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طبق معمول بدون آنکه بخواهیم ریشه یابی 
درســتی از حوادث و فجایــع رخ داده بکنیم، 
اول از همه می رویم دنبال پیدا کردن مقصر و 
معموًال هم باالخره مشخص نمی شود در بروز 
حادثه یا فاجعه تحت بررسی، مقصر کیست! 
البته که باید در این موارد مقصر یا مســببین 
مشــخص شــوند و بر اســاس قانــون و عدالت 
در قبــال کوتاهــی و قصــور آنها به حسابشــان 
رســیدگی گردد؛ اما مهم تر آن است که دالیل 
بــروز حوادث و فجایع را بدانیم و تالش کنیم 

مجددًا شاهد رخداد آن ها نباشیم.
تعجب برانگیز آن اســت که در کشور ما با این 
همــه پیشــرفت ها و دســتاوردهای بــزرگ در 
عرصه هــای مختلف علمی، فنی، مهندســی، 
و  مخاطــرات  شــاهد  گاهــی   ... و  اجتماعــی 
حوادثی می شــویم که بسیار بروز آنها حسرت 
ســاز و عجیــب اســت. در قــرن بیســت و یکم 
طراحــی و ســاخت انــواع مختلــف ســازه های 
مهندسی حتی ابرســازه ها با توجه به توسعه 
و پیشــرفت دانــش بشــری به ویــژه ازنظر علم 
مهندســی ســاختمان یک کار مرســوم است؛ 
اما چرا این کار مرسوم از نظر مهندسی آن هم 
در کشــور ما گاهی به یک فاجعه شوربختانه، 

بزرگ و قابل تامل تبدیل می شود؟
کــه در ســاعت  بــاری  تاســف  ماننــد حادثــه 
12:37 دقیقــه ظهر دوم خرداد در پی ریزش 
داد.  رخ  شــهرآبادان  در  متروپــل  ســاخت 
فاجعــه ای بــزرگ با ابعــادی وســیع. تعدادی 
از هم وطنــان در زیــر آوار ســاختمان در حال 
مجــروح  گروهــی  متروپــل  ماندنــد.  ســاخت 
شــدند و عده ای نیز جان ســپردند؛ اما دلیل 

این حادثه به واقع چیست؟ در سرمقاله این 
شــماره نشریه پیام آبادگران سعی می شود به 
اجمــال به بررســی ابعاد مختلف این مســئله 
تا آنجا که ممکن اســت پرداخته شــود؛ اما در 
ابتدا برای روح در گذشــتگان طلب آمرزش و 
برای بازماندگان صبر مســئلت می نماید و به 
مــردم غیــور و ســربلند آبــادان و ملت ســرافراز 
ایــران، ایــن مصیبــت ملــی را تســلیت عــرض 

می نماید و اما بررسی دالیل:
نخست: این یک واقعیت ملموس و غیر قابل 
انکار است که سازه های مختلفی که با رعایت 
ملــی  و  بین المللــی  اســتانداردهای  دقیــق 
و  تحــت نظــام فنــی و اجرایی کشــور ســاخته 
می شــوند، عمومًا بــا چنین مخاطراتــی روبرو 
نیســتند. نمونه هــای متعــددی را می توان از 
سازه های مختلف ســاخته شده در شهرها و 
کــه ابعادی  مناطــق خارج از شــهرها ذکر کرد 
بســیار بزرگ تــر از نظــر فنــی و اجرایی نســبت 
کــه به خوبــی  بــه ســاختمان متروپــل دارنــد 
تحــت اســتانداردهای فنی؛ دســتورالعمل ها 
و آیین نامه هــای صادره از ســوی نظام فنی و 
اجرایی کشور، ساخته شده اند و خوشبختانه 
کوچک ترین مشکلی در حین ساخت و زمان 

بهره برداری آنها وجود نداشته است.
، امور نظام  متولــی نظام فنی و اجرایی کشــور
بودجــه  و  برنامــه  ســازمان  اجرایــی  و  فنــی 
اســت. این امور مسئول تنظیم استانداردها، 
رویه هــای  و  دســتورالعمل ها  و  آیین نامه هــا 
فنی و اجرایی اســت  کــه رعایت دقیق آنها در 
کارهای حوزه صنعت ساخت الزامی می باشد. 
شــرکت های  توســط  بایــد  مســتندات  ایــن 

شناسنامه دار حقوقی تعیین صالحیت شده 
بــرای ســاخت و تولیــد ســازه های مختلف در 
کشور بکار گرفته شود و اساسًا تحت این نظام 
هماهنــگ، طراحی، نظارت و اجرا ســازه های 
، انجام شود. تنظیم  مختلف مهندسی کشور
و تدوین این اســتانداردها، دســتورالعمل ها، 
رویه هــا و آیین نامه هــا نمایــی از کار مشــترک 
متولیــان نظــام فنــی و اجرایــی و مهندســین 
و تشــکل های مهندســی کشــور اســت کــه به 
بهترین شــکل ممکن پیشرفت دانش بشری 
و توانایــی مهندســین ایرانــی را در قالــب این 
مســتندات و الزامات برای طراحی و ســاخت 

سازه های مهندسی به نمایش می گذارند.
تجربــه نشــان داده اســت هرگاه خــارج از این 
نظــام هماهنــگ  فنــی و اجرایــی و ضوابــط 
منتشــره از ســوی ایــن نظــام، کاری در حــوزه 
صنعت احداث و ســاخت و ســاز کشور انجام 
شود، باید به انتظار بروز مخاطرات و حوادث 
باشیم. نمونه های متعددی از آن را می توان 
برشمرد که شاید نزدیک ترین مثال آن قبل از 
ساختمان متروپل را بتوان در خرابی سازه ها 
در زلزلــه غــرب کشــور در چهــار آذرمــاه 1397 
یادآور شــد. جایی که ســازه هایی که خارج از 
نظــام فنــی و اجرایی کار شــده بــود در مقابل 
زلزله مهیب غرب کشــور در اســتان کرمانشــاه 
تــاب مقاومــت نداشــتند و فروریختند و حال 
آنکه ســازه های ســاخته شــده تحــت ضوابط 
نظام فنی و اجرایی در مقابل این زلزله مهیب 
کــرده و پایدار ماندند. این  به خوبی مقاومت 
زمین لــرزه که عمق آن در ده کیلومتری زمین 
و فاصله آن تا شــهرهای ســرپل ذهــاب، قصر 

و اما متروپل
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شــیرین و گیالن غرب به ترتیــب 17، 18 و 43 
کیلومتر به قدرت 7.2 ریشتر بود و  به خوبی 

این اختالف را به نمایش گذاشت.
پس شــاید بتوان مهم ترین دلیل بروز خرابی 
بــه  ورود  قبــل  از  را  متروپــل  ســاختمان  در 
بررســی های فنــی و اجرایــی دقیق تــر در این 
کــه ایــن ســاختمان خــارج از  نکتــه دانســت 
اســتانداردهای فنی و مهندســی  بین  المللی 
نظــام  ضوابــط  چارچــوب  همیــن  و  ملــی  و 
فنــی و اجرایــی کشــور هم از حیــث طراحی و 
اجــرا پیش رفتــه بوده و این اولیــن دلیل بروز 

فاجعه متروپل است.
بــا افتخــار به این مســئله اشــاره می شــود که 
شــرکت های  ســندیکای  عضــو  شــرکت های 
ســاختمانی ایــران اصــوًال و به صورت مرســوم 
یاد گرفته اند در قالب این نظام فنی و اجرایی 
کننــد و بــا رعایــت دقیــق و  کار  و ضوابــط آن 
کارشان عمومًا  درســت اســتانداردها، نتیجه  
گون شود. البته ایمن  ســاخت سازه های گونا
بــه عنــوان میــراث مهندســی در  و مناســب 

آبادانی کشور که استوار و پابرجا مانده اند.
به ویــژه  و  ســازه ها  ســاخت  آنکــه:  دوم 
و  بلندمرتبــه  ســاختمان های  و  ابرســازه ها 
حتــی ســاختمان های بــا ابعــاد متوســط کــه 
و  فنــی  نظــر  از  هــم  پیچیدگی هایــی  بعضــًا 
مهندســی دارند، می باید توسط شرکت های 
حقوقی و شناســنامه دار طراحی و اجرا شود. 
طراحــی ایــن ســازه ها عمومًا توســط شــرکت 
صاحــب  مشــاور  مهندســی  شــرکت های  یــا 

صالحیت و اجرای آنها نیز توسط پیمانکار یا 
پیمانکاران دارای رتبه بندی و صالحیت الزم 
که توسط ســازمان برنامه و بودجه تشخیص 
می بایــد  شــده اند؛  رتبه بنــدی  و  صالحیــت 

انجام شود.
نباید کارهای مهندســی در ایــن ابعاد به غیر 
از شرکت های صاحب صالحیت و رتبه بندی 
شــده انجــام پذیــرد. نــوع و حجــم کارهــا نیــز 
بایــد متناســب بــا رتبــه و حــدود صالحیــت 
ایــن شــرکت ها باشــد. وقتــی برای ســاخت و 
ســازه های این چنین خــارج از این محدوده 
بــروز  و  شــکل گیری  ســرعت  شــود،  اقــدام 
مخاطرات و فجایع فنی و مهندسی را تسریع 
و تسهیل می کنیم و این خالف قاعده دقت و 

رعایت اصول در علم مهندسی است.
توســط  ســازه ها  ســاخت  و  طراحــی  گــر  ا
صاحــب  پیمانــکاران  و  مشــاور  مهندســان 
صالحیــت انجــام شــود و بــر کار ســاخت نیــز 
مهندسان مشــاور صاحب صالحیت نظارت 
بــه شــکل متروپــل هرگــز رخ  کننــد، خرابــی 

نخواهد داد.
ســوم: بــر اســاس بررســی های انجــام شــده 
را  دیگــر  عامــل  چهــار  حداقــل  کارشناســی 
کــه  می تــوان در ریــزش ســاختمان متروپــل 
تحــت بارهــای ثقلی خــود فرومی ریــزد موثرتر 

دانست:
1- وجود نقص هایی در طراحی.

2- کیفیت پایین ساخت.
عملکــرد  در  عمــده  نقص هایــی  وجــود   -3

سازمان ها و ارگان های مرتبط.
4- نبودن یک سیستم مناسب برای نظارت 
کــه به موقــع مخاطــرات را  در طــول ســاخت 

تشخیص دهد و متناسب تصمیم بگیرد.
  برای بررســی بهتر موضوع الزم اســت نگاهی 
اجمالــی به مشــخصات فنــی و البتــه مراحل 
ساخت، ساختمان متروپل آبادان بیاندازیم. 
در ســال 93 ایــده ســاخت ســاختمان مذکور 
در قالب مشــارکت شــهرداری شــهر آبــادان با 
بخــش خصوصــی بــرای در اختیار قــراردادن 
تعــدادی از قطعات زمین های شــهرداری در 
محــدوده مرکــز شــهر شــکل می گیــرد. هدف 
ک  امــال از  بهینــه  اســتفاده  فعالیــت  ایــن  از 
شهرداری به منظور ایجاد تلفیقی از پارکینگ 

 متروپل فروریخت چون خارج از 
قواعد و ضوابط فنی و مهندســی 
و به تعبیــر بهتر نظام فنی اجرایی 
کشــور در حال ساخت بود اما در 
قالب روال درست شاهد متروپل 
نخواهیم بود و می ماند مقصران 
حادثــه کــه بی تردیــد مســئولین 
مرتبط، ســرمایه گذار، سازندگان، 
طراحــان و ناظران کــم صالحیت 
و ســاده اندیش آن در نهادهــا و 
شرکت های درگیر همه در رخداد 
ایــن حادثــه مســئول هســتند و 
قطعــًا در مقابــل مراجــع قانونی 

کشور پاسخگو خواهند بود 
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طبقاتی و واحدهای تجاری در مرکز شــهر آبادان بود. در فرم 
تهیه نقشه صادره در 1395/4/30 از سوی شهرداری آبادان، 
بــه ســاخت متروپل شــامل زیرزمین، همکف و هشــت طبقه 

باالی همکف )مجموعًا ده سقف( اشاره شده است.
در  سه ســاله  اعتبــار  بــا  متروپــل  ســاختمان  پروانــه  اولیــن 
1396/4/27 صادر می شــود؛ اما در 1399/1/26 با توجه به 
اصالحاتــی کــه اعمال می شــود، تعداد طبقــات باالی همکف 
به ده طبقه و به عبارتی در مجموع 12 ســقف تغییر می یابد. 
این ســاختمان دارای شــالوده از نوع گســترده بــه ارتفاع یک 
متــر، سیســتم باربــر جانبــی از نــوع دیــوار باربــر برشــی بتنی، 
سیستم باربر ثقلی از نوع ستون های فوالدی به همراه سقف 
مجــوف، نوع ســتون دوبل IPE به همــراه ورق های تقویت )با 

جوشکاری ورق های تقویت به صورت ناپیوسته( بوده است.
طبــق ادعــای ســایت شــرکت ســرمایه گذار از مزیت هــای ایــن 
ســاختمان اجــرای آن بــا دهانه هــای 16 متر متوالی و ســقف 
مجوف بوده که از این منظر این ســازه را با ســازه های مشــابه 
متفاوت می کرده اســت. البته مشخص گردید این موردی که 
سرمایه گذار به عنوان یکی از اصلی ترین مزیت های ساختمان 
موصــوف برمی شــمرد و در واقع به یکــی از نقاط ضعف اصلی 
ساختمان بدل گردید، زیرا استانداردهای این موارد به دقت 
و درســتی در طراحی و اجرای این ســاختمان با این دهانه و 
با ســقف مجوف رعایت نشــده بود. بنابراین بــه خوبی واضح 
اســت کــه عــدم رعایــت دقیــق اســتانداردها و آیین نامه های 
بین المللــی و ملــی در ســاخت چنیــن ســازه هایی می توانــد 
برتــری و مزیت هــای ظاهــری و حتــی تبلیغاتــی را بــه حوادث 
کنــد، هماننــد آنچــه در مــورد  و فاجعــه ای در واقعیــت بــدل 

متروپل آبادان شاهدش بودیم.
اما در خصوص طراحی این ســازه، طرح اولیه این ساختمان 
بر اســاس ســازه قاب خمشــی فوالدی با سقف عرشه فوالدی 
طراحــی شــده بــود. پــس از آن بــه درخواســت ســرمایه گذار 
طراحی برای اســکلت بتنــی با ســقف های تیرچه بلوک انجام 
می شــود، امــا در نهایت ســاختمانی کــه از ابتدا اجرا می شــود 
تلفیقــی از ســتون های فــوالدی، دیــوار برشــی بتنــی و ســقف 
مجوف بود. بررســی مدارک موجود نشــان می دهد که شرکت 
طــراح اولیــه ســازه، در اســفند 1396 در حالی کــه عملیات در 
پی ســازی بوده اســت از ادامه همکاری انصــراف می دهد. در 
مهرماه ســال 1398 نظام مهندسی آبادان مسئولیت طراحی 
و نظارت ساختمان را بر عهده گروه دیگری می گذارد. در این 
زمان طبقات زیرزمین، همکف، اول و دوم اجرا شده بود. این 
گــروه نیز به دلیل عدم توجه ســرمایه گذار به مســایل و نکات 

فنی در دی ماه 1398 از ادامه همکاری انصراف می دهند.
در خردادماه سال 1399 سازمان نظام مهندسی آبادان طراح 
و ناظــر جدیــدی بــرای پروژه معرفــی می کند. ایــن همه تغییر 

سرمقاهل
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در سیســتم طراحــی و نظــارت یــک ســازه آیا 
نتیجــه ای جز گم شــدن مســئولیت ها و عدم 
توجه به جزییات فنی و مخاطرات مهندسی 

را در بر نخواهد داشت؟
گزارش هــای  اســاس  بــر  اســت  ذکــر  شــایان 
موجــود در زمان رفت وآمد طراحان و ناظران 
متعــدد به این پــروژه مخاطراتی مانند وجود 
خیــز بیــش از حد معمــول در یکــی از تیرها و 
سقف اجرا شده در محل ورودی رمپ وجود 
داشــت که حتی در بازدیدی توسط معاونت 
امور سرمایه گذاری و مشارکت های اقتصادی 
 1399/10/20 حــدود  در  آبــادان  شــهرداری 
گــزارش می شــود؛ ولــی متاســفانه از  دیــده و 
دیــد طراح و ناظر وقت پروژه مغفول و پنهان 
طــراح  و  ناظــر  از  مذکــور  معاونــت  و  مانــده 
کــه در این خصوص گزارش کامل  می خواهد 

و جامعی تهیه و ارائه کند.
پــس از ایــن درخواســت طــراح و ناظــر وقــت 
پــروژه مــوارد بســیار و بیشــتری از نقص قابل 
مشــاهده را گزارش می کند که ابعاد آن بســیار 
وســیع تر از خیــز بیــش از حــد تیرها و ســقف 
ورودی رمــپ اســت کــه تــا آن تاریــخ اصــًا به 
آن اشــاره ای نشــده بــود. در ایــن گــزارش بــه 

وجــود ترک هــای خمشــی در تیرهــا، وجــود 
تــرک  مشــاهده  مجــوف،  دال هــای  پیچــش 
در دیوارهــای پیرامونــی رمــپ بــه دلیــل خیز 
زیــاد تیرهــا و از همه مهم تر کمانــش برخی از 
ســتون ها یا ورق تقویــت آنها به دلیل بارهای 
زیــاد ثقلــی و نهایتــًا تقاضــای توقــف ســاخت 

اشاره شده است.
 1401/2/6 تاریــخ  در  ناظــر  بعــدی  گــزارش 
اشاره به گسترش بیشتر آسیب های سازه ای 
داشته و درخواســت توقف فعالیت اجرایی و 
مقاوم سازی کامل ساختمان را مطرح می کند 
و باالخــره ســاختمان متروپــل در 1401/3/2 
فرومی ریــزد. ذکــر این نکته ضروری اســت که 
گزارش هــای موجــود در  مطابــق مکاتبــات و 
حالــی کــه پروژه در حال ســاخت بــوده اما در 
فواصل طوالنی از داشــتن طراح و ناظر ســازه 

و معماری بی بهره بوده است!
خودتــان ایــن روال معیــوب کاری را مقایســه 
بفرمایید با پروژه های که توســط شرکت های 
مشــاور و پیمانــکار حقوقــی رتبــه دار و تحت 
نظام فنی و اجرایی، انجام شــده و می شوند. 
آیا به ضرس قاطع چنین پدیده ای در اجرای 
پروژه هــای انجــام شــده تحــت نظــام فنــی و 

این روال معیوب کاری را مقایسه 
بفرمایید با پروژه های که توســط 
شــرکت های مشــاور و پیمانــکار 
حقوقی رتبه دار و تحت نظام فنی 
و اجرایی، انجام شده و می شوند. 
آیا به ضرس قاطع چنین پدیده ای 
در اجرای پروژه های انجام شــده 
تحــت نظام فنــی و اجرایــی و به 
ویــژه توســط شــرکت های عضو 
را  ایــران  ســاختمانی  ســندیکای 
می توان شــاهد بــود؟ به کارگیری 
هرکدام از عوامل طراحی، نظارت 
و اجــرا در پروژه عالوه برداشــتن 
کســب  و  الزم  صالحیت هــای 
معیارهای متناسب با کار از سوی 
این عوامل، اصــواًل در قالب یک 
ساختار و یک نظام فنی و اجرایی 
مبتنی بر ضوابــط، آیین نامه ها و 
دســتورالعمل ها یا به تعبیر بهتر 
قوانیــن امتحــان شــده کارآمــد، 
اینکــه  نــه  می شــود؛   انجــام 
یــک پــروژه مهندســی تبدیل به 

محل بر و بیا گردد!
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1-   در تهیــه ایــن ســرمقاله از گــزارش تیرماه 1401 موسســه بیــن المللی زلزله و مهندســی زلزله تحت عنــوان »نگاهی به حادثه فروریزش ســاختمان 
متروپل آبادان« استفاده شده است.

