــت 
کشور سابقه دارد  احداث بیش از یک قرن در 

گرفته است. کارهای اساسی صورت  و 
کشــوری زیرســاختهای   یکــی از نمادهــای هر 
کشــور مــا از ایــن لحــاظ  کــه  کشــور اســت  آن 
بســیار غنی اســت و همه اینها نتیجه فعالیت 
کــه در صنعــت  مهندســین و فعالینــی اســت 

کرده اند. کار  احداث 
کشــور ما به این بزرگداشــت ها  وی افــزود: نیاز 
بــرای  مــا  جوانــان  چــون  اســت  زیــاد  بســیار 
پیشــرفت خــود بــه الگــو و امیــد نیــاز دارنــد. 
ترتیب دادن این مراسم و نشان دادن الگو به 
جوانــان موثر اســت. در طول یک قــرن اخیر و 
کارآفرینی در  بــه خاطر فرهنگ مســلط چــپ، 
کمتر  کشــور مــا ســرکوب شــده و نمادهــای آن 
کمتــری در  ح شــده و جوانــان مــا الگوی  مطــر

این زمینه دارند. 
کار  وی افزود: در کشورهای توسعه یافته بستر 
کشورهای در حال توسعه  فراهم اســت اما در 
موانع بســیار زیاد است و معموال افراد صبور و 
کشــور موفق شــوند  توانمنــد می توانند در آن 
و نیــاز مــا معرفی این افراد اســت تــا جوانان از 
آنهــا درس بگیرنــد. بــه همیــن دلیــل بایــد به 
ایــن مراســم اهمیت دهیــم. بخش خصوصی 
مــا در طول زمان موفق بــوده اما خودباوری و 
کافی نداشــته و این مراســم  اعتمــاد بــه نفس 
مــی توانــد اعتماد بــه نفس و خودبــاوری را به 
نســل جــوان بازگرداند. متاســفانه در رســانه، 
کارآفرینان موفق  کمتر از  کتابهای ما  ســینما و 

این  تجلیل بزرگداشت
 بخش خصوصی است 

بخش خصوصی  
پیشکسوتان  خود 

را   معرفی کند
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 نشست

گفتــه شــده و مــا بایــد در بخــش خصوصی 
گفتمان را از نو بسازیم. این 

 خوانساری با اشاره به همایش امین الضرب
کــرد: مــا بــا ایــن همایــش، معرفــی   عنــوان 
کشور حق  گردن  که به  کسانی  کارآفرینان و 
کردیم و تا بــه عنوان یک برند  دارنــد را آغــاز 
کنیم. در حــوزه هنر و ورزش  آنهــا را معرفــی 
که  هــم نمادهایــی به جامعه معرفی شــده 
 البتــه آنهــا هــم ســر بــه ســامت نبــرده انــد
کار را هم   امــا ما در بخش خصوصی همین 
نکرده ایم. به نظر من بخشــی از اشــکال، از 
گاه به خاطر حســادت و  کــه  خود ما اســت 
کنیم  ندیدن چشــم انداز وسیع سعی نمی 
افــراد موفق را به عنوان نماد موفقیت ارائه 
دهیــم. مــا در همایش امین الضرب ســعی 
کنم  کار را انجام دهیم و فکر می  کردیم این 
امسال یا سال آینده باید از صنعت احداث 
امســال  از  باشــم.  داشــته  برندگانــی  هــم 
افــراد  و  کتابهــا  زمینــه  در  فیلمهایــی  هــم 
کردیم و با  موفــق و سرگذشــت آنها  تعریــف 
کردیم  پرداختن به فیلمهای مستند سعی 
افــراد  بــه  تجربــه  و  حقیقــت  جشــنواره  در 
کارآفرین بپردازیم. رئیس اتاق تهران عنوان 
فعــال  تشــکلهای  همــه  دارم  انتظــار  کــرد: 
پیشکســوتان  بــرای  خصوصــی  بخــش  در 
کننــد و آنهــا را  خــود بزرگداشــت هایی برپــا 
کنند. متاســفانه بخش  بــه جامعه معرفــی 
خصوصــی مــا خودبــاوری خود را از دســت 
عمدتــا  پیشــرفته  کشــورهای  در  امــا  داده 
ح هستند تا  کار مطر کســب و  افراد صاحب 
کنم باید خودباوری و اعتماد  وزرا. فکــر می 
به نفس در بخش خصوصی ایجاد شــود، و 
به جوانان امید دهیم تا با اســتفاده از این 

کنند.  کار  الگوهای موفق 

فــرد عضــو دیگــر  مهنــدس منوچهــر ملکیانــی 
کرد: این مجلس  هیات مدیره ســندیکا عنوان 
کــه در آن دوســتی و ســپاس تجلــی دارد پیــام 
خوبی برای جامعه دارد، در این شرایط جامعه 
کــه ســپاس از  نیــاز دارد رســوم قدیمــی خــود را 
خادمان مردم است زنده کند. امروز روز سپاس 
کســوت پدر احساسات  که در  از انســانی اســت 
نظیــر  شــنیدید.  را  ایشــان  همســر  و   فرزنــد 
کارمنــدان ایشــان هــم  همیــن احساســات در 
که ایشــان مدیر  دیــده می شــود. در عین حال 
 باصابــت و قاطعــی اســت و درســت تصمیــم

گذشــت بــه  گیــرد امــا بــر مبنــای ارشــاد و   مــی 
کند. زیردستان، شرکت خود را اداره می 

بــه  افــزود: در بعــد فعالیتهــای اجتماعــی  وی 
ویژه صنفی و حرفه ای شــخصا از وی چیزهای 
زیادی آموختم. از نظر من ایشان الگوی خوبی 
که می خواهند وارد  برای مدیران جوانی است 

عرصه سازندگی یا خدمت به مملکت شوند. 
کــه نبایــد از نقــش  کیــد بــر ایــن نکتــه  وی بــا تا
همسر خوش فکر و همراه مهندس خوانساری 
در ایــن موفقیت ها غافل شــد افزود: بخشــی از 
این بزرگداشــت متوجه همســر مهـــــــــــــــــندس 
کــه ایــن  خوانســاری اســت. احساســاتی هــم 
مازیــار  مهنــدس  یعنــی  نمونــه  جــوان  دو 

خوانســاری و دکتر مریم خوانســاری نســبت به 
پــدر خــود نشــان دادنــد و بــه نوعــی وی را یک 
 مرشــد و راهنمــا و خــود را یــک مریــد دانســتند 
که باید در بین جوانان  صفات حسنه ای است 

کند.  ما رشد 
مهنــدس  افــزود:  فــرد  ملکیانــی  مهنــدس 
خوانســاری در ســال 1368 در ماههــای پایانی 
جنگ و شــروع بازســازی پســت خطیــر دبیری 
ســندیکا را پذیرفتنــد، در آن دوره جامعــه فنی 
 و مهندســی شــاغل در حوزه احداث احســاس

گــر ســربازان ایــن مملکــت و بهترین  کــرد ا  مــی 
کشــور  فرزنــدان آن بــرای حفــظ حــدود و ثغــور 
وارد میدان شــدند و به شــهادت رسیدند امروز 
که در صحنه سازندگی حاضر  وظیفه آنها است 
کار ســندیکا در آن زمــان بســیار  گرچــه  شــوند. ا
زیــاد بود اما یکــی از بهترین هیــات مدیره های 

تمام دورانها را به خود دید.
و  یکشــنبه  روزهــای  زمــان  آن  گفــت:   وی 
ســه شنبه جلسه هیات مدیره تشکیل می شد 
و حاصــل آن حجــم وســیعی از تصمیمــات بــود 
که دبیر مســئول عملی آن بود، اما شــرایط برای 
اجــرای آن مســاعد نبــود، حتــی ارتبــاط انجمن 
کشور و  حتی با ســازمان مدیریت و برنامه ریزی 
کز  ســایر تشــکل ها پا نگرفته بود و ما راهی به مرا
تصمیم گیری و تصمیم سازی نداشتیم در چنان 
شــرایطی دبیــر باید  مدیــری مجــرب و قاطع، با 
اعتمــاد  به نفــس بــاال، خوش برخــورد، جذاب، 
که در آن برهه شایسته تر  صبور و شکیبا  می بود 
از  مهندس  خوانســاری نداشــتیم.  ایشــان این 
گرفت و به خوبی  از عهده  مســئولیت را برعهده 

گوییم    آن برآمــد. ملکیانی فرد افزود: وقتی می 
کشــید  کســوت دبیــر زحمــات زیادی  کســی در 
کــم  بایــد ببینیــم در آن زمــان چــه شــرایطی حا
وضعیــت  و  بودنــد  کــدام  بن بســت ها  بــود، 
درســت مســیر  در  ســازندگی  کــه  ایــن   بــرای 

 قــرار بگیــرد چگونــه بــود. در آن زمــان تبلیغات 
کــه  بــود  شــده  پیمانــکاری  علیــه  بــر   منفــی 
 بــه نوعــی دسیســه بــر علیــه منافــع ملی بــود و 
می خواستند ایران را به سمت شرکتهای خارجی 
که این همه مهندس  سوق دهند؛ انگار نه انگار 
در کشور وجود دارد که به سازندگی اعتقاد دارند.  
 یکــی از دالیل تنگ شــدن عرصه و بســته بودن 
درها همین تبلیغات نامناسب بود که باید با آن 

مبارزه می کردیم. 
که هیات  کرد: اولین ابتکاری  وی خاطرنشــان 
مدیره به ویژه مهندس خوانســاری نشان داد 

مهندس خوانساری
 در برهه های حساس
 نقش محوری داشت
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رفتــن نــزد رئیس جمهور بود تا برای ســازندگی 
کلیــد پروژه ها  کنیــم و بخواهیم  اعــام آمادگی 
را به دســت خارجی ها نســپارند. خوشبختانه 
آقــای رفســنجانی راجــع بــه ایــن مســائل فکــر 
گفــت: »آری می دانم،  کــرده بــود و فی البداهه 
گرفتــن تکنولــوژی و دانــش خارجی  در اختیــار 
کــه اســت  پــول  نیســت،  مملکــت  کلیــد    
کــه مــا بــه شــما   مــی دهیــم. مطمئــن باشــید 
اعتمــاد داریم« همیــن امر نور امیــدی برای ما 
گرچه  بــود تا در هدف خــود مصمم تر باشــیم ا

هنوز آن جو نامیمون وجود داشت. 
ملکیانی فرد افزود: هیات مدیره تصمیم گرفت 
گسترده با حضور قوای  با برگزاری ســمینارهای 
گانه پیشــنهادهای خود را برای سازندگی  ســه 
کنــد. اولیــن ســمینار در مشــهد برگــزار  مطــرح 
شــد و دبیر آن مهندس خوانساری بود. بعضی 
مهنــدس  جملــه  از  مدیــره  هیــات  اعضــای   از 
 بیژن کاموری هم برای این سمینار باشکوه شبانه 
کردنــد. مطالب این ســمینار به  روز تــاش مــی 
کتاب در آمد. سمینار دوم هم سال بعد  شکل 
در اصفهان برگزار شــد، و ســمینار ســوم در شهر 
که هنوز بــوی خون  مقــدس آبــادان برگزار شــد 
شهدا از آن می آمد. مدعوین و مقامات دولتی 
را بــا هواپیمــا بــه آبــادان بردیــم و ایــن ســمینار 
کنــار دو ســمینار قبلی راه تعامل بــا دولت را  در 
کــه وارد اتــاق  گشــود. چنانچــه بعدهــا یــک روز 
رئیس ســازمان مجری شــدم  ایشــان استقبال 
کتابهای ســمینار در اتاقش  کرد،  خوبــی از مــن 
گــر ایــن ســمینارها  گفــت مــی دانســتید ا بــود، 
را نگذاشــته بودیــد بخــش پیمانــکاری از ایــن 
مملکــت رخــت بربســته بود.  این پیشکســوت 
کــرد: در آن دوره بــه  صنعــت احــداث یــادآوری 
انجمــن  یعنــی  تشــکل  تنهــا چنــد  مــا  از  غیــر   
مهندســان  جامعــه  تاسیســاتی،  شــرکتهای 
مشــاور، انجمــن مهندســان مشــاور، معمــار و 
گســترده  شهرســاز وجــود داشــتند و در عرصــه 
پیمانــکاری  بخــش  عمــده  احــداث،  صنعــت 
گســترده  متوجــه ما بود و حوزه فعالیت بســیار 
برهه هــای  آن  در  خوانســاری  مهنــدس  بــود. 
حساس نقش محوری داشت. آنچه تصمیمات 
ثمر می رســاند بــه  را  مدیــره  هیــات   خــوب 
 روابط اجتماعی قوی و تدبیر مدیریت مهندس 
خوانســاری بود. آرزوی سامتی، توفیق و طول 
کــه او را به عنوان  عمــر برای ایــن برادر بزرگــوارم 

استاد خود نیز می شناسم دارم. 

کنــش بــه  مهنــدس جــواد خوانســاری نیــز در وا
کــرد: آنقــدر بــه  برگــزاری ایــن بزرگداشــت عنــوان 
گفتــن  کــه قــادر بــه ســخن  کردیــد  مــن محبــت 
نیســتم. اســتادان بزرگــی در ایــن جمع هســتند 
کــه راهنمــای من بودند همچون اســتاد خلیلی، 
دکتــر عقیلــی عزیــز، مهندس خوانســاری بــزرگ، 
کــه در تمــام طــول مســیر  مهنــدس عطاردیــان 
که یکی  همــراه من بودنــد، آقای دکتر معتمــدی 
کننــد،   از دانشــگاه های موثــر ایــران را اداره مــی 

و تک تک شما عزیزان.
وی افــزود: مــن یکــی از ثروتمندترین افــراد ایران 
هستم، به دلیل وجود شما! شما ثروتی هستید 
کرد. بزرگترین  کــه با هیچ قیمتی نمی توان تهیــه 
ثــروت مــن در طــول زندگــی دوســتان و عزیــزان و 
کثر آنها امروز در اینجا جمع  که ا ســرورانی هســت 

هستند. 
وی با بیان این که تنها به بازگویی دو خاطره از 40 
سال گذشته بسنده می کند، تصریح کرد: استاد 
حامی دوست داشت همیشه فارسی حرف بزند 
گرفتیم برای او بزرگداشتی  و برای همین تصمیم 
کنیــم. در ســال 1372  در آرامــگاه فردوســی برپــا 
مراســمی در آرامگاه فردوســی با همکاری عزیزان 
کردم که بیش از هزار نفر در آن حاضر شدند  برگزار 
 و از او ستایش کردند. فراموش نمی کنم که حامی
از خوشــحالی و  گرفــت  آغــوش  در  مــرا    چگونــه 
 اشک می ریخت. امروز هم که شما این محبت ها 
گاه اشــک  را نســبت به من ابراز می کردید ناخودآ
مــی ریختــم و غــرق احساســات و محبــت شــما 

عزیزان بودم.
رئیــس  نــوری  ناطــق  آقــای  وقتــی  افــزود:  وی 
مجلــس بودنــد آقای مهنــدس ادب عزیز، وقت 
بــا چنــد تــن از  گرفــت و مــا  ماقاتــی از ایشــان 
همکاران خود در ســایر تشکلها به دیدار ایشان 
رفتیــم. در آن جمــع بنــده نکتــه ای را بــه آقــای 
کــه: کــردم و آن ایــن   ناطــق نــوری خاطرنشــان 
» تاریخ همه رهبران سیاســی با هنر مهندسین 
آنهــا بــه ثبت رســیده و به یــادگار باقی مــی ماند 
گــر تاریــخ هخامنشــیان و  تــا فرامــوش نشــوند. ا
صفویــه را بــه یــاد داریم بــه خاطر آثار مهندســی 
گر  کــه از زمان آنها باقی مانده، شــما هم ا اســت 
مــی خواهیــد در تاریــخ مملکت بــه خوبی ثبت 

شوید قدر جامعه مهندسی خود را بدانید.«

تاریخ رهبران سیاسی
 با هنر مهندسین آنها 

به ثبت رسیده است

سخنرانی 
  میهمانان 

  و دعوت کنندگان
        دکتر سید احمد معتمدی رئیس دانشگاه 
صنعتی امیرکبیر: من به عنوان رئیس دانشــگاه 
همــه  از  نمایندگــی  بــه  و  امیرکبیــر  صنعتــی 
دانشــگاهیان در دانشگاه صـــــــــــنعتی امیرکبیر 
 مفتخر هستم که در مـــــــــــــــــــــــــراسم بزرگداشت

کــه در  کشــور و افــرادی  یکــی از بــزرگان صنعــت 
کشــور نقش بســیار موثری داشتند،  ســازندگی 
خوشــامد  خوانســاری،  مهنــدس  جنــاب 
ایــن مراســم  کــه در  افــرادی  بــه همــه  بگویــم 
حضــور دارنــد. بــا توجــه بــه تاســیس دانشــگاه 
قدیمــی  امیرکبیــر  دانشــگاه   ،1337 ســال  در 
کشــور اســت و در حال  ترین دانشــگاه صنعتی 
از  اســت  صنعتــی  دانشــگاه  بزرگتریــن  حاضــر 
کــه  نظــر تعــداد دانشــجو، تعــداد دانشــکده ها 
مــا بیــش از 14 هــزار دانشــجو داریــم. مهندس 
 خوانساری از پیشکسوتان خوب ما هستند، از 
غ التحصیان دوره های اولیه این دانشــگاه   فار
غ التحصیلی  کــه آثار خوبــی بعد از فــار هســتند 
کشــور مختلــف  بخش هــای  در  ایشــان   از 

 باقــی مانــده اســت. دانشــگاه و هــر واحــدی 
اعتبــار خــود  التحصیــان  غ  فــار بــه  واقــع   در 

 می دهد. دانشــگاه امیرکبیر دانشــگاهی اســت 
 کــه بــه همــه ما اعتبــار می دهــد - من نیــز خود

غ التحصیل همین دانشــگاه هســتم. ولی   فــار
کــه بــه  غ التحصیانــی هــم داریــم  متقابــا فــار
دانشــگاه اعتبــار مــی دهنــد، جنــاب مهنــدس 
از  یکــی  کــه  هســتند  افــرادی  از  خوانســاری 
افتخارات دانشــگاه هستند و نامشان همیشه 

اعتباری برای دانشگاه بوده است. 
در نهایــت باید بگویم مهندس خوانســاری آثار 
گذاشــته هم در بخش  زیــادی از خــود به جای 
کشــور  دولتــی و هــم غیــر دولتــی و در مجمــوع 
که  مدیــون زحمــات چنیــن افــرادی اســت چرا
کشــور اتفــاق افتــاده مدیون  گــر پیشــرفتی در  ا
اســت.  خوانســاری  مهنــدس  ماننــد  افــرادی 
امیدواریم ســالهای طوالنی ما شــاهد خدمات 
ایشــان باشــیم و صرفــا تقدیــر از ایشــان به این 
مراســم ختــم نشــود و در آینــده هــم مــا شــاهد 
باشــیم جامعه، دانشگاه و بخش های مختلف 

صنعت، قدردان زحمات ایشان باشند.

   مهندس محمد عطاردیان عضو شورای عالی
گر شما را توان   سندیکا: کار تجسم عشق است، ا
آن نباشد که کار خود با عشق درآویزید، پیوسته 
بــار وظیفه ای را به زحمت به دوش می کشــید، 
کار  کارتــان را دوســت ندارید دســت از  گــر  زنهــار ا
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 نشست

بشــویید و بر آستان معبدی بنشینید و از آنانکه 
کار  بــه شــادی تاش می کننــد صدقه بســتانید. 
آن  مصــداق  خوانســاری  آقــای  و  اســت  عشــق 

است.
که ســندیکا تعطیل نشــود مهندس   بــرای ایــن 
ادب، بنده و مهندس خوانساری با هم تصمیم 
گرفتیــم هیــات مدیــره موقتــی تشــکیل دهیــم 
تــا تکلیــف مــا روشــن شــود. در چنیــن دورانــی 
کــه مــن بــا مهنــدس خوانســاری دوســت  بــود 
شــدم. بــا تاش زیاد مــا و به خصــوص مهندس 
 خوانساری باالخره سندیکا را پس گرفتیم و آن را 
 راه انداختیم. کار بسیار دشواری بود.  ما در سندیکا 
کنار هم  دو صندلــی داشــتیم و از قدیــم آنجــا در 
مــی نشســتیم، هنوز هــم همانجا می نشــینیم. 
افــرادی مانند مهندس خوانســاری تمام زندگی 
گرایــی  گذارنــد و بــه دنبــال تشــکل  خــود را مــی 
گذارند،  کننــد و زمان مــی  مــی رونــد، هزینه می 
کار صنف می رســند.  کار خود نمی رســند به  به 
چنیــن افــرادی یا باید دیوانه  باشــند یا عاشــق. 
کار خــود اســت.  مهنــدس خوانســاری عاشــق 
که در   او همیشــه یک انســان وطن پرست بوده 
همه حرکات میهن پرســتانه هم در آنها شــرکت 
عاشــق ایشــان  دفــاع.  و  پشــتیبانی  هــم   کــرده 
که  کار و انســانی میهن پرست هســتند و زمانی   
مســئله ای پیش بیاید منافع ملــی را در اولویت 

قرار می دهد. 
شــرکتهای  ســندیکای  اعضــای  طــرف  از  مــن 
که برگزاری  ساختمانی ایران بســیار خوشبختم 
که  کلیه خانم هــا و آقایانی  ایــن بزرگداشــت را به 
در مجلــس حضور دارند و دعــوت را پذیرفته اند 

خوشامد گویم.

       مــــــــهندس محــــــــمدرضا انصــــــــاری رئیس 
مهندســی،  تشــکل های  هماهنگــی  شــورای 
کشــور: شــورای هماهنگــی  صنفــی، حرفــه ای 
که امروز 18 تشــکل مهندســی  تنها جایی اســت 
کشــور و همینطور سازندگان صنعت  و حرفه ای 
احداث در آن دور هم جمع هستند و می توانند 
هماهنگی و همکاری داشــته باشــند تــا بتوانند 
در تصمیم ســازی و پیشــبرد مقاصد حرفه ای و 
کنند. به لحاظ ارتباط شورای  صنفی موثر عمل 
هماهنگی با دولت قرار شــد نهــاد تعاملی وجود 
داشــته باشــد و در آن شــورای هماهنگی از یک 
طرف و سازمان برنامه و بودجه از طرف مقابل و 
البته رئیس شــورای هماهنگی و رئیس سازمان 

برنامه و بودجه با هم، ارتباط سازنده ای داشته 
کار به عنوان نهاد تعامل  که این ســاز و  باشــند. 
نام گذاری شد. مهندس خوانساری جزو کسانی 
گرفتــن شــورای هماهنگــی  کــه در شــکل  اســت 
کننــده ای داشــته اســت. مــن به  نقــش تعییــن 
عنوان نماینده شــورای هماهنگی تشــکل های 
کشــور بــه همه دوســتانی  مهنــدس و حرفــه ای 
کــه در جلســه  کردنــد و پذیرفتنــد  کــه اســتقبال 
بزرگداشــت ایــن مــرد عزیــز، جــواد خوانســاری، 
گویم و امیدوارم این  کنند خوشــامد می  شرکت 
کشــور،   رفتــار و قدردانــی از بزرگان و مردان بزرگ 
کشــور بــرای قدردانــی و  بــرای  الگویــی شــود در 
کنم در  که در برابر ســوال چه  راهنمایــی همه ما 

کشور قرار داریم. 
نظیــر  کســانی  نیازمنــد  شــدت  بــه  مــا  کشــور 
که چــه باید بکنند  که بدانند  خوانســاری اســت 
کار را انجام بدهند.  برای مردم و بعدا با عشق آن 
در نتیجه معرفی کردن او به عنوان یک الگو، خط 
راهنما ایجاد می کندبرای بقیه به ویژه جوان ها 
کدام مســیر بروند. به نظر مــن یک وجه  کــه بــه 
برجسته زیبایی هم ایشان دارد، اینکه همیشه 
 برخــوردی مهربــان، آشــنا، پر انرژی و شــاد از او 
 می بینید. من نشــده او را ببینم و با این شــیوه 
کــه بــا همــه همین گونه  بــا مــن برخــورد نکنــد، 
یــک وجــه خــود  نمایــد. همیــن  مــی   برخــورد 
می تواند الگو باشــد برای مــردم، برای خود ما. 
کــه بگوییم خوانســاری  کــه اینطــور نیســت  چرا
کشــیده و این  ســختی نکشــیده، ولــی ســختی 
کرده. او هنوز  چهره خندان و مهربانش را حفظ 
ایــن مهربانــی  را دارد، دوســت دارد ببیند برای 
کار می تواند بکند، برای اطرافیانش  مــردم چه 
کار می توانــد بکنــد. این یک صفتی اســت  چــه 
گردد. خوانساری فقط رنج  که حتی باید ترویج 
که در ازای آن می سازد و  نکشیده، رنجی بوده 

از آن لذت می برد.
که می توانیم از منافع  که ما تا جایی  می طلبد 
کنیم  گذر  کوتاه بیاییم و  و مواضع شخصی مان 
کار با  کار دســته جمعــی،  و بــه منافــع جمعی و 
کار با وحدت صنفی، حرفه ای و ملی فکر  هــم، 
گذاشــتیم  کنیــم. در مقیاســی ملی هم وقتی پا 
تشــکل های  هماهنگــی  شــورای  در  جملــه  از 
مهندســی  و  حرفــه ای  تشــکل های  هجدگانــه 
کنیم.  کشــور،  دیگــر آنجــا می بایســت ملی فکــر 
که تا  کســانی بــوده  مهنــدس خوانســاری جــزو 
کرده چراغ شــورای  همیــن اواخر همواره ســعی 

هماهنگــی را روشــن نگه دارد، بــه همین دلیل 
کــه  گویــم خوانســاری بــا وقتــی  کــه مــی  اســت 
کــه بــه مســائل حرفــه ای و  گذاشــت و عشــقی 
تشــکل ها از جمله شورای هماهنگی، داشته و 
دارد بــه نظــر من این حرفه در این ســالها و بعد 

از این، به ایشان مدیون است. 

         مهنــدس احمــد تائــب عضو هیات مدیره 
پیشکســوت   : ایــران  صنعــت   کنفدراســیون 
دو بار معنایــی دارد، یکی قدمت در یک صنعت 
و کار است و دیگری تاثیر اجتماعی آن، یعنی الگو 
گر کسی این وجه را نداشته باشد احتماال  بودن. ا
به او می گویند قدیمی است نه پیشکسوت. من 
مفتخرم به نمایندگی از کل اعضای کنفدراسیون 
که امروز  صنعت ایران به خصوص هیأت مدیره، 
کرده ایم همه دور هم جمع شــویم برای  دعــوت 
یکی از پیشکســوتان صنعت بزرگداشــت داشــته 
کــه تشــریف آورده اند  باشــیم، بــه حضــار محترم 
کــرده و خوشــامد می گویــم و  خیــر مقــدم عــرض 

تشکر می کنم.
گفت   مهنــدس خوانســاری روزی به میان آمد و 
کوچک ترین هســتم، بیایید با هم باشــیم.  من 
این شد درختی تنومند، نقطه آغاز اینجا بود. او 
گذاشت  کرد و پایش را در جامعه مشاوران  لطف 
گفــت مــن مــی آیــم خدمــت شــما و دوســتی  و 
کرد.  میــان پیمانکاران و جامعه مشــاوران را آغاز 
که هــم در انتخابات شــرکت  کار ایــن شــد  ادامــه 
کارفرمایی شــروع شد،  کردیم، هم شــورای عالی 
که صنعت  ادامــه این تعامات رســید به جایــی 
ای کارخانــه  صنعــت  بــه  را  خــود   ســاختمان 

کنفدراســیون صنعــت  کــرد و در نتیجــه   وصــل 
کــه در آن بیش از 70 تشــکل صنعتی  ایجــاد شــد 
کنــد. آقای مهندس خوانســاری  کار می  صنفــی 
از ابتــدا بــا ما بوده و هنــوز همراه با ما عضو هیات 
کنفدراسیون صنعت است و ما با هم  مدیره این 

کار می کنیم. 
ادامــه  گذاشــت،  مــرد  ایــن  کــه  آغــازی  نقطــه 
کــرد به شــورای سیاســتگذاری، از آنجا به  پیــدا 
کنفدراســیون صنعت،  نهــاد تعامل، از آنجــا به 
کشــور  کارها  در این  بــه ایجــاد بانــک... خیلــی 
کمال  که فکر می کنم مهندســین با  اتفاق افتاد 
کجا خــود را بیان نکردنــد و فقط  فروتنــی هیــچ 

کردند. خدمت 
کردنــد و  مهنــدس خوانســاری فقــط خدمــت 
هیچگاه خدمات خود را بیان نکردند. بزرگترین 
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خدمتگــزاری  خوانســاری  مهنــدس  صفــت 
 ایشــان به ایران بزرگ اســت. هیــچ خدمتگزاری
 نمــی تواند دوســت نباشــد، هیــچ خدمتگزاری 
نمی تواند بخشــنده نباشــد، نمی تواند سازنده 

نباشد و ایشان همه این صفات را دارد.
 

کرمانــی، مدیرعامل           دکتــر پرویــز عقیلــی 
که  بانــک خاورمیانــه: مــا بــه فکــر ایــن افتادیم 
ســاختمانی  صنعــت  و  کارخانــه ای  صنعــت 
را  بانکــی  خدمــات  و  کنیــم  ادغــام  هــم  بــا  را 
در  کــه  شــد  ایــن  دهیــم،  ارائــه  غالــب  ایــن  در 
ســپس  و  کارآفرینــان  اعتبــاری  موسســه  ابتــدا 
ادامــه  در  کردیــم.  احــداث  را  کارآفریــن  بانــک 
خصوصــی  بخــش  نزدیــک  همــکاری  علــت  بــه 
بــا هــم، توانســتیم بانــک خاورمیانــه را احــداث 
کارآفریــن  کنیــم.  واقعــا هــم در احــداث بانــک 
مهنــدس  خاورمیانــه  بانــک  احــداث  در  هــم  و 
شایســته ای  و  برجســته   افــراد  از   خوانســاری 
که بــا تمام وجــود همکاری نزدیــک با ما  بودنــد 
که به نوعی وقتی ایشان  داشتند و مشخص بود 
صحبــت می کردنــد عده زیــادی حرف ایشــان را 
قبول داشتند. مهندس خوانساری در جلسات 
کل  منافــع  همیشــه  داشــته ایم  کــه  مختلفــی 
شــرکتهای ساختمانی را می دیدند و هیچ زمانی 
واقعــا دربــاره منافــع شــرکت خــود صحبتی نمی 
کردنــد و همواره از منافع حرفه ســخن می گفت.  
ما هر وقت مشــکلی داشــتیم  به ویژه در مجامع 
و  دوســت  یــک  خوانســاری  مهنــدس  بانــک،  
که  هم مورد احتــرام هم صنفی ها  عزیــزی بــوده 
هیــأت  عنــوان  بــه  را  او  مــا  بــوده  الزم  و  بــوده 
رییســه مجمع داشــته باشــیم و بــرای همین به 
او همیشــه زنــگ زده ایــم  و هر زمــان احتیاج به 
کمکــی از او داشــته ایــم  همیشــه در  همــکاری و 
کرد و من شــخصا  کـــمک مـــی  که  خــط اول بــود 
همواره از او متشکر هستم. مهندس خوانساری 
مــورد احترام دوســتان و همکاران هســتند. من 
که ایشــان از خودشــان   به وضوح، برجســتگی را 
کارآفرین و هم در مورد بانک  هــم در مورد بانک 
خاورمیانــه نشــان دادنــد دیــدم  و چگونــه مورد 
 احتــرام همــه دوســتان و همکاران بودنــد و این 
بــه  مــن  بــود.  مهــم  خیلــی  مــا  بــرای  همراهــی 

عنــوان مدیرعامل بانک خاورمیانه، خوشــامد و 
خیرمقــدم می گویم به دوســتان و مهمانان عزیز 
کــرده اند و تشــکر  کــه در ایــن بزرگداشــت شــرکت 
کــه تشــریف آورده انــد.  این بزرگداشــت به  می کنــم 
نوعی یک تشــکر کوچکی است که دسته جمعی از 
آقای مهندس خوانساری عزیزمان انجام می دهیم. 

  
        دکتــر عبــاس آخونــدی؛ وزیــر ســابق راه و 
شهرســازی: از نظر من یک نکته بســیار مهم در 
مورد آقای مهندس خوانساری حضور فعال وی 
کارهای  بــه عنــوان مهنــدس فنی اســت هــم در 
جمعی مهندسی و هم به عنوان یک عضو فعال 
کــه این یــک نکته بســیار مهمی  جامعــه مدنــی 
که  که بســیاری از مهندســان هستند  اســت چرا
کار مهندســی خود را انجام می دهند اما ضرورتا 
در نهادهــای حرفــه ای و در فعالیت های مدنی 
که  حضــور فعــال ندارند. این امر نشــان می دهد 
ایشان چون به ایران و آینده ایران عاقمند است 
و لذا مســائل ایران برایشــان مهم اســت، دوست 
کار حرفــه ای خود به ایران هم فکر  دارد عــاوه بر 
کار حرفــه ای خــودش را در ارتبــاط  کنــد و اساســا 
کار خود  بــا توســعه پاینده ایران قــرار دهد، لــذا از 
کارش منجر به  کــه  لــذت می بــرد. به ویــژه وقتی 

کشور می شود.  یک توسعه و آبادانی در سطح 

        مهندس سید محسن مقدس زاده مدیرعامل
 شــرکت بتــن شــانتیه: مــا بــرای درس خوانــدن 
رو  از همیــن  نمــی دادیــم  دانشــگاه شــهریه  در 
گفت با پــول مردم  کــه در واقــع می تــوان  اســت 
که عــده ای از  مــا درس خوانــده ایم، اینجاســت 
مهندســان خود را مدیون ایــن قضیه می دانند 
کننــد و خدمــت  و ســعی دارنــد دیــن خــود را ادا 
که در اقصــی نقاط مملکت  کننــد. ما مــی بینیم 

همین پیمانکاران و مهندســین رفتند و آبادانی 
که هیــچ چیزی  بــه وجــود آوردنــد، در جاهایــی 
کار همت باالیی می خواهد  وجود نداشت.این 
کســی نیســت. به اقصــی نقاط مملکت  کار هر  و 
کنید آثار این سازندگان وجود دارد، این  که نگاه 
که  ارزش دارد، ایــن یک اثر جاودانه دارد، آثاری 
کار شــده و عده   کند و تولید  ایجاد اشــتغال مــی 
 زیــادی هــم بــه طــور مــدام از آن بهــره بــرداری 
کنند و در نتیجه محصول این تاش چیزی  می 
کــه عایــد همیــن مــردم می شــود. ایــن از  اســت 
دغدغه هــای مهندس خوانســاری بــود و همان 
که مهندس خوانساری همیشه در  مسیری بود 

آن قدم برداشت. 

        مهنــدس محمدعلــی  پورشــیرازی، بــازرس
  ســندیکا: خصوصیت ویـــژه مهندس خوانساری

گرایی بدون شــعار اســت. او دوســت داشــت  ملی 
را بیشــتر در ســندیکا  کار  ایــن  تاثیرگــذار باشــد و 
کــه ناآرامی هایــی  کرد.بعــد از انقــاب  دنبــال مــی 
ســندیکا  اشــغال  بــرای  عــــده ای  داشــت   وجــود 
که مهندس خوانســاری و همکاران  کردند  اقــدام 
دیگر در برابر آنها ایستادند و در جاهایی حتی این 
گرفت. آنها در  ایســتادگی حالت تن به تن به خود 
هیچ شرایطی اجازه ندادند سندیکای شرکت های 

ساختمانی ایران اشغال و از بین برود. 

