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سرمقاهل

اخیرا آقای دکتر فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد 
کشــور در اظهارات قابل تاملی گفته است 
توســعه صادرات خدمات فنی مهندسی در 
شــرایط تحریم، یکی از اولویت های کشور 
است و نقش بانک توســعه صادرات در این 
زمینه بسیار مهم قلمداد می شود. این سخن 
ایشــان تاییدی بر این نکته است که یکی از 
هدف گذاری های مهم کشــور در شــرایط 
محدودیت صادرات نفتی، توســعه صادرات 
غیر نفتی به ویژه خدمات فنی مهندسی است. 
این سیاست گرچه با رشد توان مهندسی و 
نیروی انسانی و توانایی شرکت ها و پیمانکاران 
ایرانی درســالیان اخیــر از جنبه هایی مثل 
توسعه دانش فنی و خلق درآمدهای ارزی و 
در نهایت رقابت پذیر کردن توان مهندسی 
و فنی مورد توجه سیاســتگذاران و مطالبه 
جامعه خدمات فنی بوده اســت اما در دوره 
اخیر این رویکرد بیش از گذشته در دستور 
کار نهاد سیاستگذار بوده است که البته علت 
آن تنگ تر شدن حلقه فشارهای اقتصادی و 

تحریم های ظالمانه است.
تحریم های ظالمانــه ای که با خروج آمریکا 

در دوره ریاســت جمهوری ترامپ از برنامه 
توافــق جامع ایــران و گروه 1+5 شــدت 
گرفت، همه بخش های مالی، تجاری، بانکی، 
صنعتی و خدماتی کشور را تحت تاثیر قرار 
داده اســت اما بخشی که کمتر به آن توجه 
می شود و در عین حال بسیاری از مشکالت 
را همزمــان تجربه می کند صادرات خدمات 
فنی مهندسی اســت. صادراتی که به دلیل 
دیده نشدن در آمار گمرک کمتر به آن توجه 
می شود اما ارزش افزوده زیادی برای اقتصاد 
ایران در پی دارد. بنابراین اظهارات اخیر آقای 
دکتر دژپسند می تواند چشم انداز بهتری در 
مقابل سیاستگذاران و نهادهای متولی قرار 
دهــد و آنان را با اتخاذ رویکرد های حمایتی 
و تشویقی قابل قبولی برای توسعه صادرات 

خدمات فنی و مهندسی ترغیب کند.

قبل از هر چیز باید در نظر داشــت ایران با 
بهره منــدی از نیروهای متخصص و دانش 
فنی قابل قبول در حوزه های مختلف فنی از 
این اقبال برخوردار است که به کانونی برای 
صدور خدمات فنی و مهندسی به کشورهای 

همسایه تبدیل شود. مشروط به آنکه امکانات 
و بســترهای الزم برای پاســخ مطلوب به 
تقاضاهای کشــورهای همســایه بخصوص 
عراق و افغانستان برای دریافت خدمات فنی 
و مهندســی در پروژه های مختلف عمرانی، 
با رویکــرد حمایتی فراهم شــود. به عنوان 
مثال اگر یک شــرکت پیمانکاری ایرانی در 
بازســازی یک جاده در افغانستان در رقابت 
با رقبای منطقه ای خودش برنده می شود، 
بایــد قبل از هر چیز امتیاز صادرات خدمات 
فنی و مهندســی برای کشورمان  آن هم در 
دوران تحریم و جنگ اقتصادی مورد توجه 
بخش های مختلف قرار گیرد که اولین الزام 
آن حمایت هــای ضــروری بانک های عامل 
مانند بانک توسعه صادرات است، که باید در 

عمل اتفاق بیفتد.
شرط توسعه و صدور خدمات فنی، مهندسی 
تدویــن و حاکمیت یــک برنامه یکپارچه و 
استراتژی ملی است تا هر نهادی جایگاه خود 
را در آن به درســتی بداند و به وظایف خود 
به روشنی پایبند باشد. نباید از این واقعیت 
غفلــت کرد که یکی از دالیل عدم توســعه 

سرمقاله

پیش نیازهای صادرات 
خدمات فنی - مهندسی
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خدمات فنی و مهندسی در حوزه صادرات، 
نبود برنامه یکپارچه و هدف گذاری مشخص 
و نقشــه راه در ایــن حوزه اســت. البته در 
ســالهای اخیر تحوالت خوبی در این بخش 
شکل گرفته و دولتمردان بخصوص دستگاه 
دیپلماسی تالش کرده از این ضرورت حمایت 
کند و بخشی از موانع نیز تا حدودی مرتفع 
شده است اما میان آنچه که هست و می تواند 
یا باید باشد، هنوز فاصله قابل توجهی وجود 
دارد که ضرورت تبدیل این رویکرد مطلوب 
به یک استراتژی مدون را گوشزد می کند.   

 از جملــه موانعی که در قبال توســعه این 
رویکرد وجود دارد استیالی بخش های شبه 
دولتی همان بخش معروف به خصولتی است 
که با استفاده از برخی از رانت ها و حمایت های 
ویژه عرصه را بر بخش خصوصی تنگ کرده 
اســت. از نظر مدیریت عقالنی و نگاه ملی،  
اکنون که در جنگ اقتصادی هســتیم باید 
از ظرفیت های موجود بهره برداری بهتری به 
عمل بیاوریم و از پتانسیل های همه تشکل ها 
و نهاد هایی کــه ارتباطــات مثبت جهانی 
دارند، بهره برداری کنیم اما فراموش نکنیم 
که بخش خصوصــی از ظرفیت های بهتری 
برای عملکرد عمرانی بین المللی برخوردار 
اســت و سایر امکانات در راستای حمایت از 
این بخش بسیج شود. به عنوان مثال رویکرد 
کشور ترکیه در سالهای اخیر می تواند یک 
الگوی قابل ســنجش باشــد. مطالعه نحوه 
پیشرفت این کشور در توسعه خدمات فنی 
و مهندسی نشان می دهد که آنها با در پیش 
گرفتن اســتراتژی یکپارچه گام های بزرگی 
در نیل بــه موفقیت برداشــته اند. معروف 
است که در هیات هایی که سفرهای رسمی 
مقامات ارشــد این کشور به خصوص رئیس 
جمهــور این کشــور را همراهی می کنند، 
فعاالن بخش های مختلف خصوصی به همراه 
مســئوالن بانک های حامی توسعه و صدور 
خدمات و کاالهای ترکیه جایگاه ویژه دارند. 
این رویکرد نشانگر آن است که دولت در حوزه 
 سیاستگذاری و پشتیبانی دیپلماسی، بانکی
 و ... به مسئولیت های خود کامال واقف است و 
این وقوف که به مرور به یک امر نهادی تبدیل 
شده و از حوزه عالقمندی دولت ها به حوزه 
مسئولیت ها و وظایف آنها تغییر یافته است، 
بستر مناسبی را برای فعالیت های هدفمند و 
موفق شرکت های دانش محور و مهندسی - 
فنی فراهم ساخته است و بی جهت نیست که 
ترکیه از نظر جایگاه صدور خدمات مهندسی 

و فنی در حال بهبود و ارتقای مداوم است.
به رغم اینکه کارشناسان و فعاالن این حوزه 
معتقدند توسعه خدمات فنی و مهندسی یک 
فعالیت فرابخشی است و این موضوع پتانسیل 
آن را دارد کــه یک مرجع تصمیم گیری و 
نظارتی رسمی در سطح باال داشته باشد، اما 
ما هنوز شاهد پراکندگی مراکز تصمیم گیری 

و پشتیبانی هستیم. 
شاید یک دلیل پیچیدگی موضوع آن است 
کــه خدمات فنی و مهندســی یک ارتباط 
کاالیی یا فیزیکی نیســت کــه صادرات آن 
ملموس باشــد و وجهی در قبال آن دریافت 
شــود. بلکه صدور خدمات فنی و مهندسی 
در قالب طرح های زمان بری اتفاق می افتد 
که ممکن اســت مدت اجــرای این طرح ها 
چند ســال به طــول انجامــد از جمله این 
طرح ها می توان به ســاختمان ســازی، راه 
اندازی ماشین آالت، خطوط تولید و انتقال 
فنــاوری، طرح های دانش بنیــان، آموزش، 
استانداردسازی، مدیریت کنترل کیفیت، راه 
اندازی آزمایشــگاه ها، کالیبراسیون و انتقال 

نیرو اشاره کرد.
از طرف دیگر عمده مشــتریان خدمات فنی و 
مهندســی ایران، کشورهای خاورمیانه به ویژه 
عراق، سوریه و افغانستان هستند و از آنجا که 
صادرات خدمات فنی و مهندسی زمان بر است 
ارتباط مستقیمی با مناسبات اقتصادی، فرهنگی 

و سیاسی بین ملت ها و دولت ها پیدا می کند.
در چنیــن وضعیتــی سیاســتگذاری های 
معطوف به توســعه صــدور خدمات فنی و 
مهندسی باید به صورت شفاف زمینه توسعه 
فعالیت های مستمر را با توجه به تحریم ها، 
نوسان قیمت ارز )موضوع نحوه بازگشت ارز( 
و مصایب مبادالت بانکی و تجاری و ... را در 

نظر بگیرد تا پیمانکاران و شرکت ها مربتط 
با این موضوع فعالیت های خود را به صورت 
رسمی و شفاف در پیش بگیرند و به وقت نیاز 
به حمایت های دیپلماتیک یا سطوح رسمی 

از این پشتیبانی ها برخوردار باشند. 
سخن آخر این است که مسئوالن و مدیران 
ارشد به این موضوع توجه اکید داشته باشند 
که شــرایط موجود حتی با تحریم های سه 
سال قبل بســیار متفاوت اســت. در دوره 
تحریم قبلی که سازمان ملل اعمال کرده بود، 
بخش اصلی و عمده فعالیتهای اقتصاد ایران 
و صادرات خدمات فنی مهندسی در جریان 
بود و ضربه ویرانگری به آن وارد نشــده بود. 
در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندســی 
نیز شرکت ها مسائل شان را حل می کردند، 
اگرچــه حجم راضــی کننده ای نبــود، اما 
همچنــان فعالیت ادامه داشــت. اما اکنون 
شــرایط هم در حوزه اقتصاد و تجارت کالن 
و هم در حوزه صادرات خدمات مهندسی و 
فنی بســیار متفاوت و حتی می توان گفت 
نفسگیر شده اســت. به رغم اینکه پتانسیل 
صادرات خدمات فنی مهندسی ایران ساالنه 
می تواند دهها میلیارد باشد اما از این مقدار 
حدود یک میلیارد دالر محقق می شود. که 
یــک دلیل آن تحریم های ویرانگر و ظالمانه 
است و مســیر فعالیت ها را با مشقت فراوان 

مواجه ساخته است. 
این در حالی اســت که فعاالن این حوزه ها و 
بخش ها عالوه بر آن مصایب، در داخل کشور 
نیز با مســائل و مشــکالتی مواجه اند که به 
بخشی از آنها اشــاره شد و امید است با عزم 
جدی تر و رویکرد ملی، موانع موجود از پیش 
روی فعاالن برداشته شود و استراتژی روشن و 
بهتری در حوزه صادرات کاالیی کشور از جمله 

خدمات فنی و مهندسی اتخاذ و اجرا شود.  
با توجه به تعدد نیروهای متخصص و ماهر 
در صنعت احــداث و از طرف دیگر کاهش 
اعتبــارات عمرانــی که منجــر به تضعیف  
اشتغال این نیروها شــده است، سندیکای 
شرکت های ســاختمانی ایران  اعتقاد راسخ 
دارد بسترســازی صــدور خدمــات فنی و 
مهندســی ضمن ارزآوری می تواند کاهش 
اشتغال نیروهای متخصص داخلی را جبران 
کند  و  مانع از مهاجرت آنها به  کشــورهای 

خارجی شود. 

 کارشناسان و فعاالن  معتقدند 
توسعه خدمات فنی و مهندسی 

یک فعالیت فرابخشی است و این 
موضوع پتانسیل آن را دارد که 

یک مرجع تصمیم گیری و نظارتی 
رسمی در سطح باال داشته باشد، 

اما ما هنوز شاهد پراکندگی مراکز 
تصمیم گیری و پشتیبانی هستیم 
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دکتــر فرهاد دژپســند وزیــر اقتصاد طی 
ســخنانی در جلســه مجمع عمومی بانک 
توسعه صادرات، توســعه صادرات خدمات 
فنی مهندســی در شرایط تحریم را، یکی از 
اولویت های کشور دانست و گفت: کشورهای 
همســایه، به دلیل نیازهای زیر ســاختی و 
توسعه ای، مقاصد خوبی محسوب می شوند.

دژپســند اظهار داشــت: وقتی درآمد نفتی 
کاهش می یابد، بانک توســعه صادرات باید 
از یک ســو با کمک به صــادر کنندگان، به 
افزایــش صادرات غیر نفتــی کمک کند و 
از ســوی دیگر با بکار گیری سیاســت های 
ترغیبی، آنها را  در  بازگشــت ارز حاصل از 
صادرات به کشور تشویق نماید. وی با تاکید 
بر نقش مشــورتی و هدایتی بانک توســعه 
صــادرات برای صادر کنندگان، تصریح کرد: 
با توجه به شرایط ارزی کشور، بانک توسعه 
صــادرات باید صادر کنندگان را به ســمت 
روش های مختلف تامیــن ارز و باز پرداخت 
تســهیالت ارزی هدایت کند. رییس مجمع 
عمومی بانک توســعه صادرات با اشــاره به 
صورت های مالی ارایه شده در جلسه مجمع، 
عملکرد این بانک در سال 139۷ را با توجه 
به شــرایط تحریم، مطلوب و در خور تقدیر 
خواند و گفت: ویژگی بانک توسعه صادرات 
در مقایسه با سایر بانک ها، چاالکی آن از نظر 
سرعت و کیفیت خدمات، پایین بودن میزان 
اموال مازاد و باال بودن میزان بهره وری آن با 

تکیه بر فنآوری و نیروی انســانی متخصص 
اســت. وی گفت: ترکیب مشــتریان بانک 
توســعه صادرات به گونه اي است که عمده 
آنها به دلیل کار با دنیاي خارج با فنآوری های 
روز آشنایي دارند به همین دلیل این بانک با 
استفاده از این مزیت، در ارائه خدمات جدید 
و دیجیتالیزه کردن فرآیندها، نقش پیشرو 

ایفا کند.

ایران ۴۰ میلیارد دالر ظرفیت 
صادرات خدمات فنی دارد

رییس کمیســیون صدور خدمــات فنی و 
مهندســی انجمن انبوه ســازان مســکن و 
ســاختمان اســتان تهران گفت: ظرفیت 
صــادرات خدمات فنی و مهندســی ایران 
۴۰ میلیارد دالر برآورد شــده که تحقق و 
دســتیابی به آن، نیاز به مشارکت جمعی و 

یکپارچگی تشکل های این بخش دارد.
به گزارش روز شــنبه ایرنا بــه نقل از اتاق 
بازرگانــی تهــران؛ داود آدینــه در جمــع 
نمایندگان بخش خصوصی در صنعت احداث 
در اتاق تهران راه های توسعه صادرات خدمات 
فنی و مهندسی را تشریح کرد. فعاالن حاضر 
در این نشست ضمن یادآوری توان صادرات 
این بخش به میزان ۴۰ میلیارد دالر، تاکید 
کردند: چنانچه دســتگاه های دولتی جای 
پیمانکاران بخش خصوصی را اشغال نکنند، 

این مهم تحقق خواهد یافت.

ظرفیت باالی فنی و انسانی در 
کشور صنعت ساخت و احداث 

بهمن عشــقی، دبیرکل اتاق تهــران نیز در 
این نشســت، با اشاره به ظرفیت باالی فنی 
و انسانی در صنعت احداث کشور افزود: توان 
صادراتــی این بخش می تواند به میزان قابل 

توجهی گسترش یابد.
وی اضافه کرد: برای رشــد صادرات خدمات 
فنی و مهندسی کشور، باید مثلث کارآمدی 
میان اتاق بازرگانی تهران، انجمن انبوه سازان 
استان تهران و وزارت امور خارجه شکل گیرد 
تا با تقویت دیپلماسی اقتصادی، بازار احداث 
دیگر کشورها را به روی شرکت ها و مهندسان 

ایرانی باز کرد.

کشور جهش اشتغال فزاینده در 
 احمد خرم، رییس سازمان نظام مهندسی 
ســاختمان کشــور، نیز در این نشست، در 
ســخنانی تالش برای حرکت در چارچوب 
منافع عمومی و مــردم را مورد تاکید قرار 
داد و گفــت: چنانچه صادرات خدمات فنی 
و مهندســی ایران بر ریل رونق قرار گیرد، 
شــاهد جهش اشــتغال فزاینده در کشور 

خواهیم بود.
وی با اشــاره به اینکه اکنون نزدیک به 55۰ 
هزارنفر مهندس ساختمان در سازمان نظام 
مهندسی ســاختمان عضویت دارند، گفت:  
عالوه براین حدود ۲5۰ هزار نفر مهندس نیز 

خارج از این سازمان فعالیت می کنند.
به گفته خرم، صنعت ساختمان ایران بیش از 
دو برابر ایاالت متحده آمریکا مهندس دارد اما 
در طول چهار دهه گذشته نتوانسته  از ظرفیت 
باالی این بخش در توسعه کشور استفاده کند.

به گــزارش ایرنا،صادرات خدمــات فنی و 
مهندســی به شــکل قانونی از سال 13۷3 
مجاز شــد و پیش از آن، این نوع صادرات، 
به نوعی ممنوعیت داشت، اما صادرات فنی 
و مهندسی در سال نخست که سال 13۷5 

بود، ۷5 میلیون دالر ارزآوری کرد.
 سال 1381 دولت برای صادرات خدمات فنی 
و مهندسی جایزه صادراتی اختصاص داد، این 
امر سبب شــد تا به اعتقاد دست اندرکاران، 
شیب منحنی این بخش از صادرات کشور از 

رشد سالیانه 1۶ به ۴۰ درصد برسد.
 سال 139۰ دولت تصمیم گرفت، مشوق های 
صادراتی را حذف کند و پس از این تصمیم، 
ارزش صــادرات خدمات فنی و مهندســی 
سقوط کرد و تشدید تحریم ها نیز مزید علت 

شد و تاکنون نتوانسته خود را بازیابد.

دكتر فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصاد و دارایی:

توسعه صادرات خدمات فنی مهندسی
 از اولویت های كشور است

نشست



 پیام آبادگران                                  
شهریورماه  1399

 شماره 389

11

گفت وگوی   چهل و یکمین نشســت شــورای 
دولــت و بخــش خصوصــی اســتان فــارس بــا 
دو دســتور جلســه اصلــی الــزام اخــذ پروانــه 
بهداشــتی و مســئول فنی شرکت های پخش 
و  شــیراز  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  ســوی  از 
بررســی مشــکالت ویژه پیمانــکاران هم زمان 
با افزایش شــدید قیمت مواد اولیه در ســالن 

شهید قاضی استانداری فارس برگزار شد.
جمال رازقــی، رئیس اتــاق بازرگانی، صنایع، 
کشــاورزی شــیراز در ایــن جلســه با  معــادن و 
گروه های مختلف فعاالن  اشاره به مشکالت 
که  گفت: در شــرایط فعلی  اقتصادی اســتان 
کشور در شرایط پیچیده ای قرار دارد  اقتصاد 
و بخــش اقتصادی بــا آســیب های متعددی 
روبــرو اســت مســائل و مشــکالت هــر فعــال 
که به اتاق بازرگانی فارس مراجعه  اقتصــادی 
کرده  کرده باشــد را تا حصول نتیجه پیگیری 

و می کنیم و این را بر خود وظیفه می دانیم.
افــزود: انتظــار مــا به عنــوان نماینــده  رازقــی 

دســتگاه های  از  اســتان  خصوصــی  بخــش 
رونــد  در  تســریع  بــرای  همــکاری  اجرایــی 

پیگیری مشــکالت داخلی فعــاالن اقتصادی 
که تحریم ها فشــارهایی  اســت و در شــرایطی 
بخــش  کــرده  وارد  خصوصــی  بخــش  بــر  را 
کمیت باید همدردی و همراهی بیشتری  حا

با بخش خصوصی داشته باشد.
او در بخــش دیگــری از ســخنان خــود نیــز بــا 
کارت هــای بازرگانــی در  اشــاره بــه مشــکالت 
کــرد: متأســفانه هنــوز مشــکل  کشــور اظهــار 
کارت های بازرگانی حل نشده  صدور و تمدید 
کــه درخواســت داریــم اســتاندار فــارس ایــن 
موضــوع را بــه معــاون اول رئیس جمهوری و 

کند. کشور اعالم  وزیر 
کرد: در این شــرایط اقتصادی و  رازقی اضافه 
کارتی صادر و  که  تحریم، بیش از ۲ ماه است 
تمدید نشــده و فعالیت تعداد قابل توجهی از 

صادرکنندگان متوقف شده است.
بــا  برخــورد  دولــت  وظیفــه  داد:  ادامــه  او 
متخلفــان و نــه برخــورد نامتعــارف بــا همــه 

فعاالن اقتصادی است.