اجرایــی و بــه ویــژه توســط شــرکت های عضــو 
سندیکای ساختمانی ایران را می توان شاهد 
بــود؟ به کارگیــری هرکــدام از عوامــل طراحــی، 
برداشــتن  عــالوه  پــروژه  در  اجــرا  و  نظــارت 
معیارهــای  کســب  و  الزم  صالحیت هــای 
متناســب بــا کار از ســوی ایــن عوامــل، اصــوًال 
در قالــب یــک ســاختار و یــک نظــام فنــی و 
و  آیین نامه هــا  ضوابــط،  بــر  مبتنــی  اجرایــی 
قوانیــن  بهتــر  تعبیــر  بــه  یــا  دســتورالعمل ها 
امتحان شده کارآمد، انجام می شود؛ نه اینکه 
یــک پروژه مهندســی تبدیل به محــل بر و بیا 

گردد!
گــر در پروژه هــای نظــام فنــی و اجرایــی یــک  ا
قطعــًا  شــود،  انتخــاب  پیمانــکار  یــا  مشــاور 
معیارهــای  کنتــرل  ســطوح  باالتریــن  تحــت 
و  قوانیــن  در  شــده  تصریــح  تجربــی  و  فنــی 
آیین نامه هــای موضوعــه مراحــل انتخاب آن 
بــه صــورت قانونمنــد انجــام می شــود حتــی 
چنانچه به دالیلی جابه جایی آنها نیز مدنظر 
باشد با همین دقت و طی همان مسیر دقیق 
ایــن جابه جایی عوامل فنــی در پروژه صورت 
می گیــرد. ضمنــًا این همــه رفت وآمد طراحان 
مختلف با گم شــدن مســئولیت آنهــا قطعًا در 
چنیــن نظام فنــی و اجرایی مطلقــًا و محتمًا 

اتفاق نمی افتد.
تغییــرات  می دهــد  نشــان  فــوق  توضیحــات 
ایجاد شده در طراحی اولیه و تغییرات مداوم 
در مســیر ســاخت، بدون وجود یک سیستم 
کارآمــد طراحــی و نظارت ســهم بــزرگ و دلیل 
قابل توجهــی در رخــداد ایــن فاجعــه داشــته 

است.
 امــا در اجرا نیز کیفیت کار متروپل بر اســاس 
بررسی های انجام شده و گزارش های موجود 
آرماتورهــا  مشــاهده  اســت.  نبــوده  مناســب 
کــف دال مجــوف، انجــام مــداوم تقویــت  در 
اعضاء و اصالح جوشــکاری ورق های کمانش 
یافته ستون ها، مشــاهده خیز به وجود آمده 
بیــش از حد مجاز در برخی تیرها و همچنین 
محــل  در  پــروژه  فــوالدی  قطعــات  ســاخت 
شــده  انجــام  قطعه قطعــه  به صــورت  کارگاه 

کیفیــت نــازل ساخته شــده اند، همگــی  کــه با
کار و نبود یک سیستم  نشانگر کیفیت پایین 
دقیق نظارت و اجرا است. انجام فعالیت های 
مــداوم بهســازی و تقویــت و ایجــاد تغییــرات 
ســازه ای بــدون توجــه بــه مولفه هــای فنــی و 

ایمنی را نیز می توان به این مسئله افزود.
حــال  نکتــه اساســی ایــن اســت تــا وقتــی که 
روال کار درســت و اصولــی مبتنــی بــر معیارها 
و اســتانداردهای بین المللــی و ملــی نباشــد 
هــم ســرمایه و هم جــان مــردم در مقابل این 
مسائل در معرض تهدید و زوال قرار می گیرد؛ 
بنابراین باید به انجام کارها صرفًا تحت اصول 
و قواعــد درســت مهندســی تــن داد و بــه آن 
کرد. سندیکای شرکت های ساختمانی  عمل 
کید داشــته  ایــران همــواره بــر ایــن مســئله تا
در  الزم  و  اساســی  اصــل  یــک  را  آن  و  اســت 
اجرای هر ســازه مهندسی دانسته و می داند. 
کارفرمایی چون  در این رهگذر ســازمان های 
شــهرداری آبادان و دیگر نهاد و ســازمان های 
مرتبط حتی نظام مهندســی کشــور  هم باید 
کیــد داشــته و بــه آن  بــه رعایــت ایــن اصــل تا
عمــل  کرده و همواره عمــل نمایند. باید تمام 
این ســازمان ها ملزم شــوند از اســتانداردها و 
ضوابط  مشخص شده تهیه شده وموردتایید 
کننــد کشــور فعالیــت   نظــام فنــی و اجرایــی 
از بکارگیــری مشــخصات فنــی  و اجرایــی  و   
اجتنــاب  شــدت  بــه  ضوابــط  ایــن  از  خــارج 

نمایند.
اما این نکته نیز قابل توجه اســت که صنعت 
درســت تر  تعبیــر  بــه  یــا  کشــور  ســاختمان 
صنعت احداث کشــور در حوزه ساخت و ساز 
دســتاوردهای بزرگی داشته اســت که باید به 
آنهــا پرداختــه شــود و آنهــا را برای مــردم بازگو 
کرد تا بدانند توان مهندســی کشور تا چه حد 
باالســت و نبایــد با یک کار خــارج از روال این 
دستاوردها را کوچک شمرد و به انتقاد از آنها 

پرداخت.
گرچه با یک فاجعه مانند متروپل توجه همه  ا
به این مقوله جلب می شود اما نمی توان توان 
مهندســی واقعی کشــور را در متروپل خالصه 

ســرمایه گذاران  ســازندگان،  از  انتقــاد  کــرد. 
خــود، به جــای  متروپــل  دســت اندرکاران   و 
 بایــد  مقصرین و مســببین ایــن حادثه بزرگ 
و غم بــار  هــم بــه  وقتــش شناســایی و تأدیب 
شــوند، امــا دســتاوردهای بزرگ نبایــد لوث و 

کم اهمیت جلوه داده شود.
متروپــل فروریخــت چــون خــارج از قواعــد و 
ضوابــط فنــی و مهندســی و بــه تعبیــر بهتــر 
نظــام فنــی اجرایــی کشــور در حــال ســاخت 
بــود اما در قالب روال درســت شــاهد متروپل 
نخواهیــم بــود و می ماند مقصــران حادثه که 
 ، ســرمایه گذار مرتبــط،  مســئولین  بی تردیــد 
ســازندگان، طراحــان و ناظــران کم صالحیت 
و ســاده اندیش آن در نهادهــا و شــرکت های 
درگیــر همــه در رخــداد ایــن حادثــه مســئول 
هستند و قطعًا در مقابل مراجع قانونی کشور 

پاسخگو خواهند بود.

ایــن فجایــع  آنکــه دیگــر شــاهد  امیــد  بــه 
نباشیم.(1) 

صنعت ســاختمان کشــور یا به تعبیر 
درســت تر صنعــت احداث کشــور در 
حوزه ســاخت و ســاز دســتاوردهای 
بزرگی داشــته اســت که بایــد به آنها 
پرداختــه شــود و آنهــا را بــرای مردم 
بازگــو کــرد تــا بدانند توان مهندســی 
کشــور تا چه حد باالست و نه باید با 
یک کار خارج از روال این دستاوردها 
را کوچــک شــمرد و بــه انتقــاد از آنها 

پرداخت.

انتقاد از ســازندگان، ســرمایه گذاران 
به جــای  و دســت اندرکاران متروپــل 
مســببین  و  مقصریــن  بایــد  خــود، 
ایــن حادثــه بــزرگ و غم بــار  هم به  
وقتــش شناســایی و تأدیــب شــوند، 
اما دســتاوردهای بــزرگ نباید لوث و 

کم اهمیت جلوه داده شود.

سرمقاهل
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مسائل بسیار کلیدی که توسط نمایندگان سندیکای شرکت های ساختمانی ایران، سندیکای تاسیساتی و صنعتی ایران و انجمن اپک 
در اولین مالقات با معاونت جدید فنی و امور زیربنایی سازمان برنامه وبودجه کشور مطرح شد

حل مسائل صنفی 
در چارچوب منافع ملی

و  برنامــه  بــزرگ پیمانــکاری در ســازمان  بــه همــراه نماینــدگان تشــکل های  9 خــرداد نماینــدگان ســندیکا  وز دوشــنبه  ر
که با حضــور جناب آقای  کننــد. در این دیدار  ح  بودجــه حاضــر شــدند تا مســائل و مشــکالت مبتالبه پیمانــکاران را مطر
یربنایی ســازمان، جناب آقــای دکتــر قانع فر رئیــس محترم امــور نظام فنی  مهنــدس امانــی معاونــت محتــرم فنــی و امــور ز
و اجرایــی ســازمان، جنــاب آقای مهنــدس امینی ریاســت محترم واحد تشــخیص صالحیــت امور پیمانکاران و مشــاوران 
دفتــر نظــام فنــی و اجرایی و جناب آقای دکتر شــکیبایی معاونت محترم امور نظام فنی و اجرایی ســازمان برنامه وبودجه 
گفته شــد، بلکه   که نــه تنها از چالشــهای موجود در حــوزه صنعت احــداث  ح شــد  کشــور برگــزار شــد مباحــث مهمــی مطر

راه حل هــای پیشــنهادی را از زبان فعاالن این حوزه به همراه داشــت.

در ابتــدای این دیدار جنــاب آقای دکتر قانع فر 
ســازمان  اجرایــی  و  فنــی  نظــام  امــور  رئیــس 
برنامه وبودجه کشــور بــا بیان این که دوســتان 
پیمانکار ما پس از معارفه شما عالقه مند بودند 
با معاونت جدید دیدار کنند و آشنایی بیشتری 
داشته باشند، عنوان کرد: نمایندگان 5 تشکل 
بــزرگ پیمانــکاری کشــور در این جلســه حضور 
دارند تا مســائل مربوط به صنف خود را مطرح 

کنند. 
امیدوارم همانگونه که در دیدار با مشــاوران 
به نتایج خوبی رســیدیم از گفتگوهای امروز 

نیز نتایج خوبی حاصل شود. 

حل مسائل صنفی در چارچوب منافع ملی
در ادامــه مهنــدس بهمــن دادمــان رئیــس 
شــرکتهای  ســندیکای  مدیــره  هیــات 
ســاختمانی ایــران ضمــن تبریک بــه معاون 

جدیــد ســازمان و تقدیــر از زحمــات معاون 
آرزوی  شــما  بــرای  مــا  کــرد:  عنــوان  قبلــی 
موفقیت و صبوری داریم چرا که فعًا وضعیت 
مناسبی برای عمران و صنعت احداث وجود 
ندارد. در شــرایط کنونــی جامعه پیمانکاری 
کشــور بــا مضایــق و محدودیتهــای فراوانــی 
کــه جنابعالــی بــه آن اشــراف  روبــرو هســت 
دارید. مشــکالت زیــادی وجــود دارد ولی ما 
همــواره در جهــت حــل مســائل صنفــی در 
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کثری  چارچــوب منافع ملی و در تعامل حدا
کرده ایــم و  تــالش  بــا نظــام فنــی و اجرایــی 
کان به تالش خود ادامه خواهیم داد. از  کمــا
دکتر قانع فر و همکاران ایشان نیز متشکریم 
کــه با تعامل خوب، امــکان طرح و همفکری 
مســائل صنــف را فراهم کرده انــد. امیدواریم 
بــا حضــور شــما این تعامل شــکوفاتر شــود و 
مــا شــاهد یکدســتی کامل در برطــرف کردن 
توســعه  و  پیشــرفت  بــرای  موجــود  مســائل 

باشیم. 
بیشــتری  جلســات  امیــدوارم  افــزود:  وی 
و  باشــیم  شــما  خدمــت  در  ازاین دســت 
وظایــف خــود را در جهــت توســعه پایــدار و 
آبادانــی کشــور در تعامــل بــا ســازمان برنامه 

ادامه دهیم. 

کارهای ساختمانی
 به اهل آن سپرده شود 

دبیــر  گالبتونچــی  ج  ایــر دکتــر  ادامــه  در 
ایــران  ســاختمانی  شــرکت های  ســندیکای 
نیز ضمن اشــاره به تعامل مســتمر ســندیکا 
بــا نظــام فنی و اجرایــی عنوان کــرد: پیش از 
هر ســخنی الزم می دانم حادثه متروپل را به 
مردم شریف آبادان تسلیت عرض کنم و برای 
را مســئلت  روح درگذشــتگان علــّو درجــات 
در  ســاختمانی  کارهــای  امیــدوارم  نمایــم. 
جای جــای ایران به اهل آن ســپرده شــود تا 

شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم. 
وی در ادامه عنوان کرد: الزم است تصویری از 
صنعت احداث در اقتصاد کشور در دو حوزه 
کالن و نظام فنی و اجرایی داشته باشیم. در 
حــوزه نظام فنی و اجرایی بــه مواردی مانند 
ضــرورت تســریع ابــالغ شــاخص های تعدیل 
 ، بهــار فصــل  بــرای  ماهانــه  تعدیــل  به ویــژه 
تحلیلی از اضافه شدن حقوق و دستمزد که 
چه به روز پیمانکاران آورده اســت، مشکالت 
اســناد خزانه، مشــکالت آیین نامه تشخیص 
صالحیت، لزوم تخصیص مناســب اعتبارات 
بــه دلیل شــرایط موجــود، و شــرایط عمومی 
کــرد و توضیحاتــی را  پیمــان اشــاره خواهــم 
ارائــه خواهــم نمود. در بحث حــوزه کالن نیز 
بــه مــواردی مانند نامشــخص بــودن متولی 
و  تولیــد  واژه   تفکیــک   ، کشــور پیمانــکاری 
خدمــات در مــورد پیمانکاران، بهــا دادن به 
بحث مشــارکت عمومــی و خصوصی با توجه 
بــه بودجــه عمرانی، لــزوم و ضــرورت دریافت 
تشــکل های  و  خصوصــی  بخــش  نظــرات 
اقتصــادی، اصــالح قوانین خصوصی ســازی، 
و بحث هــای مربــوط بــه صــدور خدمــات و 
مهندسی ارائه خواهم داد. در این خصوص 
موارد مذکور را در قالب یک فایل پاورپوینت 

به سمع و نظر شما می رسانم.

گالبتونچــی در خصوص وضعیت اشــتغال 
کرد: جمعیت بیکار باالی  در کشــور اشاره 
کشور بر اساس اطالعات مرکز آمار  15 سال 
ایــران از بهار 1398 تا زمســتان ســال 1400 
2 میلیــون نفــر اضافه شــده  تقریبــًا حــدود 
خ بیــکاری هم بــه همیــن ترتیب  اســت. نــر
خ بیکاری در قشــر  کرده اســت. اما نر تغییر 
تحصیل کــرده اضافه شــده و از بهــار 1400 تا 
زمســتان 1400 حدود2 درصد بــه جمعیت 
اضافه شــده  کشــور  بیــکار  غ التحصیــل  فار
کــه نشــان  42 درصــد رســیده  بــه  اســت و 
می دهــد بایــد تدبیری برای اشــتغال آن ها 
صــورت بگیــرد. بــا توجــه بــه آنچــه شــما در 
 ، کشــور برنامه وبودجــه  ســازمان  ســامانه 
ثبــت می کنید 55 هــزار شــرکت پیمانکاری 
مشــاور  مهندســی  شــرکت    300 و  و3هــزار 
گر بخواهیم به همه این شــرکت ها  داریم. ا
همــت  هــزار   5 حــدود  بایــد  بدهیــم  کار 
تعریــف  بودجــه  دالر  میلیــارد   200 معــادل 
عمــًا  کشــور  کنونــی  شــرایط  در  کــه  کنیــد 

نیست.  ممکن 
 90 در  پیمانــکاری  شــرکت های  افــزود:  وی 

هــزار رشــته - رتبــه تائید صالحیت شــده اند 
که بیشــترین تجمــع شــرکت های رتبه بندی 
شــده به گــواه آمار در تهران بــوده  و کمترین 
آن در اســتان قــم و خراســان جنوبــی دیــده 
می شود. رشد تعداد شرکت های پیمانکاری 
از ســال 1397 تــا 1399 حــدود 13 درصــد، از 
ســال 1399 تا 1400 حدود 8 درصد و از سال 
1400 تــا 1401 حــدود4/5 درصد اضافه شــده 
اســت، بــه عبارتــی هرســال بــر ایــن ظرفیــت 
در  پیمانــکاران  تعــداد  اســت.  اضافه شــده 
ســال  1397 حــدود 40 هــزار بــوده کــه امــروز 
البتــه  اســت.  رســیده  شــرکت  هــزار   55 بــه 
بیشــتر ایــن شــرکت ها رتبــه 5 هســتند یعنی 
کــه  نیروهایــی جــوان و دانشــگاهی هســتند 
کارهای  شرکت تاســیس می کنند و بیشتر به 
گرایش  ســاختمانی، آب و راه عالقه مندنــد و 
کمتــری بــه کارهای تاسیســات و نفت دارند. 
درمجمــوع بیش از 95 درصــد از پیمانکاران 
در رتبه هــای 2 تــا 5 حضــور دارنــد. در مــورد 
مهندســان مشــاور نیز حــدود 70-80 درصد 

تجمع در رتبه 3 است. 
کــرد: بــا توجه بــه بررســی ما در  وی تصریــح 
سندیکا در مورد مشاغل صنعت پیمانکاری 
که بیمه تامین اجتماعــی پرداخت می کنند، 
پیمانــکاران به طــور مســتقیم 2/5 میلیــون 
گــر در هــر  کرده  انــد. ا کار  نفــر را مشــغول بــه 
 10 باشــند حــدود  نفــر عضــو  خانــواده ای 4 
مــا  کار  از  کشــور  جمعیــت  از  نفــر  میلیــون 
غ التحصیــالن  متاثــر می شــوند. در مــورد  فار
مهنــدس  هــزار   230 ســالی  دانشــگاهی، 
کشور داریم  غ التحصیل از دانشــگاه های  فار
ایــاالت  از  جمعیــت  ســرانه  بــه  نســبت  کــه 
متحــده آمریــکا و روســیه هــم بیشــتر اســت. 
چیــن و ترکیــه در ایــن جــدول  جزو 10 کشــور 
غ التحصیالن مهندســی  با باالترین تعداد فار
در ســال نیســتند امــا بعــدًا بــه شــما خواهم 
گفــت کــه آن هــا بــا اهمیــت دادن بــه بخــش 
خصوصی چه دستاوردهایی در حوزه صدور 

خدمات فنی و مهندسی داشته اند.

دانشــگاه های  تعــداد  گفــت:  گالبتونچــی 
ایــران از مجمــوع 10 کشــور برتــر دنیــا بیشــتر 
کــه2400 دانشــگاه  اســت. نســبت بــه چیــن 
تعــداد2600  بــا  مــا  دانشــگاه های  نیــز  دارد 
دانشــگاه بیشــتر اســت. نکتــه  اینجاســت که 
کشــور در  5 هــزار میلیــارد تومــان از بودجــه 
ایــن بخــش هزینه می شــود و نتیجــه  کار آن 
غ التحصیــالن بیــکار آن هــم با حــدود 42  فار

مهندس دادمان: 
در شرایط کنونی جامعه پیمانکاری 

کشور با مضایق و محدودیتهای 
فراوانی روبرو هست. مشکالت 

زیادی وجود دارد ولی ما همواره 
در جهت حل مسائل صنفی در 

چارچوب منافع ملی و در تعامل 
حداکثری با نظام فنی و اجرایی 

تالش کرده ایم

نشست
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غ التحصیالن است.   درصد از کل فار

افزایش دستمزد، 
شوک 51 درصدی 

به پروژه های عمرانی
ســاختمانی  شــرکت های  ســندیکای  دبیــر 
ایران در زمینه افزایش حقوق و دستمزد نیز 
کرد: با توجه به جدول افزایش حقوق  عنوان 
گر در سال 1400  و دستمزد سال 1401-1400، ا
فــردی 2 میلیــون و 600 هــزار تومــان حقــوق 
میلیــون   4 حــدود  مزایــا  ســایر  بــا  می گرفتــه 
کــه امســال بــا توجــه  تومــان می شــده اســت 
بــه افزایــش پایــه حــدود 6 میلیــون و 300 هزار 
تومــان می شــود که حــدود69 درصــد افزایش 
کــه بــا مزایــا 59 درصد می شــود.  حقــوق دارد 
کارگاه هــای مــا افــراد متخصصــی هســتند  در 
کــه حقــوق آن هــا تــا 28 میلیــون تومــان  هــم 
گــر فراوانی  می رســد و میانگیــن را بایــد دیــد. ا
دســتمزدها را ببینید 30 درصد کارگری و سایر 
کــه حــدود 6-10 میلیون تومان اســت،  آن هــا 
حدود 51 درصد حقوق هــای ما افزایش یافته 
اســت. بــه عبارتــی در آغــاز ســال، 51 درصــد 
شــوک به پروژه های عمرانی واردشــده اســت. 
شــما می خواهید آن را با تعدیل ســه ماهه ای 
کــه آبــان یا آذرمــاه بیــرون خواهد آمــد جبران 
کنیــد، کمــا اینکه تا صورت وضعیت شــود و به 
ذی حسابی برود بیشــتر از اینها طول خواهد 
کشــید و حتــی بــه پایــان ســال می رســد و این 
تــازه مربــوط به شــش ماه اول ســال اســت که 
گر اعتبار وجود داشــته باشد،  در پایان ســال ا

کرد. دریافت خواهند 
وی تصریح کرد: پیمانکاران باید این شوک را 
تحمل و پرداخت کنند! اما ســوال اینجاســت 
کــه از کجــا و از چــه منبعی پرداخــت کنند. در 
بحث مهندسی و ساخت 25 درصد دستمزد 
در بهــای تمام شــده تاثیــر می گــذارد، نــرخ ارز 
کــه تاثیــر  و قیمــت مصالــح و ... هــم هســتند 
دارند. اما در مورد تاثیری که دستمزد دارد، با 
مقایسه نرخ تورم و دستمزد می بینید که اینها 
در هــم تنیده اند و با هــم ارتباطات تنگاتنگی 
دارنــد و تغییــرات آن ها به هم وابســته اســت. 
دســت  دســتمزد  روی  کــه  ایــن  محــض  بــه 
می گذارید تورم هم تاثیر می پذیرد یعنی با باال 
رفتن دستمزد تورم هم باال می رود یعنی شما 
اول سال به حقوق دست می زنید و آخر سال 
تورم را می گیرید اما ببینید در طول ســال چه 

به روز فعاالن اقتصادی می آید. 

