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مســکن  يکــی از نيازهــای پايه و اساســی افراد 
جامعه اســت که کيفيت آن نقش مستقيمی 
از زندگــی دارد. در حــال  در  ميــزان رضايــت 
حاضر، مشــکل تامين مســکن، به ويــژه برای 
اقشار کم درآمد، به عنوان يکی از چالش های 

اساسی کشورها محسوب ميگردد. 
گذشــته بــا داشــتن  در ايــران نيــز، دولتهــای 
گــون اقتصــادی، اجتماعــی و  گونا گيهــای  ويژ
سياســی برای حل مســائل مربوط به مسکن 
اقدام نمودند و در اين راستا، از سياست های 
متنوعی بهره گرفتند که شــرايط کنونی نشان 
مــی دهــد نتايج مطلوبــی از اين سياســت ها 
بــه دســت نيامــده چرا کــه طی ســالهای اخير 
گســيخته  قيمــت مســکن بــه صورتــی افســار 
پیش رفته و خانه دار شدن را برای ايرانيان به 

چيزی فراتر از رويا تبديل کرده است.
شايد برای همين بود که دولت سيزدهم يکی 
از شعارهای تبليغاتی خود را تامين ۴ ميليون 
مسکن طی ۴ سال آتی انتخاب کرد، و همين 
شعار در زمان معرفی کابينه به مجلس و تالش 
 بــرای بــرای اخــذ رای اعتمــاد، از برنامــه های 
مهــم دولــت قلمداد گرديــد. بالفاصلــه پس از 
اســتقرار  دولت ســيزدهم نيــز اقدامــات اوليه 
تأميــن  و  مســکن  ميليــون   ۴ ســاخت  بــرای 
ضعيــف  اقشــار  بــرای  قيمــت  ارزان  مســکن 
جامعــه آغــاز شــد، اقداماتی که گذشــت زمان 
نشان خواهد داد نتايج دلخواه را رقم می زند 

يا نه؟ 
  در هــر حــال، آنچــه در موفقيــت مهمتريــن
  طــرح دولــت ســيزدهم اهميــت دارد، توجــه
 بــه مولفه هايی مانند هزينــه، کيفيت و زمان 

ساخت و ساز است. پايین نگه داشتن هزينه 
نهايی ســاخت بســيار حائز اهميت است چرا 
کــه باال رفتــن آن مــی تواند تاثيــرات مخربی بر 
روی بــازار نابســامان مســکن داشــته باشــد. 
از ســوی  گذشــته  ايــن رو طــی مــاه هــای  از 
کارشناســان ايــن حــوزه، راه حــل هايــی برای 
کاهش هزينه تمام شــده در طرح نهضت ملی 

مسکن ارائه شد. 
ايــن راه حــل هــا شــامل نکاتی کليــدی مانند 
شــيوه  در  تغيیــر  ســاخت،  زمــان  کاهــش 
ســاخت، معافيت مالياتی ســازندگان، کاهش 
هزينه هــای بيمــه ای، توجــه بــه اقليــم محــل 
ســاخت، تامين زميــن از طــرف دولت، حضور 
تعاونی ها در ميدان عمل و  در نهايت تأمين 
مصالح با کيفيت باال بود، مســئله ای که دبير 
ســنديکا با اشــاره به آن، راهــکار کاهش هزينه 
نهايی را اســتفاده از مصالح متنوع با توجه به 

منطقه ساخت عنوان کرد.
در نگاهــی کلی تر، آنچه می توانــد موارد باال را 
بــه خدمت بگيرد و دولت محترم را به ســمت 
ســاخت مســکنی کم هزينه و با کيفيت سوق 
دهــد بهره گيــری از توان و ظرفيت ســازندگان 
متخصص و با صالحيت کشور است. با کمال 
تاســف بايد اذعان کرد دولت های گذشته به 
ســادگی از کنــار مفهــوم ســازنده بــا صالحيت 
گذشته اند و در نهايت با تجربه های ناموفقی 
در پروژه های مســکن انبوه مواجه شــده اند. 
بهترين مثال در اين زمينه مسکن مهر است. 
بناهايی که از پس امتحان در برابر زلزله هايی 
بــا قــدرت تخريبــی کــم برنيامدنــد، و عليرغــم  
تورمــی که به همراه داشــتند گواهی شــدند بر 

کيفيت نازلشــان، پس از آن نيز بحث ها بر سر 
يافتن حلقه های مفقوده آغاز شد. بحثهايی 
کــه همــه را متوجــه مفهومــی کليــدی بــه نام 

طراحان و سازندگان صاحب صالحيت کرد.  
ناظــر،  نهادهــای  وجــود  عليرغــم  متاســفانه 
ساخت مســکن در کشور ما تخصصی نيست 
و افرادی در امر ساخت و ساز مسکن پیشگام 
مــی شــوند کــه  از طريــق ســازمان مديريــت و 
برنامه ريــزی و ســازمان نظام مهندســی مورد 
تايیــد صالحيــت قــرار نگرفتــه انــد و پیــش از 
اين که سازنده باشند سرمايه گذارانی در اين 
بخش هســتند. در حالی که ســاخت مســکن 
بايد توسط افراد و شرکتهايی که دارای گواهی 
تايیــد صالحيــت پیمانکاری هســتند صورت 

بگيرد. 
شــرکت هايی که رتبه بندی سازمان مديريت 
کــه  يــا پیمانکارانــی  را دارنــد  و برنامــه ريــزی 
گواهــی تايیــد صالحيــت خــود را از ســازمان 
نظام مهندســی گرفته اند، سازندگانی با توان 
ســاخت باال هســتند که ضمن داشتن دانش 
کافــی، بــه رعايــت اســتانداردها و حفظ اصول 
اخــالق حرفــه ای پايبندنــد. آنهــا از اهميــت 
کــه  کار غافــل نيســتند چــرا  زمــان در انجــام 
ميداننــد اجــرای پــروژه در زمانبنــدی لحــاظ 
شــده به کنترل و کاهش هزينه ها و جلوگيری 
از انتقال تورم ساليانه به مسکن های در حال 

ساخت می انجامد. 
شــايد در نــگاه اول اينگونــه بــه نظر برســد که 
کــه  توانمنــد،  ســازندگان  تــوان  از  اســتفاده 
و  کار  انجــام  در  را  بااليــی  اســتانداردهای 
استفاده از مصالح لحاظ می کنند به باال رفتن 

کار را به کاردان 
بسپارید
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هزينه تمام شــده می انجامد اما واقعيت اين 
اســت کــه ايــن امــر در بلند مــدت، بــه دوام و 
پايداری مسکن های ساخته شده، و کاستن 
از هزينــه های نگهــداری، و صدمــات جانی و 
مالی در حوادث پیش بينی نشــده آتی منجر 

می شود. 
همگان مــی دانند کار را بايد به کاردان ســپرد اما 
سوال اين است که سازنده توانمند يا مجری ذی 
صــالح را کجا می تــوان يافت؟ جواب اين ســوال 
بسيار ساده است. اين مجريان توانمند در بدنه 
بخش خصوصی هستند، و  در جای جای کشور 
آثاری شــکل گرفته با دســتان توانمند آنها وجود 
دارد. هر جا صحبت از بهره وری و کيفيت مطلوب 
است نام شرکتهای اين بخش می درخشد. بيراه 
نيســت که توســعه در کشورهای پیشــرفته تر با 
توسل به توان بخش خصوصی و اجرای سياست 
خصوصــی ســازی محقــق شــده اســت، در ايــن 
راســتا بيشــترين نقش بر عهده صنعت احداث 
بوده که ساخت زيربناهای توســعه ای را رقم زده 
است، امری که در اغلب برنامه های توسعه ايران 
 به آن توجه شده اما در مقام عمل تحقق نيافته 

و حتی به بيراهه رفته است. 
صحبــت از بيراهه می شــود چرا کــه در عرصه 
عمــل، شــرکتهای خصولتــی بــا بهــره گيــری از 
امکانات دولتی بــه رقابت با بخش خصوصی 
واقعــی مــی پردازند، و بــا همين رقابــت نابرابر 
بخــش خصوصــی را در تنگنــا قــرار داده و روز 
گرچــه  کوشــند. ا بــه روز در تضعيــف آن مــی 
بخــش خصوصــی بــا جوهــره ارزشــمند خــود 
از محدوديــت منابــع، فرصتــی تازه می ســازد 
و خــود را مولــد و پويــا نــگاه مــی دارد، امــا اين 

پويايی و مولد بودن در صورتی به کار خواهد 
گــود، شــرکت هايــی بــا  کــه در آن ســوی  آمــد 
دسترســی نامحدود به منابع دولتی با بخش 
کــه نابرابــر  خصوصــی رقابــت نکننــد. رقابتــی 
بودن شرايط طرفين، اصل آن را زير سوال می 

برد و منافع ملی را نشانه می رود.  
سنديکای شرکتهای ساختمانی بارها با اشاره 
به ظرفيت موجود در بخش خصوصی نسبت 
به عواقب بی توجهی به اين پتانسيل عظيم 
هشدار داده است، و خواهان رفع موانع خرد 
و کالن بر ســر فعاليت اين بخش شــده است. 
بنــا بر گــزارش دبير ســنديکا در طی ســالهای 
اخيــر بيــش از ۵۰ هزار و ۵۹۱ شــرکت پیمانکار 
و ۳ هزار ۴۲۸ شــرکت مهندســی مشاور تائيد 
و  برنامــه  ســازمان  توســط  شــده  صالحيــت 
بودجــه )تا خرداد ســال ۱۴۰۰( ثبت شــده اند. 
از ايــن تعداد، بيش از 7۰۰ شــرکت پیمانکاری 
بــزرگ کــه دارای رتبــه های يک يا دو هســتند 
عضــو ســنديکای شــرکت هــای ســاختمانی 
ايران می باشــند. ســنديکايی که بيــش از هر 

تشــکل مهندســی در کشــور قدمت دارد و هر 
جــا صحبــت از ســازندگی بــه معنــای درســت 
 آن اســت، ردپای شــرکت های عضــو آن ديده 
می شود. تشکلهای فنی و مهندسی ديگر نيز 
نيــز امکانات و نيروی انســانی عظيمی دارند، 
کــه نبايــد به ســادگی از کنار آنها گذشــت، يا با 

مانع تراشی از ظرفيت آنها چشم پوشيد. 
البتــه بــه مصــداق جمله معــروف گذشــته در 
کاوی آنچه در  گذشــته اســت، مــا نيــز قصــد وا
گذشته بر سر بخش خصوصی آمده را نداريم 
اما در آســتانه تحولی که دلسوزانه به آن اميد 
بســته ايم، از دولت محتــرم می خواهيم قبل 
از هر اقدامی در راســتای آغاز يا انجام نهضت 
ملــی مســکن بــه گفتگــو با تشــکل هــای فنی 
و مهندســی بنشــيند، و پــس از آن بــا در نظــر 
گرفتــن نقطــه نظــرات ايــن بخــش بــه بســيج 
نيروهای موجود در اين حوزه بپردازد. چنين 
تعاملــی بين صنعت احداث که جزو مهمی از 
بدنه بخش خصوصی است و دولت، می تواند 
به باال بردن بهره وری و کاستن از قيمت تمام 
شــده طرح نهضت ملی مســکن  بيانجامد، و 
با تحقق آرزوی بسياری از ايرانيان برای خانه 
دار شــدن، با ايجاد رونق در بخش ســاخت و 

ساز، موتور توسعه کشور را روشن کند. 
ســنديکای شــرکت هــای ســاختمانی ايــران 
بــه عنوان يکی از با ســابقه ترين تشــکل های 
بخش خصوصــی آمادگــی دارد در تمام موارد 
تخصصــی، اجرايی و برنامه ريــزی در خدمت 
مجريــان و برنامــه ريــزان مســکن ملــی باشــد 
بــه اميــد روزی که دولتمــردان بتواننــد از اين 

پتانسيل موجود استفاده بهينه نمايند. 

جزو  که  احداث  صنعت  بین  تعامل 
مهمی از بدنه بخش خصوصی است و 
دولت، می تواند به باال بردن بهره وری و 
کاستن از قیمت تمام شده طرح نهضت 
ملی مسكن  بیانجامد، و با تحقق آرزوی 
بسیاری از ایرانیان برای خانه دار شدن، 
با ایجاد رونق در بخش ساخت و ساز، 

موتور توسعه کشور را روشن کند. 
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کشــور و مســئولين  جمعــی از توليدکننــدگان 
روز يکشــنبه ۱۰  کشــور  اقتصــادی و صنعتــی 
بهمــن در حســينيه امام خمينــی )ره( با رهبر 
معظــم انقــالب ديــدار کردنــد. در ايــن ديــدار 
رهبــر معظــم انقــالب اســالمی بــر ايجــاد يــک 
نقشــه  راهبردی بــرای مجموع صنعت کشــور 
کيد کردند.   و بــه خصوص بعضی از صنايــع تا
پیــش از ســخنان رهبــر انقــالب اســالمی، ۱۴ 
تــن از فعاالن از بخش هــای مختلف توليد به 
بيــان نظرات و ديدگاههای خود پرداختند،از 
جملــه دکتر ايرج گالبتونچی دبير ســنديکای 
کــه بــه تشــريح  شــرکتهای ســاختمانی ايــران 
فعاليت و جايگاه مهندسان ايرانی در صنعت 
احداث کشور و وضعيت صدور خدمات فنی 

و مهندسی در اين حوزه پرداختند. 

نقشه راهبردی صنعت تهیه شود
روز  صبــح  اســالمی  انقــالب  معظــم  رهبــر 
از  جمعــی  ديــدار  در  بهمــن   ۱۰ يکشــنبه 
کارآفرينان  توليدکننــدگان و فعــاالن صنعتــی، 
کارگــران را  و فعــاالن اقتصــادی را افســران، و 
رزمندگان با اخالص و با صفای دفاع مقدس 
در مقابــل جنگ اقتصادی با امريکا خواندند 

و با اشــاره به ســخنان صريح مسئوالن امريکا 
دربــاره شکســت خفت بــار آنهــا در ايــن نبــرد 
ســنگين افزودند: مسئوالن پرتالش با »ايجاد 
ســند نقشــه راهبردی صنعتــی« و »مديريت، 
هدايــت، نظــارت و حمايــت از توليــد« مســير 
گرفتــن  »شــتاب  و  آســيب ها  رفــع  و  کاهــش 
« را با تالش  توليد، اشــتغال و پیشــرفت کشــور
بيشــتر ادامه دهند تــا آثار اين روند در زندگی 

مردم نمايان شود.
حضرت آيــت اهلل خامنــه ای، توجه مســئوالن 
و  توليدکننــدگان  کــه  نکاتــی  بــه  را  دولتــی 
صنعتگران در ديدار امروز بيان کردند ضروری 
کيــد بــر اينکه اطالع مــردم از  دانســتند و بــا تأ
موفقيت هــای فعاالن اقتصــادی از زبان خود 
اين افراد،  برای مقابله با جنگ روانی دشمن 
گر در اين ۱۰ ســال  مفيد اســت، گفتند: البته ا
مســئوالن با توليدکنندگان همراهی بيشــتری 
موفقيت هــا  و   ، کمتــر آســيب ها  کردنــد،  مــی 
بيشتر می شــد.رهبر انقالب، توليد را »جهاد« 
خواندند و افزودند: ايســتادگی توليدکنندگان 
در مقابــل حملــه بــه اقتصاد و تالش دشــمن 
، قطــع  گاز و  نفــت  فــروش  از  بــرای ممانعــت 
منابع ارزی و برنامه ريزی برای مسدودسازی 

مبــادالت خارجــی ايــران، در واقــع جهــاد و از 
بزرگترين عبادتها است.

کيد بر اينکه طراحی های دشمن  ايشــان با تأ
بــرای فتــح ســنگر توليــد بــا شکســت مواجــه 
شــد، خاطرنشــان کردنــد: در ايــن تهاجــم به 
، در معيشــت مردم مشــکالتی  اقتصــاد کشــور
آمــد امــا توليــد بــه زانــو درنيامــد و  به وجــود 
ســخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا چند روز 
پیــش صراحتــًا اعــالم کــرد که سياســت فشــار 
کثری به شکســت خّفت بــار آمريکا منجر  حدا

شد.
فروپاشــی  آنهــا  گفتنــد:  انقــالب  رهبــر 
اقتصــادِی بــه خيال خودشــان چنــد ماهه را 
 زمينــه ای برای تحقق مقاصد سياســِی شــوم 
می دانســتند اما پس از ده سال، سنگر توليد 
کــه  و اقتصــاد کشــور بحمــداهلل پابرجــا اســت 
توليدکننــدگان و فعــاالن اقتصــادی به عنوان 
کارگــران به عنــوان رزمنــدگان ايــن  افســران و 
جهــاد مقــدس، شــريک و عامــل اصلــی ايــن 

افتخار هستند.
گفتند: همانگونه  حضرت آيت اهلل خامنــه ای 
کشــور  گذشــته اعــالم شــد اقتصــاد  کــه ســال 
بــرای عبــور از مشــکالت و آســيب نديــدن در 

رهبر معظم انقالب در دیدار تولیدکنندگان: 

نقشه راهبردی صنعت تهیه شود

ر دیدا
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مقابــل تکانه های داخلی و خارجــی، نيازمند 
بــا  توليــد  جهــش  زيــرا  اســت  توليــد  جهــش 
همچــون  اقتصــادی  شــاخص های  بهبــود 
، رونق صــادرات، درآمد ارزی و  اشــتغال پايدار
کاهــش نرخ تــورم را به دنبال دارد و اســتقالل 
اقتصــادی را کــه ضامــن عزت و امنيــت ملی و 
افزايــش اعتماد به نفس ملی اســت، به دنبال 

می آورد.
همــه  ســخنان  يــادآوری  بــا  انقــالب  رهبــر 
دربــاره  خارجــی  و  داخلــی  صاحبنظــران 
ظرفيت های فراوان و امکانات گســترده ايران 
گر مديــران کارآمد، پرتالش و دلســوز  گفتنــد: ا
از اين ظرفيت ها استفاده صحيح کنند، يقينًا 

وضع چندين برابر متفاوت خواهد شد.
کيــد  بــا تکــرار تأ آيــت اهلل خامنــه ای  حضــرت 
هميشگی شــان مبنــی بــر »پرهيــز از شــرطی 
مانــدن  متوقــف  و  کشــور  اقتصــاد  کــردن 
فعاليت ها به مســائلی که اختيارش در دست 
خودمان نيســت«، افزودنــد: در همين مدت 
توليدکنندگانــی  و  بنگاههــا   ، نيــز ســال  ده 
بوده انــد کــه منتظر برداشــتن تحريــم و نتايج 
بــه  تــالش،  و  کار  بــا  و  نماندنــد  کــرات  مذا
ايشــان  شــدند.  تبديــل  موفقــی  نمونه هــای 
را   ۹۰ دهــه  اقتصــادِی  کالن  آمارهــای  البتــه 
حقــًا و انصافــًا ناخرســند کننــده خواندند و با 
اشــاره به آثار اينگونه مســائل در زندگی مردم 
گفتنــد: آمــار و ميــزان »رشــد توليــد ناخالــص 
، تورم، رشد  داخلی، تشــکيل سرمايه در کشور
و  آالت  ماشــين  تأميــن  مســکن،  نقدينگــی، 
کننده نيست  مســائل مشابه«، اصاًل خرســند 
و ضربــه به معيشــت مردم که مــدام از آن ابراز 
نگرانــی می کنيــم ريشــه در هميــن مســائل و 

واقعيات دارد.
اصلــی  عامــل  کردنــد:  کيــد  تأ انقــالب  رهبــر 
ايــن مشــکالت، ِصــرف تحريــم نيســت بلکــه 
تصميم گيری هــای غلــط يــا کم کاری ها، باعث 
بخش مهمی از مشکالت بوده است. ايشان با 
کثری ايشان  اشــاره به اهميت و استفاده حدا
کارشناســان،  و  متخصصــان  مشــاوره های  از 
از  بهره گيــری  بــا  مســئوالن  همــه  گفتنــد 
کامل  ديدگاههــای صاحبنظران بــرای اجرای 
توصيه هــای قبــاًل بيان شــده، همــت کنند که 
هدايــت، نظــارت و حمايــت از توليــد به جای 
 ، کار دخالــت دولــت، بهبــود محيــط کســب و 
انضبــاط مالی، رفع موانع توليد، آسان ســازی 
اخــذ مجــوز فعاليت هــا، ايجــاد پنجــره واحــد 
، سياســت های تشــويقی بــرای  صــدور مجــوز

کردن زنجيره  فعاليت های مولد، دانش بنيان 
توليــد، مبــارزه بــا فســاد، حمايــت از صنايــع 
داخلــی و مبارزه قاطــع و بی رحمانه با قاچاق 

از جمله اين توصيه ها است.
حضــرت آيــت اهلل خامنــه ای بــه عنــوان نمونــه، 
مشــکل صــدور بخشــنامه های متعــدد را مثال 
زدنــد و گفتند: از ســال ۹7 تــا ۱۴۰۰، هزار و پانصد 
بخشنامه فقط درباره مسائل گمرکی صادر شده 
است. فعاالن اقتصادی به کدام يک عمل کنند؟ 

اصاًل فرصت هست همه را بخوانند؟
ايشــان ســپس لــزوم ارتقــای کيفيــت کاالهــای 
کيد قرار دادند و افزودند:  توليد داخل را مورد تأ
حمايت های عملی و تبليغاتی از توليد داخلی 
کيفيــت محصــوالت و  بايــد منجــر بــه ارتقــای 
همچنيــن ارتقــای فناوری شــود اما متأســفانه 
در برخــی صنايــع به ويــژه در صنعــت خــودرو 
بــه موضــوع کيفيــت توجــه نمی شــود و مــردم 
نيــز بحق به آنهــا اعتــراض دارند. رهبــر انقالب 
گر با وجود فضای حمايتی  خاطرنشان کردند: ا
کيفيــت،  ارتقــای  جــای  بــه  داخــل،  توليــد  از 
قيمت ها افزايش يابد، مســئله بدی اســت زيرا 
بانکــی و  نتيجــه همــه حمايت هــای دولتــی، 
جلوگيری از رقابت های خارجی، عماًل منجر به 

باال رفتن قيمت شده است.
ايشان با ابراز گاليه از برخی توليدکنندگان داخلی 
لوازم خانگی گفتند: با وجود حمايت هايی که از 
اين توليدکنندگان شــد اما گفته می شود برخی 
محصوالت آنها تا دو بابر افزايش قيمت داشــته 

که نبايد اينگونه باشد.
از  ديگــر  يکــی  خامنــه ای  آيــت اهلل  حضــرت 
موضوعــات مهــم در بخش توليــد را حمايت 
و  برشــمردند  اشــتغال آفرين  صنابــع  از 
از صنايــع  کنــار حمايــت  بايــد در  افزودنــد: 
و  پايین دســتی  صنايــع  از   ، مــادر و  اصلــی 
و  دولتــی  حمايت هــای  نيــز  اشــتغال آفرين 
پتروپااليشــگاهها  کــه  شــود  انجــام  بانکــی 
صنايــع  زنجيــره  و  نفــت  صنعــت  ذيــل  در 
پايین دســتِی صنعــت فــوالد، نمونه هايــی از 

اين موضوع هســتند.
»توجــه ويــژه بــه دانش بنيــان شــدن صنايــع 
بــزرگ« از ديگــر نکاتی بود که رهبــر انقالب به 
گفتنــد: در ســالهای اخيــر  کردنــد و  آن اشــاره 
هزاران بنــگاه دانش بنياِن کوچک و متوســط 
به وجود آمده اســت امــا در مورد دانش بنيان 
شــدن صنايع بزرگ غفلت شده است که بايد 
از توانايــی و دانــش جوانــان  ايــن زمينــه  در 
همان طــور  شــود؛  اســتفاده  خوش اســتعداد 

کســن کرونا تا موشــک  کــه در هــر جايــی، از وا
نقطــه زن کــه بــه جوانــان اعتمــاد و از آنهــا کار 

خواسته شد، واقعًا درخشيدند.
کلــی بــا  کيــد بــر اينکــه بــه طــور  ايشــان بــا تأ
استفاده از شرکتهای خارجی مخالف نيستم، 
شــرکت های  معتقــدم  کردنــد:  خاطرنشــان 
می تواننــد  داخلــی  کارآمــد  دانش بنيــان 
نيازهــای مــا را در صنايع بــزرگ همچون نفت 
بــرآورده کننــد بنابرايــن نبايــد تصــور شــود که 
فقــط  گــون  گونا صنايــع  در  فنــاوری  ارتقــای 

منوط به حضور شرکت های خارجی است.
حضرت آيت اهلل خامنه ای افزودند: جوانان با 
استعداد ما در زمينه نانو، سلولهای بنيادی و 
زيســت فناوری نيز کارهای برجسته ای انجام 
داده و نشان دادند »جواِن ايرانی می تواند«.

ديگــری  نکتــه   » اعتبــار هدايــت  »مســئله 
کردنــد و  کــه رهبــر انقــالب بــه آن اشــاره  بــود 
گفتنــد: فاصلــه بيــن رشــد نقدينگــی و رشــد 
توليــد ناخالــص داخلــی، فاصلــه ای نجومی و 
غيرقابــل قبــول اســت و مصــرف اعتبــارات به 
شکلی است که اين انبوه نقدينگی تأثيری در 
توليــد نــدارد، در حالی کــه بايد دولــت و بانک 
مرکــزی بــه صــورت فعــال و بــا نظــارت جدی، 
تســهيالت دهِی بانکهــا را منــوط بــه هدايــت 

کنند. اعتبار به سمت توليد 
ايشان »دانش بنيان و فناورانه کردن کشاورزی« 
کشــت  افزودنــد:  و  دانســتند  ضــروری  نيــز  را 
گلخانه ای قابل توجه اســت اما بــا آن نمی توان 
ک  کشــور را اداره کــرد و بــا توجــه بــه زميــن، خــا
کشــور، بايــد بــا دانش بنيــان  و آب موجــود در 
کردن کشــاورزی و يافتن الگــوی مصرف بهينه، 
ک و هدررفــت آب جلوگيــری، و  از نابــودی خــا
صرفه جويــی در آب را بــه صــورت جــدی دنبال 
کيد مجدد  کرد. حضــرت آيت اهلل خامنه ای با تأ
بــر لزوم تهيه و تصويب ســند و نقشــه راهبردی 
صنعتــی کشــور، گفتند: وجود اين ســند مهم و 
قانونی موجب جلوگيــری از انحراف برنامه های 
صنعتــی کشــور بــا رفــت و آمــد و تغيیــر دولتهــا 

خواهد شد.
همــه  از  مجــدد  تشــکر  بــا  انقــالب  رهبــر 
بــه  را  مســئوالن  توليــد،  دســت اندرکاران 
و  فراخواندنــد  زمينــه  ايــن  در  موانــع  رفــع 
در  حقيقتــًا  دولتــی  مســئوالن  افزودنــد: 
را  تــالش  ايــن  بايــد  و  تــالش هســتند  حــال 
کــه آثــار آن بعــد از  به گونــه ای ادامــه دهنــد 
مــدِت نــه چندان طوالنــی، در زندگی مردم 

شود. محسوس 
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اقتصــادی فعــاالن  و  تولیدکننــدگان  بهمــن   10 یکشــنبه   روز 
 بــا مقــام معظم رهبری دیدار کردند. پیش از ســخنان رهبر انقالب 
اســالمی، 1۴ تن از فعاالن از بخش هــای مختلف اقتصادی به بیان 

نظرات و دیدگاههای خود پرداختند. 

ج گالبتونچی دبير ســنديکای شــرکت های ســاختمانی ايران  دکتــر ايــر
نيــز بــه نمايندگــی از فعــاالن حــوزه احداث بــه بيــان ديدگاههای خود 
پرداخــت. وی بيش از هــر چيزی بر لــزوم فرماندهی واحد در حوزه 

کرد.  کيد  صدور خدمــات فنی و مهندســی تا
شــرکتهای  ســنديکای  کــرد:  عنــوان  گالبتونچــی  ج  ايــر دکتــر 
تشــکل  اوليــن  و  تشــکل صنفــی  تريــن  ايــران قديمــی  ســاختمانی 
 7۰۰ 7۴ ســاله اســت، در حــال حاضر  کشــور با قدمتی  مهندســی 
ح هــای عمرانــی در حــوزه  کــه در زمينــه اجــرای طــر عضــو دارد  
کشــور مشــغول  ج  صنعــت احــداث و ســازندگی در داخــل و خــار

هســتند.  خدمت 

دستاوردهای حوزه مهندسی 
از  فيلمـــــــی  ارائــه  بــا  گالبـــتونچی  دکتــر   
توانمنــدی شــرکت هــای مهندســی   عضــو 
ســنديکا  عنــوان کــرد: بــدون ترديــد بعــد از 
انقالب شکوهمند اســالمی، دستاوردهای 
بزرگــی در ايــن حــوزه حاصــل شــده اســت 
کنون هيچ پروژه مهندســی  بــه ترتيبی کــه ا
نيســت کــه مهندســين مــا نتواننــد آن را در 
کشــور طراحــی يــا اجــرا  داخــل و خــارج از 

کنند. 
 ۵6 کشــور  در  حاضــر  حــال  در  افــزود:  وی 
 ۵۳ شــامل  مهندســی  شــرکت   ۵۰۰ و  هــزار 
 ۵۰۰ و  هــزار    ۳ و  پیمانــکاری  شــرکت  هــزار 
کار  انجــام  بــرای  شــرکت مهندســی مشــاور 
 در ايــن حــوزه تعيیــن صالحيــت شــده انــد.
 از ســــــــــــوی ديــــــــــگر ساليــــــــــــانه بيـــــــش از
افـــــــــــــــــــــــزوده ايــن شــرکتها  بــه    ۱۰ درصــد 

 می شود. 

200 میلیارد دالر؛ ظرفیت کار  شرکتهای مهندسی
دبير ســنديکای شــرکتهای ساختمانی خاطرنشــان کرد:  ظرفيت کامل 
کنون حدود ۵ هزار همت)هزار ميليارد  ريالی انجام کار اين شرکتها هم ا

تومان( معادل ۲۰۰ ميليارد دالر است.
 در حــال حاضــر حــدود 7۰ درصــد ظرفيــت ايــن شــرکتها آمــاده بــه کار 
 اســت کــه بــا امکانات موجــود  از لحــاظ نيروی انســانی و ماشــين آالت
، اين شــرکتها  می توانند بيش از ســه برابر کارهای در دســت   در اختيار
انجــام فعلی شــان در داخل و خارج از کشــور پروژه 

اجرا نمايند.
، گــذار ســرمايه  جــذب  بخــش  در  افــزود:  ݢوی  ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ   

 شــرکتهای پیمانــکاری و مهندســان مشــاور تــوان 
گــذار خارجــی و داخلــی و تشــکيل  جــذب ســرمايه 
کنسرســيوم هــا  بــرای انجــام پــروژه هــای عمرانــی 
قانــون اجــرای دقيــق  ايــن خصــوص   را دارنــد. در 
  بهبــود مســتمر فضای کســب و کار به ويــژه مواد ۲ 
و ۳ آن در مورد استفاده از نظرات بخش خصوصی 
در تدويــن و اجــرای قوانيــن مربوطــه الزم و ضروری 

است. 

نهضت ملی مسکن توسط بخش خصوصی
 قابل انجام است

نهضــت  بخــش  در  کــرد:  تصريــح  ســنديکا   دبيــر 
، ســاخت  ملــی مســکن بــا توجه بــه ظرفيــت مذکور

ح شد: در دیدار با مقام معظم رهبری مطر

ݢݢݢجایگاه    بخش خصوصی   ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ
و نقش سندیکای 
شرکتهای ساختمانی ایران
 در آبادانی کشور

ظرفیت  از  استفاده  برای 
آماده به کار بخش مهندسی 
کشور باید به صدور خدمات 
مهندسی، فنی مهندسی که 
می تواند جایگزین مناسبی 
برای صادرات نفت و باال بردن 
اقتدار و تراز صادراتی کشور 
و صد البته تحقق آرزوهای 
معظم له در این خصوص باشد 
اهتمام  آن  به  و  ویژه  توجه 

جدی نمود 
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۴ ميليــون مســکن در طــول دوره ۴ ســاله دولــت   
خوبــی  بــه  خصوصــی  بخــش  توســط   محتــرم، 

قابل انجام است. 
گالبتونچــی افــزود: الزامــا بــرای اســتفاده از ظرفيــت 
آمــاده بــه کار بخش مهندســی کشــور بايد بــه صدور 
کــه مــی توانــد  خدمــات مهندســی، فنــی مهندســی 
جايگزيــن مناســبی بــرای صــادرات نفت و بــاال بردن 
کشــور و صــد البتــه تحقــق  اقتــدار و تــراز صادراتــی 
آرزوهای معظم له در اين خصوص باشد توجه ويژه 

و به آن اهتمام جدی نمود.
افــزود: عليرغــم تمامــی تحريمهــای ظالمانــه و  وی 
کارنامــه صــادرات خدمــات فنی  مشــکالت موجــود، 
 ۱۳۹۹ ســال  تــا   ۱۳7۳ ســال  از  کشــور  مهندســی  و 
نشــانگر اجــرای ۹۰۰ پروژه بــه ارزش ۳۲ ميليــارد دالر 
در ۲۱ کشــور دنيا اســت. در طول اين سالها در سال 
بــا مبلــغ ۴/۲ ميليــارد دالر بيشــترين حجــم   ۱۳۹۰

صــادرات انجــام شــده کــه اين جهــش نتيجه 
توجــه و حمايــت بيشــتر دولــت در آن ســال و 
البتــه نشــانگر ظرفيــت بــاالی اين حــوزه مهم 

اقتصادی است. 