در نشست شورای گفت وگوی استان فارس مطرح شد

قانون گذار برای نجات
  پیمانکاری همراهی كند

 رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی شیراز :

در شرایط فعلی که اقتصاد کشور در 
شرایط پیچیده ای قرار دارد و بخش 

اقتصادی با آسیب های متعددی روبرو 
است مسائل و مشكالت هر فعال 

اقتصادی که به اتاق بازرگانی فارس 
مراجعه کرده باشد را تا حصول نتیجه 

پیگیری کرده و می کنیم و این را بر 
خود وظیفه می دانیم.
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افــزود: در چهارماهــه نخســت ســال  رازقــی 
کشــور  13۹۹، ۴0 درصــد صــادرات غیرنفتــی 
از دســت رفته اســت، البته در اســتان فارس 
به لحاظ وزنی افتی در صادرات نداریم بلکه 
گر مشــکل صدور و  رشــد هم داشــته ایم امــا ا
کارت هــای بازرگانی رفع نشــود قطعًا  تمدیــد 
صــادرات  جــدی  افــت  دوم  شــش ماهه  در 

خواهیم داشت.

شاخص فرهنگ وفای به عهد و 
صداقت و درستی نامناسب ترین 

مؤلفه امنیت سرمایه گذاری در 
فارس

در ادامــه ایــن جلســه عضــو هیــات رئیســه 
کشــاورزی  اتــاق بازرگانــی، صنایع، معادن و 
گفــت: بررســی رتبه اســتان فارس  شــیراز نیز 
در مؤلفه های امنیت سرمایه گذاری در سال 
13۹8 نشــان می دهــد متأســفانه در برخــی 
گرهــا ماننــد فرهنــگ وفــای بــه عهــده و  نما
صداقت و درســتی به عنوان نامناســب ترین 

مؤلفه شناخته شده است.
گــزارش بررســی نتایــج  یلــدا راهــدار بــا ارائــه 
ســرمایه گذاری  امنیــت  شــاخص  کاهــش 
کــرد: بــا توجــه به  اســتان در ســال ۹8 بیــان 
کشــورهای  محدودیــت منابع ســرمایه برای 

و  ســرمایه گذاری  بــر  کیــد  تأ درحال توســعه 
کلیدی اهمیت  تخصیــص آن به بخش های 
کشــور مــا نیز بایــد به بحث  زیــادی دارد و در 
امنیت ســرمایه گذاری توجــه ویژه ای صورت 

بگیرد.
گزارش شــاخص  او ادامه داد: بر اســاس این 
در  ایــران  در  ســرمایه گذاری  امنیــت  کل 
زمســتان 13۹8، 5.8۴ از 10 ســنجیده شــده 

که 10 بدترین حالت است.
اصلــی  شــاخص  هفــت  افــزود:  راهــدار 
امنیــت  شــاخص  تشــکیل دهنده 
کالن،  ســرمایه گذاری شــامل ثبــات اقتصــاد 
فرهنــگ وفای به عهد و صداقت و درســتی، 
تعریــف و تضمین حقوق مالکیت، شــفافیت 
ثبــات  دولــت،  عملکــرد  اداری،  ســالمت  و 
رویه هــای  و  مقــررات  پذیــری  پیش بینــی  و 
اجرایی، مصونیت جان و مال شــهروندان از 

تعرض است.
گــزارش مرکز پژوهش های  راهدار با اشــاره به 
مجلس شورای اسالمی از مؤلفه های امنیت 
کــرد: مقــدار  بیــان  ایــران  ســرمایه گذاری در 
عــددی ایــن شــاخص در پاییــز 13۹8، 6.1۲ 
که هم زمــان بــا ناامنی های  محاســبه شــده 
بعــد از افزایــش قیمــت بنزیــن در آبــان مــاه 

13۹8 بوده است.
کرد: بر اســاس آمار شاخص عملکرد  او اظهار 
دولــت در ســال ۹8 نامناســب ترین وضعیت 
را دارد و شــاخص های مصونیت جان و مال 
شــهروندان از تعرض وضعیت مناســبی را در 

میان سایر شاخص ها دارد.
کــرد: در این زمینــه به صورت  راهــدار اضافــه 
و  دولــت  عملکــرد  شــاخص های  میانگیــن 
تعریــف و تضمین حقوق مالکیت در اســتان 

 در مشكل صادرات باید واقعیت ها 
به مردم گفته شود، مشكالت در این 
زمینه تنها به دولت برنمی گردد، مگر 

دولت جمهوری اسالمی ایران تحریم ها 
را وضع کرده است؟

  یكی از مشكالت اساسی در اقتصاد، 
تورم و موضوع واردات و صادرات 

تحریم است، با توجه به مسئله 
FATF اگر جنسی صادر شد به راحتی 
نمی توانیم پول را برگشت دهیم و این 

یک واقعیت است.

شورای وگتفگ
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شــاخص  نامناســب ترین  به عنــوان  کشــور  و 
ارزیابی شده اند.

عضو هیات رئیســه اتاق شــیراز ادامــه داد: بر 
گزارش امنیت ســرمایه گذاری در  اســاس این 
فارس در زمستان ۹8 معادل 5.80 از 10 بوده 
کــه نســبت بــه پاییــز ۹8 در حــدود 5 درصــد 

وضعیت مساعدتر شده است.
شــاخص  به طورکلــی  همچنیــن  افــزود:  او 
اســتان در ســال ۹8  امنیــت ســرمایه گذاری 
که نســبت به سال  معادل 5.۹3 بوده اســت 

قبل از آن 6 درصد بهبود یافته است.
خ ها  کرد: با توجه به نوسان نر راهدار تصریح 
که از آثار غیرمستقیم شیوع  در بازار در بازار ارز 
کرونا بــوده، می توان انتظار داشــت  ویــروس 
شــاخص امنیت سرمایه گذاری در بهار 13۹۹ 

نسبت به زمستان 13۹8 بدتر شود.
فــارس  اســتان  وضعیــت  بــه  اشــاره  بــا  او 
بررســی  افــزود:  ســرمایه گذاری  امنیــت  در 
امنیــت  فــارس در مؤلفه هــای  رتبــه اســتان 
ســرمایه گذاری در سال 13۹8 نشان می دهد 
عهــده  بــه  وفــای  فرهنــگ  مؤلفــه  بــر  عــالوه 
ماننــد  مؤلفه هایــی  درســتی؛  و  صداقــت  و 
شــفافیت و سالمت اداری، تعریف و تضمین 
نامناســب ترین  به عنــوان  مالکیــت  حقــوق 

مؤلفه در استان وجود دارد.
مریم حق جو، نماینده اتاق شیراز نیز با ارائه 
گــزارش شــاخص مدیــران خریــد )شــامخ( در 
گفــت: طبــق نظرســنجی های  مردادمــاه ۹۹ 
کشــور،  انجــام شــده از بنگاه هــای اقتصادی 
اقتصــاد  کل  بــرای  شــاخص مدیــران خریــد 
۴6 اعــالم  ایــران در مردادمــاه جــاری ۴3 / 
که این میزان نســبت بــه تیرماه  شــده اســت 
۹۹ تغییر چندانی نداشــته اســت به طوری که 
گزارش ملی نشان می دهد بخش  نتایج این 
صنعــت و خدمــات در مردادمــاه در وضعیت 

نامناسبی بوده است.
او ادامــه داد: همچنیــن بر اســاس داده های 
به دســت آمده از بنگاه هــای بخــش صنعت، 
ایــن  در  صنعــت  خریــد  مدیــران  شــاخص 
کــه نســبت بــه ماه  مدت زمــان۴8.06 اســت 
که  کاهــش قابل توجهــی داشــته اســت  قبــل 
این آمارها نشــان می دهد بیشــتر بنگاه های 
اقتصــادی ایــن بخش در مردادمــاه وضعیت 

ارزیابــی  تیرمــاه  از  بدتــر  را  خــود  کســب وکار 
کرده اند.

دستگاه قانون گذار برای نجات بخش 
کنند پیمانکاری همراهی بیشتری 

در ادامــه ایــن جلســه اســتاندار فــارس هــم 
شــورای  و  قانون گــذاری  دســتگاه  گفــت: 
کنند تا ما بخش بزرگی  نظارتی باید همراهی 
به نام بخش پیمانکاری در اســتان را نجات 

دهیم.
بــه مشــکالت  اشــاره  بــا  عنایــت اهلل رحیمــی 
کــرد:  پیــش روی پیمانــکاران اســتان بیــان 
که این  انتظار ما از شورای نظارتی این است 
کنند، طبیعی است  مشکالت را بیشــتر درک 
وقتی درخواســت می کنیــم در قیمت مصالح 
یــا قیمــت اجــرا تجدیدنظــر شــود بــا توجه به 
کشــور و شــرایط خاص تورمی  شــرایط جدید 

است.
شــورای  و  قانون گــذاری  دســتگاه  افــزود:  او 
تــا مــا بخــش  کننــد  نظارتــی بایــد همراهــی 
بزرگــی بــه نــام بخــش پیمانــکاری را نجــات 
کارها بــه نتیجه  گــر همراهی نشــود  دهیــم، ا
دچــار  مختلفــی  بخش هــای  و  نمی رســد 

مشکل می شوند.
کــرد: بــا توجــه فراهــم شــدن  رحیمــی اظهــار 
تســهیالتی در بخش ســاختمان، انتظار این 
اســت در آینده نزدیک تغییرات قابل توجهی 

در موضوع ساختمان داشته باشیم.
کارگران بیکار شــده  کرد: بازگشــت  وی اضافه 
ناشی از بیماری کرونا به کارگاه ها نیز می تواند 
شــاخص های  و  باشــد  اثرگــذار  آینــده  در 
اشــتغال در اســتان را به سمت شاخص های 

پایدارتری سوق دهد.
اســتاندار فارس در بخش دیگری از ســخنان 
خــود با بیان اینکــه باید پرداخت تســهیالت 
کرونا بــه بنگاه های اقتصادی آســیب دیده از 
کمک الزم به  کرونــا پیگیری شــود تا ســریع تر 
بخــش خصوصی صورت بگیــرد ادامه داد: از 
که برای پرداخت تســهیالت  مجموع مبلغی 
کرونا پیش بینی  به بنگاه های آســیب دیده از 
کشور جذب  کمتر از 30 درصد در سطح  شده 

شده است.
ایــن  جــذب  بــرای  بایــد  گفــت:  رحیمــی 

تســهیالت در اســتان برنامه ریــزی شــود و از 
که بیشترین جذب  تجربه های اســتان هایی 

را در این زمینه داشتند، بهره ببریم.
امــور  هماهنگــی  معــاون  از  همچنیــن  او 
خواســت  فــارس  اســتانداری  اقتصــادی 
اقتصــادی  معــاون  تــا  کنــد  پیگیــری 
وزیــر  اقتصــادی  معــاون  رئیس جمهــوری، 
کشــور به اســتان سفر  گمرک  خارجه و رئیس 
کارگــروه ملی رفــع موانع  کننــد و یــک جلســه 

تولید نیز در استان برگزار شود.
و  صــدور  پیشــروی  مشــکل  بــه  رحیمــی 
و  کــرد  اشــاره  بازرگانــی  کارت هــای  تمدیــد 
کــرد: در ایــن زمینــه باید مشــکالت  تصریــح 
بــه همراه مصادیق و راهکار مشــخص شــود 
تــا راهکارهــای قانونــی شناســایی و دنبــال 

شود.
گر بــه بخش خصوصی بگویند  او ادامــه داد: ا
خــودت  بــرای  ارز  و  بدهــد  انجــام  صــادرات 
کشــور  باشــد خوشــحال می شــود اما شــرایط 
بایــد  حتمــًا  ارز  ایــن  کــه  اســت  به گونــه ای 

برگردانده شود.
گفــت: در مشــکل صــادرات  اســتاندار فــارس 
باید واقعیت ها به مردم گفته شود، مشکالت 
در ایــن زمینه تنها به دولت برنمی گردد، مگر 
دولــت جمهــوری اســالمی ایــران تحریم ها را 

کرده است؟ وضع 
رحیمی افزود: یکی از مشــکالت اساســی در 
اقتصــاد، تورم و موضوع واردات و صادرات 
 FATF تحریــم اســت، بــا توجــه بــه مســئله
گر جنســی صادر شــد به راحتی نمی توانیم  ا
پــول را برگشــت دهیــم و ایــن یــک واقعیت 

است.
بخــش  تالش هــای  از  تشــکر  بــا  پایــان  در  او 
گفت: ایــن تالش ها باعث  خصوصــی اســتان 
شده در بخش صادرات، روند ثابت گذشته را 
با یک شیب صعودی مالیم دنبال می کنیم و 
گورهــای تحریم ها و مباحث انتقال  گیر و  گر  ا
بین المللــی  حمل ونقــل  هزینه هــای  و  پــول 
و ریســک بیمــه و ســود بانکــی مترتــب بر این 
موضوعــات نبــود صادرات ســرعت بیشــتری 

داشت.
31شهریور
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 نشست

صنعت ساختمان یکی از بزرگترین بخش های 
اقتصادی کشور است. این صنعت پس از نفت 
به عنوان یکی از صنایع فرصت آفرین برای 
رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص داخلی 

و اشتغال زایی به شمار می رود.
صنعت ســاختمان در بســیاری از کشورها 
از جملــه ایران نقشــی انکارناپذیر در تولید 
فرصت های ســرمایه گذاری و تولید ثروت 
و ارزش افزوده در اقتصــاد دارد. با توجه به 
ارتباط تنگاتنگ ساخت و ساز با بخش های 
باالدست و پایین دســت خود مانند فلزات 
اساســی و کانی های غیرفلــزی و خدمات 
امالک و مســتغالت، می تــوان به اهمیت 

جایگاه این صنعت در اقتصاد کشور پی برد.
بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که رشد 
ارزش افــزوده، تخصیص بودجــه   عمرانی 
و حضور موثر بخــش خصوصی در صنعت 
ساختمان می تواند بر روند چرخه ی اقتصادی 
کشور تاثیر داشته باشد. امروزه در کشورهای 
در حال توســعه بیش از ســی و پنج درصد 

فرصت های شغلی به طور مستقیم و یا غیر 
مســتقیم در حوزه صنعت ســاختمان قرار 

گرفته است.

نقش تحریم در صنعت ساختمان
به گــزارش ایرنا، مرکز پژوهش های مجلس 
چشم انداز رشد اقتصادی سال نود و هشت 
را در بهترین حالت منفی چهار و نیم درصد 
و در بدتریــن حالت منفی پنج و نیم درصد 
تخمین زده بود. اگر چه بخش نفت ضربه ی 
بیشــتری را از تحریم ها خورد، اما تجربه ی 
تحریم هــای قبلی و بررســی تاثیر آن ها بر 
اقتصــاد ایران نشــان می دهــد که صنعت 
ســاختمان بعد از نفت بیشترین آسیب را از 
شرایط تحریم پذیرفت. پیش بینی شده بود 
با توجه به ماهیت نسبتا مشابه تحریم های 
اقتصــادی جدید بــا تحریم هــای قبلی و 
افزایش ســطح قیمت ها برای تولیدکننده و 
مصرف کننده و ثبات نسبی بودجه عمرانی 
دولت و سرمایه گذاری بخش خصوصی، رشد 
حقیقی صنعت ســاختمان نیز تحت تاثیر 
قرار گیرد؛ طوری که در صورت تداوم وضع 

صنعت ساختمان؛
 موتور محركه اقتصادی كشورها

مرکز پژوهش های مجلس چشم انداز 
رشد اقتصادی سال نود و هشت را در 
بهترین حالت منفی چهار و نیم درصد 

و در بدترین حالت منفی پنج و نیم 
درصد تخمین زده بود. اگر چه بخش 
نفت ضربه ی بیشتری را از تحریم ها 
خورد، اما تجربه ی تحریم های قبلی 

و بررسی تاثیر آن ها بر اقتصاد ایران 
نشان می دهد که صنعت ساختمان بعد 

از نفت بیشترین آسیب را از شرایط 
تحریم پذیرفت  

صنعت
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موجود بخش ساختمان در خوش بینانه ترین 
حالت رشد منفی پانزده درصدی را در سال 

نود و هشت داشته باشد.

گذاری  نقش سرمایه 
در صنعت ساختمان

ســرمایه گذاری در صنعت ســاختمان تنها 
زمانی می تواند باعث رشــد اقتصادی شود و 
دستاورد اقتصادی داشــته باشد که تزریق 
ســرمایه و تولید مسکن به صورت هدفمند 
باشــد و در نهایت موجب مصرف مســکن 
شــود؛ زیرا در صورتی که سرمایه های وارد 
شده به بخش ساختمان هدایت نشود، قیمت 
نهایی مسکن افزایش خواهد یافت و توانایی 
مصرف کنندگان واقعی مسکن را برای خرید 
کاهش خواهد داد. بنابراین ورود نقدینگی به 
صنعت ساختمان نیازمند تدوین استراتژی و 
سیاســت گذاری در جهت افزایش نرخ رشد 

مسکن است.

کنندگان  تاثیر عدم اطمینان مصرف 
در صنعت ساختمان

به گفته دکتر اجاقی کارشــناس مسکن در 
ارتباط با موضوع ســرمایه گذاری در صنعت 
ســاختمان دو نکته ی مهم وجود دارد. اول 
آن که میزان ســرمایه گذاری به انتظارات و 
چشم انداز عملکرد کلی اقتصاد وابسته است 
و در حالتی که چشــم انداز کلی اقتصاد به 
دالیل مختلف از جمله تحریم و نوع واکنش 
ایران دچار ابهام باشد، ســرمایه گذاران نیز 
ترجیح خواهند داد تصمیم به سرمایه گذاری 
را به تاخیر بیندازند. نکته   دوم رشــد منفی 
سرمایه گذاری در چند سال گذشته و میزان 
اســتهالک ســرمایه های موجود است که 
می تواند در بلند مدت به معنی کاهش روند 
رشد اقتصاد کشور باشد. این چالش می تواند 
یک مســئله   بلند مدت برای اقتصاد ایران 
باشد که حل کردن آن نیز کار چندان آسانی 

نخواهد بود.
بــا توجه به نقــش تحریم هــای اقتصادی، 
کاهش مخارج دولتی و خصوصی در صنعت 
ســاختمان، افزایش ســطح قیمت ها و نیز 
سطح باالی عدم اطمینان در اقتصاد، صنعت 
ساختمان ایران روزهای خوبی را نمی گذراند. 
رشــد قیمت واحدهای مسکونی در ماه های 
اخیــر و نقش مهــم آن هــا در کل بخش 
ساختمان از یک طرف دیگر باعث شده است 

انتظار رشد غیر متعارف از ساخت و ساز در 
سال جاری نداشته باشیم.