دیگــر  مــا  طرفــی  از  گفــت:  ســندیکا  دبیــر 
نمی توانیــم کارگــر و مهنــدس بــه تعــداد کافی 
گهــی اســتخدام  پیــدا کنیــم. همــه جــا پــر از آ
اســت در نتیجــه تقاضــا باالســت. کارگــر بــرای 
گر باشد دستمزد  کارهای عمرانی کم است و ا
آن بــاال اســت. یکــی از علت هــا ایــن اســت که 
می تواننــد  راحتــی  بــه  مهندســان  و  کارگــران 
آمــار  مــن  کننــد.  اســتفاده  بیــکاری  بیمــه  از 
استفاده کنندگان از بیمه بیکاری سال 1400 را 
گرفته ام، حدود 300 هزار نفر بیمه شده تامین 
اجتماعــی هســتند کــه در ســال 1400 از بیمــه 
کردنــد. دســتمزد آن هــا در  بیــکاری اســتفاده 
بیمه بیکاری حدود 55 تا 80 درصد دستمزد 
شــاغلین  متوســط  به طــور  اســت.  شــاغلین 
حــدود 5/5 میلیــون تومــان در مــاه حقــوق 
می گیرنــد، بــر ایــن اســاس متوســط دریافتــی 
بیــکاری حــدود  از بیمــه  کننــدگان  اســتفاده 
67/5 درصد حقوق متوســط شاغلین است. 
یعنــی شــما بــا توجــه بــه تعــداد آن هــا ماهانه 
حــدود 1100 میلیــارد تومان از بیمه بیکاری به 
آن هــا می دهید که با لحــاظ عیدی حدود 14 
گر آن ها  هزار میلیارد تومان در سال می شود. ا
کار می کردند عــالوه بر این که شــما  پیــش مــا 
14هــزار میلیارد را نمی دادید ما 30 درصد هم 
حق بیمه آن ها را به سازمان تامین اجتماعی 
می دادیــم یعنی 18 هزار میلیارد تومان دولت   
هزینــه  آن هــا،  بــه  پرداخــت  بابــت  ســال   در 
کــه در نهایــت آن هــا بیمــه بیــکاری  کنــد  مــی 
بگیرنــد و کار نکننــد یــا در نهایــت در جاهــای 

کنند! کار  دیگری مانند اسنپ 

کــه دولــت  وی افــزود: یعنــی بــه جــای ایــن 
افزایــش حقــوق بدهــد و آن را تــا اتخــاذ یــک 
گــردن فعــاالن اقتصــادی  راهــکار جبرانــی بــه 
کنــد. مــا  بیانــدازد بایــد ایــن بحث هــا را حــل 
کارگــران و مهندســان اضافــه کاری و حــق  بــه 
کاری و حــق  از اضافــه  ماموریــت می دهیــم. 
ماموریــت ســازمان تامین اجتماعــی بیمه کم 
می کنــد کــه مــا می گوییــم حداقــل ایــن عــدد 
را کــه کــم می کنیــد به خــود آنــان بازگردانید یا 
مثال ســبد ارزاق غیر نقدی بــه آن ها بدهید یا 
 ســقف معافیت مالیاتی آن هــا را باال ببرید ولی 
حقــوق را در ابتــدای ســال به این شــکل و به 
 ایــن نســبت افزایش ندهید زیرا بســیار تورم زا
  اســت. بــه نظــر مــی رســد عملکــرد ســازمان
 تامیــن اجتماعــی هم بایــد با کمک ســازمان 

برنامه وبودجــه تغییر یابد چون عالوه بر همه 
این فشــارها، ســازمان تامین اجتماعی فشــار 
زیــادی بــر فعاالن بخــش خصوصــی در زمینه 
مســائل بیمه ای مــی آورد. ما تاثیــرات افزایش 
جهشــی حقــوق را بــه آقــای دکتــر میرکاظمــی 
بــدون  افزایــش حقــوق  کــه  کردیــم  منعکــس 
کمک به فعاالن اقتصادی که بتوانند مشــکل 
را کنتــرل کننــد می توانــد چــه تبعاتــی داشــته 
باشد. قطعا تعدیل نیروی کار را به همراه دارد. 
ضد اشتغال و همراه با تورم است. پیش بینی 
کــردن افزایش قیمــت اقالم  مــا بــدون اضافــه 
جــاری، حداقــل ایجــاد60 درصد تورم اســت. 
کارگــران، اخــذ  راهــکار مــا بخشــیدن مالیــات 
 ، مالیــات از همــه قطب های اقتصادی کشــور
تغییــر شــیوه ابالغ شــاخص های تعدیــل و ... 

است. 
کنتــرل سیســتم  گفــت: بــرای  دبیــر ســندیکا 
و  عاجــل  تصمیــم  یــک  در  بایــد  پیمانــکاری 
قطعی شــاخص های تعدیل موقت ماهیانه و                        
شــاخص های قطعی در پایان ســه ماهه ابالغ 
شــود چون امــکان کنترل کارگاه بــا این حجم 
کار و این افزایش ها عمال وجود ندارد. شــایان 
ذکر اســت که تعدیل ســه ماهه سوم و چهارم 
ســال 1400 نیز تا کنون ابالغ نشــده که باید در 

خصوص ابالغ آن تسریع شود.

اوراق مّدت دار است 
اما پرداخت ما نقدی است

اســناد  زمینــه  در  گالبتونچــی  ج  ایــر دکتــر 
بــه   1395 ســال  از  کــرد:  عنــوان  نیــز  خزانــه 
فعاالن اقتصادی اســناد خزانه داده شد. اول 
گفتــه شــد از بــازه زمانی تاریخ انتشــار تا تاریخ 
سررســید، حفظ قدرت خرید تعلق نمی گیرند 
شــرکت های  ســندیکای  پیگیــری  بــا  امــا 

دکتر گالبتونچی:
برای کنترل سیستم پیمانکاری 

باید در یک تصمیم عاجل 
و قطعی شاخص های 

تعدیل موقت ماهیانه و      
شاخص های قطعی 

در پایان سه ماهه ابالغ شود 
چون امکان کنترل کارگاه با این 

حجم کار و این افزایش ها
 عمال وجود ندارد.
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ســاختمانی و دیگــر تشــکل های مرتبــط بــازه 
زمانــی اصالح شــد ولــی در ســال 1396 گفتند 
ســال  دوبــاره  می دهنــد.  ســود  درصــد   8 تــا 
1397 گفتنــد 10 تــا 15 درصــد می دهنــد امــا از 
تاریــخ مســجل شــدن بدهی تــا تاریخ انتشــار 
گفتیــم یعنــی چــه؟  را ســود نمی دهنــد. بعــد 
پرداخــت  و  می دهیــد  مــدت دار  اوراق  شــما 
صورت وضعیــت را موکــول بــه آینــده می کنیــد 
در حالی که ما نقد پرداخت کردیم. آخر سال 
1397 باالخــره قبــول کردنــد و نــرخ  15 درصد 
هــم از میانگین تورم آن ســال را گذاشــتند که 
از آن سال تا کنون به صورت 15 درصد مانده 
اســت. شــما صورت وضعیت مــن پیمانــکار را 
بــه صورت اوراق و اســناد می دهید و هرســال 
گر  هــم 15 درصــد روی آن می گذاریــد امــا من ا
کارگزاری  100 واحد از شــما بگیریم با تنزیل در 
بــورس 75 درصــد نهایتا می گیــرم. مگر من در 

کار مهندســی خود چقدر ســود برآورد کرده ام 
که 25 درصد آن را به این ترتیب باید بپردازم؟ 
وی برای روشن شدن توضیحات خود مثالی 
زد و گفــت: بــرای مثــال در یک پــروژه اجرایی 
کشــور 5 میلیــارد و 350 میلیــون  در شــمال 
تومــان صورت وضعیــت بــوده، ارزش افزوده و 
کــه 8 میلیــارد  و  قــدرت خریــد را گذاشــته اند 
761 میلیون تومان شده و اوراق آبان 1403 را 
داده انــد کــه آن را در بازار تنزیــل کردیم و بعد 
از کــم کردن ارزش افــزوده و هزینه های تنزیل 
در نهایــت 3 میلیــارد و 986 میلیــون تومــان 
باقــی مانده اســت. بعد باید با ایــن 3 میلیارد 
و 986 میلیــون تومــان کار کنیم که دفعه بعد 
کــم و کمتر می شــود. به ایــن ترتیــب پیمانکار 
بایــد از منابــع خــود مثــال فروش ماشــین آالت 
و تجهیــزات خــود این کســری را جبران کند تا 
بتواند تعهدات خــود را انجام دهد و بنابراین 
کمتــر می شــود و نهایتــا از  رفتــه رفتــه توانــش 

چرخه خدمت به کشور خارج می شود. 

وی گفــت: برای این که فکر نکنید این اتفاق 
فقــط در کارهــای بــزرگ می افتــد من یــک کار 
کوچــک هــم مثــال می زنــم. اســناد و مــدارک 
دیگــر  مثــال  عنــوان  بــه  را  کــرج  در  پــروژه ای 
آورده ام کــه صورت وضعیت و تعدیل پیمانکار 
بــوده  تومــان  میلیــون   700 و  میلیــارد   2 آن 
کــه21/6 درصــد تنزیــل شــده اســت و نهایتــا 
2 میلیــارد و 115 میلیــون تومــان باقــی مانــده 
اســت. تا دو سال پیش اداره مالیات می گفت 
بــه من ربطی ندارد کــه تنزیل می کنید و حتی 
مالیات بخش تنزیل شده را از ما اخذ می کرد. 

ج گالبتونچــی گفــت: در یک بررســی کلی  ایــر
بر روی اوراق یک ســاله، دو ساله و 2/5 ساله 
کارگزاری محاســبه شــده اســت را  که با قیمت 
گــر به مــن اوراق یک  مالحظــه مــی فرمایید، ا
گر اوراق دو ســاله  ســاله بدهید  8/5 درصد، ا
گــر اوراق 2/5 ســاله بدهیــد 24  بدهیــد 19 و ا
درصــد پیمانکار باید از خودش بدهد. جالب 
ایــن کــه وقتــی مــا صورت وضعیــت می دهیــم 
کــم می کنیــد و در صندوقی  شــما 10 درصــد را 
گر بگوییم ســپرده پــروژه را  ســپرده می کنیــد. ا
بدهیــد می گوییــد برویــد ضمانت نامــه بانکی 
کــه  بیاوریــد تــا بدهیــم. ضمانت نامــه بانکــی 
می دهیــم می گویید برای حفــظ قدرت خرید 
می گوییــم  نمی کنیــم.  حســاب  را  ســودش 
از  بخشــی  آن هــم  نمی کنیــد،  حســاب  چــرا 

صورت وضعیــت مــا بــوده اســت یعنــی آن 25 
درصد با این وضعیت حدود 50 درصد ریزش 
خواهد داشت. نیت پیمانکار این است که 10 
درصــد را بگیــرد و در کارگاه هزینــه کند و کارها 
را جمــع کنــد که بــا  امــکان ایــن روش عمال با 

دریافت سپرده بسیار کاهش می یابد. 

وی افــزود: دولــت بخشــنامه ای مختــص در 
ایــن خصــوص صادر کرده اســت، یکبــار اعالم 
کــرده ســود اوراق ســپرده شــده را می دهیــم 
یکبــار گفته نمی دهیم. آنقــدر تعارض قوانین 
در ایــن بــاره وجــود دارد، و بــه قــدری بــه نظر 
مــا بی اعتنــا هســتند که می پرســیم پــس این 
بنــد 2 و 3 قانــون بهبــود مســتمر کســب و کار 
بــرای چیســت؟  دوبــاره در تاریــخ 1400/11/2 
گفته انــد حفــظ قــدرت خریــد را بــرای ســپرده 
حســاب نمی کنیــم که این مســئله در تعارض 
کم  با آیین نامه اسناد خزانه اسالمی و روح حا
بر جبران خســارت تاخیر در پرداخت و حفظ 

قدرت خرید اسناد است. 

دبیــر ســندیکا افــزود: نکته بعــد در خصوص 
اوراق  صــورت  بــه  پرداخــت  پیــش  دریافــت 
اســت. ببینیــم این مســئله چــه می شــود. در 
صــورت وجــود اعتبــار و پــس از تاییــد کارفرما 
مبنــی بــر پرداخــت پیــش پرداخــت، اوال باید 
مبلغی را در بانک سپرده کنیم تا ضمانت نامه 
بانکی بگیریم سپس اوراق معادل مبلغ پیش 
پرداخــت بدون محاســبه حفظ قــدرت خرید 
بگیریــم و تنزیل کنیم. این در حالی اســت که 
دستگاه اجرایی معادل پیش پرداخت را کسر 
می کند. بــرای نمونه در پروژه ای در زنجان ما 
6 میلیــارد و 459 میلیــون تومــان بایــد پیــش 
پرداخــت می گرفتیم، بدون آنکه حفظ قدرت 
خریــد بدهنــد معــادل آن اوراق داده اند، این 
اوراق را برده ایــم فروخته ایــم نهایتــا 4 میلیارد 
و 369 میلیــون تومــان دریافت کرده ایم یعنی 
مــا باید حــدود6 میلیارد تومــان ضمانت نامه 
بدهیــم کــه کارفرما از مــا 6/5 میلیارد کم کند 

کنیم.  ولی 4 میلیارد تومان دریافت 

اسناد خزانه 3 ساله 
یعنی نابودی سیستم پیمانکاری

کیــد کــرد: در تهیه  ج گالبتونچــی تا دکتــر ایــر
آیین نامــه اســناد خزانه نظــر مــا را نمی گیرند. 
و  خریــد  قــدرت  حفــظ  بیــن  تناســبی  هیــچ 
ارزش پــول ملــی و تــورم نیســت. مــدت زمــان 

دکتر گالبتونچی:
 یکی از چالشهای بزرگ در حوزه 

تشخیص صالحیت، طوالنی 
شدن پرونده های رسیدگی 

به خصوص در زمینه سامانه 
ساجات است. پیشنهاد ما در 
این مورد استفاده از ظرفیت 

تشکلها است. البته آقای دکتر 
قانع فر و آقای دکتر شکیبایی و 
همکاران ایشان تالش کرده اند 

از این ظرفیت استفاده کنند. ما 
پیشنهاد داریم بررسی رتبه های 
1 و 2 را هم بر عهده ما بگذارند 

و صدور و ارائه گواهی نامه را 
همچنان نظام فنی و اجرایی 

سازمان برنامه وبودجه بر عهده 
داشته باشند 

نشست
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3 ســاله اســناد خزانه یعنی نابودی سیستم 
پیمانــکاری، قــرار بــود اســناد خزانــه را بــرای 
گذشــته بدهنــد، آن  مطالبــات قطعی شــده 
کــه نمی دهند بلکه مطالبات حال و آینده  را 
ما را با اســناد پرداخت می کنند. مورد بعدی 
پرداخــت پــروژه بــا اســناد به جــای پرداخت 
از  کــه مــا  کثــر قراردادهایــی  ا نقــدی اســت. 
قبــل داشــتیم پرداخت به شــکل نقدی بود 
کــه  و ایــن مــوارد را ندیــده بودیــم. اآلن هــم 
دســتگاههای اجرایــی در مناقصــات خود را 
راحت کرده اند و می گویند پرداخت کارکردها 
بخشــی بــه صــورت نقد و بخشــی بــه صورت 
چــه  نمی دانیــم  مــا  و  بــود.  خواهــد  اســناد 
بایــد کــرد و بــا چه مبنایــی باید قیمــت کار را 

کرد.  محاسبه 
سازمان مالیاتی هم در زمینه دریافت اسناد 
کمــک نمی کنــد. بیمــه هــم می گویــد اســناد 
خزانــه را قبــول نمی کنــد و عمــال در دریافــت 
آن بســیار ســخت عمــل می کنــد. می گوییــم 
دولــت عنوان کرده بیمه باید اســناد را قبول 
کند، می گویند دســتگاههای اجرایی اوراق را 
تحویــل مرکــز می دهد تا این اوراق به شــعبه 
پــروژه برســد  مربوطــه در شهرســتان محــل 
شــما بایــد همچنان حــق بیمــه بدهید، بعد 
از این که رســید ما بازپرداخــت می کنیم تازه 
تنزیل آن را هم باید بدهید، خیلی جاها هم 
قبــول نمی کننــد یعنی دولــت اوراقی تحویل 
می دهد که سازمانهای وابسته به دولت هم 
آن را قبــول نمی کننــد یــا بــه ســختی دریافت 
می کنند. ما این وســط مانده ایم که چه باید 
گــر لیســت بیمــه ندهیــم  بکنیــم. از طرفــی ا
کارگرها و پرســنل بــه ما اعتــراض می کنند که 
بیمــه ما دچار مشــکل می شــود کــه حق هم 
گــر  کنیــم، از طرفــی ا دارنــد و بایــد پرداخــت 
مالیات ندهیم هــم بالفاصله ممنوع الخروج 
بســته  مــا  بانکــی  حســابهای  و  می شــویم 
می شود. به هر حال باید در مورد اوراق چاره 
راهگشــایی اندیشــیده شــود. لــذا در نهایــت 
درخواست ما در این بحث، پرداخت نقدی 
مطالبات پیمانکاران و در صورت پرداخت با 

اسناد، جبران هزینه تنزیل آن است.
 

مسائل و مشکالت پیمانکاران 
در زمینه رتبه بندی

دبیر سندیکا در زمینه تشخیص صالحیت 
خدمــات   ، حاضــر تشــکلهای  گفــت:  نیــز 
خــود  اعضــای  بــه  آموزشــی  و  مشــاوره ای 

شــرکت های  ســندیکای  مثــال  می دهنــد. 
بــا  توافق نامــه  یــک  ایــران  ســاختمانی 
سازمانهای برنامه وبودجه استان تهران دارد 
که رتبه 3 و 4 و 5 را در ســندیکا بررســی  کنیم 
و آن هــا گواهی نامــه را صــادر کننــد و تحویل 
پیمانکار متقاضی بدهند. یکی از چالشهای 
بــزرگ در حوزه تشــخیص صالحیت، طوالنی 
شــدن پرونده های رســیدگی بــه خصوص در 
زمینه ســامانه ســاجات اســت. پیشــنهاد ما 
در ایــن مــورد اســتفاده از ظرفیــت تشــکلها 
اســت. البتــه آقای دکتــر قانع فر و آقــای دکتر 
شــکیبایی و همکاران ایشــان تالش کرده اند 
کنند. ما پیشــنهاد  از ایــن ظرفیت اســتفاده 
داریــم بررســی رتبه هــای 1 و 2 را هم بر عهده 
را  گواهی نامــه  ارائــه  مــا بگذارنــد و صــدور و 
ســازمان  اجرایــی  و  فنــی  نظــام  همچنــان 

برنامه وبودجه بر عهده داشته باشند. 

کــرد: مــا مشــکالت  دبیــر ســندیکا تصریــح 
آیین نامه ای و کارشناســی داریم. یکی از این 
مــوارد افــت رتبــه شــرکت ها در زمــان تمدید 
بــه دلیل تغییــر نصابها اســت. وقتی شــرایط 
کاال باال می رود، نصابها  تغییر می کنــد قیمت 
را  شــرکت ها  رتبه بنــدی  و  می ریــزد  هــم  بــه 
افــول می کنــد. شــرکتی 30  دچــار مشــکل و 
ســال اســت تاسیس شــده، ولی شــما سابقه 
15 ســال آخــر آن را در نظــر می گیریــد. مثــًا 
همیــن  آقای مهندس ملکیانی فرد 40 ســال 
است کار می کند، کتابخانه ملی و ساختمان 
کنــاری شــما را ســاخته اســت یــا هــر کــدام از 
، منتهی شــما ســابقه را به 15  دوســتان دیگر
گر شــرکتی تــوان و  ســال محــدود می کنیــد. ا
ســابقه دارد چــرا لحاظ نمی شــود. به نظر ما 
باید سابقه مورد نظر را حداقل 20- 25 سال 
کنیــد. فرم هــای محاســبه نصــاب بر حســب 
تــورم و تعدیــل خیلی جاها دچار مشــکالتی 

که باعث کاهش نصاب می شوند.  هستند 
وی گفــت: محاســبه تــوان مالی شــرکت ها بر 
اســاس حســابداری مالیاتــی انجام می شــود 
کــه خیلی چیزهای دیگر اســت که  در حالــی 
می توانــد توان مالی شــرکت ها را نشــان دهد 
گر کســی بخواهد  یــا این که جدیدًا گفته اند ا
رتبــه 5  بگیرد باید 5/5 درصد ســقف رتبه را 
کنــد یعنی شــرکتی که درخواســت رتبه 5  کار 
دارد اول بایــد 5/5 میلیــارد تومــان کار کند. 
کثر شــرکت های  ایــن در شــرایطی اســت که ا

رتبه 1 بیکار هستند. 