عراق؛ مهم ترین بازار صادرات خدمات 
فنی و مهندسی

ݥ  حاݥضــر حــاݥلݥ  ݥ  دݥر ݥدݥ:ݥ  کــر کيــدݥ  تاݥ ســندݥيکاݥ  ݥ   دݥبيــر
ݥاݥتݥ خدݥمــاݥتݥ فنــیݥ وݥ  ݥ صــاݥدݥر ݥاݥر بــاݥز ݥيــنݥ  مهــمݥ تر

ݥاݥقݥ اݥستݥ.ݥ  ݥاݥنݥ بهݥ عر مهندݥسیݥ اݥير
ݥاݥنــیݥ بخشݥ خصوݥصیݥ  کتݥ اݥير ݥ کنوݥنݥ ۴۰شــر همݥ اݥ
ݥســاݥختیݥ  ݥير ݥهݥ مهمݥ وݥ ز ݥوݥژ ݥاݥیݥ ۵ݥ7ݥ پر ݥ حــاݥلݥ اݥجر دݥر
ݥ  کوݥر ݥدݥاݥدݥهاݥیݥ مذݥ ݥاݥر ݥاݥقݥ هســتندݥ.ݥ حجــمݥ قر ݥ عر دݥر
ݥفيتݥ  ݥفاݥ  باݥ ظر کهݥ صر ݥ اݥستݥ  ݥدݥ دݥالݥر ݥ ۲ݥ ميلياݥر ݥاݥبر بر
ݥاݥيشݥ تاݥ  ݥاݥقݥ قاݥبلݥ اݥفز ݥ عــر کتهاݥ دݥر ݥ موݥجوݥدݥ اݥينݥ شــر
ݥفعݥ  ݥیݥ دݥقيقݥ وݥ ر ݥيز ݥناݥمهݥ ر ݥ اݥستݥ وݥ باݥ يکݥ بر ۵ݥ دݥالݥر
ݥعتݥ  ݥ اݥينݥ قسمتݥ میݥ توݥاݥنݥ بهݥ سر مشــکالݥتݥ دݥر

ݥسيدݥ.  ݥدݥاݥدݥ همݥ ر ݥاݥر ݥ قر ݥدݥ دݥالݥر ݥ۲۰ميلياݥر ݥاݥز بهݥ تر

دبير ســنديکای شــرکتهای ســاختمانی ايران تصريح کرد: برای رسيدن 
بــه تــراز  صادراتــی  و اخــذ پــروژه های بيشــتر در خــارج از کشــور نياز به 
يــک فرماندهــی واحــد يــا يک متولــی مشــخص در اين حوزه اســت. در 
صورت وجود چنين فرماندهی و با تشکيل ستاد عالی   صدور خدمات 
از بازارهــای منطقــه ای  و جهانــی بيشــتر   مهندســی قطعــا ســهم مــا 
از امــروز خواهــد  بــود. لــذا درخواســت مــی نمايد بر اســاس دســتورات 
رهگشــای معظــم لــه چنـــــــــــــــين فرماندهــی منصــوب و مشــغول به کار 

شود. 
دکتــر ايــرج گالبتونچــی افــزود: شــايان توجه اســت کــه فعاليــت در اين 
حــوزه عــالوه بــر اشــتغال پايــدار جوانــان و نيروهــای نخبه کشــور باعث  
رونق توليد و صادرات مصالح و کاالهای ســاختمانی ايران خواهد شــد 
و همچنيــن اســتانداردهای توليــد مصالــح و کاالهــای مربوطــه افزايش 
خواهــد يافــت و تــوان باالتــری بــرای رقابت بــا رقبــا در بازار بيــن المللی 

توليد ايجاد خواهد شد. 

مشکل اخذ ضمانت نامه پیش روی  شرکتهای مهندسی
ايــن فعــال اقتصادی در بخش ديگری از ســخنان خــود گفت: در حال 
حاضر در اين حوزه مشکل اخذ ضمانت نامه برای شرکت در مناقصات 

گرچه اين مشکل  بين المللی فراروی شرکتهای مهندسی ايرانی است. ا
بــر اثــر تحريمهــای ظالمانــه پیش آمده اســت امــا چنانچــه همفکری و 
هماهنگی دقيق الزم بين مســئوالن امر و بخش خصوصی انجام شــود 
 قطعــا مــی تــوان  بــا اتخــاذ راه حــل الزم بــر اين مشــکل مهم فائــق آمد.  
هــای  هماهنگــی  بــرای  لــه   معظــم  دســتور  نيــز  خصــوص  ايــن   در 

الزم جهت رفع اين مشکل درخواست می شود. 
گرچــه   ا کــرد:  تصريــح  ايــران  ســاختمانی  شــرکتهای  ســنديکای  دبيــر 
پیمانــکاران و مهندســان مشــاور  بخــش خصوصــی به خوبی بــه انجام 
تکاليف و وظايف قانونی خود اشــراف دارند اما درخواســت دارد سخت 
گيــری و محدوديتهــا در حــوزه ماليات، بيمــه و ماليات بــر ارزش افزوده 

برای فعاليت بيشتر اين نيروهای خدوم و سازنده کشور کاهش يابد. 
؛ بــه قــول آن شــاعر نغزگو کــه در محضر  وی در پايــان گفــت: و کالم آخــر
حضرتعالی فرمودند بايد شيوه سخنم را عوض کنم يا به تعبير طنازانه؛ 
بــرادران زنــم را عوض کنم، به نظر می رســد برای رســيدن بــه قله ها در 
خدمــات فنــی و مهندســی به ويژه صــادرات خدمات فنی و مهندســی 
بايــد برنامه و روش کارمان را بر اســاس رهنمودهــای داهيانه معظم له 

تغيیر دهيم.

 در صورت وجود فرماندهی واحد 
در صدور خدمات فنی و مهندسی 
و با تشكیل ستاد عالی  صدور 
خدمات مهندسی قطعا سهم ما 
ای و جهانی  بازارهای منطقه  از 

بیشتر   از امروز خواهد  بود.

بازار  ترین  مهم  حاضر  حال  در 
صادرات خدمات فنی و مهندسی 
ایران به عراق است. هم اکنون 40 
خصوصی  بخش  ایرانی  شرکت 
در حال اجرای 57 پروژه مهم و 

زیرساختی در عراق هستند. 

الزم به ذکر است که  فیلم  توانمندی شرکت های عضو سندیکا در محضر مقام معظم رهبری به نمایش درآمد  در سایت سندیکا ) www.acco.ir(  قابل رویت است

ݤهیݤݤݤݤ وݤݤݤݤاݤݤݤݤحدݤݤݤݤ میݤݤݤݤ خوݤݤݤݤاݤݤݤݤهدݤݤݤݤ ݤسیݤݤݤݤ ݤݤݤݤ فرݤݤݤݤماݤݤݤݤندݤݤݤ ݤ خدݤݤݤݤماݤݤݤݤتݤݤݤݤ فنیݤݤݤݤ مهندݤݤݤ رفع موانع صدݤݤݤݤوݤݤݤݤرݤݤݤ
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مقــام معظــم رهبــری نســبت بــه فعاليتهای 
عمرانــی توجــه ويــژه ای داشــتند اما بــه نظر 
مــی رســد بعــد از ديدار بــا فعــاالن اقتصادی 
اعتماد ايشــان به دست اندرکاران اين حوزه 
که در فرازهايی از ســخنان  بيشــتر شــد. چرا 
کارکنــان  و  فرماندهــان  بــا   ديــدار  در  خــود 
نيــروی هوايــی و پدافند هوايــی ارتش که ۱۹ 
بهمــن برگزار شــد چندين و چند بــار به اين 

کردند.  مسئله اشاره 
ايشــان در بخشــی از ســخنان خــود عنــوان 
کردنــد: متوّليــان رســانه ها در درجــه ی اّول 
مســئولند؛ چــه رســانه ی مّلــی و چــه ســاير 
گــون، چــه فضــای مجــازی،  رســانه های گونا
چــه مجموعــه ی مطبوعات، همــه موّظفند 
در ايــن زمينــه وارد ايــن ميدان بشــوند و هر 
کــه يــک مرکــزی و منبــری بــرای حرف  کســی 
زدن بــا افــکار عمومــی جامعــه دارد، در اين 

زمينه موّظف است.
 در کشــور هزاران حماســه به وجــود می آيد؛ 
در طــول ایــن ســالها، در طــول ایــن چهار 
دهه در کشــور چقــدر کارهای بزرگ انجام 
کارهــای حماســه آمیز انجام  گرفتــه، چقدر 
گرفته! خب اينها بايســتی بيان بشــود؛ اينها 
کنــد، دشــمن اجــازه  کتمــان مــی  را دشــمن 

نميدهد ]پخش بشود[. 
عرصه هــای  در  اجتماعــی،  عرصه هــای  در 

در  عمرانــی،  عرصه هــای  در  اقتصــادی، 
 عرصه های آموزشی، در عرصه های بهداشت

 و درمــان، در صنعت، در صنعت! 
آن روز يــک جمعــی از فّعاالن صنعتــی اينجا 
گــزارش ميدادنــد -تعــداد معدودی  بــودن، 
گــزارش آنهــا  گــزارش دادنــد- همــراه  از آنهــا 
داده نشــان  هــم  هــا  فّعالّيــت  ايــن   تصويــِر 
مــی شــد اينجــا در ايــن حســينّيه؛ حيرت آور 
بــود؛ واقعــًا حيــرت آور اســت؛ هيــچ خبری از 
اينها در مجموعه ی رســانه ای کشور نيست؛ 

اين خيلی چيز عجيبی اســت. 
گیــرد، ایــن  کار دارد انجــام مــی  ایــن همــه 
همــه کارهای مهم، کارهــای مفید، همه ی 
عــــــــرصه های  در  اســت.  حماســه  اینهــا 
عمرانــی، در عرصه هــای دینــی و فرهنگی، 

در  امنّیتــی،  و  دفاعــی  عرصه هــای  در 
عرصه های دفاعی و امنّیتی.

حاال شــما خودتان با مســائل و پیشــرفتهای 
، کارهايی را  نيروی هوايی آشــنا هستيد ديگر
کارهايی را ســاخته ايد، کدام  توليــد کرده ايد، 
 از اينهــا در جامعــه درســت منعکــس اســت؟ 
خب ما کم کاری داريم؛ در اين زمينه ها واقعًا 

کم کاری داريم.
 و همين هايی که من االن گفتم - زمینه های 
 اجتماعی، زمینه های فّعالّیتهای اقتصادی،
 فــــــعالیــــــــت های دیپلماســی و سیاســی، 
فعالّیت های عمرانی؛ این همه کار عمرانی 
ســرفصل ها  ایــن  از  کــدام  هــر   ، کشــور  در 
مــی تواند یــک عنوانی بــرای فّعالّیت جهاد 

تبیین باشد.
نبايــد گذاشــت کــه برخی از مشــکالت -خب 
کشــور مشــکالتی دارد؛ مشــکالت اقتصــادی 
هســت، مشــکالت معيشتی هســت- بر روی 
گرد و غبار بنشــاند و آنها را از  اين حماســه ها 

کند. چشم مردم پنهان 
 اين مشــکالت به جای خود محفوظ، و بايد 
تالش بشود تا مشکالت برطرف بشود؛ شّکی 
کارهــای مهــم و پیشــرفتهای  نيســت اّمــا آن 
مهم، ســاخت  و ســازهای مهم، فّعالّیتهای 
گون نبایســتی  ارزشــمند در زمینه های گونا

فراموش بشود.

مقام معظم رهبری:

ساخت  و سازهای مهم  نبایستی فراموش بشود

فعــالّیت های عمرانی؛    این 
همه کار عمرانی در کشور، 
هر کدام از این سرفصل ها 
می تواند یک عنوانی برای 

فّعالّیت جهاد تبیین  باشد
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در آغــاز ايــن مجمــع که بــرای انتخــاب هيات 
شــده  برگــزار  چهــارم  و  بيســت  دوره  مديــره 
بــود، مهنــدس بهمــن دادمــان رئيــس هيات 
مديره دوره بيســت و ســوم با ابراز خرســندی 
از تشــکيل اين جلســه عنوان کرد: در شــرايط 
همه گيری کرونا و وضعيت نابسامان موجود، 
ايــن مجمــع بــا اســتقبال زيادی مواجه شــده 
که باعث خرســندی اســت. با توجه به شرايط 
موجود الزم اســت اين جلســه به طور خالصه 
برگــزار شــود. بــه هميــن منظــور ضمــن تشــکر 

کــه با تــالش و جهد  از اعضــای هيــات مديــره 
فراوان در طی مدت اعتبار هيات مديره دوره 
بيست و سوم برای انجام وظايف صنفی خود 
کوشــيدند و در مواردی با موفقيت چشــمگير 
گذار شده عمل  توانســتند به اين ماموريت وا
کنــم دوره ســه ســاله  کننــد، خاطرنشــان مــی 
هيات مديره بيســت و ســوم به دليل شــرايط 
کرونا به ۵ سال رسيد و با تمديد مدت  خاص 
قانونــی هيــات مديــره تا امــروز ادامه داشــت. 
کــه از تــک تــک اعضــای هيــات  ضمــن ايــن 

مديــره اين دوره و بازرســان آن متشــکريم، در 
طــی مدت ياد شــده از خدمات شــورای عالی 
و حضــور پیشکســوتان آن نيــز بهــره برديم که 
قــدردان خدمــات آنهــا نيــز هســتيم. در عين 
حــال در ايــن دوره چنــد تــن از پیشکســوتان 
مهنــدس  و  خوانســاری  مهنــدس  جملــه  از 
عطارديــان برای هيات مديره کانديد نشــدند 
و بــه مصداق گــردش نخبگان جای خود را به 
گذار خواهند کــرد، اما جا  دوســتان ديگــری وا
دارد از حضــور آنــان که طی مــدت مديدی در 

هیات مدیره جدید سندیکا انتخاب شدند

در حالی که برگزاری مجمع عمومی عادی سالهای 1399 و 1400 سندیکا به دلیل همه گیری کرونا میسر نگردیده بودید، 
روز دوشــنبه 4 بهمن ماه با همت ســندیکا و مســاعدت اتاق بازرگانی، مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم ســندیکا در 
سالن طبقه نهم و دهم اتاق بازرگانی برگزار شد تا هیات مدیره و بازرسان جدید سندیکا با حضور پرشکوه اعضای  آن  انتخاب شوند.
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مع عمومی م�ج

کنيم.  سنديکا منشا اثرات ارزشمندی بودند قدردانی 
که به مناسبت انتخابات  بهمن دادمان پیش از اين و در بيانيه ای 
داده بود بر لزوم اميدواری، همدلی و وحدت در انتخابات ســنديکا 
کيــد کــرده بــود. در ايــن بيانيــه آمده بــود: انتخابات هيــأت مديره  تا
دوره بيســت و چهــارم در تاريــخ ۴ بهمــن مــاه ســال جــاری در حالی 
کــه صنــف و حرفــه مــا در بحرانــی تريــن شــرايط  برگــزار خواهــد شــد 
ســالهای اخيــر بــا مشــکالت عديده روبرو اســت. گــذر از اين شــرايط 
ســخت مســتلزم حفظ و ارتقاء وحدت بين تمامی اعضای صنف به 
عنــوان فعاليــن عرصه آبادانی کشــور اســت. الزمه برگــزاری انتخابات 
پرشــور و ســالم عالوه بــر وحدت و يکدلی، حضــور در ميدان خدمت 
بــه صنف و دميدن شــور و نشــاط انتخاباتی در سنديکاســت. پرهيز 
از تخريــب يکديگــر و احتــراز از روش هــای حذفــی زمينه ســاز انجــام 

انتخابات سالم، پرشور و با نشاط می باشد. انتخاب کردن و انتخاب 
شدن حق تمامی اعضای صنف است.

اين حق را به رسميت شناخته و در کنار هم برای خدمت به اعضای 
سنديکا با رعايت اخالق حرفه ای رقابت نمايیم. 

در ادامــه اين نشســت و برای رســمی شــدن مجمــع در حضور آقای 
، هیــات رئیســه مجمــع بــا همراهی  فرهادپــور نماینــده وزارت کار
زاده،  مقــدس  محســن  ســید  مهنــدس   ، چوبــدار قبــاد  مهنــدس 
مهندس سیروس محسنین و مهندس محمدتقی مرادی انتخاب 

شدند.
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انتخاب از میان این همه پیشکسوت
 کار دشواری است

در ادامــه جلســه مهنــدس چوبــدار عنــوان کردند: با حضور ســبز شــما 
عزيزان اين جلسه رسميت يافته و به حد نصاب رسيده است. با توجه 
بــه شــرايط کرونــا مقرراســت دســتور جلســه ســريع پیش بــرود تــا از اين 
حضور مغتنم نتيجه با شکوهی بگيريم. انصافا انتخاب تعدادی از ميان 
اين همه پیشکســوت و عاشــقان کشــور کار دشواری اســت اما چاره ای 
نيســت و بايد افرادی برای اداره ســنديکا انتخاب شــوند. من اجازه می 
خواهم به نمايندگی از شــما عزيزان، از هيات مديره های بيســت و ســه 
دوره قبــل قدردانی کنم و برای آنانی که در قيد حيانت نيســتند آرامش 
روح و آمــرزش طلب کنم. اميدواريم در شــرايط کنونی همه اعضا حامی 

ســنديکا باشــند و افرادی که انتخاب می شــوند نيز با همين عزم و اراده 
در خدمت صنف و اهداف صنفی باشند. 

مهندس مقدس زاده  نيز با بيان اين که مسئله انتخابات بر اين نکته 
کيد دارد که افرادی مسئوليت بيشتری بپذيرند، تصريح کرد: افرادی  تا
کــه کانديــد شــده انــد در خود پتانســيل خدمت بــه صنف را ديــده اند، 
و اميدواريــم عــالوه بــر ايــن افراد از ظرفيــت و توان ديگــر اعضای صنف 
در کميســيونهای سنديکا استفاده شــود. بی شک هيات مديره تالش 

کرد از همه پتانسيل موجود در زمان الزم بهره ببرد.  خواهد 

مهنــدس مــرادی  نيــز عنــوان کــرد: در ايــن شــرايط حســاس کــه همــه 
اعضای صنف و همکاران در تنگنای مســائل اجتماعی و مالی هســتند 
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اســت.  ســتودنی  نظيــر  بــی  اســتقبال  ايــن 
کــه زحمــات هيات مديــره دوره  ضمــن اين 
پیشين را ارج می نهيم، اميدوارم ستونهای 
بخش خصوصی در شــرايط حساس پا برجا 
بمانــد و چــراغ ســنديکا روز بــه روز فــروزان 
تــر باشــد و اعضــای جديــد هيــات مديره در 
کنند.  جهت اهداف اعضای سنديکا تالش 

گزارش هیات مدیره و مالی 
در مــاه منتهی بــه مجمع، ســنديکا خالصه 
ای از اهــم عملکــرد، پیگيری هــا و نتايج آن 
گذاشــت. تــا از  را در اختيــار اعضــای صنــف 
کالم در مجمــع جلوگيــری شــود. از  تطويــل 
هميــن رو پــس از ارائــه گــزارش مالی توســط 
بــه  ســنديکا  اعضــای  عليــاری،  مهنــدس 
گــزارش هيــات مديــره که به  گــزارش مالــی و 

کتبی ارائه شده بود رای دادند. طور 

انتخابات سندیکا 

در ادامــه اين مجمع بــرای انتخاب اعضای 
هيــات مديــره و هيــات بازرســان رای گيــری 

گرديد. شد و نتايج آن بدين شرح اعالم 

اعضای هیات مدیره:
۱-بهمن دادمان - ۱۲7

۲-بيژن سعيد آبادی - ۱۲7
۳-مريم خوانساری - ۱۱۹
۴-ايرج گالبتونچی- ۱۱7

۵-منوچهر ملکيانی فرد- ۱۱۴
6-سيامک مسعودی-۱۱۴

7-علی ناصر معدلی-۱۱۳
۸-عباس وفايی- ۱۰۹
۹-ساالر علياری- ۱۰۹

۱۰-توحيد زورچنگ- ۱۰۹
۱۱- آزاده عمرانی- ۱۰6

اعضای علی البدل هیات مدیره: 
۱-محمود مصطفی زاده- ۱۰۲

۲-عليرضا مقدس زاده - ۹۸
کبری-  ۹۸ ۳-جمشيد شيخ ا

۴-جعفرسبوخی-۹۵
۵-اسداله احمدی - ۹۲

اعضای هیات بازرسان:
۱-محمد علی پورشيرازی- ۱۱۲

۲-مجتبی ضرابی- ۱۰۱
۳-ابراهيم کوهی- ۹۳

مع عمومی م�ج
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گالبتونچــی دبيــر و عضــو هيــات  دکتــر ايــرج 
مديره سنديکای شرکتهای ساختمانی ايران 
روز دوشنبه ۱۱ بهمن مهمان برنامه »خيابان 
ايران« در شبکه اول صدا و سيما بود تا ضمن 
ســاختمانی  شــرکتهای  ســنديکای  معرفــی 
ايــران به تشــريح ظرفيت پیمانــکاری و صدور 

خدمات فنی و مهندسی کشور بپردازد. 

مجری برنامه:  صنعت ساختمان از جنبه ای 
مختلــف يک صنعــت ويژه اســت به خصوص 
کــه ايــران را بــه عنوان کشــوری بــزرگ در  ايــن 
همه دنيا به معماری آن می شناســند و شــما 
از ايــن ميــراث بــزرگ پاســداری مــی کنيــد. در 
مورد اين مســئله و سنديکا توضيح دهيد. به 
نظر می رســد ســنديکا اعضای زيادی داشــته 

باشد. 

بــه  را  فجــر  دهــه  ايــام  دکتــر گالبتونچــی:  
گويــم و آرزوی  مــردم بــزرگ ايــران تبريک مــی 
شــادی و ســالمتی برای آنها دارم. ســنديکای 
کشــور  ســاختمانی مــا اوليــن تشــکل صنفــی 
اســت و حدود 7۵ ســال پیش تشــکيل شــده 
اســت. در حــال حاضــر ســنديکا 7۰۰ عضــو از 
کــه در حــوزه  کشــور دارد  پیمانــکاران اصلــی 
صنعــت ســاخت و آبادانــی کشــور در داخل و 
خارج مشــغول به کار هســتند، همــکاران من 
از توســعه شــهری )ماننــد بــرج ميــالد، تونــل 
توحيــد و رســالت( را تــا ســدها و راههــا و تونل 
گــر بخواهــم  هــای بزرگــی را کار کــرده انــد کــه ا
کــدام آنهــا را بياورم فهرســت مطولی  اســم هر 
از خدمــات مانــدگار در مملکت بــه وجود می 
کــه در واقع باقيــات الصالحات اســت. در  آيــد 
خــارج از کشــور هم همکاران من در ســنديکا 
کنــون ۹۰۰ پــروژه اجــرا  کشــور دنيــا تــا  در ۲۱  
کردند و اين دستاوردهای بزرگی است که بعد 
از انقــالب شــکوهمند اســالمی حاصــل شــده 
اســت. امــروز بر اســاس دســتاوردهايی که در 
انقالب داشــتيم دانش مهندسی ما به چنان 
کــه در زمينه طراحــی و اجرای  بلوغی رســيده 
کامال بی نياز هستيم. هيچ  کارهای مهندسی 
پــروژه مهندســی در دنيــا وجــود نــدارد کــه ما 
نتوانيــم آن را طراحــی و اجــرا کنيــم. در کشــور 

خودمــان و جاهــای مختلف دنيا پــروژه های 
کرده ايم.  بسيار پیچيده ای را اجرا 

صنعت ما صنعت پیشــران توليد اســت يعنی 
بــرای اين که توليد بتوانــد رونق بهتری بگيرد 
شــود،  فعــال  ســاختمان  صنعــت  بايــد  اول 
زيرســاختها را بســازد تا توليــد بتواند در محل 
ســاخته شده توســط همکاران من آغاز شود. 
کــه خدمــت مقــام رهبــری بوديــم، در  ديــروز 
جلســه فعاليــن اقتصــادی و صنعــت، يکــی از 
گفــت مــن قيمــت محصولــم را  دوســتان مــی 
درطی ۲ سال پايین نگه داشتم چرا که حمل 
و نقل جاده ای را به حمل و نقل ريلی تبديل 
کردم و اين باعث شــد که قيمت حمل و نقل 
پايیــن بيايــد و محصــول مــن ارزان تــر شــود. 
گــر برنامه ای  مــن همانجــا به فکــر افتادم که ا
بــود بگويــم که ايــن کار توســط همــکاران من 
انجــام مــی شــود، جاده ای مــی ســازند، راه يا 
راه آهنــی مــی ســازند و ايــن باعــث مــی شــود 
کــه آن زيرســاخت ايجــاد شــود، بر اســاس آن 
زيرســاخت توليد فعال شود و بر اساس توليد 

مردم از توليد و خدمات ما بهره مند شوند.

مجــری برنامــه: اشــاره داشــتيد بــه ديــداری 
کــه ديــروز بــا رهبــر عزيــز انقــالب داشــتيد، در 
کــه ايشــان در فــرازی  خبرهــا هــم آمــده بــود 
فرمودند:»جهــاد امروز ما توليد اســت«. خود 

شــما فکر می کنيد ما امروز چقــدر می توانيم 
بــه اين جملــه توجه کنيم، آن را بــه طور ويژه 
کنيم؟ کنيم و وظيفه خود را بازخوانی  تعريف 

کار  گالبتونچــی: بــاال بــردن تــزار توليــد  دکتــر 
کــه بايــد نــگاه  کاری اســت  جهــادی اســت و 
از تمــام  بــه آن داشــت يعنــی بايــد  جهــادی 
و  توليــد  بــردن  بــاال  بــرای  کشــور  ظرفيتهــای 
ظرفيتهــای مغفول مانــده در توليد اســتفاده 
کنيــم. مثــال در صنعــت ســاختمان تــا جايــی 
کــه ممکــن اســت بايــد مشــارکت موثرتــری در 
ساخت زيرساختها، کارخانه ها و فراهم کردن 
کــه بتوانــد توليــد مــا را بــه باالتريــن  شــرايطی 
حــد برســاند داشــته باشــيم. البتــه توليــد مــا 
قطعــا بايــد صــادرات محور باشــد و به ســمت 
توليد محصوالتــی برود که در جهان و منطقه 
خريدار داشــته باشــد. در ديداری کــه با مقام 
رهبری داشــتيم ايشــان چند نکته را فرمودند 
کــه بــرای مــن خيلی مهــم و قابــل توجــه بود. 
اوال ايــن که در باالترين ســطح نظام خيلی به 
مقولــه توليــد، توســعه توليــد و رفع مشــکالت 
کــه باعــث  کننــد  و موانــع دقــت و توجــه مــی 

خشنودی بنده است. 
که ايشــان روی مديريت  نکته بعدی اين بود 
و هدايــت فعاليتها تمرکز داشــتند که قطعا در 
بحــث صنعــت ســاختمان تمرکــز مديريــت و 
هدايــت نقــش مهمــی دارد. نکته بعــدی اين 
کــه ايشــان بــر اهميــت نظــر بخــش خصوصی 
کيد داشــتند. همچنين  در تدويــن قوانيــن تا
کيد موکدی داشــتند راجع به اجرای قانون  تا
کــه قانون  کار  بهبــود مســتمر فضای کســب و 
بســيار مترقی اســت و تصريح می کند بايد در 
تدويــن قوانين و اجرای آنهــا از نظرات بخش 
که  خصوصــی اســتفاده شــود. و قطعــا زمانــی 
توليــد بخواهد رونق بگيرد اولين قســمتی که 
مــورد توجه اســت اين اســت که نظــرت توليد 
کننده ها برای رونق چيســت. بايد آن نظرات 
گرفته شود و اجرا گردد. من می خواهم بگويم 
در بخش ساختمان مشکالت و موانعی است 
گر برطرف شــوند قطعا می توانــد توليد را  کــه ا

کند و رونق بدهد.  فعال 

دکتر ایرج گالبتونچی:

صنعت ساختمان پیشران تولید است

دستاوردهایی  اساس  بر   
داشتیم  انقالب  در  که 
به  ما  مهندسی  دانش 
که  رسیده  بلوغی  چنان 
در زمینه طراحی و اجرای 
کامال  مهندسی  کارهای 
هیچ  هستیم.  نیاز  بی 
دنیا  در  مهندسی  پروژه 
وجود ندارد که ما نتوانیم 
آن را طراحی و اجرا کنیم.
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مجــری برنامــه: خــود شــما وقتــی ايــن همه 
تــالش و پويايــی و ظرفيت بخــش خصوصی 
کشــور  زيرســاختهای  شــدن  فراهــم  در  را 
انبســاط  و  خوشــحالی  يــک  بينيــد  مــی 
خاطــری در درون خــود احســاس می کنيد. 
امــروز در بهمــن مــاه ايــی قــرار داريــم کــه به 
استقبال۴۳امين بهار آزادی می رويم، يعنی 
همــت ايرانــی، انديشــه ايرانی، دانــش بومی 
ايرانــی و همــه اراده هايــی کــه عاشــق ايــران 
هســتند. تــازه در مــورد صنعــت ســاختمانی 
حرف می زنيم که بخش وســيعی از خدمات 
فنی و مهندســی آن را صــادر می کنيم يعنی 
بــه ايــن جايــگاه مهــم رســيديم. امــروز ايــن 
احســاس را در خيابان ايران چطور به مردم 

کنيد؟  بزرگ کشورمان بيان می 

دکتــر ایــرج گالبتونچی:  مــن مــی خواهم 
کارهــای عمرانی و بــزرگ، به  بــه شــما بگويم 
، سختی  خصوص با شــرايط اقتصادی امروز
هــای خاصــی را دارد. مشــکالتی مثــل ايــن 
کار مــی کنيــد امــا پرداختهــا بــه مشــکل  کــه 
هــزار  و  مصالــح  تهيــه  مشــکل  افتنــد،  مــی 
، ولی هميشــه ما پیمانکاران و  مشــکل ديگر
کار هســتيم به يــک نقطه   کــه در  مشــاورانی 
فکــر مــی کنيــم و آن ايــن کــه روزی پــروژه ما 
تمــام مــی شــود و از بــرکات تمــام شــدن آن 
کننــد. همين  مــردم عزيــز مــا اســتفاده مــی 
آرامــش  مــا  بــه  کار  هــای  ســختی  طــول   در 
کــه در طول پــروژه با ما  مــی دهــد. جوانانی 
کار مــی کننــد شــبها نمی خوابنــد و روزها به 
سختی کار می کنند، به هر حال کار عمرانی 
و ســاختمانی کار ســختی اســت. ولــی تمــام 
کــه يــک روزی از  آنهــا بــه ايــن اســت  اميــد 
بــرکات آن پــروژه ای که اجرا مــی کنند مردم 

کنند.  کشور ما استفاده  خوب 
شايد پیمانکاران و آبادگران در اين مملکت 
هســتند،  مــردم  گــروه  تريــن  عاشــق  جــزو 
مردمــی هســتند کــه خالصانــه مــی ســازند و 
می خواهند مملکتی بســازند که از هر جای 
دنيا به آن نگاه کنيد قدرت و عظمت اسالم 
و ايران را ببينيد. خداوند در سوره هود، آيه 
6۱ مــی فرمايدمــا شــما را از زميــن آفريــدم و 
شما بايد زمين را آباد کنيد. اين تعبير بسيار 
زيبــا اســت. وظيفــه مــا آبادانی اســت. ما به 
عنــوان پیمانکاران داريم يکی از اصلی ترين 
 وظايــف بشــر را انجــام مــی دهيــم. آيــا شــما 

می توانيد دنيايی بدون ساخت و ساز تصور 
گر چنين دنيايی  کنيد؟ قطعا نمی شــود. و ا
وجــود دارد بــه خاطــر همــکاران و دوســتان 
مهندســان  و  پیمانــکاری  صنــف  در  مــن 
مشــاور اســت. يعنی بــه خاطر آبادگــران اين 
که در ســايه انقالب اســالمی  مملکت اســت 
آبــاد را  خــود  کشــور  ســازند،  مــی  را   اينجــا 
 می کنند و دانش مهندســی ايرانی و دانش 
جوانــان ايــران را بــه اقصی نقــاط دنيا صادر 
۱ مهندســی  ۴۰ شــرکت درجــه  کننــد.   مــی 
کشــور ما که بايد دســت يکايک مديران آنها 
را ببوســيم، در کشــور عــراق ۵7 پــروژه بزرگ 
کنــون مــا  کننــد. ا و زيرســاختی را اجــرا مــی 
بــه چنان دانش مهندســی رســيديم که می 
توانيــم در اقصی نقــاط جهان کار کنيم، فکر 
گر پشــتيبانی بيشــتری از صنف ما  کنم ا می 
کارهای  و آبادگــران کشــور شــود مــی توانيــم 

بزرگتری را انجام دهيم. 

مجری برنامه:  همين استوديو خيابان ايران 
يــک حاصــل دســترنج مهندســان  و شــبکه 
پرتوان ايران اســالمی است. همينجا به همه 
گويیــم و  آنهــا خــدا قــوت و دســتمريزاد مــی 
اميدواريم سايه پر مهر آنها بر صنعت ساخت 
اميدواريــم  باشــد.  مســتدام  کشــور  ســاز  و 
در مــورد کاهــش قيمتهــا نيــز در جــای خــود 
صحبت کنيم. آقای دکتر، دوست داريد کدام 

فراز از ديدار ديروز را پخش کنيم؟  

کــه آقا در  ج گالبتونچــی: قســمتی  دکتــر ایــر
مــورد بــاال بــردن کيفيــت محصــوالت ســخن 
اســت.  مهــم  بســيار  مــن  بــرای  گوينــد  مــی 
چــون بحــث مــا در صنعــت ســاختمان ايــن 
گر بتوانيم صــادرات خدمات فنی  اســت که ا
آن  تبــع  بــه  را توســعه دهيــم     و مهندســی 
مــی توانيم زنجيره ای از توليد را فعال کنيم. 
وقتی ما به خارج از کشــور می رويم کاالهای 
شــيرآالت،  کاشــی،  مصالــح،  ماننــد  ايرانــی 
گــر  و همــه چيــز را بــا خــود مــی بريــم. قطعــا ا
بتوانيــم کيفيــت اين محصــوالت را باال ببريم 
مــی توانيــم بهتــر رقابــت کنيــم. البتــه آقــا در 
آن فــراز از صحبتهــای خــود توصيــه بــه بــاال 
کيفيت محصوالت خانگی داشتند اما  بردن 
 بــه هر حــال فرقی نــدارد. محصــوالت ما هم 
خانــه  بــه  مربــوط  مختلــف  هــای  پــروژه  در 

استفاده می شوند. 

بخش دوم برنامه
پــس از پخــش قســمتهايی از بيانيــات مقــام 
رهبــری، گفتگــو بــا دکتر ايــرج گالبتونچــی دبير 
سنديکای شــرکتهای ســاختمانی ايران، ادامه 

يافت. 

مجری برنامه:  همچنان در خدمت يکی از 
نخبگانی هســتيم که در صنعت ســاختمان 
و  ارزشــمند  نظــرات  و  هســتند  رای  دارای 
بــرای همــه مــا مايــه  کارهــای ماندگارشــان 
افتخــار اســت. آقــای دکتر دوســت داريد در 
کــه عاشــق آنيــم و خيابانی که   مــورد ايرانــی 
آن را هميشــه پرشــکوفه و بالنــده حفظــش 

کرديم، به مردم کشــورمان  چه بگويید. 