کبر مقیمی آذری، پیشکسوت          مهـــــندس علی ا
 صنعت احداث: در ســال 1359 انتخابات دوره 
ســیزدهم هیــات مدیــره برگــزار شــد و مــن نیــز در 
کنار مهندس خوانســاری و ســایر همــکاران برای 
خدمت در هیات مدیره انتخاب شــدم ما شــروع 
کســی  کــردن در ســندیکا.  هر   کردیــم بــه فعالیت 
در هر وزارتخانه ای هر مشــکلی داشــت مهندس 
 خوانساری پا به پای او به آن وزارتخانه می رفت،

 البتــه ســایر اعضــای هیــات مدیــره هــم بودنــد 
کســوت ایشــان بیشــتر مــورد قبــول جامعــه  امــا 
دولتمردان بود. من شاهد فعالیت های مهندس 
خوانســاری در طول این ســالها و فعالیت او برای 
زنده نگداشــتن این صنف بوده ام. او آنقدر مورد 
کــه در خیلی از موارد به عنوان  احتــرام همه بوده 
حکم انتخاب می شد و حتی برای خود من نیز در 

کار را انجام داده است. دوره ای این 
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 نشست

ک متولد شدم. جنگ جهانی  در سال 1318 در ارا
ک رفت و آمد  نظامیان   دوم شروع شده بود. در ارا
گرفتاری هــای زیــادی برای مــردم در اثر جنگ   
کــه مــی دیدیم و  جهانــی بــه وجــود آورده بــود  
که مبــادا اتفاق  مــن نگرانــی پــدرم را می دیــدم 
که شدم  کند. 5-6 ســاله  ک را درگیر  جنگ، ارا
پدر رئیس فرش مایر شــده بود و ما را به مایر 
برد. دبستان را در مایر بودم و برای دبیرستان 
ک بودیم  ک آمدیم. یک ســال در ارا به شــهر ارا
و بعــد پدرم به شــهر محات منتقل شــد و من 
کاس 9 آنجا درس خوانــدم. پدرم می رفت  تــا 

کند.  کار  که شعبه فرش را در آن شهر افتتاح و 
بعد از محات به شهر مشهد آمدیم و دبیرستان 
کردم. در آنجا رشــته ریاضی را   را در مشــهد طی 
کــردم و بعد برای دانشــگاه بــه تهران  انتخــاب 
کودکــی و نوجوانــی عاقــه ای  آمــدم. در دوران 
کرده بــودم و در حیاط   به ســاخت و ســاز پیــدا 
خود در مایر ســاختمانی ســاخته بودیم و دور 
کــرده بودیم.  آن باغچــه و زمین ورزش درســت 
کرد و  کار ســاختمانی  کارها مرا مشــتاق به  این 
کارهــای مهندســی عاقمند شــدم. زمانی  بــه 
کنکــور،  در  درســی  نمــره  شــدم  دانشــجو  کــه 
مــرا بــه رشــته برق بــرد. امــا من ســر کاس برق 
کاس رشــته ســاختمان رفتــم.   نرفتــم و ســر 
 به سراغ مهندس نفیسی می رفتم و سماجت 
که من رشــته برق را دوســت نــدارم و  کردم  مــی 
می خواهم ساختمان بخوانم. این کار 4-5 ماه 
کشــید و آخراالمر رئیس دانشگاه مرا صدا  طول 
کــه: »مثــل این که زور تو بیشــتر از زور ما بود،  زد 
که  گویم«. و من با عاقه ای  به شما تبریک می 

کرده بودم آخر ســر از  به رشــته ســاختمان پیدا 
غ التحصل شدم.  مهندسی راه و ساختمان فار

از آن موقــع نســبت بــه سیاســت و فعالیتهــای 
که  اجتماعــی عاقمند شــدم به خصــوص این 
از مریــدان دکتــر مصــدق شــدم و در جبهه ملی 
کردم. یکی از عکسهای خوب  فعالیت را شــروع 
کنون در اتاق خود  دکتــر مصدق را از آن تاریخ تا 
کنم.  کــرده ام و همــواره بــه آن نگاه مــی  نصــب 
کرد در مراســم تشــییع  که مصدق فوت  زمانــی 
کردم. بعد هــم با بچه ها چند  جنــازه او شــرکت 
ک او رفتیم. طبیعتا ایران پرســتی را  بار ســر خــا
گاه  کردند و ناخودآ در وجود من این بزرگان القا 
من وطن پرست شده ام و به سختی می توانم 
کنم و جایی را زیباتر و قشــنگ تر از  ایران را ترک 

سرزمین ایران نمی بینم. 
در ســال 1340 و در دوران دانشــجویی به دلیل 
ســاختمان  در  تظاهــرات  و  سیاســی  فعالیــت 
جبهه ملی دســتگیر شــدم و موقــع آزادی من و 
دو نفــر دیگــر را تحویــل دانشــگاه تهــران دادند. 
سپس در محوطه دانشگاه مرا تحویل بچه های 
پلــی تکنیــک دادنــد و آنهــا مــرا بــا اتوبــوس بــه 
 پلــی تکنیک بردنــد. به دلیل فعالیت سیاســی
کردند. خودم  کار دولتی اســتخدام نمی   مرا در 
کار در صنعت  هم عاقه ای نداشتم و به دنبال 
ســاختمان بودم. دو ســال در شرکتی به عنوان 
کردم و در ســال 1344  کار  مدیر فنی  شــروع بــه 
اجرای همزمان 20 ساختمان در 20 نقطه کشور 
کار عظیمی بود بر عهده من گذاشــته شــد.  کــه 
همواره دنبال ایجاد شــرکت برای خودم بودم و 
کار  چون سایر شرکا در هریسون نمی خواستند 
کنند آن را از بقیه خریدم و به تنهایی شــروع به 

فعالیت کردم. 
کنــم  مــی  عبــور  کــه  جاهــا  بســیاری  از  امــروز 
را ام  ســاخته  کــه  ســازه هایی  و   ســاختمانها 
که یادگارهایی  کنم   می بینم احساس غرور می 
از من اینجا هست. درست همانگونه که فردی 
که از  کنــد، موقعــی  بچــه دارد و آن را بــزرگ مــی 
کنم اینها  کنار ســاختمانی رد می شــوم فکر می 
که به دنیا آوردن بچه  گونه  زاده ما بوده، همان 
کار ســختی اســت و بــزرگ کردنش زحمــت دارد 
کــوه و بردن  ســاخت یک ســاختمان در بــاالی 

مصالح به آنجا هم کار دشواری است.
ســازندگی خدمتگــزار  یــک  عنــوان  بــه   مــن 
که همواره   دســت پرورده خدمتگزارانی هستم 
کشــیده و  کشــور زحمت  با دل و جان برای این 

برای سازندگی و آبادانی آن تاش کرده اند. 

 
مهندس خوانساری 

به روایت خود

فرزنــدان طــرف  از  ای  هدیــه  مراســم  ایــن   در 
  مهنــدس خوانســاری و حاضــران در بزرگداشــت

 به مهندس خوانساری اعطا شد. 
در ایــن بخــش دکتر مریم خوانســاری با بیان این 
که از مهندس خوانساری آموخته که رفتار انسانها 
اهمیت دارد و نه ســمت آنها و رفتار انســانها مثل 
کنــار هــم قرار  کــه از در  نت هــای موســیقی اســت 
گرفتن آنها نوای زندگی آن انسان را می شنویم و بر 
کارن  که توسط  ما تاثیر دارد، یک قطعه موسیقی 
همایــون فر آهنگســاز بنام ایران بــر مبنای زندگی 
نامه مهندس خوانساری برای  وی ساخته شده 
کرد. بر روی این موســیقی  بــود به ایشــان تقدیــم 
کارن همایون فر و شعر  شــعری از حافظ با دکلمه 
کر به اجرا درآمده  گروه  ایران زمین فردوسی با آواز 
نــوای زندگــی پیشکســوت  از  باشــد  یــادگاری  تــا 
صنعــت ســازندگی مهنــدس جــواد خوانســاری. 
که در قالب  تندیــس یادبــود این قطعه موســیقی 
گردیــده بــود نیــز از طــرف  یــک ســی دی آمــاده 
حاضران و توســط دکتر عقیلی،  مهندس مسعود 
خوانساری، مهندس عطاردیان، دکتر معتمدی، 
دکتــر آخونــدی و مهنــدس مازیــار خوانســاری به 
مهندس جواد خوانســاری اعطا شــد  و ســی دی 
ک من ایران من"  قطعه موسیقی "زشت و زیبا، خا
مهنــدس زندگــی  از  دلنوشــته ای  بــا  نیــز    

بــه عنــوان هدیــه در اختیــار   جــواد خوانســاری 
گرفت. مدعوین قرار 

گالری »زشــت  در پایــان ایــن مراســم حاضــران از 
کــه در حاشــیه  ک مــن ایــران مــن«  و زیبــا؛ خــا
کردنــد.  ایــن بزرگداشــت برپــا شــده بــود بازدیــد 
کشــاندن زندگی  گالری بــا مفهوم بــه تصویر  ایــن 
و  عکــس  ارائــه  بــا  خوانســاری،  جــواد  مهنــدس 
گــر 80 ســال زندگی کت هــای مختلــف نمایــان   ما
مهندســی و  ســازندگی  ســال   60 تــاش،  پــر    
صنفــی فعالیــت  و  گرایــی  تشــکل  ســال   40 و    

 ایشان بود.
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در هفتــه اول فروردیــن 1398، ســازمان های 
بارشــی  ســامانه  ورود  از  خبــر  هواشناســی 
کــم در جنــوب و غــرب ایــران داد. ایــن  مترا
ســامانه بارشــی در 5 فروردین مــاه، موجــب 
و  جانــی  خســارت های  و  ســیاب  ایجــاد 
ایــران شــد و  حداقــل  مالــی در 25 اســتان 
کشــور  مختلــف  اســتان های  در  کشــته   19
گذاشــت. مــوج دوم بارش هــا در 11  برجــای 
ــی  فروردیــن 1398 آغــاز شــد و شــهرهای غرب
کشــور را دربرگرفــت. پــس از ایــن  و جنوبــی 
در  آماده بــاش  و  ســیل  هشــدار  بارش هــا، 
23 اســتان ایــران اعــام شــد. 16 فروردیــن 
رئیــس کولیونــد  پیرحســین  کــه   بــود 
کشــور آخریــن آمــار تلفــات ســیل   اورژانــس 
اخیــر را 70 جان باختــه و 791 مصــدوم اعــام 

کــرد. 
ضمــن تســلیت بــه خانــواده از دســت رفتــگان 
و همــدردی بــا آســیب دیــدگان حادثــه ســیل، 
دیــد  زاویــه  از  تــا  آنیــم  بــر  نوشــتار  ایــن  در 
مهندســی و عمــران بــه ابعــاد مســئله نــگاه 

کنیــم. در ایــن باره میزان خســارات وارد شــده 
تشــکلهای  نقــش  و  عمرانــی  زیربناهــای  بــه 
مهندســی در همیــاری بــا ســیل زدگان مدنظــر 

ــت.  اس

کشــور ازاولیــن مناطقــی  اســتان های شــمالی 
کــه بــا شــروع بارش هــا در اواخــر اســفند  بودنــد 
1397، بــر اثــر ســیل آســیب دیدنــد. در ایــن 
بــه  گلســتان  اســتان  بارش هــای  میــان، 
ســبب شــدت بــارش، نبــود الیه هــای طبیعــی 
ــاری  ــای ج ــم روان آب ه ــتن از حج کاس ــرای  ب
بــه ســبب تخریــب جنــگل هــای هیرکانــی و 
وضعیــت توپوگرافــی خــاص منطقه، شــرایطی 
اضطــراری را بــرای مناطــق مینودشــت، آق قا 

ــال آورد. ــه دنب ــان ب گمیش و 
کــه محمدنظــری مدیــرکل  22 فروردیــن بــود 
گفتگــو بــا ایســنا  راه و شهرســازی مازنــدران در 
از خســارت 500 میلیــارد تومانــی دو ســیاب 
کیــد  بــه راه هــای ایــن اســتان خبــر داد. وی تا
کــرد: در ســاعات اولیــه پــس از وقــوع ســیل 

بازگشــایی  بــرای  شهرســازی  و  راه  اداره کل 
مســیرها وارد میــدان شــد. وی بــا بیــان اینکــه 
بــا بحرانــی شــدن اوضــاع بــا اســتفاده از تــوان 
بخــش خصوصــی توانســتیم در حوزه هایــی 
شــوند  وارد  نتوانســتند  نهادهــا  دیگــر  کــه 
کــرد: در ســیل اول  کنیــم، تصریــح  ورود پیــدا 
مازنــدران 320 میلیــارد تومــان خســارت بــه 
حــوزه راه هــای اســتان وارد شــد. مدیــرکل راه 
و شهرســازی مازنــدران بــا بیــان اینکــه 382 
مــورد از راه هــای اســتان در اثــر ســیل دچــار 
گفــت: 13 پــل در  تخریــب نقطــه ای شــدند، 
مازنــدران نیــز از 30 تــا 100درصــد دچــار آســیب 
شــد و بــرای برقــراری عبــور و مــرور در چنیــن 
موقــت  پل هــای  ابتــدا  همــان  از  وضعیتــی 
در  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  نظــری  شــد.  ایجــاد 
شــهرهای  بــه  آســیب  بیشــترین  اول  ســیل 
و  نــکا  ســاری،  بابلســر،  جویبــار،  غ،  ســیمر
کــرد: در ســیل  بهشــهر وارد شــد، خاطرنشــان 
دوم هــزار و 200 مــورد از شــبکه معابر ســوادکوه 
کــه بایــد ایــن  و ســوادکوه شــمالی قطــع شــده 

 

ده   ا سیل ت احدا  برای  بازســازی م ن ص ا ف
ند می ش ی قد 

گزارشی از خسارات سیل و  
همیاری بخش خصوصی 

با آسیب دیدگان
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 نشست

کارشناســی و عملیــات اجرایــی بــر  آســیب ها 
روی آن اجــرا شــود.

8 اردیبهشــت نیــز محمدولــی روزبهان رییس 
گلســتان در  ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی 
کــرد طبــق بــرآورد اولیــه،  گفتگــو بــا ایرنــا اعــام 
ســیل 48 هــزار میلیــارد ریــال بــه بخش هــای 
کــرد  گلســتان خســارت وارد  مختلــف اســتان 
کنــون افزایــش داشــته  کــه البتــه ایــن رقــم تا
دولــت  کــرد  اعــام  همچنیــن  وی  اســت. 
25 هــزار میلیــارد ریــال بــرای جبــران ســیل 

گلســتان اختصــاص داد. 

بارندگی هــای  اثــر  بــر   1398 فروردیــن   5 در 
گهانــی  نا ســیل  شــیراز،  شــهر  در  شــدید 
ــا، در روز  ــه بارندگی ه ــر ادام ــر اث ــد. ب ــاری ش ج
ــار دوم ســیل شــیراز را فــرا  ــرای ب 6 فروردیــن ب
گرفــت. علــت ایــن امــر را ســاخت خیابان هــای 
کــه  قــرآن  دروازه  کنــار  در  شــیراز  ورودی 
پیش تــر محــل مســیل عبــور آب بوده اســت 
کردنــد. از جملــه علــل ریشــه ای ســیل  عنــوان 
شــیراز، عــدم الیروبــی مســیر ســیل و ایجــاد 
رودخانــه  در  خیابــان  و  شــهری  تاسیســات 
خشــک شــیراز عنــوان شــد. همچنیــن تبدیل 
ورودی  جــاده  بــه  قــرآن  دروازه  کنــاری  دره 
گســترش بیشــتر ســیل و تلفــات  شــیراز نیــز در 
آن نقــش داشته اســت. آخریــن آمــار رســمی 
بــه نقــل  جان باختــگان ســیل 1398 شــیراز 
اعــام  نفــر   21 کشــور  اورژانــس  سرپرســت  از 
شــد. همچنیــن بــر اســاس ایــن آمــار ســیل 
 5 ســیاب  گذاشــت.  برجــای  مصــدوم   119
فروردیــن در شــیراز و دیگــر شــهرهای اســتان 
شــهری  واحــد   850 و  هــزار   3 بــه  فــارس 
واحــد خســارت  بــه 289  و  خســارت جزئــی 
جزئــی  خســارت های  کرده اســت،  وارد  کلــی 

کــه نیــاز  بــرای واحدهایــی  درایــن برآوردهــا 
کلــی  خســارت های  و  دارنــد  تعمیــرات  بــه 
کــه بایــد از ابتــدا تخریــب و  بــرای واحدهایــی 
احــداث شــوند تعریــف شده اســت. همچنیــن 
بــر اســاس ایــن آمارهــا در مناطــق روســتایی 
شهرســتان شــیراز و دیگــر روســتاهای اســتان 
واحــد   850 و  هــزار  یــک  بــه  ســیل  فــارس 
خســارت  واحــد   450 بــه  و  جزئــی  خســارت 

کرده اســت. وارد  کلــی 

کلــی چهــار  کرمانشــاه بــه صــورت  در اســتان 
گیانغــرب،  ذهــاب،  ســرپل  شهرســتان 
را  تاثیــر  بیشــترین  داالهــو  و  قصرشــیرین 
گــزارش  بــه  و  داشــتند  بارندگی هــای  از 
بنابــر  و  فروردیــن    6 در  فــارس  خبرگــزاری 
اعــام فرمانــداران ایــن شهرســتان ها دســت 
زیرســاخت ها،  بــه  تومــان  میلیــارد   98 کــم 
خســارت  شــهری  ابنیــه  و  کشــاوزی  بخــش 
ــد در  ــه الون وارد شــده اســت. طغیــان رودخان
کنان ایــن منطقــه  ــی ســا ســرپل ذهــاب زندگ
و  چــادر  در  کرمانشــاه  زلزلــه  زمــان  از  کــه  را 
ــا  ــد، ب کن بودن ــا ــاخته س ــای پیش س اتاقک ه

کــرد.  رو  بــه  رو  مضاعفــی  دشــواری های 
کل مدیریــت بحــران  باالیــی، مدیــر  جلیــل 
گفتگــو  در  فروردیــن   9 کرمانشــاه  اســتان 
وارده  خســارات  بــرآورد  مــورد  در  تســنیم  بــا 
اظهــار  کرمانشــاه،  اســتان  ســیل زدگان  بــه 
داشــت: میــزان خســارت ناشــی از ســیل اخیــر 
شــده  بــرآورد  تومــان  میلیــارد   376 اســتان 
اســت امــا بازســازی و اصــاح زیــر ســاخت های 
کــه در مقابــل زلزلــه و بارش هــای هــم  عمرانــی 
کــرده و مجــدد آســیب  وزن اخیــر مقاومــت 
نبینــد بــه حــدود 765 میلیــارد تومــان اعتبــار 

نیــاز دارد.

مــوج دوم ســیل ایــن خســارات را افزایــش داد 
کــه 22 فروردیــن هوشــنگ بازونــد  بــه طــوری 
کرمانشــاه در شــورای برنامه ریــزی  اســتاندار 
تومانــی  میلیــارد   1500 خســارت  از  اســتان 

کرمانشــاه خبــر داد. ســیل در اســتان 

اســتان  بــرای  ســیل  در  نگرانــی  بیشــترین 
حتــی  و  پــر  ســدها  چــون  بــود.  خوزســتان 
برخــی از آن هــا ســرریز شــده  بودنــد. نگرانی هــا 
بیــراه نبــود و ســیل خوزســتان آســیب زیــادی 
بــه ســازه ها و منــازل هموطنانمــان در ایــن 
کــرد و مــردم را بــا دشــواری های  اســتان وارد 

کــرد. فــراوان روبــه رو 
کشــاورزی  18 فروردیــن روابــط عمومــی جهــاد 
کیخســرو چنگلوایــی  بــه نقــل از  خوزســتان 
کشــاورزی خوزســتان عنــوان  رئیــس جهــاد 
ــدود  ــتان ح ــت اس ــش زراع ــارت بخ ــرد: خس ک
و  تاسیســات  ریــال،  میلیــارد   690 و  هــزار   6
ســاختمان حــدود یــک هــزار و 690 میلیــارد 
ریــال، زیربخــش باغــی حــدود یــک هــزار و 40 
میلیــارد ریــال و زیربخــش دام و طیــور اســتان 
اســت.  بــوده  ریــال  میلیــارد   60 بــه  نزدیــک 
بهرامی نیــا  غام حســین  نیــز  فروردیــن   26
مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای 
خوزســتان در جمــع خبرنــگاران از خســارت 
جاده هــا،  بــه  ســیل  تومانــی  میلیــارد   604
داد.  خبــر  اســتان  پل هــای  و  فنــی  ابنیــه 
از  مهــر  بــا  گفتگــو  در  اردیبهشــت   15 وی 
بــه  ســیل  تومانــی  میلیــارد   850 خســارت 
زیرســاخت های جــاده ای اســتان خبــر داد.

بــا شــروع مــوج دوم بارش هــا در 12 فروردیــن، 
ــن و  ــش زمی ــون ران ــنگینی همچ ــارات س خس
از خرم آبــاد،  رفتــن بخش هایــی  آب  زیــر  بــه 
معمــوالن و پلدختــر و...  در اســتان لرســتان 
گــزارش شــد. در پــی وقــوع ســیل در برخــی 
امکانــات  ارتــش  لرســتان،  اســتان  مناطــق 
کرمانشــاه بــه لرســتان  لجســتیکی خــود را از 
خادمــی  خیــراهلل  فروردیــن   18 کــرد.  اعــزام 
گفتگــو  در  شهرســازی  و  راه  وزیــر  معــاون 
کریــدور  از  بخشــی  تخریــب  از  فــارس  بــا 
خبــر  اخیــر  ســیل  اثــر  در  جنــوب  شــمال- 
کیلومتــری خرم آبــاد  گفــت: مســیر 60  داد و 
کــه بــا انتقــال  کامــا تخریــب شــد  ـ پلدختــر 
250 دســتگاه ماشــین آالت راهســازی بــرای 

گزارش
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اقــدام  تخریب شــده  محورهــای  بازگشــایی 
ــاد  گفــت در سرتاســر محــور خــرم آب شــد. وی 
کــه در حاشــیه  بــه معمــوالن و ســپس پلدختــر 
کشــکان قــرار داشــته و ســال ها  رودخانه هــای 
کشــور  محــور اصلــی ترانزیتــی شــمال- جنــوب 
کامــل شــده و همــه  ــود، ده هــا پــل تخریــب  ب
جــاده اصلــی ترانزیتــی حدفاصــل خــرم آبــاد تــا 
ــب شــده  ــر تخری کیلومت ــول 60  ــه ط ــر ب پلدخت
از  بخش هایــی  در  داد:  ادامــه  وی  اســت. 
محــور، ســیاب جســم جــاده را شســته و بــا 
خــود بــرده و دیگــر جــاده ای وجــود نــدارد و 
نیازمنــد زمــان اســت تــا بــه مــرور بــا احــداث 
واریانت هــای جدیــد و ســازه های بتنــی مــورد 
نیــاز از جملــه تونــل و پــل بازســازی آن انجــام 
کــه بــا توجــه بــه ترانزیتــی بــودن ایــن  شــود 
کوتــاه  احــداث مجــدد آن در  امــکان  محــور 

مــدت میســر نیســت. 
صــورت  تاشــهای  بــه  اشــاره  بــا  خادمــی 
تخریــب  محورهــای  بازگشــایی  بــرای  گرفتــه 
انــواع  دســتگاه   250 داشــت:  اظهــار  شــده، 
توســط  راهســازی  و  ســنگین  ماشــین آالت 
خصوصــی  بخــش  و  راهــداری  ســازمان 
و  حمــل  زیرســاختی  پروژه هــای  در  شــاغل 
نقــل  بــه لرســتان بــرای بازگشــایی محورهــای 
ــرآورد  تخریــب شــده انتقــال یافــت. خادمــی ب
از خســارت بــه زیرســاخت ها را 1000 میلیــارد 
گرفتــن  تومــان دانســت و افــزود: بــا در نظــر 
ماننــد  ســنگین  ابنیــه  بــه  وارده  خســارات 
پل هــا و تونل هــا دو برابــر همیــن رقــم اعتبــار 
جدیــد بــرای احــداث زیرســاخت های جدیــد 
در اســتان ســیل زده لرســتان مورد نیاز اســت. 
اینکــه  بیــان  بــا  نیــز  اردیبهشــت  خادمــی 3 
پیــرو دســتور وزیــر راه و شهرســازی مبنــی بــر 
بازســازی جــاده قدیــم خــرم آبــاد - پلدختــر 
عملیــات بازســازی و احــداث مجــدد را آغــاز 
کیلومتــر  گفــت: طــول ایــن مســیر 95  کردیــم، 
کامــا تخریــب شــده  کیلومتــر آن  کــه 25  اســت 
گــذر  اســت و بایــد مجــددا احــداث شــود. بــا 
دقیق تــر  ســیل  خســارت  از  برآوردهــا  زمــان 
نیزعبدالهاشــم  اردیبهشــت   1 شــد چنانچــه 
در  شهرســازی  و  راه  وزیــر  معــاون  حســن نیا 
گفتگــو بــا فــارس بــا اشــاره بــه بازگشــایی 1642 
دلیــل ســیل مســدود  بــه  کــه  روســتایی  راه 
بــه  خســارت  بیشــترین  گفــت:  بــود،  شــده 
جاده هــا بــر اثــر ســیل اخیــر در اســتان لرســتان 
بــه مبلــغ 1500 میلیــارد تومــان بــرآورد شــده 
مهــر  خبرگــزاری  نیــز  اردیبهشــت   7 اســت. 
اســتاندار  از ســید موســی خادمــی  نقــل  بــه 
هــزار   8 خســارت  کــه  داد  خبــر  لرســتان 

میلیــاردی ســیل بــه زیرســاخت های لرســتان 
اســت. وارد شــده  از جملــه جاده هــا 

بــاران ســیاب گونه در دو مقطــع زمانــی ســوم 
فروردیــن  تــا ســیزدهم  یازدهــم  و  تــا ششــم 
را  ایــام  اســتان  بیشــتر مناطــق  مــاه جــاری 
گفتــه  طبــق  ان  جریــان  در  کــه  گرفــت  فــرا 
مســئوالن دســتکم یــک هــزار میلیــارد ریــال 
اســتان محــروم  زیرســاخت های  بــه  آســیب 
ایــام وارد شــده اســت.)22 فروردین-ایرنــا(
البتــه بخــش ماژیــن دره شــهر، خــود شــهر دره 
از دیگــر  شــهر، و روســتای چــم شــیر بیشــتر 
مناطــق شــهری و روســتایی تحــت تأثیــر آن 
شــد.  خانه  هــا  وارد  ســیاب  و  گرفتنــد  قــرار 
بیشــترین خســارت در ایــن اســتان مربــوط 
باســتانی  تپه هــای  و  فرهنگــی  میــراث  بــه 
کردنــد تجربــه ســیل ســال  بــود. برخــی عنــوان 
کاهــش  1394والیروبــی حاصــل از آن باعــث 

اثــرات ســیل اخیــر در ایــن اســتان شــد.  

ســیاب  و  ســیل  هــم  دیگــر  اســتانهای  در 
دیــده شــد امــا دامنــه آن ماننــد اســتانهای 
گســترده نبــود. بــارش بــاران شــدید  یــاد شــده 
باعــث جــاری شــدن ســیاب و آب گرفتگــی در 
برخــی از محله هــای شــهر بندرعبــاس شــد. 
ــا شــب  ــاران از عصــر روز 10 فروردیــن ت بــارش ب
ک  12 فروردیــن باعــث طغیــان خشــکه رود ارا
گرفتار شــدن چندین روســتای  که باعث  شــد 
همچنیــن  شــد.  میقــان  تــاالب  حاشــیه 
ک باعــث تخلیــه  جــاری شــدن ســیاب در ارا
چندیــن روســتا و خســارت های شــدید مالــی 
کیجــان  و  ک  ارا شهرســتانی  کنین  ســا بــه 
شــده بــود. اســتان سیســتان و بلوچســتان در 
روزهــای پایانــی ســال 97 درگیــر ســیاب بــود. 
ابنیــه  بــه بخــش  و خســارت های واردشــده 
و  فرعــی  شــریان های  و  پل هــا  راه هــا،  فنــی 
ــاالی 148 هــزار میلیــارد  اصلــی ایــن اســتان ب

بــرآورد شــد. و ....

روابــط عمومــی ســازمان راهــداری و حمــل 
گــزارش 13 فروردیــن بــه  و نقــل جــاده ای در 
ابنیــه  مدیــرکل  خــاوری  شــعبانعلی  از  نقــل 
نقــل  و  حمــل  و  راهــداری  ســازمان  فنــی 
بــه  آســیب  پــل،   400 تخریــب  از  جــاده ای 
در  راه  کیلومتــر  هــزار   11 و  پــل  دهنــه   5000
بارندگــی  نــوروزی و ســیاب  خبــر داده اســت. 

گفتــه: احتمــال افزایــش خســارت راه هــا  وی 
تــا 2000 میلیــارد تومــان هــم وجــود دارد. در 
نزدیــک  بارش هــای اخیــر و وقــوع ســیاب، 
بــا  کشــور  راه هــای  از  کیلومتــر  هــزار   11 بــه 
شــده اند.  تخریــب  مختلــف  درصدهــای 
کنــون تخمیــن زده  کــه تــا  مجمــوع خســارتی 
شــده اســت، 1600 میلیــارد تومــان اســت. در 
آذربایجــان غربــی 139 دســتگاه، در اصفهــان 
در  دســتگاه،   395 ایــام  در  دســتگاه،   173
خراســان جنوبــی 974 دســتگاه، در خراســان 
شــمالی 378 دســتگاه، در خوزســتان 246 
احمــد 350  بویــر  و  کهگیلویــه  در  دســتگاه، 
پــل  دســتگاه   373 گلســتان  در  و  دســتگاه 
آســیب دیده انــد. در لرســتان نیــز بــا توجــه بــه 
کــه هنــوز آب فروکــش نکــرده، آمــار جمــع  ایــن 

اســت. نشــده  آوری 
خیرالــه خادمــی، مدیرعامــل شــرکت ســاخت 
کشــور نیــز  و توســعه زیربناهــای حمــل و نقــل 
گفت وگــو بــا ایســنا بــا اشــاره بــه  21 فروردیــن در 
اینکــه بــرآورد اولیــه خســارات وارد شــده بــه 
ــیل  ــوع س ــی از وق ــور ناش کش ــی  ــبکه ارتباط ش
حــدود 2,600 میلیــارد تومــان اســت، اظهــار 
بررســی های  در  کــه  می کنیــم  تصــور  کــرد: 
ایــن خســارت حــدود 1,000  دقیق تــر میــزان 
کــه مربوط  میلیــارد تومــان دیگــر افزایــش یابــد 
گلســتان، مازنــدران، ایــام،  بــه اســتان های 
لرســتان و خوزســتان اســت و اســتان لرســتان 
را متحمــل شــده  وارده  بیشــترین خســارت 

اســت.
نیــز  شهرســازی  و  راه  وزیــر  اســامی  محمــد 
گــزارش تهیــه  روز 22 فروردیــن بــا اشــاره بــه 
شــده مبنــی بــر آســیب دیدگــی 24 اســتان، 
 5900 حــدود  و  شــهر   269 شهرســتان،   213
ــواع  ــر ان کیلومت ــر 14380  ــغ ب ــت: بال گف ــتا  روس
فنــی،  ابنیــه  دســتگاه   10719 حــدود  راه، 
ــد  ــیب دیده ان ــل آس ــا و پ ــامل آب رو، آب نم ش
کــه از ایــن تعــداد، 563 دســتگاه شــامل 60 
آب نمــا، 447 آبــرو و 56 پــل بــا دهانــه 6 متــر 
کــه طبــق بــرآورد، بیــش از 3  تخریــب شــده 
کــردن  هــزار میلیــارد تومــان هزینــه جایگزیــن 

شهرســازی( و  راه  اســت.)وزارت  آنهــا 
فروردیــن   25 روز  علنــی  جلســه  در  وی 
کــرد: تــا  مجلــس شــورای اســامی نیــز عنــوان 
کیلومتــر از راه هــای  بــه امــروز بیــش از 14 هــزار 
کشــور  کشــور در بیــش از 6 هــزار و 800 نقطــه 
کامــل  دچــار آســیب شــده و 725 پــل بــه طــور 
آســیب  مهمتریــن  اســت.  شــده  تخریــب 
بــه جــاده  پلدختــر وارد  در بخــش جــاده ای 
کیلومتــر  کیلومتــر بیــش از 40  کــه از 108  شــد 
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 نشست

کیلومتــر آن  آســیب جــدی دیــده اســت و 28 
کیلومتــر آن  امــا 12  بازســازی دارد.  قابلیــت 
 احیــا شــود. اســامی در ادامــه 

ً
بایــد مجــددا

بیــان  ســیل  کلــی  خســارات  بــه  اشــاره  بــا 
کلــی ســیل بیــش از 3 هــزار و  کــرد: بــه طــور 
520 میلیــارد تومــان خســارت بــه جاده هــا و 
کرد.  راههــای ریلــی و زمینــی و ابنیــه فنــی وارد 
حــدود 150 هــزار واحــد مســکونی در شــهر و 
کــه 50 هــزار واحــد نیــاز  روســتا آســیب دیدنــد 
ــه  ــاز ب ــد نی ــزار واح ــدد و 100 ه ــداث مج ــه اح ب
پایــان  در  راه  وزیــر  دارد.  بازســازی  و  تعمیــر 
بخــش خصوصــی  پیمانــکاران  تمــام  گفــت: 
و نیروهــای مســلح از زمــان آغــاز ســیل نقــش 
کردنــد و وزارت راه  قابــل ماحظــه ای را ایفــا 
ســیل  آغــاز  لحظــه   همــان  از  شهرســازی  و 
کردنــد و  برنامه ریــزی بــرای بازســازی را آغــاز 
انتظــار دارد منابــع الزم تأمین شــود. .)ایســنا(
در آخریــن بــرآورد مربــوط بــه خســارات ناشــی 
از ســیل، شــکرچی زاده رئیــس مرکــز تحقیقات 
نشســت  در  نیــز  شهرســازی  و  مســکن  راه، 
کــه 8 اردیبهشــت  درس هایــی از ســیل اخیــر 
کــرد بیــش از 700 ســازه و زیر  برگــزار شــد عنــوان 
ــد و  کیلومتــر راه آســیب دی ســاخت و 12 هــزار 
میلیــارد  هــزار   45 حــدود  ســیل  خســارت 

ــت . ــده اس ــرآورد ش ــان ب توم

ــه خــودی خــود  ــاران ب ــه ب ک ــه ایــن  ــا توجــه ب ب

کنــار  در  اســت،  خداونــدی  نعمــت  یــک 
و  مــادی  آســیبهای  و  ســنگین  خســارات 
کــه در اثر ســیل به هموطنانمــان وارد  معنــوی 
شــد، بایــد بــه آورده هــای ســیل نیــز نگاه شــود. 
گــزارش 8 اردیبهشــت ایســنا، دکتــر علــی  بــه 
کارگــروه مخاطــرات زلزلــه بــا  بیت الهــی دبیــر 
ــی  ــب آب ــر مکع ــارد مت ــه از 92 میلی ــان این ک بی
کشــور  وارد  اخیــر  بارش هــای  بــا  همــراه  کــه 
گفــت: در  ــه هــدر رفــت،  شــد، 50 درصــد آن ب
ــتیم  ــازی ایــن آب می توانس ــورت ذخیره س ص
کشــورمان را  بــه مــدت 2 ســال آب مــورد نیــاز 
ــی رخدادهــای اخیــر نشــان  کنیــم، ول تأمیــن 
کــه باید در خصوص ســیل بازنگری هایی  داد 
122برابــر  بارش هــا  میــزان  باشــیم.  داشــته 
مقــدار میانگیــن آن در مقطــع 50 ســاله خــود 
جنبه هــای  بارندگی هــا  ایــن  اســت.  بــوده 
می تــوان  جملــه  آن  از  کــه  داشــته  مثبتــی 
بــه پــرآب شــدن تاالب هــای خشــک چــون 
هامــون و جازموریــان و همچنیــن افزایــش آب 

کــرد. دریاچــه ارومیــه اشــاره 
ــدی  عــاوه بــر ایــن ســیل بــا همــه اتفاقــات ب
ــه ســاخت و ســاز در  ک ــه ورق زد، نشــان داد  ک
ایــران بــه بیراهه رفته و در ســاخت زیربناهای 
بنیادیــن، افــرادی نابلــد جــای متخصصــان را 
کارضــا« در محــور  گرفته انــد. پــل دوســاله »کا
بــاال  پــل  الشــتر تخریــب شــد و  آبــاد -  خــرم 
کــه قدمــت 20 ســاله داشــت ســالم  دســت آن 
کلیــد بخــورد.  مانــد تــا ســوالها در ایــن بــاره 

مدیرعامــل  خادمــی  خیــراهلل  بــاره  ایــن  در 
شــرکت ســاخت و توســعه زیربناهــای حمــل 
از  را  ســنگی  مصالــح  از  اســتفاده  نقــل،  و 
مهمتریــن اشــتباه های مشــاور در طراحــی و 
گفــت: از معایــب  کــرد و  ســاخت ایــن پــل ذکــر 
کــه وزن پــل را  پل هــای ســنگی ایــن اســت 
بــاال می بــرد و بــا شســته شــدن پاشــنه، پــل 
پیــدا می کنــد. معــاون  بــه ســرعت نشســت 
گــزارش  وزیــر راه و شهرســازی ادامــه داد: در 
کــه بــرای بنــده ارســال شــد، آمــده اســت  اولیــه 
کــه مشــاور جانمایــی درســتی بــرای احــداث 
ایــن پــل نداشــته اســت. پایــه پــل بایــد زیر آب 
ــه لحــاظ فنــی در  ــرار می گرفــت.  ب شســتگی ق
ــود دارد  ــتگی وج ــطح آب شس ــا س رودخانه ه
کــه تشــخیص ســطح آب شســتگی، تخصــص 
آب  ســطح  گویــا  می خواهــد،  ویــژه ای 
شســتگی در رودخانــه بــه درســتی تشــخیص 
کارضــا روی آبرفــت  کا ــه پــل  داده نشــده و پای

گرفتــه اســت.)ایرنا-25 فروردیــن( قــرار 
ــا  ــرد پل ه ک ــوان  ــی عن ــز خادم ــن نی 21 فروردی
احــداث  راهســازی  آیین نامــه  اســاس  بــر 
می دانیــد  کــه  گونــه  همــان  و  می شــوند 
ســیل  معــرض  در  و  آبراه هــا  در  آن هــا   قالــب 
بــرای دوره زمانــی 30 ســاله طراحــی می شــوند 
زمانــی دوره  میــزان  نبــودن  بــاال   علــت 

توجیــه  کــه  اســت  ایــن  آن هــا  ســاخت   
اقتصــادی ندارنــد و در آیین نامــه راهســازی 
گرفتــه  قــرار  مدنظــر  مســئله  ایــن   نیــز 

است.)ایسنا(
ایــن  اخیــر  ســیل  دســتاوردهای  جملــه  از 
ــزوم بازبینــی در سیاســتگذاری ها  ــه ل ک اســت 
و عملکردهــای حــوزه مهندســی را یــادآوری 
 8 شــکرچی زاده،  محمــد  چنانچــه  کــرد، 
اردیبهشــت در نشســت درس هایــی از ســیل 
کــه در مرکــز تحقیقــات راه، مســکن و  اخیــر 
گفــت: ایــن ســیاب  شهرســازی برگــزار شــد، 
کشــور بــود و  آزمــون بزرگــی بــرای مهندســی 
کــه بایــد عملکــرد ســازه ها را مــورد  نشــان داد 
ارزیابــی قــرار دهیــم. تهیــه نقشــه پهنه بنــدی 
اســت.  ضــروری  کشــور  در  ســیاب  ریســک 
خ دادن ســیاب بــا ایــن وســعت در  امــکان ر
هــر زمــان وجــود دارد و بایــد زیرســاخت ها را 
کــه بــا ســیل های  کنیــم  گونــه ای بازســازی  بــه 
بعــدی تخریــب نشــود. تهیــه بانــک اطاعــات 
حفاظــت  ناپایــدار،  پهنه هــای  شناســایی  و 
در  الزم  احتیــاط  رعایــت  و  راه هــا  حریــم  از 
ســاخت و ســاز در حریــم رودخانه هــا، از جملــه 
گیــرد. وی  کــه بایــد صــورت  اقداماتــی اســت 

گزارش
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ایمنــی  آیین نامــه  بایــد  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا 
شــود  تدویــن  ســیل  برابــر  در  ســاختمان ها 
کــه معــرض  افــزود: بســیاری از شــهرهای مــا در 
که  ســیل بــود آســیب دیــد، این در حالی اســت 
شــهرها و پل هــای باســتانی ســالم باقــی مانــد. 
بایــد بــه جــای اینکــه بناهــای جدیــد ســاخته 
کنیــم  شــود، در بهســازی بناهــا ســرمایه گذاری 
و مهندســان را آمــوزش دهیــم تــا ســرمایه های 

کننــد. ملــی را نگهــداری و حفــظ 

بــه اذعــان مقامــات دولتــی بــا همیــاری بخــش 
کــه بازگشــایی راههــای آســیب  خصوصــی بــود 
مقــدور  اولیــه  روزهــای  در  ســیل  از  دیــده 
تمــام  کشــور،  مختلــف  اســتانهای  در  شــد. 
امکانــات  و  تجهیــزات  ســایر  و  ماشــین آالت 
شــرکتهای راهســازی و سدســازی شــاغل در 
آن مناطــق بــدون هیــچ چشمداشــت مالــی 
ــا نیــت یــاری بــه دولــت و هوطنــان آســیب  و ب
قــرار  اســتانها  مســئولین  اختیــار  در  دیــده 
کــه نیــاز  گرفــت تــا مســئوالن بــه هــر نســبتی 

داشــتند از آنهــا اســتفاده نماینــد.  
در ایــن بــاره بــه ذکــر چنــد نقــل قــول از ایــن 
از  تعــدادی  بــه همیــاری  مســئوالن و اشــاره 
شــرکتهای عضــو ســندیکا بســنده می کنیــم. 
خــود  شــرکتهای  از  ســندیکا  فراخــوان  البتــه 
در  آنهــا  همیــاری  گــزارش  ارســال  بــرای 
امتنــاع  بــا  دیــده  آســیب  بــه مناطــق  کمــک 
کــه  چــرا  شــد  مواجــه  شــرکتها  از  بســیاری 
ملــی خــود  را وظیفــه  ایــن همیار ی هــا  آنهــا 
می دانســته اند و عاقــه ای بــه بازتــاب آن در 
رســانه ها ندارنــد. از ایــن روی بــر آن شــدیم 
کســب اطــاع از مطلعــان بــه ویــژه هیــات  تــا بــا 
مدیــره ســندیکا بــه بازتــاب ایــن همیاری هــا 
گســترش  در  گامــی  کــه  باشــد  کنیــم  اقــدام 
دایــره  در  نوع دوســتانه ای  اقدامــات  چنیــن 

باشــیم.    برداشــته  خــود  صنــف 

شهرســازی  و  راه  مدیــرکل  محمدنظــری 
وقــوع  از  پــس  اولیــه  ســاعات  در  مازنــدران: 
سیل اداره کل راه و شهرسازی برای بازگشایی 
مســیرها بــا چندیــن دســتگاه بیــل مکانیکــی، 
میــدان  وارد  نیــاز  مــورد  ادوات  و  بولــدوزر 
شــد. بــا بحرانــی شــدن اوضــاع بــا اســتفاده 
در  توانســتیم  خصوصــی  بخــش  تــوان  از 
کــه دیگــر نهادهــا نتوانســتند وارد  حوزه هایــی 

کنیم )ایسنا-22 فروردین(  شوند ورود پیدا 
و  راه  وزیــر  معــاون  خادمــی؛  خیــراهلل 

انــواع  دســتگاه   250 انتقــال  بــا  شهرســازی: 
توســط  راهســازی  و  ســنگین  ماشــین آالت 
ســازمان راهــداری و بخــش خصوصــی شــاغل 
در پروژه هــای زیرســاختی حمــل و نقــل بــه 
ــرای بازگشــایی محورهــای تخریــب  لرســتان ب
شــده در تــاش هســتیم و مقــرر شــده اســت، 
کامیــون  و  ماشــین آالت ســنگین  انتقــال  بــا 
بیشــتری بــه مناطــق آســیب دیــده نســبت بــه 
بازگشــایی راه هــای روســتایی شهرســتان های 
نورآبــاد و غیــره  الشــتر،  آبــاد،  پلدختــر، خــرم 

فروردین-فــارس(  18 شــود.)  اقــدام 
محمــد اســامی؛ وزیــر راه؛ در جلســه علنــی 
روز 25 فروردیــن مجلــس شــورای اســامی: 
و  خصوصــی  بخــش  پیمانــکاران  تمــام 
نیروهــای مســلح از زمــان آغــاز ســیل نقــش 
کردنــد و وزارت راه و  قابــل ماحظــه ای را ایفــا 
شهرســازی از همــان لحظــه  آغــاز ســیل برنامــه 
ــار  ــد و انتظ کردن ــاز  ــازی را آغ ــرای بازس ــزی ب ری
دارد منابــع الزم تأمیــن شــود.) 25 فروردیــن- 

ایســنا(

شــرایط  در  خصوصــی  بخــش  پیمانــکاران 
خــاص و حــوادث نســبت بــه انجــام وظایــف 
انســانی و ملــی همــواره پیــش قــدم بــوده و 
بــا در اختیــار داشــتن نــاوگان ماشــین آالت و 
توانایــی مهندســین و نیروهــای ماهــر همــواره 
کمــک هموطنــان و ســازمانهای امــداد و  بــه 
نجــات آمده انــد. عارغــم تمایــل ایــن شــرکتها 
ســندیکا  خــود،  همیــاری  انعــکاس  بــرای 
و  مســئولیت پذیری  فرهنــگ  ترویــج  بــرای 
حرفــه ای  اخــاق  مســیر  در  برداشــتن  قــدم 
خواهــد  اشــاره  شــرکت  چنــد  اقدامــات  بــه 
کــرد، و شــماره های بعــدی ماهنامــه نیــز بــه 
همیــاری شــرکتهای دیگــر عضــو ســندیکا در 
مســئله ســیل خواهیــم پرداخــت. امیدواریــم 
بــا اطاع رســانی از اقدامــات همــکاران خــود 

در ایــن زمینــه مــا را یــاری رســانید. 