دبیر ســندیکا گفــت: عدم توجه بــه آموزش 
کشــور در  کار در خــارج از  و فنــاوری نویــن و 
فرآینــد رتبه بندی شــرکت ها مســئله دیگری 
اســت. خیلی از دوســتان دوره می گذارند که 
تاثیــر در رتبه بنــدی آن هــا ندارد. عــدم ابالغ 
روش بروزرســانی اظهارنامه مالیاتی داستان 
دیگری اســت. مورد بعدی شــرط عدم تغییر 
گر 30 ســال  هیــات مدیــره اســت، می گویند ا
هیات مدیره شما ثابت بماند مشکلی ندارد. 
در حالــی کــه ممکــن اســت در این 30 ســال 
کنــد، یا بــه دلیلــی خارج بشــود  کســی فــوت 
حداقل بگویند 75 درصد هیات مدیره باید 
ثابــت باشــد. یعنی شــما در 30 ســال باید به 
کــه رتبه خــود را  هیــات مدیــره دســت نزنید 

که بسیار سخت گیرانه است. کنید  حفظ 

دکتر گالبتونچی افزود: شــما به شرکت ها در 
حوزه نظام فنی و اجرایی 4 ســال به 4 ســال 
رتبــه می دهیــد در حالــی کــه وقتــی بــه یــک 
افسر درجه می دهند دیگر افسر است. مورد 
کمیتــه 17  بــودن اعضــای  بعــدی نامــوزون 
اســت کــه 4 نفــر از دولت و یک نفــر از بخش 
گر مــا را رتبه بندی می کنید  خصوصــی دارد. ا
بایــد حداقــل تعــداد مــا در ایــن کمیته هــا و 
کارگروههــای مربوطه بیشــتر باشــد. در مورد 
بــا  نیــز عــدم هماهنگــی ســاجات  ســاجات 
دولــت  دارد.  وجــود  دولتــی  آیین نامه هــای 
بخشــنامه ای را ابــالغ می کنــد و شــما تــالش 
داریــد آن را اعمــال کنیــد؛ امــا ســامانه شــما 
بارگــذاری  را  آن  نمی توانیــد  و  دارد  مشــکل 
کنید و ما باید به شــرکت ها بگوییم 2- 3 ماه 
که رتبه شــان  نرویــد دنبــال رتبــه بندی تــان 
افت نکند. عصر ارتباطات اســت و باید یکبار 

برای همیشه مشکل ساجات حل شود.
بررســی  رونــد  کنــدی  بــه  ادامــه  در  وی 
پرونده هــا اشــاره کــرد و عــدم وجــود ســاز و 
کار مناســب بــرای حــل مشــکل، ســلیقه ای 
عمــل کــردن، عدم توجــه کارشــناس به نامه 
دســتگاههای دولتــی در خصوص نــوع کار و 
تفکیــک کارهــا و عــدم امــکان بهره منــدی از 
امتیــاز درج قراردادهــای بخــش خصوصی را 

از دیگر مشکالت پیمانکاران برشمرد. 

کــه  پیمانــکاری  ایــن  بــر  عــالوه  افــزود:  وی 
رتبــه دارد و از ســوی ســازمان برنامــه تعیین 
فراینــد  یــک  اســت  ناچــار  شــده  صالحیــت 
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تشــخیص صالحیــت و راســتی آزمایی مجدد 
طــرف  از  کیفــی  ارزیابــی  فرآینــد  عنــوان  بــه 
کارفرماهــا را هــم بگذرانــد. مثــال آیــا جراحــی 
کــه از نظــام پزشــکی مجــوز دارد بــرای هــر  را 
عمــل جراحی کنترل می کننــد. اما من آبادگر 
عالوه بر این که 4 سال یکبار کنترل می شوم 
مجددا توســط کارفرمــا و برای هر مناقصه به 

کنترل می شوم.  صورت مجزا 
بعــدی  مشــکل  را  اعتبــار  تخصیــص  وی 
اعتبــار  تخصیــص  لطفــَا  گفــت:  و  دانســت 
بخــش  وضعیــت  تــا  شــود  انجــام  موقــع  بــه 
کنتــرل  پیمانــکاری بخــش خصوصــی قابــل 

باشد.

تبصره 4 قانون بودجه 
باعث تضعیف بخش خصوصی 

خواهد شد
دبیــر ســندیکا گفــت: ما شــنیده ایم شــرایط 
عمومــی پیمــان توســط نظام فنــی و اجرایی 
اوال  اســت.  اقــدام  مســیر  در  و  شــده  تاییــد 
درخواســت دارم در ایــن مرحلــه آن را بــرای 
بررســی بــه تشــکلها هــم بدهیــد تــا آن هــا نیز 
گرچه در  نظــرات نهایــی خود را ارائه دهنــد. ا
بررســی اولیــه به نقطه نظرات ما توجه شــده 
کــه  امــا در مقطعــی ایــن تعامــل قطــع شــده 

باعث نگرانی ما از نتیجه نهایی است.  
وی در بخش دیگری از ســخنان خود گفت: 

گــر  ا و  نــدارد  متولــی  پیمانــکاری  سیســتم 
همکاری ســازمان برنامه وبودجه بویژه نظام 
فنی و اجرایی سازمان نبود در زمان کرونا این 
سیســتم از میان می رفت. البتــه نظام فنی و 
اجرایــی هســت اما در کنار آن ســازمان نظام 
مهندسی، وزارت راه و ... هم هستند. ما باید 
متولــی مشــخص داشــته باشــیم. شــما بایــد 
بدانیــد نداشــتن متولــی چه بر ســر مــا آورده 
اســت. معلوم نیست ما تولید کننده هستیم 
یــا خدمات ارائــه می کنیم. هرجا نیــاز بدانند 
کننده اید امــا هر وقت  می گویند شــما تولیــد 
درخواســت تســهیالت و وام و بهره منــدی از 
مزایای تولیدکنندگان را داریم می گویند شما 
خدماتی هســتید. ســال گذشته از ستاد رفع 
موانــع تولید درخواســت کردیم پیمانکاران و 
مشاوران را به عنوان تولیدکننده به رسمیت 
بشناســد که در پی درخواســت ما این ستاد 
کــرد و بــه  پیــش نویــس مصوبــه ای را تهیــه 
کــه »شــرکت های پیمانــکاری و  دولــت ارائــه 
مهندســان مشــاور حــوزه صنعــت احــداث را 
گر  بــه عنــوان واحدهای تولیــدی بداننــد«. ا
ســازمانه برنامــه که ما آن را بــه عنوان متولی 
پیمانــکاری کشــور قبــول داریــم این مــورد را 
پیگیری کند بخش عمده ای از مشــکالت ما 

حل خواهد شد. 
کــه در  نظــر می رســد دولــت  بــه  گفــت:  وی 
اجــرای  بــرای  کافــی  بودجــه   فعلــی  شــرایط 
مســئله  بایــد  نــدارد  عمرانــی  طرح هــای 
مشــارکت عمومی-خصوصی را بسیار جدی 
گرفته و فعال نماید اما مشــکل این اســت که 
بســتر قانونی و چهارچوب حقوقی مناســبی 
برای آن تعریف نشــده اســت. سهم دو طرف 
مســاوی نیســت و به این ترتیب توجیه برای 
ســرمایه گذاری کم است. دولت مشوق هایی 
ایجاد نمی کند که بخش خصوصی را تشویق 
کلی این مشــارکت  کنــد. به طور  به مشــارکت 
ســاز و کار و قانون مشخصی ندارد. انتظار ما 
این است که نظام فنی و اجرایی با مشارکت 
کنــد به نحوی  تشــکلها این قانــون را تدوین 
که هم سرمایه گذار منتفع شود و هم دولت.

اقتصاد شکوفا
 با وجود بخش خصوصی واقعی 

ج گالبتونچی در بخش دیگری از سخنان  ایر
گفــت: در قانــون اساســی بخش هــای  خــود 
و  تعاونــی  دولتــی،  بخــش  را  اقتصــادی 
خصوصــی دانســته ایم. حــاال هــم صحبــت از 
مشــارکت عمومــی- خصوصــی اســت امــا در 

تبصــره 4 قانون بودجه یک ترم جدید به نام 
بخــش غیردولتی خلق شــده و رقیب دیگری 
کــرده اســت.  بــرای بخــش خصوصــی ایجــاد 
بــه نظــر می رســد بایــد قانونــی نوشــته و اجرا 
شــود کــه با مشــارکت ویــژه بخــش خصوصی 
طرح هــای نیمــه تمام انجام شــده بــه اتمام 
برســد. تبصــره 4 قانــون بودجه بــدون تردید 
باعــث تضعیف بخش خصوصی خواهد شــد 
و مشــکالت بسیاری ایجاد خواهد کرد. ما به 
کمــک همکاران تــالش زیادی کردیــم و برای 
تعدیــل آن پیگیری های مختلفی کردیم، اما 
همچنــان این ماده در بودجه هســت و ســاز 
کار اجرایی آن شــفاف و مشــخص نیســت.  و 
شما به عنوان سازمان برنامه وبودجه حافظ 
منافــع کشــور در بخــش برنامه وبودجــه هــم 
هســتید و نبایــد اجازه دهید این مــوارد وارد 
از ظرفیــت  اســتفاده  نبایــد  و  بودجــه شــود 
بخش خصوصی که عاشــق کشور و سازندگی 

ایران اسالمی هستند مغفول بماند. 
وی افزود: شما باید نظرات بخش خصوصی 
را طبــق مــاده 2 و 3 قانــون بهبــود مســتمر 
فضای کسب و کار از ایشان بگیرید . یعنی هر 
کاری کــه می کنید این قانــون باید در اولویت 
باشد. ما شنیدیم دولت جناب آقای رئیسی 
رئیــس جمهــور محتــرم عالقه منــد اســت بــا 
وضعیــت  رهبــری  معظــم  مقــام  فرمایشــات 
کند. ما  نابســامان خصوصی ســازی را اصالح 
بــه عنوان بخــش خصوصی واقعــی آماده ایم 
خصوصی ســازی  سیاســتهای  اجــرای  بــرای 
گر کشور می خواهد اقتصاد  مشــارکت کنیم. ا
شــکوفا داشــته باشــد باید بخــش خصوصی 

کند.  واقعی را فعال 

وضعیت صدور 
خدمات فنی و مهندسی

دبیــر ســندیکای شــرکت های ســاختمانی 
در زمینــه صدور خدمــات نیز گفت: آخرین 
آیین نامه هــای مــا در مــورد صــدور خدمــات 
فنــی و مهندســی مربــوط بــه 20 ســال پیــش 
اســت. در ســالهای اخیــر هــم تحوالتــی روی 
کنیــم.  کــه بایــد آیین نامه هــا را اصــالح  داده 
از ســال 1373 تــا 1400 مــا 33 میلیــارد دالر 
صدور خدمات فنی و مهندسی در 29 کشور 
داشــتیم. پیمانــکاران ما به قدری پتانســیل 
کار  کشــور  کــه هــم می تواننــد داخــل  دارنــد 
کــه  . ســال 1400  کننــد و هــم بیــرون از کشــور
توجه دولت بیشــتر شــده 1/85 میلیارد دالر 
کار صــدور خدمــات دارنــد. در زمــان جنــگ 

دکتر گالبتونچی:
سال گذشته از ستاد رفع 

موانع تولید درخواست کردیم 
پیمانکاران و مشاوران را به عنوان 

تولیدکننده به رسمیت بشناسد 
که در پی درخواست ما این ستاد 
پیش نویس مصوبه ای را تهیه کرد 

و به دولت ارائه که »شرکت های 
پیمانکاری و مهندسان مشاور 

حوزه صنعت احداث را به عنوان 
واحدهای تولیدی بدانند«. اگر 

سازمانه برنامه که ما آن را به 
عنوان متولی پیمانکاری کشور 

قبول داریم این مورد را پیگیری 
کند بخش عمده ای از مشکالت ما 

حل خواهد شد.

نشست
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داعــش بــا وجــود مشــکالت ضمانت نامــه و 
 مشــکل شــیوع کرونــا ایــن مبلــغ پایین 

ً
بعــدا

آمــده بــود اما مجدد در ســال 1400 بــاال رفته 
است. 

کرد: امســال پیمانکاران  گالبتونچی تصریح 
کار  دالر  میلیــارد   2 دنیــا  کشــور   13 در  مــا 
گرفته اند، در گذشــته )در ســال 1390(همین 
دوســتان بیــش از 4 میلیــارد دالر  در ســال 
صــدور خدمات فنی و مهندســی داشــته اند 
گر بستری آماده شود و ظرفیت آماده  یعنی ا
به کار را به خارج از کشور بفرستید می توانیم 
کار بگیریــم. بخش خصوصی مــا در خدمات 
فنی و مهندســی ظرف 3 ســال یعنی از سال 
1392 تا ســال 1395 توانســت 2 میلیارد دالر 

کار بگیرد.  در عراق 

وضعیــــــــــــــــت  بــه  نگاهــی  گــر  ا گفــت:  وی 
پیمانکاران برتر دنیا بیاندازیم 74  شــرکت 
چینی جــزو 250 پیمانکار برتر دنیا هســتند. 
ایــن رتبه بنــدی دارد.  ترکیــه 44 شــرکت در 
هنــد نیز بــا برنامه ریزی از ســال 2016 به این 
مجموعــه پیوســته  و 5 پیمانــکار هنــدی در 
حــال حاضــر جــزو 250 پیمانــکار برتــر دنیــا 
هســتند. امــا مــا تنهــا طــی دو ســال 2015 و 
2014 توســط دو شــرکت در ایــن رتبه بنــدی 
حاضــر بودیــم. البتــه باز هــم می توانیــم وارد 
را  آن  پتانســیل  و  شــویم  رتبه بنــدی  ایــن 
کشــور  پیمانــکاری  شــرکت های  از  بســیاری 
دارنــد. امــا حمایــت دولت در ایــن خصوص 
الزم است. در بازه ای که صدور خدمات فنی 
و مهندســی مــا 34 میلیــارد دالر بــوده ترکیه 
424 میلیــارد دالر صــادرات خدمــات فنــی و 

مهندسی داشته است.
ســاالنه  صــادرات  بیشــترین  افــزود:  وی 
خدمــات فنــی و مهندســی در ایــران در طی 
در  بــوده  دالر  میلیــارد   4 گذشــته  ســالهای 
کــه ترکهــا طــی یــک ســال حــدود 32  حالــی 
میلیــارد دالر صــادرات داشــتند. 20 درصد از 
صــادرات خدمات فنی و مهندســی ترکیه به 
فدراســیون روســیه بــوده اســت و بیشــترین 
کار را در این کشــور داشته اند در حالی که ما 
روابــط خوبی با این فدراســیون داریم و باید 
برنامه ریــزی کنیــم تا پیمانکاران و مشــاوران 
مــا برای انجام کار خدمات فنی و مهندســی 
صــدور  از  درصــد   12 ترکیــه  برونــد.  آنجــا  بــه 
ترکمنســتان دارد همچنیــن 26  را در  خــود 

میلیــارد دالر بــه عراق صــدور خدمات فنی و 
مهندسی داشــته اســت. این مقایسه نشان 
می دهــد بــرای حل ایــن مشــکل باید بخش 
خصوصی در حوزه خدمات فنی و مهندسی 
متولی مشخص داشته باشد تا بتواند فعالتر 
عمــل کنــد و دولــت حمایت بیشــتری از این 
فعالین اقتصادی داشــته باشــد تا از ظرفیت 
و  بیشــتر در جهــت صــدور خدمــات  آن هــا 
نیــروی دانشــگاهی و متخصــص و  اشــتغال 

کارگری استفاده شود.  حتی 

وی در پایان گفت: شرکت های ما مشکالت 
ساختارســازی دارند. تا حدی این شــرکت ها 
کــه  هســتند  روزمــره  مشــکالت  مشــغول 
کننــد. همچنیــن  نمی تواننــد ساختارســازی 
نمی تواننــد  تحریم هــا  بحــث  دلیــل  بــه 
ضمانت نامــه بانکــی بگیرنــد و در مناقصــات 
بین المللی حضور یابنــد. بیمه و مالیات هم 
بــه حــدی بــه ایــن شــرکت ها فشــار می آورند 
کــه نمی تواننــد کار کننــد. ما برنامــه، هدف و 
متولــی بــرای بازارهــای بین المللــی نداریــم. 
ایــن  در  برنامــه داشــتیم می توانســتیم  گــر  ا
حــوزه جای ترکیــه را بگیریــم. پیمانــکاران ما 
تــاج محــل را ســاخته اند کــه از شــاهکارهای 
مهندســی و معمــاری جهــان اســت و امــروز 
هــم می توانند ســازه هایی بــه مراتــب بهتر از 
آن بســازند. بایــد بیشــتر بــه ایــن ســازندگان 
شناســنامه دار اعتماد شــود تا شــاهد بهبود 
مهــم  بخــش  ایــن  در  اقتصــادی  شــرایط 

اقتصادی کشور باشیم. 

شرایط اقتصادی نتیجه اجرای 
معکوس برنامه های توسعه

مهندس منوچهر ملکیانی فرد نائب رئیس 
هیات مدیره سندیکا نیز با تشکر از برگزاری 
ایــن جلســه عنــوان کرد: امــروز دولــت بحث 
اجــرای سیاســت خصوصی ســازی را مطــرح 
می کنــد کــه مــن فکــر می کنــم بایــد فرصت را 
کمــک دولــت برویــم.  مغتنــم شــماریم و بــه 
کار را بکنــد امــا  بخــش خصوصــی بایــد ایــن 
ارتباط آن با دولت گسیخته است. به همین 
که نزدیک ترین ارتباط را با ســازمان  دلیل ما 
خــود  متولــی  را  آن  و  داریــم  برنامه وبودجــه 

می دانیم درخواست همکاری داریم.
وی افزود: 5 برنامه قبل از انقالب که شــامل 
دو برنامــه 7 ســاله و ســه برنامــه 5 ســاله بود 
بــه نــام برنامــه عمرانــی خوانــده می شــدند، 

برنامه ششــم با انقالب اسالمی مصادف شد 
و هرگــز انجــام نشــد. بعــد از انقالب در ســال 
کــه جنــگ تمــام شــد  1368 درســت زمانــی 
برنامــه ای بســیار مترقــی بــه نــام برنامــه اول 
نوشــته شد. اســم برنامه از برنامه عمرانی به 
برنامه توســعه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، 
و اقتصــادی تغییــر یافــت یعنــی مســیری که 
در برنامه کشــورهای توسعه یافته طی شده 
توســعه  واژه  ســوم  برنامــه  در  البتــه  اســت. 

سیاسی حذف شد. 
بــار   22 دوم  و  اول  برنامــه  در  گفــت:  وی 
توســط  خصوصی ســازی  سیاســت  اجــرای 
آن  متخصصــان  و  برنامه وبودجــه  ســازمان 
مطرح شــده اســت. در طــول همیــن برنامه 
برنامه وبودجــه،  ســازمان  آمــار  اســتناد  بــه 
تعداد شــرکت های دولتی 2 برابر شــده است 
یعنــی درســت مخالف برنامه. مبنــای برنامه 
ســوم اجرای خصوصی سازی و محول کردن 
امــور تا حــد امکان بــه بخــش خصوصی بود 
کــه مطلقــا به این شــکل عمل نشــد و با 180 
درجــه تغییــر انجــام شــد. در برنامــه چهــارم 
عنوان شــده بود: »توانمندســازی بخشهای 
خصوصــی و تعاونــی به عنــوان محرک اصلی 
دولــت  تصــدی  کاهــش  و  اقتصــادی  رشــد 
کارآمــد آن در قلمــرو امــور  همــراه بــا حضــور 
کمیتــی در چهارچــوب کلــی سیاســتهای  حا
اصل 44  که ابالغ خواهد شــد «. اما درســت 
در برنامــه چهــارم همــه چیــز دولتــی شــد. 
کــه قانــون بهبــود مســتمر  در برنامــه پنجــم 
کســب و کار مطــرح شــد بــاز هــم اصــل 44 و 

مهندس ملکیانی فرد:
یعنی وقتی همه چیز دولتی 

می شود راهی جر تقسیم فقر 
وجود ندارد. پاره ای از تصمیمات  

که با کرامت انسانی همخوانی 
ندارد به دلیل عدم توجه

 به برنامه های بسیار مترقی 
گذشته است.
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گفتگــو  کــردن آن از طریــق شــورای  اجرایــی 
و قــرار دادن معاونت هایــی بــا نــام معاونــت 
بخــش خصوصــی در دســتگاههای اجرایــی 
مطرح شد تا بخش خصوصی بتواند مسائل 
خــود را مطــرح کنــد. هیــچ یــک از مــواد این 
اســت.  نشــده  اجــرا  دقیــق  به طــور  قانــون 
بود:»کلیــه  شــده  عنــوان  آن   22 مــاده  در 
در  هســتند  مکلــف  اجرایــی  دســتگاههای 
انتخــاب طــرف قــرارداد در معامــالت خود از 
جملــه پیمانکاری هــا و امثــال آن ها چنانچه 
از  اعــم  عمومــی  بخــش  حقوقــی  اشــخاص 
و  حقیقــی  اشــخاص  و  غیردولتــی  و  دولتــی 
حقوقــی بخش هــای تعاونــی و خصوصــی از 
لحــاظ ضوابــط عمومــی قــرارداد در شــرایط 
حقوقــی  و  حقیقــی  اشــخاص  باشــند  برابــر 
بخش های تعاونــی و خصوصی را در اولویت 
قرار دهند.« هرگز چنین چیزی پیاده نشد و 

درست برعکس آن پیاده شد. 