 صنعت ساختمان موتورمحرکه 
اقتصاد سریالنکا 

ســریالنکا را باید کشــوری در حال توسعه 
ارزیابی کرد، کشوری که بعد از پایان جنگ 
داخلی و ثبات سیاسی مبتنی بر دموکراسی 
در حال تالش برای توسعه و بازسازی کشور 

و به ویژه اقتصاد است.
تولید ناخالــص داخلی این کشــور حدود 
9۲ میلیارد دالر با رشــد متوسط ۲ درصد 
ارزیابی می شــود. عمده این درآمد حاصل 
صادرات )عمدتاً چای، ادویه، کائوچو، نارگیل 
و محصــوالت مرتبط(، درآمدهای ارســالی 
کارگران سریالنکایی شاغل در خارج از کشور 

و گردشگری است.
اما در سال ۲۰19 به دلیل حوادث تروریستی 
عید پاک، صنعت گردشگری در این کشور 
با آســیب های جدی روبه رو شــد. در سال 
۲۰۲۰ نیز شیوع ویروس کرونا هر سه منبع 
اول درآمدی این کشــور را بــا چالش های 
جدی روبه رو کرد. به همین دلیل پیش بینی 
می شود سال جاری سالی سخت برای اقتصاد 

سریالنکا باشد.
اما به هر حال این کشور بعد از پایان جنگ 

داخلی مســیر رشد و توسعه اقتصادی را در 
پیش گرفته اســت و در این مسیر بازسازی 
نقــش پررنگی ایفا می کند. از ســوی دیگر 
بــا افزایش مــداوم ورود گردشــگر از پایان 
درگیری ها در ســال ۲۰۰9، دولت سریالنکا 

سرمایه گذاری در صنعت ساختمان 
تنها زمانی می تواند باعث رشد 

اقتصادی شود و دستاورد اقتصادی 
داشته باشد که تزریق سرمایه و تولید 

مسكن به صورت هدفمند باشد و در 
نهایت موجب مصرف مسكن شود؛ 

زیرا در صورتی که سرمایه های وارد 
شده به بخش ساختمان هدایت نشود، 

قیمت نهایی مسكن افزایش خواهد 
یافت و توانایی مصرف کنندگان واقعی 

مسكن را برای خرید کاهش خواهد 
داد. بنابراین ورود نقدینگی به صنعت 
ساختمان نیازمند تدوین استراتژی و 
سیاست گذاری در جهت افزایش نرخ 

رشد مسكن است.
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سعی کرده زیربنای رشد اقتصادی هم زمان 
با پروژه هــای عمده زیرســاختی همچون 
آزادراه ها، فرودگاه ها و بنادر را توسعه دهد. با 
توجه به عالقه وافر گردشگران بین المللی به 
سریالنکا، فرصت های سرمایه گذاری مناسبی 
در بخش های هتل، تفرجگاه، ویال، رستوران، 
مجموعه های تفریحی، ســالن های همایش 
و نمایشــگاه و حمل ونقــل هوایی و دریایی 

گردشگر وجود دارد.
انتظار می رود توسعه گسترده زیرساخت که 
در حال انجام اســت به رشــد باال و پایدار 
کشور در میان مدت و بلندمدت کمک کند. 
توسعه به موقع زیرساخت اقتصادی ضمن 
افزایــش کارایی اقتصــادی باعث افزایش 
اقتصادی، تســهیل رشــد  تولید  ظرفیت 
بهره وری و کاهــش ناهمخوانی منطقه ای 
می شود. برنامه توسعه زیرساخت اقتصادی 
دولت در ســال ۲۰1۲ بر تمام زمینه های 
زیرساخت، توسعه راه ها، تأمین و سالم سازی 
آب، بنادر و فرودگاه ها، حمل ونقل، مسکن 
و توسعه شهری، تأسیس مناطق صنعتی، 
بیمارستان، انبارها و مراکز تدارکات و غیره 

متمرکز شد.
صنعت ســاختمان در ســریالنکا به یکی 
از محرک هــای اصلی اقتصاد تبدیل شــده 
و دولــت نیز توجــه ویژه ای بــه آن نموده 
است طوری که ســهم این بخش در تولید 
ناخالص داخلی ســریالنکا 9 درصد است و 
حدود ۶۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد کرده 
است. در ســال های اخیر، کل گردش مالی 
ســاالنه ساخت وســاز حدود 8۰۰ میلیارد 

روپیه )کمی بیش از ۴میلیارد دالر( شــده 
اســت که انتظار مــی رود در صورت تحقق 
سرمایه گذاری های برنامه ریزی شده توسط 

دولت افزایش یابد.
بــه گفته صاحب نظــران اقتصادی صنعت 
ساختمان ســریالنکا به دلیل مشکالتی از 
قبیل کمبود کارگــر ماهر،هزینه های باالی 
ساخت و ســاز باعث شــده که پیمانکاران 
داخلی مناقصه ساخت و ساز را به پیمانکاران 

خارجی واگذار کنند.
البته این کشــور برنامه های مشخصی برای 
جذب ســرمایه گذاری مستقیم خارجی در 

این بخش دارد اما هزینه باالی ساخت وساز 
که هزینه های یک سرمایه گذاری صنعتی را 
افزایش می دهد، می تواند به عنوان یک عامل 
ناامید کننده در جذب سرمایه های مستقیم 
خارجی مورد نیاز برای رشد اقتصادی باشد. 
با مقایسه هزینه های ساخت وساز یک مسکن 
با ویژگی های متوسط، مشخص می شود که 
هزینه ساخت در سریالنکا باالترین میزان در 
منطقه اســت و در رده دوم بعد از سنگاپور 
به عنوان یک کشور توسعه یافته با سرانه تولید 
ناخالص داخلی بسیار باالتر از سریالنکا قرار 

دارد.
البته دالیل مشــخصی برای افزایش هزینه  
ساخت مسکن در ســریالنکا وجود دارد که 
از جمله آن می توان به انواع مالیات از جمله 

مالیات ملی ساختمان اشاره کرد.
از ســوی دیگر هزینه باالی مواد وارداتی به 
دلیل پنج نوع مالیات متفاوت تعیین شده نیز 
باعث افزایش هزینه های ساخت در سریالنکا 
شده است. به عنوان مثال مالیات بر کاشی و 
 CIF سرامیک بالغ بر 1۰۷ درصد از ارزش
است و باقی مصالح و ملزومات ساختمانی نیز 

هزینه های مشابهی دارند.
البته دولت در حال رفع موانع از جمله کاهش 
پیچیدگی مالیات ها و کاهش مالیات بر ارزش 
افزوده اســت که این مــوارد موجب کاهش 
هزینه ها شده اســت اما با این وجود هزینه 

ساخت همچنان باال می باشد.
بدون در نظر گرفتن هزینه های ســاخت، 
با توجه به روند توســعه این کشــور، ثبات 
سیاسی قابل توجه بعد از پایان جنگ داخلی 
و لزوم بازســازی، ساخت وســاز ساختمان 
همچون مراکز اقامتی )با توجه به گسترش 
صنعــت گردشــگری( به شــدت در حال 
رشد و گســترش می باشد. به همین دلیل 
سرمایه گذاری در زمینه ساخت ساختمان 
یا تولید محصــوالت مرتبط با آن از جمله 
سیمان، کاشــی و ســرامیک، بتن و ... یا 
صادرات محصوالت اشــاره شــده می تواند 
با بازدهی مناســبی همراه باشــد. عالوه بر 
اینکه ورود برای سرمایه گذاری جهت تولید 
محصوالت یاد شــده از حمایت های بسیار 
مناسبی نیز توســط هیات سرمایه گذاری 
ســریالنکا بهره منــد خواهد شــد. همین 
موضوع باعث شده اســت که شرکت های 
بسیاری به ویژه شرکت های چینی و هندی 

وارد حوزه ساخت در سریالنکا شوند.

 در سال های اخیر، کل گردش مالی 
ساالنه ساخت وساز حدود 800 میلیارد 

روپیه )کمی بیش از 4میلیارد دالر( 
شده است که انتظار می رود در صورت 
تحقق سرمایه گذاری های برنامه ریزی 

شده توسط دولت افزایش یابد.
  صنعت ساختمان سریالنكا به دلیل 

مشكالتی از قبیل کمبود کارگر ماهر، 
هزینه های باالی ساخت و ساز باعث 
شده که پیمانكاران داخلی مناقصه 

ساخت و ساز را به پیمانكاران خارجی 
واگذار کنند 

گاه
�ن
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جهــان  کوچــک  و  بــزرگ  کتابخانه هــای 
کرونایــی را برهــه ای مهــم در تاریــخ  روزهــای 
می خواهنــد  مــردم  عمــوم  از  و  می داننــد 
داده هــا و تجربه هــای خــود را از ایــن دوران 
بــرای پژوهش های آینــده در اختیار آنان قرار 
گونه ای  دهند. هــر یک با زبان خودشــان به 
کشورشــان می خواهنــد تــا  از مــردم شــهر یــا 

کنند؛ تجربه های خود را ثبت 
کنون فیلمی از یک رخداد  حتما شــما هم تا 
کــه بــه روایــت  کتابــی را  تاریخــی دیده ایــد یــا 
دوره ای از تاریخ پرداخته است، خوانده اید. 
معمــوال آن چــه بــه هنرمنــدان، نویســندگان 
کمــک می کند،  و ... در تولیــد چنیــن آثــاری 
کــه از آن دوره  بــه  داده هــا و اطالعاتــی اســت 
ثبت رســیده  اســت. البته ایــن روزها اهمیت 
ثبــت داده هــا از رخدادها فراتــر از آثار هنری و 
گفته می شــود  کمااین که  ادبــی رفتــه اســت، 
پژوهشــگران ایرانــی توانســته اند با اســتفاده 
در  کــه  عمومی ایــی  توییت هــای  ذخیــره  از 
گفته شــده است، دیتای  آن ها درباره داروها 
کننــد.  تهیــه  داروهــا  تولیــد  بــرای  مناســبی 
عالوه بــر موضوعات پزشــکی، امــروزه حفظ و 
ذخیره داده ها و تولید اطالعات و دانش مورد 
نیــاز از آن هــا در جهان از جملــه علوم به روز و 

مورد توجه است که سرمایه گذاری های کالنی 
که از آن در علم به  برای آن می شــود، چیزی 
عنوان »دیتاســاینس« و »دیتاماینینگ« یاد 
می شود و می توان در تاریخ و ادبیات آن را به 
گونه ای مســتندنگاری یا ثبت تاریخ شفاهی 

دانست.
کرونــا نیــز در دنیــا بــه عنوان  شــیوع ویــروس 
در  تاریخــی  رخدادهــای  مهم تریــن  از  یکــی 
ایــن زمینــه بســیار مــورد توجــه بوده اســت. 
کرونایی  داده هــای عمومی مــردم از روزهای 
هــر روز ثبــت و ضبــط می شــود؛ از یــک ســو 
کتابخانه هــا و از طــرف  توســط نهــادی مثــل 
دیگــر توســط دانشــمندان علــم داده؛ بــرای 
مثــال zenodo.org در 31 مــارس ۲0۲0 یــک 
توییت هــای  از  را  گیگابایتــی   3.5 دیتاســت 

کرد. کووید-1۹ منتشر 
آن چه در این میان بیش از هر چیزی توجه را 
بــه خود جلب می کند، این میزان از توجه به 
داده های عمومی اســت و نه قشــری خاص. 
کــه از مدت هــا قبــل فراخوان هــای  درحالــی 
مختلــف  کتابخانه هــای  توســط  گونــی  گونا
جهــان مبنــی بــر ثبــت و ارســال خاطره هــای 
کرونایی منتشــر  عمــوم مــردم از رویدادهــای 
کتابخانه ملــی ایران  شــد، ســازمان اســناد و 
مهرمــاه(  یکــم  و  )بیســت  دوشــنبه  روز  در 
کرونایــی  تجربه هــای  ثبــت  شــیوه نامه 
کــه بر مبنــای آن،  کــرد  فرهیختــگان را اعــالم 
در مصاحبه هایــی تقریبــا ۲0 تــا 60 دقیقه ای 
تاریــخ  مصاحبه هــای  شــیوه نامه  براســاس 

سرنوشت متفاوت
 تجربه های كرونایی

امروزه حفظ و ذخیره داده ها 
و تولید اطالعات و دانش مورد 
نیاز از آن ها در جهان از جمله 

علوم به روز و مورد توجه 
است که سرمایه گذاری های 

کالنی برای آن می شود، 
چیزی که از آن در علم 

به عنوان »دیتاساینس« و 
»دیتاماینینگ« یاد می شود و 
می توان در تاریخ و ادبیات آن 

را به گونه ای مستندنگاری یا 
ثبت تاریخ شفاهی دانست.
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شــفاهی، تجربه هــای فرهیختــگان مســتند می شــود. به نظــر می آید 
کتابخانه های جهان به دریافت  کتابخانه ملی برخالف رویکرد اغلب 
کرده است. اما آیا تنها مصاحبه با خواص  اطالعات از خواص بسنده 
می توانــد معیار ثبت تاریخ برای آینده و حتی حال باشــد؟ در این جا 
کتابخانه هــای جهــان در ثبــت داده هــا و  برخــی از تجربیــات دیگــر 

کرونا را بررسی می کنیم. اطالعات از دوران 

کتابخانه نیویورک کرونایی  در  پروژه خاطرات 
کتابخانــه عمومی شــهر نیویــورک در پــروژه ای از مردم  چنــدی پیــش 
کرونــا را برای حفظ، نگهداری  خواســت تا خاطرات خود از همه گیری 
که  کتابخانه  کننــد. این  کتابخانه ارســال  و تحقیقــات آینده برای این 
کتابخانه هــای جهــان اســت و در ســال 18۹5 میــالدی  از بزرگ تریــن 
همه گیــری  خاطــرات  پــروژه  دربــاره  توضیحــی  در  شــده ،  تأســیس 
)Pandemic Diaries Project( نوشته است: کتابخانه عمومی نیویورک 
همیشــه متعهد به حفظ و در دسترس قرار دادن داستان هایی است 
که تاریخ ما را شکل می دهد تا مردم امروز و نسل بعدی پژوهشگران، 
دانشــجویان و آفریننــدگان بتواننــد دنیــای مــا و یکدیگــر را بهتــر درک 
کنند. ما در حال حاضر یک لحظه موثر در تاریخ خود را تجربه می کنیم 

کنیم. و می خواهیم داستان شما را بشنویم و حفظ 
پــروژه خاطــرات همه گیــری )Pandemic Diaries Project(« از شــما 
کــه از طریق فرم آنالیــن، صوت  ضبط شــده خودتان  دعــوت می کنــد 
که داســتان های شخصی   شــان در مورد زندگی در میان  یا عزیزتان را 
کنید. این خاطرات  کووید-1۹ را تعریف می کنند، ارســال  همه گیــری 
کتابخانه هــای تحقیقاتی  کتابخانــه  عمومــی نیویــورک، از  صوتــی در 
مرکــز   ،Stephen A. Schwarzman ســاختمان  جهــان  مشــهور 
کتابخانــه عمومی هنرهای نمایشــی نیویورک حفظ  Schomburg، و 
 شــده و در دســترس پژوهشــگران آینده، روزنامه نگاران، دانشجویان 

و عموم مردم قرار می گیرد.
پــروژه خاطــرات همه گیــری )Pandemic Diaries Project(« به دنبال 
بازتاب تمام موضوعات است؛ از جمله: خانواده ها، والدین، آموزش 
کار، زندگی در قرنطینه،  و پرورش، موسســه های فرهنگی، تجــارت و 

هنــر و ادبیــات، ســازمان های اجتماعــی، رکــود اقتصــادی، مراقبت هــای 
کمک متقابل، اعتراض ها به بی عدالتی نژادی  بهداشتی، بیمارســتان ها، 

و ... .است. 
کتابخانه های دانشگاه ویلیام و مری )که پس از دانشگاه هاروارد  همچنین 
قدیمی تریــن دانشــگاه ایاالت متحده آمریکا اســت( در فراخوانــی با عنوان 
کووید-1۹« از مــردم ویلیامزبــرگ و اعضای  »مستندســازی زندگــی در طــی 
خــود خواســته اســت تــا خاطرات خــود را از ایــن دوران در اختیــار آنان قرار 
که همــه ما با  دهنــد. در فراخــوان ایــن پــروژه آمده اســت: در همیــن حال 
کووید-1۹ ســازگاری پیــدا می کنیم،  واقعیت هــای جدیــد تحمیل شــده بــا 
کتابخانه های ویلیام و مری از همه اعضا و جامعه بزرگ ویلیامزبرگ دعوت 
کننــد. ما از ارســال  کلکســیون ویــژه اضافه  می کننــد تــا صــدای خــود را بــه 

 عكس شماره1- زیرنویس: شما بخش قابل دسترسی از سوابق تاریخی خواهید بود 

 عكس شماره 2- پروژه حافظه کووید-19 وسترویل 

عكس شماره 3- پروژه کتابخانه ملی چین در »نبرد« با کرونا

کتابخانه عمومی نیویورك همیشه 
متعهد به حفظ و در دسترس قرار 

دادن داستان هایی است که تاریخ ما 
را شكل می دهد تا مردم امروز و نسل 

بعدی پژوهشگران، دانشجویان و 
آفرینندگان بتوانند دنیای ما و یكدیگر 

را بهتر درك کنند. ما در حال حاضر 
یک لحظه موثر در تاریخ خود را تجربه 

می کنیم و می خواهیم داستان شما را 
بشنویم و حفظ کنیم.
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افــزودن  بــرای  شــخصی  بازتاب هــای  انــواع 
مرکــز  در  دیجیتالــی  و  فیزیکــی  بایگانــی  بــه 
کتابخانــه  ویــژه  کلکســیون های  تحقیقــات 

Swem استقبال می کنیم.
تجربــه شــما فقــط همیــن اســت - شــما - و 
نحــوه ضبــط آن به خود شــما بســتگی دارد! 
با خیال راحت خاطرات خود را به هر روشــی 
کنید و هر بخشــی  کــه انتخــاب می کنید ثبت 
ک بگذارید. ایده ها  از تجربه خود را به اشــترا
شــامل مــوارد زیر اســت: نثر، شــعر، نقاشــی، 
عکــس، صوتــی/ تصویــری و ... . خاطــرات 
شــما مهــم اســت و تجربیــات شــما قســمت 
مهمی از تاریخ مشترک ما هستند. به عنوان 
کلکســیون  در  محفــوظ  ســوابق  از  بخشــی 
ویــژه، مطالب شــما بخش قابل دسترســی از 
ســوابق تاریخــی خواهــد بــود و بــه تحقیقات 

کمک می کند. برای سال های آینده 
کتابخانه عمومی وســترویل نیــز در فراخوانی 
گذاشــتن  ک  بــه مــردم می گویــد »با به اشــترا
کوویــد-1۹، ایــن  تجربــه خــود از همه گیــری 
لحظــه بی نظیــر از تاریــخ را بــرای نســل های 

کنید«. آینده ثبت 
مرکــز  نوشــته اند:  کتابخانــه  ایــن  مســئوالن 
بــه  دسترســی  وســترویل  مــوزه  و  تاریخــی 
گذشــته را از طریــق مجموعه هــای تاریخــی و 
تجربیــات یادگیــری فراهم می کنــد تا درک ما 
از جامعــه و جایــگاه آن در جهــان را تعمیــق 
گذشته می دانیم   بخشــد. هر آن چه در مورد 
از سوابق بازمانده افرادی مانند شما حاصل 
می شــود و مشــارکت های شــما به نسل های 
کمک می کنــد تا همه گیری  آینــده و مورخان 

کنند. کووید-1۹ را درک 
کووید-1۹  کنش وســترویل بــه همه گیــری  وا
در  آنفلوآنــزا  همه گیــری  بــه  حــدودی  تــا 
شــبیه  ایــن  امــا  دارد،  شــباهت   1۹18 ســال 
زندگــی  امــروزی  آمریکایی هــای  کــه  چیــزی 
گرچه ما هنــوز نمی دانیم  می کننــد نیســت. ا
آن هــا چــه هســتند، امــا همه گیــری، عواقب 
طوالنی مدتــی برای وســترویل، ایالت اوهایو 
کشــور بــه دنبال خواهــد داشــت. از این که  و 
جامعــه  بــرای  کوویــد-1۹  میــراث  حفــظ  در 

کمک می کنید متشکریم. وسترویل به ما 
»ســی جی تــی ان« نیز در آوریل ســال جاری 
کتابخانه ملی چین »بانک حافظه  از این کــه 
کردن داســتان های  جمعی« را برای مســتند 
کــرده خبــر  کرونــا راه انــدازی  شــیوع ویــروس 
کتابخانه ملی چین »بانک  گفته بود:  داده و 

حافظــه جمعــی« را برای جمــع آوری و حفظ 
علیــه  چیــن  »نبــرد«  داســتان های  و  مــوارد 

کرده است. کرونا راه اندازی  شیوع ویروس 
تأثیــر  مستندســازی  پــروژه  ایــن  هــدف 
همه گیــری بــر زندگــی، احساســات و روابــط 
اجتماعــی مــردم بیــان شــده بــود. مقــاالت، 
تصاویر، صوت، فیلم، منابع چندرســانه ای، 
عکس هــا،  نامه هــا،  خطــی،  نســخه های 
بــه  مربــوط  خوشنویســی های  و  نقاشــی ها 
کووید-1۹ برخی از مواردی هستند  »نبرد« با 

که این پروژه به دنبال آن ها است.
از  کوچکــی  بخــش  تنهــا  شــد  گفتــه  آن چــه 
بــرای  جهــان  سراســر  کتابخانه هــای  تــالش 
کتابخانه های  مستندنگاری عمومی است و 
دیگری نیز در این مدت اقدام های مشابهی 
داشــته اند. البتــه پیش تر داده هــای عمومی 

کتابخانه هــای جهــان  مــود توجــه برخــی از 
بــوده اســت؛ بــرای مثــال بــا هدفــی مشــابه، 
 ۲010 ســال  از  نیــز  آمریــکا  کنگــره  کتابخانــه 
توییتــر  کاربــران  توییت هــای همــه  بایگانــی 
که  کتابخانــه از هــر توییتی  کــرد. ایــن  را آغــاز 
کاربر عمومی منتشــر شــد، یک نســخه  از هــر 
در آرشــیو خــود نگــه داشــت. البتــه در ســال 
کــه بایگانی تمــام توییت ها  ۲01۷ اعــالم شــد 
بــه ایــن روش امکان پذیر نیســت و از آن پس 

گزینشی آرشیو شدند. توییت ها 
کید بــر حمایت  یونســکو چنــدی پیــش بــا تا
گفته  کووید-1۹  میراث مستند در همه گیری 
کــه میــراث مســتند، منبع مهمــی برای  بــود 
کیفیــت و دیدگاه تاریخی در  ارائــه اطالعات با
مــورد چگونگی رســیدگی به مــوارد اضطراری 
گذشــته است. یونسکو  بهداشــت جهانی در 
که از طریق برنامه  کرده بود  همچنین اعــالم 
حافظــه جهانــی )MoW(، آمــاده پشــتیبانی 
کــه  کشــورها و موسســات عضــو اســت  همــه 
مایــل بــه حفــظ ســوابق رســمی مربــوط بــه 
بــه  دسترســی  و  حفــظ  مــورد  در  کوویــد-1۹ 
میــراث مســتند هســتند. یونســکو همچیــن 
کــه آن هــا بــا ابتکاراتــی از توانایــی  گفتــه بــود 
علمی، آموزشی و هنری میراث مستند برای 

کنترل بیماری همه گیر استفاده می کنند.
گذشت حدود هشت ماه از  با این حال پس از 
کرونا در ایران هنــوز اقدامی در  شــیوع ویــروس 
جهت حفظ داده ها و مستندات عمومی مردم 
با مشــارکت جمعی انجام نشــده است. انتظار 
کتابخانه ها در این امر همانند سراســر  مــی رود 
جهان توجه بیشــتری نسبت به حفظ میراث 

مستند عمومی در این دوران داشته باشند.
۲۲ مهر رویداد ۲۴

عكس شماره 4- کتابخانه ملی چین

 مرکز تاریخی و موزه وسترویل 
دسترسی به گذشته را از طریق 

مجموعه های تاریخی و تجربیات 
یادگیری فراهم می کند تا درك ما 
از جامعه و جایگاه آن در جهان را 
تعمیق  بخشد. هر آن چه در مورد 