اعضــای  از  یکــی  ســاختمان  ارســا  شــرکت 
شــرکتهای  ســندیکای  بــزرگ  خانــواده 
نــوروزی  ایــام  طــول  در  ایــران  ســاختمانی 
بــه صــورت شــبانه روزی ضمــن آمــاده بــاش 
در  گــرس  زا آب  انتقــال  پروژه هــای  در محــل 
کرمانشــاه و همچنیــن آزادراه تهــران شــمال 
در مســیر ســولقان بــه ســنگان حضــور داشــته 
میهنــی  و  حرفــه ای  وظیفــه  حســب  بــر  و 
خویــش اقدامــات الزم در خصــوص بازگشــایی 

ــن  ــوه و همچنی ک ــزش  ــی از ری ــیرهای ناش مس
ــوص در  ــه خص ــم ســیل بردگی جاده هــا ب ترمی
کــن بــه ســولقان و ســنگان را بــه انجــام  مســیر 

اســت. رســانده 
از  بازگشــایی مســیر حاصــل  در  ایــن شــرکت 
ریــزش ســنگ و مســدود شــدن مســیر جــاده 
روســتای ســنگان، بــاز نمــودن مســیر جــاده 
بــر  راه  اداره  تونــل  محــدوده  در  ســولقان 
اســاس ســقوط یــک بولــدزر بــزرگ، بــاز نمــودن 
مســیر جــاده امــام زاده عقیــل بــرای دسترســی 
پیــدا  اســت.  داشــته  نقــش  روســتا  اهالــی 
نمــودن نقــاط بحرانــی و نیــز خدمت رســانی 
در  اســتقرار  ســولقان،  جــاده  محــدوده  در 
ــح ارســالی  ــرای بارگیــری مصال دشــت عقیــل ب
کامیون هــای شــرکت  بــه جــاده ســولقان بــرای 
کمــک بــه  ارســا ســاختمان  و ناودیــس راه، 
ــه  ک ــه  ــی ســنگان و منــازل مجــاور رودخان اهال
بیــم تخریــب داشــتند و بــاز نمــودن انســداد 
کالــورت پــل شــماره 9، در اختیــار قــراردادن 
ماشــین آالت خــود بــه راهــداری جهــت ارســال 
بتــن از شــرکت پورنــام بــه محــل ریــزش جــاده 
جهــت  عیــار 350  بــا  بتــن  ارســال  ســولقان، 
تحکیــم پایــه تیرهــای بــرق و ارســال بتــن بــا 
عیــار 250 جهــت عملیــات قلــوه بتــن جــاده 
ســولقان از دیگــر اقدامــات ایــن شــرکت اســت. 

کارگاههــای خــود در قزویــن  شــرکت بنــادر در 
کار  کــردن  متوقــف  ضمــن  کرمانشــاه  و 
احــداث  و  بنــد  ســیل  دیــواره  ســاخت  بــه 
کنتــرل و مهــار ســیاب بــا در  آبخــوان جهــت 
و  محیطــی  زیســت  ماحظــات  گرفتــن  نظــر 
ــرد. ایــن شــرک همچنیــن  ک اجتماعــی اقــدام 
بــه  ســیاب  ورود  از  جلوگیــری  منظــور  بــه 
از تاسیســات  مناطــق مســکونی و حفاظــت 
مســیل ها  و  رودخانه هــا  مجــاور  صنعتــی 
آبــاد  حســین  مســیل  محدوده هــای  در 
قزویــن-  قدیــم  جــاده   50 کیلومتــر  در 
کیلومتــر 60  بوئین زهــرا، مســیل ســگزآباد در 
ــی  ک ــد خا ــراه، س ــن زه ــتان- بوئی کس ــور تا مح
رودک در محــور بوئیــن زهــرا- دانســفهان را 
ــتقرار  ــت اس ــن جه ــر ای ــاوه ب ــرد. ع ک ــیس  تاس
ماشــین آالت و نیــروی انســانی جهــت رصــد 
کمــک بــه هدایــت  وضعیــت عبــور ســیاب و 
مســیر ســیاب در رودخانــه پــل شــاه عباســی 
 - قزویــن  بزرگــراه   36 کیلومتــر  در  واقــع 

کــرد.  اقــدام  بوئین زهــرا 
لــودر  دســتگاه  دو  نیــز  کرمانشــاه  کارگاه  از 
تریلــر  دســتگاه  دو  همــراه  بــه   HL200D
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 نشست

اســتان  زده  ســیل  مناطــق  بــه  کمرشــکن 
 خوزســتان )اهواز، شــادگان( جهت بازگشــایی
دو  اعــزام  شــد.  ارســال  ارتباطــی  هــای  راه   
دســتگاه  دو  همــراه  بــه   L90 لــودر  دســتگاه 
کمرشــکن بــه اســتان لرســتان )پلدختــر  تریلــر 
و  بنــد  ســیل  ایجــاد  جهــت  معمــوالن(  و 
بازگشــائی راههــای ارتباطــی اقــدام دیگــر بــود. 
ــاده  ــع ج ــر مرب ــصد مت ــازی شش ــر و بازس تعمی
کــه در اثــر رانــش  کرمانشــاه  و راه هــای اســتان 
جهــت  کانــال  اجــرای  بــود،  شــده  تخریــب 
کبــرداری  هدایــت آبهــای هــای ســطحی و خا
جهــت  موقــت  پــل  دهانــه  دو  کریــزی  خا و 
روســتای  بــه  معمــوالن  محــور  بازگشــایی 
افرینــه، احــداث ســیل بنــد در محــور قدیــم 
بنــد  ســیل  اجــرای  آبــاد،  خــرم  بــه  پلدختــر 
و  کیانشــهر  مســیر  رودخانــه  حاشــیه  در 
ــر اهــواز، و  کیانپــارس محــدوده باشــگاه الغدی
ــع  اجــرای ســیل بنــد اطــراف روســتاهای تواب
ایــن  از دیگــر اقدامــات  شهرســتان شــادگان 

اســت.  بــوده  شــرکت 

بعــد از بارندگــی شــدید و غیرمترقبــه منطقــه 
و  ســیاب  شــدن  جــاری  بــه  منجــر  کــه 
گســترده در اغلــب محورهــای  تخریب هــای 
اســتان  مســکونی  نواحــی  و  مواصاتــی 
گردیــد، شــرکت آبادراهــان پــارس بــا  لرســتان 
بســیج امکانــات، تجهیــزات، ماشــین آالت و 
نیــروی انســانی خــود اقــدام بــه برنامه ریــزی 
مراجــع  هماهنگــی  بــا  وظایــف  تقســیم  و 
مناطــق  بــه  امــداد  امــر  جهــت  مربوطــه 
امدادرســانی  عملیــات  نمــود.  زده  بحــران 
کیپ هــای  ا قالــب  در  ســیل زده  مناطــق  بــه 

گردیــد. تخصصــی امــدادی از 5 فروردیــن آغــاز 
گــروه بین المللــی آبادراهــان پــارس بــا نیــروی 
محــور  در  خــود  ماشــین آالت  و  انســانی 
پاعلــم- پــل زال، محــور خــرم آبــاد- ســپید 
دشــت، محــور خــرم آبــاد- بروجــرد محــدوده 
تجــره، محــور خــرم آبــاد- بروجــرد محــدوده 
هوالندشــت، راه ارتباطــی روســتای بللونــد، و 
ــدام  ــترده اق گس ــورت  ــه ص ــر ب ــهر پلدخت در ش
شــامل  اقدامــات  ایــن  کــرد.  همیــاری  بــه 
جابجایــی ســنگهای ریزشــی بســیار بــزرگ، 
بازگشــایی محوهــای بســته شــده بــه دلیــل 
ــه، الیروبــی  ــان رودخان ــنگ و طغی ــزش س ری
جهــت  ســیاب  مســیر  انحــراف  و  محــور 
بــه  کمــک  بیش تــر،  خســارات  از  جلوگیــری 
کنان روســتاهای اطــراف جهــت خــروج  ســا
آب  تامیــن  و  مســکونی  منــازل  از  ســیاب 
شــرب بــا توجــه بــه قطعــی آب، جابه جایــی 
نخاله هــا و ضایعــات بــه جــا مانــده از ســیل 
موقــت  دسترســی  راه  ایجــاد  و  جاده هــا  در 
جهــت شــروع امدادرســانی در مناطــق دور از 

اســت.  بــوده  دســترس 

جریــان  در  نیــز  بســتر  ســپهر  شــرکت 
در  را  اقداماتــی  لرســتان  اســتان  ســیل های 
مســدود،  محورهــای  بازگشــایی  راســتای 
و  کســازی  پا جایگزیــن،  راه هــای  احــداث 
بازگشــایی معابــر شــهری و نیــز ایمن ســازی و 
ســیل  اثــر  در  کــه  مســیرهایی  ریزش بــرداری 
ایــن  داد.  انجــام  گردیده انــد  مشــکل  دچــار 
را  خــود  انســانی  نیروهــای  از  نفــر  شــرکت 40 
همــراه ماشــین آالت بــه مناطــق آســیب دیــده 
الــی 9  کــرد. در جریــان ســیل اول )5  ارســال 

بــه  افرینــه  محــور  ریزش بــرداری  فروردیــن( 
گاوزرده(، مرمــت  معمــوالن )محــدوده تنگــه 
بــه  افرینــه  دمــرود  دسترســی  و  ارتباطــی  راه 
رودخانــه  روی  پــل  )طرفیــن  اصلــی  محــور 
گرفــت و در  کشــکان( توســط ایــن شــرکت انجام 
جریــان ســیل دوم )مــورخ 11 الــی 13 فروردیــن( 
عملیــات بازگشــایی مســیرها توســط عوامــل 
محورهــای  در  شــرکت  ایــن  ماشــین آالت  و 
بــه  معمــوالن  محــور  معمــوالن،  روســتایی 
طــرف خــرم آبــاد در محــدوده تونل هــا، معمــوال 
داخــل  علی الخصــوص  و  افرینــه  ســمت  بــه 
شــهر معمــوالن شــروع و بــه صــورت 24 ســاعته 
کمکــی از طریــق مســیر  بــا اعــزام اپراتورهــای 
آزادراه، آزادراه تا روســتای ســرفراش و معموالن 
روی پیــاده  صــورت  بــه  مســیر  مابقــی   و 

 شروع گردید.
اقدامــی دیگــر و  ایــن شــرکت در  همچنیــن 
ــزوم احــداث جــاده دسترســی  ــا توجــه بــه ل ب
روســتاهای  و  معمــوالن  شــهر  بــه  نزدیکتــر 
مدیــرکل  دســتور  بــا  بافاصلــه  آن  اطــراف 
هماهنگــی  و  شهرســازی  و  راه  محتــرم 
ایجــاد شــده بــا اســتانداری توســط مشــاور 
احــداث  بــه  نســبت  اســتاندار  اقتصــادی 
خــرم-  آزادراه  طریــق  از  دسترســی  راه 
نمــود  اقــدام  ســرفراش  روســتای  بــه  زال 
روزهــای  طــی  در  و  راســتا  همیــن  در  کــه 
بازســازی  بــه  نســبت  ســیل  از  بعــد  اولیــه 
کــه  مربوطــه  مســیر  از  کیلومتــر   5 حــدود 
بــود  شــده  تخریــب  کامــل  صــورت  بــه 
انجــام و  کامــل  کســازی  پا بــا  و   اقــدام 

احــداث  بــه  کلیــه ریزش برداری هــا شــروع   
کیلومتــر  بــه طــول حــدود 8  مابقــی مســیر 

نمودنــد.

گزارش
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کشــور  در پــی وقــوع ســیل در چنــد اســتان 
ســازمانهای  آن،  از  ناشــی  خســارات  و 
از  برنامــه  دوازدهمیــن  مدنــی،  جامعــه 
خــود  راهبــردی  گوهــای  و  گفــت  مجموعــه 
مدیریــت  و  مدنــی  »جامعــه  موضــوع  بــه  را 
کــه ایــن نشســت روز  بحــران« اختصــاص داد 
ــا ســخنرانی خانــم  سه شــنبه 3 اردیبهشــت ب
زهــرا رحیمــی مدیرعامــل جمعیــت امــام علــی 
و آقــای خســرو منصوریــان موســس انجمــن 
احیــاء در ســندیکای شــرکتهای ســاختمانی 
ایــران برگــزار شــد. در ایــن نشســت مهنــدس 
از  پــس  کــه  کــرد  عنــوان  محمــد عطاردیــان 
وقــوع ســیل در بســیاری از مناطــق آســیب 
شــکل  بــه  عمرانــی  ماشــین آالت  دیــده 
ــده  ــکاران تامیــن ش ــه توســط پیمان داوطلبان

اســت.

در ایــن نشســت خانــم زهــرا رحیمــی، مدیــر 
عامــل و از اعضــای هیــات موســس جمعیــت 
از  اســتفاده  و  توجــه  لــزوم  بــه  علــی  امــام 
امکانــات اصنــاف بــه عنــوان بخــش مهمــی 
کــرد و خســرو  از پیکــره جامعــه مدنــی اشــاره 
فعــال  مددکاراجتماعــی،  منصوریــان، 
سیاســی و یکــی از پیشکســوتان حرکت هــای 
N.G.Oایــی در ایــران نیــز بــه عنــوان ســخنران 
جامعــه  کــرد  تصریــح  نشســت  ایــن  دیگــر 
کــه فقــط NGO نیســت و اصنــاف هــم  مدنــی 
یــک تکالیــف و ســهم پذیری اجتماعــی دارنــد 

کــرد. کــه بایــد از ایــن پتانســیل اســتفاده 
رحیمــی  خانــم  نشســت  ایــن  از  بخشــی  در 
بــا اشــاره بــه مــکان برگــزاری نشســت عنــوان 
کــرد: متاســفانه بعــد از بحرانهــا بــا توجــه بــه 
کانالیــزه شــده،  کار ســاخت و ســاز  کــه  ایــن 
و  مشــاوران  حضــور  از  دیــده  آســیب  افــراد 
پیمانــکاران قدرتمنــد بی بهــره مانده انــد و جــا 
ــه جامعــه  ــه طــور داوطلبان کــه حداقــل ب دارد 
کننــد تــا حداقل  مهندســی الگوهایــی درســت 
بازســازی  مطالعــه  بــدون  کــه  خانه هایــی 

کننــد.  الگوهــا اســتفاده  ایــن  از  می شــوند 
مهنــدس  پیشــنهاد  ایــن  بــه  پاســخ  در 
ــه عنــوان عضــو هیــات مدیــره  ــان ب عطاردی
ســندیکای شــرکتهای ســاختمانی عنــوان 

جامعــه  جملــه  از  صنفــی  تشــکلهای  کــرد: 
ــتند  ــی هس ــه مدن ــی از جامع ــی بخش مهندس
و تشــکیل جلســه در ســندیکای شــرکتهای 
ســاختمانی نشــان از ایــن همبســتگی دارد. 
کــه در بســیاری جاهــا بــه مــا  بــا وجــود ایــن 
اقداماتــی  مــا  نمی شــود  داده  ورود  اجــازه 
می دهیــم.  انجــام  می دانیــم  الزم  کــه  را 
پــس از وقــوع ســیل، در بســیاری از مناطــق 
آســیب دیــده ماشــین آالت عمرانــی بــه شــکل 
مــا  عضــو  پیمانــکاران  توســط  داوطلبانــه 
نیــز  الگوســازی  تامیــن شــده اســت. دربــاره 
کــه دربــاره زلزلــه،  بســیاری از آیین نامه هایــی 
قــرار  ایمنــی و ... در دســترس عمــوم  بتــن، 
ــا  دارد توســط تشــکلهای مــا تهیــه و تدویــن ی

اســت.  پیگیــری شــده 

مهندس عطاردیان:
کــه در بســیاری جاها   بــا وجــود ایــن 
بــه مــا اجــازه ورود داده نمی شــود مــا 
کــه الزم می دانیــم انجــام  اقداماتــی را 
در  ســیل،  وقــوع  از  پــس  می دهیــم. 
دیــده  آســیب  مناطــق  از  بســیاری 
شــکل  بــه  عمرانــی  ماشــین آالت 
داوطلبانه توسط پیمانکاران عضو ما 
تامین شده اســت. درباره الگوسازی 
کــه  آیین نامه هایــی  از  بســیاری  نیــز 
در   ... و  ایمنــی  بتــن،  زلزلــه،  دربــاره 
توســط  دارد  قــرار  عمــوم  دســترس 
یــا  تدویــن  و  تهیــه  مــا  تشــکلهای 

پیگیری شده است  

ان شد ه مدنی و مدیریت بحران ع در نشســت جام

الت تامین داوطلبانه ماشین آ
 توسط پیمانکاران
  بعد از وقوع سیل
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 نشست

اولیــن  در  بــاران  بهــاری  هــای  بــارش 
می توانســت  گرچــه  جــاری  ســال  روزهــای 
در روزهــای آغازیــن ســال نــو شــادی و برکــت 
اثــر عــدم کنــد امــا در  بــه ایرانیــان هدیــه   را 
کافی و   پیــش بینــی هــای الزم، نبــود آمادگــی 
 غفلــت هــای طوالنــی مدت نســبت به حقوق 
رقــم  را  ناخوشــایندی  حــوادث  طبیعــت، 
کــردن شــمار زیــادی  زد و عــاوه بــر داغــدار 
کاشــانه  و  خانــه  ویرانــی  و  خانواده هــا  از 
چنــد  عمرانــی  زیرســاخت های  بــه  آنهــا 
کــرد.  وارد  جــدی  آســیب های  اســتان 
ســابقه  بــی  هــای  خســارت  چنیــن  پیامــد 
ــر جــاری شــدن ســیل در چنــد اســتان،  در اث

بــه  کارشناســان  و  نظــران  صاحــب  برخــی 
کاوی علــت و ریشــه هــای آن پرداختنــد.  وا
بــا توجــه بــه اینکــه خســارات ســیل عــاوه بــر 
کنان  تلفــات انســانی و آســیب بــه زندگــی ســا
خصــوص  بــه  و  هــا  ابنیــه  مناطــق،   ایــن 
زیرســاخت هــای عمرانــی را نیــز در برگرفــت و 
بســیاری از جــاده هــا، پل ها و تاسیســات را از 
بیــن بــرد، مجلــه آبادگــران بــه عنــوان تریبــون 
و ارگان ســندیکای شــرکت هــای ســاختمانی 
کــه بــا پــرس و جــو از پیشکســوتان  بــر آن شــد 
عمرانــی بــه ریشــه یابــی خســارات ســهمگین 

ســیل بپــردازد.
گام اول بــه ســراغ مهنــدس علــی  از ایــن رو در 

رفتیــم.  ایــران  راهســازی  انجمــن  دبیــر  آزاد 
محمــود  مهنــدس  کــه  گــو  گفــت  ایــن  در 
مصطفــی زاده ســردبیر مجلــه و حســن وزینــی 
حضــور  نیــز  انتشــارات  کمیســیون  مشــاور 
داشــت بــه بررســی ایــن موضــوع پرداختیــم. 

آقــای  جنــاب  مصطفــی زاده:  مهنــدس 
مهنــدس آزاد دبیــر محتــرم انجمــن راهســازی 
دادیــد  مــا  بــه  کــه  فرصتــی  از  تشــکر  ضمــن 
اجــازه می خواهــم بــه بحــث ســیل، خســارات 
ناشــی از آن و علــل مرتبــط  بــا آن بپردازیــم. 
را  هموطنانمــان  کــه  اخیــر  ســیل  از  بعــد 
کــرد  درگیــر  کشــور  مختلــف  اســتانهای  در 

ین سیل اخیر به زیر  اوی علت خســارات سهم وا
زاد  د  ت و  با مه ســاخت های عمرانی در 

دبیر انجمن راهسازی ایران:

تجاوز به حریم محیط زیست 
عامل اصلی تشدید خسارات  

وگتفگ
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گرفــت بــرای  کمیســیون انتشــارات تصمیــم 
جملــه  از  اخیــر  ســیل  خســارات  بررســی 
بــه  شــده  ســاخته  ابنیه هــای  بــه  خســارت 
خصــوص در خوزســتان و لرســتان بــه منابــع 
کنــد، و بــه ایــن نتیجــه رســید  موثــق مراجعــه 
یکــی از منابــع موثــق در ایــن بــاره می توانــد 
انجمــن راهســازی باشــد و شــما بــه عنــوان 
علــل  دربــاره  می توانیــد  انجمــن  ایــن  دبیــر 
و در صــورت امــکان میــزان خســارات وارده 
عمــده  و  آســیب دیده  مناطــق  راههــای  بــر 
دالیــل ایــن اتفاقــات مــا را از نقطــه نظــرات 
کــه  کنیــد. مجــددا از زمانــی  خــود بهره منــد 
در اختیــار مــا قــرار دادیــد تشــکر می نمایــم. 
امیــدوارم نشســت حاضــر بــه رهیافت هــای 

گــردد.   منتهــی  مثبتــی 

علــت  بررســی  بــرای  آزاد:  علــی  مهنــدس 
مســائل  بــه  نبایــد  ســیل  عظیــم  خســارات 
پیــش پاافتــاده یــا ســطحی محــدود بشــویم. 
کــه ایــن ســیل از ریشــه  واقعیــت ایــن اســت 
گرفتــه از  کــه نشــات  بزرگــی برخــوردار اســت 
عملکــرد جامعــه و دولــت در طــول ســالیان 
مایلــم  منظــورم  بیــان  بــرای  اســت.  درازی 
همایــش  بــه  مصاحبــه  ایــن  ابتــدای  در 
کــه ســال 1375 بــا همــت  کنــم  آبــادان اشــاره 
هیــات  رئیــس  ادب،  مهنــدس  شــادروان 
کــه بــا حضــور  مدیــره ســندیکا وقــت ســندیکا 
از نماینــدگان مجلــس،  بــه 100 نفــر  نزدیــک 
برگــزار  برنامــه  ســازمان  مســئوالن  راه،  وزیــر 
یــاد  زنــده  شــادروان  همایــش  آن  در  شــد. 
دکتــر حســین عظیمــی دربــاره توســعه پایــدار 
کــه  کــرد مبنــی بــر ایــن  ح  کلــی مطــر بحثــی 
کــه  نیســت  ایــن  پایــدار  توســعه  از  مقصــود 
شــما چنــد ســال پشــت ســر هــم توســعه پیــدا 
هماهنگــی  در  بایــد  پایــدار  توســعه  کنیــد، 
کشــور و در ارتبــاط بــا  بــا محیــط زیســت آن 
یعنــی  شــود  انجــام  دنیــا  کشــورهای  ســایر 
بــرای ایــن نــوع توســعه بایــد در همــه دنیــا 
همصدایــی وجــود داشــته باشــد، بــه عبارتــی 
اســت.  الزم  زمینــه  ایــن  در  جهانــی  همــت 
بحــث توســعه پایــدار بایــد در همــه امــور فنــی 
توســعه  زیرســاختهای  احــداث  و  اجرایــی  و 
اظهــارات  بیــان  از  هدفــم  شــود.  رعایــت 
بدهــم  نشــان  کــه  اســت  آن  عظیمــی  دکتــر 
گــر  ا توســعه  کارشناســان  نظریــه  اســاس  بــر 
ــه الزمــات توســعه توجــه نکنــد دچــار  کشــور ب

تنهــا  نــه  واقــع  بــود. در  عواقــب آن خواهــد 
بایــد  موضــوع  ایــن  بــه  بایــد  کشــوری  هــر 
کشــورها  کنــد بلکــه الزم اســت همــه  توجــه 
چنیــن رویکــردی داشــته باشــند. از جملــه 
ایــن الزامــات نیــز پایبنــدی بــه حفــظ محیــط 
آن  قبــال  و احســاس مســئولیت در  زیســت 
کــه متاســفانه در ســالیان و دهــه هــای  اســت 
کمتــر شــده بلکــه  اخیــر نــه تنهــا توجــه بــه آن 
ایــن ســیل بــا خســارات عظیمــش نشــان داد 
کــه مــورد غفلــت جــدی واقــع شــده اســت. 
گــر ایــن همــه تجــاوز بــه محیــط  ا چــه بســا 
ــی از  ــش بزرگ ــت بخ گرف ــی  ــورت نم ــت ص زیس
ــرکات  ــتر ب ــی داد و بیش خ نم ــارات ر ــن خس ای
کنان ایــن مناطــق مــی رســید ســیل بــه ســا
ــاراتی  ــی از خس ــرآورد جنابعال ــی: ب ــای وزین آق
کــرده  وارد  عمرانــی  زیربناهــای  ســیل بر  کــه 
چیســت و آنچــه وســعت و دامنــه خســارات 
کــرد از منظــر شــما چیســت؟ ســیل را تشــدید 
دوره  از  دارم  یــاد  بــه  آزاد:  علــی  مهنــدس 
در  یــا  دبیرســتان  دوره  متــون  در  و  جوانــی 
دارای  مصــر  می خواندیــم  درســی  کتــب 
بــرای  کــه  اســت  نیــل  نــام  بــه  رودخانــه ای 
دیربــاز  از  کــه  چــرا  اســت  مقــدس  مصریــان 
کشــاورزی  ســیابهای آن روی زمیــن هــای 
بهــره وری و  قــوت  باعــث  و   می نشســت 

 زمین ها می شد. در بررسی خسارات سیل نباید 
کــه بــاران در واقــع  کنیــم  از ایــن نکتــه غفلــت 
اعطــا  مــا  بــه  کــه  بــوده   مواهــب خداونــدی 
که ناشــی از   می شــود، و علیرغم خســارات آن 
ــراز آب  ــده ت ــث ش ــوده، باع ــا ب ــهل نگاری م س

در  هنــوز  مــا  بیایــد.  بــاال  مــا  هــای  دریاچــه 
دریاچــه ارومیــه نتوانســته ایم بــه تــراز ایــده آل 
بایــد  دیگــر  متــر   2/25 حــدود  و  برســیم 
کولوژیــک  ســطح آب بــاال بیایــد تــا بــه تــراز ا
خــود برســد. متاســفانه هیرمنــد، هامــون و 
بختــگان خشــک شــده بودنــد، زاینــده رود 
کــه ما بیســت روز  هــم خشــک شــده تــا حــدی 
کــه در آن انداختــه  قبــل از عیــد بــه خاطــر آبــی 
گرفتیــم. بنابرایــن خســارات  بودنــد جشــن 
شــود.  بررســی  تنهایــی  بــه  نبایــد  ســیل 
ممکــن اســت 850 میلیــارد تومــان خســارات 
راههــای مــا در اســتانهای خوزســتان و ایــام 
باشــد امــا الزم اســت بــه ســایر بــرکات بــاران 

نیــز توجــه داشــته باشــیم. 
کنــم  کیــد  کــه مــن بایــد بــر آن تا نکتــه مهمــی 
کــه حــوادث اخیــر بــه مــا نشــان  ایــن اســت 
مــردود  زیســت  محیــط  بــا  رابطــه  در  داد 
شــده ایــم و بــرای جلوگیــری از وقایــع مجــدد 
زیســت  محیــط  حریــم  بایــد  بــار  خســارت 
کنیــم. بــه عنــوان مثــال بایــد بــه  را رعایــت 
داســتان محــور خرم آبــاد- پلدختــر بــه عنــوان 
کنــم.  یکــی از محورهــای صدمــه دیــده اشــاره 
ســاخت ایــن محــور در ســال 1340 بــا  اصــاح 
ــه  کنــار رودخان کــی شــنی قدیــم در  جــاده خا
شــروع شــد و دو ســال بعــد بــه اتمــام رســید و 
درنهایــت یــک جــاده اصلــی بــه عــرض 11 متــر 
احــداث شــد. مــن از ســال 1341 در آنجــا و در 
کارآمــوز بــودم. راه قبلــی راه  شــرکت »آرمــه« 
کــه بر اســاس  رضاشــاهی بــود و مســیری نبــود 
امــور مهندســی ســاخته شــده باشــد در زمــان 
مشــاور  مهندســین  محــور  ایــن  ســاخت 
را اصــاح  راه  ایرانــی  بــا پیمانــکار  آمریکایــی 
کردنــد و اولیــن راه آســفالته در آنجــا بــه  مســیر 
وجــود آمــد. بعدهــا تصمیــم بــر ایــن مــی شــود 
ــا  ــد و ام کنن ــل  ــراه تبدی ــه بزرگ ــن راه را ب ــه ای ک
کــه در آنجــا بــرای  اشــتباه بزرگشــان ایــن بــوده 
ســاخت یــک بانــد دیگــر، بــا ســاخت دیــوار 
کرده انــد. در  کــم  ســنگی از عــرض رودخانــه 
گــر نظــر فنــی مطالعــات دقیقــی  کــه ا صورتــی 
و  دوم  بانــد  ســاخت  و  گرفــت  مــی  صــورت 
اعــام  را ضــروری  بزرگــراه  بــه  تبدیــل جــاده 
کــه بانــد دوم نبایــد  کیــد مــی شــد  کــرد، تا مــی 
کنــاری اســتحصال شــود  از حریــم رودخانــه 
بلکــه بایــد بــه صــورت تونــل احــداث شــود، 
اختصــاص  رودخانــه  حــق  از  دوم  بانــد  امــا 
ایــن ســیل  کــه در  آن شــد  نتیجــه  و  یافــت 

 مهندس آزاد:
ایــن  پایــدار  توســعه  از  مقصــود 
که شــما چند سال پشت  نیست 
کنید، توسعه  ســر هم توسعه پیدا 
پایدار باید در هماهنگی با محیط 
کشــور و در ارتبــاط بــا  زیســت آن 
کشــورهای دنیا انجام شود  سایر 
یعنــی بــرای این نــوع توســعه باید 
در همــه دنیــا همصدایــی وجــود 
داشــته باشــد، بــه عبارتــی همت 

جهانی در این زمینه الزم است
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دیدیــم و آب خروشــان آمــد آن جــاده را بــرد. 
بنابرایــن وقتــی مــا در حریــم رودخانــه دیــوار 
رودخانــه  حریــم  کــه  بدانیــم  بایــد  بســازیم 
بــه خانــه اش تجــاوز  گــر  ا یعنــی خانــه رود و 

کــردی خانــه ات را خــراب می کنــد.
کــه برخــی هــا در  مــن در ایــن ایــام شــنیدم 
گوهــای  گفــت و  شــبکه هــای اجتماعــی یــا 
و  کردنــد  مــی  بحــث  خلــط  هــای  محــاوره 
کریم خانــی  و  رضاشــاهی  پلهــای  می گفتنــد 
خــراب  شــان  مصالــح  کیفیــت  خاطــر  بــه 
خــراب  مــا  جدیــد  پلهــای  امــا  نشــده اند 
آن  بیانگــر  مســئله  ایــن  واقــع  در  شــده اند. 
کیفیــت ســاخت و ســاز  کــه در آن دوره  اســت 
ضیعــف  قــدری  بــه  کنــون  ا امــا  بــوده  بهتــر 
ویــران  یــک ســیل همــه چیــز  بــا  کــه   شــده 
کید کنم تمام پل ها   می شود. اما الزم است تا
چــه از زمــان رضاشــاه ســاخته شــده مثــل پــل 
ورســک و چــه پلهــای بســیار زیبــای امــروزی 

آهــن  راه  روی  بــر  کــه  شــاهرود  پــل  مثــل 
ــه  ــا هم ــورک ب ــم ف گهک ــل  ــا پ ــت ی قزوین-رش
ــیل  ــر س ــت در اث ــن اس ــود غیرممک ــی خ زیبای
کــه از اول رودخانه تا  خــراب شــوند بــرای ایــن 
آن ســر رودخانــه و بــا پایه هــای بلنــد ســاخته 
کــه حــق  شــده انــد. بنابرایــن در هــر ابنیــه ای 
امــروزی  چــه  نشــود  حفــظ  زیســت  محیــط 
باشــد چــه قدیمــی باشــد آن ســازه در برابــر 
 ســیل هــای اخیــر بــی بنیــان اســت اما مســئله
کــه تجــاوز بــه حریــم رودخانــه هــا   اینجاســت 
کــه  ــی  در ســالهای اخیــر عــادی شــده در حال
گذشــته چنیــن نبــود و بــرای ســاخت یــک  در 
کردنــد بلکــه از کوتــاه نمــی   پــل ، طــول آنــرا 
گرفت   ابتــدای رود تــا انتهــای رود را در بــر می 

حــال آنکــه در ســالهای اخیــر طــول پــل هــا و 
کنــار  گــر در  کمتــر شــده و ا کمتــر و  ارتفــاع آنهــا 
جــاده ای رودی وجــود دارد بــرای دوبانــده 
یــا توســعه آن جــاده زمیــن الزم را از تجــاوز بــه 

کننــد. حریــم رودخانــه اســتحصال مــی 
کــه  بگویــم  اســت  الزم  نیــز  آق قــا  دربــاره   
گــودی قــرار دارد.  اساســا خــود ایــن شــهر در 
خانــه  ارتفاعــات  روی  مــردم  گذشــته  در 
می کردنــد.  زراعــت  آنجــا  در  و  می ســاختند 
کــف  کــه شــهر صنعتــی آق قــا را در  تــا ایــن 
کنــار آن نیــز خانــه  کردیــم و  گــودی درســت 
بــا ایــن وجــود هنــوز هــم آق قــا  ســاختیم. 
گــر آب از ســطحی باالتــر  کــه ا راهــی داشــته 
گمیشــان  می آمــده از طریــق آن بــه رودخانــه 
آهــن  راه  ســاخت  بــا  کــه  اســت  می ریختــه 
مســدود  هــم  را  راه  آن  بــرون  گنبد-اینچــه 
گــر پلــی ماننــد جــاده رشــت  کردیــم. یعنــی ا
اجــازه  آب  کــه  محــدوده ای  و  می ســاختیم 

ــه ایــن  ــم ب ــدود نمی کردی ــت را مس ــور داش عب
نمی شــدیم.  دچــار  بلیــه 