تا دیر نشده به برنامه برگردیم
عنــوان  ملکیانی فــرد  منوچهــر  مهنــدس 
کــرد: قوانینــی بــه عنــوان توســعه فرهنگــی، 
یــا  امــا  شــد  نوشــته  اقتصــادی  اجتماعــی، 
کــه شــرایط  برنامــه اشــکال داشــت یــا اجــرا 
و  تجربــه  شــد.  بدتــر  بــه روز  روز  اقتصــادی 
مطالعــات بنــده نشــان می دهــد علــت ایــن 
شــرایط، معکوس اجرا شــدن برنامه ها است 
اقتصــادی  وضعیــت  آن همیــن  نتیجــه  کــه 
اســت. یعنی وقتی همه چیز دولتی می شود 
راهی جر تقســیم فقر وجود نــدارد. پاره ای از 
تصمیمــات  که بــا کرامت انســانی همخوانی 
نــدارد بــه دلیــل عــدم توجــه بــه برنامه های 

بسیار مترقی گذشته است. 
فنــی  افــزود: نظــام  رئیــس ســندیکا  نائــب 
قانع فــر  آقــای  آن  راس  در  و  اجرایــی  و 
اســت پیمانــکاری  جامعــه  بــرای   امیــدی 
و  تجربــه  تحصیــالت،  آقای قانع فــر  چــون   
کیــد دولت  که تا کافــی دارد. حــاال  شــفافیت 
روی خصوصی ســازی اســت و مقــام معظــم 
رهبری به شیواترین جمله به اصل سیاست 
»هــر  کــه  کرده انــد  اشــاره  خصوصی ســازی 
جــا بخــش خصوصــی انگیــزه و تــوان الزم  را 
دارد بخــش دولتــی ورود نکنــد«، پیشــنهاد 
که با نگاهی جدید  مشــخص من این اســت 
بخش خصوصی را محور توســعه قرار دهیم. 
خصــوص  بــه  عمرانــی  حوزه هــای  تمــام  در 
کار  وارد  نظامــی  نیروهــای  کــه  حوزه هایــی 

شــده اند بخــش خصوصــی نیــز هــم انگیزه و 
هم توان کافی دارد. جاهای بسیار معدودی 
وجــود دارد که این بخش انگیزه یا توان اجرا 

نداشته باشد. 

کــه  متاســفم  کــرد:  تصریــح  ملکیانی فــرد 
آن  نویســنده  کــه  برنامه وبودجــه  ســازمان 
کافــی بــر  برنامه هــای مترقــی اســت نظــارت 
اجــرای برنامــه نــدارد. شــاید بــه ذهــن شــما 
برسد که نظارت بر اجرایی شدن برنامه جزو 
وظایف مجلس است نه سازمان برنامه، ولی 
وقتــی ســازمان برنامــه می بینــد برنامه اش را 
اجرایــی نمی کنند یا حتــی برعکس آن عمل 
می کننــد بایــد در برنامــه بعدی خــود عنوان 
نوشــتن  کنیــد  اجــرا  گــر نمی خواهیــد  ا کنــد 

برنامه برای چیست ؟

اصــل  اجــرای  گفــت:  پایــان  در  وی 
کــه بخــش  ایــن اســت  بــه  خصوصی ســازی 
خصوصی در نوشــتن و اجــرای برنامه حاضر 
باشد. بنابراین باید در نوشتن برنامه هم به 
که برای  کرد، امری  نظرات این بخــش توجه 
رســیدن بــه توســعه الزم اســت. در نهایت ما 
نباید ناامید باشــیم. همه ما ایرانی هســتیم 
و قلــب همــه مــا بــرای ایــران می تپــد. باید تا 
دیر نشده به برنامه برگردیم. هر برنامه  بدی 

بهتر از بی برنامگی است! 

توسعه از مسیر 
بخش خصوصی می گذرد 

در ادامه این نشست مهندس طبیب زاده 
از سندیکای نفت و گاز و پتروشیمی)اپک( 
در زمینــه اصــل 44 قانــون اساســی عنــوان 
و  دلســوزان  کیــدات  تا علیرغــم  کرد:امــروز 
کارشناســان، بخــش خصوصــی نداریــم . در 
از مســیر  در همــه جــای جهــان  کــه  حالــی 
بخــش خصوصــی بــه توســعه رســیده اند، به 
عبارتــی توســعه از مســیر بخــش خصوصــی 
گــر به بخــش خصوصــی جایگاه  می گــذرد و ا
الزم ارائــه نشــود توســعه ای صــورت نخواهد 

گرفت. 
وی بــا اشــاره به تجربه ســالها حضور خود 
در ســازمان برنامه وبودجــه و اپــک عنوان 
گاز  کــرد: چالشــهای مربوط بــه حوزه نفــت و 
می تــوان  ســرفصل   20 در  را  پتروشــیمی  و 
دســته بندی کرد که این مشــکالت در ســایر 
صنــوف صنعــت احــداث هــم قابــل تعمیــم 

صنعــت  چالشــهای  زمینــه  در  وی  اســت. 
احــداث به مــواردی مانند مســائل بازار پول 
و ســرمایه، احاله تعهدات تامین منابع مالی 
در  شــفافیت  عــدم  پیمانــکاران،  عهــده  بــر 
قراردادهای حاضر در حوزه تقســیم ریســک 
قراردادهــا،  در  حاضــران  بیــن  مســئولیت  و 
ورود  مطالبــات،  موقــع  بــه  پرداخــت  عــدم 
انــواع اوراق قرضــه بــرای پرداخــت مطالبات 
پیمانــکاران، عــدم افتتــاح اعتبــار اســنادی 
ریالی، نیاز بــه تامین ارز خارجی برای تامین 
کاالهای ســاخت داخــل، عدم امــکان خرید 
از  و ســازندگان خارجــی  منابــع  از  مســتقیم 
طریق سیستم بانکی، کاهش پول ملی و باال 
رفتــن بهــای ارز خارجــی و تاثیــرات آن بــرای 
اجــرای پروژه هــا،  عــدم پاســخگویی ضرایب 
تعدیل سازمان برنامه برای پوشش تغییرات 
تضامیــن  دریافــت  امــکان  عــدم  قیمــت، 
قــراردادی، خــروج پیمانــکاران خارجــی بــه 
دلیل تحریمها، عدم اســتقبال از پیمانکاران 
رتبه بنــدی،  نداشــتن  دلیــل  بــه  ایرانــی 
اشــکاالت موجود در قانــون مناقصات، عدم 
تمکین دســتگاههای اجرایی به قوانین و ... 

کرد و توضیحاتی ارائه داد. اشاره 

رشته نگهداری در عنوان 
رشته های تشخیص صالحیت 

تعریف شود  
رئیــس  نائــب  کرمانــی  فــرزاد  مهنــدس 
گاز و پتروشــیمی)اپک(  ســندیکای نفــت و 
نیز عنوان کرد : در چند ســال گذشــته تعامل 
تشــکلها و ســازمان برنامه وبودجه قابل تقدیر 
بوده که این امر به خاطر حضور دکتر قانع فر و 
آقای شکیبایی بوده است. نحوه عملکرد این 
افراد می تواند الگوی خوبی برای تعامل باشد. 

وی افــزود: شــاید مســئله ای جزئــی بــه نظر 
برســد اما با توجــه به تیپ پروژه ها، ســازمان 
کاال جــا مانــده و  از موضــوع خاصــی ماننــد 
بایــد بــه آن توجه کنــد. در پروژه هــای نفتی 
تامیــن کاال اهمیــت طــراز اّول دارد و نیــاز به 
زمینــه  ایــن  در  خــاص  پرداختهــای  پیــش 
اســت و مشــارکت کافرما را می طلبد. در این 
مورد مســائلی ماننــد عدم تناســب در نحوه 

پرداخت و پیش پرداخت وجود دارد. 

ایشان همچنین پیشــنهاد دادند جلسات 
مرتــب و برنامه ریــزی شــده ای بیــن معاونت 

نشست
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بــا  ســازمان  زیربنایــی  امــور  و  فنــی  محتــرم 
پیمانــکاری  بــزرگ  تشــکل های  نماینــدگان 

حاضر در جلسه برنامه ریزی و اجرا شود. 

هیــات  عضــو  بقایــی  مجیــد  مهنــدس 
مدیره ســندیکای شــرکت های تاسیساتی 
ســازمان  کــرد:  عنــوان  نیــز  تجهیزاتــی  و 
برنامه وبودجــه بــه نوعــی حامــی مــا فعــاالن 
کار  صنعت احداث است. در گذشته تقسیم 
توسط سازمان برنامه وبودجه انجام می شد 

گرفته شود. کار از سر  که امیدواریم این 
وی افزود: بسیاری از شرکت های پیمانکاری 
کار ســازندگی  به ویــژه در درجــه اّول عاشــق 
وطن هســتند و برای همیــن تا کنون در این 
مســیر ایســتاده اند. تجربــه ایــن پیمانــکاران 
ارزشــمند اســت و باید از آن اســتفاده شــود. 
کــه چــرا خصوصی ســازی اجرا  امــا ایــن نکته 
نمی شــود بــه ایــن دلیــل اســت کــه مدیــران 
دولتــی را بــرای ایــن کار انتخــاب می کنند که 
اصــًا بــه بخش خصوصــی اعتقــادی ندارند. 
در حالیکــه بــرای تحقــق ایــن امــر از مدیران 
کار در بخــش  کــه تجربــه  بخــش خصوصــی 

خصوصی را دارند باید استفاده شود.  

ک عضو هیات مدیره  مهندس اباذر چــاال
و  تاسیســاتی  شــرکت های  ســندیکای 
تجهیزاتی نیز خواهان تعریف رشته جدیدی 
به نام رشــته نگهداری در عنوان رشــته های 
تشــخیص صالحیــت شــد. وی تعریــف ایــن 
و  ســاختمانها  از  نگهــداری  بــرای  را  رشــته 
تاسیسات ایجاد شــده ضروری دانست. وی 
تشــکیل این رشــته را بــرای اشــتغال زایی نیز 

موثر دانست. 

کارگروههای سه جانبه 
تشکیل شود

خانــم  نشســت  ایــن  از  دیگــری  بخــش  در 
مهنــدس آزاده عمرانــی عضــو هیــات مدیــره 
کــرد: تعلــل کارفرمایــان  ســندیکا نیــز عنــوان 
در زمینه تصمیم گیــری درباره پروژه ها باعث 
صدمه به پیمانکاران و توقف پروژه ها است. 
متاسفانه این ضرر و زیان هم در جایی دیده 
نمی شود. همچنین بعضی از بخشنامه های 
در  تعدیــل  بخشــنامه  ماننــد  الزم االجــرا 
ســازمانهایی که بودجــه غیرعمرانی دارند در 
زمــان خود ابالغ نمی شــود و بــه پیمانکارانی 
که با آن سازمان کار می کنند صدمه می زنند. 

مهندس ســیامک مســعودی عضــو هیات 
مدیــره ســندیکا نیــز عنــوان کــرد: ایجــاد یــا 
اصــالح یــک ســری قوانیــن  رونــدی طوالنــی 
نتیجــه  بــه  موجــود  حاشــیه های  بــا  و  دارد 
خودمــان  صنفــی  حــوزه  در  مــا  نمی رســد. 
در زمینــه تامیــن اجتماعــی، بانــک مرکــزی، 
کــه  داریــم  مشــکالتی  کار  اداره  و  دارایــی، 
می توانیــم بــا حضــور ایــن نهادهــا، ســازمان 
احــداث  صنعــت  تشــکل های  و  برنامــه، 
کارگروه هایــی ســه جانبــه تشــکیل دهیــم و 
مصوباتــی بگیریم که بــه وحدت رویه تبدیل 
شــوند. شــاید این کارگروهها بتوانند گره گشــا 
باشــند و مفری برای عملیاتی شــدن قوانین 

موجود باشند. 

بخش غیردولتی
 واقعیت اقتصاد ما است

در ادامه مهندس حمید امانی معاون فنی 
و امــور زیربنایــی ســازمان برنامه وبودجــه 
کــه اخیــرا جایگزیــن دکتــر حمیدرضا عدل 
شــده اند، با ابــراز امیــدواری برای تشــکیل 
جلســات آتی عنــوان کرد: جمــع حاضر آثار 
گر به  وجــودی گســترده ای دارنــد که حتــی ا
آثــار فیزیکی آن ها بســنده کنیم، موج مثبتی 
در درون افــراد ایجاد خواهد کرد. مشــکالتی 
که به آن ها اشــاره شد به خوبی دسته بندی 
شــده بود که امیدوارم  با همراهی شــما حل 

شود. 

وی افــزود: یکی از مهم ترین مســائل مطرح 
شــده بحــث خصوصی ســازی و نقش بخش 
خصوصــی بــود. بنــده قبــًا در وزارت صنعت 
و معــدن بــودم و با مســائل بخش خصوصی 
قانــون  در  خصوصــی  بخــش  هســتم.  آشــنا 
اساســی در کنار بخش دولتی و تعاونی آمده 
است اما از این دو بخش عقب مانده است. 

کــه بخش هــای اقتصــادی ما  درســت اســت 
تعاونــی و بخــش خصوصــی بــوده اســت اّمــا 
عنوان شده مالکیت در هر کدام از این موارد 
کــه موجب ضرر به  تا حدی رعایت می شــود 
کشور نشــود. در سال 1386-1385  اقتصاد 
احســاس شــد دولت مداری محــض دارد به 
کشــور صدمــه می زنــد و  فعالیتهــای عمــده 

همین امر منشا قانون اصل 44 شد. 

وی گفــت: البّته بخش هایی از قانون اجرای 
فشــارهای  اثــر  بــر   44 اصــل  سیاســت های 
مختلــف تغییر یافته اســت. اما در زمینه واژه 
غیردولتی که در قانون بهبود مســتمر کسب 
اشــاره شــده، واقعیتــی در  آن  بــه  کار هــم  و 
اقتصــاد مــا وجــود دارد که بی توجهــی به آن 
آسیب زا است. ما نمی توانیم بگوییم اقتصاد 
مــا ســه بخــش دولتــی، تعاونــی و خصوصــی 
اســت. مــا بخش هــای غیردولتی هــم داریم. 
یکی از اختالفات بخش دولتی و خصوصی بر 
ســر واژه غیردولتی اســت، چون بازیگر بزرگی 
است و می تواند قواعد بازی را عوض کند. در 
مشــارکتهای دولتــی و خصوصــی در خیلی از 
مــوارد ایــن کارکرد اختالطی باعث شــده نه از 
قواعــد دولتی تبعیت کنــد نه از قواعد دولتی 

که شرایط را بدتر از گذشته می کند. 

مهندس  امانی:
درست است که بخش غیردولتی 

واژه خلق الساعه است اما 
واقعیت اقتصاد ما است. ما 
باید در آستانه برنامه هفتم 

با همفکری شما برای گذار از 
بخش دولتی و عمومی به بخش 

خصوصی اقدام کنیم.
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کید کرد: اوایل بعد از جنگ  مهندس امانی تا
گذاری سهام واحدها به  خصوصی سازی با وا
مدیــران دولتی آغاز شــد که به نوعــی رفتن از 
یک سمت میز به سمت دیگر بود، در نهایت 
این روند کنار گذاشــته شــد اما در گام بعدی 
گذاری ســهام به  نــگاه مــا اجتماعــی شــد و وا
از  بایــد  آن هــا  البتــه  شــد.  مطــرح  ایثارگــران 
حمایــت دولت بهره مند می شــدند امــا نه در 
قالب فعالیت اقتصــادی بلکه در قالب نتایج 
دیگــری  مقطــع  در  اقتصــادی.  فعالیتهــای 
بــا نــگاه منفــی بــه فعــاالن بخــش خصوصی، 
می خواستیم به انسانهای فرهیخته فرهنگی 
اقتصــادی  فعالیــت  کــه  بدهیــم  تســهیالت 
کننــد. چنیــن تجربه هــای افراطــی و تفریطــی 
در اقتصــاد مــا روی داد. در نهایــت در ســال 
بخــش  بــه  دولتــی  بخــش  از  انتقــال   1387
عمومــی مطــرح بــود. رابطــه دولــت و بخــش 
خصوصی در ســایر دنیا هم عاری از فســاد یا 
مشــکل نیست. ســازمان خصوصی ســازی ما 
هــم بــه قدر کفایــت توانمنــد نبود. تــا این که 
در نهایت ســهام به صندوقهای بازنشستگی 
گذار شد. این یک گام بود اما منزلگاه  بزرگ وا
خوبی نبود. شــاید یک محل خوب مشارکت 

بخــش عمومــی و دولتــی، مشــارکت بخــش 
عمومی و مختلط با بخش خصوصی باشد تا 

کم کم اینها خارج شوند. 

کشــورها  ســایر  تجربــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
کــه بخــش غیردولتــی  افــزود: درســت اســت 
واژه خلق الســاعه اســت امــا واقعیــت اقتصاد 
ما اســت. مــا باید در آســتانه برنامــه هفتم با 
گــذار از بخــش دولتی  همفکــری شــما بــرای 
 و عمومــی بــه بخــش خصوصی اقــدام کنیم. 
طــرح تحــول و نقشــه راهــی که مقــام معظم 
رهبــری فرمودند برای توســعه صنعت دنبال 

گیرند.  شود باید مدنظر قرار 

ســازمان  زیربنایــی  امــور  و  فنــی  معــاون 
برنامه وبودجــه تصریــح کــرد: ایــن که شــما 
فرمودید متولی ندارید معضلی جدی اســت 
و قاعدتــا کســی که مجــوز و گواهی صالحیت 
و  مهندســی)پیمانکاران  شــرکت های  بــه 
مشــاوران( می دهــد بایــد متولــی باشــد . در 
گــذار بــه ســمت بخــش  برنامــه هفتــم بایــد 
کنیــم. خصوصی ســازی  خصوصــی را دنبــال 
و اداره شــرکت ها هــدف نیســت و بــه عنــوان 
ابــزاری بایــد در خدمــت هــدف اصلــی یعنی 
بهبود رشــد اقتصادی و تولید ســرانه داخلی 

و توسعه باشد. 

وی در زمینــه انجــام پــروژه عنــوان کــرد: در 
زمینه انجام پروژه، ممکن اســت مشــارکت با 
بخــش خصوصی به شــکل تصادفی در چند 
مــورد انجــام شــده باشــد ولــی تکــرار نشــده 
اســت. ما بایــد این موارد را محــور قرار دهیم 
و اصــالح کنیــم. بخــش خصوصــی نمی تواند 
مســیر مشــارکت خــود را بــا تغییــرات ســلیقه 
دولــت تغییــر دهــد. بایــد تضمیــن دولتی در 
این مورد باشد. حضرت آقا در مورد »تدوین 
راه صنعت« به این موضوع اشاره کردند و آن 
را مســئله ای فرابخشی دانســتند. ما نیز باید 
بــه ایــن امر به چشــم موتور توســعه کشــور و 
توســعه پایدار   نگاه کنیــم. با وجود این نگاه 

فرابخشی، دیگر بخشی نگری نمی کنیم. 
وی در بخش دیگری از ســخنان خود عنوان 
در  همراهــی  و  همفکــری  بــا  امیــدوارم  کــرد: 
زمینــه برنامــه هفتم بودجــه محورهای مورد 
نظــر شــما را بدانیــم. البّتــه هــر بخشــی بایــد 
تصمیم گیــری  بیــن  بدانــد.  را  خــود  جایــگاه 
و تصمیم ســازی تفــاوت وجــود دارد. اینجــا 

صحبــت از تصمیم  ســازی بخــش خصوصــی 
اســت. مجموعــه کارشناســی ایــده می دهند 
و مدیــر تصمیم می گیرد، در نهایت کســی که 
تصمیــم می گیــرد مســئول اســت. در چنیــن 
شــرایطی ممکن اســت در برخی موارد بحث 
تعارض منافع وجود داشــته باشــد در برخی 
ک نظر وجود داشته باشد.   موارد هم اشترا

وی افــزود: در شــرایط بعــد از تحریــم بخــش 
خصوصی می توانست نقش بیشتری ایفا کند 
اما در برخی زمینه ها از جمله کاالهای اساسی 

شرکت های خصوصی کنار زده شدند.  

ســازمان  زیربنایــی  امــور  و  فنــی  معــاون 
برنامه وبودجــه در پایــان خواهان همــکاری 
در  خصوصــی  بخــش  حضــور  و  همفکــری  و 
تصمیم ســازی ها به ویــژه در این مقطع شــد 
کــه بایــد تصمیمــات بزرگــی گرفته شــود. وی 
همچنیــن با اشــاره به پیشــنهاد برنامه ریزی 
نماینــدگان  بــا  مرتــب  جلســات  برگــزاری  و 
کیــد داشــتند آمادگــی  تشــکل های حاضــر تا
ایــن  بــا  ماهانــه ای  جلســات  حتــی  دارنــد 

تشکلها داشته باشند. 

نهاد تعامل ثمرات زیادی داشت
دکتــر  نشســت  ایــن  پایانــی  بخــش  در 
قانع فــر رئیــس امــور نظــام فنــی و اجرایــی 
ســازمان برنامه وبودجــه کشــور نیــز عنــوان 
گر موافق هســتید موضوعات اصلی را  کــرد:     ا
دســته بندی کنیم و کارگروه متناســب با آن را 
ایجاد کنیم. پیش نویس هایی بنویسیم تا در 
جلســات مناسبی تصمیم نهایی گرفته شود. 
قبل از شــورای گفتگو، شــورایی به نام شورای 
هماهنگــی و نهــادی بــه نــام نهــاد تعامــل بــا 
کنون نیز فعال هستند(  حضور 18 تشکل )که ا
داشــتیم که ثمرات زیادی را به همراه داشــته 
است از جمله جلسات نهاد تعامل که حداقل 
ســه ماه یکبار برنامه داشت و دارد. همچنین 
مقرر شــد آیتم ها و موضوعات مربوط به سال 
بــرای  تــا جلســات  1401 نیــز مشــخص شــود 
بررسی آن ها تعیین گردد و جلسه نهاد تعامل 

در سال جدید تشکیل شود.

مهنــدس  صحبت هــای  بــا  نشســت  ایــن 
ســید احمــد امینــی رئیس واحد تشــخیص 
مشــاوران  و  پیمانــکاران  امــور  صالحیــت 
ســازمان  اجرایــی  و  فنــی  نظــام  دفتــر 

برنامه وبودجه به پایان رسید.