نخبــه  مــا  اوال  ایــرج گالبتونچــی:   دکتــر 
ک پای ملت هستيم.  نيستيم. ما خادم و خا
از تعبير شــما بســيار سپاســگذارم ولی به هر 
حالــت ما همين که مــی توانيم به اين مردم 
کنيــم بزرگتريــن افتخــار مــا اســت.  خدمــت 
جوانــان اين مملکت نخبه هســتند و ما هم 
 ، خادم اين ملت هســتيم. در مورد ايران نيز
ســربلندی ايــران و ملــت بــزرگ ايــران آرزوی 
هــر آبادگــری اســت. ايــران در دنيــا بــی نظير 
اســت، ما دلمان می خواهد از هر جای دنيا 
کــه بــه ايران نگاه مــی کنيم بزرگی و شــکوه را 
ببينيــم. ايــن بزرگی و شــکوه در صنعت ما با 
ســاختن اســت. و ايــن ســاختن و بهــره مند 
کردن از اين ســاخته ها، انشــاهلل در کشور ما 
در باالتريــن حد و اســتاندارد خود باشــد. ما 
مردم شــريفی داريم و اين مردم شريف اليق 
بزرگتريــن هــا هســتند و من دلم مــی خواهد 
هميشه در شادی، رفاه و آسايش باشند. به 
هــر حالــت اين اســت آرزوی من بــرای مردم 

ايران.

مجــری برنامه:   ایــن بهتريــن آرزو و  آرزوی 
تک تک ما نسبت به يکديگر است، و تالشی 
کــه بايــد داشــته باشــيم. بــی شــک در رفــع 
موانع احتمالی در فضای صنعت ساختمان 
و انجــام اقداماتی که باعث عزت بيشــتر اين 
صنعت شــود کوتاهی نخواهيد کرد و اين راه 
را پــر قــدرت ادامه خواهيد داد. برای شــما و 
کــه شــبانه روز در اين صنعت  همــه عزيزانی 
کار مــی کننــد و مايه مباهات هســتند آرزوی 

بهترينها را دارم. 
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دغدغه هــای  از  يکــی  احمــدی:  حســین  
دولت های يازدهم و دوازدهم، مســئله تعداد 
زيــاد طرح ها و پروژه هــای نيمه تمام )ناتمام( 
اســت کــه در دولت هــای نهــم و دهــم افتتاح 
بالتکليــف  صــورت  بــه  همچنــان  و  شــده اند 
کــه الزامــا دارای  باقــی مانده انــد. طرح هايــی 
دوره  شــدن  طــی  بــا  و  مطالعاتــی  پیشــينه 
و  نبــوده  همــراه  ســنجی  امــکان  محاســبات 
اساســا ممکــن اســت در ميان آنهــا طرح های 
بــه صــورت غيرقابل توجيــه اقتصــادی وجود 
داشــته باشــند کــه تخصيــص بودجــه و ادامه 
و عملياتــی کــردن آنها نيز به صرفه نباشــد. به 
نکتــه فــوق بايــد ايــن را هــم اضافه کــرد که در 
حال حاضر شرايط به گونه ای است که دست 
دولــت از منابــع مالی مورد نياز تهی شــده و از 
آن مهم تر پردازش سازمان يافته و مغزافزارانه 
بــه ايــن موضــوع نيــز از حيطــه ظرفيــت فنــی 
کنــون بايــد  و اجرايــی دولــت خــارج اســت. ا
ديد رويکرد مناســب و درســت بــرای حل اين 

معضل چيست؟ و چگونه بايد باشد؟
خوب بــا توجه به نــکات فوق الذکر تنها نقطه 
قابــل اتــکا می تواند بخش خصوصــی و رجوع 
نــاب بــه اصــل ۴۴ قانون اساســی باشــد؛ تنها 
که براساس تشخيص  بخش خصوصی اســت 
يــا  نهفتــه  منافــع  و  زيــان  و  ســود  درســت 

عدم النفــع يــك پــروژه، قابليــت آن را دارد تا از 
ميــان خيل عظيم پروژه هــای باقيمانده روی 
کــه  دســتان دولــت، آن دســته از پروژه هايــی 
دارای منافع و حداقل ســود قابل اســتحصال 
بــا  و  شــده  غربالگــری  آنهــا  توســط  هســتند 
طراحــی درســت يا حتی بر حســب مورد نياز با 
تغيیر طرح در جهت بهينه سازی و اقتصادی 

شدن طرح، آنها را به سرانجام برسانند.
در همين راســتا؛ اهــم ماموريت زمينه ســازی 
توســعه همه جانبه صنعت احداث و انرژی در 

کشور با موضوعات ذيل می باشد: 
تامين مالی در پروژه های نيمه تمام کشور

ايــن رويــداد توســعه ای در بخــش خصوصــی 
و  تحقيــق  موسســات  توســط  تنهــا   ، کشــور
توســعه صنعــت احــداث و انــرژی با مشــارکت 
و همراهــی تشــکل های بــزرگ و فعــال صنعت 
احــداث و انــرژی، بــا رويکــرد ظرفيت ســازی، 
و  شــرکت ها  مانــدگاری  و  توانمنــدی  ايجــاد 
سازمان های پروژه محور امکان پذير می گردد. 
نيمه تمــام  طرح هــای  بهســازی  و  پايــش 
)ناتمــام( و بــه دنبــال آن چگونگــی بــه اجــرا 
درآوردن ايــن طرح هــا در يــك بســتر قانونــی، 
در  مدت هاســت  کــه  اســت  مهمــی  موضــوع 
اتــاق  در  گــروه تخصصــی ای  کار   ، کار دســتور 
دســتاوردهای  اســت.  بــوده  ايــران  بازرگانــی 

تخصصــی ايــن کارگروه شــانس از زميــن کنده 
شــدن پروژه هــای ناتمــام را باال بــرده و تحقق 
اهــداف آن، مســتلزم حمايت هــای مســتقيم 
دولــت می باشــد.  حضــور در ســطح معــاون 
متوالــی  ســال های  در  ريیس جمهــور  اول 
در کنفرانــس صنعــت احــداث، خــود عالمــت 
مثبتــی، مبنــی بــر عــزم دولــت بــه ايــن مهم و 
کار بــه دســت های توانمنــد بخــش  ســپردن 

گردد. خصوصی واقعی می تواند تلقی 
حســب اظهــارات مقــام ســابق معاونــت اول 
دو  کنفرانس هــا،  ايــن  در  رياســت جمهوری 

دليل بر اين حضور بر شمرده شده است: 
خصوصــی  بخــش  شــرکت های  پتانســيل   -۱
کشــور  ارزشــمند  ســرمايه های  جــزو  حاضــر 
کــه يــك شــبه بــه وجــود  برشــمرده می شــوند 
واقــع مخاطــب اصلــی  بــه  آنهــا  و  نيامده انــد 

موضوع طرح های ناتمام هستند.
ريشــه دار  پیمانــکاری  شــرکت های  بــه   -۲  
می شــود اعتمــاد کــرد و آنــان بــه بهترين وجه 
می تواننــد قيمت تمام شــده واقعــی هر پروژه 
را بــرآورد کرده و بــا برنامه ريــزی، زمان بندی و 

کيفيت مناسب پروژه ها را به ثمر برسانند.
بــد نيســت قبــل از پرداختــن بــه راهکارهــای 
بــرون رفــت از چنبره نگرش هــای صرفا دولتی 
و شکســتن برخــی انحصارهــای ناصــواب؛ يك 

چرا بخش خصوصی نتوانسته به پروژه های نیمه تمام ورود کند؟

طرح های ناتمام و بخش خصوصی
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نيم نگاهــی هم بــه آمارهای رســمی در مورد 
کشــور بيندازيم. براساس  پروژه های موجود 
آمــار ارايــه شــده توســط ريیــس محتــرم امور 
مشــارکت های  توســعه  و  شــوراها  بنگاه هــا، 
برنامه ريــزی  و  مديريــت  ســازمان  مردمــی 
گذشــته؛ در مــورد پروژه هــای  در ســال های 

ناتمام: 
کل پروژه هــای ملــی: ۵۹۵7، تعــداد  تعــداد 
در  و   7۵۰۳۸ اســتانی:  پروژه هــای  کل 
مجمــوع معــادل ۸۱۰۳۸ پــروژه نيمــه تمــام 
تا قبل از ســال ۹6 اعالم شــده اســت. ضمن 
اينکــه منابــع اندکــی بــرای طرح هــای تملك 
شــده  پیش بينــی  ســرمايه ای  دارايی هــای 
از  6۵درصــد  حــدود  ايــن  وجــود  بــا  اســت؛ 
ســرمايه ای  دارايی هــای  تملــك  طرح هــای 
ملی در زمان بندی پیش بينی شده به اتمام 
نرسيده اند و طول دوره ساخت اين طرح ها 
بــه ۱۲ ســال افزايــش يافته اســت. همچنين 
در  شــده  تعهــد  طرح هــای  تکميــل  بــرای 
ارقامــی  بــه  تــا ســال ۱۳۹6  قوانيــن بودجــه 
بيــش از ۴۰۰ هــزار ميليــارد تومــان اعــالم نياز 
شــده اســت که اين رقــم قاعدتا بــا تورم های 
فلج کننــده ســال های بعــد از آن حداقــل بــا 
۳۰۰درصــد افزايــش نيــز مواجه شــده اســت. 
در خوش بينانه تريــن حالت تامين مالی آنها 
گــر تا پیش از اين ادعا می شــد  بــرای دولت ا
حداقل ۱۰ ســال بــه طول می انجامــد، ليکن 
کنــون حتی االمــکان تمامــی آن غيرممکــن  ا
نهــاد  کارشناســان  بــاور  بــه  می نمايــد.  
کارآمــدی فرآيندهــای  ، نا برنامه ريــزی کشــور
پیدايــش، مطالعــات، اجــرا و بهره بــرداری و 
از همــه ضعــف ســاختاری پايــش و  مهم تــر 
نظــارت بــر طرح هــای عمرانــی، زمينــه ســاز 
تطويــل زمــان اجــرای پروژه هــا اســت. يکــی 
از مهم تريــن عوامــل بــه وجود آمــدن چنين 
وضعيتــی، بازمانــدن دولــت در رســيدگی به 
کاری  کميتــی بــه دليــل مشــغله  وظايــف حا
ناشــی از گســترش فعاليت هــای تصدی گری 
و عــدم ضــرورت نقش آفرينی دولــت در تمام 
مراحــل از پیدايــش تا بهره بــرداری پروژه ها و 
لــزوم پررنــگ نمودن نقــش بخش خصوصی 

می باشد.
از  هــم  جــد،  به طــور  کــه  اساســی  پرســش 
منظــر بخــش دولتــی و هــم از منظــر بخــش 
خصوصی، می بايســت بدان پرداخته شــود؛ 

آن است که: 
نهادهــای  بــه  متکــی  خصوصــی  بخــش  آيــا 

مردمــی بــه دليــل وجــود بنگاه های وابســته 
کميتــی و غيرقابل  بــه نهادهای دولتــی و حا
و  رانت هــا  خاطــر  بــه  آنهــا  بــودن  رقابتــی 
امکانــات و منابــع عظيــم دولتــی و حکومتی 
کــه دراختيارشــان قــرار دارد؛ بــا ايــن شــرايط 
و  بلــوغ  از  نحيــف،  خصوصــی  بخــش  اينــك 
شــکوفايی کافی و الزم بــرای ابراز وجود خود 

؟ برخوردار است يا خير
در مــورد تعيیــن تکليــف طرح هــای ناتمام و 
کثيری  بــرون رفت از انســداد و توقف تعــداد 
از ايــن پروژه هــا، بخــش خصوصــی بــا ارايــه 
طريــق  از  کــه  راهکارهايــی  و  دســتورالعمل 
کار گروه هــای تخصصــی اتــاق بازرگانــی ايران 
شــده  داده  پیشــنهاد  دولــت  بــه  و  تدويــن 
اســت؛ عمــال با اعــالم آمادگــی در جهت حل 
اين مشــکل ملی، ســاليانی است پا به عرصه 
تــوان  بــه  رجــوع  بــا  واقــع  در  اســت.  نهــاده 
دادن  بهــا  و  کشــور  نرم افــزاری  و  مهندســی 
اجرايــی  و  فنــی  توانمنــدی  و  ظرفيــت  بــه 
می تــوان  خصوصــی؛  بخــش  شــرکت های 
۵۰درصــد مســئله را حــل نمــوده و خــود بــه 
خــود بــا ورود پیمانــکاران بخــش خصوصــی 
چون انتظار می رود، طرح ها پااليش و بهينه 
شــده و قابليــت ســودآوری داشــته باشــند، 
بنابرايــن ســر و کله پولدارها نيز پیدا شــده و 
رفته رفته انگيزه حضور سرمايه داران داخلی 

و حتی خارجی نيز باال می رود.
در ســاليان گذشــته ايــن فرصــت پیش روی 
دولت هــای ۱۱ و ۱۲ بــه ســرعت ســپری شــده 
اســت. به حســب آمارهای رسمی اعالمی که 
در کنفرانس پیشين صنعت احداث و انرژی 
، در همــان ســال های دوره دوم دولــت  نيــز

روحانــی، بارهــا بــدان اشــاره شــد؛ نقدينگی 
 ۱۲۰۰ حــدود  در  مــردم،  دراختيــار  موجــود 
کــه  ميليــارد تومــان تخميــن زده شــده بــود 
اينــك ايــن رقم برآوردی در صــورت حفظ آن 
، می تواند تــا ۴ برابر افزايش  در داخــل کشــور
يافته شــده باشــد. کافی اســت نگرش ارباب 
ســوی  از  قيموميــت  احســاس  و  رعيتــی   -
نهادهای حکمرانی و دولتی برداشــته شود، 
بديهــی اســت رويکردهــا بــه ســمت و ســوی 
توزيع عادالنه منابع در کشور سوق می يابد.

و  ســاز  کــردن  روان  و  پیچيدگی هــا  رفــع  بــا 
کارهــای دســت و پــا گيــر در متــن و محتوای 
دســتورالعمل پیشــنهادی اتــاق بازرگانی و با 
ايجــاد ســالمت فنــی و اجرايی و بيمــه ای در 
گذاری  رونــد کارهــا؛ اميد می رود بســتر کار وا
پروژه های بر زمين مانده به بخش خصوصی 
گــردد. بــه نظــر می رســد بــا خريــده  تســهيل 
 شــدن ايــن طرح هــا بــه روش هــای متــداول
  نظير روش BOT و غيره، در امر اشتغال زايی

 نيــز کمك شــايان توجهــی به دولــت و مردم 
اســت  آن  از  کــی  حا پیش بينی هــا  بشــود. 
پروژه هــای  ۲۵درصــد  تحقــق  بــا  تنهــا  کــه 
شــغل   7۵۰۰۰۰ می شــود  شــده،  زمين گيــر 
ايجــاد نمــود. متاســفانه تــا پیش از ايــن، در 
مــورد پیاده ســازی اصل ۴۴ قانون اساســی؛ 
خصوصی ســازی  ۱۲درصــد  ميــزان  بــه  تنهــا 
بــه ثمــر نشســته و تقريبــا می تــوان ادعــا کرد 
و  بــه دســت دولــت  آن  ۸۸درصــد ظرفيــت 
کميتــی بــه هــدر رفتــه اســت.  نهاد هــای حا
کنــون تحقق  متاســفانه از ابتــدای انقالب تا
کشــور  آرزوی ديرينــه، شــکوفايی اقتصــادی 
بــا اتــکا به دســتان توانمند بنگاه هــای مردم 
نهاد به طول انجاميده اســت. همواره مردم 
و بخش های مختلف اقتصادی و بنگاه های 
خرد و کالن کشــور وصل به شــير دولت بوده 
و دولت نيز وصل به شــير نفت؛ لذا بســته به 
ميــزان ثبات يــا نوســانات مولفه هــای اصلی 
اقتصــادی از جملــه نــرخ نفت و فــروش آن و 
، رونــد توســعه شــکل نيافتــه و رويه  ارزش ارز
عمل ها نيز باری به هر جهت پیش رفته اند. 
نتيجه گيــری آنکــه در ســال های پیشــين که 
شــرايط و ظرفيــت سياســی کشــور و اعتمــاد 
عمومــی ميــان دولت-ملــت نيــز مســاعدتر 
می نمــود، يك بــار بــرای هميشــه دولتمردان 
توزيــع  و  نمــوده  اعتمــاد  می بايســت  ايــران 
کــه تا به  منابــع و بازشــدن جريــان نقدينگی 
امروز بيشــتر بــه  صورت مخــرب و تهديدآميز 

 پیش بینی ها حاکی از آن است 
25درصد  تحقق  با  تنها  که 
شده،  زمین گیر  پروژه های 
ایجاد  شغل   750000 می شود 
نمود. متاسفانه تا پیش از این، 
 44 اصل  پیاده سازی  مورد  در 
میزان  به  تنها  اساسی؛  قانون 
به  خصوصی سازی  12درصد 
می توان  تقریبا  و  نشسته  ثمر 
ظرفیت  88درصد  کرد  ادعا 
نهاد های  و  دولت  دست  به  آن 

حاکمیتی به هدر رفته است.
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عمــل می نمــوده اســت را بــه ســوی بخــش 
خصوصــی می پذيرفــت؛ چــه که ايــن انتقال 
اينرسی منابع و نقدينگی به نفع پیمانکاران 
و نهادهای تماما مردمی موجب شکل گيری 
و  توســعه  نهايتــا  و  آنــان  شــکوفايی  و  بلــوغ 
کنــون  ا می نمــود.  فراهــم  را  کشــور  اقتصــاد 
بايــد ديد ردپای بخش خصوصی کجاســت؟ 

بخش خصوصی چه کسانی هستند؟ 
کــم بــر اقتصاد کشــور ما،  شــايد در فضــای حا
بــرای رســيدن بــه پاســخ ايــن پرســش، بهتــر 
باشــد از مهندســی معکوس اســتفاده شود و 
صورت پرســش را اين گونه مطــرح نمايیم که 
بخش خصوصی چه کســانی نيستند؟! بلکه 
تا حدودی بهتر بتوانيم به پاســخ اين ســوال 
دســت يابيــم. بــه  طــور حتــم در ميــان اهالی 
بخش خصوصی، تمــام بنگاه های اقتصادی 
کشور که يا مستقيما دولتی هستند يا وابسته 
دولتی هســتند يــا در دل نهادهای حکمرانی 
مصــادره ای  صــورت  بــه  يــا  هســتند،  کشــور 
وابســته  ســتادهای  و  بنيادهــا  دراختيــار 
کميتــی هســتند يــا محيط هــای کســب و  حا
کاری هستند که سابق بر اين با پديده نوظهور 
کــز تجارتــی و صنعتی وابســته بــه بانك ها،  مرا
گرفته انــد؛  شــکل  نظامــی  و  امنيتــی  قــوای 
خالصــه اينکه اينها همــه از منظر پايگاه های 
به واقع مردم نهاد، بخش خصوصی محسوب 
نمی شوند؛ چه اينکه خود اينها مسبب ايجاد 
کارآمدی، ورشکســتگی و رويداد پروژه های  نا

ناتمام بوده اند.
کيســت؟  خصوصــی  بخــش  پــس  خــوب 
کجــا  را در  او  کجاســت؟ ردپــای  چيســت؟ و 
کميتــی و دولتی  کــرد؟ از نگاه حا بايــد دنبال 
اين بخش مهم کشــور دارای چه شــخصيت 
حقيقی و حقوقی اســت؟ چقدر مورد وثوق و 
اعتمــاد نظام حکمرانی در کشــور واقع شــده 
است؟ اين بخش مغفول و مفلوك اصول ۴۳ 
کنــون نتوانســته  و ۴۴ قانــون اساســی چــرا تا
ســری در ميان سرهای اقتصادی کشور پیدا 
کنــد؟  چــرا دولتمــردان ايران هيچگاه ســقف 
پروازی برای بخش خصوصی قائل نشده اند 
و محــدوده و فضــای اطمينان آنــان را فراهم 
نکرد ه اند! چگونه می شــود با منابع و بودجه 
متصــل به بخش دولتی، ظرفيت های بخش 
گرفــت در حالــی  خصوصــی را بــه اســتخدام 
کــه از رانــت و فســاد آن پیشــگيری نمود. چه 
ســاختاری الزم اســت تا توزيع کننــده بودجه 
و منابــع؛ بی چشمداشــت، صالحيــت الزم و 
کافی را برای اين کار بيابد. به هر حال مادامی 

که دولتی ها برای خود شــأن قيموميت قائل 
بــدون  اقتصــادی  موضــوع  هــر  در  و  شــده 
تعريــف  مــردم  منافــع  بــرای  اينکــه محملــی 
گذاری ها نســبت به ســود  کرده باشــند، در وا
باشــند،  حريــص  پروژه هــا  افــزوده  ارزش  و 
نظــر  در  خصوصــی  بخــش  بــرای  جايگاهــی 
نگرفته اند. راستش را بخواهيم با رخنه منابع 
عظيــم دولتــی در جای جــای اقتصاد کشــور 
کمان، هيچگاه  و تصدی گــری و تولی گــری حا
شــخصيت های  هويتــی  شــکل گيری  انتظــار 
خصوصــی  بخش هــای  حقوقــی  و  حقيقــی 
پیــش نخواهــد آمــد. هميــن شــده اســت که 
جــای  بين المللــی  رقابت هــای  عرصــه  در 
شــرکت های ما اعــم از دولتی به طريق اولی و 
خصوصی به طور جد يافت نمی شود. همواره 
بايــد نشســت و آثــار ســوء بيمــاری هلندی و 
بدتر از آن بيماری ايرانی را به نظاره نشست؛ 
در حال حاضر پس از گذشت حدود ۱۸ سال 
از ســند چشــم انداز کــه قرار بر ايــن بود طبق 
پیش بينی هــا، تــا ســال های دولت ســابق به 
رشــد اقتصادی ۸درصدی دست پیدا کنيم؛ 
بعد از کلی نوسانات و بی ثباتی ها تازه از پس 
از تجربــه رشــد ۳درصــدی ســال ۹۵، ليکــن 
کنــون رو بــه رشــد منفــی ســير  پــس از آن تا
نموده ايــم. از ايجــاد حداقــل شــغل ســاالنه 
معــادل 6۰۰.۰۰۰ در بهتريــن حالــت باز مانده 
و بــا خيــل لشــکر بيــکاران بالــغ بــر 7 ميليون 
اقتصــادی  رشــد  هســتيم.   مواجــه  نفــری 
مســتلزم رشد امنيت و ســرمايه گذاری است؛ 
کــه بــا بســته شــدن نــاف  تنبلــی اقتصــادی 
کشــور بــه بنــد »ســوددهی بــه  نظــام بانکــی 
سپرده گذاران« حاصل می شود؛ جز به اتالف 
سرمايه ها و خودشکنندگی مولفه های اصلی 
توســعه ره بــه جايــی نمی بــرد. بــا وجــود اين 
کــه معضالت  همه گذشــته تاريــك اقتصادی 
بی شــمار اجتماعــی و فرهنگــی نيــز از متــن 
آن برخاســته اســت؛ تا زمانی که برای رشــد و 
تعالی جامعه آستين همت باال نزنيم و عرصه 
را بــرای ســودجويان و منفعت طلبــان تنــگ 
نکنيم و ســکوی جهش های اقتصــادی را به 
مــردم و نهادهــای کســب و پیشــه و تجــارت 
مردمــی نســپاريم، هيچگاه خودشــکوفايی و 
بالندگی آنان را نخواهيم ديد و به رشد پايدار 
نيــز دســت نخواهيــم يافــت. فســاد محملــی 
تصدی گــری  و  قــدرت  تمرکــز   ، انحصــار جــز 
نمی خواهــد. بــاز می گــردم به پاســخ پرســش 
مطروحه در ميانه اين مقال؛ به باور نگارنده 
کــه تقريبا دو دهــه از عمر فعاليــت اقتصادی 

خــود را در ميــان متوليــان بخــش خصوصــی 
وامــدار  را  خــود  و  اســت  نمــوده  ســپری 
ظرفيت هــای فــراوان آنــان می دانــد؛ ردپــای 
بخــش خصوصی را بايد از ميان تشــکل های 
و  احــداث  فعــاالن عرصــه صنعــت  ۳۴گانــه، 
انرژی با کارنامه درخشان شــان، بازشناسايی 
کــرد. از زمــره آنــان کــه ريشــه چند ده ســاله و 
حتــی عمدتــا قدمــت قبــل از انقــالب دارنــد، 
عنــوان  بــه  را  مذکــور  تشــکل های  می تــوان 
ســردمداران و طاليه داران بخش خصوصی و 

معتمد دولت های مختلف، نام برد.

معاون سابق خدمات فنی و مهندسی 
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان 

تهران
تمــام  خصوصــی،  بخــش  اهالــی  ميــان  در 
مســتقيما  يــا  کشــور  اقتصــادی  بنگاه هــای 
دولتــی هســتند يا وابســته دولتی هســتند يا 
در دل نهادهــای حکمرانــی کشــور هســتند، 
يــا به صــورت مصــادره ای در اختيــار بنيادها 
کميتــی هســتند يــا  و ســتادهای وابســته حا
محيط های کســب وکاری هســتند که ســابق 
کــز تجــاری و  بــر ايــن بــا پديــده نوظهــور مرا
صنعتی وابســته بــه بانك ها، قــوای امنيتی و 

گرفته اند. نظامی شکل 
    با رخنه منابع عظيم دولتی در جای جای 
تولی گــری  و  تصدی گــری  و  کشــور  اقتصــاد 
شــکل گيری  انتظــار  هيچــگاه  کمــان،  حا
هويتــی شــخصيت های حقيقــی و حقوقــی 
بخش هــای خصوصــی پیــش نخواهــد آمــد. 
همين شــده اســت که در عرصــه رقابت های 
از  اعــم  مــا  شــرکت های  جــای  بين المللــی 
دولتی به طريق اولی و خصوصی به طور جد 

يافت نمی شود.
امنيــت  رشــد  مســتلزم  اقتصــادی  رشــد      
اقتصــادی  تنبلــی  اســت؛  ســرمايه گذاری  و 
کــه بــا بســته شــدن نــاف نظــام بانکــی کشــور 
ســپرده گذاران«  بــه  »ســوددهی  بنــد  بــه 
حاصــل می شــود؛ جــز بــه اتــالف ســرمايه ها و 
خودشکنندگی مولفه های اصلی توسعه ره به 

جايی نمی برد. 
کــه بــرای رشــد و تعالــی جامعــه      تــا زمانــی 
آســتين همــت بــاال نزنيــم و عرصــه را بــرای 
ســودجويان و منفعت طلبــان تنــگ نکنيم و 
ســکوی جهش هــای اقتصادی را بــه مردم و 
نهادهــای کســب و پیشــه و تجــارت مردمــی 
نســپاريم، هيچگاه خودشکوفايی و بالندگی 

آنان را نخواهيم ديد.
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اقتصــادی،  فعــاالن  کــه  مهمــی  ديــدار  در 
توليدکننــدگان، و مديــران عالــی رتبــه حــوزه 
اقتصــاد و صنعــت بــا رهبــر انقــالب داشــتند 
بيانات مهمی مطرح شد و يکی از نتايج اين 
جلســه ماموريتی بود که آقای رئيس جمهور 
بــه معــاون اول رئيــس جمهــور داد مبنــی بر 
تشــکيل کارگــروه و اســتفاده از نظــر صاحــب 
بــرای تدويــن نقشــه  نظــران و متخصصــان 

راهبردی حوزه صنعت. 
در همين زمينه روز يکشنبه ۱۰ بهمن برنامه 
، در برنامــه »تيتر امشــب«  خود  شــبکه خبــر
به موضوع »تدوين نقشــه راهبردی صنعت؛ 
بايدهــا و نبايدهــا« پرداخت. در ايــن برنامه 
ســيد مهدی نيازی معاون وزير صمت، دکتر 
ايــرج گالبتونچی دبير ســنديکای شــرکتهای 
ســاختمانی ايــران و مرتضــی ســلطانی فعال 
کارونــی  در حــوزه فــرآوری غــالت و توليــد ما
حاضــر بودنــد و بــه بيــان ديدگاههــای خود 

پرداختند. 

نيــازی  مهــدی  ســيد  برنامــه  ايــن  آغــاز  در 

تکليــف  بــه  اشــاره  بــا  صمــت  وزيــر  معــاون 
جديــدی کــه مقــام رهبــری بــر عهــده دولت 
گذاشــتند، تصريــح کــرد: در طــول دوره های 
مختلــف برنامــه هايی بــرای توســعه صنعت 
تدويــن شــده انــد اما بــه دليــل ابعــاد اجرا و 

ابعــاد هماهنگی هايی که برای اجرا الزم بود 
اهداف محقق نشده بود. اسنادی در وزارت 
 صنعــت تهيــه شــده بــود ولــی بــا جامعيت و

  راهبردی بودنی که به لحاظ اجرا، زنجيره ها 
معظــم  مقــام  حضــور  در  فرابخشــی  نــگاه  و 
کيد  رهبری مطرح شــد تهيه نشــده بود. با تا
مقــام معظــم رهبری قرار شــد همــه ابعاد به 
طور جامع در اين ســند ديده شود و نگاهی 
راهبــردی بــه وجــود آيد تا بــا تغيیــر دولتها و 
مديران مسير طراحی شده با خلل و چالش 

مواجه نشود. 

اصول تنظیم نقشه راه صنعت توجه 
به نظر ذی نفعان و تدوین یک برنامه 

کاربردی است
دکتــر ايــرج گالبتونچی نيــز در پاســخ به اين 
حــوزه  در  چالشــهايی  چــه  »بــا  کــه  ســوال 
صنعــت بــا آن مواجه هســتيد که اين نقشــه 
راه مــی تواند آنها را مرتفع کند، و اساســا يک 
نقشه راه چنين کارکردی دارد؟« عنوان کرد: 
که قانــون بهبود  کيد داشــتند  حضــرت آقا تا

رسی شد در برنامه »تیتر امشب شبکه خبر «بر

تدوین نقشه راهبردی صنعت؛ 

بایدها و نبایدها
ایرج گالبتونچی: اصول تنظیم نقشه راه صنعت توجه به نظر ذی نفعان و تدوین یک برنامه کاربردی است

دکتر گالبتونچی: 
خدمات  نقشه  توانید  نمی  شما 
خدمات  صادرات  یا  مهندسی 
مهندسی کشور را تهیه کنید ولی در 
تهیه آن، آنها فقط یک نظر بدهند. 
نقش  سند  این  تهیه  در  باید  آنها 
همان وگرنه  کنند  بازی  را   اصلی 

معظم  رهبر  که  ای می شود  نقطه   
برنامه   90 دهه  در  که  گفتند  امروز 
در  یا  یابد،  نمی  تحقق  خوب  ها 
فرمودند  ایشان  گمرك   زمینه 
بخشنامه های متعدد بیرون می آید.
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مســتمر فضای کســب و کار بايد مــورد توجه 
کيد دارد  قــرار گيرد. ماده ۲ و ۳ ايــن قانون تا
کــه در تدويــن قوانيــن مختلــف بــه خصوص 
در حــوزه کاری کــه ما داريــم، بايد نظر بخش 
خصوصــی در تدويــن و اجــرای قوانين ديده 
کــه شــما بتوانيد يک  شــود. الزامــا بــرای اين 
نقشــه راه درســت و راهبردی داشــته باشيد، 
بايــد نظــر ذی نفعــان گرفتــه شــود و در اجــرا 
بــه کار بــرده شــود. چيــزی کــه معمــوال به آن 
توجــه نمــی شــود. يعنــی قوانيــن معمــوال از 
حــوزه هــای باالدســتی تنظيم می شــود و به 
حوزه های پايین دســتی ابالغ می شود. اين 
نکتــه ای اســت کــه در قانــون بهبود مســتمر 
کــه يــک قانــون مترقــی  کار  کســب و  فضــای 
اســت بــه خوبــی در مــواد ۲ و ۳ لحاظ شــده 
گر ما نظــرات بخش خصوصی  اســت. يعنــی ا
يا بخش هايی که ذی نفع هســتند در حوزه 
کاری بگيريم قطعا می توانيم قوانينی تنظيم 
کنيــم کــه کارايی بهتری داشــته باشــد. مقام 
معظم رهبری هم در فرمايشــات خود بر اين 
کيد داشتند و همين شايد کليد حل  نکته تا

معما باشد در وحله اول.
 وی افزود: نکته دوم اين است که شما نمی توانيد 
موفــق  توليــدی  يــا  صادراتــی  کار   در 
کــه از قبــل نقشــه تنظيم  باشــيد بــدون اين 
شده بلند مدت يا کوتاه مدت داشته باشيد. 
مثال در صدور خدمات فنی و مهندسی شما 
نقشه راه استراتژيک نداريد يعنی نمی دانيد 
کار  برای امســال هدفگــذاری ما بــرای چقدر 

و در چــه کشــورهايی بــه عنــوان کشــورهای 
و  راهبــردی  نقشــه  ايــن  گــر  ا اســت.  هــدف 
اســتراتژيک وجود نداشته باشد شما در بازار 
حضــور داريــد امــا عمــال حضــور شــما حضور 
موثر و پررنگی نيســت. آن نقشــه راه به شــما 
کمــک خواهد کرد که شــما هدفمنــد و با تراز 

کنيد. کار  باال 
گالبتونچــی افــزود: وقتــی شــما با تراز بــاال کار 
کنيــد از ظرفيتهای باال و آماده به کار مغفول 
مانده در جهت توليــد و فعاليتهای توليدی 
گر  استفاده می کنيد. يعنی شما فرض کنيد ا
من بتوانم با ظرفيت االنم در عراق ۲ ميليارد 
دالر کار بگيرم وقتی با يک نقشه راه وارد اين 

بــازار شــوم قطعا از بازار عراق کــه ۱۰۰ ميليارد 
دالر بازار نزديک ما برای ساخت و ساز است 
گــر ۱۰ درصد بگيريم يعنــی ۱۰ ميليارد دالر از  ا
بازار به من ســهم رســيده اســت، منتهی من 
اين ســهم را زمانی به دست می آورم که يک 
نقشــه بلند مدت ،کوتاه مدت و اســتراتژيک 
تدويــن کرده ام. نظــر ذی نفعان را گرفته ام، 
برنامــه را پااليــش کــرده ام و يــک فرماندهــی 
اين برنامه را هدايت کرده اســت. به هر حال 
مــن فکــر مــی کنــم در فرمايشــات آقــا اصول 
تنظيم اين نقشــه وجود داشــت و آن اصول 
توجه به نظر ذی نفعان و تدوين يک برنامه 

کاربردی و راهبردی است. 

با ادبیات جدید به سراغ حمایت از 
تولیدکننده بروند

فــرآوری  حــوزه  در  فعــال  ســلطانی  مرتضــی 
کارونــی نيز با بيــان اين که  غــالت و توليــد ما
وقتــی بــه صــورت انفــرادی اقــدام بــه عرضه 
محصــول در بــازار هــدف مــی کردنــد رقبــای 
بيرونــی با رفتارهــای گروهی فرصــت را از آنها 
گرفتنــد و اخيــرا کنسرســيومی صادراتی  مــی 
ايجــاد کرده اند تــا توليدکنندگان محصوالت 
متنــوع خــود را در يــک ســبد بــه بــازار هدف 
عرضــه کننــد تــا قيمت تمــام شــده در حوزه 
لجســتيک کاسته شــود، انتخاب راحت تری 
برای خريدار با تنوع محصوالت ايجاد شود. 
وی در بخش ديگری از سخنان خود عنوان 
کرد: فرمايشــات آقا برای ما کالس درس بود. 