مــن صبــح روز 5 فروردیــن خدمــت وزیــر راه 
بــودم. وی از مناطــق ســیل زده آمــده بــود 
آقــای  معاونــش  بــه  کــه  کــرد  مــی  عنــوان  و 
آهــن  راه  جــاده  تــا  داده  دســتور  حســن نیا 
کننــد.  کــرده و راه آب را بــاز  آق قــا را خــراب 
کــه آب  امــا وقتــی راه آب را بــاز شــد دیدیــم 
بیشــتر  مــی رود و خســارت  آنــور  بــه  اینــور  از 
آب  کــه  را  راهــی  مــا  چــون  چــرا؟  می شــود. 
بســته ایم  می رفــت  آن  از  تدریــج  بــه  بایــد 
مــی رود،  طــرف  آن  یکبــاره  بــه  آب  وقتــی  و 
شــیراز  ســیاب  ماننــد  می شــود  ســیابی 
یــا ســیاب ناشــی از آبهــای جمــع شــده در 
گنبــد راه افتــاد. بایــد  کــه بــه ســمت  آق قــا 
کارشناســی صــورت بگیــرد و  کار مهندســی و 
از مدیــران متخصــص بــا تجربــه و پیمانــکاران 
کــه عمــر خــود را در ایــن  کشــور  خــوب ایــن 
و  تجربــه  شــود،  حمایــت  گذرانده انــد  کار 
ایــن  بــه  تــا  بدانیــم  قــدر  را  آنهــا  مدیریــت 

نشــویم.  دچــار  مســائل 
ــاهی از  ــای رضاش ــل ه ــم پ گفت ــه  ک ــور  همانط
دهانــه  رودخانــه  آخــر  تــا  رودخانــه  ابتــدای 
دارنــد. پــل شــاه عبــاس، پــل ســی و ســه پــل، 
و پــل دختــر آمــل هــم از اول تــا آخــر رودخانــه 
دهانــه دارنــد. وقتــی مــا در رودخانــه ای بــا 
عــرض 300 متــر 3 دهانــه 8 متــر می ســازیم دو 
حالــت ممکــن اســت اتفــاق بیفتــد. یــا در ایــن 
کیفیــت باالیــی صــورت  کار مهندســی بــا  پــل 
ریــز  ســر  پــل  هــای  کنــاره  از  آب  و   گرفتــه 
اصــول  یــا  می بــرد،  را  جــاده  و  شــود  مــی 
 - نشــده  رعایــت  کافــی  حــد  بــه  مهندســی 
مثــا پایه هــا بــر شــمع اســتوار نشــده انــد-  آب 
پــل را می بــرد. در زاینــده رود پــل بــا دهانــه 
75 متــر ســاخته شــده یعنــی از اول تــا آخــر 
پــل دهانــه بــرای عبــور آب بــاز اســت، خــب 
بیایــد  هــم  ســیل  میــزان  هــر  اســت  معلــوم 
ــه ایــن پــل آســیب جــدی وارد نمــی شــود.  ب
متــر   12-10 بــه حــدود  ایــن دهانــه  گــر  ا امــا 
محــدود مــی شــد بــا اولیــن ســیل قابــل توجــه 

دچــار آســیب جــدی مــی شــد.
بــا توجــه بــه حضــور میدانــی جنابعالــی در 
یــک  عنــوان  بــه  و  کشــور  عمرانــی  حــوزه 
پیشکســوت در ایــن عرصــه فکر می کنید که 
چــه اشــتباهات مهلکــی موجــب فــرو ریختــن 

برخــی پــل هــا در اثــر ســیل شــده اســت؟

وگتفگ

مهندس آزاد:
کــه حــق محیــط   در هــر ابنیــه ای 
زیســت حفظ نشــود چه امــروزی 
باشــد چه قدیمی باشــد آن ســازه 
در برابر ســیل های اخیــر بی بنیان 
کــه  اســت امــا مســئله اینجاســت 
تجــاوز بــه حریــم رودخانــه هــا در 
در  شــده  عــادی  اخیــر  ســالهای 
کــه در گذشــته چنیــن نبود  حالــی 
و برای ســاخت یک پل ، طول آنرا 

کوتاه نمی کردند



ران                                    باد یا   
فروردین واردیبهشت 
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مهنــدس آزاد: متاســفانه مــا بعضــی وقتهــا 
کارهــای خــاف مهندســی انجــام می دهیــم. 
کــرده  کریــزی  مثــا یــک بــار جــاده قدیــم را خا
 15 و  ســاخته ایم  آن  بغــل  دیگــری  بانــد  و 
کــه  بعــدا  آمده ایــم.  رودخانــه  داخــل  متــر 
فرعــی  راه  یــک  ســاخت  بــرای  خواســته ایم 
بــه ده یــا روســتای دیگــر در آنســوی رودخانــه 
بــه  و  ســاخته ایم  دیــوار  بــاز  بســازیم،  پــل 
کــرده و از آنــور  داخــل رودخانــه رفتــه تجــاوز 
کــرده ایــم و 2 دهنــه 8 متــری  کریــز درســت  خا
ــه 250  ک ــه  ک ــم  ــاخته ای ــه ای س ــرای رودخان ب
کــه آب می آیــد  متــر عــرض دارد. مســلم اســت 

پــل را می شــوید و می بــرد.  و آن 
کــه  گــر بخواهــم نظــر خــودم را بگویــم  مــن ا
راهســازی  انجمــن  دیــدگاه  ماحصــل  البتــه 
نیــز محســوب مــی شــود، بایــد در پاســخ بــه 

کنــم: ســوال بــه مــوارد ذیــل اشــاره 
 1- تجاوز به حریم رودخانه

 350 )ســاعتی  جنگلهــا  بــردن  بیــن  از   -2  
مترمربــع از جنگلهــای مــا از بیــن می رونــد(
 3-عــدم الیروبــی رودخانــه و تنقیــه پــل هــا؛ 
کمتــر بــه  کــه  ایــن بحــث بســیار مهــم اســت 
ــه  ک آن توجــه مــی شــود؛ مــا پــل مــی ســازیم 
از پــل رد شــود  کانالهــا بریــزد و  کــوه در  آب 
صــورت  پلهــا  تنقیــه  و  زهکشــی  چــون   ولــی 
 نمی گیرد گل و الی و آب می آید و روی سطح 
جــاده را می گیــرد و چنیــن آبهایــی بــه خــودی 
می شــود.  آســفالت  خرابــی  باعــث  خــود 
گذشــته، امــروزه بــه تمیز  متاســفانه بــر خــاف 
کنــار راه توجــه نمی شــود.  کانالهــای  کــردن 
کیــد  کــه تا گذشــته دســتورالعملی داشــت  در 
ــال مــی رود  کان کــه در  ــرد بیشــترین آبــی  می ک
بایــد 40 تــا 50 ســانت از زیــر آســفالت پایین تــر 
اســت  پــر  کانالهــا  همــه  امــروزه  امــا  باشــد. 
از  رطوبــت  گرفتــن  و  زهکشــی  جــای  بــه  و 
زیــر جــاده می بندیــم.  را  جســم جــاده، آب 

نگهــداری راه هــا بســیار مهــم اســت. 
کــی  4- در مســیر ســیاب ها نبایــد موانــع خا
کــه امســال  کنیــد  احــداث شــود. شــما توجــه 
صــورت  شــمیران  در  زیــادی  بارندگی هــای 
درحالــی  نشــد  منجــر  ســیل  بــه  امــا  گرفــت 
بارندگــی  یــک  اثــر  در  قبــل  دهــه  ســه  کــه 
کوچــک ســیل آمــد و تعــدادی از شــهروندان 
کــه ایــن امــر ناشــی  تهرانــی را بــا خــود بــرد. 
ــه دســت  از یــک عمــل خــاف انجــام شــده ب
بــا  می کردنــد  فکــر  کــه  بــود  مهندس نماهــا 

کریــزی ســاده می تواننــد ســدی در  یــک خا
صــورت  اصــاح  بــا  کــه  کننــد  ایجــاد  ســیل 
گرفتــه پــس از آن ســیل مهیــب ســال 1367 
دیگــر شــاهد چنیــن ســیلی در تهــران نبودیــم 

و امســال نیــز خطــری ایجــاد نشــد.
ــیر راه و راه  ــزرگ در مس ــای ب ــداث پله 5- اح
در  یــا  ســیابها  عبــور  محــل  خصوصــا  آهــن 
تمامــی مقطــع عبــور آب در رودخانــه هــای 

بــزرگ
و  مشــاورین  انتخــاب  بــه  توجــه  عــدم   -6

تجربــه  بــا  و  ســابقه  بــا  پیمانــکاران 
کیفیت مناسب بعضی از ابنیه ها 7- عدم 

مهندســین  پذیــری  مســئولیت  عــدم   -8
تهیــه  و  هــا  ح  طــر مطالعــات  در  مشــاور 

آنهــا اجرایــی  امــور  و  نقشــه ها 
بــرای  الزم  بودجــه  تخصیــص  عــدم   -9

کشــور توســعه  زیربنایــی  طرحهــای 
گــذاری انتخــاب مهندســین مشــاور،  10- وا
تعییــن  و  مناقصــه  برگــزاری  ح  طــر تهیــه 
شهرســازی  و  راه  کل  ادارات  بــه  پیمانــکار 

اســتانها
11- فشــار نماینــدگان مجلــس بــه مدیــران 
کشــور در تهیــه و اجــرای طرحهــای  اجرایــی 
کارشناســی نشــده و غیرضــروری بــرای جلــب 
نظــر مــردم حــوزه انتخابیــه خــود و تخصیــص 
کــم در مجلــس شــورای  بســیار  اعتبارهــای 

ــا  ــروع آنه ــور ش ــه منظ ــامی ب اس

کردیــد  وزینی:شــما بــه چندعامــل اشــاره 
منجــر  ویرانــی  بــه  ســیل  هنــگام  در  کــه 
بــه  ســیل زده  اســتانهای  در  می شــوند. 
ویــژه در اســتانهای لرســتان و خوزســتان 
هــا  تخریــب  در  تاثیرگــذار  اصلــی  عامــل 

بودنــد؟  کــدام  
در تخریــب مناطــق ســیل زده همــه عوامــل 
دســت بــه دســت هــم دادنــد. در مملکــت مــا 
کردنــد نیــت خدمــت  کار  کــه  کســانی  همــه 
کافی  کارهــا  داشــتند امــا امکانــات مالــی بــرای 
کــه امــروز بــه  نبــوده اســت. بزرگتریــن ظلمــی 
جامعــه مــا می شــود تقلیــل هــر ســاله بودجــه 
که به  عمرانــی و افزایــش بودجــه جاری اســت 
کنونــی دامــن زده اســت. 25 درصــد  مســائل 
راهســازی  بــرای  بودجــه در ســال 1319  کل 
گرفتــه شــده بــود و بودجــه نیروهــای  در نظــر 
بــوده  12/5درصــد  دوران  آن  در  مســلح 
بــه بودجه هــای عمرانــی  مــا  امــروزه  اســت. 

بــا  مــا  پیمانــکاران  می کنیــم.  بی توجهــی 
همیــن شــرایط 2500کیلومتــر آزادراه، 35000 
کیلومتــر راه اصلــی،  کیلومتــر بزرگــراه، 50 هــزار 
کیلومتــر راه آهــن، 250کیلومتــر متــرو،  12 هــزار 
کیلومتــر راه فرعــی و90  70 فــرودگاه،40 هــزار 
کــه  کیلومتــر راه روســتایی ســاخته اند  هــزار 
اینهــا بســیار ارزشــمند هســتند و ثــروت ملــی 
بــه شــمار می آینــد. مــا بایــد بــه حفــظ ایــن 
ثــروت و احــداث زیربناهای توســعه متناســب 
کنیــم.  توجــه  کشــور  آینــده  برنامه هــای  بــا 
ســاخت زیربناهــای توســعه ضــروری اســت 
ممکــن  نباشــد  زیربناهــا  ایــن  گــر  ا کــه  چــرا 

نیســت در برنامه هــا موفــق شــویم.
 

ــای  ــه در ارتق ک ــکالتی  ــع و مش ــی: موان وزین
می بینیــد  پیمانــکاران  واقعــی  جایــگاه 

هســتند؟  موضوعــات  کــدام 
خوبمــان  مهندســان  و  پیمانــکاران  بــه  مــا 
خدمــت  بــرای  را  خــود  عمــر  و  جوانــی  کــه 
بــه  و  کردیــم  جفــا  انــد  گذاشــته  کشــور  بــه 
حــوزه  در  دادیــم  اجــازه  غیرمتخصصــی  هــر 
تخصصــی آنهــا وارد شــوند. قبــل از انقــاب 
کــه از رتبــه 3 تــا 23  400 پیمانــکار داشــتیم 
هــزار   30 امــروز  بودنــد،  شــده  درجه بنــدی 
شــنیده های  بــا  تنهــا  کــه  داریــم  پیمانــکار 
عرصــه  بــه  قــدم  پیمانــکاری،  دربــاره  خــود 
کار غافــل بوده انــد  گذاشــته اند، از حقیقــت 

بــه مــا صدمــه زده انــد. و 
ــروز در  ــه ام ک ــکلی  ــائل، مش ــن مس ــار ای کن در 
کار پیمانــکاری بــا آن مواجه ایــم ایــن اســت 
کار  در  پیمــان  عمومــی  شــرایط  طبــق  کــه 
عمرانــی هــر اتفاقــی بیفتــد پیمانــکار مســئول 
گر نقشــه مشــاور اشــتباه باشــد  اســت و حتی ا
بــه عبارتــی دســت  اســت.  پیمانــکار مقصــر 
ــکار مســئول  آخــر هــر چــه خــراب شــود پیمان
که مهندســان  اســت. بایــد تدبیری اندیشــید 
کــه  کاری  ظرفیــت  تناســب  بــه  نیــز  مشــاور 
کــه  ح هایــی  طر پایــداری  ضامــن  می کننــد 

ارائــه می دهنــد باشــند. 
بــه  مملکــت  ایــن  در  اســت  ســال  چندیــن 
کــه بــدون  کــردن هســتیم  فکــر فدراتیــو عمــل 
اشــتباهی  کار  کــردن بســترهای الزم  آمــاده 
بخــش  پیمانــکاران  انقــاب  از  بعــد  اســت. 
شــد  گفتــه  و  شــدند  مغضــوب  خصوصــی 
کننــد، بدیــن ترتیــب  کار  تعاونی هــا بیاینــد و 
کــه تعاونی هایــی بــا افــراد غیرمتخصــص  بــود 
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 نشست

ــی مشــخص شــد  گرفتنــد. بعــد از مدت شــکل 
کــردن نیســت  کار  ایــن شــیوه  درســتی بــرای 
بســپارند.  متخصصــان  بــه  را  کار  بایــد  و 
متاســفانه در برابــر رویدادهــای نویــن و تغییــر 
ســرعت زندگــی در ایــران برنامه ریــزی صــورت 
ایــن رو چنیــن مــواردی بیشــتر  از  نگرفتــه و 

اســت.  بــوده  آسیب رســان 

مهنــدس مصطفــی زاده: لــزوم توجــه بــه دو 
اســت.  ضــروری  اخیــر  ســیل های  در  نکتــه 
گذشــته  کــه امســال آمــد در 200 ســال  ســیلی 
کســی آمادگی آن را نداشــته  ســابقه نداشــته و 
اســت. از طرفــی، قــرار بــود ســدها بخشــی از 
بــه  کــه  بکشــند  دوش  بــه  را  ســیل  مشــکل 
آب  ســازمان  کــه  مشــکاتی  برخــی  دلیــل 
اقــدام  موقــع  بــه  داشــت  خوزســتان  بــرق  و 

کــه ایــن بحــث در حیطــه موضــوع مــا  نکردنــد 
یعنــی »راه« نیســت. امــا در مــورد ســاختن راه 
ــد و  ــه دســت هــم دادن ســه موضــوع دســت ب
مشــکات حاضــر را بــه وجــود آوردنــد. اولــی 
بــود  کارفرمایــی  سیســتم  در  تنگ نظــری 
کــه  کــه مرتــب بــه مشــاوران فشــار می آورنــد 
را  پــروژه  ارتفــاع  کاهــش و  را  ح هــا  هزینــه طر
پاییــن  ایــن  متاســفانه  کــه  بیاورنــد  پاییــن 
بــه ســاخت  بیشــتر مربــوط  آوردن هزینه هــا 
کــی  ابنیــه بــوده چــون در ســایر عملیــات خا

آورد. پاییــن  را  هزینــه  نمی تــوان  چنــدان 
کــه  ایــن  بــه  برمی گــردد  موضــوع  دومیــن 
تونــل  بســازند  تونــل  بایــد  کــه  جایــی 
اســتحصال  رودخانــه  بســتر  از  و  نمی ســازند 
مســئله  بعــدی  موضــوع  می کننــد.  زمیــن 
کــه بــه  مطالعــات هیدرولــوژی پــروژه اســت 

اخیــر  ســال   30 در  بارندگــی  کمبــود  دلیــل 
کــه  ذهــن همــه را بــه ایــن ســمت بــرده بــود 
کشــور خشــکی خواهــد بــود و مــا دیگــر  ایــران 
تعــداد  نهایتــا  داشــت.  نخواهیــم  بارندگــی 
مخصوصــا  یافــت  کاهــش  بســیار  آبروهــا 
مهمتــر  اینهــا  همــه  از  رودخانــه ای.  پلهــای 
کــه در ورودی  شــهرها  شــهرداری ها هســتند 
کردنــد و در آنجــا  کوچــک  بســتر رودخانــه را 
خانــه، ســینما و بــازار ســاختند. همــه اینهــا 
دســت بــه دســت هــم دادنــد از جملــه محیــط 
کــرد.  کــه بــه آبخیــزداری بی توجهــی  زیســت 
بســیاری  جلــوی  می توانســت  آبخیــزداری 
انقــاب  از  بعــد  از  کــه  بگیــرد  را  ســیل ها  از 
بــه سدســازی  آبخیــزداری تقریبــا تعطیــل و 
کــدام از اینهــا  کــه هــر  تبدیــل شــد در حالــی 

دارنــد.  را  خــود  کارویــژه 

آقــای  فرمایــش  تاییــد  در  آزاد:  مهنــدس 
کارفرمایــان  و  شــهرداری  بــه  کــه  مهنــدس 
آقــای  وقتــی  دارم  یــاد  بــه  کردنــد،  اشــاره 
بخشــنامه ای  بــود  شــده  راه  وزیــر  بهبهانــی 
ــد جــاده  ــه در دشــتها نبای ک ــود  ــرده ب ک صــادر 
کــه  کریــز شــود در حالــی  بیــش از 30 ســانت خا
ــد 60 ســانت  ــاده در دشــت بای ــوع ج در مجم
ارتفــاع داشــته باشــد. یعنــی فــردی بخشــنامه 
ــر  ــود و فک ــاخته ب ــه راه نس ک ــود  ــرده ب ک ــادر  ص
نکــرده بــود بــرای جــاده چگونــه می تــوان پــل 

رو ســاخت.  و آب 
از پروژه هــای  زیــادی  متاســفانه نمونه هــای 
آن  مختلــف  ابعــاد  بــه  فکــر  بــدون  عمرانــی 
کــه  مثالهایــی  از  اســت.  شــده  ســاخته 
ــرد و در  ک ــاره  ــه آن اش ــاره ب ــن ب ــوان در ای می ت
حیطــه تجــاوز بــه حریــم رودخانــه می گنجــد 
شــاهکاری در شــهر خــرم آبــاد اســت. در شــهر 
رودخانــه  کــف  را  ســیمانی  لولــه  خرم آبــاد، 
گذاشــته اند و تمــام ســطح رودخانــه را بتــن 
کیلومتــر پارکینــگ ســاخته اند  ریخته انــد و 2 
کــه باعــث شــد ســطح آب بــاال بیایــد و وارد 
گــر بــه یــاد  شــهر شــود. یــا در همیــن تهــران ا
صبــح  تلویزیــون  و  رادیــو  باشــید  داشــته 
پــارک  بــه  مــردم  مــی داد  اخطــار  شــب  تــا 
نهج الباغــه نرونــد، متاســفانه در همــه جــای 
ایــران پارکهــا در حریــم رودخانه هــا ســاخته 

کــم شــده اســت. شــده و دهانــه پل هــا 
وزینــی: یعنــی آنچــه موجب تشــدید خســارتها 
کیفیــت ســاخت و ســازها و ابنیه هــا  شــد نــه 
بلکــه تصمیــم و سیاســت تجــاوز بــه حقــوق 
محیــط زیســت بــوده اســت؟ ایــن غفلــت از 
می افتــد.  اتفــاق  کجــا  زیســت  محیــط  حــق 
کارفرمــا و مشــاور  نقــش ســه ضلعــی پیمانــکار 

در ایــن مســئله چیســت؟
از  ایــن مســائل ناشــی  همــه  آزاد:  مهنــدس 
در  اســت.  زیســت  بــه حریــم محیــط  تجــاوز 
تلویزیــون خانه هــای خــراب شــده در ســیل 
کــه مــا می دیدیــم  گلســتان را نشــان مــی داد 
چگونــه پایه هــای خانــه وســط رودخانــه بــود. 
کرده ایــم و  مــا حــق محیــط زیســت را فرامــوش 
در ایــن بــاره انتقادهایــی بــر ســازمان محیــط 
کــه بایــد  زیســت وارد اســت. یکــی از مســائلی 
ح شــود اثرگــذاری نماینــدگان مجلــس بــر  مطــر
کارفرمایــان بــه عنــوان بزرگتریــن آفــت  وزرا و 
می کننــد  مجبــور  را  آنهــا  اســت.  ســازندگی 
کــم  بودجــه  بــا  را  غیرضــروری  ح هــای  طر

وگتفگ

 مهندس آزاد:
کــه من باید بر   نکتــه مهمی 
که  کنم این اســت  کید  آن تا
حــوادث اخیــر بــه ما نشــان 
محیــط  بــا  رابطــه  در  داد 
ایــم  شــده  مــردود  زیســت 
و بــرای جلوگیــری از وقایــع 
بایــد  بــار  خســارت  مجــدد 
را  زیســت  محیــط  حریــم 

رعایت کنیم
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بــرای  مشــکاتی  هــم  ســر  پشــت  و  بســازند 
گروههــا و افــرادی هــم  کشــور ایجــاد می کننــد. 
وزرا ســهم خواهی می کننــد.  از  کــه  هســتند 
کار  ســال   40 کــه  پیمانــکاری  متاســفانه 
مــی رود  شهرســازی  و  راه  وزارت  بــه  کــرده 
بــا  تــا  بایســتد  صــف  در  روز   10 اســت  ناچــار 
کار فنــی  کشــور مــا  کنــد. در  مســئوالن دیــدار 
و اصولــی فرامــوش شــده و حتــی دولتمــردان 
و مســئوالن مــا بــه ضــرر و زیــان مهندســان و 
مشــاوران بــا تجربــه و قدیمــی بی تفاوت انــد 
پیمانــکاران  بــا  کــه  کارهایــی  کــه  حالــی  در 
می شــود  انجــام  برنامــه  ســازمان  و  قدیمــی 
کارهــای اســتانی  کیفیت تــر از  بــه مراتــب بــا 
تحمیــل  مــا  بــر  شــرایط  متاســفانه  اســت. 
ــه دســت هــم  ــز دســت ب می شــود و همــه چی
کننــد. بــرای پاســخ  داده انــد تــا شــرایط را بدتــر 
کــدام عامــل در بــه وجــود  کــه  بــه ایــن ســوال 
داشــته  بیشــتری  نقــش  خســارتها  آمــدن 

اســت.  الزم  مــوردی  مطالعــه 
کــردن مقصــر  مهنــدس مصطفــی زاده: پیــدا 
کار دشــواری اســت. همــه اینهــا  و قضــاوت 
در وهلــه اول بــه سیاســتگذاری برمی گــردد. 
ــه  ــاز و چگون در قــدم بعــدی بودجــه مــورد نی
کــردن آن اهمیــت داد. مــا در بــدو امــر  هزینــه 
ــی  ــه عنــوان بودجــه عمران کاســه پــول ب یــک 
ــد  ــی رود مانن ــس م ــه مجل ــی ب ــه وقت ک ــم  داری
ــه نوعــی  ــی تقســیم می شــود و ب گوشــت قربان
از آن بــاج خواهــی می شــود. عــاوه بــر ایــن 
کننــد  کــه بتواننــد طرحهــا را جمــع  بــرای ایــن 
مالــی  ماســت  و  می زننــد  آنهــا  تــه  و  ســر  از 
می کننــد. پیمانــکار و مشــاور تــوان ایســتادن 
در برابــر ایــن مســئله را ندارنــد چــون بــرای 
محتاج انــد.  کارفرمــا  بــه  معــاش  امــرار 
ــر ایــن  ــوان ایســتادگی در براب کارفرماهــا هــم ت
مســئله را ندارنــد چــون بــه ســازمان مدیریــت 
مجلــس  نماینــدگان  و  برنامه ریــزی  و 
مجلــس  نماینــدگان  هســتند.  محتاج انــد 
هــم چنــدان احســاس مســئولیتی ندارنــد و 
بیشــتر فکــر آغــاز یــک پــروژه جهــت جلــب نظــر 
مــردم هســتند. بنابرایــن یافتــن مقصــر بســیار 
ــا مشــاور  دشــوار اســت. مســئولیت طراحــی ب
کارفرماهــا در  گاهــی وقــت هــا خــود  اســت امــا 
طراحــی دخالــت می کننــد. بعضــی مشــاوران 
کارفرمــا  تــوان مخالفــت بــا دخالــت نادرســت 
ــد.  ــوان را ندارن ــد و بعضــی دیگــر ایــن ت را دارن
مشــاور می گویــد الزم اســت یــک پــل 5 دهنــه 

می گویــد  کارفرمــا  شــود،  ســاخته  30 متــری 
کــن«، مشــاور  »زیــاد اســت و ســه دهنــه اش 
یــا مــی پذیــرد یــا نمــی پذیــرد. مــی خواهــم 
طــرف  مشــاور  نــوع  دو  بــا  پیمانــکار  بگویــم 
کمــک  بــه  تجربــه  بــا  پیمانــکار  و  اســت 
ح  کــه خواهــان اجــرای طــر مشــاوری مــی رود 
گرفتــه  صــورت  فنــی  مطالعــات  اســاس  بــر 
گــر هــر  اســت. نهایتــا شــعار مــا ایــن اســت ا
کار خــود را بــه  کســی در جــای خــود بنشــیند و 
درســتی انجــام دهــد بیشــتر مشــکات حــل 
ــکار 10 درصــد  کــه پیمان ــه  می شــود. همانگون
حســن انجــام تعهــد، و ســایر تعهــدات را دارد 
مشــاوران هــم بایــد مســئولیت های ناشــی از 

طراحــی خــود را بپذیرنــد. 
صنعــت  پیشکســوت  عنــوان  بــه   : وزینــی 
ایــران،  راهســازی  انجمــن  دبیــر  و  احــداث 
بازســازی  و  ســیل  از  بعــد  تجربــه   بــرای 

مناســب مناطــق آســیب دیــده چــه مدلــی 
دربــاره  نمونــه  بــرای  می کنیــد.  پیشــنهاد 
چــه  ســاخت  سیســتم  اصــاح  و  مطالعــات 

کــرد.  بایــد 
پیمانــکار  زمانــی  یــک  آزاد:  مهنــدس 
و  هــم  بــا  ارتبــاط  در  مشــاور  و  کارفرمــا  و 
کار  برنامه ریــزی  و  مدیریــت  ســازمان  بــا 
یکــی  کارفرمــا  و  مشــاور  امــروز  می کردنــد، 
ســازندگی  مــدل  اصــاح  بــرای  شــده اند. 
شــود.  داده  اهمیــت  درســت  کار  بــه  بایــد 
درســت  کار  یــک  نمونــه  بــه  بخواهــم  گــر  ا
مــورد  در  امــروز  آنچــه  بــه  بایــد  کنــم  اشــاره 
کــه  کنــم  اشــاره  شــنیدم  شــمال  راه آهــن 
ــای  ــا حضــور آق ــه ب ک کنــدن راه آهــن  ــا در  گوی
خادمــی بــوده اســت حفــره ای زهکشــی شــده 

کــه زمــان پهلــوی اول بــرای  پیــدا می کننــد 
کــوه و هدایــت آن بــه رودخانــه  زهکشــی آب 

بــود.  شــده  انجــام 
کارهــای  بــه  مــا  مصطفــی زاده:  مهنــدس 
را  الزم  مهندســی  و  طراحــی  اهمیــت  خــود 
کار غلــط  نمی دهیــم. هــر چقــدر بــرای انجــام 
کار درســت از آب در نمی آید.  کنیم آن  تاش 
ــه  ک ــه ایــن نتیجــه برســیم همین طــور  ــد ب بای
کار پرشــکی یــک آدم غیــر پزشــک دخالــت  در 
غیــر  فــرد  نیــز  مهندســی  کار  در  نمی کنــد 
کنــد، و مهندســی  مهنــدس نبایــد دخالــت 
صاحیــت  بایــد  می کنــد  دخالــت  کــه  هــم 
بازســازی  باشــد. دربــاره  را داشــته  کار  ایــن 
کنیــم  هــم بایــد راههــای قدیمــی را فرامــوش 
ــا  ــد و بن ــتاندارد جدی ــا اس ــد ب ــای جدی و راهه

ــود. ــاخته ش ــد س ــاز بای ــه نی ب
حضــور  بــه  توجــه  بــا  ابنیــه  بازســازی  در 

بخــش  آنهــا،  فشــار  و  مختلــف  نهادهــای 
داشــته  می توانــد  نقشــی  چــه  خصوصــی 

؟ شــد با
کشــوری باید  مهندس آزاد: زیرســاختها در هر 
توســط بخــش خصوصــی ســاخته شــود امــا 
عمــا در مملکــت مــا بخــش خصوصــی وجــود 
دولتــی  شــبه  شــرکتهای  دخالــت  و  نــدارد. 
مشــکات زیــادی را دامــن زده اســت. چنــان 

ــرد:  ک ک نهــاد نیــز عنــوان  ــا ــه فردوســی پ ک
پیشــه ور بــه  کــه  نبایــد  ســپاهی 
بــه یــک روی جوینــد هــر دو هنــر
گــرزدار یکــی  و  کارورز  یکــی 
کار پدیدســت  کــس  هــر  ســزاوار   
کار ایــن کار آن جویــد آن   چــو ایــن 
زمیــن سراســر  گــردد  پرآشــوب 
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 نشست

ســندیکای  مدیــره  هیــات  نشســت  در 
روز  کــه  ایــران  ســاختمانی  شــرکتهای 
دکتــر  حضــور  بــا  اردیبهشــت   14 دوشــنبه 
پرویــز عقیلــی مدیرعامــل بانــک خاورمیانــه 
کشــور،  برگــزار شــد شــرایط اقتصــادی فعلــی 
بــرای  ســندیکا  پیشــنهادی  حل هــای  راه 
گــذر از رکــود ایجــاد شــده در صنعــت احــداث 
و نحــوه همــکاری بانکهــای بخــش خصوصــی 
بــا ایــن صنعــت بررســی شــد. نشســت دوم 
ــه و همــکاران  ــا مدیرعامــل بانــک خاورمیان ب

شــد.   19برگــزار  پنجشــنبه  روز  ایشــان 
منوچهــر  مهنــدس  نشســت  ایــن  آغــاز  در 
ملکیانی فــرد عضــو هیــات مدیــره ســندیکا بــا 

کشــور  اشــاره بــه شــرایط اقتصــادی موجود در 
خصوصــی  بخــش  تــوان  بــه  توجــه  لــزوم  و 
و  موانــع  تشــریح  بــه  اشــتغال،  ایجــاد  در 
مشــکات موجــود بــر ســر راه شــرکتهای فعــال 
اشــاره  بــا  و  پرداخــت  احــداث  صنعــت  در 
شــرکتها  ایــن  بــه  بدهی دولــت  مســئله  بــه 
کــه  بــود  ایــن  مــا  پیشــنهاد  کــرد:  عنــوان 
دربــاره میــزان طلــب مســجل شــده شــرکتها، 
بانکهــای عاملــی در دســتگاههای مختلــف 
تعریــف شــود. پیمانکارهــا در جمــع وســیع تر 
کننــد  پــروژه تعریــف  تشــکیل شــرکت داده، 
تعریــف  اعتبــار  محــل  از  پروژه هــا  ایــن  و 
تامیــن  عامــل  بانکهــای  در  موجــود  شــده 

کــه مدنظــر مــا اســت  هزینــه شــود. در روشــی 
ــورم ایجــاد  نقدینگــی پرداخــت نمی شــود و ت
ملــی  منافــع  محوریــت  بــا  یعنــی  نمی گــردد 
ایــن  برمی داریــم.  قــدم  شــرکتها  حفــظ  و 
ح بــه نوعــی نظیــر اعتبــار اســنادی بــود  طــر
اســنادی  اعتبــار  البتــه  تغییراتــی،  بــا  ولــی 
کــه بــه جــز  نیــز آیین نامــه محکمــی داشــت 
ح موفــق توســط بانــک مرکــزی اجــرا  چنــد طــر

نشــد. 
آمــاده  چیــزی  میخواســتیم  مــا  افــزود:  وی 
کــه بــا توجــه بــه امکانــات مملکــت و  شــود 
قابلیــت  کشــور  اقتصــادی  موجــود  شــرایط 
عملیاتــی شــدن داشــته باشــد، و بــرای ارائــه 

رفت رت  ا ص دی در جلســه هیات مدیره س

بررسی شرایط اقتصادی کشور 
با حضور مدیرعامل

 بانک خاورمیانه

میزگرد
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کشــور بایــد ایــن  آن بــه مدیــران ســطح بــاالی 
بــه  چیــز  همــه  کــه  شــود  بررســی  پیشــنهاد 
گنجانــده شــده باشــد.  طــور جاممــع در آن 
ح و داشــتن  ایــن طــر بــه  اولیــه  نــگاه  بــرای 
کنونــی اقتصــادی  تصویــری روشــن از شــرایط 
بودنــد  گزینــه مناســبی  کشــور دکتــر عقیلــی 
صــرف  بــرای  ایشــان  از  تشــکر  ضمــن  کــه 
وقــت و حضــور در ایــن جلســه، امیــدوارم از 
کشــور نیــز  منظــر خــود بــه شــرایط اقتصــادی 

بپردازنــد. 