گذشته می دانیم از سوابق بازمانده 
افرادی مانند شما حاصل می شود و 

مشارکت های شما به نسل های آینده 
و مورخان کمک می کند تا همه گیری 

کووید-19 را درك کنند.
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 نشست

کــه هر ســال   )GII( شــاخص نــوآوری جهانــی
اقتصادهــای جهــان را براســاس قابلیــت آنها 
گــزارش ســال ۲0۲0  رتبه بنــدی می کنــد، در 
سوئیس،شــیلی،  آمریــکا،  ایاالت متحــده 
ســنگاپور، آفریقــای جنوبــی و هنــد را دارای 
بهتریــن عملکرد در شــاخص نــوآوری معرفی 
اروپــا؛  آمریــکای التیــن؛ شــیلی، در  کــرد. در 
سوئیس، در جنوب شرقی آسیا و اقیانوسیه؛ 
ســنگاپور، در جنوب صحرای آفریقا؛ آفریقای 
جنوبی و موریس و در مرکز و جنوب آســیا نیز 
هنــد بیشــترین امتیــاز را در ایــن شــاخص به 
دســت آورده است. ارزیابی ها نشان می دهد 
در  جهــان  نــوآوری  جغرافیایــی  چشــم انداز 
که چین،  حــال جابه جایی اســت؛ به طــوری 
ویتنــام، هنــد و فیلیپیــن به طــور پیوســته در 

حال رشد هستند.
گــزارش پایگاه خبــری اقتصــادی معاصر،  بــه 

ســال  هــر   ،)GII( جهانــی  نــوآوری  شــاخص 
می کنــد.  رتبه بنــدی  را  جهــان  اقتصادهــای 

این شــاخص متشــکل از ۷ رکن و ۲1 بخش و 
گــروه ورودی و  که بــه دو  80 زیربخــش بــوده 
خروجی تقسیم می شــوند و هدف آن دست 
نــوآوری  چندبعــدی  جنبه هــای  بــه  یافتــن 
 ،۲0۲0 جهانــی  نــوآوری  شــاخص  در  اســت. 
گرفته  تعــداد 131 اقتصــاد مــورد بررســی قــرار 
کشــور از صفر تا 100 متغیر اســت.  که امتیاز هر 
امتیــاز 100 نشــان از بهتریــن عملکــرد و امتیاز 
دارد.  عملکــرد  ضعیف تریــن  از  نشــان  صفــر 
نــوآوری  شــاخص  )درون داد(  ورودی  ارکان 
جهانی شــامل »نهادها«، »تحقیق و سرمایه 
انسانی«، »زیرســاخت ها«، »پیچیدگی بازار« 
ارکان  و  اســت  کســب وکار«  »پیچیدگــی  و 
خروجی )برون داد( شــاخص نــوآوری جهانی 
را »دانــش و فنــاوری« و »خالقیــت« تشــکیل 

می دهد.
کشــورهای با درآمد باال »ســوئیس«  در میان 

پیشتازی آمریکا، هند، شیلی، سنگاپور  آفریقای جنوبی

اقتصادهای نوآور در ۲۰۲۰ معرفی شدند؛ 
تضعیف 6 پله ای ایران

در میان 37 اقتصاد با 
درآمد باالتر از متوسط، 
ایران نوزدهمین جایگاه 
را به خود اختصاص داده 
و در میان 10 اقتصاد در 

جنوب و مرکز آسیا، رتبه 
دوم را کسب کرده است.

اقتصادی



 پیام آبادگران                                  
شهریورماه  1399

 شماره 389

21

بهتریــن عملکرد را در شــاخص نوآوری ۲0۲0 
کشــورهای بــا درآمد  داشــته اســت. در میان 
کشــورهای  در  »چیــن«،  متوســط  از  باالتــر 
و  »ویتنــام«  متوســط  از  پایین تــر  درآمــد  بــا 
کشــورهای بــا درآمد پاییــن نیــز »تانزانیا«  در 

کرده است. کسب  باالترین امتیاز را 
امــا بخش های با بیشــترین هزینــه تحقیق و 
توســعه نیز معرفی شده اند. طبق ارزیابی ها، 
کل هزینــه تحقیــق و توســعه جهــان  توزیــع 
مــورد  اقتصــادی  گــروه   ۲1 در  تفکیــک،  بــه 
و  »ســخت افزار  اســت.  گرفتــه  قــرار  بررســی 
تجهیــزات الکترونیکــی ICT«، »داروســازی و 
بیوتکنولوژی« و »خودرو« بیشــترین سهم ها 
که بــه ترتیب  را بــه خــود اختصــاص داده اند 
5/ ۲3 درصــد، 5/ 18 درصد و 6/ 15 درصد 

بوده است.

وضعیت ایران در شاخص نوآوری
نــوآوری  شــاخص  در  ایــران   ،۲0۲0 ســال  در 
کــه نســبت  کــرده  کســب  جهانــی رتبــه 6۷ را 
کرده  بــه ســال ۲01۹، 6 پله تضعیــف را تجربه 
نــوآوری  شــاخص  در  ایــران  امتیــاز  اســت. 
جهانــی ۲0۲0؛ 8۹/ 30، در شــاخص نــوآوری 
جهانی ۲01۹؛ ۴3/ 3۴ و در شــاخص نوآوری 
جهانــی ۲018؛ ۴۴/ 3۴ بــوده اســت. به طــور 
کلــی ایران در ارکان خروجی نوآوری، عملکرد 
نــوآوری  ورودی  ارکان  بــه  نســبت  بهتــری 
اســت. در ســال ۲0۲0، در مجمــوع  داشــته 
در  و   ۹0 رتبــه  ایــران،  نــوآوری  ورودی هــای 
کرده  کســب  خروجی های نوآوری، رتبه 50 را 
که در سال ۲01۹،  اســت. این در حالی اســت 
رتبه ایران در این دو رکن به ترتیب 86 و ۴۷ 

بود.
از  باالتــر  درآمــد  بــا  اقتصــاد   3۷ میــان  در 
متوســط، ایران نوزدهمین جایگاه را به خود 
در  اقتصــاد   10 میــان  در  و  داده  اختصــاص 
کرده  کســب  جنوب و مرکز آســیا، رتبه دوم را 

است.
شــاخص نــوآوری جهانی ایــران در چهار رکن 
»تحقیق و ســرمایه انســانی«، »زیرساخت«، 
»خروجــی  و  فنــاوری«  و  دانــش  »خروجــی 
میانگیــن  از  باالتــری  امتیــاز  خالقانــه« 
کشــورهای با درآمد باالتر از متوســط داشــته 
کــه در ســه رکن  اســت. ایــن در حالــی اســت 
و  فنــاوری«  و  دانــش  »خروجــی  »نهادهــا«، 

کســب  کمتری را  »خروجــی خالقانــه« امتیاز 
کرده است.

در میــان هفــت رکــن اصلی شــاخص نوآوری 
جهانی در سال ۲0۲0، ایران در رکن »تحقیق 
و سرمایه انسانی« بهترین رتبه )۴6( را کسب 
کــرده اســت. پــس از آن در دو رکــن »خروجی 
خالقانــه« و »خروجــی دانــش و فنــاوری« بــه 
ترتیــب رتبه هــای ۴8 و 5۹ را به دســت آورده 
اســت. نامناســب ترین جایگاه ایــران مربوط 
کســب  که رتبه 1۲0 را  بــه رکــن »نهادها« بوده 

کرده است.
بــه لحــاظ امتیــاز، ایــران در هــر هفــت رکــن 
شــاخص نــوآوری در ســال ۲0۲0 نســبت بــه 
کاهــش امتیــاز همــراه بــوده اســت.  ۲01۹ بــا 
بیشــترین افــت امتیــاز ایــران مربوط بــه رکن 

کسب وکار بوده است. پیچیدگی 

نقاط قوت و ضعف ایران
ایــران در اجزای پنج رکن »تحقیق و ســرمایه 
انسانی«، »پیچیدگی بازار«، »خروجی دانش 
و فنــاوری«، »زیرســاخت« و »خروجی هــای 
خالقانــه« نســبتا عملکــرد قوی تــری داشــته 
کــه در برخــی از  اســت. ایــن در حالــی اســت 
اجــزای 6 رکــن نســبتا عملکــرد ضعیف تــری 
پیچیدگــی   ،)1۲0( نهادهــا  اســت.  داشــته 
کســب وکار )11۲(، تحقیــق و ســرمایه انســانی 
 ،)۴8( خالقانــه  خروجی هــای   ،)۴6(
پیچیدگــی بــازار )108( و خروجی هــای دانش 
و فنــاوری )5۹( در شــاخص نــوآوری ۲0۲0 از 

گذاشته اند. خود عملکرد ضعیفی به جا 

کلیدی نکات 
کوویــد-1۹ بر نــوآوری اثرگــذار خواهد  بحــران 
کــه نــوآوری بــرای  بــود. بــا ایــن حــال از آنجــا 

رشــد  اســتراتژی های  و  شــرکتی  اســتراتژی 
کلیدی است، این  اقتصادی ملی یک عامل 
که نوآوری به اندازه میزانی  امید وجــود دارد 
کرده، افت نداشته باشد. که اقتصاد سقوط 

کاهش  منابــع مالی نــوآوری در بحــران فعلی 
وجــود  امیدهایــی  حــال  ایــن  بــا  می یابــد؛ 
در  خطرپذیــر  ســرمایه گذاری  کــه  دارد 
کشــورها، از جملــه ســنگاپور، چیــن،  برخــی 
بــا  انگلســتان  و  هنــد  آمریــکا،  لوکزامبــورگ، 

سرعت بیشتری بهبود یابد.
در  جهــان  نــوآوری  جغرافیایــی  چشــم انداز 
که چین،  حال جابه جایی اســت؛ به طــوری 
ویتنــام، هنــد و فیلیپیــن به طور پیوســته در 

حال رشد هستند.
اقتصادهــای در حــال توســعه نیــز در میــان 
حضــور  نــوآوری  ارکان  در  برتــر  کشــورهای 
داشــته اند. به عنوان مثال در جنوب شــرقی 
آســیا، تایلند رتبه نخســت جهان در تحقیق 
رتبــه نخســت  را داشــته و مالــزی  و توســعه 
خالــص صادرات محصوالت با تکنولوژی باال 

را به خود اختصاص داده است.
شــکاف منطقــه ای همچنــان وجــود دارد؛ با 
این حــال برخی اقتصادها از ظرفیت نوآوری 
باالیــی برخوردارنــد. منطقه آمریــکای التین 
کارائیــب بیشــترین عــدم تعــادل را تجربــه  و 

می کند.
نــوآوری در حوزه خوشــه های علــم و نوآوری 
در اقتصادهــای با درآمد بــاال، به عالوه چین 
فنــاوری  خوشــه   100 تعــداد  اســت.  متمرکــز 
کــه تنهــا 6  کشــور قــرار دارد  نخســت در ۲6 
مــورد از آنها برزیل، چین، هند، ایران، ترکیه 
کشورهای با درآمد متوسط  گروه  و روسیه در 
قرار داشته و مابقی متعلق به اقتصادهای با 

درآمد باالست.
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 نشست
ایمنی

کاله ایمنی از جمله وســایل ایمنی بســیار ضروری در بسیاری از مشاغل 
و صنایع اســت. اســتفاده از آن در بســیاری از موارد موجب جلوگیری از 

آسیب سر و مغز در برابر سقوط اشیا و یا سقوط فرد از ارتفاع می شود.
کاله  کار رفتــه در تولید  گــزارش اخبار ســاختمان، معمواًل متریــال به  بــه 
که  گونه ای باشــد  ایمنــی مهــم بــوده و نوع طراحــی و تهویه آن بایــد به 
گرفته و تمامی قســمت های آن برای فرد  بــه راحتی مورد اســتفاده قــرار 
کاربرد و نوع  کاله ایمنی بر اساس نوع  در صورت اســتفاده راحت باشــد. 
کاله  کاله ایمنی مهندسی،  مشــاغل انواع مختلفی دارد به عنوان مثال: 
کدام دارای تجهیزات متفاوتی هســتند این  که هر  ایمنــی صنعتــی و ... 
کاله ایمنی مهندســی با ســاختمانی بر اســاس  کــه قیمــت  در حالیســت 
کاربــرد و تجهیــزات بــکار رفتــه در آن هــا مــی توانــد متفاوت باشــد.  نــوع 
کارگاه هــای چوب بری، ســاختمان ســازی و  کاله ایمنــی در  اســتفاده از 

کاله های ایمنــی از رنگ های  معــادن ســنگین اجبــاری بوده و در تولیــد 
خاصی اســتفاده می شــود. این رنگ ها مفاهیم متفاوتی داشته و برای 
کارگــران در یک پروژه   ســاختمانی  کارفرمایــان پروژه و  کاله  مثــال رنــگ 
کاله ایمنی  متفاوت است. در این مقاله به مفهوم رنگ های مختلف در 

کارگاه های عمرانی می پردازیم. در 

کارگاه عمرانی کاله ایمنی در  رنگ 
که باید در مورد  کارهای مهمی است  کاله ایمنی یکی از  تحقیق در مورد 
کرد  کنــار آن عبور  کاله ایمنــی انجام داد و نمی تــوان بی تفاوت از  خریــد 
کاربردی ســاخته و پرداخته  کاله ایمنی مخصوص چه  و باید بدانیم هر 
کارگاه  عمرانــی عامل مهمی  کاله ایمنــی در  می شــود، بــه عنــوان مثــال: 
کار اســت، همچنین  کارکنــان و ایمنــی در محیــط  در حفاظــت و ایمنــی 

 

كاله ایمنی رنگ های مختلف چه معنایی دارد؟
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سازمان بهداشت و ایمنی شغلی )OSHA(، در سال 19۷۰ میالدی 
دستورالعمل های گسترده ای را در سراسر جهان به اجرا درآورد. بر اساس 
قوانین این سازمان، تمامی کارکنان موظفند در محیط های کاری پرخطر 
که احتمال آسیب دیدگی از ناحیه  سر وجود دارد، از محافظ مخصوص 
استفاده کنند. محیط های پرخطر شامل مکان هایی با احتمال سوختگی، 
صدمات برقی، افتادن شخص، سقوط اشیاء و به طور کلی عوامل فیزیکی 
تهدید کننده ی سالمت افراد خواهد بود. دستور العمل های OSHA به 
طور واضح بیان می کند که کدام مشاغل به کاله های ایمنی سخت نیاز 

دارند؛ با این وجود رنگ این کاله ها را تعیین نمی کند. در حقیقت انتخاب 
رنگ کاله های ایمنی کامالً قراردادی است. رنگ کاله ایمنی در هر کشور 
می تواند به صورت خصوصی برای آن کشــور در نظر گرفته شود. در 
کشور ایران، متاسفانه بسیاری از مشاغل صنعتی این مورد مهم را رعایت 
نمی کنند. در نتیجه هر ســازمان و شرکت، جداگانه قوانینی را در این 
خصوص برای خود وضع می کند. همچنین بسیاری از صنایع و پروژه ها 
در ایران، به تهیه  کاله ایمنی با دو رنگ سفید و زرد برای کارکنان اکتفا 

می کنند و به این مسئله  مهم توجهی ندارند.

کاله ایمنی به چه منظور اســت و چرا رنگ زرد، ســفید   اینکه هر رنگ 
کاله ایمنــی رتبــه ی ســازمانی و  یــا قرمــز را دارد، بــا اســتفاده از رنــگ 
کارکنان مشــخص می شــود، البتــه قانون واضحی بــرای رنگ  پســت 
کاله ایمنی در دســترس نیســت اما به  صورت تجربی بعضی از رنگ ها 

در بیشتر پروژه ها ثابت است.
کارکنان عالی رتبه مثل مهندس، مدیر، سرپرســت  رنگ ســفید برای 
کارگاه های ســاختمانی  گرفتــه می شــود، تقریبًا در بیشــتر  کار  و … بــه 
کاله ایمنی به رنگ ســفید  کاربرد  ایــن رنگ بنــدی وجــود دارد. یعنی 

ثابت است.
کارگاه عمرانی و  کاله ایمنــی بــه رنــگ زرد بیشــترین رنــگ موجــود در 
کارگران  کار و  دیگــر پروژه هــا اســت، این رنگ نشــان دهنــده   نیــروی 

کارگاه های مختلف ثابت است. کاربرد رنگ زرد نیز در  است، 
کار برده می شود  کاله ایمنی قرمز برای آتش نشانی و اطفاء حریق به 

کارگاه های ساختمانی این رنگ وجود ندارد. و در 
کارکنان خدمات فنی و مسئولین ایمنی در  رنگ سبز نشان دهنده   

کارگاه های عمرانی و دیگر موارد است.
کاردان های  کارکنان قسمت تعمیرات،  کاله ایمنی آبی نمایانگر  رنگ 

کار و نجارها و دیگر اپراتورهای فنی است. برق، افراد چوب 
که  کارگرانی  کارکنان و  کاله ایمنی قهوه ای رنگ معمواًل برای اســتفاده   

در محیط های با حرارت باال کار می کنند و همچنین جوشکاران است.

کســتری رنــگ برای میهمانــان، بازدیدکنندگان و  کاله ایمنی خا این 
کارگاه های بزرگ و خاص عمرانی  پیمانکاران پروژه اســت و در بیشــتر 

گرفته می شود. کار  به 

کارگاه معمولی کاله ایمنی در  رنگ 
کاله ایمنی  کــه  کارگاه هــای معمولی ســاختمانی درصورتی  در بیشــتر 
کارگران خریداری و اســتفاده شــود به ۲ رنگ سفید و زرد است.  برای 
کارگاه ســاختمانی و پروژه هــای  رعایــت نــکات ایمنــی و حرفــه ای در 
گرفته نمی شــود. بهتر اســت در نظر  عمرانــی در بیشــتر مواقــع جدی 
کــه رعایــت نــکات فنــی و ایمنــی موجــب بــاال رفتــن  داشــته باشــیم 
کار و بهبود روابط می شــود. آیــا می دانید هر پروژه  کیفیــت و بازدهی 
گواهینامه    ســاختمانی برای آنکه بتواند مجوز اجرا بگیرد باید دارای 
در  را  مــورد  ایــن  همچنیــن  باشــد؟  پیمانــکاران  ایمنــی  صالحیــت 
کارگاه های  که رعایت نــکات و قوانیــن ایمنــی در  نظــر داشــته باشــید 
کارگران و  کارفرمــا، پیمانــکار،  کارگاه هــا بــه ســود  ســاختمانی و دیگــر 
کارفرمایان به  جز رنگ  که  تمامی عوامل اســت. همچنین الزم اســت 
کیفیت تولید و ایمنی آن ها نیز توجه  کاله های ایمنی باید بــه   بنــدی 
کاله ایمنــی نامرغوب،  که در صورت اســتفاده از  داشــته باشــند. چــرا 
کاله نیز می تواند عامل به وجود آورنده صدمه به فرد اســتفاده  خود 

کننده شود.