مهندس  امانی:
امیدوارم با همفکری و همراهی 

در زمینه برنامه هفتم بودجه 
محورهای مورد نظر شما را 

بدانیم. البّته هر بخشی باید 
جایگاه خود را بداند. بین 

تصمیم گیری و تصمیم سازی 
تفاوت وجود دارد. 

اینجا صحبت از تصمیم  سازی 
بخش خصوصی است.

نشست
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شــورای هماهنگــی تشــکل هــای مهندســی و 
حرفه ای کشور در نامه ای به معاون اول رئیس 
جمهور نســبت بــه تعویق پرداخــت مطالبات 

پیمانکاران پروژه های عمرانی انتقاد کرد.
علی آزاد رئیس شورای هماهنگی تشکل های 
کشــور در نامــه ای بــه  مهندســی و حرفــه ای 
جمهــور  رئیــس  اول  معــاون  مخبــر  محمــد 
مطالبــات  موقــع  بــه  پرداخــت  خواســتار 
بــه  پیمانــکاران پروژه هــای عمرانــی و اعــالم 
موقع شاخص تعدیل حق الزحمه مهندسان 
بودجــه  و  برنامــه  ســازمان  ســوی  از  مشــاور 
کشــور شــد. در این نامــه 18 تشــکل حرفه ای 

عضــو شــورای هماهنگــی تشــکل های فنی-
مهندســی بــا اشــاره بــه افزایــش 200 درصدی 
ســیمان، فوالد، ماشین آالت ســاختمانی و… 
در ســال جاری نسبت به سال گذشته از یک 
ســو و افزایش دســتمزد متوســط 60 درصدی 
کارگــران و تکنســین های پروژه هــا شــامل 57 
بیمــه،  حــق  درصــد   23 و  دســتمزد  درصــد 
دولــت  تعهــدات  متقابــل  اجــرای  خواســتار 

نسبت به این افزایش نرخ ها شده اند.
بودجــه  کاهــش  بــه  اشــاره  بــا  نامــه  ایــن  در 
کــه ســبب شــده تــا دوره  پروژه هــای عمرانــی 
اجــرای این طرح ها از 3 به 13 ســال و قیمت 

تمام شــده ســاخت برای دولت افزایش یابد، 
آمده است: شرکت های مهندسی پیمانکاری 
در اثــر بــی پولی، اســتقراض از بانک هــا و بازار 
اســناد  اوراق  تنزیــل  نــرخ  همچنیــن  و  آزاد 
خزانه اســالمی عمدتًا در معــرض نابودی قرار 
گرفته انــد. لــذا این شــورا از معــاون اول رئیس 
جمهور خواســته تا ســازمان برنامــه و بودجه 
را مکلــف بــه اعــالم بــه موقــع شــاخص های 
تعدیــل، بخشــنامه حــق الزحمه مهندســان 
بودجه هــای  موقــع  بــه  پرداخــت  و  مشــاور 
بــه دســتگاه های ســفارش دهنــده  عمرانــی 

پروژه ها  نماید.

انتقاد تشکل های فنی-مهندسی
 از تعویق مطالبات پیمانکاران
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در ابتدای سخن، ضمن عرض تسلیت و ابراز 
کــه در فاجعه  همــدردی با بســتگان عزیزانی 
فروریزش ساختمان شماره 2 متروپل آبادان 
جــان خــود را از دســت داده و یــا مصدومیت 
جامعــه  می داریــم.  اعــالم  کرده انــد،  پیــدا 
شــرکتهای  ســندیکای  و  ایــران  مهندســی 
ســاختمانی و ســایر انجمن هــای وابســته و 
، مراتب تاســف خــود را از ایــن فاجعه  همــکار
و همچنین مخالفت جدی خود را با کســانی 
گاهی و تخصــص و تجربه  کــه بدون داشــتن آ
می کننــد  دخالــت  تخصصــی  حرفه هــای  در 
اعالم می دارد. متاســفانه این رویه نابخردانه 
در کلیــه مســائل مملکتی نیز باب شــده و هر 
کس به خود اجازه می دهد در امور تخصصی 

کشور به نحوی دخالت نماید. 
در فاجعــه متروپــل هم به نظر می رســد ســه 
عامــل عمــده در ایجــاد ایــن حادثــه یــا بهتــر 

است بگوییم این فاجعه به قرار زیر باشد:
گاه در طــرح بــا ایجــاد  1.  دخالــت عوامــل نــاآ

تغییرات مداوم در طراحی
بــه  مجری)ســازنده-مالک(  بی توجهــی   .2

هشــدارهای مکــرر کارشناســان اعــم از نظــام 
مهندسی یا مهندسان مشاور 

کلــی ضعــف فاحــش در اجــرای  3. بــه طــور 
ســاختمانی کــه می توانســت به درســتی اجرا 

شود

ســه عامــل عمــده در ایجــاد این 

فاجعه

 به قرار زیر است:

1.  دخالت وایجاد تغییرات

 مداوم در طراحی

)ســازنده  مجــری  بی توجهــی   .2

- مالــک( بــه هشــدارهای مکرر 

کارشناسان 

3. اجرای ضعیف سازه 

 شــاید بتوان گفت که ریشه همه این مسائل 
بــا  آبــادان  شــهرداری  منافــع  ک  اشــترا در 
سازنده - مالک اصلی بوده است. رویه ای که 

موجب ایجاد رانت برای مالک از یک طرف و 
کوتاهی شــهرداری از وظیفه اصلی خود یعنی 
حفاظــت از جــان و مــال مــردم از طــرف دیگر 
شــده اســت. چرا که تنها مرجع دارای قدرت 
و اختیــار توقــف و جلوگیری از ادامــه پروژه در 
هنــگام تخلف، شــهرداری آبادان بــوده که به 
نظــر مــی رســد مکــررا در انجــام وظیفــه خود 

تعلل نموده است.  
 در مــدارک منتشــر شــده از ســوی گروههای 
مختلف کارشناسی که از محل پروژه و بعضی 
چنیــن  کرده انــد،  بازدیــد  مربوطــه  اســناد  از 
برداشــت می شــود کــه از طرف دســتگاههای 
حتــی  و  هشــدار  کــرات  بــه  پــروژه  بــر  ناظــر 
درخواســت توقف عملیات داده شــده است. 
از جملــه براســاس گزارش جامع کارشناســان 
محترم پژوهشــکده زلزله شناسی و مهندسی 
بــه  توجــه  بــدون  پــروژه  ایــن   ، کشــور زلزلــه 
اخطارهــا در مــوارد متعددی با نظر شــخصی 
ســازنده فاقد صالحیت در امر ســاخت و ساز 
بــه اجــرا درآمــده اســت، در حالی کــه احداث 
ســاختمانی با این حجم )32000 متر مربع در 

پشت صحنه فاجعه برج متروپل 

 برداشت آزاد از مهندس مجتبی ضرابی
رسان عضو هیأت باز

 سندیکای شرکتهای ساختمانی
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طرح اولیه و دارای هشت طبقه روی همکف 
بــا یک طبقه زیر زمیــن( ایجاب می کند طبق 
ضوابط و مقررات ملی ساختمان و با هدایت 
انجــام  پــروژه  مقیــم  و  مجــرب  کارشناســان 
می شــد تا زمینه حل مشــکالت فنی در حین 

انجام کار نیز فراهم گردد. 

  در پــروژه ای بــا ایــن حجــم و انــدازه 

باید ضوابط و مقررات ملی ســاختمان 

دقیقا با حضور کارشناسان خبره و دارای 

صالحیت و مقیم پروژه اجرا می گردید. 

امــا فکــر ایجــاد ســاختمان متروپــل از آنجــا 
گــروه مشــارکت اقتصادی  کــه  بــه وجــود آمــد 
شــهرداری آبــادان به اتفــاق ســازمان مناطق 
آزاد در ســال 1393 تصمیــم گرفتنــد تعدادی 
منطقــه  در  واقــع  شــهری  زمیــن  قطعــات  از 
قالــب مشــارکت عمومــی-  در  را  آبــادان  آزاد 
خصوصی برای ساخت تعدادی واحد تجاری 
گذار  و پارکینگ طبقاتی به بخش خصوصی وا

کنند. 
اولیــن پروانــه ســاخت در ســال 1396 جهــت 
احداث ســاختمانی با مشخصات گفته شده 
برای شخصی به نام حسین عبدالباقی صادر 
گردید. این شخص مالک ساختمان متروپل 
شــماره یــک در جــوار ایــن پــروژه بود کــه قبال 
ســاخته شــده و قصد داشــت دو ســاختمان 
کریدورهــای  را در طبقــات ســوم و ششــم بــا 
شیشــه ای به یکدیگر متصل نمایــد. عالوه بر 
ایــن نامبرده دارای هلدینگــی با نام خود بود 
کــه در همــه زمینه هــای تجــاری از ســاخت و 
ســاز گرفتــه تــا تجــارت آجیــل و رســتورانهای 

زنجیره ای سرمایه گذاری کرده بود. 
پس از صدور پروانه، کار طراحی و محاسبات 
ســازه بــه یــک مهنــدس مشــاور ذیصــالح بــا 
معرفی سازمان نظام مهندسی آبادان سپرده 
شــد. مشــاور منتخب در این طرح اســتفاده 
از شــمع های بتنــی و شــالوده یکپارچــه بتنی 
)رادیــه( بــه ارتفــاع یــک متــر را پیش بینــی  و 
طراحــی کــرد و قــرار بــود طبقــات بــا اســکلت 
فلــزی پیچ و مهره ای و ســقف عرشــه فوالدی 

اجرا شود. 
اما مالک-ســازنده از مشاور درخواست طرح 
ارزان  قیمت تــر دیگری شــامل اســکلت بتنی 
و ســقف  تیرچه بلــوک می نماید کــه مهندس 
مشــاور  مذکــور نیز در این مــورد اقدام نموده 
بــود. در هــر دوی ایــن نقشــه هــا بــه علــت 

نامتقــارن و نامنظم بودن شــکل ســاختمان 
کــه در  دو درز انقطــاع پیش بینــی شــده بــود 

عمل هیچ کدام اجرا نشده است. 

 ســرپیچی از مقــررات نظام مهندســی 
و عدم به کارگیــری افراد متخصص در 

کارگاه به طور تمام وقت یکی از عوامل 

بروز این فاجعه است 
  

در اســفند 1396، مهنــدس مشــاور بــه دلیل 
غیــر  و  متناقــض  و  مکــرر  درخواســت های 
فنــی مالــک و همچنین عــدم رعایت ضوابط 
مکــرر  تذکــرات  علیرغــم  اجــرا،  در  مهندســی 
تصمیــم بــه کناره گیــری از پــروژه می گیــرد و با 
چشــم پوشــی از بخشــی از مطالبــات خــود 
و  می بخشــد  لقایــش  بــه  را  پــروژه  عطــای 
انصراف می دهد و سرانجام با تصمیم مالک، 
ســاختمانی بــا اســکلت فلــزی و ســقف های 
مجوف)وافــل( اجــرا می شــود.  ایــن مســئله 
اولیــه طــرح در  کــه مشــاور  نشــان می دهــد 

همان آغاز متوجه زیاده خواهی ها و تغییرات 
از  رهایــی  بــرای  و  شــده  مالــک  غیراصولــی 
عواقــب نامعلــوم پــروژه بــا گذشــت از منافع، 

خود را کنار کشیده است. 
مهرمــاه  در  بعــد،  نیــم  و  ســال  یــک  حــدود 
1398 مســئولیت طراحــی و نظــارت از طــرف 
ســازمان نظــام مهندســی آبــادان بــه مشــاور 
ایــن  در  و  می شــود  گــذار  وا دیگــری  طــراح 
فاصله طبقات زیرزمیــن، همکف، اول و دوم 
اجرا شــده و مشــخص نیســت تحــت نظارت 
چــه کســی یــا چــه ارگانــی بوده اســت. ســوال 
کــه آیــا ایــن قســمت از عملیــات  ایــن اســت 
اجرایــی بدون اطالع و نظارت ســازمان نظام 
مهندســی به انجام رسیده اســت یا خیر؟ باز 
کم بر  هــم در اینجــا می تــوان هــرج و مــرج حا
پروژه را مالحظه کرد. چگونه دستگاه نظارت 
و شــهرداری آبــادان بــا توجــه بــه کناره گیــری 
کارهــای اجرایــی ادامه  مهنــدس مشــاور بــه 
آنچــه در ایــن  آیــا   داده اســت؟ در حقیقــت 
بــازه زمانــی به اجــرا درآمده در ســازمان نظام 
مهندسی بررسی و مورد تائید قرار گرفته بوده 

یا خیر؟ 
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دوم  طــراح  و  مشــاور  مهنــدس  ســرانجام 
هــم ماننــد مهنــدس مشــاور قبلــی در دی 
مــاه 1398، احتمــاال بــا پی بردن به ســاخت 
ک پروژه تا آن زمان، پس  غیراصولــی و خطرنا
از ســه ماه انصــراف خود را از ادامــه کار اعالم 
و استعفا می دهد! این مشاور دالیل انصراف 

خود را بدین شرح می نویسد: 
  نداشــتن پروانه ســاختمان )بــرای افزایش 

طبقات(
  نداشتن سوابق پرونده های آزمایش های 

بتن و میله گرد
  عــدم مقاوم ســازی پیــش بینــی شــده در 

قسمت های آسیب دیده 
  عدم توجه به تذکرات مشاور و ناظر مقیم 

برای ایمنی کار و ....
توضیــح ایــن کــه مالــک اقــدام بــه ادامــه کار 
و افــزودن دو ســقف بــدون داشــتن پروانــه و 

مجوز شهرداری نموده است.
 همزمــان در دی مــاه 1398 ســازمان نظــام 
مهندســی آبادان درخواست توقف عملیات 
و  مالــک  طــرف  از  متاســفانه  کــه  می نمایــد 
شــهرداری مــورد توجه قرار نگرفته و ســاخت 
و ســاز ادامــه می یابــد. دو مــاه بعــد یعنــی در 
بــا  جدیــد  پروانــه  ســرانجام   1398 اســفند 
آن  در  کــه  می شــود  صــادر  اصالحیه هایــی 
مجــوز دو طبقــه اضافــی روی قســمت های 
ســاخته شــده و انضمام قطعه زمین جنوبی 
بــرج که با موافقت شــهرداری بــرای ضمیمه 
کردن و گســترش طرح و کســب ســود بیشــتر 

توســط توســط مالک خریداری شــده بود به 
پــروژه اضافــه می گــردد تــا مســاحت زیربنــااز 
32000 متــر مربع به 45000 متــر مربع افزایش 

یابد. 
گفتنــی اســت کــه در تاریــخ 98/10/30 گــروه 
مشــارکت اقتصادی شــهرداری آبادان ضمن 
روز  یــک  در  نامــه  دو  طــی  پــروژه  از  بازدیــد 
درخواســت اعالم نظر کارشناسی ناظر مقیم 
در خصــوص خیــز بیش از حد تیرها و ســقف 
روی رمــپ ورودی می نمایــد و در نامــه دوم 
با اشــاره به عدم دریافــت هیچ گونه گزارش از 
عملکــرد اجرایی پروژه توســط ناظرین مقیم 
از آنهــا می خواهــد تا گزارش جامــع و کاملی از 

مراحل اجرایی پروژه تهیه و ارسال نمایند.
بــا توجه بــه حاد بــودن مســئله، ناظــر مقیم 
کــی از  در همــان روز)98/10/30( نامــه ای حا
مــوارد بیشــمار نقــص و نیــز پیش بینــی عدم 
ایســتایی اســکلت ســازه و احتمــال وخیم تــر 
شــدن وضعیــت ترکهــا و پیچــش در ســقف 
مجــوف و ایجاد ترکهــای جدید در دیوارهای 
اقتصــادی  گــروه مشــارکت  بــه  رمــپ  کنــاری 
آبادان و سازمان نظام مهندسی و شهرداری 

آبادان ارائه می نماید.
تخصصــی  کمیتــه  گزارش هــای  از  آنچــه 
عمران ســازمان نظام مهندســی خوزستان و 
همچنیــن گزارش جامــع پژوهشــگاه زلزله در 
مورد تخلفات اجرایی برج شماره دو متروپل 
آبادان برداشــت می شــود به طــور خالصه به 

شرح زیر است: 

 اتصــال غیــر اســتاندارد تقویتــی تیــر بتنــی 
به  ستون فوالدی

  کافــی نبودن طول جوش ورق به ســتون و 
نقص فاحش جوشکاری ها 

  اقدام به ســاخت اســکلت فلــزی در کارگاه 
بدون داشــتن امکانات تســت جــوش و دیگر 
. الزم بــه ذکــر اســت که  تمهیــدات مــورد نیــاز
ساخت اسکلت فلزی با چنین حجم و اندازه 
کارخانه هــای مجهــز ســاخت  الزامــا بایــد در 

سازه های فلزی ساخته شود.
  عــدم وجود برگه هــای آزمایش فوالد و بتن 

که احتماال از دسترس خارج شده بوده
  افزایــش طبقــات روی ســاختمان بــدون 

مجوز  و بدون انجام تقویتهای مجاز 
 در دســترس نبــودن محاســبات تحکیــم و 

تقویت سازه
  عــدم رعایــت ضوابــط فنــی در ســقف های 
وافل)مجــوف( بــه ویــژه در نحوه اتصــال این 

سقفها به تیرها و ستونهای فلزی
   افــزودن بــدون مجــوز طّره)کنســول( بــه 
عــرض 1/20 متــر در دو طــرف ســاختمان که 
موجــب افزایــش شــدید بــار ثقلی و برشــی در 

اتصال به ستونهای کناری شده
کارآمــدی اســکلت در انتقــال نیروهــا بــه    نا
عناصــر باربــر بــه دلیــل ضعــف در اتصــاالت و 

اجرای آن
  پیچش در سقف های مجّوف و ...

 حذف برخی از ستونها در طبقات باال
مجموعه  عوامل فوق موجب ایجاد وضعیت 
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بحرانی در کل ســاختمان شــده به طوری که 
ســقف های مجــّوف و تیرهــای اصلــی دچــار 
، پیچــش، ترک خوردگــی تیر و  خیــز غیرمجــاز
دیــوار بتنــی و همچنیــن کمانــش و لهیدگــی 
ســتونها شــده که در هر مــورد ســازنده اقدام 
بــه تقویت های غیر اصولــی و غیر فنی نموده 

است.
ســرانجام در مورد یک یا چند تا از ســتونهای 
کنــاری کــه دچــار کمانــش و جداشــدگی ورق 
اتصــال از پروفیــل اصلــی اش شــده بــود نیــز 
تصمیــم بــه تقویــت ســتون گرفته می شــود و 
اســتاد جوشــکار به دســتور ســازنده اقدام به 
تقویــت ســتون بــا جــوش دادن ورق اضافــی 
می نماید. این در حالی اســت که تمام کارگاه 
دائر و در حال کار بوده  و هیچ گونه تمهیداتی 
هم برای استوارســازی ســازه و ایمنی کارگران 
کار  انجــام نگرفتــه اســت. جوشــکار مشــغول 
می شود که در نتیجه افزایش حرارت حاصل 
از جوشــکاری )1500درجه سانتیگراد( ستون 
درجــه  گســیختگی)420  حــد  بــه  فــوالدی 
ســانتیگراد( می رســد و متاســفانه قســمتی از 
ساختمان بر سر کارگران و مالک و انسانهای 
بیگنــاه بی خبــر از همــه جــا که هر یــک برای 
کاری بــه طبقــه همکف مراجعه کــرده بودند، 
از  بهره بــرداری  اجــازه  چــرا  می شــود.  آوار 
ســازه ای که پایان کار ندارد داده شده است. 
این مســئله را نیز می توان از قصور شهرداری 

و جسارت سازنده به حساب آورد. 

پرحجمــی همچــون  فلــزی  اســکلت   

متروپل به جای این که در کارخانه های 

و  فلــزی  ســازه های  ســاخت  مجهــز 

انجــام  متخصصیــن  نظــارت  تحــت 

جوشــکار  اســتادکاران  توســط   شــود 

و آهنگر اســتخدامی کارفرمــا در محل 

 پــروژه بــدون تســت های مــورد نیــاز

 انجام می شده است. 

بــه  مصائــب  ایــن  همــه  می شــود  مالحظــه 
کادر فنــی مســئول و بــا تجربــه  دلیــل نبــود 
در کارگاه و نبــود تخصــص بــرای رفــع نقص و 
تقویت مناســب و از همه مهم تر عدم کارایی 
کــه خــود بایــد  ســازمانها و ارگانهایــی اســت 
ضامــن تامیــن ایمنــی جامعــه و حفــظ جان 
و مــال مــردم  باشــند. تــا زمانــی کــه باالتریــن 
بســاز  نصیــب  ساختمان ســازی  از  ســودها 

بفروش ها می شــود و مهندس ناظر به دلیل 
معقول نبودن حق الزحمه دریافتی نسبت به 
وقت صرف شده او مرعوب یا تسلیم می شود 

متاسفانه درها بر همین پاشنه می چرخد. 
نکتــه دیگــری کــه از ایــن گزارش هــا می تــوان 
تصمیمــات  در  خودمختــاری  دریافــت، 
کســانی  توســط  هــم  آن  اســت  کارگاهــی 
دنبــال  بــه  فقــط  و  الزم  تخصــص  فاقــد  کــه 
ســودآوری بیشــتر بوده انــد. تغییــرات پی در 
پــی در طراحــی و ســاخت و دخالــت عوامــل 
مختلــف ذی نفــع در پروژه با ایجــاد تغییرات 
از  ســتونها  تعــداد  نظیرکاهــش  کی  وحشــتنا
طبقــه چهــارم بــه بــاال و اســتفاده از ســقف 
مجــّوف بــدون ضوابــط فنــی و بــدون اجرای 
کــه نادرســتی اتصــال  تیرهــای مــرزی اســت 
ســقف بــه ســتون را باعــث شــده، همچنیــن 
کــه ذکر آن  دیگر تصمیمات خلق الســاعه ای 

رفت، سرانجام فاجعه آفرید.
کــه پیش تــر نیــز اشــاره  مســئله مهــم دیگــر 
کارایــی قوانیــن نظــام مهندســی  شــد عــدم 
بــرای نظــارت جدی بــر ســاختمانهای بزرگ 
اســت. قوانیــن کنونی به نحوی اســت که کار 
نظارت و مسئولیت کلی به عهده نمایندگان 
ســازمان نظام مهندســی، ولی اجــرای قانون 
و جلوگیــری از ادامــه تخلــف در دســت نهــاد 

شهرداری است.