کرمانــی موســس بانــک  دکتــر پرویــز عقیلــی 
ایــن  آغازیــن  بخــش  در  نیــز  خاورمیانــه 
اقتصــادی  وضعیــت  کــرد:  عنــوان  نشســت 
کشــور خــوب نیســت. متاســفانه در طــی 40 
ایــن  بــرای  آمــده  گذشــته هــر دولتــی  ســال 
کنــد یــک ســری اقدامــات را بــا  کــه خدمتــی 
کســری بودجــه  بی فکــری انجــام داده اســت، 
دولــت نیــز بــر ماحصــل ایــن اقدامــات دامــن 
بــه  کــه  ایــن  جــای  بــه  دولــت  اســت.  زده 
کســری بودجــه را تامیــن  ترتیــب صحیحــی 
گرفتــه   کنــد از بانــک مرکــزی و بانکهــا قــرض 
کــه همیــن امــر پایــه پولــی و نقدینگــی را در 
گذشــته  بــازار بــاال بــرده اســت. در ســالیان 
فعالیــت  شــد،  زیــاد  بــازار  در  پــول  حجــم 
خوبــی بــرای بــاال بــردن تولیــد ملــی نشــد، 
منابــع ثــروت ملــی رفتــه رفتــه از بیــن رفــت یــا 
ج شــد و بــه آبادانــی جاهایــی  کشــور خــار از 

ماننــد دوبــی و ترکیــه منجــر شــد.
بــدون  اقتصــادی  سیاســتهای  افــزود:  وی 
گذشــته  ســالهای  در  نادرســتی  و  توجیــه 
کــه ارزش پــول ملــی را پاییــن  اعمــال شــده 
مربــوط  مــا  مســائل  بســیاری  اســت.  آورده 
گــر مــا درســت  بــه اشــکاالت داخلــی اســت و ا
گرفتــار  ایــن حــد  تــا  امــروز  عمــل می کردیــم 
جلوگیــری  بــا  بتواننــد  دیگــران  کــه  نبودیــم 
هیــچ  کننــد.  خفــه  را  مــا  نفــت،  فــروش  از 
ارزی  از منابــع  کــه بی نیــاز  نیســت  کشــوری 
ایــن موضــوع  مــا فکــری دربــاره  تــا  و  باشــد 
کــه جایگزینــی بــرای نفــت  نکنیــم و تــا زمانــی 
نیابیــم آســیب پذیر هســتیم و بــا جلوگیــری از 

گرفتــار خواهیــم شــد.  نفــت  فــروش 
وی افــزود: در ســال 1356 دو شــرکت ایــران- 
ژاپــن و ایــران- نیپــون 23 پــروژه پتروشــیمی 

کارخانه هــا طبــق برنامه  گــر ایــن  کــه ا داشــتند 
نقطــه  می توانســت  ایــران  بــود  شــده  تمــام 
مرکــزی محصــوالت پتروشــیمی باشــد و مــا 
دیگــر نیــازی بــه نفــت نداشــتیم. بــه نظــر مــن 
وضعیــت فعلــی خــوب نیســت و مــا چــاره ای 
کــه دیــر یــا زود دربــاره روابــط  نداریــم جــز ایــن 
منتظــر  و  بگیریــم  تصمیــم  آمریــکا  بــا  خــود 
در  معمــوال  نباشــیم.  ترامــپ  آقــای  رفتــن 
بــه خاطــر مســائل اقتصــادی  آمریــکا مــردم 
کــه ترامــپ  رای می دهنــد و روی امــکان ایــن 
کــرد.  حســاب  نمی تــوان  نشــود  انتخــاب 
آمریــکا 3/6 درصــد شــده  بیــکاری در  خ  نــر
دانشــگاهی  دروس  در  کــه  حالــی  در  اســت 
بیــکاری  خ  نــر بــرای  را  درصــد   4 از  کمتــر 
دارد  احتمــال  البتــه  نمی گیرنــد.  نظــر  در 
اظهارنامه هــای رو نشــده خــود آقــای ترامــپ 
کنــد. بــه هــر  وضعیــت را از ایــن رو بــه آن رو 
حــال، مــا بایــد زودتــر از ایــن بــه فکــر اقتصــاد 
کار بــه  داخلــی خــود بودیــم، و نمی گذاشــتیم 
کــه خوش بینــی بــه وضعیــت  جایــی برســد 

اقتصــادی را منــوط بــه مصالحــه بدانیــم.   
و  نشــده  پرداخــت  مطالبــات  دربــاره  وی 
کــرد:  عنــوان  نیــز  تمــام  نیمــه  پروژه هــای 
اســت،  امکان پذیــر  مطالبــات  پرداخــت 
کــه عــدم پرداخــت آن  صحبــت از ایــن اســت 
بــرای جلوگیــری از افزایــش نقدینگــی اســت. 
گــر بدهی هــا تبدیــل بــه اوراق  بــه نظــر مــن ا
4-5 ســاله شــود و در ســالهای اول قابــل نقــد 
کار امــکان پذیــر اســت،  شــدن نباشــد ایــن 
نهایــت  در  چــون  ســاله   5-4 اوراق  گفتــم 

اقتصــاد  خ  چــر افتــادن  راه  مــا  اول  هــدف 
اســت. در دهــه اول ســال 2000 یــک ســری 
تجــاری  بانکهــای  بــه  ســرمایه گذاری  بانــک 
یــا  مســکن   تســهیات  کــه  دادنــد  مشــاوره 
کــه داده بودنــد، اوراق آن را  وامهــای رهنــی 
کاســه نــزد وکیلــی بگــذارد و بــا همیــن  در یــک 
از محــل  و  بفروشــند،  اوراق  بــازار  در  وثیقــه 
فــروش آن مجــددا تســهیات ارائــه دهنــد. 
کاری هســتیم.  مــا هــم قــادر بــه انجــام چنیــن 
کــه  کنیــم  تعریــف  را  ح هایــی  طر یعنــی 
صددرصــد متکــی بــه پرداخــت دولــت نباشــد 

کنیــم.  و بتوانیــم دربــاره آنهــا اقــدام 
ــه  ــیل صدم ــور از س کش ــتان  ــزود: 3 اس وی اف
قــدم  پیــش  ســندیکا  گــر  ا و  دیــده  زیــادی 
کارهــای زیــادی می تــوان انجــام داد.  باشــد 
متاســفانه رقــم ویرانی هــا سرســام آور اســت 
کــه ایــن رقــم پتانســیل آن را  در عیــن حــال 
کنــد. شــعبه  کــه تحولــی مثبــت ایجــاد  دارد 
  KBCکار می کنــد و مــن از بانــک مونیــخ مــا 
ماقاتــی  کــه  کــرده ام  درخواســت  بروکســل 
آنهــا  از  تــا  دهــد  ترتیــب  اروپــا  اتحادیــه  بــا 
امیدواریــم  نهایــت  در  بگیریــم.  کمــک  نیــز 
بتوانیــم اوراق 500- 1000 ریــال بــرای ســاخت 
ســیل زده  مناطــق  در  ســاختمان  ســاز  و 
را  زده  ســیل  مــردم  خانــه  و  کنیــم  منتشــر 
هســتند  مــردم  خــود  ایــن  کنیــم.  درســت 
کننــد.  تامیــن  را  منابــع  10 درصــد  بایــد  کــه 
بــا  نیــز  را  ســعی می کنیــم 20-30 درصــد آن 
از  بین المللــی  نهادهــای  از  تــاش  و  ســعی 
خ و هــال احمــر بگیریــم.  جملــه صلیــب ســر
بــرای تامیــن 60 درصــد باقــی مانــده هــم بــا 
کــرد  بانکهــای مســکن و رفــاه تعامــل خواهیــم 
گــر  کننــد. ا تــا بــه مــردم وام مســکن پرداخــت 
کنیــم و از دولــت اســناد  در ایــن راســتا حرکــت 
اوراق قرضــه را بــه عنــوان پشــتوانه بگیریــم، 
نیــز  شــد  خواهــد  اســتفاده  کــه  منابعــی  و 
ــزاری  گرفتــن اب ــا  هدفمنــد اســتفاده شــود و ب
تــا در  کــه بیشــتر قابــل نقــد شــوندگی دارد، 
آخــر دوره در ســاخت و ســاز مناطــق آســیب 
کــه  دیــده بــه نتیجــه می رســیم ضمــن ایــن 

را هــم می گیریــم.  پــول خــود 

اهــداف  بــرای  را  مــا منابعــی  افــزود:  عقیلــی 
مشــخص شــده تجهیــز می کنیــم و اینگونــه 

 دکتر   عقیلی:
بــدون  اقتصــادی  سیاســتهای 
ســالهای  در  نادرســتی  و  توجیــه 
که ارزش پول  گذشته اعمال شده 
ملی را پایین آورده است. بسیاری 
مســائل مــا مربــوط بــه اشــکاالت 
درســت  مــا  گــر  ا و  اســت  داخلــی 
عمــل می کردیــم امــروز تــا این حد 
که دیگــران بتوانند  گرفتــار نبودیــم 
بــا جلوگیــری از فــروش نفــت، ما را 

خفه کنند
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کــه پــول نقــد پرداخــت شــود. ایــن  نیســت 
در  تــا  شــد  خواهــد  هزینــه  نظــارت  بــا  پــول 
مناطــق آســیب دیــده بــرای ســاخت مدرســه، 
بیمارســتان، خانــه و ... هزینــه شــود. بــرای 
نیــز  مناطــق  آن  آســیب دیدگان  بــه  کمــک 
کشــور  ج  خــار و  داخــل  از  بســیاری  افــراد 
آمادگــی دارنــد. مــا در نظــر داریــم بــا حضــور 
هیــات  بلژیــک  یــا  ســوئیس  آلمــان،  ســفیر 
کنیــم تــا حسابرســی منابــع را  امنایــی درســت 
گــر در ایــن مســیر درســت  بــر عهــده بگیرنــد، ا
گرفتــه  کنیــم اقدامــی اساســی صــورت  عمــل 
کنــد  کــه می توانــد بخــش خصوصــی را زنــده 
کــرد  حســاب  نمی تــوان  دولــت  روی  وگرنــه 
کــه دولــت فقــط بــا پــول نفــت قدرتمنــد  چــرا 
کــه  آقــای خاتمــی دیدیــم  اســت. در دوران 
توانمندســازی  از  انتخابــات  از  قبــل  ایشــان 
بــه  امــا  می کــرد  صحبــت  خصوصــی  بخــش 
ایــن  همزمانــی  و  شــدن  انتخــاب  محــض 
ــی  ــش خصوص ــت، بخ ــدن نف ــران ش گ ــا  ــر ب ام
در  کــه  شــرکتهایی  تعــداد  کــرد.  فرامــوش  را 
دوران آقــای خاتمــی ســاخته شــد غیرقابــل 
تصــور اســت، بدتــر از همــه اینکــه ایــن شــرکتها 
نظــارت  نــه  داشــتند  را  دولتــی  مقــررات  نــه 
ــه  بخــش خصوصــی را و بیشــترین آســیب را ب

زده انــد. کشــور 
موقعیــت  یــک  ایــن  کــرد:  تصریــح  وی 
گرفتــن  اســتثنایی اســت و مــا بایــد بــا در نظــر 
از  هزینه هــا  در  گزارش دهــی  و  شــفافیت 
بخــش  در  تــا  کنیــم  اســتفاده  فرصــت  ایــن 
کار ایجــاد شــود، ایــن پروژه هــای  خصوصــی 
آن  آغــاز  بــا  و  اســت  عظیمــی  شــروع  ســاده 
رســید  هموطنانمــان  داد  بــه  می تــوان  هــم 
خصوصــی  بخــش  کــردن  فعــال  بــا  هــم  و 
گــر شــما در ســندیکا  ا اقتصــاد را رونــق داد. 

کنیــد مــا بــا تمــام وجــود  پــروژه ای را تعریــف 
گرفتــن پشــتیبانی  ــا شــما و  آمــاده همــکاری ب
و تضمیــن الزم از دولــت خواهیــم بــود تــا آن 
ایــن  بیاورنــد.  خــود  ســاالنه  بودجــه  در  را 
یــا  امانــی  وجــوه  صــورت  بــه  می توانــد  امــر 
از  بایــد  را  امانــی  وجــوه  باشــد.  تســهیات 
کنیــم.  جمــع  مــردم  پــول  و  اعانــه  طریــق 
گــر بداننــد ســاختار مــا  بی شــک مــردم هــم ا
کار مشــارکت  ســاختار شــفافی هســت در ایــن 

کــرد.  خواهنــد 
الزامــی  افــزود:  خاورمیانــه  بانــک  رئیــس 
و  مدرســه  خانــه،  روی  فقــط  کــه  نیســت 
کنیــم بلکــه همــه پروژ هــای  درمانــگاه تمرکــز 
کــه تعریــف شــده اند می تــوان  قابــل دفــاع را 
ــاره  ــرد. در ایــن ب ک در منطقــه ســیل زده اجــرا 
کــرد  نمی تــوان روی درآمــد دولــت حســاب 
کنونــی  کــه بــا فــروش نفــت در شــرایط  چــرا 
کــرد.  تنهــا هزینه هــای خــود را تامیــن خواهــد 
روی  پروژه هــای  بــرای  برنامــه ای  دولــت 

نــدارد  مانــده  زمیــن 
هیــات  رئیــس  دادمــان  بهمــن  مهنــدس 
مدیــره ســندیکا نیــز دربــاره تهاتــر بدهــی بــا 
کــرد: امســال ظرفیــت بزرگــی  بانکهــا عنــوان 
کــه شــامل  گنجانــده شــده  در قانــون بودجــه 
بــه  بانکهــا  بدهــی  بــا  دولــت  بدهــی  تهاتــر 
کــه بعضــی وزارتخانه هــا  بانــک مرکــزی اســت 
کرده انــد  برنامه ریــزی خوبــی  امــر  ایــن  روی 
ــه  کار هــم ب از جملــه وزارت اطاعــات. نحــوه 
کــه شــما طلبــی از دولــت  ایــن صــورت اســت 
ــد،  ــرارداد می بندی ــل ق ــرف مقاب ــا ط ــد و ب داری
کــه عمومــا  ایشــان قــرارداد را بــه بانــک عامــل 
ــن روش مرتــب  ــه ای ــرد و ب ــت می ب ــی اس دولت
می کنــد  تهاتــر  را  آن  و  مــی آورد  بــاال  بدهــی 
کــردن  پنهــان  روش  نوعــی  بــه  کار  ایــن  کــه 

هــر  بــه  اســت.  مرکــزی  بانــک  از  اســتقراض 
گنجانــده شــده  حــال ایــن ظرفیــت در قانــون 

اســت.
دیگــر  عضــو  مســعودی  ســیامک  مهنــدس 
کــرد حجــم بدهــی  هیــات مدیــره نیــز عنــوان 
دولــت بــه پیمانــکاران نســبت بــه پتانســیل 
پیمانــکاری قابــل توجــه بــوده و تحمــل آن 
ــبت  ــا نس ــوار اســت، ام ــکاران دش ــرای پیمان ب
مانــده  زمیــن  روی  پروژه هــای  حجــم  بــه 
اذعــان  بــه  نیســت.  توجــه  قابــل  چنــدان 
میلیــارد  هــزار   600-500 نزدیــک  مــا  دولــت 
کــه دولــت  تومــان پــروژه روی زمیــن داریــم 
بــرای آن برنامــه ای نــدارد و بودجــه عمرانــی 
موجــود تــا 40 ســال آینــده هــم از پــس آنهــا 

آمــد.  برنخواهــد 
وی افــزود: دولــت عمــا دســت خــود را بــاال 
گرفتــه و عنــوان می کنــد بــرای پروژه هــا پــول 
ــکاران می تواننــد منابعــی  ــر پیمان گ ــد و ا ندارن
بــرای آنهــا  را همــراه خــود بیاورنــد می تــوان 
کــرد. حــال ســوال ایــن اســت  تعییــن تکلیــف 
ظرفیــت  و  بانــک  ظرفیــت  می تــوان  آیــا  کــه 
کــرد  بخــش فنــی و مهندســی را بــا هــم عجیــن 
گرفــت.  بــر عهــده  را  ایــن پروژه هــا  و اجــرای 
خروجــی  و  بازدهــی  یــا  پروژه هــا  ایــن  همــه 
ملمــوس و قابــل اندازه گیــری دارنــد و یــا در 
و  می شــوند  تعریــف  کشــور  اهــداف   قالــب 

بازدهــی غیــر مســتقیم دارنــد. 
در  قبــل  ســال  چنــد  شــما  افــزود:  وی 
وارد  بانکهــا  گــر  ا کردیــد  عنــوان  جلســه ای 
قالــب  در  نــه  شــوند  پروژه هــا  ایــن  عرصــه 
ارائــه  قالــب  در  بلکــه  آنهــا  ریســک  پذیــرش 
ایــن  ســوال  حــال  بــود.  خواهــد  تســهیات 
و  ریســک عملیاتــی  پذیــرش  گــر  ا کــه  اســت 
ــا پیمانــکار باشــد، پذیــرش ریســک  اجرایــی ب

میزگرد
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کــه مســتقیما بــا دولــت طرف اســت  فاینانــس 
توســط بانــک امکان پذیــر اســت یــا بایــد بــر 

باشــد؟ پیمانــکار  عهــده 
دکتــر عقیلــی در پاســخ بــه ایــن ســوال عنــوان 
کــه امــروز وضــع بانــک مــا روبــراه  کــرد: دلیلــی 
کار بانکــی می کنیــم  کــه مــا  اســت ایــن اســت 
ــر پــروژه ای  گ کت نمی کنیــم. ا کســی شــرا ــا  و ب
درســت تعریــف شــده باشــد ســود آن متعلــق 
اعطــا  تســهیات  مــا  اســت.  پیمانــکار  بــه 
کــه پــروژه تمــام شــود و در پایــان  می کنیــم 
مهــم  مــا  بــرای  گــردد.  پرداخــت  مــا  منابــع 
تســهیات  بازپرداخــت  منبــع  کــه  اســت 
کــه  چــرا  باشــد  مشــخص  پــروژه  در  بانــک 
کــردن و ... دردسرســاز اســت  اجرائیــه صــادر 
و جــزو رویکردهــای مــورد پســند مــا نیســت. 
کنیــد  کــه شــما فکــر  بنابرایــن هــر پــروژه ای را 
کــه  می شــود  ایجــاد  وجوهــی  آن  اتمــام  بــا 
را  بانــک  تســهیات  می کنــد  قــادر  را  شــما 
کنیــد مــورد قبــول بانــک اســت.  بازپرداخــت 
کــرد: خوشــبختانه رابطــه بانــک  وی تصریــح 
خــوب  بســیار  بانکهــا  ســایر  بــا  خاورمیانــه 
کمــک آنهــا امــکان تامیــن منابــع بــا  اســت و بــا 
ارقــام بــاال را دارد بنابرایــن بــرای پــروژه ســقف 

مالــی در نظــر نگیریــد. 

مهنــدس ســاالر علیــاری عضــو دیگــر هیــات 
یــک مــدل مالــی  نیــز پیشــنهاد داد  مدیــره 
بــرای پروژه هــای زیرســاختی طراحــی شــود 
کــه طــی آن هســته های پیمانــکاری تشــکیل 
شــوند و بــه دنبــال پروژه هــای عمرانــی برونــد، 
کنــش بــه ایــن پیشــنهاد  دکتــر عقیلــی در وا
کــرده  کــرد: ســازمان برنامــه عنــوان  عنــوان 
آمادگــی دارد تــا 50 درصــد پروژه هــای عمرانــی 
کــه  کنــد و در اختیــار بانکهایــی  را پرداخــت 
دربــاره  دهــد.  قــرار  می شــوند  کار  ایــن  وارد 
ترتیــب  بــا  می تــوان  هــم  بقیــه  درصــد   50
مشــخص و معیــن و بــا اوراق پرداخــت شــود. 
اقــدام  تــک  تــک  بــاره چــه شــرکتها  ایــن  در 
کار قابلیــت  گروهــی ایــن  کننــد چــه بــه شــکل 
اســت  ضــروری  بنابرایــن  دارد.  اجرایــی 
کننــد طلــب خــود را بــه شــکل  شــرکتها تــاش 
مســئوالن  بــه  و  بگیرنــد،  مــدت دار   اوراق 
را  اوراق  کــردن  نقــد  قصــد  کــه  بفهماننــد 
کننــد. یعنــی  کار  ندارنــد و می خواهنــد بــا آن 
بایــد بحــث طلــب پیمانــکاران همزمــان بــا 

کــه انجــام دادن آن را مدنظــر  بحــث پــروژه ای 
ح شــود. دارنــد مطــر

در ایــن بخــش مهنــدس دادمــان پیشــنهاد 
بانــک  و  ســندیکا  بیــن  کارگروهــی  داد 
خاورمیانــه تشــکیل شــود تــا مســائل اجرایــی 
کــه  کنــد  ح را ســاماندهی  و عملیاتــی ایــن طــر
کــرد. دکتــر عقیلــی از ایــن پیشــنهاد اســتقبال 

دیگــر  عضــو  بهائــی  شــیخ  مجیــد  مهنــدس 
ــرد: اوراق اســناد  ک ــره نیــز عنــوان  هیــات مدی
کــه  می دهنــد  پیمانــکاران  بــه  را  خزانــه 
اســت،  بعــد  نیــم  و  ســال  دو  آن  سررســید 
ایــن اوراق را چگونــه می تــوان بــه نقدینگــی 
گــر بخواهیــم  کــرد. ا کار  کــرد و بــا آن  تبدیــل 
پــول  بــه  بــازار فرابــورس تبدیــل  را در  اوراق 
ــر  گ کنیــم 47 درصــد آن تنزیــل می شــود امــا ا
گرفتــه  بــه عنــوان پشــتوانه تســهیات در نظــر 
گرفــت و بــه  شــود می تــوان تســهیات خوبــی 
کــرد. امــا متاســفانه سیســتم  موقــع آن را نقــد 
بانکــی علیرغــم دســتور رئیــس بانــک مرکــزی 
و قیــد در بودجــه زیــر بــار ایــن قضیــه نرفــت 
چــون اوراق در اختیــار فرابورس اســت. اقدام 
کــه در ســال  در ایــن بــاره اهمیــت دارد چــرا 
اوراق  تومــان  میلیــارد  حــدود9500   1398
پیمانــکاران  و همــه  پرداخــت خواهــد شــد 

گرفــت.  بــرای خــود اوراق خواهنــد 
وی افــزود: در مــورد پروژه هــای نیمــه تمــام 
پروژه هایــی  چنیــن  ســودآوری  عارغــم  نیــز 
کــه بانکهــا عاقــه ای بــه  کامــا آشــکار اســت 

کــه دوره بازپرداخــت پروژه هــا  آن ندارنــد چــرا 
کوتــاه  10 تــا 15 ســال اســت و بانکهــا بــه درآمــد 

گرایــش دارنــد. و متقــن 
دکتــر عقیلــی در پاســخ بــه ایــن ســوال عنــوان 
کوتــاه مــدت  کــرد: در بانکهــای تجــاری منابــع 
کثــر یــک ســاله  کــه ســپرده ها حدا اســت چــرا 
یــک  کــه  مــردم  منابــع  بــا  بانــک  هســتند. 
گذاشــته اند نمی توانــد پــروژه  نــزد آن  ســاله 
بــاره ســود  ایــن  انجــام دهــد و در  15 ســاله 
ــک  ــن اول بان ــت. دی ــت اول نیس ــروژه اولوی پ
بایــد  اول  و  اســت  خــود  ســپرده گذاران  بــه 
کنــد، در بانــک خــود  پــول آنهــا را پرداخــت 
شــکل  بــه  پــول  درصــد   40-30 حــدود  مــا 
نگهــداری  شــدن  نقــد  قابــل  قرضــه  اوراق 
می شــود حتــی وجــه نقــد در بانــک موجــود 
کســی پولــش را خواســت فــوری  گــر  کــه ا اســت 
کنیــم. بنابرایــن شــما انتظــار  بــه او پرداخــت 
نداشــته باشــید پــروژه 10-15ســاله را بانــک 
کنــد و بــه فکــر یافتــن راه حــل  تامیــن مالــی 

دیگــری باشــید. 
گفــت: پــروژه بایــد تکــه تکــه شــود و هــر  وی 
قســمت آن در پایــان 2 ســال تمــام شــود تــا 
ــزار دیگــری پیــدا  ــان ایــن مــدت اب بانــک در پای
کــه از محــل آن بتواند منابع را تامین کند.  کنــد 
وقتــی می گویــم بهتــر اســت مــردم وام مســکن 
کــه در پایــان دو ســال  بگیرنــد بــرای ایــن اســت 
گرفتــه باشــند. بــرای نمونه  بانکهــا پــول خــود را 
گــر بخــش خصوصــی آن  در مــورد بیمارســتان، ا
را انجــام دهــد می تــوان فهرســت 100 نفــره ای از 
کــه در پایــان دو ســال  کــرد  پزشــکان آن تهیــه 

تســهیات بــه 100 وام تبدیــل شــود. 

پرهــام  مهنــدس  توســط  کــه  دیگــر  ســوال 
هیــات مدیــره ســندیکا  دیگــر  موحــد عضــو 
کــه بــه فــرض برداشــتن  ح شــد ایــن بــود  مطــر
تحریم هــا و صــدور 4 میلیــون بشــکه نفــت، 
که  خ ارز چیســت  ارزیابــی شــما از نوســانات نــر
کــرد: بایــد دیــد تعریــف  دکتــر عقیلــی عنــوان 
انقــاب  از  قبــل  چیســت.  نفــت  پــول  از  مــا 
کــه رئیــس ســازمان برنامــه بــود  آقــای ابتهــاج 
کــه شــاه پــول  کــرد چــرا  بــا شــاه اختــاف پیــدا 
نفــت را از ســازمان برنامــه بــه دولــت منتقــل 
کــه شــما  کــرد. بنابرایــن بســتگی بــه ایــن دارد 

مهندس  شیخ بهائی:
بــه  را  خزانــه  اســناد  اوراق   
که سررسید  پیمانکاران می دهند 
اســت،  بعــد  نیــم  و  ســال  دو  آن 
ایــن اوراق را چگونــه می تــوان بــه 
کار  کــرد و بــا آن  نقدینگــی تبدیــل 
گــر بخواهیــم اوراق را در بازار  کــرد. ا
کنیم 47  فرابــورس تبدیل به پــول 
گر به  درصد آن تنزیل می شود اما ا
عنوان پشتوانه تسهیالت در نظر 
گرفتــه شــود می تــوان تســهیالت 
گرفت و به موقــع آن را نقد  خوبــی 

کرد
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 نشست

یــا  می کنیــد  حســاب  درآمــد  را  نفــت  پــول 
گــر ثــروت بــه شــمار می آیــد ارز بایــد  ثــروت. ا
خ موجــود  25 الــی 30 هــزار تومــان باشــد و نــر

نزدیک تــر بــه واقــع اســت. 
ــی  ــای بهمن ــال آق ــدود 7-8 س ــت: ح گف وی 
کــه بــه  کــرد  از مــن و چنــد نفــر دیگــر ســوال 
گفتــم  کــه بنــده  نظــر شــما ارز چقــدر باشــد 
باشــیم  داشــته  صــادرات  می خواهیــد  گــر  ا
ــت در  ــول نف ــر پ گ ــن ا ــان. بنابرای 15 هــزار توم
گونــه ای  گنجانــده نشــود بایــد ارز بــه  معادلــه 
کــه عرصــه و تقاضــا بــدون درآمــد نفــت  باشــد 
همدیگــر را پوشــش دهنــد یعنــی بــه قــدری 
کــه بتوانیــم بــا آن  صــادرات داشــته باشــیم 
ــر روز اول  گ کنیــم. مــن فکــر می کنــم ا واردات 
کــرده بویــم تــا ایــن حــد صدمــه  کار را  ایــن 
تعییــن   4200 را  دالر  وقتــی  نمی دیدیــم. 
گفتــم  ــه آقــای رئیــس جمهــور  ــد بنــده ب کردن
اســاس  بــر  ارز  فــروش  بگذاریــد  الاقــل  پــس 
خ بــازار باشــد تــا صادرکننــدگان پولهــای  نــر
خــود را بیاورنــد. خــود آقــای دکتــر همتــی بــه 
گذشــته  کــه در 5 مــاه اول ســال  مــن می گفــت 
حــدود 17 میلیــارد دالر از پتروشــیمی پــول 
گرفتیــم و امســال ایــن رقــم 2/5 میلیــارد دالر 
خ بــازار را در نظــر  گــر نــر شــده اســت، یعنــی ا
می گرفتیــم تــا پولهــا برگردنــد وضــع مــا اینقــدر 
ارز  امــروز  کــه  نمی شــد  کشــیده  کــت  فا بــه 
نداشــته باشــیم. 22 میلیــارد دالر بــه اســم 
خریــد دارو و لــوازم آرایشــی، موبایــل و  ... بــه 

ــت.  ــدر رف ه

 مهندس جواد خوانســاری عضو پیشکســوت
بــه  اشــاره  بــا  نیــز  ســندیکا  مدیــره  هیــات   
در  آن  تاثیــر  و  ملــی  پــول  از  صفــر  حــذف 
کــرد: مشــکل مــا  اقتصــاد و صنعــت عنــوان 
تســهیات  ارائــه  در  بانکهــا  کــه  اســت  ایــن 

حالــی  در  دارنــد  زمانــی  محدودیــت  خــود 
کــه در شــرایط اقتصــادی و اجرایــی موجــود 
بــرای  شــرایط  ایــن  بــا  کــردن  کار  کشــور  در 
مــا ممکــن نیســت. دولتمــردان مــا آنقــدر در 
که  مقــام اجــرا از تعهــدات خــود ســرباز زده انــد 
کــه مطالبــات خــود را پیگیــری  ــی  اخیــرا زمان
می کنیــم آنهــا خــود را از مــا پنهــان می کننــد 
و  کننــد  صحبــت  مــا  بــا  نیســتند  حاضــر  و 
شــده ایم  ناچــار  مــا  بدهنــد.  را  مــا  جــواب 
کــه بــا ضــرر زیــاد بــه  همیــن مقــدار اوراقــی 
مــا داده شــده نــگاه داریــم تــا ببینیــم اوضــاع 
چــه خواهــد شــد. واقعــا بخــش خصوصــی 
و  کرده انــد  گرفتــار  اجرایــی  کارهــای  در  را 
کار دولــت صدمــه  نارســایی  از  ایــن بخــش 

 . می بیننــد
در ایــن بخــش دکتــر عقیلــی دربــاره حــذف 
فرقــی  علی االصــول  کــرد:  عنــوان  صفــر 
کــه ترکیــه 6 صفــر  کــرد همانگونــه  نخواهــد 
را برداشــت امــا تفاوتــی ایجــاد نشــد. البتــه 
کــه 4  هنــوز پــول مــا آنقــدر بــی ارزش نشــده 
کــه مــن  صفــر آن را بردارنــد. ســال 1982 بــود 
گرفتــم امــا  در ترکیــه 36 لیــر در قبــال 100 دالر 

رســید،  لیــر  میلیــون   1/5 بــه  دالر   1 بعدهــا 
مــا هنــوز بــه آن وضــع نرســیده ایم و حــذف 
گــر ایــن  4 صفــر زیــاد توجیــه نــدارد. البتــه ا
اتفــاق بیفتــد بــازار و مــردم می تواننــد خــود 
را انطبــاق دهنــد و بــا اصطاحاتــی ماننــد لیــر 
قدیــم و لیــر جدیــد مشــکل را حــل می کننــد.

در  زمانــی  محدودیــت  مــورد  در  افــزود:  وی 
بــا  مــا  کشــور  هــم  بانکــی  تســهیات  ارائــه 
ــدارد و در همــه جــای  کشــورها فرقــی ن بقیــه 
در  اســت.  یکســان  عملکــرد  ترتیــب  دنیــا 
واقــع بــه نظــر می رســد در ایــران نقــص یــک 
واحــد مثــل دولــت مشکل ســاز شــده اســت. 
بدهــی  یــا  اوراق  ریســک  کشــورها  ســایر  در 
کجــای  هیــچ  در  می داننــد.  صفــر  را  دولــت 
دنیــا دولــت حــق نــدارد از بانکهــا پــول بگیــرد. 
کنــد و از یــک  خزانــه داری بایــد اوراق منتشــر 
مــاه قبــل وجــه سررســید را از مالیــات نفــت 
کنــد. یعنــی پــول در  یــا اوراق جدیــد تامیــن 
بــه  را  خــود  دیــن  تــا  باشــد  دولــت  حســاب 
پــول  نکــردن  پیمانکارهــا بدهــد. پرداخــت 
دولــت  اعتبــار  بــردن  بیــن  از  باعــث  مــردم 
اســت.  اشــتباهی  بســیار  رویــه  کــه  مــی رود 
ــردم  ــول م ــن پ ــو ممک ــر نح ــه ه ــد ب ــت بای دول
گــر دولتهــا اعتبــار  کــه ا کنــد چــرا  را پرداخــت 
داشــته باشــند، افــراد جامعــه بــه طلــب خــود 

می کننــد. افتخــار  دولــت  از 

مهنــدس محمدعلــی پورشــیرازی عضــو دیگــر 
ــروژه  ــر مــا پ گ ــرد ا ک ــره نیــز عنــوان  هیــات مدی
قطعــی داشــته باشــیم و ذی حســابی تاییــد 
کــه فــان مقــدار بدهــی قطعــی داریــم  کنــد 
ــکاران  ــه پیمان ــه ب ــا ایــن تائیدی ــوان ب ــا می ت آی
کــه دکتــر عقیلــی در پاســخ بــه  کــرد،  کمــک 
نظــر شــرعی  از  کــرد:  عنــوان  پیشــنهاد  ایــن 
دیــن، دیــن اســت و الزم نیســت در قبــال آن 

میزگرد

 مهندس خوانساری:
بانکهــا  کــه  اســت  ایــن  مــا   مشــکل 
در ارائــه تســهیالت خــود محدودیت 
که در شــرایط  زمانــی دارنــد در حالــی 
کشــور  اقتصادی و اجرایی موجود در 
کار کردن با این شرایط برای ما ممکن 
نیســت. دولتمردان ما آنقدر در مقام 
اجــرا از تعهــدات خــود ســرباز زده انــد 
کــه مطالبــات خــود  کــه اخیــرا زمانــی 
را پیگیــری می کنیــم آنهــا خــود را از ما 

پنهان می کنند
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ــر امضــای مجــاز  گ چــک و اوراق داده شــود. ا
قبــول  قابــل  باشــد  دیــن  روی  وزارتخانــه 
مــدت  کــه  کــرد  دقــت  بایــد  منتهــی  اســت 
آیــا در بودجــه دولــت  و  اســت  دیــن چقــدر 
گرفتــه  نظــر  در  آن  پرداخــت  بــرای  ســهمی 

شــده اســت. 
دیگــر  عضــو  عطاردیــان  محمــد  مهنــدس 
ســندیکا  پیشکســوتان  از  و  مدیــره  هیــات 
کار  ــدازی  ــت از راه ان ــا دول ــرد: آی ک ــوان  ــز عن نی
گســترده توســط بخــش خصوصــی حمایــت 
اشــتغال  مــن عضــو شــورای عالــی  می کنــد، 
به بــه  علیرغــم  کــه  دیــده ام  بارهــا  و  هســتم 
عمرانــی  ح هــای  طر بــه  اولیــه  چه چــه  و 
دولــت  وقتهــا  خیلــی  می شــود.  بی توجهــی 
راه  خصوصــی  بخــش  می بینــد  کــه  همیــن 
اســت  اشــتغال  ایجــاد  حــال  در  و  افتــاده 
کــه ایــن یــک مســئله  جلــوی آن را می گیــرد 
راه  متاســفانه  اســت.  ک  خطرنــا بســیار 
گداپــروری  اشــتباهی اتخــاذ شــده و بــا آن بــه 

زده انــد. دامــن 
کمــک بانــک  ــا  ــا ب ــه م ک ــر فــرض  ــزود: ب وی اف
ــر  ــه زده و ســیل زده را ب بازســازی مناطــق زلزل
کــه جلــوی آن  عهــده بگیریــم مطمئــن باشــید 
را می گیرنــد. توقــع مــا از دولــت بسترســازی و 
کــه طــی ســالهای اخیر  برداشــتن موانــع بــوده 
ــرآورده نشــده اســت. ســندیکا آمــاده اســت  ب
کار را بــر عهــده بگیــرد  بــا همــکاری بانــک ایــن 
کشــور بــرای  و پیمانــکاران خــود را در سراســر 
کــه  کنــد امــا بیــم آن مــی رود  کار بســیج  ایــن 
کــه ایــن حرکــت شــکل بگیــرد  بــه مجــرد ایــن 
لــزوم  نکتــه  بــا آن مخالفــت شــود و همیــن 

ــادآوری می کنــد. ــر را ی تــاش چنــد براب
دکتــر عقیلــی در پاســخ بــه ایــن بیانــات عنــوان 
ــرای ایجــاد بانــک بــه  کــه بنــده ب کــرد: زمانــی 
گفتنــد ایــن مــرد دیوانه  ایــران آمــدم بســیاری 
و  کردیــم  شــروع  را  کار  ایــن  مــا  ولــی  اســت 
ــز  ــی نی ــای خصوص ــداد بانکه ــد، تع ــی ش عمل
گرفتــن  گــواه ایــن مدعاســت. خــود مــن بــرای 
ســال   6 کارآفریــن  بانــک  راه انــدازی  مجــوز 
کــردم. بنابرایــن یــک موقــع هســت  دوندگــی 
کــه می توانیــم دســت روی دســت بگذاریــم و 
ــم  کنی کاری  ــت  ــرار اس ــر ق گ ــا ا ــم ام کاری نکنی
بایــد جلــو برویــم و منفعــت شــخصی را نادیده 
ــر از یــک راه  گ کار را انجــام دهیــم و ا ــم،  بگیری
کنیــم.  ممکــن نبــود راههــای دیگــر را امتحــان 
تاریــخ بــه  را  خصوصــی  بخــش   پــول 

 روز بدهید.
مهنــدس علیرضــا ناصرمعدلــی عضــو شــورای 
ــی ســندیکا نیــز در بخــش دیگــری از ایــن  عال
کــرد: مــا یــک ســندیکای 70  نشســت عنــوان 
ســاله از بخــش خصوصــی هســتیم. آیــه قــرآن 
بــا  می فهمنــد  کــه  آنهایــی  کــه  دارد  کیــد  تا
کســانی  کــه نمی فهمنــد فــرق دارنــد.  آنهایــی 
و در  کرده انــد  کار ســاختمانی  کــه 70 ســال 
خ دادن  کار ســابقه دارنــد در صــورت ر ایــن 
چــون  دارنــد  را  تقصیــر  بیشــترین  اشــتباه 
چــرا  کــه  فهمیدنــد  آنهــا  می شــود  عنــوان 

اقــدام نکردنــد.  
بخــش  را  اروپایــی  کشــورهای  افــزود:  وی 
رفتــه  کار  ایــن  بــرای  و  ســاخته  خصوصــی 
کنــد.  مشــارکت  کــه  خواســته  دولــت  از  و 
رهبــری  معظــم  مقــام  دفتــر  از  قبــل  مدتــی 
مراجعــه  توســعه گرا  کارآفرینــان  کانــون  بــه 
دفتــر  ایــن  بــرای  را  خــود  برنامــه  کــه  شــده 
ــال  ــک س ــدود ی ــا ح ــه م ــم. البت ــح دهی توضی
کانــون  قبــل بــرای تشــریح اهــداف و برنامــه 
ــر ایشــان  گ ــم و ا ــزد آقــای والیتــی رفتــه بودی ن
بــه مســئله نشــان ندادنــد و خطــا  توجهــی 
کردیــم و ایــن خطــا را  کردنــد، مــا نیــز خطــا 
کردیــم چــرا بایــد هــر هفتــه  هــر هفتــه تکــرار 
نکردیــم. و  می کردیــم  پیگیــری  را  موضــوع 
در  اقتصــاد  کــه  ایــن  بیــان  بــا  ناصرمعدلــی 
ــا حــدود 80 درصــد دولتــی اســت  ــا ت کشــور م
و بیشــتر مشــکات مربــوط بــه همیــن مســئله 
گــر مــا از دولــت انتقــاد  کــرد: ا اســت عنــوان 
کــه از مــا می شــود ایــن  کنیــم اولیــن ســوالی 

کار  ســال   70 ســابقه  کــه  شــما  کــه  اســت 
طرحــی  چــه  و  کردیــد  چــه  داریــد  اجرایــی 
کارآفرینــان توســعه گرا نامــه ای  کانــون  داریــد. 
بــه نماینــدگان دفتــر رهبــری نوشــته اســت 
کــه بــه بخــش  و در ایــن نامــه اشــاره شــده 
کشــورها  کــه رکــن اصلــی آبادانــی  خصوصــی 
ایــن  پیمانــکار  اســت.  شــده  ظلــم  اســت 
بــه  و  ســاخته  تونــل  قبــل  ســال   8 بخــش 
ــذی داده  کاغ ــه  او  ــال ب ــول روز، امس ــای پ ج
بــرو  بعــد  ســال  ســه  می گوینــد  و  می شــود 
بخــش خصوصــی  داریــد  اعتقــاد  گــر  ا بگیــر. 
بــه  را  آن  پــول  بایــد  حتمــا  کنــد  کار  بایــد 
هــم  خصوصــی  بخــش  بدهیــد.  روز  تاریــخ 
نمی خواهــد ایــن پــول را در جیبــش بگــذارد 
ــی انجــام دهــد،  کار عمران ــا آن  ــد دارد ب و قص

نظــارت بــر ایــن امــر هــم ممکــن اســت. 
کرد: دولتی ها در ســخنرانی های  وی تصریــح 
خــود عنــوان می کننــد بخــش خصوصــی در 
کــه مــا جــای آن را  کار حاضــر نبــوده  عرصــه 
بهتریــن شــرکتها  مــا می گوییــم  گرفته-ایــم، 
ــر دولتــی شــوند فاســد می شــوند، راه حــل  گ ا
کــردن ســهام  نجــات ایــن شــرکتها خصوصــی 
کار و توانمنــدی در  آنهــا اســت. نیروهــای فــدا
شــرکتهای دولتــی هســتند و بایــد در مســیر 

درســت از ظرفیــت آنهــا اســتفاده شــود. 
وی افــزود: پروژه هــای امکان ســنجی شــده 
(FEASIBLE ( در عرض ســه ســال قادرند هزینه 
کــه تــا  خــود را برگرداننــد. ایــن در حالــی اســت 
کــه اتمــام آن بــه نــام  کنــون هیــچ پــروژه ای 
جمهــوری اســامی ایــران باشــد بــه نتیجــه 
نرســیده اســت، یــک جــاده تهــران- شــمال 
موجــب  اســت  ســال   5 کــه  شــده  ســاخته 
کشــور شــده اســت. بــه نظــر مــن  ســرافکندگی 
دولتــی بــودن بــه شــرکتهای دولتــی تحمیــل 
شــده و آنهــا را بایــد نجــات داد، بــرای ایــن 
کار هــم بایــد بــا مشــارکت شــرکتهای دولتــی 
 FEASIBLE و بخــش خصوصــی پروژه هــای 

 اجرا شود. 
که  کــرد: در ایــن ســندیکا  ناصرمعدلــی عنــوان 
کــه  70 ســال قدمــت دارد بزرگانــی نشســته اند 
بایــد از توانایــی خــود بهــره بگیرنــد و طرحــی 
ــی صنعــت احــداث  ــرای حــل مشــکات مال ب
ســرانجام  بــه  کــه  طرحــی  دهنــد،  ارائــه 
رســیدن آن اقتصــاد را از ایــن وضــع نابســامان 
بــرای  بایــد  هــم  بانکهــا  می دهــد.  نجــات 