 باید نظر بخش خصوصی در تدوین و 
اجرای قوانین دیده شود. الزاما برای 
راه  نقشه  یک  بتوانید  شما  که  این 
درست و راهبردی داشته باشید، باید 
نظر ذی نفعان گرفته شود و در اجرا 
به کار برده شود. چیزی که معموال 
به آن توجه نمی شود. یعنی قوانین 
معموال از حوزه های باالدستی تنظیم 
می شود و به حوزه های پایین دستی 

ابالغ می شود
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ايشــان بــه دکتــر  مخبــر معــاون اول رئيــس 
کيد کردند کــه با ادبيات جديد به  جمهــور تا
ســراغ حمايــت از توليدکننــده بروند. ايشــان 
فرمودند در 7-۸ سال گذشته، زمان، منابع 

و فرصتها خوب استفاده نشده است. 

ابعاد گسترده ای در تهیه نقشه راه
 دیده می شود 

صمــت  وزيــر  معــاون  نيــازی  مهــدی  ســيد 
صاحبنظــران  نظــر  از  اســتفاده  زمينــه  در 
در تهيــه ســند ادامــه در زمينــه نحــوه تهيــه 
نقشــه راهبــردی توضيحاتــی ارائــه داد. وی 
کرد: ممکن اســت  در بخــش ديگری عنــوان 
پیــش نويــس هايــی تهيــه شــود. بــا نــگاه بــا 
اســناد گذشــته خالء ها ديده شــود و با نگاه 
بــه اتفاقــات آينــده پیــش نويــس اوليــه تهيه 
شــود. خوشــبختانه هماهنگــی خوبــی بيــن 
دولتمردان در بحث مانع زدايی وجود دارد. 
بــا تعامالتــی کــه با فعــاالن اقتصادی داشــته 
ايــم و خواهيــم داشــت اميدواريــم اجمــاع و 
هم افزايی خوبی در اين زمينه شکل بگيرد. 
قاعدتــا با ادبياتــی که امروز تکليف شــد بايد 
ابعــاد گســترده ای در تهيــه نقشــه راه ديــده 
شــود، ضمــن ايــن کــه اقتصاد مــا بايــد برون 
زا بــاش. مــا بــرای تهيه نقشــه بايد بعــد بين 
المللــی، بعــد رشــته فعاليتی، و نــگاه منطقه 
ای مبتنی بر آمايش سرزمين داشته باشيم. 

در نقشه راه صنعت حیات شرکتها و 
توسعه آنها مهم است

چالشــهای  مهمتريــن  گالبتونچــی  دکتــر 
کرد: نــگاه بايد  نقشــه راههــای قبلی عنــوان 
اســت  ايــن  بــر  بحــث  معمــوال  کنــد.  تغيیــر 
کننــد و  کــه آنهــا )دولتــی هــا( نقشــه را تهيــه 
بدهنــد بــه مــا تــا نظراتمــان را ارائــه بدهيم. 
کــه بايــد اجــازه دهنــد فعــاالن هــر  در حالــی 
بخــش نقشــه را تهيــه کنند و دولت نقشــه را 
کــه دارد اصالحاتی روی  ببيند و با شــرايطی 
آن انجــام دهــد. در واقع نقشــه بايد توســط 
فعاليــن تهيه شــود. شــما نمی توانيد نقشــه 
خدمــات  صــادرات  يــا  مهندســی  خدمــات 
مهندســی کشــور را تهيــه کنيد ولــی در تهيه 
آن، آنهــا فقط يــک نظر بدهند. آنهــا بايد در 
کنند  تهيــه ايــن ســند نقــش اصلــی را بــازی 
کــه رهبــر  وگرنــه همــان نقطــه ای مــی شــود 

معظــم امروز گفتنــد که در دهه ۹۰ برنامه ها 
خــوب تحقــق نمی يابــد، يــا در زمينه گمرک 
متعــدد  هــای  بخشــنامه  فرمودنــد  ايشــان 
 بيــرون می آيد. چرا؟ چون اين بخشــنامه ها 
خاصــی  منظــور  بــه  ی  ای  حــوزه  هــر   را 
آن  تنظيــم  در  نيامــده  و  کنــد  مــی  تنظيــم 
کــه درگيــر  از پايیــن، يعنــی خــود آن بخشــی 
اســت کمــک بخواهــد. يعنی دقيقــا جای ما 
و دولــت در تهيه اين نقشــه برعکس اســت. 
اتفاقــی  نــگاه تغيیــر نکنــد همــان  ايــن  گــر   ا

مــی افتد که در دهه ۹۰ اتفاق افتاد. 
در پاســخ به ســوال مجــری برنامه که »شــما 
متمرکز در صنعت خودتان هستيد، و ممکن 
اســت يــک ســری اولويتهــا بــرای خــود قائل 
شــويد. آيــا نبايــد ايــن ســند يک ســند کالن 
باشد « پاسخ داد: وقتی دولت در باال کنترل 
مــی کند اين نکاتــی که به ايــن ترتيب اتفاق 
می افتد می تواند تعديل کند. نگاه دولت در 
حوزه های مختلف صرفا تخصصی نيســت و 
يک نگاه کلی نظارتی است ولی نگاهی که ما 
در شــقوق مختلــف صنعت داريــم تخصصی 
تر است يعنی من در حوزه صنعت تخصصی 
تــر از دولــت فکــر مــی کنم يــا آقای ســلطانی 
در حــوزه مــواد غذايــی تخصصی تــر فکر می 
کنــد. دولــت بايد اجــازه دهد ما تهيــه کنيم. 
او نظارت کننده باشــد و آن را يکدســت کند. 
گر جايی تعارضی در قوانين می بيند  يعنــی ا
چــون قوانيــن کلــی را در دســت دارد اصــالح 
کند. برای مثال ما در حوزه کار خود قوانينی 
در  مــورد بيمــه و ماليــات داريــم، دولــت در 
زمــان وضــع اين قوانيــن اول مســائل خود را 
مــی بيند نه مســائل صنفــی را. مثال در حوزه 
ماليــات فقــط در نظــر دارد ماليــات را بگيــرد 
و ديگــر کاری ندارد که چه بر ســر شــرکتی که 
ماليــات را پرداخــت مــی کنــد مــی آيــد. مثــال 

قانــون مــی گــذارد شــما مــی توانيد با اســناد 
گر يک ســاعت اين  کنيــد. ا خزانــه پرداخــت 
کار را قبــول نمی کند  تاريــخ بگذرد ديگــر آن 
يعنی برايش فرقی نمی کند که آن شرکت می 

ماند يا نمی ماند. 
کــه مــی دهيــد  وی افــزود: در نقشــه راهــی 
حيــات شــرکتها و توســعه آنهــا بســيار مهــم 
اســت. و ايــن کــه بتواننــد رقابت کنند. شــما 
کار  نمــی توانيــد در يــک بــازار بــدون رقابــت 
کنيــد چــون همان دغدغــه ای می شــود که 
مقــام معظــم رهبــری در مــورد کاالهــای کــم 
کيفيتــی داشــت کــه متاســفانه در بــازار زيــاد 
گــر مــی خواهيــم نقشــه راه  مــی شــود. مــا ا
که قابليت اجرا داشته  اســتراتژيک راهبردی 
باشــد و منتــج به نتايج درخشــانی شــود که 
جمهــور  محتــرم  رياســت  و  رهبــری  مدنظــر 
اســت، قطعــا بايــد شــقوق مختلــف صنعــت 
را در تهيــه ايــن برنامه اســتراتژيک مشــارکت 
بدهيم، نه صرفا يک نظر ســاده بگيريم برای 
کــه رفع تکليف کرده باشــيم و بگويیم از  اين 
 . صنعت و شــقوق مختلف پرسيديم. نه خير
شــقوق مختلف صنعت بايد خودشــان تهيه 
کننده برنامه باشــند. شــما تا در تهيه برنامه 
کت نداشــته باشــيد در اجــرای آن هــم  مشــا
موفــق نخواهيد بود. اين مشــکلی اســت که 
دولتهای گذشــته هم داشــته انــد. و با توجه 
بــه ايــن که مــن فکر می کنم کــه در دولت ما 
، دکتر  افــراد اجرايی خوبی مانند دکتــر مخبر
رضايی، و خود شــخص رئيس جمهور وجود 
دارند اين نگاه با نصايح و دســتور رهبر قابل 

تغيیر است. 

بخش خصوصی و دولت باید در تعامل 
تنگاتنگ این سند را بنویسند

فــرآوری  حــوزه  در  فعــال  ســلطانی  مرتضــی 
کيد کرد بخش  کارونی نيز تا غــالت و توليد ما
خصوصــی و دولــت بايد در تعامــل تنگاتنگ 
اين ســند را بنويســند. بخش خصوصی بايد 
کنــد و بخــش دولتــی بايــد  تصميــم ســازی 
تصميــم گيــری کند. مــا بايد به دنبــال حلقه 
هــای مفقــوده مزيــت نســبی برويم تــا توليد، 
صادرات، اشــتغال و معيشــت مــا تغيیر کند. 
توليــد کننــدگان مــا بايــد مــرز را از ذهن خود 
ارزآوری دههــا  بــا  بردارنــد، صــادرات همــراه 
مزيــت ديگر دارد. صادرات دانــش را افزايش 

باید  صنعت  مختلف  شقوق 
برنامه  کننده  تهیه  خودشان 
برنامه  تهیه  در  تا  شما  باشند. 
در  باشید  نداشته  مشاکت 
نخواهید  موفق  هم  آن  اجرای 
که  است  مشكلی  این  بود. 

دولتهای گذشته هم داشته اند
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می دهد.
وی در بخشــی از ســخنان خود با اشاره به 
کــم کاری های بخش خصوصی، نق زدن يا 
گفتــن مداوم از مشــکالت بنــگاه اقتصادی 
شــخصی، و بــه دنبال مقصر بيرونی گشــتن 
ســوزی  فرصــت  را  دولــت  بــا  گفتگــوی  در 
کيــد کــرد: بايــد تدوين اين  دانســت. وی تا
ســند را در شــرايط تعاملــی و بــا نــگاه ملــی 
جــدی بگيريم. وی در زمينه رفتارهايی که 
بــه نــام حمايت افتــاد، درباره نــوع حمايت 
بــدون ايجاد افزايش قيمت و افت کيفيت، 
کــه رقابــت را بــه همــراه داشــته باشــد نيــز 
کــرد: مــا از واژه حمايــت به درســتی  کيــد  تا
کرده  اســتفاده نکرديم. واژه حمايــت تغيیر 
کــه حضرت آقا پشــتيبانی  اســت. همانطور 
گر کســی  ح کردند تا ا و مانــع ســازی را مطــر
توانمنــد اســت پشــتيبانی دريافــت کنــد نه 
اساســی  بازنگــری  واژه  ايــن  گــر  ا حمايــت. 
نشــود فــردی کــه ادبيــات کار را نمــی دانــد 
پشــت ايــن واژه پنهــان می شــود و منابع و 
فرصتهــای فــردی و ملــی را می ســوزاند. در 
نهايــت ادبيــات توليد بايد ثبت شــود، واژه 
حمايــت بايــد تجديــد نظــر شــود و اهميت 

زمان حفظ شود.  

بافت اصلی کارگروه تهیه برنامه توسعه 
خود فعاالن اقتصادی هستند 

ســيد  برنامــه  ايــن  از  ديگــری  بخــش  در 
کيــد  مهــدی نيــازی معــاون وزيــر صمــت تا
کارگــروه تهيه ســند خود  کــرد: بافــت اصلی 
فعاالن اقتصادی هســتند. ما در تهيه سند 
کم کنيــم. در تهيه  نبايــد نــگاه دولتــی را حا
ســند محــور اصلــی خــود بخــش خصوصی 

کننــده  اســت و از ايــن بــاب مــا پشــتيبانی 
کننــده دوســتان در جمــع بنــدی  و کمــک 

نهايی هستيم. 
وی دربــاره محتــوای ســند نيــز گفــت: ايــن 
کشــوری،  ســند بايــد بعــد فرامنطقــه ای و 
بحــث  باشــد.  داشــته  ای  منطقــه  بعــد  و 
توســعه همکاری بيــن بنگاهها نيــز اهميت 
داد. مــا مرزهــای بين کســب و کارهــا را بايد 
کمرنــگ کنيــم و بنگاههای بــزرگ و کوچک 
را در قالــب نــگاه زنجيــره ای و اســتفاده از 
توانمنــدی يکديگــر ترســيم کنيــم. هر چند 
مقياس اقتصادی يک اصل مهم اســت اما 
بنــگاه کوچــک بايــد در زنجيــره بنگاههــای 
بــزرگ تعريــف شــود تــا بحــث بــازار و تاميــن 
آن  اوليــه  زنجيــره  مديريــت  و  اوليــه  مــواد 
کيــد کرد: بخــش توليد  شــکل بگيــرد. وی تا
ذاتــا  کــه  ای  حــوزه  و  اســت  توانمنــد  ذاتــا 
توانمند اســت پشــتيبانی نياز است. و البته 
بعضــا در حوزه هايی ممکن اســت حمايت 

الزم باشــد کــه آنها بايد مقطعــی، زمانمند و 
گــر حمايت ضابطــه مند  هدفمنــد اســت. ا
نباشــد مشــکالتی ايجــاد مــی کند کــه مقام 
رهبــری در حــوزه هايــی بــه حق ابــراز گاليه 

کردند.  مندی 

برنامه باید در راستای بیانیه گام دوم 
رهبری انجام شود 

دکتــر گالبتونچی در پايان عنــوان کرد: برای 
تهيــه نقشــه بايــد تکاليــف مــا کامــال روشــن 
باشــد تــا بــه چرخــه تکــرار در تهيــه قوانيــن 
که از  دچار نشــويم. نکتــه بعدی اين اســت 
کجا می خواهيم حرکت کنيم و نقطه نهايی 
ما کجاست. يعنی آمال ما کجاست؟ نگاه ما 

به داخل است يا خارج. 
گر نگاه ما ارتقا در کيفيت باشــد  وی گفت: ا
چنانچــه آقا فرموند آموزش نيروی انســانی، 
اســتفاده  آالت،  ماشــين  کيفيــت  ارتقــای 
دانــش  و  بنيــان  دانــش  ظرفيتهــای  از 
گر  کنيــم. ا کــردن امورمــان اســتفاده  بنيــان 
محورهــای برنامــه باالبــردن اشــتغال باشــد 
بايــد بدانيــم از ظرفيــت آمــاده بــه کاری که 
هســت چگونه استفاده کنيم مثال در صنف 
مــا ۵6 هزار و ۵۰۰ شــرکت مشــاور و پیمانکار 
وجــود دارد کــه ظرفيــت زيــادی از آن آماده 
کــه ای  برنامــه  در  بايــد  و  اســت  کار   بــه 

 مــی نويســيم ايــن حجــم از آمادگــی را بايــد 
آنهــا  بــه  توانيــم  مــی  چگونــه  کــه  ببينيــم 
برابــر  در  موانعــی  دهيــم.  اشــتغال  فرصــت 
توليدکنندگان در امور مهندسی وجود دارد 
کــه بايــد برداشــته شــود و محدوديــت هــا و 

گيری ها حذف شود.  سخت 
کــرد: مســئله بعــد نگاه  گالبتونچــی تصريــح 
تحولــی بــه داخــل و صــادرات اســت، يعنــی 
شــما موقعی می توانيد نگاه تحولی داشــته 
باشــيد کــه رقابت در آن برنامه اصل اســت. 
کــه در  برنامــه بايــد بــه نوعــی تنظيــم شــود 
راســتای بيانيــه گام دومــی که رهبــری برای 
تحويل کارها به نســل دوم، نيروهای جوان 
و نخبه فرمودند انجام شــود. به اين ترتيب 
در تنظيــم برنامــه عــالوه بــر گرفتــن نظــرات 
بخش خصوصی و تنظيم برنامه توسط آنها 

بايد به اين مولفه ها توجه شود. 

حوزه  در  فعال  سلطانی  مرتضی 
فرآوری غالت و تولید ماکارونی نیز 
تاکید کرد بخش خصوصی و دولت 
سند  این  تنگاتنگ  تعامل  در  باید 
باید  خصوصی  بخش  بنویسند.  را 
دولتی  بخش  و  کند  سازی  تصمیم 
به  باید  ما  کند.  گیری  تصمیم  باید 
مزیت  مفقوده  های  حلقه  دنبال 
صادرات،  تولید،  تا  برویم  نسبی 

اشتغال و معیشت ما تغییر کند.
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ســنديکای شــرکتهای ســاختمانی در اواخــر 
ســومين فصــل از ســال فهــارس بهای ســال 
تاخيــرات  محاســبه  نحــوه  بخشــنامه   ،۱۴۰۱
ناشی از تاخير در پرداخت صورت وضعيتها،  
و ضابطه 7۳۳ را در دستور کار خود داشت. 
در همين زمينه طی بخشنامه ای از شرکتها 
نقطــه  بهــا  زمينــه فهرســت  تــا در  خواســت 
نظــرات اصالحــی خــود را اعــالم کننــد. متــن 

اين بيانيه به شرح زير بود:
 

با سالم؛
احترامــًا، باســتحضار می رســاند ســنديکا بــا 
کارگروه هــای مشــترک با امــور نظام  تشــکيل 
بودجــه  و  برنامــه  ســازمان  اجرايــی  و  فنــی 
کار خــود دارد.  کشــور مــوارد ذيــل را دســتور 
خواهشــمند اســت جهــت همــکاری نقطــه 
نظــرات اصالحــی خــود در خصــوص مــوارد 
بــه  بيشــتر  بــرداری  بهــره  جهــت  را  ذيــل 

دبيرخانه سنديکا اعالم فرمائيد.

• فهارس بهای سال 1۴01
کارگروه  مشــترک بــا امور  ســنديکا با تشــکيل 
نظام فنی و اجرايی ســازمان برنامه و بودجه 
کشور در حال اصالح فهارس بهای پايه سال 
۱۴۰۱می باشــد جهت اعالم نظــرات اصالحی 
فهرســت بهــای پايــه ۱۴۰۱ نيــاز بــه اطالعات 
ارســالی از ســوی اعضــای محتــرم خــود دارد 
خواهشمند است دستور فرمايند اصالحات 
مدنظر خود بر فهرســت بهای پايه هر رشــته 
را به تفکيک ظرف دوهفته آينده به سنديکا 

اعالم فرمايند.

• بخشنامه نحوه محاسبه تاخیرات ناشی 
از تاخیر در پرداخت صورت وضعیتها 

)بخشنامه ۵0۹0(
ســنديکا بــا تشــکيل کارگروه مشــترک بــا امور 
نظام فنی و اجرايی ســازمان برنامه و بودجه 
کشور در حال اصالح بخشنامه ۵۰۹۰ موضوع 
نحــوه محاســبه تاخيــرات ناشــی از تاخير در 
پرداخــت صورت وضعيتها  با رويکرد ماده ۱۱ 
آئين نامه تضمين معامالت دولتی می باشد 
ســنديکا جهت اعــالم نظــرات اصالحی برای 
اصالح بخشــنامه نياز به اطالعات ارســالی از 
سوی اعضای محترم خود دارد خواهشمند 
اســت دســتور فرمايند نظــرات خــود در اين 

بــه  يــک هفتــه  کثــر ظــرف  را حدا خصــوص 
سنديکا اعالم فرمايند

• ضابطه ۷۳۳
کــه مســتحضريد بعــد از ابــالغ و  همانطــوری 
اجــرای ضابطــه 7۳۳ ، ضابطــه مذکــور برای 
بــا ســاير  پیمانــکاران مشــکالتی در تطبيــق 
ضوابــط و مقــررات ايجاد نمــوده بود که پس 
از پیگيری و بر اساس نقطه نظرات اصالحی 

براســاس جلســات مشــترک بيــن نمايندگان 
سنديکا، ســازمان برنامه و مهندسان مشاور 
رهيــاب ملــل ضابطــه مذکور با اعمــال اغلب 
ابــالغ  حــال  در  و  اصــالح  ســنديکا  نظــرات 

می باشد.
با سپاس

ج گالبتونچی . دبیر ایر
7 دی 

بخشنامه اعالم نظر در مورد فهرست بها به شرکت ها
بخشناهم
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شــاخص هــای تعديــل دوره های ســه ماهه 
گــروه اول) الزم  اول و دوم ســال ۱۴۰۰از نــوع 
االجرا( که به تصويب شــورايعالی فنی رسيده 
اســت، در يــك پیوســت و ۳7 صفحــه ابــالغ 
شــد، تــا بــرای پیمانهــای مشــمول تعديــل 
آحادبها- حســب مورد-  بــا رعايت نکاتی به 
مــورد اجرا گذاشــته شــود. در متــن اين نامه 

آمده است. 

»شماره: 1400/487203
تاریخ: 1400/09/29

بــه  مربــوط  تعديــل  شــاخصهای   : موضــوع 
دورههای سه ماهه اول و دوم سال  ۱۴۰۰

بــه اســتناد نظــام فنــی و اجرايــی يکپارچــه 
شــماره  بــه  وزيــران  هيــات  (مصوبه  کشــور

۲۵۲۵۴/ت ۵76۹7 ه مورخ
۰۸/۰۳/۱۴۰۰ (، مــاده  ۲۳  قانــون برنامــه و 
بودجــه و آيین نامه اســتانداردهای اجرايی 
شــاخص  پیوســت  بــه  عمرانــی،  طرحهــای 
های تعديل دوره های ســه ماهه اول و دوم 
ســال ۱۴۰۰از نوع گــروه اول)الزم االجرا( که به 
تصويب شورايعالی فنی رسيده است، در يك 
پیوست و ۳7 صفحه ابالغ می شود، تا برای 
پیمانهای مشمول تعديل آحادبها- حسب 
مــورد-  بــا رعايــت نــکات زيــر بــه مــورد اجــرا 

گذاشته شود:
۱-شــاخص های مندرج در پیوست  ۳ مورد 
اســتفاده برای محاســبه تعديــل پیمانهايی 

که:
۱-۱-براساس فهرست های پايه سال ۱۳۸۲ 

و پس از آن منعقد شده يا می شوند.
۱-۲-براساس فهرست های پايه سال ۱۳۸۱ 
بــا شــاخص مبنــای دوره ســه ماهــه تســليم 
، در ســال ۱۳۸۲منعقــد  پیشــنهاد پیمانــکار

شده اند.
و  غيرپايــه  هــای  فهرســت  براســاس   -۱-۳
شــاخص مبنای ســه ماهه اول سال ۱۳۸۲ و 

پس از آن منعقد شده يا می شوند.
۲- در شــاخص هــای پیوســت  ۳ تغيیــرات 
دســتم د نيروی انسانی، کرايه ماشين آالت، 
هزينــه حمــل و نقــل و نــرخ تمــام مصالح در 
دوره های مربوط منظور شــده اســت و هيچ 
گونــه تفــاوت بهــای مصالــح  )بــه جــز قيــر در 
کارهای آســفالتی فهرســت بهای پايه راه، راه 
آهن و باند فــرودگاه و راهداری( به آنها تعلق 

گيرد. نمی 
تاريــخ ۱۳۹7/۱/۱ در شــاخص هــای  از   -۳
فهرســتهای  در  آســفالتی  کارهــای  تعديــل 
واحــد پايــه رشــته هــای راه، راه آهــن و بانــد 
قيــر  بهــای  تغيیــرات  راهــداری،  و  فــرودگاه 
لحــاظ نمی شــود و تفاوت بهــای قير به طور 
گــردد. نحوه محاســبه  گانــه اعمــال می  جدا
کســر  تعديــل و مابــه التفــاوت بهــای قيــر و 
بهــای قيرهــای تحويلــی مطابــق مندرجات 
در  قيــر  التفــاوت  مابــه  محاســبه  »نحــوه 
کارهــای آســفالتی رشــته هــای راه، راه آهــن 
ايــن  و بانــد فــرودگاه و راهــداری« پیوســت 
بخشــنامه می باشــد. همچنيــن هزينه تمام 
شــده قيرهای تحويلی به پیمانکار براســاس 
نرخهــای  طبــق  ســنواتی  بودجــه  قوانيــن 
اعالمی اين بخشــنامه به حســاب بدهکاری 

پیمانکار منظور می شود.
در  منــدرج  مطالــب  بــه  توجــه  ۴-بــا 
مــورخ    ۱۰۰/۹۹۴۰6 بخشــنامه   7 بنــد 
منــدرج  هــای   ۱۳۸۸/۱۰/۱۹شــاخص 
در پیوســت ۲  بــرای دوره هــای ســه ماهــه 
ســال ۱۳۸۸ و پس از آن، ابالغ نخواهد شــد. 
اجرايــی  دســتگاههای  از  برخــی  چنانچــه 
کــه بــر  پیمانهايــی را در دســت اجــرا دارنــد 
طبق مفاد پیمان بايد از شاخصهای تعديل 
پیوســت ۲اســتفاده کننــد، الزم اســت در هر 
داليــل  و  قــراردادی  کامــل  اطالعــات  مــورد 
کار را همراه با  توجيهــی متقن پايان نيافتــن 
کار به دبيرخانه  برنامه زمانی و تاريخ خاتمه 
شــورايعالی فنــی ارســال دارنــد، تــا چنانچــه 

پرداخــت تعديــل به اين گونــه پیمانها مورد 
تصويــب شــورايعالی فنی قرار گيرد، شــاخص 
هــای مربوط در پیوســت  ۲ بــرای کار مربوط 

ابالغ شود.
۵-بــرای تعديــل هزينــه تجهيــز و برچيــدن 
همچنيــن  و  منعقــده  پیمانهــای  در  کارگاه 
پیمانهايــی کــه پــس از تاريخ اين بخشــنامه 
شــاخص  ميانگيــن  شــد،  خواهــد  منعقــد 
رشــته ای فهرســت بهــای واحد پايــه منضم 
به پیمان و فهرســت بهای واحــد پايه ابنيه، 
پیمانهايــی  در  بــود.  خواهــد  عمــل  مــالك 
کــه بيــش از يــك فهرســت پايــه مبنــای تهيه 
برآورد باشــد، شــاخص رشته ای فهرستی که 
باالتريــن بــرآورد را دارا اســت، مورد اســتفاده 

در رابطه باال خواهد بود.
 6-تعديــل مبلــغ کارکرد رديف هــای پايه ای

»مترمکعــب  آنهــا  گيــری  انــدازه  واحــد  کــه   
« باشــد و بهای حمل آنها در فصل- کيلومتر

هايی غير از فصل حمل منظور شــده باشد، 
بــا  بعــد  بــه   ۱۳۹۹/۱/۱ از  کارکردهــای  بــرای 
شــاخص هــای تعديــل فصــل حمــل همــان 
 ، رشــته محاســبه مــی شــود. بــه ايــن منظور
مبلــغ هــر فصــل بــه بخــش حمــل رديفهای 
بــا واحد مترمکعــب کيلومتر و ســاير رديفها، 
تفکيك می شــود. تعديل مبلغ کارکرد بخش 
حمل براســاس شــاخص های تعديل فصل 
حمــل )با لحــاظ شــاخص دوره مبنــا و دوره 
انجــام کار مربــو بــه فصــل حمــل(  و تعديــل 
مبلــغ کارکــرد بخش مربــو به ســاير رديفها، با 

شاخص همان فصل محاسبه می شود.«

بخشنامه به دستگاههای اجرایی و مهندسان درباره تعدیل
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مطابــق با قانون برگــزاری مناقصات مصوب 
گــذاری يــک پــروژه  کــه مکانيســم وا  ۱۳۸۳
از طريــق مناقصــه را تبيیــن نمــوده اســت، 
کار بــا هــر روشــی )مناقصــه يــا تــرک  ارجــاع 
از  را می تــوان  آن  قــرارداد  مناقصــه( و عقــد 
جمله عقود تشــريفاتی)۱( دانست. منصرف 
ايــن  در  حقوق دانــان  اختالف نظرهــای  از 
امــر)۲( ، حمايــت قوانيــن و مقــررات مرتبط 
از صحــِت طــِی تشــريفاِت مربوطــه، اهميت 
بــر  عــالوه  می نمايــد.  برجســته  را  موضــوع 
حقــوق  مشــموِل  دولتــِی  قراردادهــای  آن، 
عمومــی، از اصول خاصی تبعيــت می کنند. 
اصــل   ، ممنوعيــت)۳(  اصــل  نمونــه  بــرای 
اصــل  عمومــی،  برتــر  نفــع  رعايــت  و  کشــف 
کتبی بودن قوانين،  استمرار خدمات، اصل 
کارگزاران، اصل  اصل تشريفاتی بودن اعمال 
اصــل  صالحيــت،  گــذاری  وا قابليــت  عــدم 
ايجــاد  و  امتيــاز  اعطــای  در  تبعيــض  عــدم 
کــم بــر  رقابــت ســالم از مهم تريــن اصــول حا

حقوق عمومی است.
صحيــح  طــی  عــدم  مقــررات،  از  برخــی 
تشــريفات، خلــل در برگــزاری و تخلف هــای 
شــرکت کنندگان  يــا  اجرايــی  دســتگاه های 
يــا  المــال  بيــت  بــرای  حقوقــی  موجــد  را 
اشخاص ثالث دانســته و ضمانت اجراهای 
متعددی را بــرای آن پیش بينی نموده اند. 
ايــن ضمانــت اجراهــا شــامل لغو يــا تجديد 
مناقصــه، تعليــق يــا فســخ قــرارداد متعاقب 
مناقصــه، اســتقرار خســارات مالی و حســب 
کيفــری  يــا  انتظامــی  مجازات هــای  مــورد 

می باشد. متخلفين 

قــوه  دوازدهــم،  دولــت  فعاليــت  اواخــر  در 

قضائيــه بــا صدور بخشــنامه ای بــه موضوع 
برگــزاری تعــداد زيــادی از مزايــدات دولتــی 
حقــوق  حفــظ  ل  اســتدال بــا  و  کــرده  ورود 
، از برگزاری مزايدات و  عامــه و مصالح کشــور
مناقصات تا استقرار دولت جديد جلوگيری 

نمود.)۴(
گرچــه انگيزه صــدور اين بخشــنامه فرآيند  ا
مزايــدات دولتــی بــوده، ليکــن ايــن رويکــرد 
قابــل تحســين را می تــوان به حساســيت در 
خصــوص مناقصــات نيــز تعميــم داد و هــر 
شــائبه يــا تخلفــی در برگــزاری مناقصــه را بــا 

کرد. وسواس و دقت پیگيری 
همان گونــه کــه ذکر شــد، تخلــف در برگزاری 
يــک مناقصــه عــالوه برآنکــه حقــوق عامه را 
مخــدوش می نمايــد و محملــی بــرای ورود 
قضايیــه  و  بازرســی  نظارتــی  دســتگاه های 
اســت، بــه تجويــز قانــون می توانــد حقــوق 
ثالــث  اشــخاص  بــرای  نيــز  را  مکتســبه ای 

ايجاد نمايد.
کــه  از جملــه ظرفيت هــای قانونــی موجــود 
در  تخلفــات  ســطح  کاهــش  در  می توانــد 
مناقصــات مفيــد واقع شــود و حقوق ســاير 
7 "مــاده  تاميــن نماينــد،  را   افــراد ذی نفــع 

"قانــون  مناقصــات"،  برگــزاری  قانــون   
شــکايات  بــه  رســيدگی  هيــأت  اساســنامه 
کــه بــه اختصار  قانــون برگــزاری مناقصــات" )
قانــون اساســنامه نــام بــرده خواهد شــد( و 

آيین نامه اجرايی آن است.
 قانون اساسنامه که متعاقب ماده 7 قانون 
برگــزاری مناقصــات تدويــن و تصويب شــده 

دولت  فعالیت  اواخر  در 
با  قضائیه  قوه  دوازدهم، 
صدور بخشنامه ای به موضوع 
از  زیادی  تعداد  برگزاری 
و  کرده  ورود  دولتی  مزایدات 
با استدالل حفظ حقوق عامه 
برگزاری  از  کشور،  مصالح  و 
مزایدات و مناقصات تا استقرار 
دولت جدید جلوگیری نمود.4

وند مناقصات ظرفیت قانونی شکایت از ر
و نقدی بر یک تعارض در آن

 مهندس سلمان حاتمی

مقاهل
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که می تواند تخلف  است، با احصاء مواردی 
محســوب شود حمايت از بيت المال و حق 

الناس را توأمان در دســتور کار دارد.

بــرای  حقوقــی  ظرفيــت  ايــن  متاســفانه 
بســياری از فعاالن عرصه ساختمان مغفول 
مــورد  آن  از  اطــالع  علی رغــم  يــا  و  مانــده 

استفاده قرار نمی گيرد.)۵(
در قانــون اساســنامه پــس از تعريــف مرجــع 
و ترکيــب هيأت رســيدگی، اوليــن قدم برای 
حفظ حقوق افراد با تکليف هيأت رسيدگی 
دادرســی  جلســه  بــه  کی  شــا دعــوت  در 
برداشــته شــده )ماده ۴ قانون اساسنامه( و 
در جهــت حفظ جايــگاه تخصصی و علمی، 
دعــوت از صاحب نظــران آن حــوزه را تجويز 

می نمايد.
در  اســتثنا  و  اصــل  تفکيــک  بــا  ســپس 
صالحيت هيأت رســيدگی، اصــل صالحيت 
بــا  اساســنامه  قانــون   ۵ مــاده  در  را  ذاتــی 
ذکــر برخــی مصاديــق برشــمرده و اســتثنا بر 
ايــن اصــل را در مــاده 6 همان قانــون بيان 

می دارد. 
کــه برابر مــاده ۵ قانون  شــايان توجه اســت 
عــاِم  ذاتــِی  صالحيــِت  اصــل،  اساســنامه 
هيــأت در رســيدگی بــه اجرا نشــدن هر يک 
از مــواد قانــون برگــزاری مناقصــات و ســاير 
قوانيــن و مقــررات مربــوط اســت. ايــن امــر 

کــه  می شــود  شــامل  را  گســترده ای  دامنــه 
دقت و حساســيت بر اجــرای آن می تواند از 

بســياری از تخلفات جلوگيری نمايد.