قوانین کنونی سازمان نظام مهندسی به 

نحوی است که کار نظارت و مسئولیت 

کلــی بــه عهــده نماینــدگان ســازمان 

نظــام مهندســی، ولی اجــرای قانون و 

 جلوگیــری از ادامــه تخلــف در دســت 

نهاد شهرداری است.

ایــران   ســاختمانی  شــرکتهای  ســندیکای 
ک درس عبرتی  امیدوار است این اتفاق دردنا
باشد برای تمامی سازندگان و کسانی که بدون 
کســب دانــش فنی یا اســتفاده از کارشناســان 
این امر به دخالت در اموری می پردازند که در 
گاهی الزم را ندارند و همچنین  آن تخصص و آ
امیدواریــم مســئولین محتــرم چــه در بخــش 
خصوصی چه دولتی،  هشــدارهای دلســوزانه 
کارشناسان در امور مختلف مملکتی را جدی 
بگیرند. این حادثه تنها برای  یک ســاختمان 
اتفــاق افتــاد و جــان عــده ای از هموطنــان را 
گرفت اما چه بســا ممکن اســت در بسیاری از 
کنان یک شهر یا حتی در  موارد جان و مال سا

مگاپروژه ها یک ملت را نشانه گیری کند. 
جامعه مهندسی به ویژه سندیکای شرکتهای 
کید کرده  ساختمانی ایران بارها به این مهم تا
و از مســئوالن محتــرم مملکتــی درخواســت 
گاهان متخصص  نموده که مســئولیتها را به آ
ایــن  کننــد و در  آنهــا حمایــت  از  بســپارند و 
زمینــه بخصوص اســتفاده و حمایت دولت از 
مهندســان مشــاور کارآزموده و دارای ســابقه 
خوب و شناخته شده، همچنین پیمانکاران 
رتبه بندی شــده توسط ســازمان برنامه که بر 
اســاس ضوابط نظام فنی و مهندســی کشــور 
پروژه ها را به انجام می رســانند بسیار ضروری 

و کارساز خواهد بود. 
عــدم توجه به ایــن مهم ممکن اســت باعث 
مخــدوش شــدن چهــره اصلــی مهندســی و 
پیمانکاری کشور در اذهان داخلی و خارجی 
شــود. حوادثــی مانند متروپــل 2 می تواند به 
ویژه کارفرمایان خارجی را از دعوت شرکتهای 
ایرانــی بــه مناقصــات منصرف یا مــردد نماید 
و  کشــور  اقتصــاد  زیــان  بــه  مجمــوع  در  کــه 
محروم شــدن از درآمد ارزی حاصله از صدور 

خدمات فنی و مهندسی خواهد بود.  
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شــرکت های  انجمــن  مدیــره  هیــأت  عضــو 
صادرکننده خدمات فنی-مهندسی از رشد 
4 برابری صادرات این خدمات طی فعالیت 

10 ماهه دولت سیزدهم خبر داد.
 حجت االســالم ســید ابراهیم رئیسی رئیس 
جمهور کشورمان در گفت وگوی زنده ای که 
با مردم در شــامگاه 4 تیر ماه داشــت گریزی 
به رشــد صــادرات خدمات فنی-مهندســی 

زد.

رئیس جمهور: با 1۸ کشور پیرامونی 
قرارداد صادرات خدمات فنی-مهندسی 

داریم
وی در رابطه با نتیجه نهایی تجارت خارجی 
بیان کرد: سیاست همسایگی از اولویت های 
مــا بــود و به حمــداهلل در حال نتیجــه دیدن 
اســت. تــراز تجــاری مــا مثبت شــده اســت. از 
امارات رشــد 8 درصدی و سایر کشورها رشد 
50 درصد تراز تجاری را شــاهد بودیم. نسبت 
به مســئله صادرات خدمات فنی مهندســی 
با 18 کشــور در اطــراف خود قرارداد داشــتیم 
کــه 2 و نیــم میلیــارد دالر خدمــات را به خود 

اختصاص می دهند.

دبیر سندیکای شرکت های ساختمانی: 
اهتمام به افزایش صادرات خدمات 

فی-مهندسی در دولت سیزدهم بیشتر 
از دولت های قبلی است

 ایــرج گالبتونچی عضو هیأت مدیره انجمن 

فنــی- خدمــات  صادرکننــده  شــرکت های 
گفــت وگــو بــا خبرنــگار مهــر با  مهندســی در 
بیــان اینکــه در دولــت ســیزدهم توجــه بــه 
افزایــش  فنی-مهندســی  خدمــات  صــدور 
کــرد: این موضــوع از دو منظر  داشــته اظهار 
قابل بررسی است نخست آن که به کارگیری 
مدیران و افرادی که هم اشــراف بیشتری به 
مقولــه صــادرات خدمات فنی-مهندســی و 
هم عالقه بیشــتری بــه پیگیری این موضوع 
دارنــد در ســطح دو وزارت صمــت )ســازمان 
امــور خارجــه )معاونــت  و  توســعه تجــارت( 
دیپلماســی اقتصــادی وزارت امــور خارجــه( 
کامًا مشهود است؛ در حال حاضر مسئوالن 
مربوطــه پیگیــری جــدی تــری بــه صــادرات 

خدمات فنی-مهندسی نشان می دهند.
وی بــا بیان اینکه موضوع صادرات خدمات 
بیشــتر  توجــه  بــا  گاه  هــر  فنی-مهندســی 
دولت ها مواجه شــده، عمًا به مثبت شدن 
تراز تجاری در ایــن بخش می انجامد افزود: 
فنــی-  خدمــات  صــادرات   1399 ســال  در 
مهندسی ما حدودًا 500 میلیون دالر بود اما 
در ســال 1400 ایــن صــادرات بــه 1.8 میلیارد 
دالر رســید یعنی تقریبًا 4 برابر شد که نشان 
می دهــد توجه همزمان دولت به این مقوله 
صــادرات  بخــش  فعــاالن  پیگیری هــای  و 
خدمــات فنی-مهندســی رشــد آن را در پی 

دارد.
عضــو هیــأت مدیــره انجمــن صادرکننــدگان 
خدمــات فنی-مهندســی ادامــه داد: هدف 

صــادرات  متولــی  دســتگاه های  گــذاری 
بــه  دســتیابی  فنی-مهندســی  خدمــات 
تــراز تجــاری 20 میلیــارد دالر در ســال اســت 
کــه رقــم مناســبی اســت و بــا توجــه بــه توان 
مجموعه هــای مهندســی مــا دارنــد، امــکان 
وی  اســت.  دســتیابی  قابــل  و  بــوده  پذیــر 
 20 ســاالنه  صــادرات  بــه  دســتیابی  راهــکار 
میلیــارد دالری خدمــات فنی-مهندســی را 
تهیه بســته تشویقی برای شرکت های فنی-

کنار آن،  مهندسی دانســت و یادآور شد: در 
ایــن  شناســایی بازارهــای هــدف صادراتــی 
خدمــات نیــز باید در دســتور کار قرار گیرد تا 
بــه رقــم مذکور برســیم؛ هــر چند کــه با وضع 
موجــود می توانیــم ابتــدا از 1.8 میلیــارد دالر 
بــه 5 و در گام بعــدی بــا اجــرای بســته های 
تشــویقی، به هدف گذاری 20 میلیارد دالری 

دست یابیم.
گالبتونچــی بــه معرفی مؤلفه هــای اثرگذار در 
دســتیابی به تــراز تجاری 20 میلیــارد دالری 
اشــاره  فنی-مهندســی  خدمــات  صــادرات 
و بیــان کــرد: یکــی از این مؤلفه ها، گســترش 
دادن دایره شــرکت های فعال در این زمینه 
بــوده و بایــد بتوانیــم شــرکت های بیشــتری 
مهندســی  خدمــات  صــدور  زمینــه  در  را 
کنیــم. مؤلفه دیگــر ایجاد بســته های  فعــال 
تشــویقی برای ورود شرکت های مهندسی از 
پروژه های داخلــی به پروژه های بین المللی 
گونــه ای  اســت لــذا ایــن مشــوق ها بایــد بــه 

کند. که از فعاالن اقتصادی حمایت  باشد 

صادرات خدمات فنی-مهندسی 
در دولت سیزدهم ۴ برابر شد

دبیر سندیکای شرکت های ساختمانی 
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کشورهای بازار هدف دریافت خدمات 
فنی-مهندسی ایران

در  اثرگــذار  ســوم  مؤلفــه  تشــریح  بــه  وی 
اشــاره  فنی-مهندســی  خدمــات  صــادرات 
گفــت: باید بــه خوبی بازارهــای هدف  کــرد و 
مــا شناســایی شــود که در حــوزه کشــورهای 
میانــه(  )آســیای  اس  آی  ســی  شــانگهای، 
فــارس  خلیــج  جنــوب  در  مــا  همســایگان 
آفریقایــی  کشــورهای  برخــی  همچنیــن  و 
هســتند؛ همچنیــن بــا توجه به رابطه بســیار 
خوب ما بــا برخی کشــورهای آمریکای التین 
و نیــز روســیه می توانیم ایــن کشــورها را وارد 
دایره صدور خدمات فنی-مهندســی کنیم؛ 
کــه در حال حاضــر بازار  بــه خصوص روســیه 
مســتعدی برای ساخت و ســاز است که این 
بــازار بیشــتر در اختیار شــرکت های ترکیه ای 
کرات سیاســی،  اســت ولــی می توانیــم بــا مذا
بخشــی از بــازار ســاخت و ســاز روســیه را در 
اختیــار بگیریم تا بتوانیم به هدف گذاری 20 

میلیارد دالری دست یابیم.
ســاختمانی  شــرکت های  ســندیکای  دبیــر 
تصریــح کرد: در عین حال باید به چند نکته 
هــم توجه کنیم تا جهــش صادراتی خدمات 
فنی-مهندســی را در یــک ســال اخیــر پــس 
از چنــد ســال توقــف یــا کاهش، حفظ شــود: 
نخســت آنکــه دولــت بایــد مشــکل دریافــت 
ضمانــت نامه هــای بانکی برای شــرکت های 
فنی-مهندســی ایرانــی خواهــان حضــور در 
کنــد؛  را برطــرف  المللــی  بیــن  مناقصه هــای 
تحریم هــای  از  ناشــی  گرچــه  ا مشــکل  ایــن 
ظالمانه علیه کشــورمان است اما می توان با 
استفاده از برخی عملیات های بانکی و مالی 
کــرات دو جانبه با کشــورها، آن را حل  یــا مذا

کرد.
نامه هــای  ضمانــت  اخــذ  کــرد:  کیــد  تأ وی 
دو  در  بین المللــی  مناقصه هــای  بانکــی 
مرحله انجام می شــود یکــی در زمان برگزاری 
مناقصــه برای اخــذ کار و پروژه و دیگری پس 
از موفقیــت و برنــده شــدن در مناقصــه و بــا 
هــدف تضمیــن ُحســن انجــام کار و دریافــت 
پیــش پرداخــت اســت ایــن ضمانــت نامه ها 
از چنــد مســیر می توانــد صــادر شــود یکــی از 
کــه  مســیر ضمانــت نامه هــای بانکــی اســت 
شرکت ارائه دهنده خدمات فنی-مهندسی 

بانک مورد اعتماد خود را معرفی می کند و از 
آن بانــک با ســپرده گذاری در بانک، ضمانت 
نامــه دریافــت می شــود؛ امــا بحــث تحریم ها 
سبب شده تا شرکت های فنی-مهندسی ما 
نتوانــد بانک هــای داخلی را بــه عنوان بانک 

کند. مورد اعتماد خود معرفی 

مشکل صدور ضمانت نامه بانکی داریم 
ولی راه حل دارد

فعــال شــدن  غیــر  بــه  اشــاره  بــا  گالبتونچــی 
سیســتم امــکان اخــذ ضمانــت نامــه بانکــی 
از بانــک توســعه صــادرات گفــت: بانک های 
عراقــی عمدتًا به ما به دلیــل تحریم ضمانت 
نمی دهند تعــداد محدودی هم که پذیرفته 
بودنــد ضمانــت نامــه بدهنــد به مــا گفته اند 
بایــد 100 درصد مبلغ ضمانــت نامه در بانک 
گــذاری کنید؛ با ایــن حال در  عراقــی ســپرده 
دنیــا عالوه بر سیســتم های بانکــی، می توان 
از سیســتم های بیمــه ای هم بــرای ضمانت 
ُحســن اجــرای پروژه هــای عمرانی اســتفاده 
می شــود؛ امــا امــکان اســتفاده از ایــن روش 
گــر ما متوقف  نیز از ســوی شــرکت های بیمه 

است.

راهکار دور زدن تحریم های بانکی برای 
صدور ضمانت نامه شرکت های مهندسی

کــرد: بــه عنــوان جایگزیــن  وی خاطرنشــان 
بیمــه ای،  و  بانکــی  ضمانــت  سیســتم های 
یــا  دو  پیمان هــای  از  می توانــد  دولــت 
کنــد و بــا  چنــد جانبــه بــا کشــورها اســتفاده 
کند  کشــورهای مقصد، تفاهم نامــه ای امضا 

که شــرکت های ایرانــی صادرکننــده خدمات 
فنــی مهندســی را از محــل اعتبــار ایــران در 
آن کشــورها تضمین می کند؛ مثًا ما در عراق 
مطالباتــی بابــت فروش برق داریــم که دولت 
 200 کــه  کنــد  تفاهــم  عراقی هــا  بــا  می توانــد 
میلیون دالر از آن بابت تضامین شرکت های 
ایــران  از ســوی دولــت  کــه  فنی-مهندســی 
معرفــی شــده اند، بلوکه شــود. این شــرکت ها 
هــم از ســوی مقابــل در ایران معــادل همان 
گــذاری  ایرانــی ســپرده  بانک هــای  پــول در 
می کنند تا وارد گردش مالی بانک های ایران 

شود.
عضــو هیــأت مدیــره انجمــن صادرکننــدگان 
خدمــات فنی-مهندســی اظهار داشــت: در 
هر مرحلــه ای که یک پروژه تکمیل و تحویل 
کــه عراقی ها از  می شــود، 200 میلیــون دالری 
بدهــی خــود بابــت خرید بــرق از ایــران بلوکه 

دریافــت  بایــد مشــکل  دولــت   
ضمانــت نامه هــای بانکــی بــرای 
ایرانی  شرکت های فنی-مهندسی 
خواهــان حضــور در مناقصه های 

بین المللی را برطرف کند
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کرده انــد، بــه پروژه های بعــدی اختصاص 
کــه در عمــل بــا 200 میلیــون دالر  می یابــد 
می تــوان حداقل 10 میلیــارد دالر تضامین 
و  مناقصــات  در  شــرکت  بــرای  بانکــی 
اخــذ دیگــر تضامیــن بــرای اخــذ واجــرای 
گــر ایــن  پروژه هــای عمرانــی را ارائــه کــرد. ا
از  بیشــتری  حجــم  شــود،  اجرایــی  روش 
شــرکت های فنی مهندسی در عراق فعال 

شوند.
بــاالی  تکنولــوژی  بــه  اشــاره  بــا  وی 
شرکت های عمرانی و ساخت و ساز ایرانی 
کرد: می توانیــم از این دانش  خاطرنشــان 
شــرکت های ایرانی بــا توجه به نیــاز باالی 
کشــورهای همســایه به اجــرای طرح های 
توسعه ای از قبیل سد سازی، بیمارستان 

سازی، راه سازی و… در جهت ارتقای تراز 
تجاری صادرات خدمات فنی-مهندسی 

بهره ببریم.

شرکت های مهندسی ایرانی چه قدر از 
عراق طلب دارند؟

دبیــر ســندیکای شــرکت های ســاختمانی 
کــه  کاری  بیشــترین حجــم  کــرد:  تصریــح 
شــرکت های ایرانــی در منطقــه دارنــد، در 
کــه شــرکت های خصوصی ما  عــراق اســت 
در این کشــور معادل 2 میلیــون دالر پروژه 
عمرانــی در دســت اجرا دارند که بخشــی از 
آنهــا هــم تکمیــل شــده اســت البته بعــد از 
حضور داعش در عراق، شــرکت های فنی-
مهندســی ایران متحمل خســاراتی شــده 
بودند که 200 میلیون دالر طلب مســتقیم 
و 540 میلیــون دالر خســارت بابــت عــدم 
اجرای پروژه در پی حضور داعش و سپس 

شیوع کرونا از این کشور می خواهند.

کنسرسیوم شرکت های مهندسی ایران 
در پروژه های عمرانی کشورهای منطقه

وی دربــاره ایجاد کنسرســیوم شــرکت های 
مهندسی ایرانی ادامه داد: در حال حاضر 
تعــدادی از شــرکت های ایرانــی بــه صورت 
کردســتان  اقلیــم  و  عــراق  در  کنسرســیوم 
ایجــاد  امــکان  حتــی  فعالنــد  کشــور  ایــن 
کنسرســیومی از شــرکت های بیــن المللــی 
بــا حضــور شــرکت های ایرانــی هــم داریــم 
مثــًا در بخــش فعالیت های نفتــی، بندر و 

اســکله ســازی و راه ســازی چه در داخل و 
چه در خارج کنسرســیومی از شــرکت های 
در  مثــًا  هســتند؛  فعــال  چینــی  و  ایرانــی 
بوشهر پروژه سدسازی کنسرسیوم ایرانی-

چینــی مشــغول اجراســت. مثــًا در حــال 
حاضر چینی هــا در آفریقا فعالند که یکی از 
بحث ها جوینت شدن شــرکت های ایرانی 
بــا چینی بــرای اجــرای پروژه هــای عمرانی 
کراتی شده تا در حوزه  است. همچنین مذا
)آســیای میانــه(  آی اس  کشــورهای ســی 
یــا جمهــوری آذربایجــان یــا ارمنســتان یــا 
قزاقستان و ازبکستان شرکت های ایرانی با 
شرکت های محلی این کشورها کنسرسیوم 

برای اجرای طرح ها تشکیل دهند.