ح قــدم بردارنــد.   تامیــن مالــی ایــن طــر

مهندس عطاردیان:
 ســندیکا آماده اســت با همکاری 
 بانک  بازسازی مناطق سیل زاده
  را بــر عهــده بگیــرد و پیمانــکاران
بــرای کشــور  سراســر  در  را   خــود 
بیــم  امــا  کنــد  بســیج  کار  ایــن   
مجــرد  بــه  کــه  مــی رود  آن 
شــکل  حرکــت  ایــن  کــه  ایــن 
و شــود  مخالفــت  آن  بــا   بگیــرد 
 همین نکته لزوم تالش چند برابر 

را یادآوری می کند 



ران                                   باد یا   
فروردین و اردیبهشت 
شماره8و 377

40

 نشست

ایــن  پایانــی  بخــش  در  نیــز  عقیلــی  دکتــر 
کــه دولــت  تــا زمانــی  کــرد:  نشســت عنــوان 
بــه موقــع تعهــدات خــود را پرداخــت نکنــد 
مســائل مــا حــل نخواهــد شــد. شــما درســت 
می فرماییــد، پیگیــری بســیار اهمیــت دارد. 
انداختــم  راه  را  ایــران  اقتصــاد  مجلــه  مــن 
کنونــی  کــه بــه دیگــران بفهمانــم در دنیــای 
اقتصــاد دولتــی پاســخگو نیســت. ایــن مجلــه 
تــا 5 ســال بــه طــور رایــگان به جاهــای مختلف 
ارســال  شــد تــا اهمیــت بخــش خصوصــی جــا 
کنــم بــه عنــوان  کیــد  بیفتــد. در پایــان بایــد تا
موجــود  شــرایط  وجــود  بــا  و  حــل  راه  یــک 
ــا  کار ببندیــم ت ــه  بایــد نهایــت تــاش خــود را ب

کنیــم.  اقتصــاد داخلــی را درســت 

ســندیکای  مدیــره  هیــات  نشســت  پــی  در 
شــرکتهای ســاختمانی ایــران بــا دکتــر عقیلــی 
که روز دوشــنبه  مدیرعامــل بانــک خاورمیانه 
برگــزار شــد، روز   14 اردیبهشــت در ســندیکا 
 19 اردیبهشت نیز نشستی در بانک خاورمیانه

کــه در آن اعضــای هیــات مدیــره  ــزار شــد   برگ
ــران  ــی از مدی ــی و جمع ــر عقیل ســندیکا،  دکت
توکلــی،  جــوادی،  آقایــان  جملــه  از  بانــک 
علیــزاده، بوشــهری حاضــر بودنــد. موضــوع 
کــره در ایــن دیــدار بررســی راه هــای  مــورد مذا
همــکاری بیــن ســندیکا و بانــک بــه منظــور 
فضــا  ایجــاد  و  اقتصــادی  شــرایط  بهبــود 
و  پیمانــکاری  شــرکتهای  وکار  کســب  بــرای 

بــود.  مشــاور  مهندســی 
نماینــدگان ســندیکا در ایــن دیــدار بــه بحــث 

پرداختنــد  توســعه ای  پروژه هــای  اجــرای 
کردنــد: فکــر اولیــه و خــام مــا ایــن  و عنــوان 
در  پیمانــکار،  هــر  طلــب  معــادل  اســت  کــه 
بانــک اعتبــار ایجــاد شــود و منابــع حاصــل از 
ــه  ک ــروژه ای  ــارات صــرف ســاختن پ ایــن اعتب
پیمانــکار تعییــن و معرفــی می کنــد، بشــود. 
بــا محوریــت و تولی گــری  کار می توانــد  ایــن 
ســندیکا، بــا تجمیــع چنــد شــرکت و ایجــاد 
و  پــروژه  اجــرای  بــرای  بزرگتــر  شــرکتهای 
گیــرد،  طرحهــای بــا مقیــاس بــزرگ صــورت 
کــه ســهم هــر شــرکت عضــو در آن،  بــه نحــوی 

باشــد.  از دولــت  معــادل مطالبــات وی 
کنــش بــه ایــن پیشــنهاد  دکتــر عقیلــی در وا
ــدت  ــاه م کوت ــای  ــک پروژه ه ــرد: بان ک ــوان  عن
در  می پذیــرد.  تســهیات  ارائــه  بــرای  را 
ــورت  ــه ص ــکاران ب صورتیکــه مطالبــات پیمان
اوراق  و  باشــد  ســاله   4 و   3 مشــارکت  اوراق 
مذکــور طــی ســالهای اول و دوم قابــل نقــد 
بــه  را  اوراق  ایــن  بانــک  نباشــند،  شــدن 
عنــوان تضمیــن بــرای ارائــه تســهیات قبــول 
ح )دســتگاه اجرائــی(  می کنــد. از مالــک طــر
نیــز تضمیــن الزم اخــذ خواهــد شــد.  پــروژه 
از آن  و منابــع حاصلــه  باشــد  بایــد ســودآور 
کنــد. اصــل و ســود تســهیات را بازپرداخــت 
کرد: ســندیکا طرحهــا و پروژه های  وی تصریــح 
کند.  دارای توجیــه فنــی و اقتصــادی را معرفــی 
را  خــود  مطالبــات  میــزان  نیــز   پیمانــکاران 
جمــع آوری و بــه ســندیکا ارائــه نماینــد تــا در 
گیــرد. )نکتــه: پیمانــکارن  اختیــار بانــک قــرار 
بایــد بداننــد چنانچــه در پاســخ بــه اســتعام 
کننــد،  ارائــه  غیرواقعــی  پاســخ  مطالبــات، 
میــزان  اعــام  زد.  خواهنــد  لطمــه  همــه  بــه 
مطالبــات نبایــد بیــش از 10% بــا واقعیت فاصله 

داشــته باشــد.(

پــروژه  اجــرای  ایــن نشســت  بخــش دوم  در 
ســیل  از  ناشــی  دیــده  آســیب  مناطــق  در 
اعــام  عقیلــی  دکتــر  شــد.  بررســی  فروردیــن 
 KBC ــک ــا بان ــه ب ک ــی  کرات ــاس مذا ــر اس ــرد ب ک
داشــته و مراجعاتــی بانــک مذکــور بــه اتحادیــه 
کمک هــای  ــا نمــوده، امــکان جمــع آوری  اروپ
ســرخ  صلیــب  و  هال احمــر  از  اعانــه ای 
از  ارزی  منابــع  ایــن  دارد.  وجــود  جهانــی 
طریــق شــعبه مونیــخ بانــک خاورمیانــه قابــل 
کشــور اســت و رایزنی هــای  انتقــال بــه داخــل 
الزم بــا وکا بــرای اطمینــان از ایــن امــر انجــام 
گرفتــه اســت. بــه طــور مثــال می تــوان طرحــی 
را مشــتمل بــر 5000 واحــد مســکونی تعریــف 
بــه  کــه در مناطــق مختلــف ســیل زده  کــرد 
اجــرا درآیــد و از پیمانــکاران محلــی نیــز در اجــرا 
 بهــره بــرد. تامیــن منابــع از طریــق 10% مــردم،
ســرخ، صلیــب  و  هال احمــر  منابــع   %30 
تامیــن  رفــاه  و  مســکن  بانکهــای   %60  
آقــای  کشــور،  وزیــر  بــا  کــره  می گــردد. در مذا
کــه %10  کــرده اســت  اعــام  رحمانــی فضلــی 
ســهم مــردم را دولــت متعهــد می شــود. پــس از 
گــذاری واحد هــا بــه مــردم، از محل  ســاخت و وا
ــل و  ــت اص ــروش، بازپرداخ ــل از ف ــد حاص درآم

ســود تســهیات انجــام خواهــد پذیرفــت.
ــت   ــندیکا جه ــنهاد س ــه، پیش ــان جلس در پای
موافقــت مــورد  مشــترک  کارگــروه   تشــکیل 

ســندیکا  مدیــره  هیــات  از  و  گرفــت  قــرار   
مهنــدس  خوانســاری، مهنــدس ملکیانی فــر، 
مهنــدس ســعیدآبادی و مهنــدس بــه عنــوان 
خاورمیانــه  بانــک  بــه  ســندیکا  نماینــدگان 

معرفــی شــدند.  

مقاهل
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کشـــور در بخشـــنامه  ســـازمان برنامـــه و بوجـــه 
خ 1389/2/2 نوعـــی  شـــماره 100/6405 مـــور
بـــه  کـــه  کـــرده  را پیش بینـــی  پیمانهایـــی  از 
جـــای مبلـــغ آحـــاد بهـــا از مبلـــغ ســـر جمـــع 
پیمانهایـــی  چنیـــن  می شـــود.  اســـتفاده 
کـــه مبلـــغ  برگرفتـــه از مدلهـــای خارجـــی اســـت 
 (LUMP SUM( بـــه صـــورت ســـرجمع پیمـــان 
از  تیـــپ  ایـــن  پرداخـــت می شـــود. موضـــوع 
ســـاختمانی  کارهـــای  در  صرفـــًا  قراردادهـــا 
کاربـــرد دارد و در ســـایر موضوعـــات پیمانـــی 

قابـــل اســـتفاده نیســـت.
»موافقتنامـــه«  مــــــــــــــــــــــــذکور  پیمان هـــای 
بـــا  قـــدری  آن  مفـــاد  کـــه  دارد  گانـــه ای  جدا
مفـــاد موافقتنامـــه پیمـــان موضـــوع نشـــریه 
متفـــاوت  بودجـــه  و  برنامـــه  ســـازمان   4311
اســـت. بـــا ایـــن وجـــود، طبـــق بنـــد )د( مـــاده 
2 موافقتنامـــه پیمـــان ســـر جمـــع، شـــرایط 
ســـوی  از  شـــده  منتشـــر  پیمـــان  عمومـــی 
ــان  ــه پیمـ ــه ضمیمـ ــه و بودجـ ــازمان برنامـ سـ
مـــورد بحـــث و در واقـــع از اســـناد و مـــدارک آن 

می گـــردد. تلقـــی 
کـــه در ســـال  ســـازمان، اخیـــرًا در بخشـــنامه ای 
96 صـــادر نمـــود اصاحاتـــی بـــر آن بخشـــنامه 
ــردن  کـ ــه  ــا اضافـ ــی از آنهـ ــه یکـ کـ ــرد  کـ ــال  اعمـ
نحـــوه حـــل اختـــاف ایـــن نـــوع پیمانهـــا در 
کـــه ایـــن مقـــال متکفـــل تحلیـــل  مـــاده 17 بـــود 

آن اســـت.

ــا  ــرد متعاقدیـــن قراردادهـ مدتـــی اســـت رویکـ
یـــا خارجـــی در مـــورد حـــل  از داخلـــی  اعـــم 
اختافـــات  قـــراردادی از دادگاههـــای دولتـــی 
ــی  ــازمانهای غیردولتـ ــا و سـ ــوی نهادهـ ــه سـ بـ
در  رویکـــرد  ایـــن  اثـــر  یافتـــه.  جهـــت  تغییـــر 
کـــه دو طـــرف آن وابســـته بـــه  قراردادهایـــی 
برجســـته  بســـیار  اســـت  خصوصـــی  بخـــش 
کـــه حداقـــل یـــک طـــرف  ولـــی در قراردادهایـــی 
ویـــژه  بـــه  عمومـــی  بخـــش  بـــه  وابســـته  آن 
کشـــورها  بخـــش دولتـــی اســـت بســـته بـــه نـــوع 
کشـــور مـــا نزدیـــک بـــه دو  متفـــاوت اســـت. در 
کـــه رویکـــرد بـــه حـــل اختـــاف  دهـــه اســـت 
قـــراردادی از طریـــق مراجعـــه بـــه داوری آن 
گرفتـــه  چنـــان شـــتاب قابـــل توجهـــی بـــه خـــود 
قانـــون  در  داوری  موسســـات  تشـــکیل  کـــه 
فرهنگـــی،  توســـعه  پنـــج ســـاله  برنامه هـــای 
اجتماعـــی و اقتصـــادی از ســـوی قـــوه تقنینـــی 

ــت.   ــده اسـ ــف شـ ــه تکلیـ ــوه قضائیـ ــه قـ بـ
بـــا ایـــن حـــال، حـــل اختـــاف قـــراردادی در 

کشـــورهای پیشـــرفته مدتـــی اســـت از روش 
نوینـــی  و روشـــهای جایگزیـــن  عبـــور  داوری 
ـــر از  ـــی فرات ـــان تمهیدات ـــرده و حقوقدان ک ـــدا  پی
 داوری پیـــش روی طرفین قـــرارداد نهاده اند.
 (  A.D.R( نویـــن حـــل اختـــاف  روشـــهای 
کشـــور مـــا  اخیـــرًا بـــه قراردادهـــای انعقـــادی در 
کـــه ســـازمان برنامـــه و  نیـــز راه یافتـــه چنـــدان 
کشـــور از ایـــن روشـــها متأثـــر و تـــاش  بودجـــه 
آن  از  خـــود  تنظیمـــی  پیمانهـــای  در  دارد 

شـــیوه هـــای نویـــن بهره منـــد شـــود.
پیمـــان  »بخشـــنامه  اصاحیـــه   17 مـــاده 
روش  بـــه  ســـاختمانی  کارهـــای  اجـــرای 
ســـرجمع« ایـــن تحـــول جدیـــد را بـــه عینـــه 
نشـــان می دهـــد و لیکـــن معاذیـــر موجـــود در 
برخـــی از قوانیـــن باالدســـتی، دســـت ســـازمان 
جایگزیـــن  نویـــن  شـــیوه های  ایجـــاد  در  را 
کـــه ســـازمان  بســـته  اختـــاف چنـــان  حـــل 
نمی توانـــد بـــه درســـتی و در حـــد مطلـــوب  از 

ایـــن روشـــها اســـتفاده نمایـــد.
شـــیوه های جایگزیـــن حـــل اختـــاف در ســـه 

دســـته شناســـایی شـــده انـــد:
1(  روش غیر الزام آور

2( روش نیمه الزام آور
3  (روش الزام آور

ایـــن روش پیـــش از آنکـــه متکـــی و مبتنـــی 
بـــر قواعـــد یـــا قانـــون باشـــد در قراردادهـــای 
خاصـــی مبتنـــی بـــه اصـــول اخـــاق حرفـــه ای 
کـــره، ســـازش و رســـیدگی  اســـت. ماننـــد مذا

اختصـــاری 

ـــود  ـــدود می ش ـــیوه هایی مح ـــه ش ـــن روش ب ای
بـــرای  مهلتـــی  الـــزام آور  روش  از  پیـــش  کـــه 
طرفیـــن مقـــرر می گـــردد. تـــا در صـــورت اعـــام 
نارضایتـــی از نتیجـــه تصمیـــم حـــل اختـــاف، 
ارجـــاع  آور  الـــزام  شـــیوه های  بـــه  موضـــوع 
ــدت  ــی مـ ــا مضـ ــت یـ ــورت رضایـ ــه در صـ گرنـ و 
مخالفـــت، همـــان تصمیـــم اعـــام شـــده بـــرای 

دو طـــرف الـــزام آور می شـــود.

دادگاههـــای  در  آنچـــه  ســـوای  روش  ایـــن 
ـــه حـــل اختـــاف  ـــزام آور ب ـــه صـــورت ال دولتـــی ب
طرفیـــن  توافـــق  بـــا  می ورزنـــد،  مبـــادرت 
کـــه پـــس از حـــل  حاصـــل مـــی شـــود. روشـــی 
اختـــاف، اجـــرای مفـــاد رأی بـــرای دو طـــرف 
الـــزام آور و در صـــورت اجـــرا نشـــدن در نهایـــت 
)دادگاه(،  عمومـــی  قهریـــه  قـــوه  طریـــق  از 
شـــد،  خواهـــد  تمکیـــن  بـــه  اجبـــار  ممتنـــع 
طریـــق  از  اختـــاف  حـــل  بـــه  توافـــق  نظیـــر 
یـــا  دعـــوا،  قاطـــع  صـــورت  بـــه  کارشناســـی 

ثالـــث. شـــخص  توســـط  داوری 

پیمـــان  بخشـــنامه  اصاحیـــه   17 مـــاده  در 
روش  بـــه  ســـاختمانی  کارهـــای  اجـــرای 
ســـطح  ســـه  در  اختـــاف  حـــل  ســـرجمع، 

اســـت: شـــده  پیش بینـــی 
1( تفسیر و رفع ابهام

کارشناسی کره و  2( مذا
3( داوری

ذیـــا  را  فـــوق  ســـطوح  از  یـــک  هـــر  توضیـــح 
: می بینیـــم

می گویـــد:  بـــاره  ایـــن  در   17 مـــاده   )1( بنـــد 
»چنانچـــه موضـــوع مـــورد اختـــاف مربـــوط 
مقـــررات،  ضوابـــط،  از  متفـــاوت  تفســـیر  بـــه 
بخشـــنامه ها و دســـتورالعمل های اباغـــی در 
کشـــور باشـــد،  چارچـــوب نظـــام فنـــی و اجرایـــی 
هـــر یـــک از دو طـــرف می توانـــد موضـــوع را از 
کشـــور استفســـار  ســـازمان برنامـــه و بودجـــه 

شیوه های
 حل اختالف

 در پیمان های
 سرجمع

ابراهیم اسماعیلی هریسی
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 نشست

ک  ـــرای دو طـــرف مـــا کنـــد. پاســـخ ســـازمان ب
ـــا تغییـــر  عمـــل اســـت«. ایـــن بنـــد از مـــاده 17 ب
برخـــی از جمـــات و عبـــارات، مضمونـــًا همـــان 
ــرایط  ــاده 53 شـ ــف( مـ ــد )الـ ــه در بنـ کـ ــت  اسـ
ســـازمان   )4311 )نشـــریه  پیمـــان  عمومـــی 
ــده اســـت.                                                                                                ج شـ ــور در کشـ ــه  ــه و بودجـ برنامـ

و  واحـــد  خـــود  درون  در  ســـازمان  گـــر  ا
مرجعـــی مرکـــب از حقوقدانـــان و مهندســـان 
اهـــل فـــن و بصیـــر در امـــور پیمـــان را بـــرای 
بخشـــنامه ها  مقـــررات،  ضوابـــط،  تفســـیر 
دهـــد  تشـــکیل  خـــود  دســـتورالعمل های  و 
ــها و  ــه پرسشـ ــی بـ ــی عالـ ــون مرجعـ ــه همچـ کـ
کننـــدگان پاســـخ دقیـــق و  ابهامـــات اســـتفار 
حقوقـــی )و نـــه دو پهلـــو و ابهـــام آلـــود( دهـــد 
بـــرای  مبنایـــی  دریافتـــی  استفســـارهای  و 
اصـــاح تدریجـــی شـــرایط عمومـــی پیمـــان قـــرار 
می توانـــد  مرجعـــی  چنیـــن  بی تردیـــد  گیـــرد 
بـــرای طرفهـــای پیمـــان راهگشـــای خوبـــی 
بشـــمار آیـــد. زیـــرا، عـــاوه بـــر رفـــع نیازهـــای 
اشـــکاالت  بازخـــورد  استفســـارکنندگان، 
بـــرای  می توانـــد  پیمـــان  نواقـــص  از  ناشـــی 
ایـــن  در  پیمـــان  عمومـــی  شـــرایط  اصـــاح 

بازنگـــری شـــود.                                               مرجـــع 

تفســـیر  بـــه  محـــدود  تنهـــا  اختـــاف  حـــل 
نمی شـــود  اجرایـــی  و  فنـــی  نظـــام  مقـــررات 
فنـــی  نظـــام  مقـــررات  تفســـیر  همچنیـــن  و 
 17 مـــاده   )1( بنـــد  در  ج  منـــدر اجرایـــی  و 
اختـــاف  حـــل  تنهایـــی  بـــه  نمی تـــوان  را 
قلمـــداد  آن  موســـوم  متعـــارف  معنـــای  بـــه 
کـــرد. بـــه همیـــن ســـبب در بنـــد )2( مـــاده 
اختـــاف  حـــل  بـــرای  گام  نخســـتین   17
گویـــد: » در  آغـــاز می شـــود. بنـــد مزبـــور مـــی 
ج از شـــمول بنـــد  کـــه خـــار اختـــاف نظرهایـــی 
(1-17( باشـــد، بـــرای حـــل ســـریع موضـــوع 
دو  داوری،  بـــه  ارجـــاع  درخواســـت  از  قبـــل 
اقـــدام  زیـــر  ح  شـــر بـــه  تواننـــد  مـــی  طـــرف 
کننـــد:« ســـپس روش هـــای اعمـــال ایـــن بنـــد 
گانـــه بیـــان شـــده اســـت.                                                           در چهـــار جـــزء جدا
بـــه موجـــب بنـــد حاضـــر هـــرگاه اختـــاف یـــا 
ــام  ــررات نظـ ــون ضوابـــط و مقـ ــی در متـ ابهامـ
ـــد  ـــته باش ـــود نداش ـــور وج کش ـــی  ـــی و اجرای فن
اختـــاف طـــی  بایـــد جهـــت حـــل  مراحلـــی 
کـــه ذیـــل آن بنـــد آمـــده اســـت. بنـــد  شـــود 
و  کـــره  مذا وجـــودی  فلســـفه   17 مـــاده   )2)
کارشناســـی را در جهـــت ســـرعت رســـیدگی بـــه 
کـــرده و در ثانـــی طرفیـــن  حـــل اختـــاف ذکـــر 
را پیـــش از ارجـــاع حـــل اختـــاف بـــه داوری 

ج در ذیـــل بنـــد  بـــه پیمـــودن طـــرق منـــدر
(2( مخیـــر دانســـته اســـت. طـــرق پیش بینـــی 
شـــده در جزء هـــای یـــک تـــا چهـــار بنـــد )2) 
ــن  ــهای نویـ ــان روشـ ــع همـ ــاده 17 فی الواقـ مـ
ــتند  ــل اختـــاف )A.D.R( هسـ جایگزیـــن حـ
کـــه بـــه صـــورت ناقـــص و ناشـــیانه در ذیـــل 
علـــت  اســـت.  شـــده  قیـــد  شـــده  یـــاد  بنـــد 
کـــه بـــا وجـــود اصـــل 139 قانـــون  ایـــن اســـت 
اساســـی و مـــاده 457 قانـــون آییـــن داوری 
امـــور  )در  انقـــاب  و  عمومـــی  دادگاههـــای 
گزیـــر  نا بودجـــه  و  برنامـــه  مدنـــی( ســـازمان 
کنـــد  ــاد  ــا ایجـ اســـت تغییراتـــی در آن روش هـ
ــورد  ــهای مـ ــی روشـ ــه نوعـ ــد بـ ــاید بتوانـ ــا شـ تـ
کار  بحـــث را تلطیـــف و پیـــش از داوری بـــه 
می شـــود  باعـــث  ناتوانـــی  ایـــن  ولـــی  گیـــرد. 
ـــه صـــورت ابتـــر و ناقـــص  ـــور ب کـــه روشـــهای مزب
ــد و  ــور بایـ ــه طـ ــود را بـ ــر خـ ــد نقـــش موثـ نتوانـ

ــد. کنـ ــا  ــاید ایفـ شـ
بـــه خـــود  را  کـــه ذهـــن  پرسشـــی  اینجـــا  در 
ـــی  ـــه واژه »م ک ـــت  ـــن اس ـــد ای کن ـــی  ـــغول م مش
توانـــد«  در بنـــد )2( مـــاده 17 چـــه بـــار حقوقـــی 
از  پیـــش  آیـــا  دارد؟  پیمـــان  طرفیـــن  بـــرای 
ـــل  ـــن ح ـــهای جایگزی ـــتفاده از روش داوری اس
ج در جـــزء هـــای یـــک تـــا چهـــار  اختـــاف منـــدر
بنـــد مزبـــور بـــرای دو طـــرف پیمـــان ایجـــاد 
ـــد دو  ـــخ بای ـــزام؟ در پاس ـــا ال ـــد ی کن ـــی  ـــر م تخیی

کـــرد:                      امـــر زیـــر را از هـــم متمایـــز 
ــاد  ــد یـ ــور در بنـ ــتفاده از روشـــهای مذکـ 1-اسـ

شـــده الزامـــی اســـت
جایگزیـــن  روشـــهای  نتیجـــه  از  2-تمکیـــن 

حـــل اختـــاف اجبـــاری نیســـت
بـــه بیـــان دیگـــر طرفیـــن پیـــش از درخواســـت 
داوری بایـــد روشـــهای ذکـــر شـــده در جزهـــای 
کننـــد  یـــک تـــا چهـــار بنـــد )2( مـــاده 17 را طـــی 

ـــه حـــل و فصـــل  و هـــرگاه در اســـتفاده از آنهـــا ب
ـــگاه ناچـــار از ارجـــاع  اختـــاف نایـــل نشـــدند آن
ـــودن  ـــس پیم ـــود. پ ـــد ب ـــه داوری خواهن ـــر ب ام
بـــرای دو طـــرف  روش هـــای حـــل اختـــاف 
ــه آن  ــول نتیجـ ــا قبـ ــت امـ ــی اسـ ــان الزامـ پیمـ

روشـــها اختیـــاری اســـت.                     
بـــا وجـــود ایـــن در ابتـــدای بنـــد )3( مـــاده 
داوری  روش  انتخـــاب  بـــه  مربـــوط  کـــه   17
اســـت، آغـــاز داوری را تنهـــا محـــدود بـــه توافـــق 
کارشـــناس یـــا  نرســـیدن طرفیـــن در انتخـــاب 
ــاب،  ــورت انتخـ ــا در صـ ــی یـ کارشناسـ ــات  هیـ
و  محـــدود  کارشناســـی  نظـــر  بـــا  مخالفـــت 
از  اســـتفاده  البتـــه  اســـت.  کـــرده  منـــوط 
روش هـــای جایگزیـــن حـــل اختـــاف بـــه ویـــژه 
گونـــه ای   از نـــوع نیمـــه الـــزام آور آنهـــا بایـــد بـــه 
آن  خروجـــی  کـــه  شـــود  تنظیـــم  و  طراحـــی 
روشـــها، در صـــورت مخالفـــت هریـــک از دو 
ــرف  ــرای طـ ــن بـ ــی معیـ ــه زمانـ ــرف در فرجـ طـ
محکـــوم علیـــه الـــزام آور و در صـــورت مخالفـــت 
محکـــوم علیـــه بی اثـــر و ســـپس بـــه مرحلـــه 
کـــه پیش تـــر  داوری برســـد. همـــان طـــوری 
ــژه اصـــل 139  ــه ویـ ــر قانونـــی بـ گفتیـــم معاذیـ
قانـــون اساســـی و مـــاده 457 ق.آ.د.م مانـــع 
از تحقـــق روشـــهای جایگزیـــن حـــل اختـــاف 

در پیمانهـــای دولتـــی اســـت.                                                                                 
جـــزء  چهـــار  از   17 مـــاده   )2( بنـــد  گفتیـــم 
کـــه انـــواع راههـــای  متفـــاوت تشـــکیل شـــده 
حـــل  جایگزیـــن  روش هـــای  از  اســـتفاده 
پیـــش  پیمـــان  طرفیـــن  بـــرای  را  اختـــاف 
جزء هـــای  از  هریـــک  اســـت.  کـــرده  بینـــی 
می کنیـــم:                                                          مطالعـــه  ذیـــا  را  بحـــث  مـــورد 

جـــزء )1( بنـــد )2( مـــاده 17 مقـــرر مـــی دارد: 
»موضـــوع ] اختـــاف [ توســـط هریـــک از دو 
کتبـــی بـــه طـــرف دیگـــر اعـــام  طـــرف بـــه صـــورت 
می شـــود، ســـپس در جلســـه ای بـــا هماهنگـــی 
ــه  ــرف دو هفتـ ــاور ظـ و حضـــور مهنـــدس مشـ
اعـــام  تاریـــخ  از   ( توافـــق  مـــورد  مـــدت  یـــا 
ــود، دو  ــکیل می شـ ــر( تشـ ــی اختـــاف نظـ کتبـ
طـــرف مـــوارد اختـــاف را بررســـی می کننـــد. 
صورتجلســـه حـــاوی توافـــق پـــس از امضـــا در 
اختیـــار دو طـــرف قـــرار می گیـــرد و طبـــق آن 
ایـــن جـــزء ظاهـــرًا دو  عمـــل می شـــود«. در 
طـــرف رأســـًا و شـــخصًا بایـــد اختـــاف خـــود را 
کننـــد و مهنـــدس مشـــاور صرفـــًا  حـــل و فصـــل 
بایـــد حضـــور داشـــته باشـــد. معلـــوم نیســـت 
ــل  ــن روش حـ ــاور در ایـ ــدس مشـ نقـــش مهنـ

کشــورهای   حل اختالف قراردادی در 
 پیشــرفته مدتی اســت از روش داوری
نوینــی  جایگزیــن  روشــهای  و  عبــور 
کــرده و حقوقدانــان تمهیداتــی  پیــدا 
طرفیــن  روی  پیــش  داوری  از  فراتــر 
قــرارداد نهــاده انــد. روشــهای نویــن 
ً
اخیــرا  )  A.D.R( اختــالف   حــل 
کشــور  در  انعقــادی  قراردادهــای  بــه    
کــه ســازمان  مــا نیــز راه یافتــه چنــدان 
کشــور از این روشــها  برنامــه و بودجه 
پیمانهــای  در  دارد  تــالش  و  متأثــر 
تنظیمــی خود از آن شــیوه هــای نوین 
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اختـــاف چیســـت. آیـــا مهنـــدس مشـــاور در 
ــوان میانجـــی،  ــه عنـ جلســـۀ حـــل اختـــاف بـ
ــا ناظـــر و شـــاهد بی طـــرف  ســـازش دهنـــده یـ
هیـــچ  او  حضـــور  یـــا  می کنـــد  نقـــش  ایفـــای 
پیمـــان  طرفهـــای  اختـــاف  حـــل  در  اثـــری 
کت  نـــدارد. جـــزء )1( بنـــد )2( در ایـــن بـــاره ســـا
جلســـۀ  کـــه  مـــی دارد  اشـــعار  فقـــط  اســـت 
حـــل اختـــاف مزبـــور بـــا هماهنگـــی و حضـــور 
از  و  می شـــود  تشـــکیل  مشـــاور  مهنـــدس 
نقـــش او در ایـــن میـــان غافـــل اســـت. حتـــا دو 
طـــرف موضـــوع اختـــاف خـــود را بـــه مهنـــدس 
کـــه هریـــک بـــه  مشـــاور اعـــام نمی کننـــد بـــل 
طـــرف دیگـــر اعـــام می کنـــد. در ایـــن صـــورت 
مهنـــدس مشـــاور چگونـــه بایـــد از اختـــاف 
کـــه بتوانـــد بـــرای  گاه شـــود  طرفیـــن پیمـــان آ
کنـــد.  هماهنگـــی و تشـــکیل جلســـه اقـــدام 
البـــد بایـــد در چنیـــن مـــواردی رونوشـــتی از 
ــز  ــاور نیـ مکاتبـــات طرفیـــن بـــه مهنـــدس مشـ
ارســـال شـــود تـــا او بتوانـــد بـــه هماهنگـــی و 

ــارد.                                                               گمـ ـــت  ــه هم تشـــکیل جلسـ
همچنیـــن جـــزء )1( بنـــد )2( معلـــوم نمـــی دارد 
کـــردن یـــا نکـــردن دو هفتـــه یـــا  کـــه رعایـــت 
مـــدت مـــورد توافـــق از تاریـــخ اولیـــن مکاتبـــه 
جهـــت تشـــکیل جلســـه، بـــرای طرفیـــن چـــه 
گـــر  ا آیـــا  باشـــد.  داشـــته  می توانـــد  آثـــاری 
صورتجلســـه  نشـــود  رعایـــت  مذکـــور  مـــدت 
حـــل اختـــاف بی اعتبـــار اســـت یـــا معتبـــر؟ 
ـــوق  ـــدت ف ـــت م ـــد رعای ـــر می رس ـــه نظ ـــرًا ب ظاه
ـــز مهنـــدس مشـــاور الزامـــی  ـــرای طرفیـــن و نی ب
ج از مهلـــت  اســـت و تشـــکیل جلســـه در خـــار
اختـــاف  حـــل  بی اعتبـــاری  موجـــب  مقـــرر 
بـــه روش بـــاال خواهـــد بـــود. ولـــی آیـــا بـــرای 
حـــل و فصـــل اختـــاف می تـــوان مـــدت را از 
ــت؟  ــن دانسـ ــوب طرفیـ ــدت مطلـ ــوارد وحـ مـ
بـــه نظـــر راقـــم ایـــن ســـطور، دخالـــت مهنـــدس 
مشـــاور بـــدون ذکـــر نقـــش او در حـــل اختـــاف 
از  ناشـــیانه  بـــرداری  گرتـــه  پیمـــان  طرفیـــن 
قـــرارداد نســـخه قدیمـــی فدراســـیون  تیـــپ 
مشـــاور)فیدیک(  مهندســـان  بین المللـــی 
چنیـــن  از  اســـتفاده  متأســـفانه  کـــه  اســـت 
 (2( بنـــد   )1( جـــزء  در  اختافـــی  حـــل  روش 
مـــاده 17 فاقـــد هرگونـــه خاصیـــت و ضمانـــت 
اجرایـــی الزم در امـــر بهبـــود و رفـــع اختافـــات 

ــود.                                                                           ــی شـ ــی مـ ــان تلقـ ــن پیمـ طرفیـ
در ویرایش هـــای قبلـــی در مـــاده 67 قـــرارداد 
ـــه  ـــه هرگون ک ـــود  ـــده ب ـــی ش ـــش بین ـــک پی فیدی
ـــکار  ـــا پیمان ـــا ی کارفرم ـــا اختـــاف میـــان  دعـــوا ی
بـــه  تصمیم گیـــری  منظـــور  بـــه  ابتـــدا  بایـــد 
گـــر تصمیـــم  مهنـــدس مشـــاور ارجـــاع شـــود، ا

طـــرف  نســـازد،  قانـــع  را  از طرفیـــن  یکـــی  او 
معیـــن  مهلـــت  ناراضـــی می بایســـت ظـــرف 
ارجـــاع  دیگـــر،  طـــرف  بـــه  اخطـــاری  طـــی 
اعـــام  را  بین المللـــی  داوری  بـــه  اختـــاف 
گونـــه ای  کـــه در قـــرارداد بـــه  کنـــد. مگـــر آن 
دیگـــر توافـــق شـــده باشـــد. چنانچـــه ظـــرف 
مـــدت زمـــان معینـــی و مـــورد توافـــق نســـبت 
اعتراضـــی  مشـــاور  مهنـــدس  تصمیـــم  بـــه 
و  نهایـــی  شـــده،  اتخـــاذ  تصمیـــم  نشـــود، 

می گـــردد.                                                                                        الزم االجـــرا 
در  فیدیـــک  کـــه  می شـــود  ماحظـــه 
ویرایش هـــای ســـابق چگونـــه بـــه مهنـــدس 
کـــرده امـــا در جـــزء  مشـــاور چنیـــن نقشـــی عطـــا 
(1( بنـــد )2( مـــاده 17 اصاحیـــه بخشـــنامه 
ــاور یـــک  ــرجمع مهنـــدس مشـ ــای سـ پیمانهـ
کامـــًا بـــی تفـــاوت  و خنثـــا در حـــل  نقـــش 

دارد. پیمـــان  طرفیـــن  میـــان  اختـــاف 
قـــرارداد  نمونـــه  چهـــارم  ویرایـــش  طبـــق 
ـــه اختـــاف  ـــروز هرگون فیدیـــک، » در صـــورت ب
در  کارفرمـــا  و  پیمانـــکار  بیـــن  نـــوع  هـــر  از 
در  خـــواه  آن،  نتیجـــه  یـــا  قـــرارداد  مـــورد 
مـــدت اجـــرای قـــرارداد باشـــد یـــا پـــس از آن 
ــرارداد  ــا توقـــف قـ ــخ یـ ــد از فسـ ــل و بعـ ــا قبـ و یـ
بـــه  راجـــع  اختـــاف  جملـــه  از  دهـــد،  خ  ر
نظـــر، دســـتور، اقـــدام، تصمیـــم، تأییدیـــه یـــا 
ارزیابـــی مهنـــدس، بایـــد در وهلـــه نخســـت 
بـــه مهنـــدس مشـــاور ارجـــاع شـــود )1-67( و 
ســـپس طرفیـــن متعهـــد خواهنـــد شـــد قبـــل 
ــور  ــر بـــه داوری موضـــوع را بـــه طـ ــاع امـ از ارجـ
کننـــد )67-2)  مســـالمت آمیز حـــل و فصـــل 
و در صـــورت عـــدم موفقیـــت در حـــل اختـــاف 
از ایـــن طریـــق، می تواننـــد در دیـــوان داوری 
اتـــاق بازرگانـــی بین المللـــی بـــه تصمیمـــات 
 (67-3( کننـــد  اعتـــراض  مشـــاور  مهنـــدس 
البتـــه مرحلـــه دوم جنبـــه اختیـــاری دارد و 
تصمیـــم مهنـــدس پـــس از 56 روز از تاریـــخ 
اعتـــراض بـــه آن قابـــل رســـیدگی در دیـــوان 

اســـت.«                                   داوری 
کـــه محتـــوای  بنابرایـــن ماحظـــه می شـــود 
نمونـــه  ویرایشـــهای مختلـــف  مـــاده 67 در 
ــاص،  ــوارد خـ ــز در مـ ــث جـ ــورد بحـ ــرارداد مـ قـ
تفـــاوت اساســـی بـــا یکدیگـــر ندارنـــد. وجـــه 
مشـــترک مـــاده 67 هـــر دو ویرایـــش فوق الذکـــر 
بـــه  ارجـــاع  دو،  هـــر  در  کـــه  اســـت  ایـــن  در 
ــزم  ــه از مکانیـ ــن مرحلـ ــاور اولیـ مهنـــدس مشـ
ــاع  ــرط ارجـ ــت و پیـــش شـ ــاف اسـ ــل اختـ حـ
بـــه داوری بـــه حســـاب مـــی آیـــد. اهمیـــت 
کـــه  ـــا بدانجاســـت  رعایـــت ایـــن پیـــش شـــرط ت
داوری  دیـــوان  داوری  آرای  از  بســـیاری  در 

اتـــاق بازرگانـــی بین المللـــی، بـــه دلیـــل عـــدم 
ـــح  ــود را صال رعایـــت ایـــن مقـــرره، دیـــوان خـ

بـــه رســـیدگی ندانســـته اســـت.     
مـــورد  در  شـــکلی  لحـــاظ  از  حکـــم  همیـــن 
جـــزء )1( بنـــد )2( مـــاده 17 نیـــز صـــادق اســـت 
منتهـــا اهمیـــت محتوایـــی آنهـــا بـــا یکدیگـــر 