آيیــن دادرســی بــه شــکايت نيــز در قانــون 
آن  اجرايــی  آيین نامــه  و  اساســنامه 
در  ســهولت  جهــت  و  شــده  پیش بينــی 
اســتفاده، نمــودار آن در ادامــه اين نوشــتار 
قابــل  نمــودار  ايــن  توضيحــًا  اســت.  آمــده 
رســيدگی  مرجــع  و  شــکات  بــرای  اســتفاده 
کيان )بــه ويــژه  بــوده ليکــن آنچــه بــرای شــا

پیمانــکاران( قابــل اســتفاده اســت مراحــل 
ذيل است:

الــف( مناقصه گــر می بايســت اعتــراض خود 
را ظــرف مدت ۱ ماه از اعــالم نتايج مناقصه 
به باالترين مقام دســتگاه مناقصه گزار اعالم 

کند.
ب( در صورتی که ظرف ۱۵ روز کاری پاسخی 
مناقصه گــزار  دســتگاه  مقــام  باالتريــن  از 
پاســخ  ارائــه  از  پــس  يــا  نگرديــد،  دريافــت 
اعتــراض همچنــان باقــی بــود، ظــرف مدت 
کاری )از زمــان ارائــه پاســخ يــا اتمــام  ۱۰ روز 
ح شــکايت به  مهلــت ۱۵ روزه( اقــدام بــه طر

گردد. هيأت رسيدگی 
ج( پــس از جــری تشــريفات و اعــالم زمــان 
کاری  ســاعت   ۲۴ ظــرف  رســيدگی،  جلســه 
هيــأت  بــه  را  خــود  مســتندات  و  مــدارک 

تحويل دهد.
مطروحــه  شــکايت  در  کــه  اســت  پرواضــح 
مانند ســاير شــکايات و برگرفتــه از عمومات 
کليدی داشــته  حقوقــی، ادلــه اثبــات نقش 
کی می بايســت از بدو اعتــراض به  و لــذا شــا
دنبــال تحصيــل و تجميــع ادلــه بــوده و در 

زمان مقرر ارائه دهد.

ظرفيت هــای  مهم تريــن  از  ديگــر  يکــی 
آن   ۱۰ مــاده   ۲ تبصــره  اساســنامه  قانــون 
می باشــد. مطابــق با تبصره مذکــور چنانچه 

 تامین اقالم، آماده سازی و عملیات اجرایی طرح جامع گمرک پرویزخان

قانونی  ظرفیت های  جمله  از 
کاهش  در  می تواند  که  موجود 
سطح تخلفات در مناقصات مفید 
افراد  سایر  حقوق  و  شود  واقع 
 ذی نفع را تامین نمایند، "ماده 7
مناقصات"،  برگزاری  قانون   
هیأت  اساسنامه  "قانون 
قانون  شكایات  به  رسیدگی 
به  )که  مناقصات"  برگزاری 
نام  اساسنامه  قانون  اختصار 
نامه  آیین  و  شد(  خواهد  برده 

اجرایی آن است.
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شــکايت مطروحــه منجــر بــه لغــو يــا تجديد 
خســارتی  رهگــذر  ايــن  از  و  شــود  مناقصــه 
آيــد،  وارد  مناقصــه  در  شــرکت کنندگان  بــه 
دســتگاه مناقصه گــزار می بايســت خســارت 
کارشــناس در حــق  مزبــور را بــا جلــب نظــر 
شــرکت کنندگان پرداخــت نمايد. اين مقرره 
که در موارد مشــابه  آنجا برجســته می شــود 
کــه مناقصــه –بــه هر دليلــی- تجديــد يا لغو 
ضمانــت  چنيــن  قوانيــن  ســاير  در  شــود، 
اجرايــی پیش بينی نشــده اســت. همچنين 
بنابــر تصريــح قانــون اين خســارت نــه قابل 
شــکايت و اعتــراض بــوده و نــه نيــاز بــه طی 
پرداخــت  مســتلزم  و  دارد  قضايــی  مراحــل 

است.

بررســی مبســوط قانــون اساســنامه، پیشــتر 
مبانــی  "بررســی  عنــوان  بــا  مقالــه ای  در 
شــکايات مناقصــات" بــه قلــم آقايــان علــی 
شــماره  در  هاشــم زاده  کبــر  ا و  قره داغلــی 
۲۰6۹ روزنامــه مناقصــه و مزايــده )۹ بهمــن 
۱۳۹۵( انجــام شــده اســت. مقالــه يادشــده 
عــالوه بــر صبغــه پژوهشــی، بــرای آشــنايی 
بــا مــواد قانون اساســنامه نيــز بســيار مفيد 
قانونــی  خالءهــای  و  ابهــام  مــوارد  اســت. 
درســت و دقيقی نيز در آن مقاله ذکر شــده 
اســت. بــه همين دليــل از تکــرار توضيحات 
و  ايــرادات  و  نمــوده  صرف نظــر  قانــون 
نيــز  را  مذکــور  مقالــه  در  ج  منــدر ابهامــات 
که  برنمی شــمريم. صرفــًا به يک مــورد ابهام 
می تواند بســتر سوءاستفاده را فراهم آورد و 
در مقالــه پیش گفته به آن اشــاره ای نشــده 

است، خواهيم پرداخت.

گی ها  گرچه واجد ويژ قانون موضــوع بحث ا
و مشــخصات ممتــازی اســت، ليکــن دارای 
ابهامی اســت که می توانــد موجبات تضيیع 

حقوق اشخاص را فراهم آورد.
مــاده  از  ک"  " و  "د"  بندهــای  بــا  مطابــق 
از  تبعيــض  اعمــال  اساســنامه،  قانــون   ۵
تخلفاِت مســتوجِب مجازات شــمرده شــده 
اســت. ليکــن در بنــد "الــف" مــاده 6 همين 
از  ارزيابــی"  روش هــای  و  "معيارهــا  قانــون 

ج شده است. شــمول صالحيت هيأت خار

چنانچــه  کــه  اينجاســت  ابهــام  و  ســوال 
معيارهــا و روش های ارزيابــی حاوی اعمال 
تبعيــض عليــه شــخص يا اشــخاصی باشــد، 
تکليــف و صالحيــت هيــأت در رســيدگی بــه 

ايــن تخلفات چگونه خواهد بود؟
البتــه ايــن ســوال بــا توجه به ســه امــر قابل 

پاسخ دادن است:
نخســت بــا توجــه بــه بندهــای ۲ و ۳ اصــل 
ک از اصل  ۴۳ قانــون اساســی و بــا اخذ مــال
را  تبعيــض  عــدم  کــه  اساســی  قانــون   ۴۸
کيد قــرار داده انــد، رقابت ســالم در  مــورد تأ
مناقصات از حقوق اوليه اشــخاص و الزامی 
"ج"  بنــد  بــا  مطابــق  همچنيــن  می باشــد. 
کلی  مــاده ۴۵ قانون اجــرای سياســت های 
اصل ۴۴ قانون اساســی، قائل شدن شرايط 
قوانيــن  می باشــد.  ممنــوع  تبعيض آميــز 
محســوب  باالدســتی  اســناد  از  اخيرالذکــر 
شــده و هر تصميمــی خالف آنهــا پذيرفتنی 
نيســت. عــالوه بر آن به موجــب بند ۵ ماده 
۱۲ قانــون الحــاق مــوادی بــه قانــون تنظيم 
مصــوب  دولــت  مالــی  مقــررات  از  بخشــی 
۱۳۸۴/۰۸/۱۵ مجمــع تشــخيص مصلحــت 
حــذف  بــا  اســت  مکلــف  دولــت  نظــام، 
وصــول  ضمــن  معافيت هــا،  و  تخفيف هــا 
درآمدهای دولت از ايجاد امتياز برای افراد 

خاص جلوگيری نمايد. 
بــر  و  قانون گــذار  حکيم بــودن  بــر  تکيــه  بــا 

اســاس اصــول و مواد يادشــده بــرای حفظ 
حقوق اشــخاص، می توان نظر به صالحيت 
هيأت در رسيدگی به تخلفات مشمول اين 

تعارض داد.
حمايــت   ، قانون گــذار رويکــرد  آنکــه  دوم 
يــا  عمومــی  از  )اعــم  اشــخاص  حقــوق  از 
خصوصــی( بوده و چــون احراز صالحيت در 
فقــره ما نحــن فيه بــا اين رويکــرد همگرايی 
صالح بــودن  بــه  می تــوان  دارد،  بيشــتری 
هيأت در رســيدگی به چنين مسئله ای نظر 

داد.
ســوم آنکه صالحيت هيــأت به صورت اصل 
شــده  بيــان  اساســنامه  قانــون   ۵ مــاده  در 
اســت و ماده 6 آن قانون اســتثنايی بر اين 
اصل اســت. بنابر قواعــد اصولی، در تعارض 
و ابهــام بيــن اصــل و اســتثناء، بايــد بــه قدر 
کتفــا نمــود و بر مبنــای اصل عمل  متيقــن ا
نيــز صالحيــت  ل  ايــن اســتدال بــا  لــذا  کــرد. 
هيــأت در رســيدگی بــه تعــارض موجــود در 

سوال مطروحه محرز می باشد.
بــه نظــر  يادشــده  ل  اســتدال بــر ســه  عــالوه 
و  آرا  تشــتت  از  جلوگيــری  بــرای  می رســد 
اختــالف نظرهــا در مراجــع رســيدگی، بهتــر 
اســت اين امر از طريق واضع مقرره تشــريح 
شــود تــا موجــب تضيیــع حقــوق اشــخاص 

نگردد.

در انتهــا توجــه به ايــن نکته ضروری اســت 
اساســی  قانــون   ۱7۱ اصــل  اســاس  بــر  کــه 
در  ج  منــدر مصاديــق  تمثيلی بــودن  و 
آيیــن  و  تشــکيالت  قانــون   ۱۰ مــاده   ۲ بنــد 
مصــوب  اداری  عدالــت  ديــوان  دادرســی 
از  صــادره  رأی  و  تصميــم   ،۱۳۹۲/۰۳/۲۵
جانــب هيئت رســيدگی بــه شــکايات قانون 
برگــزاری مناقصــات در ديوان عدالت اداری 
قابل شــکايت بوده و می توان رأی صادره را 

مجدداً با چالش روبه رو ســاخت.
اخيرالذکــر  قانــون  بــا  مطابــق  آنکــه  نکتــه 
عدالــت  ديــوان  بــه  مراجعــه  امــکان 
حقوقــی  اشــخاص  بــرای  صرفــًا  اداری 
حقــوق خصوصــی ميســر بــوده و دســتگاه 
مناقصه گــذار يــا مناقصه گرانــی که مشــمول 
ظرفيــت  ايــن  از  هســتند  عمومــی  حقــوق 

 3 و   2 بندهای  به  توجه  با 
با  و  اساسی  قانون   43 اصل 
قانون   48 اصل  از  مالك  اخذ 
را  تبعیض  عدم  که  اساسی 
داده اند،  قرار  تأکید  مورد 
از  مناقصات  در  سالم  رقابت 
الزامی  و  اشخاص  اولیه  حقوق 
مطابق  همچنین  می باشد. 
قانون   45 ماده  "ج"  بند  با 
اصل  کلی  اجرای سیاست های 
قائل شدن  اساسی،  قانون   44
ممنوع  تبعیض آمیز  شرایط 

می باشد
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پی نوشت:
۱- عقد تشريفاتی عقدی است که عالوه بر قصد طرفين نيازمند اقدام يا طی تشريفاتی ديگری باشد. اين عقد در برابر عقد رضايی بوده و عقد رضايی عقدی است که به 
صرف توافق، قصد و رضای طرفين و بدون تشريفات خاصی بوجود آيد. شاين توجه است که در حقوق ايران اصل بر رضايی بودن عقود است و عقود تشريفاتی استثنائی 

بر اين اصل و نيازمند تصريح قانونی می باشند.
کنيد: ۲- برای اطالع از آراء مربوط به تشريفاتی بودن عقود دولتی منابع زير را مالحظه 

کبرزاده، ايمان دهقانی دهج / فصلنامه حقوق اداری  الف( مقاله جايگاه تشريفات مناقصه و مزايده در تشکيل قراردادهای دولتی / نوشته حميدرضا صالحی، معصومه ا
/ شماره ۸ 

کم بر قراردادهای دولتی )قراردادهای عمومی( / نوشته محمدکاظم حبيب زاده / انتشارات جاودانه جنگل کتاب اصول حا ب( 
۳- برخــالف اصــل اباحــه در حقــوق خصوصــی، برای انجام هر عملی در حقــوق عمومی بايد جواز قانونی دريافــت نمود. اين اصل، که با اصول ماليه عمومی نيز مشــترک 
اســت، اشــعار مــی دارد: هــر اقدامــی )از قبيــل دريافت، پرداخت، اســتخدام، اخراج و ...( مســتلزم وجود جواز قانونی اســت. عــدم رعايت اين اصل در مــواد متعدد قانونی 

جرم انگاری شده و مستوجب مجازات می باشد. )مواد ۵76، 6۰۰ و 6۰۳ قانون مجازات اسالمی(
A F %۸ C % D ۸ %D B %A 7 %D ۸ %B ۲ %D ۸ %۸ ۵ %D ۹ % -۸ 6 %۸ C % D A %D B %۸ 7 %D ۹ % /۸ ۴ ۳ ۹ 6 ۲ 7 ۰ /h t t p s : / / w w w . i r n a . i r / n e w s  -۴
D۸ %A7 %D۸ %-A7 %AA%D۸ %۸C-%D۸ %DB %A7 %D۸ %-۸7 %D۹ %B۵ %D۸ %۸۲ %D۹ %A7 %D۸ %۸6 %D۹ %۸۵ %D۹ %-۸۸ %D۹ %-۸7 %%D۹
AF- %۸C%D۸ %AF%DB %AC%D۸ %AA-%D۸ %D۸ %۸۴ %D۹ %۸۸ %AF%D۹ %D۸ %-B۱ %D۸ %A7 %D۸ %B۱ %D۸ %۸۲ %AA%D۹ %D۸ %B۳ %

AF%D۸%۸۸%D۹%B۴%۸C-%D۸%DB%۸۵%D۹%۸6%D۹%-۸۵%D۹%A7%AC%D۸%D۸%۸6%D۹%A7%%D۸
کارفرمايان( می باشد. گاهی از حقوق قانونی و يا عوامل فرامتنی )مانند عدم رغبت تنش بين پیمانکاران با  ۵- مالحظات عدم استفاده عمدتًا ناشی از عدم آ

که برای نمونه به چند مورد اشاره می شود: 6- مقاالت متعددی در خصوص دستور موقت نگاشته شده است 
گی ها و شرايط شکلی درخواست دستور موقت در آيین دادرسی مدنی ايران / نوشته حميد ابهری علی آباد، رضا زارعی / نشريه مطالعات حقوق خصوصی  الف( مقاله ويژ

/ بهار ۱۳۸۹، دوره ۴۰، شماره ۱ )ويژه نامه ۱۰۱(
ب( مقاله دستور موقت / نوشته محمود آزادی، فاطمه بيرجندی / نشريه پژوهش های تاريخی، اجتماعی و سياسی/ دی ۱۳۹۸، شماره ۳۳

ج( مقاله دستور موقت / نوشته احمد موبدی / نشريه دادرسی/ ۱۳۸۵، شماره ۵۵
د( مقاله تامين خواسته و دستور موقت در آيین دادرسی مدنی / نوشته سارا ميرحسينی / اولين همايش بزرگ مطالعات و پژوهش های علمی علوم انسانی / ۱۳۹7

که برای نمونه به چند مورد اشاره می شود: 7- کتب متعددی در خصوص دستور موقت نگاشته شده است 
کتاب دستور موقت در حقوق ايران و پژوهشی در حقوق تطبيقی / دکتر فريدون نهرينی / انتشارات گنج دانش الف( 

کتاب دادرسی فوری؛ دستور موقت در حقوق ايران و حقوق تطبيقی / دکتر سيد عباس موسوی / انتشارات دادگستر ب( 
کتاب دستور موقت / محمدرضا ادريسيان / انتشارات ققنوس ج( 

بی بهــره خواهند ماند.
در  مطروحــه  پرونده هــای  درخصــوص 
ديــوان عدالت اداری شــايان توجه اســت 
و  مرســوم  حقوقــی  نهادهــای  از  يکــی  کــه 
آراء  بــه  ، "دســتور موقــت" نســبت  پرتکــرار
يا تصميمات مورد شــکايت اســت. دســتور 
گی هــا و آثار آن فصل مشــبعی  موقــت، ويژ
مفيــد  مقــاالت  پیشــتر  کــه  می طلبــد  را 

فراوانی درباره آن نوشــته شــده است)7(. 
موقــت  دســتور  قانونــی  امــکان  علی رغــم 
رأی  صــدور  در  فوريــت  احــراز  برخــالف  و 
که دســتور موقــت می تواند  ، از آنجا  مزبــور
پــروژه  اجرايــی  مســير  متوقف کــردن  بــا 
حقــوق عامــه را به خطــر بيانــدازد، به نظر 
نگارنــده صدور دســتور موقــت در تعارض 
حقــوق  اصــول  و  قانون گــذار  مقصــود  بــا 

صــواب  بــه  اقدامــی  فلــذا  بــوده،  عمومــی 
بود.  نخواهد 

ح و بســط مبانــی و ارکان صدور دســتور  شــر
آيیــن  قانــون  از  )اعــم  قانــون  روح  موقــت، 
دادرســی مدنــی و قانــون تشــکيالت و آيین 
دادرســی ديــوان عدالــت اداری( و مقصــود 
منابــع  از  را  نهــادی  چنيــن  از  قانون گــذار 

مربوطــه می توان تحصيل نمود.



 پیام آبادگران                                  
بهمن و اسفند  1400
 شماره 400

 پیام آبادگران                                  
بهمن و اسفند  1400

 شماره 400

3637

 نشست

مهندســی  توســعه  دفتــر  مديــرکل 
شهرســازی  و  راه  وزارت  ســاختمان 
فعاليــت  محدوديــت  اعمــال  از 
مهندســی  حقوقــی  شــرکت های 

داد.  خبر  ساختمان 
بــا  قهــرودی  عبــدی  علی محمــد 
فقــط  بهمــن،  اول  از  اينکــه  اعــالم 
که خود را با شــيوه نامه  شــرکت هايی 
اشــخاص  صالحيــت  تشــخيص 
حقوقی طراح و ناظر )ابالغی اســفند 
۱۳۹۹( تطبيــق داده باشــند، امــکان 
ارائــه خدمــات مهندســی  و  فعاليــت 

اشــتغال  ظرفيــت  کــرد:  اظهــار  دارنــد، 
کــه دارای پروانــه معتبر بوده  شــرکت هايی 
ولــی هنوز مراحل تطبيق شــرايط خود را با 
شــيوه نامه مذکور انجــام نداده اند تا پايان 
 ۱۴۰۲ و   ۱۴۰۱ ســال   در  و  درصــد   ۵۰ ســال 
تــا زمــان اعتبــار پروانه، بــه ترتيــب ۳۰ و ۱۰ 
درصــد ظرفيت اشــتغال فعلی آنان خواهد 

بود.
گذشت  گزارش   تسنيم، وی با اشاره به  به 
، ادامــه  ۱۰ مــاه از ابــالغ شــيوه نامــه مذکــور
کــه  داد: اشــخاص حقوقــی طــراح و ناظــر 
ارائــه  بــه ادامــه فعاليــت در حــوزه  تمايــل 
خدمات مهندســی دارند، صرفًا در صورت 
و  ابالغــی  نامــه  شــيوه  ضوابــط  بــا  تطبيــق 
اخــذ پروانــه اشــتغال بــکار ، مجاز بــه ارائه 

خدمات مهندســی هستند.
وی بــا بيان اين کــه هماهنگی الزم با حوزه 
تهــران  شــهرداری  شهرســازی  معاونــت 
مــورد  در  کاهشــی  ضرايــب  اعمــال  جهــت 
شــرکت های فعــال در حــوزه اســتان تهران 
کــرد: عــدم  در حــال انجــام اســت، تصريــح 
کاهش يافته و اخذ  توجــه به ظرفيت هــای 
کاهــش يافتــه جديد،  کار بيــش از ظرفيــت 
توســط  مراتــب  و  بــوده  انتظامــی  تخلــف 

کل  ادارات  و  مهندســی  نظــام  ســازمان 
راه و شهرســازی اســتان ها مــورد نظــارت و 

گرفت.  پیگيــری قرار خواهد 
وی ادامــه داد: بــا توجــه بــه پروانه هايــی 
اســتان ها  برخــی  در  مــدت  ايــن  در  کــه 
مراجعــه  عــدم  صــورت  در  شــده،  صــادر 
احتمالــی برخــی شــرکت ها جهــت تطبيــق 
پیش بينی هايــی  ابالغــی،  شــيوه نامه  بــا 
گرفتــه تــا مشــکالتی بــرای مالــکان  صــورت 
پیــش نيايــد. از جمله اســتفاده از ظرفيت 
مقــرر در ماده ۱۲ آيین نامه اجرايی قانون 
کنترل ســاختمان مبنی  نظــام مهندســی و 
بــر اســتفاده از ظرفيــت اشــخاص حقيقــی 
مالــکان  نيــاز  تــا  قانونــی  ضوابــط  حــد  در 
زمينــه خدمــات مهندســی ســاختمان  در 

شود.  برطرف 

بساط شرکت های صوری جمع می شود
مديرکل دفتر توســعه مهندسی ساختمان 
وزارت راه و شهرســازی از امــکان اســتفاده 
مهندســی  حقوقــی  شــرکت های  تجربــه  از 
خبــر  مســکن  ملــی  نهضــت  در  ســاختمان 
و  شــرايط  ارزيابــی  حــال  در  گفــت:  و  داد 
بررســی تناســب تعــداد اشــخاص حقوقــی 
طراح و ناظر با نيازهای اســتان ها هستيم 

که  تــا بــه ايــن ترتيــب در هر اســتان 
کند، دســتورالعمل  ضــرورت ايجــاب 
مشــاور  شــرکت های  حضــور  نحــوه 
بــرای  زمينــه  ايجــاد  گريــد"  " دارای 
حضور اشــخاص حقيقی با استفاده 
 ۱۲ مــاده  در  مقــرر  ظرفيت هــای  از 
نظــام  قانــون  اجرايــی  نامــه  آيیــن 

مهندســی تدوين و ابالغ شود.
عبــدی قهرودی از ابــالغ تصميمات 
ايــن  در  شهرســازی  و  راه  وزارت 
زمينه در آينــده ای نزديک خبر داد 
هــدف  بــا  راه  وزارت  کــرد:  اضافــه  و 
رفــع اشــکاالت ضوابــط و مبــارزه بــا فســاد 
موجــود در برخی شــرکت های طراح و ناظر 
کــه بــا خريــد و اجــاره پروانــه اشــتغال بــکار 
کاری،  صــوری  ضمــن  حقيقــی،  اشــخاص 
کرده انــد و در  کســب  منافــع مالــی فراوانــی 
عين حال با هدف افزايش کيفيت ســاخت 
کشــور و واقعــی شــدن خدمــات  و ســاز در 
مشــارکت  و  نظــر  جلــب  بــا  و  مهندســی 
نماينــدگان شــورای مرکــزی ســازمان نظام 
اصــالح  بــه  اقــدام  ســاختمان،  مهندســی 
رويــه تشــخيص صالحيــت و صــدور پروانه 

بــرای اشــخاص حقوقی طراح و ناظر کرد.
ابالغــی  شــيوه نامه  کامــل  اجــرای  بــر  وی 
بــا  کــه  جلســاتی  در  کــرد:  اعــالم  و  کيــد  تا
و  طــراح  انجمن هــای  برخــی  نماينــدگان 
ناظر اســتان ها و نمايندگان شورای مرکزی 
ســازمان نظام مهندســی ســاختمان برگزار 
شده، پیشــنهادهايی در جهت تسهيل در 
امــور و مســاعدت جهت تســريع در فرايند 
ابالغــی  شــيوه نامه  بــا  شــرکت ها  تطبيــق 
کــه فراينــد نهايــی شــدن آن  ح شــده  مطــر
در دســت اقــدام اســت و در صــورت تايید 

نهايی، مراتب ابالغ خواهد شــد.
بهمن  2

وزارت راه: با متخلفان برخورد انتظامی می کنیم

فعالیت شرکت های حقوقی مهندسی ساختمان 
محدود شد

همایش
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استانداردهای تهیه بتن در ساخت و سازها رعایت نمی شود

همايش بتن برگزار شد

بيســت و چهارميــن همايش ملی ســاليانه انجمن 
و  ايــران  ACI-شــاخه  بتــن  المللــی  بيــن  علمــی 
کنفرانــس ملــی بتــن و زلزلــه مرکــز تحقيقــات بتــن 
)متــب( بــا حضــور کارشناســان، متخصصــان بتــن 
و زلزلــه، اســاتيد و دانشــجويان روزهــای ۵ و 6 دی 
ماه سال جاری در پرديس فنی و مهندسی شهيد 

عباسپور تهران برگزار شد. 
تحقيقــات  مرکــز  رئيــس  احمدونــد  مصطفــی 
بتن)متــب( در بيســت و چهارميــن همايــش بتــن 
عنوان کرد: کميته راهبردی بتن کشــور با تشــکيل 
شــورای توسعه اســتراتژی بتن ايران )شتابا( از ۲۴ 
ســال گذشته چشــم انداز ارتقای کيفيت بتن را در 
ايــران به صورت مســتمر پیگيری کرده اســت. وی 
، هــم انديشــی و هم  افــزود: در ايــن شــورا بــا تمرکز
گرايی راهبری صنايع مختلف ساختمانی درجهت 
تدوين اســتراتژی صنعت ساخت و سازهای بتنی 
، نمايندگانی از ســازمان نظام مهندسی،  در کشــور
اساتيد دانشگاهی، رهبران و پیشکسوتان صنعت 
ســنديکای  عمــران،  مهندســان   ، ســاز و  ســاخت 
ايــران،  مشــاور  مهندســين  جامعــه  پیمانــکاران، 
انجمــن علمــی مهنــدس بتــن و ســازه هــای بتنی 
ايران، موسسه استاندارد تهران، شهرداری تهران، 
انجمــن توليدکننــدگان افزودنــی هــای شــيميايی 

بتــن، انجمــن توليد کننــدگان بتن آمــاده، انجمن 
توليدکننــدگان ســنگدانه، انجمــن توليدکننــدگان 
ســيمان در مرکز تحقيقات بتن ايران حضور دارند 
تا همواره برای ارتقای کيفيت بتن آماده و ساخت 
و ســاز بتنی در کشور راهکارهای علمی و کاربردی 
ارائــه دهنــد تا بتــن ايــران از فنــاوری هــای جديد 
کشورهای پیشرفته در اين خصوص عقب نماند.

کــرد: هدف شــورای توســعه اســتراتژی  کيــد  وی تا
بتن ايران )شــتابا( اين اســت که در کشورمان بتن 
بــا کيفــت توليد شــده و در جهــت ارتقــای کيفيت 
مناســب در ســاخت ســازهای بــا دوام مقــاوم در 
، آتش ســوزی، ســيل و پايداری  برابــر زلزلــه، انفجار
فرونشســت و فروچلــه هــای زميــن بــا اســتفاده از 
فنــاوری های نوآورانه همواره مورد توجه قرار گيرد 
تــا فاصلــه توليــد بتــن ايــران با کشــورهای توســعه 

يافته و پیشرفته جهان کمتر شود.
کيد کرد: اين  دبيرانجمــن بين المللی بتن ايران تا
شــورا طی ۲۴ ســال گذشــته جلساتی مســتمری را 
برگزار کرده اســت تا با بررســی مشــکالت و مســايل 
بتنــی،  در حــوزه ســاخت و ســازها و ســازه هــای 
حساســيت هــا را مشــخص و اقدامــات الزم را بــه 

عمل آورد.

مقاومت بتن در برابر زلزله از هدر رفت 
منابع جلوگیری می کند

داشــت:  اظهــار  بتــن  تحقيقــات  مرکــز  رئيــس 
و  زلزلــه  برابــر  در  بتــن  مقاومــت  و  دوام  افزايــش 
 باليــای طبيعــی، جلوگيــری از هــدر رفــت منابــع از 
مهــم تريــن راهبردهــای انجمــن بتــن ايران اســت 
تــا با پیوند صنعت و دانشــگاه و جامعــه بتوانيم با 
مهــارت اندوزی تکنيک های فنی از ظرفيت های 
تکنســين های تعليم ديده، با صالحيت و ماهر در 

صنعت ساختمان به خوبی استفاد شود.
احمدونــد از خــالء تکنســين هــای فنــی در حــوزه 
کــرد و افــزود:  کشــور ابــراز نگرانــی  ســاخت و ســاز 
هــای  پــروژه  و  ســاز  و  ســاخت  حــوزه  در  امــروزه 
عمرانــی، بزرگتريــن خــالء مــا نبــود تکنســين هــای 
فنــی شايســته، تعليــم ديده و با صالحيت اســت و 
برای پر کردن اين خالء بايد تمام تالش خود را در 
الزامی کردن اســتفاده از تکنســين در بخش توليد 

بتن و ساخت و ساز بتنی بکار ببريم.
وی در حوزه ساخت و ساز بر ضرورت قانونی شدن 
اشــتغال و استفاده از تکنسين اجرايی متخصص، 
کــرد  کيــد  تعليــم ديــده، شايســته و صالحيتــدار تا
 وافــزود: بــدون شــک اســتفاده از تکنســين هــای
فنــی، اجــرای مقــررات ملــی ســاختمان و رعايــت 
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اســتانداردهای ملی اجباری 6۰۴۴، افزايش عمر 
مفيــد ســاختمانها در ايــران و صنعــت ســاخت و 

کرد. ساز را در کشور تسهيل خواهد 
رئيــس مرکــز تحقيقــات بتن)متب( بيــان کرد: در 
بيســت وچهارميــن همايش ملی ســاالنه انجمن 
علمــی بيــن المللــی بتــن )ACI( شــاخه ايــران و 
کنفرانــس ملــی بتــن و زلزلــه مرکــز تحقيقــات بتن 
)متــب( ضــرورت آمــوزش نيروی انســانی بــه ويژه 
تعليــم مهــارت هــای اجرايــی فنــی بــرای تربيــت 
مهندســان حرفه ای و تکنسين های متخصص، 
شايســته و صالحيتدار مورد بررســی قرار گرفت تا 
ضمــن انعــکاس اين مســئله مهم در کميســيون 
عمران مجلس شورای اسالمی موضوع به صحن 
علنــی مجلــس بــرود تا پــس از تصويــب، در پروژه 
های بزرگ عمرانی و ســاخت وســازهای کشــور از 
تکنســين های تعليم ديده و شايســته فنی الزاما 

استفاده شود.

ضرورت اهتمام نظام آموزشی برای 
تربیت تکنسین های با صالحیتدار

وی با بيان اينکه بايد نظام آموزشــی کشــور برای 
 تربيت تکنسين های با صالحيت اهتمام ويژه ای

 داشــته باشــند، گفــت: با ظهــور تکنولــوژی های 
نوآورانــه امــروزی، تکنســين يــک شــخص دارای 
مــدرک کاردانــی و يــا يــک کارگــر آمــوزش ديــده از 
ســازمان فنــی و حرفــه ای نيســت، بلکــه فــردی 
کــه در دروه هــای آمــوزش عالی دوســاله محدود 
 نظری و عملی تخصص تکنولوژيکی، مهارت های

 خاصی را بدســت آورده که شايســته آن تخصص 
کــه از الزامــا از تمــام  و دارای بــا صالحيــت اســت 
مراحل اجرايی ســاخت و ســاز مطلع نيست ولی 
فقــط مهــارت اجرايــی خاصی را تعليم ديــده تا با 
استفاده از مهارت و تخصص در توليد بتن کيفی 
ساخت وســاز های بتنی در برابر زلزله از پايداری 

الزم برخوردار شوند.
هــای  تکنســين  از  اســتفاده  افــزود:  احمدونــد 
فنــی، اجــرای مقــررات ملــی ســاختمان و رعايت 
اســتانداردهای ملــی اجبــاری INSO   6۰۴۴، بــه 
افزايش عمر مفيد ساختمانها در ايران و صنعت 
ساخت و ساز در کشور کمک خواهد کرد و هدف 
نهايــی مــا از برگــزاری ايــن همايــش ارتقــا کيفيت 
بتــن و ســاخت وســازهای بتنــی و تاميــن منافــع 

مردم در صنعت ساختمان سازی است.

بتن با کیفیت کافی ایمنی و صرفه جویی 
در حوزه ساخت و ساز را افزایش می دهد

رئيــس انجمــن علمــی بيــن المللــی بتــن شــاخه 
کــه بتــن از  ايــران در ايــن همايــش گفــت: وقتــی 
کيفيت و مقاومت مناســب و کافی برای هر سازه 
خــاص برخوردار شــود ايمنــی و صرفــه جويی در 
حــوزه ســاخت و ســاز افزايش قابــل توجهی پیدا 
مــی کنــد و در صورتــی کــه بتــن آمــاده مــی خريم 
بايــد از کيفيــت آن توســط تکنســين هــای پروژه 

اطمينان حاصل شود.
جــواد برنجيان افزود: خوشــبختانه در ۲۴ ســال 
گذشــته ايــن همايــش هرســال پر بــار تر از ســال 
گذشــته برگــزار شــده و هــدف مــا از برگــزاری ايــن 
همايــش پیونــد دانشــگاه بــا صنعــت و جامعــه و 
برای ارتقا کيفيت توليد بتن آماده در ايران است 

و اين خدمتی بزرگ به مردم و کشور است.
وی بيــان کــرد: هميشــه خــرد جمعــی بــر بهبــود 
امــور بوده و در اين خرد جمعی شــاهد نوآوری و 
ايده های جديد هســتيم و تربيت نيروی انسانی 
تکنسين با صالحيت که در بسياری از کشورهای 
جهان در حوزه ســاخت و ســاز جايگاه مناســبی 

کشــورمان ايــن خــالء نيــروی انســانی  دارد و در 
متخصــص و مــورد نيــاز بــه خصــوص در زمينــه 
توليد بتن و ساخت و سازهای بتنی بايد برطرف 

شود.
کنفرانس ملی بتن  در مراسم افتتاحيه جشنواره 
و زلزله، »پرفســور لوک اســنل« ريیس کميته بين 
المللــی بتــن ACI و عضــو هيات علمی دانشــگاه 
ادواردزويــل ايالــت ايلينويــز امريــکا و عضو هيات 
علمی دانشــگاه علوم و توسعه پايدار آريا حمايت 
بــر  و  اعــالم  کنفرانــس  ايــن  برگــزاری  از  را  خــود 
برگزاری مستمر کالس های آموزشی در خصوص 

کرد. کيد  روسازی دال های بتنی تا
از  همايــش  ايــن  ادامــه  در  الهــی  نعمــت  بيــژن 
بتــن  اســتراليا در خصــوص  دانشــگاه ســوينبرن 
ريــزی بــا چاپگر ســه بعــدی در خصــوص آخرين 
فنــاوری هــای روز جهــان در ايــن زمينــه، مقالــه 
علمــی و پژوهشــی خود را در بيســت و چهارمين 
همايش ملی ســاليانه انجمــن علمی بين المللی 
بتــن )ACI(شــاخه ايــران و کنفرانس ملــی بتن و 
زلزلــه مرکــز تحقيقــات بتــن )متــب( بــرای شــرکت 
کبــر  ا همايــش  ايــن  ادامــه  در  و  ارائــه  کننــدگان 
کارگاه آموزشــی  ابراهيمــی از مرکز تحقيقات بتن، 
ســاخت  حــوزه  هــای  نــوآوری  و  دســتاوردها 

کرد. وسازهای بتنی خود را برگزار 

میزگرد تخصصی ضرورت قانونی شدن 
اشتغال و استفاده از تکنسین های ماهر

همچنين ميزگرد تخصصی ضرورت قانونی شدن 
اجرايــی  هــای  تکنســين  از  اســتفاده  و  اشــتغال 
متخصــص، شايســته و صالحيتدار با حضور دکتر 
حمزه شــکيب عضــو هيات مديره ســازمان نظام 
مهندســی استان تهران و اســتاد دانشگاه تربيت 
گلســرخی رئيــس  مــدرس، مهنــدس علــی اصغــر 
هيــات امنای تحقيق و توســعه و احــداث انرژی، 
دکترايــرج گالبتونچــی عضــو هيات مديــره و دبير 
ســنديکای شــرکت هــای ســاختمانی و مصطفی 
احمدونــد رئيــس مرکــز تحقيقــات بتن)متــب( و 
دبيــر انجمــن بيــن المللــی بتــن ايــران و ريیــس 

دانشگاه علوم و توسعه پايدار آريا برگزار شد.