دستورالعمل های جهانی برای استفاده از كاله ایمنی سخت
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به گفته ســالح ورزی، غایت توسعه گرایی، 
یک جامعــه برخوردار و یک دولت قدرتمند 
و یک اقتصاد مولد نیست! بلكه همه این ها 
در خدمت حمایت از مسیر »شكوفایی 
انســان ها«، در توســعه ایفای نقش 
می کنند. اگر سودای به حرکت درآوردن 
جامعه در مسیر توسعه را داریم، باید از 

خود و زندگی خود آغاز کنیم.
در طی روزهای گذشته و در پی طرح موضوع 
»گشایش اقتصادی« از سوی رئیس جمهور 
محترم، این ســؤال را به صورت یک چالش 
توئیتری با فعاالن اقتصادی و صاحب نظران 
حوزه مدیریت کسب وکار و توسعه در میان 
گذاشتم که به نظر شما »گشایش اقتصادی 

واقعی« چیست و چگونه به دست می آید؟
باور داشــتم و دارم که حرکــت ایران عزیز 
در مسیر توســعه، نیازمند شکل گیری یک 
هژمونی در مورد معنای توسعه، اولویت های 
راهبردی توسعه و تعیین سیاست هایی است؛ 
که بهترین نحو ممکــن از این اولویت های 
پشتیبانی می کنند. طرح موضوع چالش نیز 
در همین چارچوب و با هدف اخذ آرا و افکار 
گوناگون برای شکل گیری یک گفتگوی مولد 
و حرکت به ســوی درک هژمونیک معنای 
توسعه و راهبردهای تحقق آن صورت گرفت.
اما در میان همه جواب ها به دعوت آن چالش، 
یک »ناجواب« ناب و مهم هم دریافت کردم 
که فکــر می کنم ارزش بازخوانی و گفتگوی 

بیشتری دارد.
یکی از عزیزان )نقل به مضمون( فرموده بودند: 
توسعه یک مسیر سرراست و یک سرنوشت 
محتوم و روشن نیست که بتوان با اتخاذ یک 
یا چند سیاست مشخص و پیمودن گام های 
معین جامعه و کشــوری را از قعر فالکت به 

اوج قله سعادت رساند.
فكر می کنم این تذکر )برای من الاقل( 
بسیار الزم و مفید بود. توسعه تعادلی 
میان ســاختارهای  پیچیده  و  ظریف 
است؛  و سیاسی  اجتماعی  و  اقتصادی 
به گونه ای که مجموعه این ســاختارها 
یكدیگر را در مســیر اجرای مأموریت 
»حمایت از شكوفایی انسان ها« تقویت 

و پشتیبانی کنند.
غایت توسعه گرایی، یک جامعه برخوردار 
و یک دولت قدرتمند و یک اقتصاد مولد 
این ها در خدمت  بلكه همه  نیســت! 
حمایت از مسیر »شكوفایی انسان ها«، 

در توسعه ایفای نقش می کنند.
اگــر اعضای یک جامعه، یا الاقل نخبگان آن 
جامعه، ندانند، نتواننــد، یا نخواهند زندگی 
مولــد و معنادار و بالنده »انســان مدرن« را 
به عنوان یک ارزش ذاتی و حق اساسی تعقیب 

کنند؛ تالش برای حرکت در مســیر توسعه 
به تکنوکراسی، یا یک سوسیالیسم مداخله 
جو و فراگیــر و یا حتی یک ســرمایه داری 
افسارگسیخته بی سرانجام فرو کاسته می شود 
و درنهایت آنچه در این میان متحمل خسران 
و بلکه حتی فاجعه می شود انسان و انسانیت 

است.
اگر اعضای یک جامعه، یا الاقل نخبگان آن، 
نتوانند زندگی انسانی در عصر روشن اندیشی 
را با محوریت عقل خودبنیاد نقاد و تکیه بر 
آزادی ذهــن و اراده و وجدان تجربه کنند و 
مسئولیت هایی را که این آزادی ها بر فردیت 
انســان مدرن بار می کند؛ به دوش بگیرند و 
این تجربه در نظر آن ها مصداق »رهایی« در 
معنای هگلی آن نباشــد؛ و به عنوان ارزشی 
ذاتی، تالش های آن ها در عرصه های گوناگون 
زندگی شخصی را ســازمان دهی و راهبری 
نکند؛ هیچ »سیاستی« قادر به هدایت جامعه 

در مسیر توسعه نخواهد بود.
این گزاره شاید از فرط تکرار نخ نما و بدیهی و 
خالی از محتوای قابل تأمل به نظر برسد؛ اما، 
همچنان حقیقتی عمیق را در خود نهفته دارد. 
توسعه جامعه، از توسعه یافتگی اعضای جامعه و 
یا الاقل نخبگان آن آغاز می شود. اگر سودای 
به حرکت درآوردن جامعه در مسیر توسعه را 

داریم؛ باید از خود و زندگی خود آغاز کنیم.
۲5 شهریور

  حسین سالح ورزی 
نایب رئیس اتاق ایران

مسیر پرچالش 
توسعه و جایگاه 
فرد در آن مسیر
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نگاه فعاالن ســاختمانی به آینده، باالی مرز 
بدبینی قــرار گرفت. جزئیات نظرســنجی 
از مدیران عامل 1۰۰ شــرکت ســاختمانی 
- که ماهانه توســط اتاق تعاون ایران انجام 
می شود - از بهبود خفیف اوضاع و احوال بازار 
ساخت وساز در مرداد نسبت به تیر حکایت 
دارد. بررســی نبض ساخت وساز از روی 1۰ 
متغیر، واکنش این بازار به تحوالت بورس و 

ارز در نیمه تابستان را تایید می کند.
همزمان با منفی شدن بازدهی ماهانه بورس، 
نگاه به آینده بازار مسکن با شیب قابل توجه 
در »بــاالی مــرز بدبینی« قــرار گرفت. به 
گزارش »دنیای اقتصاد«، نتایج »نبض سنج« 
جدید بازار مســکن که از نیمه سال گذشته 
روند ماهانه 1۰ متغیر ملکی کلیدی و مهم 
را رصد و »نگاه سازنده ها به آینده« این بازار 
را به تصویر می کشــد، نشان می دهد بخش 
عمده شاخص های ده گانه بازار ساخت وساز 
ملک در میانه فصل تابســتان امسال در مرز 
»اوضاع خوب« و »اوضاع بد« قرار گرفته اند و 
از میان آنها شاخص »نگاه به آینده« بیشترین 
تغییــرات مثبت را به لحاظ بهبود متغیر در 
فاصله تیر تا مرداد پیدا کرده است. ریشه یابی 
چگونگی اثرپذیری بازار مســکن از تحوالت 
ســایر بازارهای دارایی حاکی از آن است که 
برخالف گذشــته از ابتدای سال 99، سکان 
اصلی هدایت بازار مسکن در گرو هیجان بازار 
سرمایه بوده است؛ به این معناکه بازیگردان 

اصلی تحوالت بازار مسکن، هیجان و نوسانات 
قابل توجه بورس بوده است. شاهد عینی این 
اتفاق، تغییر روند بازار ســرمایه در مرداد ماه 
پس از چندین ماه پیاپی بازدهی مثبت بوده 
کــه بالفاصله برآیند حرکت شــاخص های 
ده گانه بازار ملک را تحت تاثیر قرار داده است.

در تازه تریــن گزارش طرح شــامخ مدیران 
خرید بخش ســاختمان که به صورت ماهانه 
و بر پایه اطالعات اظهارشده از سوی فعاالن 
ساختمانی درخصوص وضعیت بازار مسکن 
و ساخت وســاز در ماه قبل در ابتدای هر ماه 
منتشر می شود، مدیران عامل یا نمایندگان 
1۰۰ شــرکت ساختمانی با تشریح وضعیت 
بازار ساخت وساز و مسکن در مرداد ماه نگاه 
خود را از شــرایط پیش روی بازار مسکن در 
هفته های باقی مانده از فصل تابســتان اعالم 
کردند.  در این نظرسنجی، 1۰ پارامتر اصلی 
مورد پرسش از فعاالن ساختمانی »سرعت 
اجرای پروژه هــا«، »هزینــه خرید مصالح 
ســاختمانی«، »فروش«، »قیمت تمام شده 
ســاخت«، »حجم فعالیت و سفارش کار«، 
آماده فروش«، »ناتمام  »موجودی واحدهای 
ماندن پروژه ها«، »پروژه های در نوبت عرضه 
و ناتمام«، »تمایل به تخریب« و »انتظارات 
نســبت به آینده« است. شاخص »شامخ«-
شاخص مدیران خرید- در بازه عددی صفر 
تا 1۰۰ براساس پاســخ مدیران ساختمانی 
به سه گزینه »بهترشــدن«، »عدم تغییر« و 

»بدترشــدن« وضعیت و درصد پاسخ ها در 
هر گزینه، محاســبه می شــود، به طوری که 
عدد 5۰ در طرح شــامخ، نشان دهنده عدم 
تغییر وضعیت نسبت به ماه قبل، باالی 5۰ 
نشان دهنده بهبود وضعیت نسبت به ماه قبل 
و زیر 5۰ به معنای بدتر شدن وضعیت نسبت 

به ماه قبل است.
نتایج این نظرســنجی که به صورت ماهانه 
توسط اتاق تعاون ایران انجام می شود، حاکی 
از آن اســت که وضعیت کلی ساخت و ساز با 
اســتناد به ارزیابی 1۰ شــاخص مورد سوال 
از فعاالن ســاختمانی، در مرز اوضاع خوب 
و بــد قرار گرفتــه اســت. مهم ترین تغییر 
وضعیت شــکل گرفته در فاصله تیر و مرداد، 
نگاه ســازنده ها به آینده بازار مسکن است 
که از »بدبینی مفرط« در ابتدای تابســتان 
با شــیب قابل توجه بــاالی مرزبدبینی قرار 
گرفته است. اولین شــاخص مورد بررسی، 
سنجش وضعیت کلی بازار ساخت وساز است 
که از نگاه ســازنده ها، فضای کلی بازار برای 
کشیده  به تصویر  ساختمانی  سرمایه گذاری 
می شــود. براســاس نتایج این نظرسنجی، 
فعــاالن این بازار وضعیت کلــی را نه خوب 
و نه بد توصیف کرده انــد. هرچند معتقدند 
وضعیت کلی این بازار نســبت به فصل بهار 
چندان مناسب نیست و در مقایسه با تیرماه 
تغییر چندانی نداشــته است. شاخص دوم، 
»میــزان فعالیت های انجام شــده« یا همان 

 نگاه فعاالن ساختمانی 
به آینده »باالی مرز بدبینی« قرار گرفت 
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»تیراژ ساخت وساز« است. عدد این شاخص 
روی 9۴/ 5۲ قرار گرفته و تغییر قابل توجهی 
نسبت به تیرماه نداشــته است. اما شاخص 
ســوم، »میزان سفارشات جدید مشتریان« 
یا همان »سفارش تخریب و نوسازی« است. 
عدد این شــاخص از نگاه شرکت کنندگان 
در نظرســنجی ۷۶/ ۴1 اعالم شده که اگر 
همچنان در ســطح غیرقابل قبولی است اما 
بیش از 15 درصد نسبت به ابتدای تابستان 
بهبود را تجربه کرده است. »سرعت انجام و 
تحویل سفارش« شاخصی است که بر اساس 
آن »سرعت ساخت وساز و تحویل آپارتمان« 
مورد  سنجش قرار می گیرد. مطابق با اعالم 
شرکت های عرضه کننده، عدد این شاخص 
۲3/ ۴8 است که اگرچه همچنان در محدوده 
مناســبی قرار ندارد اما مقایسه آن با تیرماه 
نشان می دهد از مرز قابل قبول کمی افزایش 

پیدا کرده است.
»موجودی مواد اولیه یا همان ذخیره مصالح 
ساختمانی« دیگر شاخصی است که بررسی ها 
نشان می دهد بسیار حجم آن در کارگاه های 
ساختمانی کم شده است و همچنان در حجم 
حداقلی قرار دارد با این حال این شاخص نیز 
همچون دیگر شــاخص ها نسبت به تیرماه 

بهبود اندکی داشته است.
شاخص »هزینه ساخت« نیز روی عدد 9۴/ 
8۲ قرار دارد. اگرچه این شــاخص ناشی از 
قیمت مصالح ســاختمانی و تجهیزات باال 
اســت اما شیب رشد آن نســبت به تیرماه 
اندکی کاهش پیدا کرده که بیانگر بهتر شدن 
اوضاع است. حجم »واحدهای آماده فروش« 
نیز نه زیاد و نه کم شده است. به نظر می رسد 
تحت تاثیر افزایش سرعت ساخت وساز حجم 
واحدهای آماده فروش در مســیر کاهشــی 
قرار نگرفته است. شــاخص »میزان فروش 
واحدهای مســکونی« نیــز روی عدد ۰۶/ 

۴۷ قرار دارد که اگرچه همچنان در ســطح 
قابل توجهی نیست اما در مقایسه با تیرماه رو 
به بهبود در حال حرکت است. آخرین متغیر 
مورد بررســی نیز »نگاه سازنده ها به آینده« 
بازار مســکن اســت که در این نظرسنجی 
نسبت به دوره گذشته، بیشترین میزان بهبود 
را نسبت به سایر متغیرها داشته به طوری که 
از بدبینی مفرط به یک »خوش بینی خفیف« 

یا »باالی مرز بدبینی« رسیده است.
با بررســی متغیرهای ده گانه مورد بررسی 
در این »نبض ســنج« بازار مسکن در میانه 
تابستان، این سوال به وجود می آید که علت 
اصلی ثبت بیشترین بهبود مثبت میان این 
متغیرها برای شــاخص »نگاه به آینده بازار 
مسکن« چیست؟ بررســی ها برای پاسخ به 
این سوال، از وجود یک رابطه بین بهبود نگاه 
سازنده ها با وضعیت جدید بازیگردان اصلی 
بازار مســکن یعنی »بازار سرمایه« حکایت 
دارد. از میــان بازارهــای مختلف دارایی که 
به صورت مســتقیم و غیرمستقیم روند بازار 
مسکن را تحت تاثیر قرار می دهند؛ از ابتدای 
ســال جاری بورس نقش پررنگ تری نسبت 
به ســایر بازارها همچون ارز داشــته است. 
ســال گذشته، نوســانات بازار ارز بیشترین 
اثرگذاری بر روند بازار ملک را داشــت اما در 
سال جاری با توجه به هیجانات شدید بورس، 
بیشــترین اثرپذیری بازار مسکن از سمت 
این بازار بود. شــاهد این تغییر، تاثیرپذیری 
سریع بازار مســکن از تغییر مسیر بازدهی 
بورس در مرداد اســت. آمارها نشان می دهد 
بازدهی شــاخص بورس در مرداد نسبت به 
تیرماه معادل ۷/ 8 درصد کاهش پیدا کرد؛ 
این در حالی است که از ابتدای سال جاری تا 
پیش از مرداد، بازدهی شاخص بورس به طور 
متوسط ماهانه معادل ۲9 درصد بوده است. 
به نظر می رسد تحت تاثیر همین تغییر روند، 

نگاه به آینده تحوالت بازار مسکن از بدبینی 
مفرط در ابتدای تابستان، هم اکنون در باالی 
مــرز بدبینی قرار گرفته اســت به طوری که 
بخش زیادی از سرمایه گذاران ساختمانی با 
ثبت اولین رکورد منفی برای بورس از ابتدای 
سال جاری در مردادماه، پیش بینی کردند بازار 
ملک در ادامه می تواند فضای مناســب تری 
برای سرمایه گذاری در اختیار آنها قرار دهد، از 
همین رو نگاه آنها به آینده بازار مسکن تغییر 
کرد. حتی سایر متغیرهای ملکی تحت تاثیر 
همین نگاه، اندکی تغییروضعیت به ســمت 
اوضــاع خوب را داشــتند. در کنار تحوالت 
بورس، وضعیت بــازار ارز نیز دومین عامل 
موثر بر تغییر وضعیت بازار مسکن بوده است. 
به این معنا که فعــاالن این بازار در ماه های 
گذشته همراستا با افزایش شاخص بورس، به 
افزایش قیمت ملک و در نتیجه خودداری از 
فروش ملک به دلیل احتمال مجدد افزایش 
قیمت ها تمایل داشــتند. اما منفی شــدن 
شاخص بورس در مردادماه سبب شد، شرایط 
برای افزایش قیمت مداوم و با شیب زیاد برای 
عرضه کنندگان مسکن نیز سخت شود و در 
نتیجه برای ادامه فعالیت های ساختمانی، از 
یک ســو سرعت ساخت را افزایش و از سوی 
دیگر میل به فروش در آنها زیاد شود. در این 
بازار نیز شیب بازدهی ماهانه اگرچه منفی نشد 
اما از سرعت رشد آن کاسته شد به طوریکه 
از 1۴ درصد بازدهی ماهانه در تیر به ۶ درصد 
بازدهی ماهانه در مرداد ماه رسید. در نتیجه 
بروز تغییرات عمده در دو بازار دارایی بورس 
و ارز طــی ماه مرداد، هریــک از متغیرهای 
ملکی از یکی از این بازارها بیشترین تاثیر را 
پذیرفتند. به تعبیر دیگر، تغییر مسیر در بازار 
سرمایه بر یکسری از شاخص ها و تغییر مسیر 
در بازار ارز بر مجموعه ای دیگر از شاخص ها 
اثرگذاری بیشتری را داشتند. بررسی ها نشان 
می دهد  کاهش رشــد بازدهــی در بازار ارز 
روی قیمت مصالح، انتظارات و فعالیت های 
ساختمانی سازنده ها بیشترین اثرگذاری و در 
مقابل منفی شدن بازدهی بورس روی نگاه به 
آینده بازار ملک، رفتار سازنده ها، خریداران 
و فروشــندگان آپارتمان و زمین بیشترین 
اثرگذاری را داشته است. در عین حال به نظر 
می رســد تغییر جهت در هر دو بازار بورس 
و ارز، روی قیمت تمام شــده ساخت و ساز 

اثرگذاری دارد.
دنیای اقتصاد - ۲9شهریور 

 

س�ت
�ش �ن
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مراســم رونمایی از سامانه پایش اطالعات 
انرژی ساختمان در محل مرکز تحقیقات 
مســکن، راه و شهرسازی رونمایی شد. در 
این مراســم معاون علمی و فناوری رئیس 
جمهور از فعال شــدن اســتارت آپ های 
کاهنده مصــرف انرژی در ســاختمان تا 

پایان دولت دوازدهم خبر داد.
دکتر ســورنا ستاری در مراسم رونمایی از 
ســامانه پایش اطالعات انرژی ساختمان 
بــا تاکید بر اینکه اســتارت آپ ها باید در 
این حــوزه ورود کنند، گفت: تا زمانی که 
این مبحث تجاری نشــود و اقتصادی در 
آن شــکل نگیرد نمی توانیم کاری از پیش 

ببریم.
وی افزود: مــا در معاونت علمی و فناوری 
ریاســت جمهوری آمادگی داریم تا کمک 
کنیــم اســتارت آپ هــای حــوزه انرژی 
ســاختمان فعال شــوند. معاون علمی و 
فناوری رئیس جمهور گفت: اقتصادی که 
به این حوزه مربوط می شــود تنها اقتصاد 
انرژی نیســت بلکــه با اقتصــاد خدمات 
ســاختمان نیز مرتبط اســت، درآمدهای 
این حوزه اســت کــه اســتارت آپ های 
فعال در بخش انرژی ســاختمان را فعال 
می کند. ستاری تاکید کرد: این بخش در 

معاونــت علمی و فناوری رئیس جمهور تا 
پایان دولت دوازدهم پیاده ســازی شده و 
شــرکت های خدمات انرژی ساختمان راه 
اندازی می شــود. این موضــوع در کاهش 
تأثیرگذار  در ساختمان ها  مصرف سوخت 

خواهد بود.

کاهش مصرف انرژی در 
ساختمان های جدیداالحداث

 الزامی شد
وزیــر راه و شهرســازی نیز بــا اعالم این 
مطلب که رعایــت ویرایش چهارم مبحث 
19 مقررات ملی و کنترل ساختمان برای 
ساختمان های جدیداالحداث الزامی است 
از تدوین مشوق برای مصرف کنندگانی که 
انرژی را بهینه مصرف می کنند، خبر داد.

محمد اســالمی وزیر راه و شهرسازی در 
حاشیه مراســم رونمایی از سامانه پایش 
اطالعات انرژی در ساختمان که در محل 
مرکز تحقیقات مســکن، راه و شهرسازی 
رونمایــی شــد در گفتگو بــا خبرنگاران 
اعالم کرد: بهینه ســازی مصرف انرژی در 
کشور یکی از اولویت هایی است که هم در 
قوانین مختلف در ســال های اخیر به آن 
تاکید شد و هم در سیاست های کلی نظام، 
در برنامه ششــم مورد تاکید قرار گرفت و 
وزارتخانه های مختلف هرکدام تکالیفی را 

برعهده داشتند.
وزیر راه و شهرســازی ادامه داد: ســامانه 
پایش اطالعــات و انرژی ســاختمان که 
امروز رونمایی شد یکی از ابزارها، وسایل و 
لوازمی است که برای کنترل مصرف انرژی 

معاون علمی رئیس جمهور:

استارت آپ های كاهنده مصرف انرژی ساختمان 
فعال می شود

وزیر راه و شهرسازی:
بهینه سازی مصرف انرژی در کشور 
یكی از اولویت هایی است که هم در 

قوانین مختلف در سال های اخیر به آن 
تاکید شد و هم در سیاست های کلی 

نظام، در برنامه ششم مورد تاکید قرار 
گرفت و وزارتخانه های مختلف هرکدام 

تكالیفی را برعهده داشتند.
  سامانه پایش اطالعات و انرژی 

ساختمان که امروز رونمایی شد یكی 
از ابزارها، وسایل و لوازمی است که 

برای کنترل مصرف انرژی در ساختمان 
موردنیاز بوده که با همت دستگاه های 

مختلف و حمایت معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری رونمایی شد.



 پیام آبادگران                                  
شهریور ماه  1399
 شماره 389

28

 نشست

در ســاختمان موردنیاز بوده که با همت 
دســتگاه های مختلــف و حمایت معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری رونمایی 

شد.
عضو کابینه دولــت دوازدهم تاکید کرد: 
اقداماتی کــه زین پس بعــد از رونمایی 
سامانه انجام می شود دارای اهمیت است. 
از طریق این سامانه ساختمان های موجود 
از نظر وضعیت مصرف انرژی شناســایی 
می شــوند و با رهنمودهــا و راهکارهایی 
کــه باید به شــکل رفت و برگشــت بین 
شرکت های خدمات رسان در حوزه انرژی و 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
بهینه سازی  برای  برنامه ریزی  انجام شود، 
مصرف انرژی و اجــرای الزاماتی که برای 
کنترل مصرف است در ساختمان ها بعمل 

می آید.
اســالمی نکته مهم در فرآینــد پردازش 
اطالعات ســامانه پایش انرژی را همکاری 
و همراهی صاحبان ســاختمان و امالک 
برشــمرد و تصریــح کــرد:  صاحبــان 
ساختمان و امالک باید مسئوالنه برخورد 
کنند و نقش آفرینی کنند تا از این طریق 
بتوانند از تخفیفی که وزارت نفت و وزارت 
نیــرو برای مصرف انرژی بــرای آنها قائل 

می شوند، بهره مند شوند.
وی ادامــه داد: ســاختمان های جدیــد 
االحداث از شروع صدور پروانه ساختمانی 
باید مقررات ملی ســاختمان، مبحث 19 
که ویرایــش چهارم آن در ســال جاری 
منتشر شــد را رعایت کنند. مقررات ملی 
کار  مختلف  زوایای  تکالیف،  ســاختمان، 
و الزامات ساخت و ســاز استاندارد را برای 
کاهش مصرف انرژی تعیین کرده اســت. 