قابـــل مقایســـه نیســـت.
بـــه  اختـــاف  ارجـــاع  حـــال،  ایـــن  بـــا 
ــه  ــاده 67 نمونـ ــوع مـ ــاور موضـ مهنـــدس مشـ
قراردادهـــای قبـــل از ســـال 1999 فیدیـــک، 
بـــه دلیـــل وابســـتگی مهنـــدس مشـــاور بـــه 
کـــه  چـــرا  نبـــود  بخـــش  رضایـــت  کارفرمـــا، 
پیمانـــکار  حـــق  تضییـــع  امـــکان  همـــواره 
وجـــود داشـــت، لـــذا فدراســـیون بین المللـــی 
مهندســـان مشـــاور )فیدیـــک(، اســـتفاده از 
نهـــادی بـــه نـــام »کمیتـــه حـــل اختـــاف« را 
بـــه عنـــوان یـــک ایـــده ابتـــکاری و جدیـــد در 
قراردادهـــای ســـال 1999)کتـــاب قرمـــز، زرد و 
کـــرد و ماحصـــل ســـالها  نقـــره ای( پیش بینـــی 
تـــاش ایـــن فدراســـیون در زمینـــه تدویـــن 
قراردادهـــای جدیـــد از ایـــن حیـــث، در مـــاده 
20 قراردادهـــای ســـال 1999 تجلـــی یافـــت.                                                                  
طبـــق  گفـــت،  می تـــوان  خاصـــه  طـــور  بـــه 
فیدیـــک،  جدیـــد  قراردادهـــای   20 مـــاده 
ـــه وجـــود  ـــه اختـــاف ب طرفیـــن مکلفنـــد هرگون
اختـــاف  حـــل  کمیتـــه  بـــه  بـــدوًا  را  آمـــده 
ـــت  ـــور 28 روز فرص ـــه مزب کمیت ـــد،  ـــاع دهن ارج
کمیتـــه حـــل  تصمیم گیـــری دارد. چنانچـــه 
تصمیم گیـــری  مقـــرر  مهلـــت  در  اختـــاف 
کـــرده و تصمیـــم وی ظـــرف مـــدت 28 روز از 
زمـــان ابـــاغ بـــه طرفیـــن، مـــورد اعتـــراض هیـــچ 
یـــک از آنهـــا واقـــع نشـــود، تصمیـــم، نهایـــی و 
ــورد  ــه مـ ــن چنانچـ ــود. لیکـ ــرا می شـ الزم االجـ
گرفـــت، هـــر  اعتـــراض احـــد از طرفیـــن قـــرار 
یـــک از آنهـــا 56 روز ) یعنـــی 8 هفتـــه ( فرصـــت 
ـــه شـــیوه مســـالمت آمیز  ـــا موضـــوع را ب ـــد ت دارن
دیگـــری حـــل و فصـــل نماینـــد. در صـــورت 
طریـــق   از  اختـــاف  مانـــدن،  بی نتیجـــه 
بین المللـــی  بازرگانـــی  اتـــاق  داوری  دیـــوان 

حـــل و فصـــل خواهـــد شـــد.                                 
در قراردادهـــای قبـــل از ســـال 1999 فیدیـــک 
اختافـــات  و  ادعاهـــا  بـــه  رســـیدگی  فراینـــد 
حـــول محـــور مهنـــدس مشـــاور دور مـــی زد. 
منصفانـــه  بـــود  مکلـــف  مشـــاور  مهنـــدس 
مـــادام  وی  تصمیـــم  و  کنـــد  تصمیم گیـــری 
واقـــع  طرفیـــن  از  یکـــی  اعتـــراض  مـــورد  کـــه 
 نشـــده و معتـــرض تقاضـــای رســـیدگی داوری
 نکـــرده باشـــد، بـــرای طرفیـــن نهایـــی و الزم ال

اجراســـت.                                                 
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ســـالها شـــیوه فـــوق در ایـــن قالـــب در نمونـــه 
قراردادهـــای قدیـــم فیدیـــک مـــورد اســـتفاده 
کـــه  بدانجـــا  تـــا  می گرفـــت  قـــرار  طرفیـــن 
نهادهـــای  برخـــی  و  حقوقدانـــان  جامعـــه 
بـــه  جهانـــی  بانـــک  ویـــژه  بـــه  بین المللـــی 
قـــرار  انتقـــاد  مـــورد  را  شـــیوه  ایـــن  تدریـــج 
ــه اســـتخدامی  ــه رابطـ کـ ــا ایـــن ذهـــن  داد و بـ
عنـــوان  بـــه  کارفرمـــا  بـــا  مشـــاور  مهنـــدس 
اســـتقال  مانـــع  دعـــوا،  طرفیـــن  از  یکـــی 
نمی توانـــد  او  اســـت،  مشـــاور  مهنـــدس 
ـــه تدریـــج  کنـــد، ب ـــه اتخـــاذ  تصمیمـــی منصفان
تصمیم گیـــری منصفانـــه و دور از جانبـــداری 
از ســـوی وی در منظـــر طرفیـــن مـــورد تردیـــد 
گرفـــت. بـــه همیـــن دلیـــل، فیدیـــک در  ــرار  قـ
ـــرای بررســـی مـــاده  گروهـــی را ب کار  دهـــه 1990 
تشـــکیل  قدیمـــی  قراردادهـــای  نمونـــه   67
کـــه امـــروزه تجلـــی نتیجـــه تـــاش ایـــن  داد 
کمیتـــه مســـتقل  کامـــل  گـــروه را در جایگزینـــی 
ـــاور در  ـــدس مش ـــای مهن ـــه ج ـــاف ب ـــل اخت ح
مـــاده 20 نمونـــه قراردادهـــای جدیـــد فیدیـــک 

دیـــد.                               می تـــوان 
کمیتـــه حـــل اختـــاف فیدیـــک چـــه  کـــه  از آنجـــا 
کمیتـــه از  در نحـــوه انتخـــاب اعضـــا و تشـــکیل 
حیـــث خصوصیـــات اعضـــای منتخـــب و حتـــا 
فراینـــد رســـیدگی بـــه اختافـــات و... بـــه نهـــاد 
کـــه  داوری شـــباهت بســـیار دارد تـــا جایـــی 
در اغلـــب مـــوارد ایـــن امـــر بـــه ذهـــن خطـــور 
ــل اختـــاف  ــه حـ کمیتـ ــع  ــه در واقـ کـ ــد  می کنـ
کمیتـــه داوری تخصصـــی در  فیدیـــک یـــک 
پیمانـــکاری  خـــاص  قراردادهـــای  زمینـــه 

اســـت.(1( 

موصـــوف،   17 مـــاده   )2( بنـــد   )1( جـــزء  در 
کننـــدگان بخشـــنامه ایـــن اســـت  فـــرض تهیـــه 
کـــه  چرا می رســـند  توافـــق  بـــه  طرفیـــن  کـــه 
مقـــرر مـــی دارد: »صورتجلســـه حـــاوی توافـــق 
قـــرار  طـــرف  دو  اختیـــار  در  امضـــا  از  پـــس 

مـــی شـــود«. می گیـــرد و طبـــق آن عمـــل 
ولیکـــن در جـــزء )2( بنـــد )2( نشـــان می دهـــد 
کـــه وافـــق بـــا حضـــور مهنـــدس مشـــاور بـــه 
اســـت  ممکـــن   )1( جـــزء  در  ج  منـــدر روش 

اخیرالذکـــر  جـــزء  در  زیـــرا  نشـــود.  حاصـــل 
کـــه پـــس از  می گویـــد: »اختـــاف نظرهایـــی 
ــس از  ــود، پـ ــع نشـ ــد )17-2-1( رفـ ــرای بنـ اجـ
کارشناســـی یـــا هیـــات  توافـــق دو طـــرف بـــه 

می شـــود«. ارجـــاع  کارشناســـی 
بنابرایـــن، هـــرگاه طرفیـــن پیمـــان در جلســـه 
کـــه بـــا حضـــور مهنـــدس مشـــاور تشـــکیل  ای 
نماینـــد  اختـــاف  حـــل  نتواننـــد  می شـــود 
بـــه  موضـــوع  ارجـــاع  بـــرای  می تواننـــد 
توافـــق  کارشناســـی،  هیـــأت  یـــا  کارشـــناس 
گام در حـــل اختـــاف  کننـــد. پـــس، نخســـتین 
بـــر  طرفیـــن  توافـــق  کارشناســـی  طریـــق  از 
هیـــات  یـــا  کارشـــناس  بـــه  اختـــاف  ارجـــاع 
کارشناســـی اســـت. مفهـــوم مخالـــف آن ایـــن 
کـــه چنانچـــه در ارجـــاع اختـــاف بـــه  اســـت 
بیـــن طرفیـــن توافقـــی حاصـــل  کارشناســـی 
نشـــود ایـــن مرحلـــه نیـــز منتفـــی اســـت. ولـــی 
کـــه راجـــع بـــه اصـــل ارجـــاع امـــر بـــه  در صورتـــی 
کارشناســـی بـــه توافـــق برســـند زمانـــی اختـــاف 
کـــه پـــس از  آنـــان حـــل و فصـــل خواهـــد شـــد 
کارشناســـی آن دو، نظـــر ابـــرازی  صـــدور نظریـــه 
کننـــد  ــه  ــد و صورتجلسـ کارشناســـی را بپذیرنـ
گیـــرد.  ـــا مبنـــای حـــل اختـــاف طرفیـــن قـــرار  ت
ــر  ــق بـ ــم توافـ ــی رغـ ــن علـ ــر هریـــک از طرفیـ گـ ا
نظریـــه  کارشناســـی،  بـــه  اختـــاف  ارجـــاع 
کارشناســـی را قبـــول  کارشناســـی یـــا هیـــات 
ـــاف  ـــل اخت ـــه از ح ـــن مرحل ـــد ای ـــته باش نداش

نیـــز بی نتیجـــه بـــه پایـــان می رســـد.                                                                                                                 
بـــر طبـــق جـــزء )3( بنـــد )2( همـــان مـــاده، 
کارشناســـی ممکـــن  »کارشـــناس یـــا هیـــات 
بـــا  اختـــاف،  بـــروز  از  پـــس  یـــا  قبـــل  اســـت 
هـــر  در  شـــود.  انتخـــاب  طـــرف  دو  توافـــق 
هیـــات  یـــا  کارشـــناس  انتخـــاب  صـــورت، 
انجـــام  پیمـــان  انعقـــاد  از  پـــس  کارشناســـی 
انعقـــاد پیمـــان  از  می شـــود «. فلـــذا پیـــش 
نمی تـــوان  مناقصـــه-  اســـناد  در  -مثـــًا 
کارشناســـی را تعییـــن  کارشـــناس یـــا هیـــات 
یـــا  کارشـــناس  همـــان  مناقصـــه  از  پـــس  و 
کارشناســـان  کارشناســـی را بـــه عنـــوان  هیـــأت 
کـــرد.                                                منتخـــب قبـــل از بـــروز اختـــاف قلمـــداد 
کارشناســـی  از طریـــق  اختـــاف  روش حـــل 
ــد )الـــف( و بنـــد  ــزء )2( بنـ ــبیه جـ ــًا شـ مضمونـ

پیمـــان  عمومـــی  شـــرایط   53 مـــاده  )ب( 
ـــات  ـــا جم ـــه ب ک ـــت  ـــازمان اس ـــریه 4311 س نش
و عبـــارات دیگـــری بیـــان شـــده اســـت. تجربـــه 
ــی  کارشناسـ ــر  ــر امـ ــق بـ کـــه توافـ کـــرده  ثابـــت 
کارفرمـــا  بـــه روش مزبـــور بـــه ویـــژه از طـــرف 
ممکـــن نبـــوده اســـت. پـــس، ایـــن روش عمـــًا 

ــده اســـت.  عبـــث و بـــی فایـ
ــه  ــا بـ ــه حـــل اختـــاف تنهـ ــال قصـ ــا ایـــن حـ بـ
کارشناســـی ختـــم نمی شـــود و در جـــزء )4) 
گردیـــده:»  بنـــد )2( مـــاده 17 موصـــوف، مقـــرر 
ملـــی  و  اســـتانی  عمرانـــی  پروژه هـــای  در 
ــتانی شـــده در صـــورت توافـــق دو طـــرف،  اسـ
شـــورای فنـــی اســـتان مـــی توانـــد جایگزیـــن 

کارشناســـی شـــود«. هیـــأت 
در  می تواننـــد  پیمـــان  طرفهـــای  پـــس، 
کـــه محـــل تأمیـــن اعتبـــار آنهـــا  پروژه هایـــی 
از ردیـــف بودجـــه عمرانـــی اســـتانی یـــا ملـــی 
ارجـــاع  جـــای  بـــه  باشـــد  شـــده،  اســـتانی 
ــات  ــا هیـ ــناس یـ کارشـ ــه  ــاف بـ ــوع اختـ موضـ
گـــذار  کارشناســـی بـــه شـــورای فنـــی اســـتان وا
مزبـــور  شـــورای  صـــورت،  ایـــن  در  کننـــد. 
کـــرد و بایـــد  رســـیدگی و حـــل اختـــاف خواهـــد 

طبـــق آن عمـــل شـــود.
شـــورای فنـــی اســـتان بـــه موجـــب مصوبـــه 
 1358/12/1 خ  مـــور د-2653  شـــماره 
کـــه هنـــوز مصوبـــات  شـــورای انقـــاب اســـامی 
از  پـــس  اســـت،  باقـــی  خـــود  اعتبـــار  بـــه  آن 
ــروزی انقـــاب اســـامی در خـــاء مجلـــس  پیـ

شـــورا ایجـــاد شـــد.
آمـــده  انقـــاب  شـــورای  واحـــدۀ  مـــاده  در 

اســـت:
و  طرحهـــا  اجـــرای  در  تســـریع  منظـــور  بـــه 
افزایـــش  و  اســـتانها  در  عمرانـــی  عملیـــات 
کارایـــی دســـتگاها و عوامـــل اجرایـــی مســـتقر 
ــردد: ــرر می گـ ــور مقـ کشـ ــف  ــق مختلـ در مناطـ

از تاریـــخ تصویـــب ایـــن قانـــون شـــورایی در 
مرکـــز هـــر اســـتان بـــه نـــام شـــورای فنـــی اســـتان 
زیـــر نظـــر اســـتاندار و بـــا اعضـــای زیـــر تشـــکیل 

مـــی شـــود:
 معاون فنی یا معاون عمران

 رییس دفتر برنامه و بودجه استان
شهرســـازی و  مســـکن  کل  مدیـــر   

مقاهل



ران                                    باد یا   
فروردین واردیبهشت 
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]مسکن و راه سازی فعلی[
راه  و  ]مســـکن  ترابـــری  و  راه  کل  مدیـــر   

فعلـــی[ ســـازی 
کشاورزی و عمرانی روستایی کل   مدیر 

کمیته جهاد سازندگی  دبیر 
و  توســـعه  و  نوســـازی  گـــروه  رییـــس   

مـــدارس تجهیـــزات 
 مدیـــر عامـــل ســـازمان منطقـــه ای بهـــداری 

و بهزیســـتی اســـتان
 مدیـــر یـــا مدیـــران عامـــل ســـازمانهای آب 

و بـــرق اســـتان
ح های عمرانی استان  ذی حسابی طر

ـــر  ـــه موجـــب تبصـــره مـــاده واحـــده فـــوق الذک ب
ــز بـــر عهـــده  دبیـــری شـــورای فنـــی اســـتان نیـ
رییـــس دفتـــر برنامـــه و بودجـــه اســـتان بـــود. 
زمـــان قطعـــًا  گذشـــت  بـــه  توجـــه  بـــا  البتـــه 
ترکیـــب شـــورای فنـــی اســـتان در حـــال حاضـــر 

ــه اســـت. ــی یافتـ ــرات اساسـ تغییـ
اســـتان  فنـــی  شـــورای  عمـــل  محـــدودۀ 
ح هـــا و عملیـــات عمرانـــی  کلیـــه طر شـــامل 
اعتبـــارات  از  قســـمتی  یـــا  تمـــام  کـــه  اســـت 
بودجـــۀ  و  عمومـــی  درآمـــد  محـــل  از  آنهـــا 
 4 مـــاده  طبـــق  می گـــردد.  تأمیـــن  اســـتان 
بـــاال، شـــورای فنـــی اســـتان دارای  مصوبـــه 
اختیـــارات متعـــددی اســـت. از قبیـــل تعییـــن 
ضوابـــط تشـــخیص صاحیـــت و رتبه بنـــدی 
تعییـــن  محلـــی،  معمـــاران  و  پیمانـــکاران 
مـــوارد  در  ضمانت نامـــه  میـــزان  و  نـــوع  و 
کار و غیـــره  ـــط ارجـــاع  مختلـــف، تدویـــن ضواب
یکـــی از اختیـــارات شـــورای فنـــی اســـتان در 
ح  مـــاده واحـــدۀ فـــوق االشـــعار بدیـــن شـــر

بیـــان شـــده اســـت:                                                                                                              
دســـتگاههای  میـــان  اختافـــات  »حـــل 
در  اجرایـــی  عوامـــل  و  اســـتان  اجرایـــی 
موضوعـــه  مقـــررات  و  وظایـــف  چارچـــوب 
شـــورای فنـــی اســـتان بـــا خـــود شـــورا خواهـــد 
قـــرارداد  طـــرف  بـــا  می توانـــد  شـــورا  بـــود. 
کنـــد. ایـــن توافـــق بـــرای طرفیـــن قابـــل  توافـــق 
اجـــرا و نیـــز قابـــل اعتـــراض اســـت و در صـــورت 
می توانـــد مدعـــی  توافـــق  حصـــول   عـــدم 
 بـــه دادگاه صاحیتـــدار دادگســـتری مراجعـــه 

ـــد«. نمای

کار شـــورای فنـــی اســـتان  در آییـــن نامـــه روش 
دقیـــق  بررســـی  بـــرای   ...« اســـت  آمـــده 
مطالـــب مربـــوط و دســـتیابی بـــه راه حلهـــای 
کمیتـــه هـــای فرعـــی متشـــکل  مناســـب« از 
کارشناســـی اســـتفاده نمایـــد.  گروههـــای  از 
از  پـــس  فرعـــی  کمیته هـــای  تصمیمـــات 

تأییـــد شـــورا نافـــذ اســـت.                                                                
از  می تـــوان  شـــورا،  فرعـــی  کمیته هـــای  در 
ـــد  ـــب بن ـــه موج ـــه ب ک ـــرد  ـــام ب ـــان ن ـــه پیم کمیت
کارشناســـان  (2-2( آیین نامـــه، متشـــکل از 
و  برنامـــه  ســـازمان  اســـتانداری،  منتخـــب 
شهرســـازی  و  مســـکن  ســـازمان  بودجـــه، 
تجهیـــز  و  توســـعه  نوســـازی،  کل  اداره  و 
و  بـــوده  منطقـــه ای  آب  شـــرکت  و  مـــدارس 
وظایـــف متعـــددی را بـــه عهـــده دارد. یکـــی 
میـــان  اختافـــات  بررســـی  وظایـــف  آن  از 
عوامـــل  و  اســـتان  اجرایـــی  دســـتگاههای 
ـــه پیشـــنهاد  اجرایـــی در چارچـــوب فنـــی و ارائ
ــری اســـت.                                گیـ ــم  ــرای تصمیـ ــورا بـ ــه شـ الزم بـ
نهـــم مغفـــول  تـــا زمـــان دولـــت  ایـــن شـــورا 
کار  روی  زمـــان  در  لیکـــن  و  بـــود  متـــروک  و 
آمـــدن دولـــت نهـــم، شـــورای فنـــی اســـتان و 
کمیتـــه پیمـــان در اســـتانداریها فعـــال شـــد 
کارفرمایـــان و پیمانـــکاران  و بـــه اختافـــات 
علـــی رغـــم وجـــود شـــرط داوری در مـــاده 53 
شـــرایط عمومـــی پیمـــان رســـیدگی و حتـــا رأی 

یـــا نظریـــه هـــم صـــادر می کـــرد!

در بخشـــنامۀ مـــورد بحـــث در بنـــد )3( مـــاده 
17 آن، نهایتـــًا مرجـــع حـــل اختـــاف، داوری 
شـــورای عالـــی فنـــی پذیرفتـــه شـــده اســـت. 
مـــاده 53 شـــرایط  کـــه در  همـــان مرجعـــی 
عمومـــی پیمـــان آمـــده و جزهـــای 1 و2 بنـــد 
کـــه در بنـــد  (3( مـــاده 17 عینـــًا همـــان اســـت 
ــر  )ج( مـــاده 53 شـــرایط عمومـــی پیمـــان ذکـ
شـــده اســـت. امـــا جـــزء )3( بنـــد )3( مـــادۀ 
مرقـــوم )17-3-3-( مطالـــب جدیـــدی اســـت 
ماده هـــای  از  یـــک  هیـــچ  در  کنـــون  تا کـــه 
حـــل اختـــاف پیمانهـــای ســـازمان برنامـــه و 
بودجـــه وجـــود نداشـــته و در داوری شـــورای 
عالـــی فنـــی بـــدان افـــزوده شـــده اســـت. ایـــن 

کـــه:  موضـــوع جدیـــد عبـــارت اســـت از ایـــن 
اختـــاف  حـــل  ارجـــاع  درخواســـت  »نحـــوۀ 
بـــه مرجـــع داوری توســـط خواهـــان، پاســـخ 
از  ادعـــا  مـــورد  )مبلـــغ  خواســـته  خوانـــده، 
طـــرف خواهـــان(، امضـــای قرارنامـــه، مـــدت 
ابـــاغ رأی و ســـایر ترتیبـــات  داوری، نحـــوه 
مربـــوط، بـــر اســـاس دســـتورالعمل شـــورای 

عالـــی فنـــی انجـــام می شـــود«.                                                                                            
افـــزودن ایـــن جـــزء بـــه داوری شـــورای عالـــی 
داوری  مرجـــع  هـــای  خـــاء  از  یکـــی  فنـــی 
ـــه بارهـــا توســـط راقـــم  ک ـــی فنـــی را  شـــورای عال
بـــود،  گرفتـــه  قـــرار  ایـــن ســـطور مـــورد نقـــد 
کـــه دســـتورالعمل  آنجـــا  از  امـــا  پـــر می کنـــد 
معـــرض  در  و  منتشـــر  فنـــی  عالـــی  شـــورای 
مطالعـــه و ماحظـــه عمـــوم مـــردم و طرفیـــن 
ــور را  ــاء مذکـ ــوز خـ ــه، هنـ ــرار نگرفتـ ــان قـ پیمـ
کامـــل پـــر نکـــرده و دســـتورالعمل یـــاد  بـــه طـــور 
شـــده بـــه مثابـــۀ قواعـــد و آییـــن داوری بایـــد 

گاهـــی طرفهـــای پیمـــان برســـد.                                                                                             بـــه آ
ــگفته  ــتورالعمل پیشـ ــار دسـ ــورت انتشـ در صـ
می تـــوان نقـــاط قـــوت و ضعـــف آن را مـــورد 

مطالعـــه و بررســـی قـــرار داد.
و  می مانـــد  باقـــی  پرســـش  یـــک  پایـــان  در 
کـــه: چـــون شـــرایط عمومـــی  آن ایـــن اســـت 
ــرجمع  ــای سـ ــناد پیمانهـ ــی از اسـ ــان یکـ پیمـ
اســـت و مـــاده 53 شـــرایط عمومـــی پیمـــان 
مکانیـــزم دیگـــری در حـــل اختـــاف طرفهـــای 
پیمـــان مقـــرر داشـــته اســـت، پـــس بـــا وجـــود 
از  جدیـــدی  تمهیـــد  و  حاضـــر  بخشـــنامه 
کـــدام یـــک  حـــل اختـــاف در مـــاده 17 آن، 
طرفیـــن  بـــرای  اختـــاف  حـــل  روشـــهای  از 

کـــم اســـت؟ پیمـــان حا
کـــه بخشـــنامه  گفـــت: از آنجـــا  در پاســـخ بایـــد 
بخشـــنامه  بـــر  مؤخـــر   96 ســـال  اصاحـــی 
خ 1389/2/2  اصلـــی شـــمارۀ 100/6405 مـــور
و نیـــز مؤخـــر بـــر بخشـــنامه مربـــوط بـــه ابـــاغ 
 (  4311 نشـــریه   ( پیمـــان  عمومـــی  شـــرایط 
ج در مـــاده  اســـت لـــذا مکانیـــزم جدیـــد منـــدر
ـــرایط  ـــاده 53 ش ـــر م ـــی ب ـــنامه اصاح 17 بخش

عمومـــی پیمـــان ارجحیـــت دارد

1- حل و فصل اختالفات در قراردادهای پیمانکاری بین المللی، 
الهام امینی، چاپ اول. 1390.ص 30 و 31 و 63 و 64
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دولـــت  مالـــی  برنامـــه  کشـــور  کل  بودجـــه   
کـــه بـــرای یـــک ســـال مالـــی تهیـــه و  اســـت 
ـــع  ـــایر مناب ـــا و س ـــی درآمده ـــش بین ـــاوی پی ح
تأمیـــن اعتبـــار و بـــرآورد هزینه هـــا بـــرای انجـــام 
ــت ها و  ــل سیاسـ ــه نیـ ــر بـ ــه منجـ کـ ــی  عملیاتـ
هدف هـــای قانونـــی می شـــود و متشـــکل از 
ـــه  ـــت  : 1 ـ بودج ـــر اس ح زی ـــر ـــه ش ـــش ب ـــه بخ س
زیـــر  اجـــزای  شـــامل  کـــه  دولـــت  عمومـــی 

اســـت:
منابـــع  و  دریافت هـــا  بینـــی  پیـــش  الـــف(   
ــتقیم  ــتقیم و غیرمسـ ــه مسـ کـ ــار  ــن اعتبـ تأمیـ
در ســـال مالـــی قانـــون بودجـــه بـــه وســـیله 
خزانـــه  حســـاب های  طریـــق  از  دســـتگاه ها 

می شـــود. گرفتـــه  کل  داری 
از  کـــه  پرداخت هایـــی  بینـــی  پیـــش  ب(   
ــا اختصاصـــی بـــرای  محـــل درآمـــد عمومـــی یـ
اختصاصـــی  و  عمرانـــی  و  جـــاری  اعتبـــارات 
دســـتگاه های اجرایـــی، می توانـــد در ســـال 

مربـــوط انجـــام دهـــد.
2 ـ بودجـــه شـــرکت های دولتـــی و بانک هـــا 
منابـــع  دیگـــر  و  درآمـــد  پیش بینـــی  شـــامل 

تأمیـــن اعتبـــار.
کـــه تحـــت عنـــوان غیـــر  3 ـ بودجـــه مؤسســـاتی 
کشـــور منظـــور  از عناویـــن فـــوق در بودجـــه 

می شـــود«.
کـــه  یکـــی از عوامـــل فلســـفه وجـــودی بودجـــه 
ــی  ــه نویسـ ــدی و بودجـ ــه بنـ ــاد بودجـ در ایجـ
امکانـــات  و  منابـــع  اســـت  داشـــته  نقـــش 

ــرکتها  ــا و حتـــی شـ کـــه دولتهـ محـــدود اســـت 
و موسســـات خصوصـــی را هـــم نیازمنـــد بـــه 

تعریـــف بودجـــه مـــی نمایـــد.
بودجـــه عـــالوه بـــر مفاهیـــم و موضوعـــات 
فـــوق دارای اصولـــی اســـت  مـــن الجملـــه: 
ــد  ــدم درآمـ ــل تقـ ــه ، اصـ ــادل بودجـ ــل تعـ اصـ
بـــر هزینـــه، اصـــل وحـــدت بودجـــه و اصـــل 
کـــه منظـــور مـــا در ایـــن  ســـاالنه بـــودن بودجـــه 

گـــردد. یکـــی  مطلـــب بـــه ایـــن اصـــل ختـــم مـــی 
از نتایـــج مهـــم اصـــل ســـاالنه بـــودن بودجـــه 
حقوقـــی  اعتبـــار  و  ارزش  کـــه  اســـت  ایـــن 
و  قانـــون بودجـــه موقتـــی  احـــکام مقـــرر در 

ــاله اســـت . یـــک سـ
رقـــم  بـــا  تبصـــره   21 بـــا  ای  واحـــده  مـــاده 
ل یـــا 1ر 7 /4 4 3 /1 6 0 /2 3 0 /0 0 0 /0 0 0 

و  چهـــل  و  چهارصـــد  و  میلیـــون  )هفـــده 
و  میلیـــارد  شـــصت  و  یکصـــد  و  هـــزار  ســـه 
حیـــث  از  ریـــال(  میلیـــون  ســـی  و  دویســـت 
ــه  ــی روز سـ ــه علنـ منابـــع و مصـــارف در جلسـ
مـــاه  اســـفند  ویکـــم  بیســـت  خ  مـــور شـــنبه 
تصویـــب  اســـامی  شـــورای  1397مجلـــس 
شـــد و بـــرای اجـــرا بـــا نـــام قانـــون بودجـــه ســـال 

. گردیـــد  1398ابـــاغ 
ــرای صنعـــت  ــون بـ ــت قانـ ــه اهمیـ ــه بـ ــا توجـ بـ
کشـــور و بـــا عنایـــت بـــه اینکـــه اعتبـــار  احـــداث 
احـــکام مقـــرر در قانـــون بودجـــه ســـالیانه مـــی 
غ  باشـــد و ضـــرورت اطـــاع اعضـــای صنـــف، فـــار
نظـــر در خصـــوص  و اظهـــار  نقـــد  از هرگونـــه 
نحـــوه تخصیـــص و بودجـــه بنـــدی و نحـــوه 
کـــه تحقـــق ایـــن  تحقـــق بودجـــه هـــای عمرانـــی 
بخـــش از بودجـــه از مهـــم تریـــن خواســـته هـــای 
صنـــف مـــی باشـــد بـــه جهـــت ســـهولت بررســـی 
بـــه  جدولـــی  در  مرتبـــط  مفـــاد  از  گاهـــی  آ و 
شـــرح ذیـــل بـــرای صنـــف و صنعـــت احـــداث 
ـــه جهـــت اســـتحضار و  ک ـــده اســـت  گردی احصـــا 

گـــردد. مطالعـــه تقدیـــم مـــی 

نگاهی به مفاد  قانون بودجه سال 1398
مرتبط با صنعت احداث کشور 

اعتبار احکام
 سالیانه ای بودجه 

محمد تکلی

شماره 
شرح بندموضوعبندتبصره

3
.

3 37 3

3 8  -
3 38 3

.

 
83

. 8 387 3



ران                                    باد یا   
فروردین واردیبهشت 

شماره378و 377

47

شماره 
شرح بندموضوعبندتبصره

33 8
3

.

3 8
:

 

.

5: 3 8

.

3ب 8

.

8

.

3 3
3

8



ران                                   باد یا   
فروردین و اردیبهشت 
شماره8و 377

48

 نشست
شماره نکوداشت

شرح بندموضوعبندتبصره

3 7

3
 3 8

 

.

 
3

3
3 7

.

3 8

.

–3

..

3

.

.

3
.

.  

.

3 8
33 3 8

8

3 8

3
7

. 8



ران                                    باد یا   
فروردین واردیبهشت 

شماره378و 377

49

شماره 
شرح بندموضوعبندتبصره

7

3
3 38 3 3

.

8
3

3 8 3 7
3 3

.  

8387 7
. 3 8

8

88 --1

8
. 3 7

7

.

.

3
.

3 7 8 3
.

 3
3

.

 

.

7

.



ران                                   باد یا   
فروردین و اردیبهشت 
شماره8و 377

50

 نشست
دیدگاه 

تکنولوژی هـــای  ظهـــور  رشـــد  بـــه  رو  رونـــد 
نویـــن در قـــرن حاضـــر و توســـعه ســـریع دانـــش، 
جهانـــی،  عرصـــه  در  فن آوری هـــا  و  علـــوم 
تأثیـــر  تحـــت  را  ســـازمان ها  توســـعه  و  بقـــاء 
خـــود قـــرار داده و آنهـــا را بـــا تغییـــرات بســـیار 
کلیـــد اصلـــی و  کـــرده اســـت.  شـــگرفی روبـــرو 
کـــه در ســـازگاری،  مهم تریـــن مؤلفـــه ســـازمانی 
بـــه  توجـــه  بـــا  ســـازمان ها  توســـعه  و  ارتقـــاء 
ــی  ــرمایه دانشـ ــود دارد، سـ ــرات وجـ ــن تغییـ ایـ
ــروزه  ــد. امـ ــا می باشـ ــانی آن هـ ــرمایه انسـ ــا سـ یـ
ســـازمان هایی پیشـــرو محســـوب می شـــوند 
کـــه بـــه امـــر توســـعه و آمـــوزش منابـــع انســـانی 
فعالیت هـــای  در  و  دارنـــد  اهتمـــام  و  کیـــد  تا
و  اثربخشـــی  ارتقـــاء  اصـــل  دو  بـــه  آموزشـــی 
کارآیـــی آمـــوزش توجـــه دارنـــد. بـــا اتخـــاذ ایـــن 
رویکـــرد اســـتراتژیک در حـــوزة آمـــوزش، تحقـــق 
چشـــم انداز، ماموریت هـــا و اهـــداف ســـازمانی 
از  بـــرای ســـازمان ها تســـهیل خواهـــد شـــد، 
ایـــن رو ســـازمان ها، در پـــی توســـعه فرآینـــد 

هماهنگـــی  ایجـــاد  براســـاس  خـــود  آمـــوزش 
و  اهـــداف  ایـــن  ارتبـــاط  برقـــراری  و  گیـــر  فرا
سیاســـت های ســـازمانی از یکســـو و اهـــداف و 
ـــتند.  ـــر هس ـــوی دیگ ـــی از س ـــای آموزش کارکرده
عضـــو(  سازمان ها)شـــرکتهای  پایـــداری 
کســـب و ارتقـــاء مســـتمر اطاعـــات  نیازمنـــد 
بـــا  متناســـب  و  روزآمـــد  مهارت هـــای  و 
پیشـــرفت های دانـــش و فـــن آوری در ســـطوح 
کارشناســـی و تکنســـینی می باشـــد  مدیریتـــی، 
و  عمومـــی  آموزش هـــای  راســـتا  ایـــن  در  و 
کنـــون نقـــش بســـیار  ـــاه مـــدت تا کوت تخصصـــی 

مؤثـــر و حیاتـــی را ایفـــا نمـــوده اســـت.
کـــه در دهـــه اخیـــر در جهـــان  توجـــه خاصـــی 
خدمـــت  ضمـــن  تخصصـــی  آموزشـــهای  بـــه 
کـــی از ایـــن حقیقـــت  معطـــوف شـــده اســـت، حا
تربیـــت  راه  تنهـــا  آموزشـــها  ایـــن  کـــه  اســـت 
ــزار مهمـــی در  ــانی متخصـــص و ابـ نیـــروی انسـ
کیفیـــت خدمـــات، محصـــوالت و ابـــداع  ارتقـــاء 

و نـــوع آوری اســـت.
ـــا توجـــه بـــه رشـــد ســـریع تکنولـــوژی، تغییـــرات  ب
قوانیـــن و مقـــررات و تاثیـــرات عمیـــق آنهـــا در 
گاهـــی افـــراد، اتخـــاذ  پایـــداری ســـازمان هـــاو آ
کننـــده برنامه هـــای  کـــه هماهنـــگ  روش هایـــی 
و  تحـــول  و  تکنولـــوژی  توســـعه  بـــا  آموزشـــی 
و  ماهـــر  انســـانی  نیـــروی  تأمیـــن  متضمـــن 
متخصـــص مـــورد نیـــاز آن باشـــد، اجتناب ناپذیـــر 
کـــه  اســـت. تجربـــه و مطالعـــه نشـــان داده اســـت 
ـــه  ک ـــی  ـــای آموزش ـــب ترین روش ه ـــی از مناس یک

جوابگـــوی امـــر مزبـــور می باشـــد »دوره هـــای 
ـــاه مـــدت« اســـت. ایـــن  کوت آموزشـــی تخصصـــی 
کـــه در  روش بدیـــن لحـــاظ حائـــز اهمیـــت اســـت 
ماهیـــت برنامه هـــا، مطالـــب و محتـــوای درســـی 
گیـــران ویژگیهـــای زیـــر مشـــاهده می شـــود: فرا
•  مـــاك و معیـــار بـــرای انتخـــاب موضوعـــات 
کوتـــاه مدت)نیـــاز اعضـــای  دوره هـــای آموزشـــی 
مقـــررات  و  قوانیـــن  بـــا  آشـــنایی  و  صنـــف 
ـــه  ـــرای جوابگویـــی ب ـــد(، ایجـــاد مهارتهـــا ب جدی
نیازهـــای متنـــوع مشـــاغل و روشـــهای جدیـــد 
کار و آمـــاده ســـاختن افـــراد بـــرای احـــراز  و نویـــن 

کار مناســـب  شـــغلی مفیـــد و انجـــام 
ــازگاری  • محتـــوای برنامه هـــای آموزشـــی، سـ
انســـانها در برابـــر مســـائل علمـــی و شایســـتگی 
تضمیـــن  را،  کشـــور  ســـازندگی  بـــرای  آنـــان 

می نمایـــد.
طریـــق  از  تخصصـــی  مهارتهـــای  ایجـــاد    •
کوتـــاه مـــدت  شـــرکت در دوره هـــای تخصصـــی 

در زمـــره اهـــداف ایـــن دوره هـــا می باشـــد.
کوتـــاه  • برنامـــه هـــای آموزشـــی دوره هـــای 
مهارتهـــای  یادگیـــری  جهـــت  دو  در  مـــدت 
علمـــی و فنـــی و تغییـــر رفتـــار ســـازمانی طراحـــی 
و اجـــرا مـــی شـــود و یادگیـــری را در جهـــت تغییـــر 

رفتـــار مطلـــوب ســـازمانی، مهیـــا می ســـازد.
تنهـــا  نـــه   ، دوره هـــا  عمومـــی  محتـــوای   •
کارآمـــوزان را بـــا یافته هـــای جدیـــد علمـــی آشـــنا 
ــا  ــازد تـ ــادر مـــی سـ ــان را قـ ــه آنـ ــد ، بلکـ می نمایـ

خاقیـــت وابتـــکار تـــازه ای پدیـــد آورنـــد.
کمـــی وکیفـــی تولیـــد و امـــور  افزایـــش میـــزان 
کار و ایجـــاد روحیـــه  محولـــه، بهبـــود روابـــط 
کارکنـــان، همـــوار شـــدن راه  همـــکاری بیـــن 
کارکنـــان و قبـــول مســـئولیت های  رشـــد شـــغلی 
ــتر از طـــرف آنـــان، از بیـــن رفتـــن تعـــارض  بیشـ
خواســـته های  و  ســـازمانی  اهـــداف  بیـــن 
کارکنـــان  کارکنـــان، ایجـــاد همبســـتگی بیشـــتر 
بـــا ســـازمان و واحدهـــای تولیـــدی و ایجـــاد 
ارتقـــاء  لحـــاظ  بـــه  آنهـــا  در  شـــغلی  رضایـــت 
کـــرده و همـــوار شـــدن راه رشـــد  کســـب  علمـــی 
مســـئولیت های  قبـــول  و  کارکنـــان  شـــغلی 
بیشـــتر از طـــرف آنـــان از مهم تریـــن اهـــداف 

دوره هـــای آموزشـــی اســـت. 
کـــه در ســـطوح  کارگاههـــای آموزشـــی ســـندیکا 
کارشناســـی برگـــزار می گـــردد بـــه  مدیریتـــی و 
اجـــرای  در  زیربنایـــی  مبنـــای  یـــک  عنـــوان 
کارشناســـان شـــرکتهای  آمـــوزش حیـــن خدمت 
عضـــو بـــه اجـــرا درآمـــده اســـت. ســـندیکا بـــا 
ــه  ــا تجربـ ــاوران بـ ــاتید و مشـ ــدی از اسـ بهره منـ
و در اختیـــار داشـــتن مجموعـــه ســـخت افـــزاری 
ــات آموزشـــی مطلـــوب،  ــزاری و امکانـ ــرم افـ و نـ
کیفیـــت  بـــر ارتقـــاء  تـــاش و همـــت خـــود را 
نیـــاز  اســـاس  بـــر  آموزش هـــا،  ثمربخشـــی  و 
اعضـــا و انتظـــارات صنـــف فراهـــم نمـــوده و بـــا 
فرآیندهـــای  بازنگـــری  و  ســـاختارها  تجدیـــد 
ــود  ــه در آموزش هـــای تخصصـــی، خـ ــکار رفتـ بـ
را بـــرای پاســـخگویی بـــه نیازهـــای آموزشـــی 
صنعـــت احـــداث و شـــرکتهای عضـــو و اعضـــای 
دیگـــر تشـــکلهای همســـو بـــا ارائـــه آموزشـــهای 
بیشـــتر  کارامـــدی  بـــا  و  منســـجم تر  و  پویاتـــر 
شـــرکتهای  اســـت  امیـــد  می ســـازد.  مهیـــا 
عضـــو بـــا اســـتقبال بیـــش از پیـــش بـــا شـــرکت 
برنامه هـــای  از  آموزشـــی  کارگاههـــای  در 
برنامـــه  شـــوند  بهره منـــد  ســـندیکا  آموزشـــی 
آموزشـــی  کارگاههـــای  و  ســـندیکا   آموزشـــی 
از طریـــق از طریـــق نشـــریه و برنامـــه نشـــریه 
کانالهـــای ارتباطـــی ســـندیکا اطاع رســـانی  و 

می گـــردد.