معرفی چهره های برتر و پروژه های 
منتخب

در پايــان ايــن همايــش چهــره هــای برتــر معرفی 
شــدند و از اقدامــات ۱. مهنــدس علــی آزاد دبيــر 
انجمن شــرکت های راهســازی ايران ۲. مهندس 

استراتژی  توسعه  شورای  هدف 
که  است  این  )شتابا(  ایران  بتن 
در کشورمان بتن با کیفت تولید 
کیفیت  ارتقای  جهت  در  و  شده 
با  سازهای  ساخت  در  مناسب 
دوام مقاوم در برابر زلزله، انفجار، 
پایداری  و  سیل  سوزی،  آتش 
فرونشست و فروچله های زمین 
با استفاده از فناوری های نوآورانه 

همواره مورد توجه قرار گیرد

رپونده
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قبــاد چوبــدار مديرعامــل آبــاد راهــان پــارس ۳. 
مهنــدس محمدرضــا حســينی ۴. مهنــدس علی 
شــرکت  مديــره  هيــات  رئيــس  زحمتکــش  کبــر  ا
شهران سازه ۵. مهندس گيتی سيف اللهی مدير 
عامل شــرکت کيســون 6. مهندس محمد سيفی 
شــرکت  مديرعامــل  و  مديــره  هيــات  رئيــس  راد 
 ) مهندســی پــروژه هــای آب و نيروی ايــران )پانير
مديــر  نــژاد  ســميعی  مســعود  محمــود  دکتــر   .7
عامل و عضو هيات مديره شرکت سرمايه گذاری 
بانک پارسيان ۸. دکتر حمزه شکيب عضو هيات 
مديره ســازمان نظام مهندســی اســتان تهران ۹. 
مهنــدس شــاهوردی فرينــا مديــر عامــل و عضــو 
هيــات مديــره شــرکت ســاختمانی تيــراژ ۱۰. دکتر 
فرامرز صارمی راد مدير عامل مشاور ايران بن ۱۱. 
دکتــر محمودرضا طاهــری مدير کل ســابق اداره 
کل اســتاندارد اســتان تهــران ۱۲. مهنــدس علــی 
کبر معتضدی مدير عامل و رئيس هيات مديره  ا
شــرکت ناميکاران با اهــدای تنديس و لوح تقدير 
از چهــره های منتخب صنعت ســاختمان کشــور 
تقديــر شــد و از خدمات مهندس بهمن اســدی 
 بــه عنــوان فعــال انجمــن بتــن ايــران نيــز تقديــر

 ويژه ای به عمل آمد.
همچنيــن از تالش های دکتر مرتضی حســينعلی 
بيگی رئيس موسسه آموزش عالی غيرانتفاعی راه 
دانــش بابل، بــه عنوان عضو مــادام العمر انجمن 

بــه پــاس ۲۵ ســال همــکاری مســتمر بــا انجمــن 
بيــن المللی بتــن )ACI( شــاخه ايــران قدردانی و 
کبر رمضانيان  از خدمات زنده ياد پروفســور علی ا
پور) استاد دانشگاه صنعتی اميرکبير( تجليل شد.

معرفی پروژه های منتخب بیست و چهارمین 
کنفرانس ملی بتن و زلزله در سال 1۴00

کنفرانس علمی از پروژه های  همچنيــن در اين 
جانبــی  هــای  ســازه  و  ســد  احــداث  عمرانــی   
باغــان، توســط شــرکت آب منطقه ای بوشــهر با 
پیمانــکاری شــرکت بورنــام و مهندســين مشــاور 
آبســاران، احــداث پــل آريا چــای توســط وزارت 
و  ويســا  پیمانــکاری شــرکت  بــا  راه وشهرســازی 
مهندســين مشــاور پاســيلو و مهندســين مشاور 
هگزا ، احداث تقاطع غير همســطح شهيد حاج 
قاســم ســليمانی توســط شــهرداری اصفهــان با 
پیمانکاری ســازمان عمران شــهرداری اصفهان 
پــروژه   ، نونگــر  ک  پارتــا مشــاور  مهندســين  و 
متــر مکعبــی  هــزار   ۲۰۰ کــن  آب شــيرين  نصــب 
بندرعبــاس، توســط شــرکت مهندســی توســعه 
آب آســيا با پیمانکاری شرکت آب محيط زيست 
محيــط  و  آب  مشــاور  مهندســين  و  کيســيون 
خاورميانــه و طراحــی و اجرای تونــل انتقال آب 
آزاد توســط شــرکت توســعه منابــع آب و نيــروی 
خ  نيمــر  – فــرآب  شــرکت  پیمانــکاری  بــا  ايــران 

مهندســين  و  پــژوه  آبــان  مشــاور  مهندســين  و 
هــای پــروژه  عنــوان  بــه  کاو  تحکيــم   مشــاور 

ملــی  کنفرانفــس  چهارميــن  بيســت  منتخــب   
بتــن و زلزله ســال ۱۴۰۰ با اهــدای تنديس و لوح 

تقدير قدردانی شد.
از تدويــن مقالــه  ايــن همايــش،  روز  آخريــن  در 
کم بر  علمــی طــرح اختــالط بتــن ســبک خــود ترا
کمــی و ضخامــت اليــه مالت و  اســاس چگالــی ترا
از تــالش های مير وحيد حســينی، پرويز عبادی 
کــی در ايــن خصــوص از دانشــگاه آزاد  و ويــدا خا
اسالمی، واحد شهرقدس به عنوان برترين مقاله 

امسال تقدير شد.
 )SSA( کســتر لجن  تاثيــر اســتفاده از افزودنی خا
تصفيــه خانــه فاضــالب شــهر بجنــورد بــه لحــاظ 
و  دوام  مکانيکــی،  مشــخصات  در  تغيیــرات 
پايداری بتــن، علی مفاخری از دانشــگاه بجنورد 
بــه عنوان برترين پايــان نامه اين همايش معرفی 

شد.
ايــن  برگــزاری  بــا  همزمــان  اســت،  ذکــر  شــايان 
همايــش، مســابقات ملی بتن دانشــجويی در ۱۰ 
 گرايــش بــا حضــور ۳7 تيــم شــرکت کننده شــامل

 ، کشــور  تيــم هايــی از دانشــگاه هــای سراســری 
دانشــگاه آزاد، دانشگاه های غيرانتفاعی و فنی و 
حرفــه ای طــی روزهای ۵ و 6 دی مــاه برگزار و در 
مجمــوع 6 پــروژه بتنــی، ۱6 مقالــه و ۲ پايان نامه 

کنفرانس ارايه شد.  نيز در اين 
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عضــو اتــاق مشــترک ايــران و بلژيــک 
ايــران  دولــت  کــه  صورتــی  در  گفــت: 
نويــن  فناوری هــای  ورود  بــه  نظــر 
اروپائــی  شــرکت های  از  پیشــرفته  و 
داشــته باشــد، همه تالش خــود را در 
ايــن خصــوص به عمــل خواهيم آورد 
ح جهش مســکن مشــارکت  تــا در طــر

کنيم.
گفت وگــوی  در  شــاهينيان  واهيــک 
بــه  اشــاره  بــا  ايرنــا  بــا    اختصاصــی 
ســاختمانی  صنايــع  آمادگــی  اعــالم 
بلژيــک بــرای حضــور در بازار مســکن 
ايــران، اظهار داشــت: حضــور صنايع 
ســاختمانی بلژيــک در بــازار ايران به 
کــه با شــرکت  ســال ۱۳۸6 برمی گــردد 
بــه  »ساختمان ســازی  ســمينار  در 
روش هــای صنعتــی ايــران - بلژيک« 

با حضور ســفير وقــت بلژيک در ايران انجام 
ح مســکن مهر  کار طر شــد و هم زمان با آغاز 

در ايران بود.
عمــل  در  بلژيکــی  شــرکت های  افــزود:  وی 
کــه تمايــل بــه همــکاری در  نشــان داده انــد 
فن آوری هــای  بــا  ســاختمانی  پروژه هــای 
پیشــرفته و ســرمايه گذاری دارنــد، اما در آن 
زمــان پیگيــری کافــی از طــرف ايــران، انجام 

نشد.
عضو اتاق مشترک ايران و بلژيک ادامه داد: 
کارخانه هــای متعــدد،  کار اصلــی مــا ايجــاد 
توليــد  بــرای  موردنيــاز  مکمــل  و  مرتبــط 
قطعات اساســی ســاختمان با مصالح نوين 
که نتيجه آن توليد قطعات  اســت به صورتی 
کارخانــه  محــل  در  کــه  ســاختمان  اصلــی 
بصــورت کامپیوترايز با اســتفاده از روبوت ها 
صــورت  انســانی  خطاهــای  حــذف  بــا  و 
ساخت وســازهای  روش  بــا  و  می پذيــرد 
کارخانه به قطعــات بزرگ مونتاژ  خشــک در 
بــه پروژه هــا و  انتقــال  بــرای  آمــاده  شــده و 
مجــری  توســط  آن  آســان  اجــرای  و  نصــب 
کــرد:  کيــد  تا وی  بــود.  خواهــد  ســاختمان 
همچنيــن در زمينه مشــارکت برای ســاخت 

مســکن، آماده بررســی ساير پیشــنهادات از 
سوی ايران هستيم.

شــاهينيان در مورد توليد انبوه مسکن های 
ارزان قيمــت، اظهار داشــت: در حال حاضر 
ســاختمانی  نويــن  روش هــای  از  اســتفاده 
راهگشــای  صنعتــی  آمــاده  قطعــات  و 
کشــور  در  ســاختمان  صنعــت  توســعه 
انبوه ســازی  بــزرگ  پروژه هــای  در  اســت. 
چــه در قالــب توســعه، چه در قالب توســعه 
شــهرهای جديــد، بايــد از روش هــای نويــن 
ساختمان ســازی و قطعــات آمــاده صنعتــی 
اســتفاده شــود و فقط در اين صورت اســت 
در  الزم  دقــت  بــه  کــه  گفــت  می تــوان  کــه 
ساخت وســاز دست يافته ايم و زمان اجرای 

کرده ايم. کوتاه و اجرايی  پروژه را 
مديرعامل شرکت ساختمانی ايران و بلژيک 
افزود: سرمايه عظيم را با اين روش می توان 
کــرد و بــه ســاختمان های مقــاوم در  بيمــه 
برابــر زلزلــه دســت يافــت، به خصــوص برای 
کشــور مــا که بــر روی کمربند زلزله قــرار دارد 
کســب اطمينــان از مقاومــت ســاختمان در 

برابر زلزله امری الزم و ضروری اســت.
از روش هــای  اســتفاده  بــا  وی تصريح کــرد: 
صرفه جويی هــای   ، ساخت وســاز جديــد 

قابــل توجهــی در مصالح مصرفی 
ســاختمان مانند فوالد و سيمان 
و ســاير مصالــح صــورت می گيرد. 
بــه دنبــال آن روش هــای جديــد 
ماننــد  را  امکاناتــی  ساخت وســاز 
ســاختمان  آســان  کاری  عايــق 
می دهــد  قــرار  مــا  اختيــار  در 
در  صرفه جويــی  می توانــد  کــه 
ســاختمان را بــرای ما بــه ارمغان 
بخــش  رفتــن  هــدر  از  و  بيــاورد 
کشور جلوگيری  عظيمی از انرژی 

کند.
بيان داشــت:  شــاهينيان 
روش هــای  ايــن  همچنيــن 
زيــادی  فوايــد  ساخت وســاز 
عمــر  طــول  افزايــش  جملــه  از 
بهره بــرداری  و  ســاختمان ها 
بهينــه از ســرمايه گذاری در ايــن بخش را به 
دنبال دارد. مديرعامل شــرکت ســاختمانی 
ايــران و بلژيــک ادامــه داد: چنانچــه اصــرار 
بــه اجــرای پــروژه ای بزرگ داشــته باشــيم با 
کشــور  کمبود مصالح ســاختمانی ســنتی در 
کــه حجم توليد کنونی  مواجه می شــويم چرا
گــذران  بــرای  تنهــا  ســنتی  مصالــح  هميــن 
کارهای فعلی ساختمانی کشور است و توان 
تأميــن مصالــح پروژه هــای بــزرگ و جديد را 
نــدارد. چنانکــه بخواهيم دوباره در توســعه 
توليدات مصالح ســنتی سرمايه گذاری کنيم 

اشــتباهات گذشته را تکرار می کنيم.
وی گفت: کشور بزرگ ايران نياز به همکاری 
واقعی و مستقيم با قدرت های بزرگ توليد 
و فنــاوران موفــق بــزرگ ســاختمانی دارد تا 
بتوانــد نيازهای انباشــته ســاختمانی خود 
کند و نبايد در  را بــه بهترين وجه مديريــت 
که ســال ها به توســعه اين  چنين موقعيتی 
صنايــع توجــه نکرده ايــم و بــه فّناوری های 
بزنيــم  پیونــد  توســعه يافته  کــم  کشــورهای 
کپی بردارهــای نه چنــدان خوبــی  کــه خــود 
خودشــان  از  پیشــرفته تر  صنايــع   از 

هستند. / ۲7 دی 

اعالم آمادگی شرکت های بلژیکی برای مشارکت در طرح جهش مسکن
عضو اتاق مشترک ايران و بلژيک خبر داد:
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وزيــر راه و شهرســازی گفت: قرار نيســت 
، مهنــدس و مصالح وارد  کارگــر چينی هــا 
کننــد و صرفًا از تکنولوژی آنها در نهضت 

ملی مسکن استفاده می کنيم.
به گزارش صما، رســتم قاســمی در ديدار 
با پیمانکاران حوزه راهســازی و ســاخت 
کــه ۳۰ آذر برگــزار شــد بــا اشــاره بــه  ريــل 
و  ســاخت  بخــش  اعتبــاری  مشــکالت 
ســاز زيربناهای حمل و نقــل گفت: بايد 
روش های ديگری بــه جای بودجه های 
دولتــی در پیش بگيريم تا پروژه ها انجام 

شود.
وی افزود: راه و رسم مسلمانی اين است 

کــه کارگر حقوق خــود را بالفاصلــه دريافت کند به 
کــه شــرايط معيشــتی  خصــوص در حــال حاضــر 
غ  طــوری اســت که کارگــر حتی نمی توانــد تخم مر
بخورد. اميدواريم بتوانيم منابعی را تا پايان ســال 
کارگران  تاميــن کنيم تا پیمانکاران بتوانند حقوق 
را بدهنــد. وی افــزود: پیمانــکاران آســيب جــدی 
ديده انــد ســال ها بــه ســختی ســرمايه عظيمــی را 
جمع کرده اند اما اين ســرمايه يک شــبه به خاطر 

مشکالت اعتباری از دست رفته است.
قاســمی با اشــاره به تدوين احکام جديدی برای 
الحــاق بــه اليحــه بودجــه ۱۴۰۱ گفت: ايــن احکام 
بــا توجــه به اينکه هنوز کميســيون تلفيــق آغاز به 
کار نکرده يکشــنبه هفته آينده به مجلس ارســال 
می شــود تــا بــه اليحــه بودجــه ۱۴۰۱ افزوده شــود. 
کيــد بر ايجــاد جذابيت بــرای بخش  وزيــر راه بــا تا
ســاخت  در  گــذاری  ســرمايه  جهــت  خصوصــی 
کــه در احــکام  گفــت: يکــی از مــواردی  آزادراه هــا 
جديــد اليحــه بودجــه ۱۴۰۱ گنجانده ايــم معافيت 

گذاری در آزادراه هاست. مالياتی سرمايه 
قاســمی بــه اهميت تکميــل کريدورهــای ترانزيتی 
کــرد و گفت: درآمــد ترانزيت برای کشــور در  اشــاره 
کريدورها بســيار بــاال خواهد  صــورت تکميل ايــن 
بود روســيه ســاالنه ۲۵ تا ۳۰ هزار تن ذغال سنگ 
بــه هنــد صــادر می کند که ايــن کاال از کانال ســوئز 
عبــور می کنــد و بــه هنــد می رســد و هزينــه بااليی 
ديــدم  و  کــردم  سرانگشــتی  محاســبه  مــن  دارد. 
گــر در هــر تن ذغال ســنگی که از روســيه به هند  ا
کند و ما ۲۰ تا ۳۰ دالر  می رود از مســير ايران عبور 
تخفيــف بــه هــر تن بدهيــم ســالی 6 ميليــارد دالر 
درآمــد از محمولــه ذغال ســنگ صادراتی روســيه 

به هند از محل ترانزيت خواهيم داشــت.

وی ادامــه داد: بايــد گردش مالــی حمل و نقل به 
۲۰ درصد GDP کشور برسد اما هيچ خبری نيست 
در برنامــه ششــم توســعه آمــده بايــد ۳۰ درصد بار 
و ۲۰ درصــد مســافر روی ريــل بيايد امــا االن چند 
درصــد مســافر مــا ريلــی اســت؟ لوکوموتيوهای ما 
کيلومتر ريل  باالی ۴۰ ســال ســن دارنــد. ۱۵ هــزار 
باشــيم  داشــته  لوکوموتيــو   ۱۵۰۰ بايــد  کــه  داريــم 
کل بودجــه وزارت راه  امــا ۵۰۰ لوکوموتيــو داريــم. 
۱۵ هــزار ميليــارد تومــان اســت بــا ايــن پــول کاری 
کــرد. ســراغ روش هــای ديگــر رفته ايــم.  نمی شــود 
روش تهاتــر هــم لحاظ شــده کــه مجوزهايی برای 

گرفته ايم. آن 
کــم نداريم  کــرد: در کشــور ثروت  وی خاطرنشــان 
از  تومــان  ميليــارد  هــزار   ۱۰۰ ســاالنه  می توانيــم 
بــا  قاســمی  بفروشــيم.  را  داريــم  کــه  زمين هايــی 
اشــاره بــه آغــاز فعاليــت صنــدوق توســعه حمل و 
گفــت: مــا دو صنــدوق مهــم در وزارت راه و  نقــل 
شهرســازی داريــم، يکــی صنــدوق حمــل و نقــل و 
گر درآمدهــا را به  ديگــری صنــدوق ملی مســکن. ا
ايــن صندوق ها واريز کنيم از جمله فروش اراضی 
و بــه خزانــه داری ندهيــم تا کســی از آن برداشــت 
کنــد می توانــد بــه حمــل و مســکن کمک کنــد. در 
حــال حاضــر صنــدوق حمــل و نقــل آغــاز شــده و 
آقای دانــش جعفری رئيس هيات عامل صندوق 
مجلــس  در  هــم  مســکن  ملــی  صنــدوق  اســت. 
تصويــب شــده اما آيین نامــه اجرايی آن در دولت 
در حال بررسی است. با اين صندوق ها می توانيم 

کل بودجه هــا و درآمدهای ديگر را بهينه کنيم.
وی افزود: با صندوق ملی مسکن می توانيم ما به 
التفاوت نرخ ســود تســهيالت نهضت ملی مسکن 
کنيــم.  کــم درآمــد را پرداخــت  بــرای دهک هــای 
شورای پول و اعتبار برای ما نرخ سود وام نهضت 

ملــی مســکن را ۱۸ درصــد تعيین کرده 
است.

بــه  نيــازی  اينکــه  بيــان  بــا  قاســمی 
چينی هــا نداريم که بــرای ما راه آهن و 
آزادراه بســازند گفــت: منابــع مالی آنها 
مدنظر ماســت سرعت قطارهای ما در 
دنيا غيراســتاندارد است نياز به تحول 
جــدی در حمــل و نقل داريم با ســران 
کــره داشــته ام.  قــوا در ايــن زمينــه مذا
وی ادامه داد: مايل نبودم وزير شــوم 
کرده  حتــی روز آخــر تلفنم را خامــوش 
بــودم ولی توفيق شــد خدمت کنم. به 

دنبال حفظ مسئوليت نيستم.
کســی  بــودم  کــه  گفــت: در وزارت نفــت  قاســمی 
پــارس  فازهــای  پیشــرفت  کنــد  ادعــا  نتوانســت 
گــر  ا و  نيســت  تــو دقيــق  وزارت  جنوبــی در دوره 
توتــال ايــن فازهــا را توســعه مــی داد دقيق تــر بــود 
کرده  زيرا ســامانه های بسيار پیشرفته ای طراحی 

بوديم.
وزير راه و شهرسازی در بخش ديگری از اظهارات 
خــود به انتقاد از کيفيت ســاخت و ســاز پرداخت 
و افــزود: ســاخت و ســاز مــا انصافًا کيفيــت خوبی 
نــدارد، بــا مجموعــه مرکــز تحقيقات، مســکن، راه 
آنهــا  بــه  و  کرديــم  برگــزار  جلســاتی  شهرســازی  و 
اعــالم کــردم روش های فعلــی را قبول نــدارم. مرکز 
تحقيقات ۲7 هکتار زمين در بهترين جای تهران 
در اختيار دارد اما وضعيت ســاخت و ســاز ما اين 
اســت. عمر مســکن در ايران ۱۵ تا ۲۰ ســال اســت 
کجــای دنيــا ســاختمان ها چنيــن ســنی دارنــد؟ 
در ايــران مســير دو يــا ســه صنعتــی ســازی را طی 
کرده ايــم در حالــی که در دنيا مســير 7 يا ۸ را طی 

کرده اند.
کــه  قاســمی يــادآور شــد: هنــوز اعــالم نکرده ايــم 
کنيــم امــا  کار  در حــوزه مســکن می خواهيــم چــه 
می گوينــد چينی هــا می خواهنــد مســکن ســازی 
کننــد؛ چنين نيســت بلکه می خواهيــم تکنولوژی 
را بياوريم و زمان ساخت را کاهش دهيم. مسکن 
در ايران زير دو ســال ســاخته نمی شــود. در دنيا 

۵،6 ماهه مسکن می سازند.
قاســمی در حاشــيه مراســم در جمــع خبرنــگاران 
ســاز  و  ســاخت  در  چينی هــا  ورود  بــه  پاســخ  در 
مسکن گفت: ما قرار است از تکنولوژی خارجی ها 
، مهندس و مصالحی از  اســتفاده کنيم هيچ کارگــر

کشور نمی آيد. ۱ دی  خارج از 

ی: وزیر راه و شهرساز

پیمانکاران آسیب جدی دیده اند
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رحمــان گلــزار شبســتری، ســرمايه گذار و ســازنده 
کباتان تهران، ۲6 در ۱۴۰۰ در ۹۲ سالگی  شهرک ا
گلزار شبســتری،  در فلوريــدای آمريکا درگذشــت. 
زيبــای  هنرهــای  دانشــکده  غ التحصيــل  فار
کباتان را  دانشــگاه تهــران بود و ســاخت شــهرک ا
کباتــان در ر زمينــی به  از ســال ۱۳۴۵ آغــاز کــرد .ا
کيلومتر مربع، در ســه فاز  مســاحت حدود ۵.۹۴ 
ســاخته شــده و به علــت بهره منــدی از امکانــات 
کز خريد، مجموعه های آموزشی و  رفاهی مثل مرا
کنين  ورزشی، بخش زيادی از نيازمندی های سا
بــرآورده می شــود. عمــر مفيــد  در خــود شــهرک 
کباتــان به علــت رعايــت اســتانداردهای  شــهرک ا
باالی معماری و شهرســازی از جمله فضای ســبز 
گســترده، ســازه های بتنــی و نورگيــری مناســب، 

حدود ۳۰۰ سال برآورد شده است.

سوابق و سال های فعالیت
گلزار شبســتری ســازنده شــهرک  مرحــوم رحمان 
کباتان در شــهر تاشــکند ازبکستان به دنيا آمده  ا
بود و پس از اعالم رسمی دولت شوروی به ايران 
بازگشته و در شناسنامه، محل تولد وی را مشهد 
قيد کردند. او پس از آن به دارالفنون رفت و پس 
از فار غ التحصيلی به دليل عالقه به معماری وارد 

پرديس هنرهای زيبای دانشگاه تهران شد.
غ التحصيلــی از پرديس  رحمــان گلــزار بعد از فــار

هنرهــای زيبای دانشــگاه تهران وارد ســاختمان 
ســازی و شــغل معمــاری شــد. او بــه طــور حرفــه 
کار مهندســی و معمــاری  ای از ســال ۱۳۳۲ بــه 
مشــغول بود. شــاخص ترين و مشــهورترين اثر او 
که گفته  کباتان در تهران است  ســاخت شــهرک ا
می شــود که بزرگ ترين شــهرک مســکونی ايران و 
خاورميانه اســت. رحمان گلزار شبستری سازنده 
کباتان در ۲6 دی ماه ۱۴۰۰ بر اثر  و مالک شهرک ا

کهولت سن در ايالت فلوريدا آمريکا درگذشت.

رحمان گلزار شبستری 
سازنده شهرک اکباتان کیست

گلــزار در خاطراتــش می گويــد: آن زمينهــا متعلــق 
به آقای نظام الســلطنه مافــی يکی از رجال قاجار 
کــه در پاريــس زندگی می کــرد بود. نظام الســلطنه 
کارهايــش  بــه  کــه  داشــت  ايــران  در  پیشــکاری 
رســيدگی می کــرد. قــرار شــد ايــن پیشــکار اجــازه 
فــروش زمين بــه ما را از نظام الســلطنه بگيرد. اما 
او گفتــه بــود کــه مــن بايــد حضــوری با ايشــان در 

کنم. پاريس صحبت 
دوســتی داشــتم بــه نــام عبــاس مس فــروش که 
خيلــی  بــودم.  ســاخته  قشــنگی  ويــالی  برايــش 
مشــتری های بــازاری را او برايم می آورد. هميشــه 
بــه مــن می گفــت هــر کاری می خواهــی کنــی من 
بــرای ســرمايه گذاری حاضــرم. وقتــی زمين هــا را 

ديــدم، بــه او گفتــم کــه می خواهم شهرک ســازی 
کنم و به او پیشنهاد مشارکت دادم.

آقای مس فروش به من گفت »بيا برويم منزل يکی 
کت«؛ استخاره  از شيوخ و استخاره کنيم برای شرا
کــه آمديــم بيــرون،  کرديــم و خــوب آمــد. از آنجــا 
آقــای مــس فــروش يــک چــک ۵ ميليونــی بــه من 
داد و گفت من با تو شــريکم. وقتی قرار شــد پیش 
نظام السلطنه بروم. فقط همين ۵ ميليون تومان 

را نقدی داشتم و برای ديدن او به فرانسه رفتم.
گفتم من می خواهم اين زمين ها را بخرم و شهرک 
بســازم و کمی هم در مورد ايــده ام توضيح دادم. 
نظام الســلطنه از جــا بلنــد شــد و من را بوســيد و 
گفــت: »ايــن زمين برای تو. به پیشــکارم می گويم 
کار را انجام دهد؛ چقدر می خواهی بابت  که اين 
آن پــول بدهــی؟« گفتم ۵ ميليــون و او هم قبول 
کــرد. آن زمين را هم خريدم. اين شــد که ۱۰۰ هزار 
متــر زميــن را کــه از قبــل داشــتم و ۴۵۰ هــزار متــر 
زمين ديگر را هم خريدم. بعد از آن افکار شــهرک 

کرد کباتان شروع به رشد  ا

تقدیر و تجلیل از رحمان گلزار سازنده 
شهرک اکباتان

در بهمــن ماه ۹۵ اتاق بازرگانی ايرانی به مناســبت 
برخــی  از  خــود  تاســيس  ســالگی   ۱۳۳ جشــن 
کارآفرينان و فعاالن اقتصادی تجليل به عمل آورد 

 سازنده شهرک اکباتان تهران درگذشت
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که در اين مراســم رحمان گلزار شبســتری سازنده 
بنيانگــذار ســاختمان   کباتــان در مقــام  ا شــهرک 
ســازی نوين در ايران، نشان يادبود مراسم را البته 

به صورت غير حضوری دريافت نمود.

شهرک اکباتان
شــهرک های  بزرگ تريــن  از  کباتــان  ا شــهرک 
خاورميانــه اســت کــه در باختــر تهــران، پايتخــت 
ايران و ناحئه 6 منطقٔه ۵ شــهرداری تهران جای 
کيلومتــر مربــع وســعت  دارد. ايــن شــهرک ۵.۹۴ 
دارد. اين شــهرک از شــرق به کوی بيمه و شهرک 
آپادانا، از شــمال به اتوبان تهران کرج، از غرب به 
نمايشــگاه صنايــع هواپیمايــی و از جنوب نيز به 

بزرگراه لشگری می رسد.

بــا   ۱۳۴۵ ســال  در  شــهرک  ســاخت  طــرح 
ســرمايه گذاری و خريــد زميــن از ســوی مهنــدس 
خارجــی  مهندس هــای  توســط  گلــزار  رحمــان 
ريختــه  شــد. طراحی مجموعٔه شــهرک بــا جردن 
گــروزن، معمار نــام دار آمريکايی و ســاخت آن نيز 
با شرکت آمريکايی استاِرت بود. مقاومت در برابر 
، فضای سبز بسيار گسترده،  زمين لرزه تا ۹ ريشــتر
رايزرهايــی  شــوتينگ،  ســازه،  کافــی  نورگيــری 
اختصاصــی، پله های ويژٔه فرار و ده ها اســتاندارد 

کباتان را توان مند می ساخت. ديگر آمريکايی، ا
اين شهرک از سه فاز تشکيل شده که هر فاز شامل 

چند بلوک و هر بلوک شامل چند ورودی است:
کباتان فاز يک شهرک ا

کباتان فاز دو شهرک ا

کباتان فاز سه شهرک ا
پیش تــر حســين مرعشــی در مصاحبــه ای درباره 
کــه پــس از  کباتــان گفتــه بــود  گلــزار شبســتری و ا
کــرد. او  کباتــان را مصــادره  »انقــالب۵7« دادگاه ا
کی خصوصی  افزوده بود که گلزار شبستری نه شا
گرفته بود و تنها دليل  داشــت و نه از بانک وامی 
کباتــان از ســوی دادگاه، پیش فــروش  مصــادره ا

کردن واحدها عنوان شده بود.
کبــر  ا جمهــوری  رياســت  دوران  در  بــود  قــرار   
گلزار پروژه ساخت  هاشــمی رفســنجانی، رحمان 
بزرگراه تهران – شــمال را در اختيــار بگيرد، اما به 
گفتــه مرعشــی »مجموعــه  حکومت راضی نشــد« 

کند. که او چنين پروژه ای را اجرا 
اسکان نيوز  

اســالمی  آزاد  دانشــگاه  علمــی  هيــات  عضــو 
صنعــت  ورود  ضــرورت  بــه  اشــاره  بــا  اروميــه 
ساختمان ســازی به سامانه های آنالين گفت: 
اين صنعــت از نبــود بــازار متشــکل و يکپارچــه 
رنــج می بــرد. بهرنــگ ديلقمانــی روز دوشــنبه 
در گفــت و گــو با خبرگــزاری ايرنا اظهار داشــت: 
تمامــی بخش هــای صنعت ســاختمان ســازی 
اعــم از منابــع انســانی، بــازار مســکن و مصالــح 
و تجهيــزات بصــورت مجــزا از هــم و بــدون آمار 
و سياســت گــذاری مشــخص و بــدون اطــالع از 
نيازهــا و بازارهــای هــدف بــه فعاليــت خــود در 

بستر سنتی ادامه می دهند.
 وی بــا اشــاره به بهــره مندی بازارهــای جهانی 
ســاختمان  صنعــت  آناليــن  ســامانه های  از 
و  متشــکل  بــازار  ايجــاد  امــروز  افــزود:  ســازی، 
يکپارچــه بصورت کامال آناليــن با حضور تمامی 
گيرندگان بدون  خدمات دهنــدگان و خدمات 
محدوديــت زمانــی و مکانــی يکــی از نيازهــای 
کــه  اساســی صنعــت ســاختمان ســازی اســت 
می توانــد در تجــارت بــرون مــرزی ايــن صنعت 
گيــرد. وی با بيان اينکه  نيز مورد اســتفاده قرار 
همچــون  نوينــی  تکنولوژی هــای  از  اســتفاده 
سامانه، ســايت و اپليکشن در افزايش سرعت، 
دقــت و کيفيــت ارائــه خدمــات ضروری اســت، 
ادامــه داد: در ايــن ميــان صنعــت ســاختمان 
بخاطــر گســتردگی، بــاال بــودن حجــم مبادالت 
کنــش هــا، پیچيدگــی های فنــی و حقوقی  و ترا
کــم در تمامــی بخــش های آن، نگاه ســنتی  حا
دســت انــدرکاران و عــدم اعتمــاد بــه خدمــات 
الکترونيکــی و آناليــن از اين قافلــه عقب مانده 

اســت.اين چهره برتر صنعت ساختمان سازی 
کيــد بر اينکه ســنتی بودن  در ســال ۱۳۹۸ بــا تا
خدمــات و خريــد و فــروش در ايــن بــازار هزينه 
بســيارزيادی را بــه صاحبــان آن تحميــل کــرده 
اســت، بيان کرد: بهره مند نشــدن از تکنولوژی 
ارائــه خدمــات صنعــت ســاختمان ســازی  در 
نيــز  متعــدد  برداری هــای  کاله  بــرای  را  زمينــه 
هموار می کند. وی ادامه داد: متاسفانه دست 
ســازی  ســاختمان  حــوزه  در  فعــال  انــدرکاران 
هيچگونــه آشــنايی از مســايل حقوقــی و فنــی 
در تمامــی مراحل اعم از نحوه پیش پرداخت، 
، تنظيــم مبايعــه نامــه، قوانيــن  کتــور صحــت فا
خريــد و فروش و غيره ندارنــد که اين امر باعث 
افزايش تخلفات و افزايش ريســک معامالت در 
تمامــی مراحل شــده و خســارت هــای جزئی و 

کلی را برای طرفين تحميل می کند.
هــا  ســاعت  فعلــی  روش هــای  در  افــزود:  وی 
منابــع  تاميــن  جهــت  انــرژی  و  هزينــه  وقــت، 
انســانی توانمنــد، مصالح مناســب جهــت اجرا 
و بازاريابــی و خريــد و فــروش صــرف می شــود و 
هميشــه نگرانی و دغدغه در خصوص انتخاب 
مناسب از نظر کيفيت، تنوع، قيمت و عدم سو 
اســتفاده وجــود دارد. ديلمقانی با بيــان اينکه 
حــدود ۴۰۰ نــوع انتخاب در مراحــل مختلف از 
شروع تا پايان فرآيند ساخت و ساز وجود دارد، 
گفــت: در حالــت ســنتی می بايســت بــرای هــر 
انتخــاب حداقــل ۲ روز زمان صرف شــود و اين 
يعنــی  بــرای کل پروژه حــدود ۸۰۰ روز يا ۱۹ هزار 
و ۲۰۰ ساعت فقط بايد صرف انتخاب ها شود. 
وی ادامــه داد: در هميــن ۴۰۰ نــوع انتخــاب، 

مصالــح  تاميــن  در  نيــز  واســطه   ۴۰۰ حداقــل 
گر در هر  ساختمانی وجود خواهند داشت که ا
انتخاب متوســط ۲ ميليون تومان صرف هزينه 
واسطه گری شود در يک پروژه متوسط  حدود 
۸۰۰ ميليــون تومــان پــول صــرف واســطه گــری 
خواهد شــد. وی با بيان اينکه مديران صنعت 
ساختمان سازی بايد به سمت تحليل و آينده 
نگــری پیــش برونــد، اظهار داشــت: متاســفانه 
مديــران ايــن حــوزه از نيــاز صنعت ســاختمان 
در آينــده اطالع آنچنانی نــدارد چون به دنبال 
آماری در اين خصوص که بر اساس آن تحليل 

کنند، نيستند. و سياست گذاری 
عضو هيات علمی دانشگاه آزاد اسالمی اروميه 
با اشــاره به شــکاف عميــق تکنولــوژی در ايران 
در مقايســه بــا کشــورهای توســعه يافتــه، بيان 
کرد: در صنعت ســاختمان اين شــکاف وســيع 
تــر و گســترده تر هســت؛  مــا حتــی در معرفی و 
ارائــه مصالــح نويــن و خدمات نوين هــم دچار 
مشــکل هســتيم و نتوانســتيم بيــن تکنولوژی، 
ارتبــاط مســتقيمی  اقتصــاد و جــذب ســرمايه 
کنيــم. ايــن دکتــرای مهندســی عمــران  برقــرار 
ســاختمان  صنعــت  پلتفرم هــای  از  حمايــت 
ســازی را ضروری دانســت و گفت: هــر پلتفرمی 
که باعث تســريع در خدمــات، کاهش هزينه ها 
و ســبب ايجاد يک فضــای رقابتی برای کاربران 
را ايجاد کند تحول در اين صنعت خواهد بود. 
بــه گزارش ايرنــا، امروزه اســتفاده از پلتفرم های 
تخصصــی در حوزه هــای مختلف بــه يک اصل 

در صنعت بازاريابی تبديل شده است.
۲۲ آذر

صنعت ساختمان سازی از نبود بازار یکپارچه رنج می برد
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توســعه  و  ســاخت  شــرکت  مديرعامــل 
زيربناهــای حمــل و نقــل کشــور گفــت: تورم 
بــرای  شــده  بــرآورد  هزينــه  تــا  شــده  ســبب 
تکميــل قطعــه ۲ آزادراه تهران-شــمال، ۱۵۰ 

درصد بيشتر شود.
کنــدی رونــد  خيــراهلل خادمــی دربــاره علــت 
بــا  گفــت:  تهران-شــمال  آزادراه  پیشــرفت 
در   ۱۳۹۹ ســال  فهرســت بهای  بــه  توجــه 
خصــوص هزينه کرد احداث آزادراه، برآوردها 
خ هــای ســال  نشــان می دهــد بــر اســاس نر
جــاری، هزينــه احــداث آزادراه حداقــل ۱۵۰ 
درصــد نســبت بــه هزينه هــای ســال ۱۳۹۹، 

تعديل )افزايش( تعلق گرفته اســت.
گذشــته  گــر بــرآورد مــا در ســال  وی افــزود: ا
برای احداث يک باند آزادراه تهران-شــمال 
۲ هــزار ميليــارد تومــان بــود، بــا قيمت هــای 
امســال ۵ هــزار ميليــارد تومان می شــود؛ به 
عبــارت ديگــر هــر چه قدر در ســال گذشــته 
هزينه کرده ايم، بيش از آن باز هم نياز است 
تا روند ســاخت و ساز آزادراه را ادامه دهيم.