مهندســان مشــاور، طراحان ساختمان، 
مصالــح  تولیدکننــدگان  و  ســازندگان 
ساختمانی همه مکلف هستند این الزامات 
مقررات ملی ســاختمان را در محصوالت 
خود و در اجرای بناها و تاسیسات رعایت 

کنند.
وزیــر راه و شهرســازی بــر همراهــی 
شهرداری ها در اجرا و بهره برداری از این 
سامانه تاکید کرد و گفت: ساختمان های 
جدید االحداثی که بتوانند برچسب انرژی 
استانداردی  دریافت کنند، ساختمان های 
 هســتند که شــهرهای آینده را تشکیل

 می دهند.
اسالمی گفت: کسانی که در مصرف انرژی 
بهینه مصرف کردن را اولویت قرار می دهند 

نسبت به کسانیکه انرژی را بهینه مصرف 
نمی کنند بهره مندی بیشتری نسبت به 

مزایای انرژی خواهند داشت.
وی تاکید کرد: تدوین یکسری از مشوق ها 
برای رعایت کنندگان مبحث 19 مقررات 
ملی ساختمان در دســتور کار قرار دارد. 
اســالمی گفت: این ســامانه هم اکنون در 
اختیــار اســت و همه دســتگاه ها مکلف 
به همراهی هســتند و حرکتی در جهت 
ســاماندهی مصرف انرژی در ساختمان ها 

آغاز می شود.

یک ششم یارانه انرژی جهان را 
پرداخت می کنیم

رئیــس مرکــز تحقیقات راه، مســکن و 
شهرســازی نیــز در مراســم رونمایی از 
ســامانه ملی پایش اطالعات انرژی گفت: 
در حالی که یک درصــد جمعیت جهان 
را داریم، اما یک ششــم یارانه انرژی دنیا 
معادل 1۷ درصد این سوبســید در ایران 

پرداخت می شود.
محمد شکرچی زاده در مراسم رونمایی از 
ســامانه پایش اطالعات انرژی ساختمان با 
بیان اینکه در کشــور کارنامه قابل قبولی 
برای اســتفاده بهینه انرژی نداریم، گفت: 
حتی راه حل کارشناســی شــده و دقیق 
نیز بخصوص در بخش ساختمان طراحی 
نشــده اســت. وی ادامه داد: یک ششــم 
یارانه انــرژی جهان معــادل 1۷ درصد را 
پرداخت می کنیم در حالی که یک درصد 
جمعیت جهــان را داریــم. رئیس مرکز 
تحقیقات راه، مســکن و شهرسازی افزود: 
یارانه انرژی در کشور برای بخش مصرف 
اســت نه تولید ضمن اینکه بیشــتر این 
یارانه برای اقشار پردرآمد هزینه می شود 

نه کم درآمدها.
شکرچی زاده یادآور شد: با توجه به اینکه 
انرژی روز به روز ارزان تر می شود احتمال 
پیدا شدن روش هایی برای کاهش مصرف 
انرژی در کشــور ناامیدکننــده تر خواهد 
بود. این مقــام مســئول در وزارت راه و 
شهرسازی تصریح کرد: سال 1۴۲۰ پیش 
بینی می شــود که روزانــه 5۰۰ میلیون 
متر مکعب گاز کمبود داشــته باشیم. این 
در حالی اســت که پنجمین کشور تولید 

کننده گاز در دنیا به شمار می رویم.
وی با اشاره به ابالغ ویرایش چهارم مبحث 

حمد شكرچی زاده:
با توجه به اینكه انرژی روز به روز 

ارزان تر می شود احتمال پیدا شدن 
روش هایی برای کاهش مصرف انرژی 
در کشور ناامیدکننده تر خواهد بود.
: سال 1420 پیش بینی می شود که 
روزانه ۵00 میلیون متر مكعب گاز 
کمبود داشته باشیم. این در حالی 

است که پنجمین کشور تولید کننده 
گاز در دنیا به شمار می رویم.

ارنژی
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19 مقررات ملی ساختمان در ماه جاری 
از ســوی وزیر راه و شهرســازی ادامه 
داد: با کمک مشــاوران خارجی توانسته 
ایم بهترین و پیشــروترین مقررات ملی 
ســاختمان را کــه مبتنی بــر نیازهای 
داخلی کشور است، طراحی کنیم. در این 
مبحث از فناوری های نوین برای کاهش 
مصرف انرژی در ساختمان استفاده شده 
اســت. وی با اشاره به رونمایی از سامانه 
پایش مصرف انرژی در ساختمان در روز 
جاری تصریح کرد: هنوز شناخت دقیق 
و متمرکــزی از میزان مصرف انرژی در 
ساختمان نداریم و این سامانه می تواند 
مصرف دقیق برق و گاز در ساختمان ها 
و همچنین شناســایی ســاختمان های 

پرمصرف را انجام دهد.

اتالف انرژی روزانه در ساختمان،  
معادل ۳۰۰ هزار بشکه نفت است

شــهردار تهران نیز در این مراسم اظهار 
داشت: در ترکیه مصرف انرژی 8.5 برابر 
کمتر از ایران است چراکه هیچ یارانه ای 
به این بخش داده نمی شود و مالیات بر 
مصرف هم وجود دارد یعنی کسانی که 
مصرف باالتری داشته باشند باید مالیات 

بیشتری بپردازند.
 پیــروز حناچی در مراســم رونمایی از 
ســامانه ملی پایش اطالعــات انرژی در 
ســاخمان با اشــاره به مصرف انرژی در 
کشورهای مختلف بر اساس گزارش های 
جهانی در سال ۲۰19 گفت: کشور چین 
با 3.۲ میلیون تن، آمریکا با ۲.۲ میلیون 
تــن و هند با 9۰۰ هزار تن مصرف جزو 
باالترین کشورها در جدول هستند. وی 
ادامه داد: ایران با مصرف ۲58 هزار تن 

در رده 11 قرار دارد.
وی با اشــاره به میزان مصرف ســوخت 
در ترکیه گفت: در ترکیه مصرف انرژی 
8.5 برابر کمتر از ایران است چراکه هیچ 
یارانه ای به این بخش داده نمی شــود و 
مالیات بر مصــرف هم وجود دارد یعنی 
کسانی که مصرف باالتری داشته باشند 

باید مالیات بیشتری بپردازند.
حناچی با اشاره به مصرف برق در تهران 
گفت: مصرف برق روزانه در تهران معادل 
۲۰ هــزار گیگابایت ســاعت اســت که 
مشــترکین خانگی با سهم ۷5 درصدی 
بیشترین مصرف را دارند. شهردار تهران 

ادامه داد: متوسط مصرف گاز در تهران 
۷۷ میلیون متر مکعب معادل تولید سه 
فاز پارس جنوبی اســت. حناچی تاکید 
کرد: عمده اتالف انرژی در بخش خانگی 

محاسبه شده است.
وی با اشــاره به برنامه های تهران برای 
کاهش مصرف انرژی گفت: شورای شهر 
وظایفی را تعیین کرده و در برنامه سوم 
شهر تهران مســتقیم به کاهش مصرف 
انرژی در ساختمان های اداری تجاری و 
خانگی اشــاره شده است که البته موانع 

جدی بر سر مسیر وجود دارد.
حناچــی تاکید کرد: کســی که مخالف 
اســت  کاهــش گازهــای گلخانــه ای 
تحریم هایــی را برای کشــورمان ایجاد 
کرده و همین تحریم ها اثر مســتقیم در 

عدم تحقق اهداف دارد.
شــهردار تهران با تاکید بــر اینکه یکی 
در  تاثیرگــذار  عوامــل  مهمتریــن  از 
کاهــش مصرف انــرژی بحــث واقعی 
شــدن حامل های انرژی است ادامه داد: 
متاســفانه نمی توانیم با توجه به شرایط 
اقتصادی هزینه های بیشتری را به مردم 
تحمیل کنیــم. حناچی ادامه داد: اتالف 
انرژی در ســاختمان ها و فضای تجاری 
معادل 3۰۰ هزار بشــکه در روز اســت. 
شــهردار تهران ادامــه داد: بحث برقی 
کــردن موتورهای دو ســر، برقی کردن 
اتوبوس های شــهر تهــران و همچنین 
توســعه مســیرهای پیــاده و دوچرخه 
جزو برنامه هایی اســت که آن را تعقیب 

می کنیم.
وی همچنیــن گفت:  موضــوع اجباری 

شــدن بیمه در ســاختمان هــم یکی 
از سیاســت های مــا اســت و معتقدیم 
ســازندگان با اهداف اقتصــادی باید به 
سمت کاهش مصرف انرژی در ساختمان 

بروند.

گام های تاثیرگذار ایران در راه 
بهینه سازی انرژی

در ادامــه کلودیــو پرویــداس نماینده 
مقیم دفتر برنامه توســعه، سازمان ملل 
به توســعه شهرنشینی به عنوان یکی از 
دالیل مصرف باالی انرژی در دنیا اشاره 
کرد و گفت: »ایران بــا وجود تحریم ها 
توانسته اســت گام های بسیار خوبی در 
بهینه سازی انرژی، کمک به فناوری های 
ســبز و محیط زیســت بردارد و در این 
توســعه عمران سازمان  برنامه  مســیر 
ملــل نیز از اجــرای پروژه هایــی مانند 
سامانه پایش انرژی ساختمان ها حمایت 

می کند.«
نماینــده مقیــم برنامه توســعه عمران 
ســازمان ملل متحد در ایــران از هموار 
فناوری های حوزه  توســعه  بودن مسیر 
انرژی و محیط زیســت با اســتفاده از 
ظرفیت های فناورانه ایران گفت: »اجرای 
این پروژه گامی تاثیرگذار برای حفاظت 
از محیط زیست و کاهش مصرف انرژی 
اســت. این پروژه راهبردی ضمن کمک 
به مصرف انرژی و کاهش هدررفت آن، 
ایجاد اشتغال و اقتصاد را به دنبال دارد.«
اقبال شاکری نماینده و عضو کمیسیون 
عمران مجلس شــورای اسالمی نیز در 

این مراسم سخنرانی کرد.
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 نشست

تداوم كاهش بهبود وضعیت صنعت 
ساختمان در شهریور

وی عدد ۵۰.۵۴ ایستاد شــامخ بخش ساختمان در شــهریورماه ر

شــامخ بخــش ســاختمان ایــران در شــهریور 
که  ماه امســال بــر روی عــدد 50.5۴ ایســتاد 
کاهش بهبود وضعیت صنعت  نشان دهنده 
ساختمان در شهریور ماه نسبت به ماه قبل 
گــزارش اخبــار ســاختمان، شــامخ  اســت.به 
کل در شــهریور مــاه ۹۹ عدد 50.5۴ را نشــان 
کاهش بهبــود وضعیت  کــه بیانگــر  مــی دهد 
صنعت ســاختمان در شهریور ماه نسبت به 

ماه قبل است.
شــاخص »انتظــارات تولیــد در مــاه آینده« با 
رقم 36.0۲، نگرانی فعاالن اقتصادی نسبت 
بــه وضعیت بخش ســاختمان در مهــر ماه را 

نشان می دهد.
گــزارش، صنعــت ســاختمان بر  بــر پایــه ایــن 
اســاس اســتاندارد بین المللــی طبقه بندی 
کلیــه فعالیت های اقتصادی )ISIC(، به ســه 
گــروه اصلــی ســاخت بنــا، مهندســی عمــران 
تخصصــی  ســاز  و  ســاخت  فعالیت هــای  و 
یــک  در  می شــود.  دســته بندی  ســاختمان 
تقسیم بندی دیگر، بخش ساختمان شامل 
غیرمســکونی  و  مســکونی  کلــی  بخــش  دو 

)تجاری و عمرانی( است.
در بخش مســکونی همچــون چند ماه اخیر، 

خ ارز و انتظــارات تورمی حاصل از  افزایــش نر
آن، عــدم تــوازن عرضــه و تقاضــا و نیــز تداوم 
گرانه، افزایش مجدد قیمت  معامالت ســودا

مسکن را پدید آورد.
کان پیشرفتی  کما در بخش های عمرانی هم 
گزارش نشــد و با توجه به  در میــزان فعالیتها 
مشــکالت موجود از جمله عدم تناسب بین 
مبلغ تعدیل و هزینه های جاری، فعالیتهای 

این بخش با چالشهای زیادی روبروست.
فعــاالن  اظهــارات  کلیــه  بــه  اســتناد  بــا 
ســاختمانی، عدد شــامخ ســاختمان نسبت 
کاهش یافــت. با توجه  کمی  گذشــته  بــه ماه 
به افزایش بیشــتر قیمت مواد اولیه و مصالح 
مــورد نیــاز بخش ســاختمان و از ســوی دیگر 
و  مواداولیــه  ایــن  از  بخشــی  عرضــه  کمبــود 
نیــز تردید نســبت به شــرایط آتــی، همچنین 
کاهــش میــزان  نیــز  قــدرت خریــد و  کاهــش 
سفارشــات جدید، میزان فعالیت های تولید 
یــا ارائــه خدمــات ســاختمانی نســبت به ماه 

کاهش یافت. کمی  قبل 
فعالیتهــا،  میــزان  کاهــش  بــا  متناســب 
شاخص های میزان بکارگیری نیروی انسانی 
و نیــز میــزان خریــد مــواد اولیه در مقایســه با 

کردنــد.  کاهشــی را تجربــه  مــاه قبــل، رونــد 
هرچند قیمت مواد اولیه نســبت به ماه قبل 
بیشــتر شــد، امــا قیمــت فــروش بــا توجــه به 
کاهش قدرت خرید و فضای رقابتی در برخی 
کمتــری  رشــد  از  ســاختمانی،  فعالیتهــای 

برخوردار بود.
کاهش  میزان فروش هم نســبت به ماه قبل 
کمی نسبت  یافت. سرعت انجام سفارشات 
کارهای معوق  گذشته افزایش یافت و  به ماه 
کمتر شــد. البته در  و ناتمــام نیــز تا حــدودی 
ویــژه  بــه  ســاختمانی  فعالیت هــای  برخــی 
کــه نیــاز به تجهیــزات وارداتی  فعالیت هایــی 
گمرکــی و عدم  دارنــد بــا توجــه بــه مشــکالت 
کمبود  ترخیــص بــه موقــع، به دلیــل نبود یــا 
مــواد اولیه مورد نیاز، ســرعت انجام فعالیتها 
کارهای معوقه  کاهــش یافت و بالتبع میــزان 
کاهــش میــزان  افزایــش یافــت. بــا توجــه بــه 
فعالیتهــا، میــزان مصــرف حامل هــای انرژی 
کمتر شــد و با توجه به مشــکالت موجود  نیز 
گمرکی و فرآینــد صادرات، صادرات  در حــوزه 
گذشــته بهبودی  ایــن بخش نســبت به مــاه 

مشاهده نشد./ 1۴مهر

 شامخ
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توانمندی هــای  نمایشــگاه  شــانزدهمین   
کوچک و متوسط صنعت ساختمان  صنایع 
از روز سه شنبه تا ۲5 مهر در محل نمایشگاه 

دائمی زاهدان افتتاح شد.
شــرکت  مدیرعامــل  راشــکی  علیرضــا 
شــهرک های صنعتی سیســتان و بلوچستان 
گفــت وگــو بــا باشــگاه خبرنــگاران جــوان  در 
اظهارداشت: شهرک های صنعتی با توجه به 
کیــد مقام معظم رهبــری بر اهمیت بخش  تا

صنعت و شــعار ســال مبنی بــر جهش تولید، 
اقدام بــه برگزاری نمایشــگاه توانمندی های 
کوچک و متوسط صنعت ساختمان  صنایع 

کرده است.
بــا  نمایشــگاه  ایــن  گفــت:  راشــکی  علیرضــا 
اولویت معرفی صنایع ساختمانی و با حضور 

5۲ واحد تولیدی برگزار می شود.
نمایشــگاه  ایــن  از  بخشــی  در  افــزود:  او 
کار شیالت  کســب و  دســتاوردهای خوشــه 

رییــس  شــوند.  مــی  معرفــی  نیــز  فــرش  و 
هیــات مدیره شــرکت شــهرک های صنعتی 
کــرد: هــدف  سیســتان و بلوچســتان بیــان 
معرفــی  نمایشــگاه  ایــن  برگــزاری  از  اصلــی 
توانمندی های صنایع ســاختمانی اســتان 
بــه تجــار و مســوالن دســتگاه های اجرایی 
کــه امیدواریــم بــا حمایــت متولیــان  اســت 
امر شــاهد رونق تولید این صنایع باشــیم.

و  ســاخت  در  ذیصــالح  مجــری  از  اســتفاده 
گرفته نمی شــود  کــه معمــواًل جــدی  ســازها 
کیفیــت ســاختمان ها  بــرای افــت  و عاملــی 
اســت با امضای تفاهم نامه ای بین مجلس، 
شــهرداری تهران و ســازمان نظام مهندســی 

تهران الزامی شد.
گزارش ایسنا، بحث استفاده از مهندسان  به 
دارای صالحیــت تحــت نظــر ســازمان نظــام 
مهندســی همــواره مــورد مناقشــه مدیریــت 
شــهری با نظام مهندســی بوده است. نظام 
کیفیت بعضی  مهندسی  عوامل پایین بودن 
ســاختمان ها را بی توجهــی بــه ایــن موضوع 
بــر ضــرورت  مــوارد متعــددی  و در  می دانــد 
کید داشــته اســت؛  توجــه بــه ایــن موضوع تا
که البته مدیریت شهری سرانجام  موضوعی 

در قالب تفاهم نامه ای  آن را پذیرفت.
گذشــته تفاهم نامه  بــه هر ترتیب در روزهای 
رئیــس  ســعیدیان،  حضــور  بــا  ســه جانبه 
ســازمان نظام مهندســی ســاختمان اســتان 
گروه معماری  تهران، محمد ســاالری رئیس 
و شهرســازی شــورای شــهر تهــران و افشــین 
و  عمــران  گــروه  رئیــس  نائــب  زاده  حبیــب 
حمل ونقل و ترافیک شــورای اســالمی شــهر 
کردن شناسنامه  تهران، در راســتای اجرایی 
حضــور  الــزام  و  ســاختمان  ملکــی  و  فنــی 
افزایــش  به منظــور  ذی صــالح  ســازندگان 
حــوادث  کاهــش  و  ساخت وســاز  کیفیــت 

ساختمانی منعقد شد.
ســازندگان ذی صالح در دو بخش مهندسی 
کاردان هــا و معمــاران تجربــی(  )مهندســان، 

کارگــران دارای صالحیــت از  و اســتادکاران و 
کــه بر  مــوارد  قیدشــده در تفاهم نامــه اســت 
اســاس آن حضــور ســازنده ذی صــالح بــرای 
گروه هــای »ج« و »د« ســاختمانی در تمامــی 
مناطــق اجبــاری و در منطقــه ۲ برای تمامی 
ایــن  اســت.  الزامــی  ســاختمانی  گروه هــای 
موضــوع بــه صورت آزمایشــی، بــه مدت یک 
تــا در صــورت حصــول  اجــرا می شــود  ســال 
گروه ها و در تمامی مناطق  نتیجــه در تمامی 

اجرا شود.
نظــام  قانــون   ۴ مــاده  برحســب  همچنیــن 
گیری  کنترل ساختمان و الزام فرا مهندسی و 
کار  آمــوزش فنــی حرفــه ای بــرای اشــتغال به 
کنندگان  توسط سازندگان ذی صالح، توافق 
متعهــد شــدند تا یک ســال آینده نســبت به 

پیگیــری از مراجــع مربوطه ازجمله ســازمان 
کنند. کشور اقدام  آموزش فنی و حرفه ای 

 سعیدیان در حاشیه این تفاهم نامه با اشاره 
بــه الزام حضــور مجری ذی صــالح در قانون، 
موضــوع را به عنوان خواســته ســال های دور 
کــرد و افزود: تفاهم  اعضای ســازمان، عنوان 
که مجوز شروع عملیات ساختمانی تا  کردیم 

معرفی و ثبت قرارداد مجری، صادر نشود.
رئیــس ســازمان نظام مهندســی ســاختمان 
عملیــات  پایــان  همچنیــن  تهــران،  اســتان 
ســاختمانی را منــوط بــه امضــای مجــری و 
کرد:  صــدور شناســنامه فنی عنــوان  و اظهار 
و  مثبــت  اقدامــات  گام بــه گام  امیدواریــم 
کیفیت  مؤثری صورت بگیرد و شاهد افزایش 

هرچه بهتر ساخت و ساز در تهران باشیم.