کارگاههای آموزشی   
اهمیت و لزوم آن

محمد تکلی



ران                                    باد یا   
فروردین واردیبهشت 

شماره378و 377

51

1

 

2

34



ران                                   باد یا   
فروردین و اردیبهشت 
شماره8و 377

52

 نشست

5



ران                                    باد یا   
فروردین واردیبهشت 

شماره378و 377

53

 اشاره:  در شماره 376 ماهنامه پیام آبادگران
»تاثیــر  ارزشــمند  مــــــــــقاله  اول  قســمت 
فرهنــگ و هنجــار بــر مدیریــت ابرپروژه هــا« 
 به قلم محــــمدرضا حاج علــــیخانی منتشر

شــد، در ایــن شــماره نیــز  قســمت پایانــی 
منتشــر می شــود: 

کــه  کانــال پانامــا  پژوهشــی در اجــرای تعریــض 
کنسرســیومی از شــرکت های بلژیکــی،  توســط 
اســپانیایی، ایتالیایــی و پانامایــی اجــرا شــد، 
بررســی  را  ملیت هــا  بیــن  فرهنگــی  اختــالف 
بودنــد  سرراســت  و  ســاده  نمود.بلژیکی هــا 
نمی دادنــد. اهمیــت  مراتــب  سلســله  بــه  و 
اســپانیایی ها غیرقابــل پیش بینــی، بســته و 
از خــود متشــکر بــوده، ایتالیایی هــا زرنــگ و 
گفــت  گــپ و  گــروه احساســی و اهــل  هــر دو 
مهــم  آنهــا  بیــن  مراتــب  سلســله  و  بودنــد 
کار ضعیــف بودنــد. بود.پانامایی هــا هــم در 
دســته بندی  شــد  باعــث  تفاوت هــا  ایــن 
کــه بلژیکی هــا شــمالی، و بقیــه  گرفــت   شــکل 

جنوبی نامیده می شدند  ]3[.
ــوص  ــال 1983 در خص ــری در س ــش دیگ پژوه
کشــورهای  بیــن  مدیریتــی  فرهنــگ  تنــوع 
داد،  نشــان  را  جالبــی  تفاوت هــای  اروپایــی، 
رعایــت  عــدم  خصــوص  در  ســوئدی ها  مثــاًل 
نیســتند  حســاس  خیلــی  مراتــب  سلســله 
کــه بــرای مدیــران ایتالیایــی مهــم بــود  درحالــی 
و عــدم رعایــت آن باعــث توبیــخ می شــد ]15[.
  پژوهش هایــی در فاصلــه ســال های 1999 
کشــورهای  فرهنگــی  گی هــای  ویژ  ،2006 تــا 
جمع بنــدی  زیــر  به صــورت  را  بررســی  مــورد 

نمــوده اســت ]16[:
وجــدان  قــوی،  فــردی  روابــط  چینی هــا:   •
کی،  ــه تفکــر اشــترا ــاال و نزدیــک ب اجتماعــی ب
فرهنــگ  اجتماعــی،  وضعیــت  بــر  تمرکــز 

ه ر منظــو چند
کشــورهای جنــوب خلیــج فــارس:  • مــردم 
ــی و دیــن اســالم، فرهنــگ  ــان عرب اولویــت زب
تماســی بــاال و چندمنظــوره، اجتنــاب از عــدم 

قطعیت هــا
• ژاپنی هــا: توجــه بیشــتر بــه تعریــف اقدامات 
کســب  کیــد بیشــتر بــرای  بــرای موفقیــت، تا
اســتفاده  هزینــه ای،  و  زمانبنــدی  اهــداف 
زیــاد از ارتباطــات رســمی و غیررســمی در بیــن 

ذی نفعــان.
کرات غیررســمی،  • هندی هــا: تمایل به مذا

حس قوی برای حفظ محیط زیست.
یــک مطالعــه روی اثــر تفاوت هــای فرهنگــی 
یــک  در  غربــی  کشــورهای  و  چیــن  بیــن 
پــروژه هتل ســازی در چیــن در دهــه 1990،  

ــر را در صنعــت احــداث چیــن  گی هــای زی ویژ
:]17[ کــرد  شناســایی 

• اعتمــاد و احتــرام متقابــل در فرهنــگ چیــن 
ــد خیلــی  مهــم اســت و مدیــران خارجــی نبای
بــا زبــان قــدرت و اختیــار بــا شــرکای چینــی 

کننــد. صحبــت 
و  فامیلــی  قراردادهــای  بــه  اعتمــاد   •
خانوادگــی چیــن بــاال اســت و مدیــران غربــی 
گروهــی از پیمانــکاران  بایــد آمــاده برخــورد بــا 
کــه ارتباطــات قومــی و فامیلــی بــا  فرعــی باشــد 

دارنــد. اصلــی  پیمانــکار 
• فرم هــای اســتاندارد بین المللــی قــراردادی 
بــرای  اصالحــات  لحــاظ  عــدم  به دلیــل 
تطابــق بــا شــرایط محلــی، خیلــی اســتفاده 

. ند نمی شــو
• تمرکــز چینی هــا بــر ســود و مســایل مالــی بــود 
ــا نــگاه  و روش هــای طراحــی و ســاخت صرفــًا ب

بــه مســایل اقتصــادی انتخــاب می شــوند.
• علیرغــم مقابله هــای دولــت در ســال های 

اخیــر، هنــوز دیوان ســاالری و فســاد وجــود 
دارد و مجوزهــای دولتــی و اســتانی زیــادی 
گــردد، خصوصــًا در پروژه هــای بــا  بایــد اخــذ 

ســهام خارجــی.
چنــد  در  ارشــد  کارشناســی  مطالعــه  یــک 
کــه افــراد  گاز نــروژ نشــان داد  پــروژه  نفــت و 
کشــورهای اســکاندیناویایی و شــرق آســیا  از 
گــروه هســتند، نمی تواننــد  کــه در یــک  زمانــی 
کنند. کار  بــا هــم بــه طــور مؤثر و بدون اشــتباه 

گــروه از یــک ملیــت باشــند، معمــواًل  گــر افــراد  ا
اشــتباهات لــذا  و  اجــرا شــده  روان تــر   پــروژه 

تفـــــاوت های  می آیــد.  وجــود  کــــــــــمی  بــه   
تفاوت هــای  کنــار  در  نـــــــــــیز  شــخصیتی  
تاثیــر  پــروژه  در  اشــتباه  بــروز  در  فرهنگــی 
بــه  الــزام  صــورت  در  بنابرایــن  دارد. 
چندفرهنگــی،  تیم هــای  از   اســتفاده 
بــه  نســبت  گاهــی  آ ایجــاد  و  آمــوزش  ارائــه 
تفاوت هــای فرهنگــی تاثیــر مثبتــی دارد ]18[.

پژوهشــی از 60 مدیــر پــروژه در شــرکت های 
انگلیســی،  و  چینــی  عمرانــی  پیمانــکاری 
پــروژه  مدیریــت  نــوع  دو  بیــن  تفاوت هایــی 

:]15[ داد  نشــان 
بیشــتری  توجــه  پــروژه چینــی:  مدیــران   •
بــه وجــوه تجــاری و اقتصــادی پــروژه و روابــط 
را  خودشــان  کاری  گــروه  حتــی  و  داشــتند 
می دانســتند.مدیران  خــود  خانــواده  مثــل 
پــروژه چینــی مصاحبــه شــده از آغــاز ورود بــه 
نــداده بودنــد. را تغییــر  کار شرکتشــان  بــازار 

گرچــه آنهــا بــه قــرارداد پایبنــد هســتند، ولــی  ا
کــه  ارزش هــای عمیــق فرهنگــی باعــث شــده 
روابــط انســانی از قــرارداد امضــا شــده قویتــر 

ــد. کن ــل  عم

توجــه  انگلیســی:  پــروژه  مدیـــــــــــــران   •
ایمنــی  و  بهداشــت  مســایل  بــه  بیشــتری 
و  اجرایــی  روش هــای  گزینــش  در  و  داشــته 
می دادنــد،  قــرار  مدنظــر  فرعــی  پیمانــکاران 
مفــاد  از  اســتفاده  بــرای  بیشــتری  توجــه 
قــرارداد  از  و  داشــته  کارشــان  در  قــرارداد 
بــرای حــل مشــکالت و تعارضــات و مدیریــت 
تغییــرات اســتفاده می کردنــد.در شــرکت های 
برپایــه  بیشــتر  افــراد  بیــن  روابــط  انگلیســی 
منافــع  و  انســانی،  روابــط  تــا  اســت  قــرارداد 
دارد. اولویــت  شــرکت  منافــع  بــر  فــردی 

شــده  مصاحبــه  انگلیســی  پــروژه  مدیــران 
بــار  یــا چنــد  یــک  کار،  بــازار  بــه  آغــاز ورود  از 

بودنــد. داده  تغییــر  را  شرکتشــان 

تاثیر فرهنگ 
و هنجار 

بر مدیریت 
وژه ها ابرپر

 
محمدرضا حاجی علیخانی

کارشناس ارشد مدیریت پروژه

)قسمت پایانی(
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انگلیســی  پــروژه  مدیــر   11 بــا  مصاحبــه  در 
ایــن  بین المللــی،  پروژه هــای  در  شــاغل 
تفاوت هــای  کــه  شــد  حاصــل  جمع بنــدی 
مدیریتــی  روش هــای  تمــام  بــر  فرهنگــی 
منابــع  مدیریــت  ماننــد  اســت،  تاثیرگــزار 
تطبیــق  و  کارکنــان  فرهنــگ  )درک  انســانی 
فرهنگ هــا(، مســایل مرتبــط بــا زبــان، روابــط 
شــخصی، تفاوت هــای منطقــه ای، مســایل 
مرتبــط بــا اســتانداردها و روش هــای ایمنــی، 
کاری و الزامــات و  مســایل مرتبــط بــا ســاعات 
گی هــای شــخصی، تاثیــر اولیــن  برخــورد،  ویژ
فرهنــگ،  یادگیــری  ارتباطــات،  زبــان، 

.]19[ ســود  و  تاخیــرات 
از  دیگــری  مثال هــای  نیــز  زیــر  مــوارد 
پــروژه  بازیگــران  بیــن  نهــادی  تفاوت هــای 
کــه بــر اجــرای ابرپروژه هــا تاثیــر داشــته  اســت 

:]4[ اســت 
• در یــک پــروژه اســتادیوم فوتبــال در چیــن، 
کــه پیمانــکار چینــی یــک خرپــا را بدون  وقتــی 
پــروژه  مدیــر  کــرد،  بلنــد  کیفیــت  گواهــی 
کــه  کــرد  اخــراج  بــه  را تهدیــد  آمریکایــی آن 
ــط آنهــا شــد.ولی بعــد  ــه رواب باعــث صدمــه ب
ــه آن روز یــک تعطیــل خــاص  ک متوجــه شــد 
ســنتی )روز خــوش یمــن( در چیــن اســت و 
بــرای نشــان  را  پیمانــکار چینــی تنهــا خرپــا 
دادن پیشــرفت نمادیــن در یــک روز خــوش 

کــرده اســت. یمــن بلنــد 
جلســات  آمریکایــی  طراحــی  تیــم  یــک   •
کــره ای برگزار  کارفرمــای  مشــترک طراحــی بــا 
که با این روش آشــنا نبودند، و باعث  می کرد 
کارفرما به توانایی فنی طــراح آمریکایی  شــد 

کند. شک 
و  فنــی  کیفیــت  بــر  ژاپنــی  شــرکت  یــک   •
کــه در  کار اصــرار داشــت و باعــث  تخصصــی 
ــا یــک شــرکت آمریکایــی، متهــم  یــک پــروژه ب
کــه بــه دلیــل عــدم تاییــد بازرســی های  شــود 
کار شــده و میلیون هــا  کیفــی، باعــث تاخیــر 

کــرده اســت. دالر زیــان وارد 
• در یــک پــروژه ســاختمانی نیــروی دریایــی 
آمریکایــی  کارفرمــای  اســپانیا،  در  آمریــکا 
تــا  داشــت  انتظــار  اســپانیایی  پیمانــکار  از 
در  ولــی  کنــد،  تهیــه  را  اجرایــی  نقشــه های 
روش مرســوم اســپانیا، پیمانــکار نقشــه های 
ایــن  بــا  نمی کرد.آشــنایی  تهیــه  را  اجرایــی 

کــرد. رویــه یــک ســال تاخیــر ایجــاد 
• یــک شــرکت ژاپنــی روال آمریــکا بــرای اخــذ 
ــه افزایــش هزینــه تغییــرات یــک پــروژه  مصوب
صنعتــی در یــک قــرارداد بــا هزینــه مقطــوع را 

کــه باعــث از دســت دادن   متوجــه نشــده بــود 
15% درآمــد شــد.

پــروژه  یــک  در  کانادایــی  شــرکت  یــک   •
ترابــری در مالــزی، رســم تابــوی محلــی بــرای 
ســطح  بــه  هنــدی  قومیــت  ارتقــای  عــدم 
مــردم  بــا طــرد  کــه  کــرد  نقــض  را  مدیریتــی 

شــد. روبــرو  محلــی 
• یــک شــرکت آمریکایــی رســوم پدرســاالری 
رعایــت  را  فیلیپیــن  یــک جامعــه محلــی  در 
نکــرد و بــا خرابــکاری و تاخیــرات فــراوان روبــرو 

شــد.
ــکار فرعــی  گــروه آمربکایــی یــک پیمان • یــک 
اســپانیایی را مجبــور بــه امضــای یــک ســند 
اســپانیا  قوانیــن  نظــر  از  کــه  کــرد  قــراردادی 
امــر  ایــن  و  نمی شــد  محســوب  اجبــاری 
گــروه آمریکایــی  صدهــا هــزار دالر هزینــه بــرای 

در بــر داشــت.
•  یــک ســازمان آمریکایــی، شــرکت ژاپنــی را 
مجبــور بــه رعایــت یــک مقــررات ایمنــی آمریکا 
کاری ژاپنــی بــرای  کــه خــالف روش  می نمــود 
کفشــهای نــرم در داربســت بنــدی  پوشــیدن 
ایجــاد  روابــط  در  زیــادی  ک  اصطــکا و  بــود 

نمــود.
یــک  ســاخت  در  آمریکایــی  شــرکت  یــک   •
از  کانــادا  در  جدیــد  شــیمیایی  کارخانــه 
قوانیــن دولــت ایالتــی بــرای لــزوم اخــذ تاییــد 
گاه  مهندســین محلــی روی طراحــی پــروژه آ
کــه باعــث تاخیــر و اضافــه هزینــه شــد. نبــود 

 

کــه  توضیحــات پیش گفتــه نشــان می دهــد 
ابرپروژه هــا پاســخ گوی  بــه  نــگاه صرفــًا فنــی 
در  گرچه  نیســت.ا آن هــا  عدیــده  مشــکالت 
ــه وجــوه ســخت مدیریــت  ســال های اولیــه ب
پــروژه )فنــی( توجــه می شــد، ولــی بــاال بــودن 
ایــن  کــه  داد  نشــان  آن هــا  شکســت  خ  نــر
نیســت.رویکردهای  کافــی  به تنهایــی  نــگاه 
مدیریــت  زمینــه  در  پژوهشــی  مختلــف 
قابــل  پــروژه در دو مکتــب فکــری متفــاوت 

:]20[ اســت  دســته بندی 
پروژه هــا  کــه  دارد  اعتقــاد  مکتــب  1.یــک 
می تــوان  و  دارنــد  جهانــی  گی هــای  ویژ
بــا رویکردهــای مشــترکی مدیریــت  را  آن هــا 
 انجمــن مدیریــت پــروژه آمریــکا 

ً
نمــود، مثــآ

کیفیــت،  و بیشــتر اســتانداردهای مدیریــت 
راهنماهــای جهانــی بــرای مدیریــت پروژه هــا 

می دهنــد. ارائــه 

کــه  2.مکتــب فکــری متضــاد، اعتقــاد دارد 
پروژه هــا هیــچ گاه مشــابه نیســتند و بســتر و 
زمینــه خــاص خــود را دارند.پروژه هــا، نهادهــا 
را شــکل می دهنــد و از نهادهــا و ترکیب هــای 
محیــط  و  گــون  گونا بازیگــران  فرهنگــی 
زمینــه  نتیجــه  می پذیرنــد.در  شــکل  پــروژه 
کــه در یــک پــروژه بــه کار بــرده  و روش هایــی 
انتقــال  قابــل  مســتقیم  به طــور  می شــود، 
و  نهــادی  ترکیــب  بــا  دیگــر  پروژه هــای  بــه 
فرهنگــی متفــاوت نیســت و ایــن تفــاوت بایــد 
رهبــری  و  پــروژه  مدیریــت  فرآیندهــای  در 

منظــور شــود 
بــه  از ســال 2000  در دو دهــه اخیــر )عمدتــًا 
ماننــد  پــروژه  نــرم  وجــوه  بــه  توجــه  بعــد( 
مــوارد مرتبــط بــا مســایل انســانی و اجتماعــی 
گرفتــه و در واقع  ابرپــروژه نیــز مــورد توجــه قــرار 
کوچــک  اجتمــاع  یــک  مثابــه  بــه  ابرپــروژه 
دیــده  نفــری  چندده هــزار  تــا  چندهــزار 
ماننــد  آن  مختلــف  بازیگــران  کــه  می شــود 
مشــاوران،  پیمانــکاران،  مالــک،  کارفرمــا، 
اجرایــی،  عوامــل  و  کارگــران  ســازندگان، 
خدمات دهنــدگان پشــتیبانی و تــدارک آنهــا 
مختلــف  فرهنگ هــای  و  ملیت هــا  از  نیــز 
پــروژه  اصطــالح  دلیــل  به همیــن  هســتند، 
جهانــی بســیار مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد.

زاویــه  از  بایــد  کــه  دارنــد  عقیــده  بســیاری 
ابرپروژه هــا  بــه مســایل  نیــز  جامعه شناســی 
نــگاه شــود و در نــگاه جدیــد، مدیریــت پــروژه 
ــردد ]21[. ــا رفتارهــای انســانی مرتبــط می گ ب

 تنوع فرهنگی موجب چالش بین فعالیت های 
یکپارچه در ابرپروژه می شود ]22[.

کنــون   بیشــتر پژوهش هــای مدیریــت پــروژه تا
غ از محیــط فرهنگی  نظریــات و مفاهیــم را فــار
و نهــادی ارائــه داده  و بــه تاثیــرات نهــادی و 

کمتــر توجــه شــده اســت ]23[. فرهنگــی 

نهــادی  عوامــل  نهادگرایانــه،  رویکــرد  در 
پــروژه  بازیگــران  و  پــروژه  اطــراف  محیــط 
گرفتــه و اثــرات  مــورد بررســی و تحلیــل قــرار 
توجــه  مــورد  پــروژه  بــر  آن  بالفعــل  و  بالقــوه 
نهــادی  ســطح  مدیریــت  می گیــرد.در  قــرار 
مدیریــت  بایــد  مختلفــی  عوامــل  ابرپــروژه، 

شــوند:
• آرایش هــای نهــادی: مجموعــه قوانیــن، 
تنظیم کننــده  ســاختارهای  مقــررات، 
کــه  هنجــاری و روش هــای پذیرفتــه شــده ای 
رابطــه و چارچــوب اجتماعــی را شــکل داده 
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پروژه هــا  توســعه  بــرای  مؤثــری  راه هــای  و 
می دهنــد. معنــی  رفتارهــا  بــه  و  داده  ارائــه 
ســاختار  طریــق  از  پــروژه  بــر  کمیــت  حا
اقدامــات  و  موافقت نامه هــا  قراردادهــا، 
اصلــی  می شــود.عملکرد  ممکــن  قانونــی 
تثبیــت  بــه  کمــک  نهــادی،  آرایش هــای 
جایــگاه پــروژه در بســتر اقتصــادی و سیاســی 
بهره بــرداری  و  ســرمایه  بازگشــت  تــا  اســت، 

.]11[ شــود  تضمیــن  اجتماعــی 
ریســک هایی  نهــادی:  ریســک های   •
نهــادی  عناصــر  از  ناشــی  کــه  هســتند 
جامعــه  فرهنگــی(  هنجــاری،  )مقرراتــی، 
تاثیــر  نهادهــا  و  اســت  بازیگــران  و  میزبــان 
زیــادی بــر افزایــش ریســک ابرپروژه هــا دارنــد.
ــی  چالش هــا و ریســک های پروژه هــای جهان
خیلــی فنــی نیســتند، بلکــه بــه دلیــل تنــوع 
بازیگرانــی بــا اهــداف، آرمان هــا و راهبردهــای 
و  سیاســی  اجتماعــی،  بیشــتر  متفــاوت، 

.]24[ هســتند  فرهنگــی 
ــارض  ــادی: تع ــات)Conflicts( نه • تعارض
ــران  ــن بازیگ ــادی بی ــای نه ــی از تفاوت ه ناش
از  کــه  اســت  خارجــی  ذی نفعــان  یــا  پــروژه 
ــی  ــه ناش ــوده، بلک ــی نب ــت قبل ــد و نی ــر قص س
گاهــی از نهادهــای موجــود اســت. از عــدم آ
ایــن تفاوت هــا موجــب قضــاوت ناصحیــح و 
ســوء تفاهم درخصــوص وضعیــت غیرمنتظره 
تحمیــل  اشــتباه،  ســردرگمی،  تصادفــی،  و 
ک  اصطــکا تاخیــر،  اضافــی،  هزینه هــای 
می گــردد. اعتبــار  بــه  خدشــه  و  روابــط  در 
خارجــی  »تبعــات  ماننــد  اصطالحاتــی 
ــه  ــی«، »فاصل ــه روحــی و روان ــودن«، »فاصل ب
گی هــای  فرهنگــی«، »فاصلــه نهــادی« و »ویژ
زیــاد  فنــی  ادبیــات  در  نهــادی«  خــاص 

.]4[  ]2[ می شــود  اســتفاده 
در  ک  اصطــکا نهــادی:  هزینه هــای   •
ــب و  ــاط نامناس ــتباه، ارتب ــاوت اش ــب قض قال
ســوءتفاهم بــروز می کنــد و می توانــد تبعــات 
دنیــای  در  باشــد.کار  داشــته  زیــادی  مالــی 
منجــر  می توانــد  نهایتــًا  متفــاوت  فکــری 
یــا  غیرمترقبــه  زمــان  و  هزینــه  اضافــه  بــه 
کاری شــود. اعتبــار  و  روابــط  در  ک   اصطــکا
بیشــتر پروژه هــا  گذشــته  دهــه  ســه  در    
 چندفرهنگی، چندسازمانی، چندساختگاهی 
و چندمرحلــه ای بــه لحــاظ زنجیــره تامیــن 
هزینــه  جدیــد  الیــه  یــک  لــذا  شــده اند، 
کــه  شــده  ایجــاد  نهــادی  هزینــه  نــام  بــه 
مفروضــات  قوانیــن،  در  تفاوت هــا  از  ناشــی 
ســازمان ها،  تعــداد  باورهاســت.هرچه  و 
ــی، ذی نفعــان  قراردادهــا، سیســتم های قانون

 بیرونــی، محیــط مقرراتــی، قوانیــن مالیاتــی، 
 محــل دفاتر، منطقه بنــدی زمانی، فرهنگ ها،
افزایــش  زبان هــا  و  رهبــری،  ســبک های   
می یابنــد، آن گاه هزینــه نهــادی و هماهنگــی 
افزایــش  نیــز  جهانــی  پروژه هــای  مدیریــت 

.]25[ می یابــد 
• دانــش نهــادی: توضیحــات بــاال همگــی 
نشــان دهنــده لــزوم یادگیــری دانــش نهــادی 
ــان پــروژه )اطالعــات در خصــوص  کشــور میزب
آن  فرهنــگ  و  هنجارهــا  مقــررات،  قانــون، 
پــروژه  بازیگــران  ســایر  همچنیــن  و  کشــور( 
بــرای پیش گیــری از تعارضــات نهــادی اســت.
پروژه هــای  بــا  درگیــر  خارجــی  شــرکت های 
محیــط  در  بایــد  بین المللــی  عمرانــی 
کاهــش  کــه و بــرای  کننــد  کار  عدم قطعیــت 
ریســک ها، بایــد درک خــود از موقعیت محلی 
کســب دانــش الزم افزایــش دهنــد ]26[. را بــا 

پژوهشــی در قالــب رســاله دکتــرا در دانشــگاه 
و  مســتندات  بررســی  طریــق  از  اســتانفورد، 
همچنینــی مصاحبــه بــا 113 نفــر از خبــرگان 
ــکار، مشــاور  در 15 شــرکت بیــن المللــی پیمان
و فعــال در ســاخت مســتغالت )انبــوه ســاز( 
را  زیــر  نهــادی  دانش هــای  و  شــد  انجــام 

:]13[ نمــود  شناســایی 
شــامل  مقرراتــی  و  قانونــی  دانش هــای   
ــواع قوانیــن و  کــم )آمــره(، ســایر ان قوانیــن حا
گاهــی از وضعیــت دولــت میزبــان،  مقــررات، آ
مــواردی چــون درک اعتبــار دولــت میزبــان، 
کنتــرل مقامــات  پایــداری سیاســی و نحــوه 
دولتــی بــر پــروژه، تعــادل عرضــه و تقاضــا در 
و  اســتانداردها  کشــور،  در  مدیریــت  کشــور، 
مجوزهــای طراحــی و ســاخت، فرآیندهــای 

اخــذ مجــوز و غیــره.

روش هــای  شــامل  هنجــاری،  دانش هــای   
و  انتظــارات  هنجارهــا،  محلــی،  اجرایــی 
صنعتــی  ســازمان  اجتماعــی،  ترجیحــات 
نقش هــای  ایجــاد  در  متفــاوت  )هنجارهــای 
تخصصــی(، پشــتیبانی و تــدارکات، مصالــح و 
کار،  کیفیــت  کار در دســترس، بــازده و  نیــروی 
روابــط بیــن کشــور میزبان و کشــور مبدأ ســازنده 
پــروژه، روابط محلــی، روابط بین رقبای محلی، 

روابــط بــا مشــتری، اطالعــات بــازار
شــامل  فرهنگی-شــناختی،  دانش هــای   
کلمــات،  معنــی  و  مفاهیــم  لهجــه،  زبــان، 

فرهنگــی باورهــای  و  ارزش هــا 

کــه  می دهــد  نشــان  مطالــب  ایــن  همــه 
قانونــی  مســائل  فرهنگــی،  تفاوت هــای 

بایــد  ذی نفعــان  مدیریــت  و  قــراردادی  و 
.]27[ شــود  مطالعــه  بیشــتر  آینــده  در 

کــه  داده  نشــان  زیــادی  پژوهش هــای 
یــا  )مثبــت  تاثیراتــی  فرهنگــی  تفاوت هــای 
منفــی( در فعالیت هــای روزانــه شــرکت های 
و  ملــی  ســطح  در  شــاغل  احــداث  صنعــت 
بین المللــی دارد.مصاحبــه بــا 11 مدیرپــروژه 
 انگلیســی شــاغل در پروژه هــای بیــن المللــی،

بــر  آمــدن  فائــق  بــرای  مضمــون  شــش   
را  فرهنگــی  تفاوتهــای  از  ناشــی  مشــکالت 

 :]19[ نمــود  ارائــه 
بهــا  گذاشــتن،  احتــرام  گاهــی فرهنگــی:  آ  •
فرهنگــی،  تفاوت هــای  پذیــرش  و  دادن 
ارزش هــای  و  هویت هــا  قومیتــی،  مذهبــی، 
و  کســب  روش هــای  از  گاهــی  آ فرهنگــی، 
مدیریــت موفــق تفاوت های فرهنگــی از عناصر 
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کلیــدی موفقیــت پروژه محســوب می شــود و یا 
عــدم توجــه بــه تفاوت هــای فرهنگــی از دالیــل 

مهــم شکســت پــروژه اســت.
گاهــی  • تجربــه در پروژه هــای بین المللــی: آ
کشــور میزبــان بســیار مهــم اســت و   از فرهنــگ 
کــه تجربــه قبلــی در پروژه هــای  شــرکت هایی 
بــر  می تواننــد  بهتــر  دارنــد،  بین المللــی 
فرهنگــی  تفاوت هــای  از  ناشــی  مشــکالت 
فائــق آیند.داشــتن شــعبه محلــی، تجربــه در 
پروژه هــای مشــابه و اســتخدام افــراد و شــرکای 
گروهــی، تاثیــر خوبــی بــر ارتبــاط بــا  کار  محلــی و 

مــردم و افــراد دولتــی محلــی دارد.

بــا  تعامــل  و  دانــش  تســهیم  یادگیــری:   •
تخصصــی  و  فرهنگــی  زمینــه  مردمــی  کــه 
کمــک  متفــاوت دارنــد، بــه موفقیــت پــروژه 
می کنــد، ولــی موانــع ارتباطــی ماننــد تفــاوت 
گــم شــدن برخــی اطالعــات در خــالل  زبــان و 
کار را مشــکل می کنــد. اعتمــاد  ترجمــه، ایــن 
کلیــدی انتقــال دانــش اســت. نیــز از عوامــل 
مــردم  فرهنــگ  بــه  توجــه  پــروژه:  محــل   •
وقایــع  حتــی  و  قانونــی  رویه هــای  محلــی، 
حتــی و  میزبــان  کشــور  در  خــاص   طبیعــی 
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می تواننــد  شــرکت ها  شــرکت:  راهبــرد   •
ســه رویکــرد مختلــف داشــته باشــند: رویکــرد 
اســت(،  درســت  مــا  راه  )فقــط  کوته نظرانــه 
رویکــرد قوم مدارانــه )راه مــا بهتریــن اســت( و 
رویکــرد تشــریک مســاعی )راه مــا و آنهــا متفاوت 
ــی  ــری ذات ــر دیگــری برت ــدام ب ــی هیچ  ک اســت ول
ندارد(.رویکرد تشریک مساعی مؤثرترین روش 
بــرای موفقیــت اســت.این راهبردهــای شــرکتی 
فرصت هــای  سیاســت  زمینــه  در  می توانــد 
کارکنــان، آمــوزش، و  گزینــش و مدیریــت  برابــر، 

کارکنــان باشــد. تنــوع دادن بــه 
مدیریــت  مؤثــر:  مدیریــت  سیســتم   •
 تفاوت های فرهنگی بخش مهمی از سیســتم

 مدیریــت اســت و بــر موفقیــت پــروژه تاثیــر 
نقــش  ارشــد  مدیریــت  دارد.پشــتیبانی 
موجــب  آن  بــه  توجهــی  بــی  و  دارد  حیاتــی 
دیگــری  می شــود.مطالعه  عملکــرد  کاهــش 

نمــود]20[: ارائــه  را  زیــر  توصیه هــای  نیــز 
ع وقــت دانــش  تــا حــد ممکــن و در اســر  •

گیریــد. فرا را  محلــی  نهــادی 
ارتباطــات  کــه  محلــی  شــرکای  دانــش  از   •
را  مناســب  مقامــات  و  افــراد  بــا  مناســب 
کننــد،  کار  داشــته و می داننــد چگونــه بــا آنهــا 

کنیــد. آنهــا همــکاری  بــا  و  کــرده  اســتفاده 
کنید  • بیشــتر بــه ویژگی هــای موقعیــت توجــه 

کلیشــه ای فرهنگــی محلی. تــا تفاوت هــای 

1.Flyvbjerg, B., What You Should Know About Megaprojects and Why: An Over-
view.Project Management Journal, 2014.45(2): p.6-19.
2.Mahalingam, A.and R.E.Levitt, Institutional theory as a framework for 
analyzing conflicts on global projects.Journal of Construction Engineering and 
Management, 2007.133(7): p.517-528.
3.Marrewijk, A.V.and K.Smits, Cultural practices of governance in the Panama 
Canal Expansion Megaproject.International Journal of Project Management, 
2015.
4.Orr, R.J.and W.R.Scott, Institutional exceptions on global projects: A process 
model.Journal of International Business Studies, 2008.39(2008): p.562-588.
5.PMI, A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide) 
sixth edition.2017, Project Management Institute: USA.
6.Morris, P.W.G.and J.Geraldi, Managing the Institutional Context for Projects.
Project Management Journal, 2011.42(6): p.20-32.
7.Scott, W.R., Institutions and Organizations: Ideas, Interests, and Identities.
Fourth ed.2014, Thousand Oaks, CA: SAGE.
8.Scott, W.R., The institutional environment of global project organizations.
Engineering Project Organization Journal, 2012.2(1-2): p.27-35.
9.Njuguna, K.T., A.O.Alkizim, and M.Njuguna, Cross-Cultural Project Manage-
ment in International Construction Projects in Kenya, in 2016 Annual Conference 
on Sustainable Research and Innovation.2016: Kenya, Nairobi.

10.حاجی علیخانــی, م., م.عزیــزی, و م.صبحیه.مــروری بــر چالش های ابرپروژه هــا و عوامل بروز 
کنفراتس بین المللی مدیریت پروژه.1396.تهران. آنها.، سیزدهمین 

11.Miller, R.and D.R.Lessard, The Strategic Management of Large Engineering 
Projects.2000: Massachusetts Institute of Technology.
12. Levitt, R.E.and W.R.Scott, Institutional Challenges and Solutions for Global 
Megaprojects, in The Oxford Handbook of Megaprojects, B.Flyvbjerg, Edi-
tor.2016, Oxford University Press.
13.  Javernick-Will, A.N.and W.R.Scott, Who Needs to Know What?Institutional 
Knowledge and Global Projects.Journal of Construction Engineering and Man-
agement, 2010.136(5): p.546-557.
14.Chi, C.S.F., Y.Chen, and W.Shi.Managing Institutional Challenges in Inter-
national Infrastructure Projects in Engineering Project Organization Confer-
ence.2014.Devil’s Thumb Ranch, Colorado.
15.Chen, P., D.Partington, and M.Qiang, Cross-Cultural Understanding of Con-

struction Project Managers’ Conceptions of Their Work.Journal of Construction 
Engineering and Management, 2009.135(6).
16.Zhang, S.and X.Liang.Culture Studies in International Construction Contract-
ing: an Overview.in International Conference on Multi-National  Construction 
Projects:“Securing high Performance through Cultural awareness and Dispute 
Avoidance”.2008.Shanghai, China.
17.Pheng, L.S.and C.H.Y.Leong, Cross-cultural project management for 
international construction in China.International Journal of Project Management, 
2000.18(2000): p.307-316.
18.Bjørseth, S.V., The Impact of Cultural Differences on Project Management 
in the Norwegian Oil and Gas Industry, in Dublin Business School.2013, Dublin 
Business School: Ireland.p.86.
19.Kivrak, S., et al.Impacts of cultural differences on project success ın con-
struction.in 25th Annual ARCOM Conference.2009.Nottingham, UK: Association 
of Researchers in Construction Management.
20.Koivu, T., et al., Institutional Complexity Affecting the Outcomes of Global 
Projects.2004, VTT Technical Research Centre of Finland.
21.Yung, P., A New Institutional Economic Theory Of Project Management.Jour-
nal of Business Economics and Management, 2012.16(1): p.228–243.
22.Kuusisto, J., Essays on managing cultural impacts in multinational projects 
2012, Aalto University School of Business: Finland.
23.Ainamo, A., et al., Global projectsm: Strategic perspectives.Scandinavian 
Journal of Management, 2010.26(2010): p.343-351.
24.Aaltonen, K.and J.Kujala, A project lifecycle perspective on stakeholder 
influence strategies in global projects.Scandinavian Journal of Management, 
2010.26(2010): p.381-397.
25.Orr, R.J., et al., Global Projects: Distinguishing features, drivers, and 
Challenges, in Global Projects: Institutional and political challenges, W.R.Scott, 
R.E.Levitt, and R.J.Orr, Editors.2011, Cambridge University Press: New 
York.p.15-51.
26.Javernick-Will, A.N.and R.E.Levitt, Mobilizing Institutional Knowledge for 
International Projects.Journal Of Construction Engineering And Management, 
2010.136(4): p.430-441.
27.Zidane, Y.J.-T., A.Johansenb, and A.Ekambaramb, Megaprojects - Challeng-
es And Lessons Learned.Procedia.Social And Behavioral Sciences, 2013.74: 
p.349–357.

 