داد:  ادامــه  شهرســازی  و  راه  وزيــر  معــاون 
گرچه پیشــرفت فيزيکی کمــی از پروژه باقی  ا
مانــده، امــا اعتبــار زيــادی نياز اســت تا اين 
مقدار باقی مانده از آزادراه تهران-شــمال را 
کنيم؛ ابتدای امســال با اين مشکل  تکميل 
کمک بنياد مســتضعفان  مواجه شــديم و با 
آزادراه  پــروژه  شهرســازی،  و  راه  وزارت  و 
گر  کرديــم؛ ا تهران-شــمال را اولويــت بنــدی 
قرار بود کل قطعه ۲ آزادراه تهران-شــمال را 
تکميــل کنيم، ۱۲ هــزار ميليارد تومان هزينه 
نياز داشــت کــه تأمين اين ميــزان پول برای 
يک يا دو ســال هــم برای وزارت راه )شــرکت 
ســاخت و توســعه زيربناهای حمل و نقل( و 
هــم برای ســرمايه گذار )بنياد مســتضعفان( 
ســه  در  گرفتيــم  تصميــم  لــذا  بــود؛  ســخت 

مرحلــه اين پروژه به پیش برود.
کــرد: ابتــدا قــرار شــد تونــل البــرز  کيــد  وی تأ
تکميــل شــود چــون در رفــع گــره ترافيکی در 
ک وجود دارد  زمانــی که خصوصًا برف و کوال
و مردم دچار مشــکل می شــوند، بسيار حائز 
اهميت اســت. در حال حاضر ساخت تونل 
البرز به اتمام رســيده و زير بــار ترافيک عبور 

خودروها قرار دارد.
خادمــی اولويــت دوم را تکميــل بانــد رفــت 
تهران-شــمال  آزادراه  شــمال(  بــه  )جنــوب 
گفــت: قرار شــد ابتدا ســاخت  کــرد و  عنــوان 

ايــن باند به پايان برســد؛ جــاده موجود هم 
بــه عنــوان باند برگشــت مــورد اســتفاده قرار 
گيــرد کــه اين قطعــه تا پل زنگوله در اســتان 

مازندران ادامه دارد.
کــه ايــن اولويــت  وی يــادآور شــد: در روزی 
بنــدی را تدويــن کرديــم، برای ســاخت باند 
، ۲ هزار و  رفــت بــدون احتســاب تونــل البــرز
۲۰۰ ميليــارد تومــان اعتبــار بــرآورد شــد؛ امــا 
در حــال حاضر علــی رغم پیشــرفت فيزيکی 
7۴ درصدی و تنها ۲6 درصد از مســير باقی 
مانده است، اما ۲ هزار و 7۰۰ ميليارد تومان 
نيــاز اســت تــا احــداث ايــن مســير بــه اتمام 

که دليل آن تورم است. برسد 
توســعه  و  ســاخت  شــرکت  مديرعامــل 
زيربناهــای حمل و نقل کشــور گفت: برنامه 
مــا اين بود که پروژه احداث قطعه ۲ آزادراه 
تهران-شــمال را در پايان سال جاری يا بهار 
ســال آينــده تحويــل دهيم اما چــون تأمين 
مالــی آن هــم بــرای وزارت راه و شهرســازی 
بــه  مســتضعفان  بنيــاد  هــم  و  دولــت  هــم 
ح بسيار سخت بود،  عنوان سرمايه گذار طر
لــذا در روزهای اخيــر برنامه ريزی کرديم که 
ميليــارد   ۱,۳۵۰ توســعه  و  ســاخت  شــرکت 
تومــان از ايــن ۲,7۰۰ ميليــارد تومــان مــورد 
کند؛ بنياد مســتضعفان  نياز را تأمين اعتبار 
را  باقــی مانــده  هــم ۱,۳۵۰ ميليــارد تومــان 

کند. تأمين 
 ۸۰۰ قاســمی  رســتم  دســتور  بــا  گفــت:  وی 
ميليارد تومان از برخــی محل های اعتباری 

وزارت راه و شهرســازی قــرار شــد بــه پــروژه 
کــه ايــن اعتبــارات از  اختصــاص داده شــود 
دی مــاه امســال تــا ۳۱ تيــر ســال آينــده بــه 
تدريج به پروژه تزريق می شود؛ ۵۰۰ ميليارد 
اعتبــاری ســال  منابــع  را در  مابقــی  تومــان 

کرد. آينده پیش بينی خواهيم 
خادمی با اشاره به اينکه اعتبارات آزادراه ها 
محــل  از  معمــواًل  ســنواتی  بودجه هــای  در 
اوراق مشــارکت يا اوراق اســناد خزانه تأمين 
می شــود، گفت: لذا بايد در لوايح بودجه هر 
ســال، ســهم متمرکــزی از اعتبــارات داشــته 

باشد.
معــاون وزيــر راه و شهرســازی در خصــوص 
تهران-شــمال  آزادراه  يــک  قطعــه  عــوارض 
کــرد: در حــال حاضــر رقــم عوارضی  تصريــح 
قــرار  گــر  ا و  اســت  مشــخص  تهران-شــمال 
اســت افزايش يابــد، کميته ای که بر اســاس 
بــرآورد  را  ارقــام  ايــن  آزادراه،  درآمد-هزينــه 
کــرده و به  می کنــد، مبلغ جديد را اســتنتاج 
شــرکت ســاخت و توســعه زيربناهــای حمل 
در  االن  می دهــد؛  پیشــنهاد  کشــور  نقــل  و 
روزهــای پیک تــردد و روزهــای اوج ترافيک 
و  تــردد  کــم  روزهــای  بــرای  و  باالتــر  رقمــی 
کنان مازنــدران رقــم پايین تــری در نظــر  ســا

گرفته شده است.
کرد: عوارض آزادراه تهران-  وی خاطرنشان 
کم  شــمال از خودروهای سبک در روزهای 
تــردد ۲۰ و روزهــای پیــک ترافيــک ۳۰ هــزار 

تومان است. /  مهر 

صفر تا صد قطعه ۲ آزادراه تهران-شمال
ار �ن سم�ی
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و  مســکن  راه،  تحقيقــات  مرکــز  رئيــس 
گفــت:  شهرســازی  و  راه  وزارت  شهرســازی 
ســاخت و ســاز متــداول مــا ســنتی اســت و 
درصــد صنعتــی ســازی بــه طــور کلــی شــايد 
کمتــر از ۱۰ درصد اســت، فرصت هايی مانند 
مســکن  توليــد  جهــش  يــا  و  مهــر  مســکن 
گــر هر  فرصت هايــی اســتثنائی هســتند کــه ا
ميــزان از آن محقــق شــود، می توانــد زمينــه 
صنعتــی ســازی را به صورت پايدار در کشــور 
فراهــم کنــد و تغيیــر پاراديمــی در ســاخت و 

ساز صورت دهد.
 برنامــه تلويزيونــی غيرمحرمانــه بــا موضــوع 
حضــور  بــا  ســازی«  صنعتــی  و  »ســاختمان 
»محمد شــکرچی زاده معــاون وزير و رئيس 
شهرســازی  و  مســکن  راه،  تحقيقــات  مرکــز 
گرامــی  »محســن  شهرســازی«؛  و  راه  وزارت 
گرايش  دانــش آموخته مهندســی عمران بــا 
»اســفنديار  دانشــگاه«،  اســتاد  و  زلزلــه 
ســلطانی دانــش آموختــه عمــران« و »پرويز 
قدوســی دانــش آموختــه عمــران بــا گرايــش 
اســتاد  و  تکنولــوژی  و  ســاخت  مديريــت 
دانشــگاه« دهم دی ماه از شــبکه دو ســيما 

پخش شد.
مرکــز  رئيــس  و  وزيــر  معــاون  زاده  شــکرچی 
تحقيقــات راه، مســکن و شهرســازی وزارت 
راه و شهرســازی اذعــان کــرد: آن چــه کــه به 
عنوان ارکان صنعتی سازی دنبال می کنيم، 
بهــره برداری بهينــه از منابع، کاهش زمان و 

کيفيت است. حفظ 
کــه درصــد  وی افــزود: واقعيــت ايــن اســت 
، غير از انبوه  مهمی از ســاخت و ســاز کشــور
ســازی های مســکن مهر به صورت انفرادی 
بــه  گــر صنعتــی ســازی  ا ســاخته می شــود. 
انبــوه ســازی منحصــر شــود ســهم و درصــد 
که  کاهــش می يابــد. هنــر مــا ايــن اســت  آن 
 بتوانيــم حتــی در تــک ســازی نيــز از عنصــر 

کنيم.  صنعتی سازی استفاده 
شــکرچی زاده با اشــاره به اينکه انبوه سازی 
موضــوع  بــا  ناپذيــری  اجتنــاب  شــکل  بــه 

صنعتی ســازی پیوســته شــده، خاطرنشــان 
کــرد: بــرای بهــره بــرداری مناســب از منابــع 
بــه تقويــت عنصــر صنعتــی ســازی در  بايــد 
کشــور بپردازيم و زمينه های صنتعی ســازی 
را بهبــود بخشــيم. بديــن شــکل نيــازی بــه 
انبوه ســازی نيســت. در ســاخت و ساز های 
کــه بــا ســرمايه های انــدک انجــام  انفــرادی، 
صنعتــی  مزايــای  از  اســت  بهتــر  می شــود، 
ســازی اســتفاده شــود. انبــوه ســازی بســتر 
مناســب تــری بــرای صنعتــی ســازی فراهــم 
ســازی  صنعتــی  متضمــن  ليکــن  می کنــد 

نيست.
کيــد بر اينکــه لزوما صنعتی ســازی  وی بــا تا
ســبک ســازی نيســت، افــزود: ممکن اســت 
کــه هزينه هــای ســبک ســازی بــه انــدازه ای 
گر  باشــد که ضرورتی وجود نداشــته باشد و ا
ســاختمانی يــک يــا دو طبقــه باشــد ســبک 
گفت  سازی ضرورتی پیدا نمی کند. می توان 
برای اقتصادی ســازی کردن پروژه بســياری 
مواقع اقتضا می کند که سبک سازی صورت 
گفت: ارکان  بگيرد.شــکرچی زاده همچنيــن 
مهــم ديگــری که بــا آن روبه رو هســتيم، آب 
اســت و يکی از چالش های مهم امروز کشور 
گر بتوان در ساختمان  مديريت آب اســت. ا
کســتری را انجام داد و آن را  مديريت آب خا
بازيابــی کنيــم و مجدد از آن اســتفاده کنيم 

بدين شــکل به ســمت صنعتی سازی پیش 
رفته ايم.وی به مسئله انرژی نيز اشاره کرد و 
گفــت: ميزان مصرف انرژی در ســاختمان ها 
کيلــووات ســاعت بــر متــر  بيــن ۴۰۰ تــا ۴۵۰ 
مربع در ســال اســت. در صورتيکــه با همين 
کشــور بــه طــور متوســط  وضعيــت اقليمــی 
گــر بتوانيم در  می تواند ۱۵۰ درســال باشــد، ا
ســاختمانی بــا اجرای درســت مبحث نوزده 
مقــررات ملــی ســاختمان ايــن امــر صــورت 
بگيــرد، قائدتا می بايســت به صــورت عناصر 
و المان هــای باشــد کــه بــه صــورت صنعتــی 
کــه بديــن شــکل به ســمت  توليــد می شــود 

صنعتی ســازی پیشرفته پیش رفته ايم.
شکرچی زاده افزود: بايد بهره وری از صنعت 
ساختمان را که نزديک به ۴۰ درصد اقتصاد 
کشــور بــدان مرتبط اســت، افزايــش دهيم و 
 بــرای ايــن امر می تــوان از عناصــر و مفاهيم 
 صنعتی سازی استفاده کرد و ديدی واقع گرا 
ســاخت  کــرد:  عنــوان  وی  باشــيم.  داشــته 
و درصــد  اســت  مــا ســنتی  و ســاز متــداول 
صنعتــی ســازی بــه طــور کلــی شــايد کمتر از 
گــذار را  ۱۰ درصــد اســت، بنابرايــن بايــد اين 
طی کرده که به ســمت صنعتی سازی پیش 
رويــم. فرصت هايــی مانند مســکن مهــر و يا 
جهش توليد مسکن فرصت هايی استثنائی 
گر هر ميزان از آن محقق شود،  هســتند که ا
می توانــد زمينــه صنعتی ســازی را به صورت 
پايدار در کشــور فراهم کند و تغيیر پاراديمی 

در ساخت و ساز صورت دهد.
شکرچی معتقد است؛ انبوه سازی می تواند 
دهــد  رشــد  را  ســازی  صنعتــی  زمينه هــای 
بــرای  حتــی  را  ســازی  صنعتــی  فرهنــگ  و 
تک ســازی نيــز فراهــم کند و از ايــن فرصت 
کــرد.  اســتفاده  مناســب  نحــو  بــه  می تــوان 
شــرکت های  بــه  اجــرا  در  ســازی  صنعتــی 

خصوصی محول شود
بــا  عمــران  آموختــه  دانــش  قدوســی 
و  تکنولــوژی  و  ســاخت  مديريــت  گرايــش 
دربــاره  برنامــه  ادامــه  در  دانشــگاه   اســتاد 

درصد  که  است  این  واقعیت 
کشور،  ساز  و  ساخت  از  مهمی 
مسكن  سازی های  انبوه  از  غیر 
ساخته  انفرادی  صورت  به  مهر 
به  سازی  صنعتی  اگر  می شود. 
انبوه سازی منحصر شود سهم و 
درصد آن کاهش می یابد. هنر ما 
این است که بتوانیم حتی در تک 
سازی نیز از عنصر صنعتی سازی 

استفاده کنیم. 

صنعتی سازی ساختمان در کشور 
کمتر از ۱۰ درصد است



 پیام آبادگران                                  
بهمن و اسفند  1400
 شماره 400

46

حجــم  گفــت:  ســاختمان  ســازی  صنعتــی 
بــه  کارگاه  از  ســاخت  عمليــات  از  بزرگــی 
کارخانه و انتقال دادن به خصوص ساختن 
قطعــات اســتاندارد، بهتريــن تعريفــی اســت 
که می توان از صنعتی ســازی ســاختمان ياد 
کــرد. وی افــزود: صنعتی ســازی ســاختمان 
کنتــرل کيفيــت حائــز اهميت  بــه شــدت در 
کارخانه طبق ضوابط بين المللی  اســت. در 
بســيار بهتــر می توان کيفيــت را تحت کنترل 
کارخانه  کــه در  قــرار داد. بنابراين؛ عملياتی 
صورت می گيرد بســيار بهتر از روندی اســت 

کارگاه ها اجرا شود. که در 
قدوســی همچنيــن گفــت: تفکــر سيســتم بر 
که مديری  صنعتی ســازی نيازمند آن است 
گرفتــه، تحــول  کــه مســئوليت آن را برعهــده 
آفرين و به دنبال چشم انداز طوالنی مدت، 
دارای خالقيــت و تعهــد و تخصص داشــته و 

همواره در حال رشد باشد.
وی بــه مســائل فنی و مديريتی اشــاره کرد و 
گفت: بدون شک از لحاظ مسائل فنی هيچ 
گونه مشکلی نداريم و دارای بهترين اساتيد 
در ســطح دنيــا هســتيم و با تشــکيل کميته 
متشــکل  مديريتــی  مســائل  خصــوص  در 
گاه و آشــنا بــه ســاخت چابــک  آ از افــرادی 
مديريتــی  مشــکالت  ارگانيکــی  ســاختار  و 
حــل شــود و از همــه مهمتــر هنگام اجــرا به 

شرکت های خصوصی محول شود.
کــه بايــد  قدوســی افــزود: موضــوع آنچنــان 
پیچيده نيســت و نياز به يک اهتمام جدی 

از سوی مديران است. 

تنها ۷ درصد از ساخت و ساز های کشور 
انبوه سازی هستند

عمــران  مهندســی  آموختــه  دانــش  گرامــی 
گرايــش زلزلــه و اســتاد دانشــگاه بــا بيــان  بــا 
اســت،  فرآينــد  يــک  ســازی  صنعتــی  اينکــه 
گفــت: تنهــا 7 درصــد از ســاخت و ســاز های 
کشــور انبــوه ســازی هســتند و ۹۳ درصد آن 
غيرانبوه ســازی می باشــند و اين آمار خوبی 
صنعتــی  اينکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی  نيســت. 
ســازی بــا فناوری هــای نوين با انبوه ســازی 
گفــت:  گــره خــورده اســت،  و مصالــح نويــن 
کشــور  متاســفانه مباحث مشــکالت اجرايی 
کرد:  گرامی اضافــه  بــر هم انباشــه می شــود. 
مــا در مبحــث طراحــی عقب نيســتيم ليکن 
برعکــس در اجــرا اختــالف بســيار زيــادی بــا 

اســتاندارد ها داريــم.وی بــا بيــان اينکه بايد 
کار انبــوه پرداخــت،  بــه برنامــه ريــزی ارکان 
گفــت: بايد تکنســين های کاربلد را در زمينه 
صنعتــی ســازی به طور جــدی آموزش داده 
شــوند. همچنيــن برخــی دفترچه هــای متــر 
اســت.  نيــاز  بــرآورد خــاص صنعتــی ســازی 
کــه انتظــار می رود  مســئله ديگــر اين اســت 
ســازمان مديريــت بايد فهرســت بهــای ويژه 
کليد بزند. در صورت عدم  صنعتی ســازی را 
آماده سازی اين ارکان تمام حرف ها در حد 

شعار باقی می ماند.
دســت های پنهــان مافيــای مســکن اجــازه 
بگيــرد  صــورت  ســازی  صنعتــی  نمی دهــد 
ســلطانی دانــش آموختــه عمــران همچنين 
مافيــای  پنهــان  دســت های   : کــرد  عنــوان 
ســازی  صنعتــی  نمی دهــد  اجــازه  مســکن 
صــورت بگيــرد. صنعتــی ســازی بــه معنــای 
ســريع سازی، سبک ســازی و ارزان سازی با 

کيفيت است. رويکرد 
وی افــزود: در سيســتم کنونــی مــا عمــر مفيد 
همچــون  انقــالب  اوايــل  در  ســاختمان 
کشــور های آمريــکا و اروپــا ۳۰ ســال بوده ليکن 

کشــور بــه  کنــون عمــر مفيــد ســاختمان در  ا
۲7 تــا ۲۴ ســال و در کشــور های آمريــکا و اروپا 
بــه ۱۲۰ ســال رســيده اســت. ســلطانی اضافه 
کــرد: مباحث مختلف در قانــون نظام مندی 
ساخته می شــود که در آن مباحث يا قوانين، 
قانون يا تبصره ای ذکر می شــود کــه جای فرار 
يا گريزی برای منفعت طلبان از مسکن ايجاد 
می کند تا عده ای معدود بتوانند سوار بر موج 
سوءاســتفاده های مولتــی ميليــاردر مســکن 
کــرد و  شــوند. وی بــه مبحــث يازدهــم اشــاره 
گفــت: بــه شــرطی مبحــث يازدهــم در بحــث 
کــه برای  ســاختمان ســازی مثمــر ثمر اســت 
کســانی کــه از آن منتفع می شــوند، انحصاری 
نشود. سلطانی خاطرنشان کرد: برای ساخت 
مسکن نيازمند سه مولفه کارگر آموزش ديده، 
کيفيت واستاندارد و نظام مهندسی  مصالح با

هستيم.
اســت  کاری  »غيرمحرمانــه«  ســت؛   گفتنــی 
گــروه اقتصــاد و دانــش بــه تهيــه کنندگــی  از 
اجــرای  و  ابراهيمــی  عليرضــا  کارگردانــی  و 
محمدجعفــر خســروی که جمعه ها ســاعت 

۱7:۴۵ از شــبکه دو سيما پخش می شود.

اله م�ق
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مقدمه:  
آمــار منتشــره حــدود ۲.۲ ميليــون      برابــر 
نفــر در صنعــت احــداث حــق بيمــه تاميــن 
اجتماعــی مــی پردازنــد  و بــا در نظــر گرفتــن 
ايشــان،  هــای  خانــواده  و  وابســته  صنايــع 
مشــاهده مــی کنيم کــه چه حجمــی از مردم 
در ارتباط با صنعت احداث مرتبط هســتند. 
بــه نقــل از نايــب ريیــس جامعه مهندســين 
مشــاور ايران، حجم اقتصــاد صنعت اقتصاد 
و بــه قــول ايشــان ارزش صنعــت احــداث، ۱۱ 

درصد کل اقتصاد کشور هست. 
    آمارهــای مختصــر فــوق و بســيار آمارهــای 
، همگی بيانگــر اهميت و بزرگی  رســمی ديگر
در  پیمانــکاری  صنعــت  و  احــداث  صنعــت 
گفته پیداست که هرگونه  ايران می باشــد. نا
اخــالل و بــی نظمــی در ايــن حجــم و ايجــاد 
نابســامانی در ايــن صنعــت و زنجيــره تامين 
مرتبــط با اين صنعت، چــه تبعات اجتماعی 
و اقتصــادی بزرگــی را رقــم خواهــد زد. حــال 
زنجيــره  و  چرخــه  ايــن  در  بفرمايیــد  تصــور 
تاميــن مربوط با يــک پروژه، چقــدر عوامل و 
نيروهــای انســانی و ماشــين آالت و مصالــح 
بــه کار می روند کــه کوچکترين اخاللی در هر 
 يــک از حلقــه هــای ايــن زنجيره بــزرگ، همه 
حلقه های بعدی و حلقه های فرعی وابسته 

دچار چه دگرگونی و بحرانی خواهند شد.
کــه دارم، هميــن اتفــاق      در پــروژه اخيــری 
گوار افتاده است. کارفرما با وجود مکاتبات  نا
کرات ما مبنی بر شــفاف سازی بودجه  و مذا
و عليرغــم ارســال جريان نقدينگی مــورد نياز 
کــه  بــرای پــروژه، بــه نادرســتی اعــالم نمــود 
بودجــه پروژه  تامين بوده و مطابق ماده ۳7 
شــرايط عمومی پیمان)نشريه ۴۳۱۱(، کارکرد 
که متاسفانه  پیمانکار پرداخت خواهد شــد 
اينگونــه نشــد و بعــد از ارســال چنــد صــورت 
وضعيت و ســماجت برای اخذ مبالغ صورت 

وضعيتها، متوجه شديم که کارفرمای محترم 
 عليرغــم صراحت قانــون برگــزاری مناقصات، 
 منابع مالی را پیش بينی ننموده و با بودجه ای
کار وارد مناقصــه  کل  يــک بيســتم   معــادل 
گرديــده اســت و در جريــان اجرای پــروژه هم 
بــا وجــود ســعی در تاميــن منابــع مالــی، بــه 
داليلی نتوانسته است بودجه پروژه را تامين 
نمايد. حال شــرکت پیمانکاری مانده اســت 
کــه در زنجيره تامين  بــا انبوهی از طلبــکاران 
کــه  کارفرمايــی  مربوطــه بــرای اجــرای پــروژه 
کــرده  کافــی نداشــته اســت، ايجــاد  بودجــه 

است. 
کارفرمــا  کــه نامــه ای بــه      بــه فکــر افتــادم 
بنويســم و ضمــن اخطارهــای قانونــی مبنــی 
بر پرداخت مطالبات، نســبت به ارائه برنامه 
تاميــن مالــی هــم اقــدام کنــد تــا مــن متوجه 
باشــم کــه  از ايــن بــه بعــد چــه ميــزان تعهــد 
ايجــاد کنــم. فلــذا با مشــورت با جنــاب آقای 
مهنــدس مصطفی زاده عزيز برآن شــدم تا از 
 منظــر حقوقی نيز به اين مســئله بپردازم که

 آيا می توان کارفرمايان و دستگاههای اجرايی 
را مجبور نمود تا نسبت به ارائه برنامه تامين 
؟ آيا کارفرمايان  مالی خــود اقدام کنند يا خير
ســازی شــفاف  بــدون  ميتواننــد   دولتــی 

را تحــت فشــار  پــروژه، پیمانــکاران  بودجــه   
قــرار بدهنــد و به دليــل تاخيــر در تعهد، وی 
را جريمــه نماينــد؟ آيــا اصوال ضمانــت اجرای 
عــدم تاميــن مالــی کارفرماهــا چيســت؟ و در 
نهايــت آيــا نبايــد بــرای پیشــگيری از ايجــاد 
قانونــی  اقتصــادی،  و  اجتماعــی  معضــالت 
گــردد تــا کارفرمايان بــه مانند طرف  تصويــب 
مقابل خودشان، برنامه دقيق بودجه بندی 
پــروژه را مطابق با جريــان نقدينگی مورد نياز 
برنامــه اجرايــی، تهيــه و بــه طــرف مقابــل به 
صــورت رســمی ارائــه نماينــد و متعهــد به آن 
شــوند و در نهايــت پیمانکاران نيــز به ميزان 

و  کارفرمایان  توان  می  آیا   
دستگاههای اجرایی را مجبور نمود تا 
نسبت به ارائه برنامه تامین مالی خود 
کارفرمایان  آیا  خیر؟  یا  کنند  اقدام 
سازی  شفاف  بدون  میتوانند  دولتی 
تحت  را  پیمانكاران  پروژه،  بودجه 
فشار قرار بدهند و به دلیل تاخیر در 
تعهد، وی را جریمه نمایند؟ آیا اصوال 
مالی  تامین  عدم  اجرای  ضمانت 

کارفرماها چیست؟

لزوم تعیین تکلیف تامین منابع مالی بودجه 
و لزوم ارائه برنامه تامین مالی پروژه

 به پیمانکار از طرف کارفرما

احمد فتحعلیان
وژه های عمرانی و   مهندس عمران، مدیر پر

کارشناس ارشد حقوق خصوصی
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کارفرمــا، متعهــد بــه پیشــرفت  برنامــه مالــی 
باشند؟

   اشارات قانونی
در  برگــزاری مناقصــات  قانــون  مــاده ۹  در   -
گانــه مناقصــات،  جريــان شــمردن مراحــل ۹ 
اولين گام را تامين منابع مالی عنوان می کند 
و در ادامــه در مــاده ۱۰ همان قانون با عنوان 
"تاميــن منابــع مالــی" در دو بند الــف و ب به 

نکات زير اشاره دارد:
    الف( انجام معامله به هر طريق مشروط بر 
آن اســت که دســتگاه های موضوع بند »ب« 
مــاده )۱( ايــن قانــون به نحو مقتضی نســبت 
بــه پیش بينــی منابــع مالی معاملــه در مدت 
قــرارداد اطمينــان حاصل و مراتب در اســناد 

مرتبط قيد شده باشد.
    ب( موضــوع پیش بينی منابع مالی و نحوه 
ضمــان تأخيــر تعهدات بــرای انجــام معامله 
بايد به صراحت در شرايط و اسناد مناقصه از 

سوی دستگاه مناقصه گزار قيد و تعهد شود
- در بخشنامه سرجمع نيز از شروط اساسی 
دســتگاههای  توســط  مناقصــات  شــروع 
عنــوان  هــا  هزينــه  بــودن  پــادار  را  اجرايــی 
ميکند و تعهدات خارج از اعتبارات را تخلف 

دستگاههای اجرايی دانسته است.
   در مــاده ۳77 قانــون مدنــی به حق حبس 
اشــاره مــی کند کــه مبنای خوبی اســت برای 
الــزام کارفرمــا بــه تامين منابع مالی و اســتناد 
کــه در ادامــه توضيــح خواهم  بــه مــاده اخير 
کــه بــه پیمانــکار اجــازه مــی دهــد تــا در  داد 
مقام دفاع از عدم انجام تعهد خودش به آن 
متوسل شده و عدم تامين نقدينگی از طرف 
کارفرمــا را دليــل عــدم ايفــا تعهــدات خودش 

مطرح نمايد.
مــاده ۳77 ق.م: "هريــک از بايــع و مشــتری 
حــق دارد از تســليم مبيع يا ثمــن خودداری 
کنــد تــا طــرف ديگــر حاضــر به تســليم شــود. 
مگر اينکه مبيع يا ثمن موجل باشــد در اين 
صورت هرکدام از مبيع يا ثمن که حال باشد 

بايد تسليم شود."
  حــق حبــس، اختيــاری اســت بــرای هر يک 
حــق  آن  اســاس  بــر  کــه  قــرارداد  طرفيــن  از 
دارنــد اجرای تعهــد خود را موکــول به اجرای 
کننــد. در عقــد بيــع خريــدار  تعهــد ديگــری 
کاال  بــه دريافــت  را  پــول  می توانــد پرداخــت 

کاال را  کــرده و فروشــنده نيــز تحويــل  منــوط 
به تســليم پــول موکول کند. پــس اجرای اين 
حــق به تعليق قــرارداد بدون فســخ آن منجر 
بيشــتر نظام هــای  می شــود.حق حبــس در 
حقوقــی دنيــا پذيرفتــه شــده و در معاهدات 
کنوانســيون های بين المللــی بــه آن اشــاره  و 
شده است، از جمله در ماده ۵۸ کنوانسيون 
)مصــوب  کاال  بين المللــی  بيــع  قراردادهــای 
۱۹۸۰( آمده که فروشــنده مجاز است تحويل 
بــه  منــوط   ، خريــدار بــه  را  آن  َاســناد  يــا  کاال 
دريافت بها کند. اين حق بيشــتر در مباحث 
مربــوط به بيع )خريــد وفروش( مطرح شــده 
کثريت علمــا آن را به تمامــی انواع عقود  امــا ا
معــوض گســترش داده انــد. از جمله حضرت 
کــه ايــن حــق را منطبــق بــا بنــای  امــام )ره( 
الت متفاوتــی  عقــال دانســته انــد و بــا اســتدال
از جملــه قاعــده الضــرر يا نفی ضرر در اســالم 

و قاعــده اجتنــاب از غــرری شــدن معامالت، 
ايــن گســترش حق حبس به ســاير معامالت 
کــه بيــع  معــوض را جايــز دانســته انــد چــرا 
نماينــده تمام عقود معاوضی اســت چون در 
همــه عقــود معاوضــی خريد و فــروش مطرح 

است مانند خريد خدمت يا کاال و ...
بــرای  و  هســت  دفــاع  نوعــی  حبــس  حــق 
اســتفاده از آن، نيازی بــه مراجعه به دادگاه 
نيســت بنابراين مطابق مــاده ۱۴۲ ق.آ.د.م 
نيــازی بــه تقديــم دادگاه هم نيســت و فقط 
اســتناد  آن  بــه  تــوان  مــی  دفــاع  بيــان  در 
نمــود. مثــال بــرای ايــن موضــوع اين اســت 
گر شــخص الــف آپارتمانی را به  کــه به فرض ا
شــخص ب بفروشــد و تــا زمانــی که شــخص 
ب تمامــی ثمن معاملــه را پرداخت ننمايد، 
ملــک را بــه او تحويــل ندهــد، در صورتی که 
الــزام  را تحــت عنــوان  شــخص ب دعوايــی 
ح نمايــد،  بــه تحويــل مبيــع در دادگاه مطــر
شــخص الف در مقــام دفاع مــی تواند اعالم 
نمايــد که از حق حبس مزبور در ماده ٣٧٧ 
قانــون مدنــی اســتفاده نمــوده و تــا زمانــی 
کــه ثمــن معاملــه پرداخــت نشــود، ملــک را 

تحويل نخواهد داد.
گفتــه شــده  در شــرايط تحقــق حــق حبــس 
اســت کــه هر دو تعهــد بايد حال باشــند و در 
تعهــدات موجــل حــق حبــس نداريــم يعنــی 
وقتــی تعهــدی وعــده دار باشــد نمــی تــوان 
از حــق حبس اســتفاده نمــود به طــور مثال 
طرف کارفرما متعهد می گردد تا پس از پايان 
کارگــر  ، دســتمزد بپــردازد. آن وقــت  کارگــر کار 
نمی تواند کار را انجام ندهد و به حق حبس 

استناد کند. 