نمایشگاه توانمندی های ساختمان در زاهدان افتتاح شد

قدمی برای افزایش كیفیت ساختمان ها
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معاون مســکن و ســاختمان از افزودن موضوع های شهرسازی و حمل 
کنترل ســاختمان خبر داد. و نقل به مقررات ملی و 

گزارش ایســنا، محمود محمودزاده معاون مســکن و ســاختمان در  بــه 
نخســتین جلسه از دوره هفتم شــورای تدوین مقررات ملی ساختمان 
کــه بــا حضور محمد شــکرچی زاده رییــس مرکز تحقیقات راه، مســکن و 
شهرســازی، معاون شهرســازی و معماری و مدیرکل دفتر مقررات ملی 
کنترل ســاختمان و تعدادی از صاحبنظران این عرصه در ساختمان  و 
که  گفت: به لحاظ تغییراتی  دادمان وزارت راه و شهرســازی برگزار شــد، 
که در تمامی  کشور ایجاد شده و به تبع آن تاثیراتی  در حوزه اقتصادی 
گذاشــته،   حوزه هــا از جملــه خدمــات و صنعــت ســاختمان و مســکن 
گزیــر هســتیم تا بــه موضوع انرژی و اقتصاد، توجه دقیق تری داشــته  نا

کنیم. باشــیم و بر اساس اقتصاد بدون نفت، برنامه ریزی 
کیفیــت در  کیــد بــر ضــرورت افزایــش  معــاون مســکن و ســاختمان بــا تا
ساخت و سازها، یادآور شد:  بعد از انقالب به لحاظ رشد شهرنشینی و 
کیفیت در حوزه ســاخت و ســاز توجه شــد و  کمتر به  افزایش جمیعت،  

گرفت. کمیت مدنظر قرار  تنها 
کــه امــروز در  کــوری  گره هــای  گفتــه معــاون وزیــر راه و شهرســازی،   بــه 
از جملــه موضوعــات ترافیکــی و زیســت  موضوعــات مختلــف شــهری 
که یک جانبه به موضوع توجه  محیطی وجود دارد به این دلیل است 

شده است.
کیفیــت در اجــرای  محمــودزاده،  موضــوع پرداختــن بــه بســتر ایجــاد 
پروژه ها را ســومین نکته حائز اهمیت برشــمرد و توضیح داد: در ترکیب 
که از  کنترل ساختمان،  با ابالغی  جدید تدوین ویرایش مقررات ملی و 
ســوی وزیر راه و شهرســازی اخذ شــد،  موضوعات شهرسازی و حمل و 

کنترل ســاختمان افزودیم. نقل را به تدوین مقررات ملی و 

کالبــدی و همچنیــن  کــرد: احــداث یــک ســاختمان از نظــر  کیــد  وی تا
موضوعــات شــهری و اجتماعــی، ترافیــک، محیــط زیســت،  بایــد مورد 
کمتر بــه آن پرداخته  کــه  توجــه قــرار بگیــرد.  اینهــا موضوعاتی هســتند 

گرفت. شــده است و در این دوره موردتوجه قرار خواهد 
معاون وزیر راه و شهرســازی با یادآوری اینکه در قانون نظام مهندســی 
بــه عنــوان رشــته های  کنتــرل ســاختمان، هفــت رشــته مهندســی  و 
کرد: در ایــن دوره، عالوه بر  کید  اصلی ســاختمان دیده شــده اســت، تا
موضوعات اجتماعی،  توجه به تمامی رشته ها در احداث ساختمان ها 

کنترل ســاختمان لحاظ می شود. و تدوین مقررات ملی و 
گفت: پیش تر مقاوت هایی در خصوص مشــارکت تمامی  محمودزاده، 
که  کنترل ســاختمان وجود داشــت  رشــته ها در تدویــن مقررات ملی و 
تــالش مــی شــود در ایــن دوره این مقاومت هــا برطرف شــده و از وجود 
کــه مســتقیم و غیرمســتقیم در صنعت ســاختمان  تمامــی رشــته های 

گرفته شود. تاثیر دارند، بهره 
محمــودزاده توضیــح داد: در ایــن دوره بــه دو ســرفصل توجــه خواهــد 
که باید به  شد. نخست ویرایش و تجدید نظر در مقررات موجود است 

روز رســانی شود و دیگری موضوع تدوین مقررات جدید است.
کیفی توجه خواهد شــد. کرد: در این دوره به موضوعات  وی تصریح 

محمــودزاده توضیــح داد: چارچوبــی در معاونت مســکن و ســاختمان 
پروانه هــای ســاختمانی  پــس،  زیــن  آن  اســاس  بــر  کــه  تعریــف شــده 
کنــون پروانه های صــادره پروانه های  تخصصــی صادر می شــود.  هــم ا
عمومــی اســت. در نظــر داریــم پروانه هــای ســاختمانی تخصصی صادر 
کنیم تا به این روش برای مهندســان ضمن ایجاد رقابت و انگیزه، علم 

کنند. خود را به روزرسانی 

تصمیمات جدید برای صدور
وانه های ساختمانی  پر

معاون وزیر شهرسازی خبر داد

اخبار
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کــه  اســت  عبارتــی  کار«  بعــد  ایمنــی  »اول 
زیــاد می شــنویم و نوشــته آن را بــر در و دیوار 
کارگاه هــای ســاختمانی زیــاد می بینیم، ولی 
کشــور  کار در  بــاالی حــوادث ناشــی از  آمــار 
کمتــر به این شــعار عمل  که  مویــد آن اســت 
گزارش ســازمان پزشکی  می کنیم. براســاس 
کشــور در 6 ماه نخســت ســال 13۹8  قانونی 
کار  تعــداد 8۹8 نفر بــه علت حادثه ناشــی از 
جــان خــود را از دســت داده انــد. در این آمار 
ســقوط از بلنــدی بیشــترین علــت مــرگ در 
 35۴ فــوق  گــزارش  در  اســت.  کار  حــوادث 
کرده اند  نفــر به علت ســقوط از بلندی فــوت 
کــه ۴0درصــد آمــار را شــامل می شــود. پــس 
از آن برخــورد جســم ســخت بــا ۲6 درصــد و 
گرفتگــی بــا 16درصــد عوامــل بعــدی با  بــرق 
کار منجــر بــه فــوت  بیشــترین آمــار حــوادث 

است.
ســازندگان  و  کارفرمایــان  اغلــب  متاســفانه 
آشــنایی  ایمنــی  مســائل  بــا  ســاختمانی 
و  تبعــات  بــه  و  ندارنــد  کاملــی  و  درســت 
عواقــب قضایــی و مالی ناشــی از عدم رعایت 
نیســتند.  گاه  آ ساختمان ســازی  در  ایمنــی 
فعالیــت  محــل  ســاختمانی  کارگاه هــای 
حــدود 1۲، 13درصــد از شــاغالن اســت، امــا 
ســال های  کار  حــوادث  از  درصــد   50 تــا   ۴0
اخیــر در آنها اتفاق افتاده اســت. مالحظات 

پروژه هــای  در  کارفرمایــان  بــرای  متعــددی 
عمرانــی و ســاختمانی وجــود دارد. هزینــه، 
کیفیــت و ایمنــی مالحظــات اصلــی  زمــان، 
کارفرمایان در  کثر  ساختمان ســازی اســت. ا
ساخت و ســاز نخســت مالحظــه اقتصــادی، 
ســپس مالحظــه مدت زمان اجــرای پروژه را 
کاهش  گروه تالش نخســت  دارند. برای این 

ســود  کثرســازی  حدا و  پــروژه  هزینه هــای 
کوتاه کــردن  حاصلــه اســت و در مرحلــه بعــد 
کیفیــت تــا جایــی  زمــان عملیــات اجرایــی. 
کاهــش ســود اقتصــادی نشــود  کــه موجــب 
ح اســت. از ایــن رو قوانین  بــرای ایشــان مطر
کنتــرل حداقــل اســتانداردها در  و مقــررات، 
در  و  اســت  ملــی  کاالیــی  کــه  را  ســاختمان 
دوران بهره برداری مورد اســتفاده و سکونت 
افراد متعدد قرار می گیرد بر عهده مهندسان 
گذاشــته اســت.  ناظــر و مامــوران شــهرداری 
کارفرمایــان  از  کثیــر  گــروه  ایــن  کنــار  در 
کــه هزینه،  ســاختمانی افرادی هم هســتند 
کیفیــت را در یــک حالــت تعادلــی و  زمــان و 
بهینــه قــرارداده، هیــچ یــک را ذیــل دیگری 
قــرار نمی دهنــد. چنانچــه بــه هزینــه و زمان 
کیفیــت هــم هســتند.  توجــه دارنــد در پــی 
مــدت  حداقــل  و  حاصلــه  ســود  کثــر  حدا از 
کیفیــت را نیز در  اجــرا صرف نظــر می کننــد تــا 
ایمنــی  امــا  قــرار دهنــد.  وضعیــت مطلوبــی 
کارفرمایان  کثــر  در حیــن اجــرا مــورد غفلــت ا
در  حادثــه ای  وقتــی  تــا  اســت.  ســاختمانی 
و  ایجــاد هزینــه  و موجــب  نــداده  خ  ر کارگاه 
افزایــش زمــان پــروژه نشــده، اهمیــت آن در 
کارفرمــای دوراندیش  گرفته نمی شــود.  نظر 
و مقتصــد امــا نبود ایمنــی را تهدیــدی برای 
کــه می توانــد موجــب لطمه  پــروژه می دانــد 

آمار و هزینه های باالی حوادث ساختمانی
کارشناس ارشد مدیریت ساخت حامد خانجانی/ 

کارگاه های ساختمانی محل فعالیت 
حدود 12، 13درصد از شاغالن است، 

اما 40 تا ۵0 درصد از حوادث کار 
سال های اخیر در آنها اتفاق افتاده 

است. هزینه های پروژه و حداکثرسازی 
سود حاصله است و در مرحله بعد 
کوتاه کردن زمان عملیات اجرایی. 

کیفیت تا جایی که موجب کاهش سود 
اقتصادی نشود برای ایشان مطرح 

است.
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به اهداف و اقتصاد پروژه شــود. از این رو در 
کارگران  کارگاه و فعالیــت  پــی تامیــن ایمنــی 
گــر تخصصی در ایــن زمینه ندارد  مــی رود و ا
فــرد صاحــب  و  یــک متخصــص  از مشــاوره 
کارگاهی  صالحیــت بهــره می گیرد.  حــوادث 
مالــی،  کــه شــامل خســارت  دارنــد  تبعاتــی 
جانــی و آســیب و صدمــه به اموال هســتند. 
مســتقیم  حــوادث  هزینه هــای  از  بخشــی 
کارگاه،  بیمــه  هزینــه  مثــل  آشــکارند  و 
حمل ونقــل حادثه دیده، هزینــه رفت و آمد 
کــز درمانــی و قضایــی، هزینــه وقــت  بــه مرا
حل و فصــل  و  پیگیــری  بابــت  کــه  زمانــی  و 
جریمــه  دعــاوی،  هزینــه  می شــود،  حادثــه 
کار، جریمــه قصور  تاخیــر و دیرکــرد در اتمــام 
از  مسئولیت های قانونی و... بخش دیگری 
از هزینه ها، هزینه های غیرمستقیم و پنهان 
کارفرما برای آنها پرداخت اولیه  که  هســتند 
و مســتقیمی نــدارد، ولــی به مرور از حســاب 
کســر می شــود: اضطــراب و ناراحتــی  ایشــان 
و  کارگاه  بــرای  مســئوالن  حادثــه  از  ناشــی 
و  کارگاه  تعطیلــی  ایشــان،  خانواده هــای 
کار، اطــالع همســایگان  تاخیــر در پیشــرفت 
کارگاه و همــکاران از حادثــه و ثبــت حادثــه 
کاهش تقاضا  در ســابقه  مســئوالن اجرایی، 
بــرای خریــد واحدهــای ســاختمان به دلیل 
بی عالقگی مردم به ســکونت در ساختمانی 
کــه خــون مظلومــی در آن ریختــه شــده و... 
کــه اینها تنها هزینه هایی اســت  توجه شــود 
که متوجه ذی نفعان و  مسئوالن ساختمان 
ایــن  از  بیشــتر  بســیار  هزینه هایــی  اســت. 
مــوارد به جامعــه و دولت تحمیل می شــود: 

خانــواده  بــه  روانــی  و  مالــی  هزینه هــای 
حادثه دیــده، هزینه هــای روانی بــه جامعه، 
کار  هزینه هــای از بین رفتن یک نیروی مولد 

و ماهر به دولت و...
چقــدر  مســتقیم  هزینه هــای  ریالــی  بــرآورد 
اســت؟ برآورد ریالی هزینه های غیرمســتقیم 
چگونه ممکن اســت؟ آیا برای مواردی مثل 
احســاس منفــی از دســت دادن یــک انســان 
خ  و عــذاب وجــدان ناشــی از ســهل     انگاری ر
داده و اینکــه یــک خانــواده بــرای همیشــه 
می تــوان  اصــال  شــد،  خواهــد  بی     سرپرســت 
معادل ریالی تعیین کرد؟ توجه شود که تصور 
کارفرمایی،  اینکــه با انجــام بیمه  مســئولیت 

توســط  هزینه هــا  حادثــه  وقــوع  صــورت  در 
بیمه گــر پرداخــت می شــود، تصوری اشــتباه 
اســت و بیمه های  مســئولیت در ایــن زمینه 
تنها شامل خســارات جانی فرد حادثه دیده 
اســت و نــه ســایر هزینه هــا از جملــه جریمــه 
مجــازات از قصور در اجرای قانون وفق ماده 
و  دادگاه  توســط  کــه  کار  قانــون   1۷6 و   1۷1
دولت دریافت می شــود. یــک تحقیق معتبر 
کل به هزینه     های  جهانی نسبت هزینه     های 
کار را چهــار به یک عنوان  مســتقیم حوادث 
کل هزینه     های مرتبط با یک  می کنــد. یعنــی 
حادثه خیلی بیشــتر از هزینه     های مســتقیم 
گرچــه این نســبت برای  و آشــکار آن اســت. ا
گون است اما باز منطق  گونا شرایط مختلف 
آن صــادق اســت.  طبــق مطالعــات انجــام 
تامیــن  بین     المللــی  انجمــن  توســط  شــده 
کشــور دنیــا و انتشــار یافته  اجتماعــی، در 1۹ 
شــغلی  بهداشــت  و  ایمنــی  اداره  ســایت  در 
که در ازای هر  آمریکا این نتیجه حاصل شــد 
یــک واحــد هزینه مالــی بابت پیاده     ســازی و 
کار ۲/ ۲  اجرای ایمنی و بهداشت در محیط 
واحد بازگشــت ســرمایه اتفاق خواهد افتاد. 
مالکان و  مســئوالن اجرایی ســاختمان باید 
که در بازار رقابتی امروز،  توجه داشته باشند 
از  پیشــگیری  و  زیــان  و  ضــرر  از  پیشــگیری 
اتــالف وقــت و زمــان و حفظ نیروی انســانی 
کارکنــان  بهــره     وری  و  انگیــزه  بــردن  بــاال  و 
کاهــش هزینــه اضافــی. هــر مجموعــه  یعنــی 
که بتواند نســبت درآمد به هزینه  اقتصــادی 
را بــه عــدد بزرگ تــر از یــک برســاند، به ســود 

باالتری دســت پیدا می     کند.  ۲۷ شهریور

مالكان و  مسئوالن اجرایی ساختمان 
باید توجه داشته باشند که در بازار 

رقابتی امروز، پیشگیری از ضرر و زیان 
و پیشگیری از اتالف وقت و زمان و 

حفظ نیروی انسانی و باال بردن انگیزه 
و بهره     وری کارکنان یعنی کاهش هزینه 
اضافی. هر مجموعه اقتصادی که بتواند 

نسبت درآمد به هزینه را به عدد 
بزرگ تر از یک برساند، به سود باالتری 

دست پیدا می     کند.  

اخبار
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 زلزله تهران یک حادثه بین المللی
 خواهد شد

کشور، وقوع  رئیس ســازمان مدیریت بحران 
زلزله شــدید در تهــران را در ابعاد یک حادثه 

کرد. بین المللی توصیف 
هماهنگــی  جلســه  در  نجــار،  اســماعیل 
مدیریت بحران اســتان های معین تهران در 
کنفرانس،  کــه به صــورت ویدئــو  زمــان زلزلــه 
گســل هایی  بــا  کالنشــهری  تهــران  گفــت: 
گــر خدایی نکــرده بعضی  کــه ا متعــدد اســت 
گســل ها فعال شوند، متاسفانه طبق  از این 
ســخت  و  پیچیــده  کار  جایــکا،  مطالعــات 
گــر زلزلــه ای با قــدرت تخریب  خواهــد شــد. ا
باال بیاید ما در تهران یک حادثه بین المللی 

را شاهد خواهیم بود.
وی ادامــه داد: بــه همیــن دلیل نیــز با توجه 
بــه قرارگیــری نهادهای سیاســی و اقتصادی 
از  شــد  مقــرر  کشــور  وزیــر  تصمیــم  بــا   … و 
کشــور در تهران اســتفاده شــود  کل  ظرفیــت 
و ما بتوانیم از ظرفیت استان ها نیز بهره مند 

کارمان  کشور  شــویم، لذا با دســتور ویژه وزیر 
کردیــم و دســتورالعمل ویــژه ای بــا  را شــروع 

کمک ســازمان پیشــگیری و مدیریت بحران 
شــهر تهــران و مدیــران اســتان ها تهیــه و از 
کشــور ابالغ شد تا بتوانیم ارتباط  ســوی وزیر 
تنگاتنگــی را بــا مدیــران بحــران مناطــق ۲۲ 
کل 30 اســتان  گانــه شــهر تهــران و مدیــران 

کشور داشته باشیم.
نجار با بیان اینکه شناســایی پدهای بالگرد 
کــه امکان فــرود بالگرد  رســمی و جاهایــی را 
کرد: بنا شد  کردیم، اظهار  وجود دارد دنبال 
کنند. باند  باند دوشان تپه را تعمیر و مرمت 
فــرودگاه قلعــه مرغــی بایــد حفظ شــود. باند 
فــرودگاه مهرآبــاد را هم بــرای ایــن منظور در 

گرفته ایم. نظر 
کشــور بــه  رئیــس ســازمان مدیریــت بحــران 
و  فرماندهــی  مرکــز  احــداث  بــرای  پیگیــری 
کرد  کشــور نیز اشــاره  کنتــرل مدیریت بحران 
گفــت: در حــال احداث این مرکز هســتیم،  و 
شــهرداری همکاری خود را داشته است، اما 

 حتماً زلزله مالرد را به خاطر داریم. 
زلزله ای که اندکی در تهران احساس 
شد اما رفتار جامعه قابل قبول نبود و 
همه به خیابان آمدند و رفتار منطقی 

نداشتند. یک مقدار رفتار مردم بعد از 
زلزله فیروزکوه مناسب تر شده بود، اما 
الزم است در بحث آموزش مردم همه 

دستگاه های اجرایی از جمله شهرداری 
تهران وارد شده و به وظایف خود عمل 

کنند.
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 نشست

مشــکالت بودجــه ای و…، بــه قــوت خودش 
باقی اســت. همه قــول می دهند اما در عمل 
ســنگ اندازی می کنند. مــا معتقدیم در این 
مرکــز در زمــان وقــوع زلزلــه می تــوان تهــران را 
کــه در زمــان بحــران  کــرد چــرا  هــم مدیریــت 
دسترســی مناســبی بــه جاده ها، خــط آهن، 
بــه  توجــه  بــا  فــرودگاه و…، دارد. همچنیــن 
نزدیکی به مجموعه حرم امام خمینی )ره( و 

شهر آفتاب امکانات خوبی هم دارد.
کل مجموعه حــرم حضرت  نجــار ادامــه داد: 
امام خمینی )ره( و نمایشــگاه شهرداری و … 
را می تــوان در هنــگام وقــوع بحران اســتفاده 
کرد. آنجا برای مراســم 1۴ خرداد حدود ۴000 
ســرویس بهداشــتی دارد و می تــوان 10 تــا 15 
بیمارســتان صحرایــی را در آن محــل پیــش 
کل موقعیــت خوبــی برای  کــه در  کــرد  بینــی 
کــز  مرا افــزود:  وی  دارد.  اضطــراری  اســکان 
بــاز و مصلــی و پارک هــا و … را هــم مــردم باید 
کــه در هنگام بحــران به  بشناســند و بداننــد 
کننــد. حتمــًا زلزله مــالرد را  کجــا برونــد و چه 
کــه اندکی در تهران  بــه خاطر داریم. زلزله ای 
احســاس شــد امــا رفتــار جامعــه قابــل قبول 
نبود و همه به خیابان آمدند و رفتار منطقی 
نداشــتند. یک مقدار رفتــار مردم بعد از زلزله 
فیروزکوه مناســب تر شــده بود، اما الزم است 
در بحــث آمــوزش مــردم همــه دســتگاه های 
اجرایی از جمله شــهرداری تهران وارد شــده 

کنند. و به وظایف خود عمل 
نجــار در مــورد منابع ســوخت تهران در شــهر 
ســال ها  منابــع  ایــن  گفــت:  نیــز  کــن  و  ری 
پیش ســاخته شــده و شــهرها به ســمت آنها 
کرده اســت. ما به شــورای عالی  توســعه پیدا 
کــه محل  شهرســازی و معمــاری نامــه زدیــم 
ح جامع مورد بازنگری  اینها را در بازنگری طر

قرار دهند.
بــا  کشــور  بحــران  رئیــس ســازمان مدیریــت 
بیــان اینکــه همــکاران مــا به موضــوع بحران 
و احتمــال وقوع بحران در تهــران باور دارند، 
که شــاید زلزله در تهران  کنیم  گفت: باید باور 
خ دهد و باید آمادگی باشد. به همین دلیل  ر
کردیم و  هم آمدیم و نیروهای مسلح را درگیر 