بنابراین در مدل پیشنهادی روسو ، 
دولت که برخواسته از خواست عموم 
میباشد، حافظ امنیت و منافع جامعه 

می باشد و تک تک افراد جامعه 
باید احساس آرامش کرده و با وجود 

دولت، از حفظ منافع و منابع خود 
مطمئن باشند.

اله م�ق
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  نقض احتمالی یا پیشاپیش قرارداد یا 
نگاه فرآیندی به قرارداد

 در کنوانســيون بيــع بيــن المللــی کاال )ويــن 
بســيار  دوجانبــه  تعهــد  مســئله  بــه   )۱۹۸۰
اهميت داده شــده اســت به طوری که به هر 
يــک از طرفيــن اجازه می دهــد که در صورت 
مشــاهده داليــل و قراينــی مبنــی بــر ضعــف 
گــر رفتــار و  اعتبــار طــرف مقابــل و يــا حتــی ا
کــرداری از طــرف ديدنــد کــه بيم آن بــرود که 
ايشــان احتماال در آيند نقض قرارداد خواهد 
کرد، طرف ديگر حق خواهد داشت تا اجرای 
گر  تعهــدات خــود را معلق نمايــد و در ادامه ا
طــرف مقابل تضمين مناســب داد می تواند 

نسبت به لغو تصميم خود اقدام کند. 
گــردد که در کنوانســيون وين   مشــاهده می 
۱۹۸۰، يــک نــگاه فرآينــدی بــه قــرارداد دارد 
يعنی طرفين ملزم نيستند تا انتهای قرارداد 
منتظــر بماننــد تــا ببيننــد طــرف ديگرشــان 
. بلکــه بــه  کــرد يــا خيــر نقــض تعهــد خواهــد 
پــروژه  نويــن مديريــت  ماننــد سيســتمهای 
کــه  معتقدنــد  هــم  آنهــا  توليــد،  مديريــت  و 
تحقــق هر تعهــدی در هــر قراردادی شــامل 
کــه طرفيــن مــی- يکســری فرآيندهــا اســت 
تواننــد چگونگی و روند انجــام آن فعاليتها از 
طــرف مقابلشــان را رصــد نمايند و در مســير 
 ، تحقق تعهد، هرگاه نســبت به روند و مســير
گر داليــل و قراينــی يافتند  شــک نمودنــد و ا
کــه احتمال نقــض قرارداد از طــرف ديگر می 
کارشــده و  رفــت، مــی تواننــد فورا دســت بــه 
نســبت بــه اخطــار يــا فســخ و اخــذ تضميــن 
کننــد تا موفقيت و ســرانجام  مناســب اقدام 

قرارداد فيمابين را مراقبت نمايند.
مصادیق پذیرش نهاد حقوقی نقض 

احتمالی در حقوق ایران
در  شــده  ارائــه  مجــوز  و  پیشــنهادی  روش 
کنوانســيون ويــن ۱۹۸۰ در قوانيــن ايــران بــه 
طــور وضــوح و صريح قابل مشــاهده نيســت 
وليکــن ردپــای آن در برخــی از مــواد قوانيــن 
مختلــف ايــران قابل مشــاهده اســت به طور 
مثــال در مــواد ۲۳7 و ۲۳۸ قانــون تجــارت، 
نکول برات توســط براتگير را نشــانه آشــکاری 
دانســته مبنــی بــر اينکــه اعتبــار براتکــش و 
نــزد  و ديگــر  افتــاده  بــه خطــر  ظهرنويســان 
براتگيــر اعتباری ندارنــد. بنابرايــن قانونگذار 
به دارنده برات اجازه می دهد در اين صورت 
بــه اعتبــار براتکــش و ظهرنويس شــک کند و 
نگران باشــد که آيا اين برات در آينده وصول 
خواهد شــد يا نه؟ و به ايــن دليل اجازه دارد 
کننــده و ظهرنويــس ضمانتــی  از صــادر  کــه 
کــه مطمئن شــود در سررســيد، برات  بگيــرد 

وصول خواهد شد. 
   مثــال ديگر هم مربوط به ماده ۵۳۳ قانون 
کــه بــه فروشــنده اجــازه داده  تجــارت اســت 
گر چيزی به تاجری فروخت و تاجر  است که ا
ورشکســته شــد، فروشــنده بتواند از تســليم 

مبيع به تاجر ورشکسته امتناع کند. 
 البته مشاهده می گردد که ماده ۵۳۳ ق.ت 
چهــره جديــدی اســت از حــق حبــس مــورد 
اشــاره در قانون مدنی کــه يک قانون کلی در 
عقود معاوضی است و قبال در مورد آن حرف 

زده ايم.
خيــار تعذرتســليم هــم از مصاديــق ديگــری 
است که در حقوق ايران ميتوان گفت نظريه 

نقض احتمالی پذيرفته شــده است.   قدرت 
بر تســليم از شــرايط اساســی قراردادهاســت 
گــر بايــع در حيــن العقد قــدرت بر  بنابرايــن ا
تســليم نداشــته باشــد، عقــد باطــل خواهــد 

بود.)مواد ۳۴۸ و ۳7۲ ق.م( 
گــر قدرت تســليم بعــد از عقد قــرارداد  حــاال ا
زايــل شــد، متعدلــه اجــازه فســخ معاملــه را 

خواهد داشت. )مواد ۲۳۹ و ۲۴۰ ق.م(. 
    نکته مهم در خيار تعذر تســليم اين اســت 
گرچــه ايــن خيــار در بيــع مطــرح اســت  کــه ا
وليکن به عقد اختصاص ندارد و بايد آن را از 

قواعد عمومی قراردادها دانست.
کــه  اســت  ق.م   ۳۸۰ مــاده  در  ديگــر  مــورد 
گر مشتری مفلس شود و  معروض ميدارد: " ا
عين مبيع نزد او باشــد بايع حق استرداد آن 
گر مبيع هنوز تســليم نشــده باشد،  را دارد و ا

ميتواند از تسليم آن امتناع کند."
احتمالــی  نقــض  تايیــد  مصاديــق  ديگــر  از   
قــرارداد در حقــوق موضوعــه ايــرا ن، نظريــه 
عوضيــن  متقابــل  همبســتگی  و  وابســتگی  
در  ضمنــی  شــرط  صــورت  بــه  کــه  اســت 
گر يک طرف  قراردادهــای معاوضی اســت و ا
بــه هــر دليلــی نســبت بــه تعهــد خــود کاهل 
باشــد يــا ناتــوان باشــد، در حقيقت از شــرط 
ضمنــی "تســاوی و وابســتگی و همبســتگی 
عوضيــن" عــدول نمــوده و به اســتناد تخلف 
شرط ، امکان و خيار فسخ برای طرف مقابل 

ثابت ميگردد.

مسئولیت دولت:
آيا اساسا دولت مسئوليتی در قبال شهروندان 
و زيان ديدگان از تصميمات خود، دارد؟ آيا مگر 
غير از اين است که دولت هر کاری ميکند برای 
منفعت عموم جامعه است؟!!! و کسی که برای 
منفعت عمومی و رفاه جامعه فعاليت می کند 
بايد مصون از اين مسئوليتها باشد؟ چرا که نفع 
شــخصی در اين ميان نيســت و هرچه هست 
نفع عموم هست پس مسئوليت چه جايگاهی 
دارد؟ اين همان تفکری اســت که با نظريه ژان 
ک روسو شروع شده بود و برخالف ايده اصلی  ژا
روســو برخــی اينگونه فکر می کردنــد و دولت را 

مصون از جوابگويی می دانستند.
    وقتــی در بســترهای دموکراتيــک امــروزی 
صحبــت مــی کنيــم مجبوريــم نگاهــی نيز به 
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"قــرارداد  عنــوان  بــا  روســو  ک  ژا ژان  نظريــه 
اجتماعی" داشته باشيم. طبق نظريه روسو، 
افراد، حالت طبيعی و  پر از هرج و مرج خود 
کــرده و بعضــی از حقــوق  را داوطلبانــه تــرک 
 و اختيــارات خــود را بــه جامعــه ســپرده انــد 
باشــد.  امــان  در  آنهــا  دارايــی  و  زندگــی  تــا 
بنابرايــن در مدل پیشــنهادی روســو ، دولت 
کــه برخواســته از خواســت عمــوم ميباشــد، 
حافــظ امنيــت و منافــع جامعــه می باشــد و 
تک تــک افراد جامعــه بايد احســاس آرامش 
کــرده و بــا وجــود دولــت، از حفــظ منافــع و 
منابع خود مطمئن باشــند. اما نظريه روســو 
در عمل تناقضات زيادی بوجود آورد بطوری 
کــه هم دموکراتها و هــم طرفداران نظام های 
استبدادی از آن بهره می گرفتند. دموکراتها، 
دولــت را نماينــده همــه مــردم می دانســتند 
کــه تــک تــک افــراد مــی  کردنــد  و تصــور مــی 
تواننــد در ايــن نمايندگــی نقــش بــازی کنند 
کــه در عمــل اينطــور نشــد و کــم کم افــراد در 
قالب دســتجات و گروه بنــدی های مختلف 
از منظــر سياســی و اجتماعــی و اقتصــادی، 
نقش های بيشــتری در تعيیــن اين نماينده 
"بخوانيــد دولت" را بازی می کردند به طوری 
که خوِد روســو اعتراف کرد که دولت نماينده 
کــه تک تک  کثريــت اســت يعنــی قبــول کرد  ا
جهــان  در  و  کنــد  نمــی  نمايندگــی  را  افــراد 
واقعــی شــهروند منفــرد بــه نحــو فزاينــده ای 
قربانــی منافــع دولت می گــردد. از طرف ديگر 
طرفــداران نظامهــای اســتبدادی، دولــت را 
مظهــر اراده عامــه و جامعــه قبــول داشــتند 
وليکــن بــرای کنتــرل حرج و مــرج جامعه، به 
دنبــال دولــت مقتــدر بودند که با تــوان باال و 
فراتر از جامعه، بدون هيچگونه پاسخگويی، 
حافــظ نظــم عمومی باشــد. بنابرايــن دولت 
نيــازی  کــه  دانســتند  مــی  دولتــی  را  مقتــدر 
کارهای خود پاسخگوی جامعه  نيست برای 
و زيانديدگان از تصميمات خود باشــد و بايد 
بــا قدرت تمــام تصميمــات خــودش را پیش 
ببرد و گوشش بدهکار هيچ اعتراضی نباشد.
  بحــث در ايــن زمينــه بســيار گســترده اســت 
ولــی خالصه نتايج تفکــرات و بحثهای نظری 
در عالــم واقــع باعــث شــدند تــا ديدگاههــای 
متفاوتی در خصوص مسئوليت دولتها مطرح 

گردد: 

- زمانی اعتقاد بر اين بود که دولت به عنوان 
نماينــده  اراده جمــع، قابــل ســتايش اســت 
و مصونيــت مطلــق در برابــر خســارات دارد. 
اينجــا بحث اختيار و اقتدار دولت دســتمايه 

تمرکز بر اين انديشه و رويه بود.
- در دوره هايــی معتقد بودند که دولت بايد 
در برابر افراد و اشخاص جامعه مسئول باشد 
وليکــن فقط در صورت تقصير دولت و اثبات 
تقصيــر از جانب زيانديده.  ايــن نظريه ادامه 
" بــود کــه اصــل  " و " تقصيــر تئوريهــای "خطــر
را بــر عدم مســئوليت ميگذاشــت مگــر در اثر 
تقصير که البته بحث درســتی اســت و خيلی 
از مســئوليتها در حقــوق خصوصــی با همين 
تئوری برخورد ميگردد وليکن در مورد دولت 
بحــث فــرق ميکــرد که کــم کم نظــرات عوض 

شدند.
-   در عصــر حاضـــــــــــــــــــــر بيشــتر نظــرات بــه 
 " طــرف "مســئوليت دولــت بــا فــرض تقصيــر
چرخيــده انــد و معتقدند که دولت براســاس 
نظريــه هــای مختــــــــــــــلفی از جملــه نظريــه 
"مســئوليت تضمين حق" ، مسئوليت مطلق 
در برابــر جامعه دارد و نيازی به اثبات تقصير 
از جانــب زيانديــده نيســت و فرض بــر تقصير 
اســت. بــر طبــق ايــن نظريــه فرض مــی کنند 
دولــت و کارکنــان آن وظيفه تاميــن آرامش  و 
امنيــت جامعه را دارند و هيــچ عذری از آنان 
پذيرفته نيســت و در حال پاسخگو هستند و 
از طرف ديگر چون دولت ميداند که کارکنان 
و مامورينــش ، ناتــوان از جبــران خســارت به 
زيانديدگان هســتند پس مسئوليت بر عهده 
دولــت خواهد بــود.  البته بعضی هم پذيرش 
مســئوليت دولت از طرف کارکنان را در حکم 
انــد يعنــی  در  کــرده  کفالــِت قانونــی تفســير 
حقيقت مسئوليت دولت، غيرمستقيم است 
کارکنــان متخلــف  و مســئوليت مســتقيم بــا 
اســت و دولــت در وهلــه اول مســئول جبران 
هست وليکن ميتواند بعد از جبران خسارت 

زيانديده ، به متخلف رجوع کند.
در مورد اقتدار دولت نيز که دستمايه بعضی 
از ديدگاههــا مــی باشــد و حتمــا هــم ســخن 
درســتی اســت نکات زيــر قابل ذکر اســت: در 
حقــوق دولتها و رابطه حقــوق ملت و دولت، 
 اصل بر قاعده الضرر است و دولت نمی تواند
 اختيــار خــود را بــه قصــد اضــرار به غيــر مورد 

اســتفاده  يعنــی ســوء  قــرار بدهــد  اســتفاده 
و  اســت  مــردم  حــق  اصــل،  اســت.  ممنــوع 
ع اســت يعنی اين  اختيــار و اقتــدار دولــت فر
حق اســت که اصل و جوهری است نه اقتدار 

و اختيار دولت. 
در قانون مسئوليت مدنی ايران مصوب سال 
۱۳۳۹، نيز به طور کلی مسئوليت مدنی همه 
افــراد را )به طور مطلق( بيان ميکند در ماده 
يک قانون مذکور آمده است: " هر کس بدون 
 يا در نتيجه بی احتياطی 

ً
مجــوز قانونی عمدا

به جان يا سالمتی يا مال يا آزادی يا حيثيت 
يــا شــهرت تجارتــی يــا به هــر حــق ديگر که به 
گرديــده  ايجــاد  افــراد  بــرای  قانــون  موجــب 
لطمــه ای وارد نمايد که موجب ضرر مادی يا 
معنوی ديگری شود مسئول جبران خسارت 
کــه چــون بــه  ناشــی از عمــل خود می باشــد" 
قابليــت  اســت  گرديــده  بيــان  مطلــق  طــور 
اســتنتاج مســئوليت دولت را نيز دارد وليکن 
هميــن   ۱۱ مــاده  در  تناقضــی  اســت  ممکــن 
قانون مشاهده شود چون در ماده ۱۱ چنين 
آمــده اســت: " کارمندان دولت و شــهرداريها 
و مؤسســات وابســته بــه آنها که به مناســبت 
انجام وظيفه عمدًا يا در نتيجه بی احتياطی 
خســاراتی بــه اشــخاص وارد نماينــد شــخصًا 
مسئول جبران خسارت وارده می باشند ولی 
هر گاه خســارات وارده مســتند به عمل آنان 
نبــوده و مربوط بــه نقص وســايل ادارات و يا 
 مؤسســات مزبور باشد در اين صورت جبران 
خســارت بــر عهــده اداره يا مؤسســه مربوطه 
کميــت دولت  اســت ولــی در مــورد اعمال حا
هــر گاه اقداماتــی که بر حســب ضــرورت برای 
تأميــن منافع اجتماعی طبق قانون به عمل 
آيد و موجب ضرر ديگری شــود دولت مجبور 

به پرداخت خسارات نخواهد بود."     
کميتی      در انتهای ماده ۱۱ ق.م.م از اعمال حا
دولت ســخن گفته و آنها را از شــمول خسارت 
خــارج نموده اســت که البتــه به نظــر نگارنده 
اســتثنا نمودن هرگونه اعمالــی از طرف دولت 
از اين قاعده درســت نيســت وليکــن وقتی به 
کميتی و تصــدی گری دولت  بحــث اعمال حا
کــه اصــال اجــرای  بپردازيــم متوجــه ميشــويم 
کميتی   پــروژه های عمرانی خارج از اعمال حا
بوده و بدون هيچ دغدغه ای ماده ۱۱ ق.م.م را 

محيط بر بحث خود بايد بدانيم.

اله م�ق
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کميتی و تصدی  تعريف درســتی از اعمال حا
گــری در قانــون نيامــده اســت و در آخــر هــم  
تفکيــک آنها کار ســاده ای نيســت وليکن در 
مــاده ۸6 قانــون مديريــت خدمات کشــوری 
کميتــی آن دســته از  آمــده اســت: "امــور حا
کميــت  کــه موجــب اقتــدار حا امــوری اســت 
کشــور اســت و منافــع آن بــدون محدوديــت 

شامل همه اقشار جامعه ميگردد."
دنبــال  کميتــی  حا اعمــال  در  حقيقــت  در 
ســود و منفعت نيســتيم و فقط بحث تامين 
منافــع اجتماعــی و برقــراری نظــم و امنيت و 
ايجــاد عدالت اســت و به همين دليل اســت 
کميتــی را رنگ  کــه  بيشــتر اســاتبد اعمال حا
کارهای  و صبغه سياســی ميدهند و معمــوال 
غيــر سياســی را جــزو اعمــال تصــدی گــری بر 
ميشمارند چون کارهايی هستند که هرکسی 
بــه غيــر از دولت نيــز ميتواند انجــام دهد به 
طــور مثــال مديريــت پــروژه هــای عمرانــی و 
برگــزاری مناقصات و مزايدات نيز جزو اعمال 
تصــدی گری دولت دســته بنــدی ميگردند. 
بنابراين قســمت آخر ماده ۱۱ نيز دليلی برای 
مصونيت دستگاههای اجرايی از مسئوليت 
نيســت و ضمن اينکــه اصال با وجود صراحت 
قانــون مبنــی بــر ضــرورت تامين منابــع مالی 
مامــور  و  کارمنــد  تخلــف  مناقصــه،  از  قبــل 
گر  کميتی باشــد چرا که ا نميتوانــد اعمال حا
ايــن چنيــن بــود حکمرانــی خوب زير ســوال 
ميرفت و ديگر اطمينان مردم از بين ميرفت.  

 نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد مشخص:
نظــری،  بحثهــای  از  گذشــته  هرحــال  بــه    
امــروزه، دولــت بايــد منافع عمــوم را حمايت 
کنــد و تــک تک افــراد جامعــه حــق دارند که 
از تصميمــات و عملکرد دولت منتفع گردند 
و در مقابــل هــم، دولــت بــه بهانــه منفعــت 
عــام، نميتوانــد حقــوق اشــخاص خصوصی 
گرفتــه و تضيیــع نمايــد بنابرايــن  را ناديــده 
بســيار مقتضی و الزم است تا قانونگذاران در 
وضع قانون، به ضمانتهای اجرايی تخلفات 
جريــان  در  دولــت  خــود  و  دولــت  کارکنــان 
موضــوع بســيار حياتــِی تاميــن منابــع مالــی 
پــروژه هــا توجــه ويــژه نمايند چرا کــه اهمال 
در ايــن فقــره، باعــث ســردرگمی بســياری در 
فراينــد اجــرای پــروژه هــا ميگــردد و تبعــات 
مالــی و اجتماعــی فراوانــی را در پــی دارد که 
از ديــد هيچکــس پنهــان نيســت. در حقوق 
انگلســتان هيــچ تفاوتــی برای اعمــال دولت 
و اشــخاص خصوصــی قائــل نيســتند و هيچ 
يــک از اعمــال دولت به بهانــه اعمال قدرت 
عمومــی از جبــرا ن خســارت بــه شــهروندان 
مستثنی نميشود وليکن در ايران به تبعيت 
از حقــوق فرانســه ايــن تفکيــک در حقــوق 
عمومــی و خصوصــی باعــث چنيــن ابهامــی 
کــه قانونگــذاران در تدويــن  گرديــده اســت 
بــه بهانــه حفــظ منافــع عمومــی و  قوانيــن 
منفعت عام، مقررات را بيشــتر به نفع دولت 

پاســخگوی  را  خصوصــی  بخــش  و  نوشــته 
که البته در ســالهای  بخش دولتــی ميدانند 
اخيــر ايــن موضــوع کمرنــگ تــر شــده اســت 
و نظــر عمــوم فعاليــن اقتصــادی بــر تحديــد 
و  مســئوليت  تشــديد  و  دولــت  اختيــارات 

پاسخگويی آن می باشد.

  به طور مشخص پیشنهاد میگردد: 
۱- بــرای کارفرمايــان و دســتگاههای اجرايی 
متخلــف از موضــوع " پیــش بينــی و تاميــن 
منابع مالی قبل از مناقصه" ضمانت اجرايی 
هــم  و  حقوقــی   هــم  گــردد  وضــع  مناســب 

کيفری.
۲- کارفرمايان مکلف باشــند تا قبل از شروع 
برنامــه  رســمی  طــور  بــه   ، کار  از  فصــل  هــر 
تفصيلــی تاميــن مالــی پــروژه را بــه پیمانــکار 
اعــالم و ابــالغ نمايند تــا پیمانکاران نيــز برابر 
برنامــه مالی کارفرما موظف بــه تکميل پروژه 
باشــد تا از تبعــات اجتماعی بعدی نيز که در 
زنجيــره تاميــن ايجــاد ميگــردد و در مقدمــه 

توضيح داده ام جلوگيری گردد.
کارفرمــا و يــا  کاهــش اعتبــار  ۳- بــه محــض 
مشــاهده داليــل متقــن مبنــی بــر احتمــال 
کارفرمــا، پیمانکار نيز  نقض قــرارداد از طــرف 
متقابال امکان توقف يا تعليق  يا فسخ قرارداد 

را داشته باشد.
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اظهــار  مجلــس  عمــران  کميســيون  ريیــس 
داشــت: ايران آمادگی ســاخت ســاالنه بيش 
از ۵۰۰ هزار واحد مســکونی در ســوريه را دارد 
و ســوريه هــم بــرای ايــن همــکاری بــا بخش 

خصوصی ايرانی اعالم امادگی کرده  است.
بــه گــزارش ايلنــا، محمدرضــا رضايــی  کوچــی  
دربــاره جزيیــات همــکاری ايران و ســوريه در 
پروژه ها بازسازی به ويژه مسکن و شهرسازی 
اظهار داشــت: در سفر اخير هيات وزارت راه 
و شهرسازی به  سوريه حضور داشتم و در آن 
ســفر درباره نحوه مشارکت ايران در بازسازی 
ادامــه  وی  شــد.  انجــام  کراتــی  مذا ســوريه 
کرات در راســتای نوســازی و  داد: عمــده مذا
ســاخت مســکن در ســوريه بــود. ســوريه نياز 
به بازسازی اساســی دارد و ايران هم آمادگی 
مشــارکت در بازســازی مناطــق جنــگ  زده را 
کرات ســوريه برای ورود  دارد و در همــان مذا
ايران به بازسازی مناطق مورد نظر و احداث 

واحدهای مسکونی اعالم آمادگی کرد.
ريیــس کميســيون عمــران مجلــس بــا بيــان 
کــرات فرصتــی بــرای حضــور  اينکــه ايــن مذا
شــرکت های بخــش خصوصــی ايــران در بازار 
ســوريه است، گفت: بخش خصوصی بايد در 

بازار بازســازی ســوريه فعال شود و دولت هم 
بايد بســتری برای حضور شــرکت های ايرانی 
کيد  در اين بازار فراهم کند. رضايی  کوچی تا
کــرد: البته نبايــد ذهنيتی نادرســت از حضور 
ايــران در ســوريه ايجــاد شــود. قــرار نيســت 
دولــت ايــران در بازســازی ســوريه هزينــه ای 
کند بلکه دولت به دنبال ايجاد فرصتی برای 
حضور شــرکت های بخش خصوصــی در بازار 
ســوريه و صادرات خدمات فنی و مهندســی 
کشــور اســت، درواقــع شــرکت های  بــه ايــن 
بخــش خصوصــی ايرانی می تواننــد از حضور 
در پروژه های ساخت مسکن و بازسازی اين 

کشور درآمدزايی داشته باشند.
وی ادامــه داد: عــالوه بــر صــادرات خدمات 
فنی و مهندسی، ايران توان صادرات مصالح 
ســاختمانی را هــم بــه ســوريه  دارد و بايــد از 

اين فرصت استفاده کنيم. ريیس کميسيون 
عمــران مجلس گفت: ايران آمادگی ســاخت 
ســاالنه بيــش از ۵۰۰ هــزار واحد مســکونی در 
سوريه را دارد و سوريه هم برای اين همکاری 
بــا بخش خصوصی ايرانی اعالم امادگی کرده  
اســت. رضايی کوچی با اشــاره بــه ورود ترکيه 
بــه بــازار خدمــات فنــی و مهندســی ســوريه 
اظهــار داشــت: شــرايط کامال رقابتی اســت و 
ترکيه و ســاير کشــورها هم وارد بازار بازسازی 
ســوريه شده اســت و بايــد ديــد ديپلماســی 
اقتصادی ايران در اين شــرايط رقابتی چطور 
کنــد. بايد از اين فرصت برای  می تواند عمل 
حضــور پررنگ شــرکت های بخش خصوصی 
کنيــم. وی بــا بيــان اينکــه  ايرانــی اســتفاده 
در حــال حاضــر ارتبــاط ايــران بــا ســوريه در 
بخــش صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی 
ضعيــف اســت، گفت: در ســال های گذشــته 
نتوانســتيم ايــن فرصــت را بــرای درآمدزايــی 
بخــش خصوصی در ايــن بازار ايجــاد کنيم و 
ردپايی از شرکت های بخش خصوصی ايران 
در بازار بازســازی ســوريه ديده نمی شــود  که 
در ايــن زمينــه ديپلماســی اقتصــادی بايــد 

فعال شود. منبع: ايلنا- 

نماينده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای 
اســالمی از آغاز عمليــات اجرايی ســد ماربره 
گــودرزی  در ســال ۱۴۰۱ خبــر داد. حســين  
از  يکــی  کــرد:  اظهــار  ايســنا  بــا  گفت وگــو  در 
پروژه های مهم شهرســتان دورود سدماربره 
بــوده که ۱7 ســال پیش تخصيــص آب به آن 
کنــون عملياتی  داده شــده ولی متاســفانه تا
ســوال  پیــرو  داد:  ادامــه  وی  اســت.  نشــده 
اينجانــب از وزيــر نيرو مبنی بر علل تاخير ۱7 
ساله وزارت نيرو در آغاز عمليات اجرايی اين 
سد قرار است در سال ۱۴۰۱ عمليات اجرايی 
آن آغــاز شــود. نماينده مــردم دورود و ازنا در 
گفــت: تاميــن آب  مجلــس شــورای اســالمی 
، کشــاورزی و صنعت شهرستان  شــرب پايدار

از اهــداف احــداث ايــن ســد اســت.  دورود 
گودرزی  بيان کرد: مطالعه تکميلی و احداث  
ســد ماربره در جــدول ۲۰ بودجه ســال ۱۴۰۰ 

قرار گرفت و ابالغ شده است.
شــرايط  بــه  توجــه  بــا  کــرد:  عنــوان  وی 
در  ســد  ايــن  ايجــاد  کشــور  در  خشکســالی 
لرســتان و شهرســتان دورود ضــرورت دارد. 

نماينده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای 
اسالمی اظهار کرد: با توجه به اينکه معيشت 
مردم لرستان به کشــاورزی وابسته بوده نياز 
اســت برای ايــن خصيصه آب تامين شــود تا 
عــالوه بر ايجــاد رونــق اقتصادی در لرســتان 
نقــش مهمی در توليد محصوالت کشــاورزی 

در کشور داشته باشيم. 
الزم بــه ذکــرر اســت ســد »ماربــره« از توابــع 
روی  بــر  دورود  شهرســتان  مرکــزی  بخــش 
رودخانــه  بــه هميــن نــام »ماربره« کــه از نوع 
کی با هسته رســی و تخصيص ۲6 ميليون  خا
متر مکعب به منظور تأمين آب شــرب پايدار 

اين شهرستان احداث خواهد شد.
۲6 دی 

ایران در سوریه خانه می سازد

آغاز عملیات اجرایی سد ماربره در سال ۱۴۰۱
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پس از سالها حضور فعال صنفی و به پشتوانه 
/ساعت تجربه مهندسی و فعاليت  هزاران نفر
، سنديکای شرکت های  عمرانی اعضا در کشور
مشــکالت  بــه  توجــه  بــا  ايــران  ســاختمانی 
پیــش روی شــرکت ها بــر آن شــد تــا بــا تدوين 
کاربردی از ابهامات و مشــکالت  مجموعه ای 
که توســط  پیمانــکاران در حوزه های مختلف 
سنديکا و با مکاتبات رسمی با سازمان برنامه 
و بودجــه و نظــام فنــی و اجرايی حــل و فصل 
شــده اســت، ســعی در رفع مشــکالت مشــابه 
امــور  در  پیمانــکاران  فنــی  دانــش  افزايــش  و 

قراردادی و فنی باشد.

ايــن مجموعــه در جلدهــای مختلــف منتشــر 
کــه در هر جلــد بــه موضوعی خاص  می گــردد 
بــا فهرســتی تخصصــی تنظيــم شــده اســت. 
پاســخ  و  کارشناســی  بررســی  اوليــه،  پرســش 
نهايی از ســوی ســازمان برنامــه و  بودجه و يا 
ارگانهــای مرجــع مرتبــط با موضــوع در اختيار 

گرامی قرار دارد. متخصصين 

ايــن مجموعــه موضوعــی بــا نــام “مجموعــه 
امــور  بــا  ارتبــاط  در  پاســخ  و  پرســش 
بــرای  ابــزاری  جعبــه  همچــون  پیمانــکاری” 
شــرکت های مهندســی پیمانکاری اســت و به 
مديــران و مهندســان امــکان مطالعــه دانــش 
تجربــی قوانيــن و مقــررات را بــدون حضــور در 
مجامــع صنفــی تخصصــی فراهــم می نمايــد. 
گرفتار مشــکالت گرديد با مطالعه  قبل از آنکه 
تجربيــات رخ داده توســط پیمانــکاران ديگــر 
خــود را از بــروز مشــکالت ايمــن نمايیــد و در 
صورتی که دچار مشــکل گشــته ايد با مطالعه 
آن از مســير صحيــح نســبت به حــل آن اقدام 
نمايیــد. اين يک پیشــنهاد صنفــی تخصصی 
کــه ســالها تجربــه شــده اســت. همســو  اســت 

بودن با دانش تخصصی جمعی.
موضــوع  بــا  مجموعــه  ايــن  چهــارم   جلــد 
شــده  تدويــن  و  تهيــه  تعدیــل”  “ضوابــط 
اســت  و شــامل مهمترين ابهامات و ســواالت 
شــرکت های پیمانــکاری بــا موضــوع “ضوابط 

تعديل” می باشــد که توســط سنديکا در طی 
ســالها فعاليــت و ارتبــاط بــا ســازمان برنامــه و 

بودجه کشور تجميع گشته است.
 هر سوال با پاسخ کارشناسی و رسمی سازمان 
برنامه همراه بوده و شما می توانيد با در اختيار 
داشتن تصاوير آن پاسخ، نسبت به استناد در 

دعاوی نيز اقدامات الزم را بعمل آوريد.
  امــکان مطالعــه فهرســت اين جلــد و اطمينان

در  شــده  درج  نظــر  مــورد  ابهــام  موضــوع  از    
هر جلد از اين مجموعه برای تمامی فعالين حوزه 
صنعت احداث در وبســايت رســمی سنديکای 
و   )acco.ir( ايــران  ســاختمانی  شــرکت های 
 همچنين ســفارش و  تهيه آن يا از طريق سايت

 يــا   بــا شــماره های 66۴6۴۲6۱ و 66۴۰۲۰۳7  
داخلی ۱۰۰ و ۱۴۰   ميسر  است.

 انتشار جلد چهارم مجموعه پرسش و پاسخ  با موضوع

  ضوابط تعدیل   
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  هیات مدیره  و بازرسان  سندیکای شرکت های ساختمانی  ایران

  بــه   جنابعالــی، خانــواده محتـــــــــــــرم و شــرکت پرلیت
کــرده    تســلیت عــرض نمــوده بــرای آن عزیــز  ســفر  
گرامــی ســالمتی ،    آرامــش ابــدی و بــرای  بازمانــدگان 

صبر  و شکیبایی خواهانیم.

 به   جنابعالی، خانواده محتـــــــــــرم و  گروه بین المللی 
آبادراهان پارس  تســلیت عرض نمــوده برای آن عزیز  
ســفر  کــرده  آرامــش ابــدی و بــرای  بازمانــدگان گرامی 

سالمتی،   صبر  و شکیبایی خواهانیم.
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