گفتیــم هر نظامی یک امدادگر.   1۷ مهر 

ح ســاخت خانه های   شــهرداری تهــران طر
داده،  ارائــه  کشــور  وزارت  بــه  را  متــری   ۲5
ح ســاخت واحدهــای  کشــور نیــز طــر وزارت 
کوچــک را بنابــر مصوبه ســال ۹5  مســکونی 
دولــت دربــاره مســکن اجتماعــی بــه هیات 
دلیــل  بــه  امــا  اســت.  کــرده  ارائــه  دولــت 
مخالفت وزارت راه و شهرسازی ، اجرای آن 

گرفته اســت. در هاله ای از ابهام قرار 

کرده ایم حداقل  درخواست 
مساحت مسکن ۲۵ متر شود

گلپایگانی، معــاون معماری  گــزارش مهر  به 
و شهرســازی شــهرداری تهــران در ایــن باره 
که  گفتــه حداقل مســاحت واحد مســکونی 
ح تفصیلی مصوب  برای شــهر تهــران در طــر
و تعریــف شــده 35 متــر مربــع بــود امــا ما در 
پیشــنهاد  تهــران  شــهر  نوســازی  ســازمان 

ایــن واحدهــا  کــف مســاحت  کــه  داده ایــم 
گفتــه این مقام مســئول  ۲5 متــر باشــد. به 
کــه وزارت  در شــهرداری تهــران، در صورتــی 
کند مشوق هایی  کشور پیشنهاد ما را تأیید 
برای اجرای آن از جمله ســاخت و استفاده 
از آن وجــود دارد و مــا در ایــن خصــوص ۲ 
پیشــنهاد داده ایــم. ایــن اظهار نظــر معاون 
که بر اســاس  شــهردار تهران در حالی اســت 
مســاحت  کــف  پایتخــت،  تفصیلــی  ح  طــر

مســکن در تهران 50 متر است نه 35 متر.
انــدازه«  »کوچــک  مســکن  ح  طــر جزئیــات 

کشور چیست؟ وزارت 
کشــور نیــز طرحــی را بــا نــام ســاخت  وزارت 
واحدهــای مســکونی »کوچــک انــدازه« بــه 
کمیســیون امــور زیربنایــی دولت با ریاســت 
عنــوان  بــه  و  داده  شهرســازی  و  راه  وزیــر 
متولی شــهرداری ها، خواســتار صدور مجوز 

سرنوشت مبهم مسکن ۲۵ متری یا مسکن اجتماعی

طرح های شهرداری تهران 
و  وزارت كشور 

به دربسته خورده اند

اخبار
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کوچــک  واحدهــای  ســاخت  بــرای  دولــت 
آســیب  اقشــار  از  حمایــت  هــدف  بــا  انــدازه 
پذیــر و خانوارهــای تحت پوشــش نهادهای 

حمایتی شده است.
ح مورد تقاضای  پایه و زیرساخت قانونی طر
کشــور، آئیــن نامــه اجرایــی بنــد »چ«  وزارت 
در  توســعه  ششــم  برنامــه  قانــون   80 مــاده 
خصــوص تأمیــن نیاز مســکن اقشــار آســیب 
که بــا عنوان  پذیــر، اصــل 31 قانون اساســی 
اصل »حق مسکن« شناخته می شود، ماده 
و  تولیــد  از  حمایــت  و  ســاماندهی  قانــون   1
عرضه مســکن مصوب ســال 13۷8 مجلس، 
و  شــهرداری ها  قانــون   55 مــاده   ۲1 بنــد 
مصوبه مسکن اجتماعی هیات وزیران در ۲ 

اسفند سال ۹5 اعالم شده است.
کــه مســاحت و متــراژ واحــد  ح  ایــن طــر در 
مســکونی مــورد نظــر )کوچک انــدازه( تعیین 
کوچک  نشــده و قرار اســت متــراژ واحدهای 
شــهر  همــان  شــهرداری  را  شــهر  هــر  انــدازه 
کنــد، دو روش اجــاره داری و فــروش  تعییــن 
بــرای ایجاد تعادل بخشــی در بازار مســکن و 
کم درآمــد در نظر  نیــز خانه دار شــدن اقشــار 

گرفته شده است.
دهک هــای 1، ۲ و 3، زنان سرپرســت خانوار 
و زوج هــای جــوان در اولویــت هســتند و در 
صــورت داشــتن ظرفیت، دهک هــای ۴ و 5 

کنند. ح اســتفاده  هم می توانند از این طر
ک دهک 1 تا 3 بودن نیز داشتن درآمدی  مال
کمتر از نصف حداقل حقوق اعالمی  معــادل 
کار تعیین شــده است. خانوار هدف،  وزارت 
ح در  نباید تا 10 ســال قبل از تصویب این طر
دولت، مســکن داشــته و از ابتدای انقالب تا 
کنون، نباید از خدمات مسکن دولتی مانند 
کرده  خانه سازمانی یا زمین دولتی استفاده 

باشد.
همــراه  بــه  رفــاه  و  راه  خانه هــای  وزارت 
ســازمان ثبــت اســناد مکلــف بــه در اختیــار 
قرار دادن اطالعات خانوارهای مشمول، به 
شــهرداری ها هســتند. ضمــن اینکه موضوع 
کــم درآمد  برچســب نخوردن مســکن اقشــار 
ح لحــاظ شــده و بایــد در هر  نیــز در ایــن طــر
کثر ۴0 درصد  مجموعه مســکونی، تنهــا حدا
واحدهــا، به اقشــار آســیب پذیر تعلــق یابد و 

گذار شود. مابقی به سایر اقشار وا

کشور کاری وزارت  موازی 
 با وزارت راه و شهرسازی

کشــور  ح ارائــه شــده از ســوی وزارت  در طــر
کوچــک انــدازه اجــاره ای  آمــده: خانه هــای 
کثــر تــا 5 ســال بــه خانوارهای مشــمول  حدا
خانه هــای  بــرای  و  می شــود  داده  اجــاره 
کار صادره  کوچک اندازه فروشی نیز در پایان 
کوچک  ح خانــه  از ســوی شــهرداری ها، طــر

ج خواهد شد. اندازه در
کوچــک انــدازه اجــاره ای بایــد با  خانه هــای 
وســاطت مؤسســات اجــاره داری حرفــه ای 
گذار شــده و مجوز  به خانوارهای مشــمول وا
مؤسســات،  ایــن  تأســیس  بــرای  مربوطــه 
کل راه و شهرسازی  مشــترکا از ســوی ادارات 
اســتان ها و ســازمان همیاری شهرداری ها و 

دهیاری های هر استان صادر می شود.
جالــب اینکــه معاونت مســکن و ســاختمان 
ح مستقلی در  وزارت راه و شهرســازی نیز طر
خصوص نحوه اجاره داری حرفه ای طراحی 
گفته محمود محمودزاده معاون  که به  کرده 
در  وزارتخانــه  ایــن  ســاختمان  و  مســکن 
ح اجــاره داری  گفت وگــو بــا خبرنــگار مهر، طر
اقتصــاد  کمیســیون  در  راه  وزارت  حرفــه ای 
دولــت بــه تصویــب رســیده اســت؛ بــه نظــر 
کمیسیون  که به  کشور  ح وزارت  می رســد طر
کاری و  زیربنایــی دولــت ارائه شــده، مــوازی 
ح اجــاره داری وزارت  مشــابهت هایی بــا طــر

راه و شهرسازی داشته باشد.

مسکن اجتماعی چه بود و چرا 
شکست خورد؟ 

که  ح مســکن اجتماعی  گــزارش مهــر طــر بــه 
از ســوی عبــاس آخونــدی وزیــر ســابق راه و 
ح جایگزین مسکن  شهرســازی به عنوان طر
مهــر بــه دولــت ارائــه و تصویــب شــد، هیــچ 
گاه رنــگ عمــل و واقعیــت به خــود نگرفت و 
از واحدهــای مســکن مهــر  نهایتــًا تعــدادی 
کــه در برخــی از شــهرها متقاضــی نداشــت، 
بــه عنــوان مســکن اجتماعی بــه خانوارهای 
گــذار  وا حمایتــی  نهادهــای  پوشــش  تحــت 
شــد؛ وزیر سابق راه و شهرسازی نیز توانست 
گزارشــی از اجرای  گذاری ها،  با این معدود وا

مســکن اجتماعــی بــرای ارائــه بــه مجلــس و 
کند. مردم برای خود دســت و پا 

کشــور  کــه وزارت  ایــن احتمــال وجــود دارد 
برای جلب نظر مثبت وزارت راه و شهرسازی 
کوچک  بــرای ســاخت واحدهــای مســکونی 
احتمــااًل  کــه  شــهرداری ها  ســوی  از  انــدازه 
ح اســت، بار دیگر  نظردهنــده نهایی این طر
ح شکســت خــورده مســکن اجتماعی  به طر

متوسل شده است.
ح جامع  که بر اساس طر این در حالی اســت 
مســکن، واحد مســکونی مورد تأییــد وزارت 
راه و شهرســازی در تهــران حداقــل ۷5 متــر 
مربع و در ســایر شــهرها، ۹0 متر مربع اســت؛ 
ضمن اینکه شــورای عالی شهرســازی نیز در 
ح تفصیلــی شــهر تهــران، حداقــل واحــد  طــر
که به رســمیت شــناخته را 50 متر  مســکونی 

مربع می داند.

 : ساخت مسکن حمایتی در قانون 
شهرداری ها آمده است

ایــن  در  تهــران  شــهردار  حناچــی  پیــروز 
کرد: ســاخت  گفت وگویی اعالم  خصــوص در 
عهــده  بــر  دنیــا  تمــام  در  حمایتــی  مســکن 
شهرداری هاســت؛ در قانون شــهرداری های 
ایــران نیــز اشــاره ای بــه ایــن موضــوع شــده 
اســت امــا بــه عنــوان مأموریــت مهــم تلقــی 

نشده است.
وی بــا بیــان اینکــه دولــت هــم مایــل اســت 
کنند و  کــه شــهرداری ها در ایــن زمینــه ورود 
ح را  شــهرداری ها نیز ظرفیــت اجرای این طر
گفت: با طراحی های فاخر می توانیم  دارنــد، 
کثــر  کــه بــا حداقــل زیربنــا، حدا کنیــم  کاری 
نیــز  و  جــوان  زوج هــای  بــرای  را  وری  بهــره 
که حضور آنها در بازار مســکن، تأثیر  افــرادی 

جدی می گذارد، داشته باشیم.
گفته شهردار تهران، مقدمات اجرای این  به 
ح آغــاز شــده و امیــدوارم آن را بــه نتیجه  طــر
برسانیم و الگوی موفقی در این خصوص به 

دیگر شهرها ارائه دهیم.

که اندازه  کنیم  خانه ۴۰ متری طراحی 
مسکن ۸۰ متری استفاده شود!

حناچــی دربــاره متــراژ مــورد نظر نیــز تصریح 
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ح، نوعــی اقدام  کــه ایــن طــر کــرد: از آنجایــی 
سوبســیدی و یارانــه ای محســوب می شــود، 
نمی تواند مســاحت باالیی داشته باشد؛ اما 
که  کنیم  گونه ای اجرا  می توانیــم ۴0 متر را به 
به عنوان یک واحد 80 متری مورد اســتفاده 

گیرد! قرار 
کیــد بــر اینکــه میکــس شــدن ایــن  وی بــا تأ
واحدهــا با واحدهای ســایر اقشــار از اهمیت 
کاری  باالیــی برخوردار اســت ادامه داد: باید 
که این واحدهای اقشار آسیب پذیر در  کنیم 
کنــار واحدهای مســکونی طبقــات برخوردار 
گیــرد؛  قــرار  جامعــه  متوســط  طبقــات  و 
کنان  کــم درآمدها بر پیشــانی ســا نبایــد ُمهر 
واحدهای ۲5 متری بنشیند. حناچی نقطه 
ح مســکن ۲5 متــری را  کلیــدی اجــرای طــر
گفــت: حمایــت نهادهــای  زمیــن دانســت و 

کمیتــی بــرای تأمین زمیــن خانه های ۲5  حا
ح  متــری، از مهم ترین مراحل اجرای این طر

است.

معاون مسکن وزیر راه:  با ساخت 
واحدهای ۲۵ متری مخالفیم

و  مســکن  معــاون  محمــودزاده  محمــود 
در  نیــز  شهرســازی  و  راه  وزارت  ســاختمان 
که ۹ تیرماه امســال با خبرگزاری  گفت وگویی 
ســاخت  بــا  مخالفــت  ضمــن  داشــت،  مهــر 
واحدهــای ۲5 متری، در پاســخ به پرسشــی 
دربــاره موافقــت دولت با ســاخت خانه های 
ســاخت  داشــت:  اظهــار  متــری   30 تــا   ۲5
کــه  بــود  خانه هــای ۲5 متــری پیشــنهادی 
کرده و این پیشــنهاد  شــهرداری تهــران ارائه 

هنــوز رســمًا بــه وزارت راه و شهرســازی ارائه 
نشــده اســت. وی ادامــه داد: فلســفه اعــالم 
این پیشــنهاد از ســوی شــهرداری بر اســاس 
برداشــت آنها از موضوعی با نــام »خانه های 

کوچک« در دنیا بوده است.
و  راه  وزارت  ســاختمان  و  مســکن  معــاون 
و  راه  وزارت  پیشــنهاد  افــزود:  شهرســازی 
شهرسازی در این خصوص، راه اندازی نظام 
اجاره داری حرفه ای است که به زودی بسته 
مربــوط بــه آن تدویــن خواهــد شــد. در این 
ســازوکار، سطح ســوم اجاره داری تهیه شده 
کــه چیــزی شــبیه راه انــدازی پانســیون های 
که برای اشــتغال  خصوصــی اســت و افرادی 
یــا تحصیــل و درمــان و امثــال آن بــه صورت 
کوچ  مجــردی یا بــدون خانواده بــه پایتخت 
می کننــد، در آن مســتقر می شــوند و محلــی 

برای سکونت آنها است.

الگوی مصرف مسکن در تهران، 
واحد ۷۵ متری است

فــردی  چنیــن  کــرد:  تصریــح  محمــودزاده 
کردن واحــد ۷5 متری  توانایــی مالــی اجــاره 
کــه متراژ الگــوی مصرف مســکن در پایتخت 
محســوب می شــود را ندارد بنابرایــن مجبور 
بــه ســکونت در چنیــن واحدهایــی خواهــد 
بــود. به نظر می رســد آنچه شــهرداری تهران 
کرده،  ح  به عنوان واحدهای ۲5 متری مطر

برگرفته از این تفکر باشد.
وی یادآور شد: ما از نظر مسائل اجتماعی با 
این ایده شــهرداری موافق نیســتیم و درباره 
کنون  آن نظراتــی داریم ضمن اینکه دولت تا

هیــچ موضعــی دربــاره ایــن پیشــنهاد اعــالم 
نکرده و موافقتی با آن نداشــته است.

گفتــه معــاون وزیــر راه و شهرســازی، بــر  بــه 
کــه از ســاخت واحدهــای  اســاس تجربیاتــی 
کوچــک در تهران داشــته ایم، نظر  مســکونی 
مــا بــا ســاخت خانه هــای ۲5 متــری، منفــی 
کــه شــهرداری  اســت ضمــن اینکــه مســائلی 
کرده بر اســاس  تهــران در این خصوص اعالم 
کید  مفاهیم اقتصادی است. محمودزاده تأ
ح مورد نظر شــهرداری  کــرد: ما بایــد ابتدا طر
تــا  کنیــم  کــره  مذا آن  دربــاره  و  مالحظــه  را 
کنیــم اما  بتوانیــم در خصــوص آن اظهارنظــر 
ح  کنــون هیچ مرجع دولتــی درباره این طر تا

شهرداری، اعالم موافقت نکرده است.

خانه ۲۵ متری
 ۵۲۵ میلیون تومان!

بهانــه  بــه  کشــور  وزارت  حالــی  در 
مجــوز  اخــذ  دنبــال  اجتماعــی،  مســکن 
بــرای  متــراژ  کوچــک  مســکونی  واحدهــای 
که حتی در صورت تصویب  شهرداری هاست 
واحدهــای  وزیــران،  هیــات  در  ح  طــر ایــن 
مســکونی مذکــور بــر اســاس آخریــن قیمــت 
هــر متــر واحد مســکونی در تهــران، اعالمی از 
ســوی دفتــر برنامه ریــزی و اقتصــاد مســکن 
وزارت راه و شهرسازی در تیرماه، ۲1 میلیون 
کــه قرار  تومــان اســت. بنابرایــن واحدهایــی 
کم درآمد  اســت به اسم تأمین مسکن اقشار 
احداث شــود، ارزشــی شــاید تا 5۲5 میلیون 
تومان داشــته باشــند؛ بنابراین با احتســاب 
دهک هــای  عنــوان  بــه   ۲ و   1 دهک هــای 
کمتر  کــه مســتمری  نیازمنــد تأمیــن مســکن 
نهادهــای  از  مــاه  در  تومــان  میلیــون   1 از 
حمایتی دریافــت می کنند یا زوج های جوان 
کار  در صــورت دریافت حداقل حقوق وزارت 
)ماهیانــه 1 میلیــون و ۹00 هــزار تومــان( و نیز 
بــا توجه به اینکه اعطای تســهیالت مســکن 
مســکن  تســهیالت  اوراق  محــل  از  زوجیــن 
که اقســاط ماهانه این تســهیالت )۲۴0  یکم 
کمی بیــش از ۴  میلیــون تومــان در تهــران(، 
میلیــون تومــان اســت، عمــاًل معلوم نیســت 
چنیــن  می تواننــد  درآمــد  کــم  اقشــار  کــدام 

کنند؟ واحدهایی را تملک 

اخبار
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پس از سالها حضور فعال صنفی و به پشتوانه 
هزاران نفر/ساعت تجربه مهندسی و فعالیت 
کشــور، ســندیکای شرکتهای  عمرانی اعضا در 
مشــکالت  بــه  توجــه  بــا  ایــران  ســاختمانی 
پیــش روی شــرکت ها بــر آن شــد تــا بــا تدوین 
کاربردی از ابهامات و مشــکالت  مجموعــه ای 
که توســط  پیمانــکاران در حوزه های مختلف 
سندیکا و با مکاتبات رسمی با سازمان برنامه 
و بودجــه و نظــام فنــی و اجرایــی حــل و فصل 
شــده اســت، ســعی در رفع مشــکالت مشــابه 
امــور  در  پیمانــکاران  فنــی  دانــش  افزایــش  و 

قراردادی و فنی باشد.

ایــن مجموعــه در جلدهــای مختلــف منتشــر 
که در هــر جلد بــه موضوعی خاص  گــردد  مــی 
بــا فهرســتی تخصصــی تنظیــم شــده اســت. 
پاســخ  و  کارشناســی  بررســی  اولیــه،  پرســش 
نهایــی از ســوی ســازمان برنامــه و  بودجه و یا 
ارگانهــای مرجــع مرتبط بــا موضــوع در اختیار 

گرامی قرار دارد. متخصصین 

ایــن مجموعــه موضوعــی بــا نــام “مجموعــه 
امــور  بــا  ارتبــاط  در  پاســخ  و  پرســش 
بــرای  ابــزاری  جعبــه  همچــون  پیمانــکاری” 
شــرکتهای مهندســی پیمانــکاری اســت و بــه 
مدیــران و مهندســان امــکان مطالعــه دانــش 
تجربــی قوانیــن و مقــررات را بــدون حضــور در 
مجامــع صنفــی تخصصــی فراهــم مــی نماید. 
گردید با مطالعه  گرفتار مشــکالت  قبل از آنکه 
خ داده توســط پیمانــکاران دیگــر  تجربیــات ر
خــود را از بــروز مشــکالت ایمــن نماییــد و در 
گشــته اید با مطالعه  که دچار مشــکل  صورتی 
آن از مســیر صحیــح نســبت به حــل آن اقدام 
نماییــد. این یک پیشــنهاد صنفــی تخصصی 
کــه ســالها تجربــه شــده اســت. همســو  اســت 

بودن با دانش تخصصی جمعی.
موضــوع  بــا  مجموعــه  ایــن  چهــارم   جلــد 
شــده  تدویــن  و  تهیــه  تعدیــل”  “ضوابــط 
اســت  و شــامل مهمترین ابهامات و ســواالت 
بــا موضــوع “ضوابــط  پیمانــکاری  شــرکتهای 

که توســط سندیکا در طی  تعدیل” می باشــد 
ســالها فعالیــت و ارتبــاط بــا ســازمان برنامه و 

گشته است. کشور تجمیع  بودجه 
کارشناسی و رسمی سازمان   هر سوال با پاسخ 
برنامه همراه بوده و شما می توانید با در اختیار 
داشــتن تصاویر آن پاسخ، نسبت به استناد در 

دعاوی نیز اقدامات الزم را بعمل آورید.
  امــکان مطالعــه فهرســت این جلــد و اطمینان

در  شــده  درج  نظــر  مــورد  ابهــام  موضــوع  از    
هر جلد از این مجموعه برای تمامی فعالین حوزه 
صنعت احداث در وبســایت رســمی ســندیکای 
و   )acco.ir( ایــران  ســاختمانی  شــرکتهای 
 همچنین ســفارش و  تهیه آن یا از طریق ســایت

 یــا   بــا شــماره های 66۴6۴۲61 و 66۴0۲03۷  
داخلی 100 و 1۴0   میسر  است.

 انتشار جلد چهارم مجموعه پرسش و پاسخ  با موضوع

  ضوابط تعدیل   