اروپایی ها خواهان ایجاد کنسرسیوم 
با شرکت های مهندسی ایرانی برای 

اجرای پروژه های غرب آسیا
نیــز  اروپــا  در  شــد:  یــادآور  گالبتونچــی 
فنــی  شــرکت های  ســوی  از  تقاضایــی 
بــرای  اروپــا  شــرق  کشــورهای  مهندســی 
ایجــاد کنسرســیومی از شــرکت های فنی-

مهندســی ایرانی وجود دارد؛ فرانسوی ها 
هــم چندیــن تقاضــای ایجاد کنسرســیوم 
پروژه هــای  بــرای  ایرانی هــا  بــا  مشــترک 
غــرب  کشــورهای  یــا  عــراق  در  راه ســازی 
کــرد: حتــی  آســیا داشــته اند. وی تصریــح 
کشــور دیگــر  یــک  کــه  داریــم  پروژه هایــی 
تأمیــن مالی کــرده ولی شــرکت های ایرانی 
اقلیــم  لــوک  داال ســد  مثــًا  می کنــد  اجــرا 
کردســتان عــراق را ژاپنی هــا تأمیــن مالــی 
کرده انــد ولــی دو شــرکت فنــی مهندســی 
کــه بــه  ایرانــی در حــال ســاخت هســتند 
برنــده  مناقصــه،  در  کنسرســیوم  صــورت 

پروژه شده اند.
دبیر ســندیکای شــرکت های ســاختمانی 
کــرد: شــرکت های فنی-مهندســی  کیــد  تأ
ســرمایه  دنبــال  آنکــه  از  بیشــتر  ایرانــی 
گــذاری باشــند، مایلند تا به صــورت طراح 
یا سازنده ورود کنند. به گفته گالبتونچی، 
فنــی- خدمــات  صــادرات  شــدن  فعــال 

التحصیــالن  غ  فــار خــروج  از  مهندســی 
دانشــگاهی بــه دلیــل نبــود کار در داخــل 

جلوگیری می کند.
14 تیر 

 فعــال شــدن صــادرات خدمات 
فــارغ  خــروج  از  فنی-مهندســی 
التحصیــالن دانشــگاهی به دلیل 
جلوگیــری  داخــل  در  کار  نبــود 

می کند.
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ســرزمین  آمایــش  طــرح  بــه  »بی توجهــی 
کــه 90 درصد بودجــه عمومی  موجــب شــده 
کشــور صــرف اقــالم هزینــه ای شــود و ســهم 
یابــد  تقلیــل  آنچنــان  عمرانــی  بودجه هــای 
تصمیمــات  اتخــاد  بــه  ناچــار  دولــت  کــه 
در  نفــت  تبــادل  بــه  و  شــده  غیرکارشناســی 
کاال تــن بدهــد…« ایــن بخشــی از  کار و  برابــر 
نامه  هشــدارآمیزی است که اسفند ماه سال 
گذشــته  ، علــی آزاد، دبیر انجمن شــرکت های 
راهســازی خطــاب بــه رئیس جمهور نوشــت 
و رونوشــت آن را بــرای رؤســای قــوه مقننــه و 

کرد. قضاییه نیز ارسال 
آمایش ســرزمین را می توان ارزیابی نظام مند 
اقتصــادی،  اجتماعــی،  طبیعــی،  عوامــل 
فرهنگــی و … بــه منظــور یافتــن راهــی بــرای 
تشــویق بــه جامعــه بهره بــرداران در انتخاب 

گزینه هایی مناســب برای افزایــش و پایداری 
موضــوع   کــرد،  تعریــف  ســرزمینی  تــوان 
بــر  کارهــای  گردبــاد  کــه در  سرنوشت ســازی 
زمین مانده کشور به دست فراموشی سپرده 
شــده اســت. مجلــه ترابران مــاه گذشــته، به 
منظور گفت وگو با یکی دیگر از پیشکســوتان 
عرصه راهســازی، به سراغ مهندس علی آزاد 
رفتــه، و دربــاره ایــن مصاحبه نوشــته اســت: 
» امــا او بیــش و پیــش از هــر چیــز مایــل بود 
گیــر و دامنگیر عدم اجرای  دربــاره عواقب فرا
آمایــش ســرزمین بگوید و هشــدار دهد. این 
دل نگرانی هــا را در ایــن شــماره تقدیــم شــما 
خواهیم کرد تا در شــماره بعد شــرح زندگی و 
تجربیات ایشان را که پشتوانه علمی و عملی 
دغدغه هــای امــروز اوســت، از زبــان خودش 
مــرور کنیــم.«. بــا اجــازه از مجله ترابــران و به 
دلیل اهمیت موضوع مشــروح این مصاحبه 

را درج می نماییم. 
مــا موضوع مهمی به نام »آمایش ســرزمین« 
کــه بــه آن بی توجهی شــده  در کشــور داریــم 
ترســیم  ســرزمین،  آمایــش  هــدف  اســت. 
پایدارترین آرایش و توزیع متوازن، هماهنگ 
و کلیه فعالیت های اقتصادی  و اجتماعی در 
پهنه ســرزمین نســبت بــه قابلیت هــا  ، منابع 
طبیعــی و نیــروی انســانی اســت کــه ضروری 
دربــاره  ســاماندهی  و  برنامه ریــزی  اســت 
گون نظام  گونا اشــتغال،  فعالیت ها و عوامــل 
آن  براســاس  کشــور  اجتماعــی  و  اقتصــادی 
کنــون مدیران  انجام شــود، امــا متاســفانه تا
غ از ایــن مســئله در  جمهــوری اســالمی فــار
کــه  کرده انــد و تمــام مشــکالتی  کار  مملکــت 
ایجــاد شــده ناشــی از عــدم توجه بــه همین 

مهــم  جنبه هــای  از  یکــی  اســت.  موضــوع 
و  کار  بیــن  منطقــی  ارتبــاط  ایجــاد  آمایــش، 
مســکن اســت. در عیــن حال، این کار اســت 
کــه بایــد مســکن را به وجــود بیــاورد؛ در غیــر 
« در  ایــن صــورت، ایجــاد مثــال »مســکن مهــر
اینجــا و آنجــای مملکــت، جــز شــیوع پدیده 
حاشیه نشــینی دســتاوردی نخواهد داشت؛ 
کــه برخــالف ایده های آمایش ســرزمین،  چرا
خواه  ناخــواه مــردم از نواحــی کــه مــا بــه آنهــا 
کــزی کــه بــه آن توجــه  توجــه نداریــم، بــه مرا

شده، کوچ می کنند.

تبدیل روستاییان مولد 
به حاشیه نشینان مصرف کننده

فکــر  کــه  اســت  ایــن  دولــت  بــزرگ  اشــتباه 
می کننــد مســکن یکــی از اولویت هــای اصلی 
کــه موضــوع مهــم  مملکــت اســت در حالــی 
محــروم  اســتان های  در  کار  تولیــد  کشــور 
اســت. تــا پیــش از انقــالب ، 75 درصــد مردم 
کن  در روســتاها و 25 درصــد در شــهرها ســا
شــده  برعکــس  دقیقــا  االن  ولــی  بودنــد، 
اســت  ، 75 درصــد شهرنشــین و 25 درصــد 
در  حــال،  عیــن  در  هســتند.  روستانشــین 
گذشــته آن 75 درصد جمعیت روستانشین، 
کامــال خودکفــا بودنــد. مــن زمانی راهــی را در 
کنــار قلــه دنــا می ســاختم. روســتایی بــه نام 
میمنــد در آن ناحیــه وجــود داشــت و مــن 
زندگــی مــردم روســتا را از ســاعت 5 صبــح تــا 
زنــان  و  مــردان  می دیــدم.  نزدیــک  از  شــب 
روستا در عین ســادگی تمام نیازهای خود را 
خودشــان تامیــن می کردند و هیــچ نیازی به 

زمین، الزامی است که کسی در ایران به آن توجهی ندارد طرح آمایش سر

 اشتباه بزرگ دولت این است 
که فکر می کنند مسکن یکی از 

اولویت های اصلی مملکت است 
در حالی که موضوع مهم کشور 
تولید کار در استان های محروم 

است
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کمــک و یارانــه دولــت هــم نداشــتند، اما با 
آمــدن بــرق و گاز به روســتاها، اهالی کم کم 
احشــام خود را فروختند و آنها را تبدیل به 
کولــر و یخچال و تلویزیون کردند، به تدریج 
کار کشاورزی و دامپروری هم کم رنگ شد، 
بــه شــهرها هجــوم  بیــکار شــده  مردهــای 
آوردند، موتور و پراید دســت دوم خریدند و 

مشغول مسافرکشی شدند.
شــما شــاهد هســتید کــه در این 40 ســال ، 
جمعیــت تهران 8 برابر شــده، اما جمعیت 
مثال ایالم 3 برابر شــده است. همین آمارها 
مناطــق  از  انســان ها  کــوچ  نشــان دهنده 

کم برخوردار به نواحی برخوردارتر است.
برنامــه مــا بــرای توســعه مناطــق محرومی 
بندرعبــاس،  مکــران،  بلوچســتان،  ماننــد 
، ایالم، خوزستان، خراسان جنوبی  بوشــهر
و کردســتان چیســت؟ ساده اســت. فقط و 
فقط باید براســاس اطالعــات طرح آمایش 

. کنیم و الغیر سرزمین عمل 

خطاهای محاسباتی نابخشودنی
گــر بخواهــم مثالــی بزنــم از اینکــه آمایش  ا
ســرزمین چگونــه تکالیــف مــا را مشــخص 
ســرزمین  آمایــش  بگویــم  بایــد  می کنــد ، 
کــه شــرکت فــوالد مبارکــه  اجــازه نمی دهــد 
کنار زاینده رود احداث شــود. شــاید آن  در 
زمــان فکــر می کردند آب زاینــده رود کفایت 
گر به مســائل مربوط  می کند، در حالی که ا
می داشــتند،  توجــه  ســرزمین  آمایــش  بــه 
باید چنین کارخانجاتی در ســواحل خلیج 
فــارس احــداث می شــد. جالب اینجاســت 
در بندرعبــاس هــم فوندانســیون احــداث 
ایــن کارخانــه را ســاختند، ولــی بعــد طــرح 

مذکور به اصفهان منتقل شد.
هیــچ  تاســیس  اجــازه  دولــت  نبایــد 
تخریــب  بــا  ایــران  شــمال  در  کارخانــه ای 
محیط زیست را بدهد. هر کس می خواهد 
کارخانــه ای تاســیس کنــد، در اســتان های 
محروم مســتقر شــود و دولت هــم حمایت 
کنــون حــدود 50 کارخانــه ای تولیــد  کنــد. ا
فوالد که همه باید در جنوب ایران ساخته 
می شــد و به دنبال آن اشتغال زایی صورت 
می گرفت و مشــکل مســکن حل می شد، از 
بســتر زاینده رود تا رفســنجان و در مناطق 
کم آب احداث شده اند که از آب زاینده رود 

با لوله کشی تغذیه می شوند.

فقــط   ، کار ایــن  نتیجــه  کــه  می بنیــد 
جمعیــت  افزایــش  و  زمیــن  فرونشســت 
اســت، در حالی که زیرســاخت های استان 
ایــن  نیازهــای  تامیــن  کشــش  اصفهــان 
تعــداد جمعیــت را ندارد.شــاید کســانی که 
می  گوینــد جمعیــت ایران می توانــد به 150 
میلیون نفر هم برســد ، حق داشته باشند، 
گــزاره فقــط در شــرایطی امــکان  ولــی ایــن 
که آمایش ســرزمین  تحقق خواهد داشــت 
گیرد، در غیر این صورت مشــکالت  صورت 

پیچیده تر می شود.
گر درکنــار ســواحل خلیج فــارس تمام  مــا ا
کارخانه های فوالد و پتروشــیمی را تاسیس 
می کردیم، می  توانستیم حدود 50 میلیون 
کن کنیم  نفــر جمعیــت را در آن نواحی ســا
که کار و مسکن مناسب هم داشته باشند.
برایتــان یــک مثــال بزنــم ، چنــد پیمانــکار 
کارخانه سیمان  که یک  راهساز خواســتند 
در  ســال ها  چــون  مــن  کننــد.  احــداث 
بلوچســتان  و  مکــران  ســاحل  کناره هــای 
کــرده و راه ســاخته بــودم، توصیه کردم  کار 
کــه کارخانــه خود را در اســتان های محروم 
کنند تا اشــتغال زایی هــم صورت  تاســیس 
گیــرد. آنهــا هــم پذیرفتنــد و در شهرســتان 
ســیمان  کارخانــه  بلوچســتان  راســک 
تاســیس کردنــد. بعدها پرســیدم برای 500 
نفــر اشــتغالی که بــا تأســیس ایــن کارخانه 
ایجاد شده وضعیت مسکن چگونه است؟ 
کارخانــه شــهرکی  کیلومتــری   5 در  گفتنــد 
مســکونی به وجود آمــده یعنی مردم با وام 
شــرکت و پس انداز از حقوقشان برای خود 

خانه های بسیار ساده ساخته اند.
یکــی از مشــکالتی کــه عــدم توجــه آمایــش 
ســرزمین ایجــاد می کنــد و مــن بــه عنــوان 
راه هــا  ایمنــی  طرفــداران  جمعیــت  عضــو 
می توانــم بــه آن اشــاره کنــم ایــن اســت که 
متاســفانه طــی ســال های اخیــر مــا در هــر 
ســال ، 18 حــدود هزار نفــر کشــته ، 18 هزار 
قطــع نخائــی و حــدود 300 هــزار مجــروح 
داشــتیم. از تعــداد کل کشــته ها 5 هزار نفر 
موتورســوار بودند که اغلب در اســتان های 
کارهــای  بــه  و  متمرکــز  تهــران  و  شــمالی 
غیرتولیــدی و خدماتی مشــغول شــده اند. 
کشته شــدگان  آمــار  درصــد   50 تهــران  در 
مربــوط بــه موتورســواران اســت. بنابرایــن 
بخشــی از تصادفــات مربــوط بــه پدیده ای 
اســت کــه موتورســواران بــا بی قانونی هــای 

کرده اند. خود در شهرها ایجاد 
بــه  بــزرگ  شــهرهای  در  قبــال  پدیــده  ایــن 
ایــن شــدت نبــود، ولــی به علــت اینکــه در 
بــه  کار نیســت ، روســتاییان  شهرســتان ها 
شــهرهای بزرگ مهاجــرت می کنند و اغلب 
کاذب و جابه جایــی مشــغول  بــه مشــاغل 
که ما با  گفــت  می شــوند. بنابراین می توان 
عدم رعایت موازین آمایش سرزمین عامل 

مرگ این موتورسواران هستیم.

زنگ خطر برای امنیت مرزها
افتخار ما این است که وقتی عراق به ایران 
کرد ، مردم خرمشهر و آبادان جانانه  حمله 
از مرزهــای کشــور دفــاع کردند تــا نیروهای 
آن  برســانند.  بــه منطقــه  را  نظامــی خــود 
زمــان همــه مــردم کار داشــتند و در محــل 
کن بودند ولی وقتــی ما مثال  تولدشــان ســا
مــردم بلوچســتان را بــه دلیل عــدم تامین 
دور  سکونتشــان  محــل  از  نیازهایشــان 
گر فردا روزی از طرف کشورهای  می کنیم، ا
همســایه بــه ایــران حمله شــد، وقتی همه 
پنــاه  دیگــر  شــهرهای  بــه  ناچــاری  ســر  از 
آورده انــد، دیگر چه کســی بافــی می ماند تا 

از مرزها دفاع کند؟!
گویــی آمایــش ســرزمین مفهــوم خــود را در 
کشور از دست داده است. دولت سیزدهم 
در ابتــدای فعالیــت خــود وعــده داد که در 
4 ســال 4 میلیون مســکن خواهد ســاخت 
کنون وزیر راه و شهرســازی نمی داند که  و ا
چــه کند   و مدام اقدامات بیهوده ای انجام 
می دهــد،   در حالــی که وظیفــه دولت اصال 
ســاخت مسکن نیســت ، باید شــغل ایجاد 
کنــد تا مســکن هــم خودبه خــود در پی آن 
ایجاد شــود. ما شــاید فرصت کمی داشــته 
کــه اوضــاع نابه ســامان مملکــت را  باشــیم 
اصــالح کنیم اما  با توجه بــه اینکه هر زمان 

جلوی ضرر را بگیرید منفعت است.

امیــدوارم دولت به مســائل حیاتی آمایش 
ســرزمین توجــه کند تا بار مســئولیت هایی 
چون مسکن مهر و مسکن ملی که احداث 
آنهــا برخــالف منافــع ملــی کشــور و همه در 
تضــاد بــا طــرح آمایــش ســرزمین و موجب 
تمرکــز بیشــتر مــردم در تهــران و شــهرهای 
مهم شــده اســت، از دوش دولت برداشته 

 شود.
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به نام 
میان مایگان

ک ســازی  پا و  فرهنگــی  انقــالب  از  پــس 
نظــر  )از  نامطلــوب  عناصــر  از  دانشــگاهها 
کم( چه در کسوت استاد  ایدئولوژی نظام حا
و چه در کســوت دانشــجو، در دانشگاه های 
ما افت شدید علمی ایجاد شد و متعاقب آن 
گردید، دانشگاهها  دانشــگاه تهی از نخبگان 
نیــز مســئولیت نخبه پــروری را از خود ســلب 

نمودند. 
کشــور  شــدید  نیــاز  جنــگ،  اتمــام  از  پــس 
غ التحصیــل  فار متخصــص  نیروهــای  بــه 
دانشــگاهی از یــک طــرف وافزایــش جوانــان 
کمیــت را وادار  طالــب علــم از طرف دیگــر حا
کــز دانشــگاهی بــدون  کــرد تــا بــا افزایــش مرا
پشتوانه علمی و استادان و مدرسان صاحب 
غ التحصیل کم  صالحیت، به تولیــد انبوه فار
کیفیــت و کم مایه رو نماید وامیدوار باشــد با 
گردد.  این روش کمبودها و نیازها را جوابگو 

کمبــود اســتاد و مــدرس توانمنــد و صاحــب 
آموزشــی  مناســب  مکان هــای  و  صالحیــت 
از  بعــد  ســالهای  در  ســرمایه گذاری  وعــدم 

انقــالب در زمینــه آمــوزش عالــی و مهاجــرت 
از  متعــدد  دالیــل  بــه  دانشــگاهی  نخبــگان 
گسترده، تصمیم گیران  کسازی های  جمله پا
را مجبورکــرد از کیفیــت بکاهنــد و بــه کمیت 

بیفزایند. 
غ التحصیالن بی کیفیت و  افزایــش تعــداد فار
یا کم کیفیت ما را گرفتار یک نوع خود فریبی 
نمود و مدرک گرایی جای نخبه گرایی را گرفت 
به طوری که در سی سال گذشته بیش از هر 
غ التحصیالن با مدارک  کشوری دانشگاه و فار
باال تولید نموده ایم. متاسفانه این صاحبان 
مدارک نتوانستند در مدیریت بهینه جامعه 
نقــش قابــل قبولــی ایفــا نماینــد و امــروزه ما 
دچار بــالی عظیمی هســتیم، بالیی که طی 
آن  نخبه پروری در ســرزمین ما از میان رفته 
و بــه میان مایه پــروری تبدیل شــده اســت و 
با آغاز شــرایط دشــوار اجتماعی و اقتصادی 
و ناامیــدی حداقل نخبــگان مانده از بهبود 
کشــور رفتنــد و  کــم از  کــم  شــرایط آنهــا هــم 
بســیاری از ســاحت های اجتماعــی از جمله 

اداره کشــور بــه دســت میان مایــگان افتاد. و 
این روند همچنان ادامه دارد.

هــر روز نخبگان مــا بیش از پیــش می روند و 
حاصل آن نه متروپل که متروپل های زیادی 
گــر بــه خــود نیاییــم و بیــدار نشــویم  اســت. ا
اتفاق متروپل در همه زمینه ها تکرار خواهد 
شد. حال این بر عهده ما است که به عنوان 
متخصــص به آنچــه خــارج از چارچوب های 
نشــان  کنــش  وا می دهــد  روی  اســتاندارد 
دهیــم و بــه عنــوان وجــدان بیــدار جامعــه، 
گاه  مــردم را از عواقب ایــن میان مایه پروری آ

کنیم.
واقعیت این است که ما در طی سالیان اخیر 
کیفیــت را فــدای کمیت کردیم. افــراد زیادی 
و  نمودیــم  وارد  مختلــف  رشــته های  در  را 
بی توجــه به کیفیت آموزش آنهــا را راهی بازار 
کردیــم. خانه هــا بــه دســت افــرادی ســاخته 
کــه بــرای آنهــا تجــارت بیشــتر از امنیت  شــد 
اولویت داشــت. افرادی که فرایند تشــخیص 
صالحیــت و رتبه بنــدی را طی نکــرده بودند، 
کارآمــد بــه عنوان  و بــا عبــور از نظام هایــی نا
افــرادی که قابلیت کار مهندســی دارند، وارد 

عرصه ساخت و ساز شده اند. 
گر  مــا بــه بــالی عظیمــی دچار شــده ایم کــه ا
چــاره ای بــرای آن نیندیشــیم آینده زیســتن 
آینــده نیــز  بــرای نســلهای  را  کشــور  در ایــن 
کــرد.  البتــه هنــوز می توانیم  دشــوار خواهــد 
بــا تکیــه بــر تجربــه موفــق دهه هــای چهــل 
وپنجــاه، بــا ایجــاد یک آشــتی ملــی و دعوت 
از نخبــگان خــارج از کشــور و ایجــاد امیــد در 
اندک نخبگان مانده در داخل کشــور تحرک 
الزم برای بازســازی و بهســازی کشور را ایجاد 
نماییــم. هنــوز می توانیــم  کشــور را از دســت 
میــان مایگان بگیریم و با گماردن نخبگان بر 
ســرکارها به امورات خود ســر و سامان دهیم 

و امید را مجددا به جوانان وطن برگردانیم.

مهندس محمودمصطفی زاده
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بدکارکردی
در نظام مهندسی

و  راه  اســبق  وزیــر  آخونــدی  عبــاس 
شهرســازی در گفتگویــی نکاتــی را دربــاره 
ریزش ســاختمان متروپل مطرح کرده که 

در ادامه می خوانید.

حادثه ریزش ســاختمان در آبــادان تداعی 
کننــده حادثــه ریزش ســاختمان پالســکو 
در تهــران بــود. چــرا این حــوادث در حوزه 
ساختمان سازی در کشور ما تکرار می شود؟

متروپــل  ســاختمان  و  پالســکو  ســاختمان 
آبــادان از نظر فنــی دو موضوع کامًا متفاوت 
تاثیــر  تحــت  پالســکو  ســاختمان  هســتند. 
بهره بــرداری غلــط و بعــد از حادثــه، مدیریت 
اطفــای  فرماندهــی  ضعــف  و  ســانحه  غلــط 
امــا  داد  رخ  ســانحه  ســاختمان،  حریــق 
ســاختمان متروپــل آبــادان در واقــع ناظــر بر 
کنتــرِل ســاختمان رخ داده اســت. از  ضعــف 
نظــر فنــی بین این دو ســانحه تفــاوت وجود 
دارد زیرا ســاختمان پالســکو بیش از 50 سال 
کــرده اســت و بهره بــرداری غلــط موجــب  کار 
این حادثه شده اما متروپل آبادان به مرحله 
بهــره بــردارِی کامل نرســیده و قبل از تکمیل 
کرده اســت.  ریــزش  ســاختمان  ســاخت، 
کامــال  موضــوع  دو  فنــی  نظــر  از  بنابرایــن، 

متفاوت اند و نباید مقایسه یکسان کرد.

به نظر شــما علت اصلی ریزش ســاختمان 
متروپــل آبــادان چیســت؟ ســهم تخلــف 
نهادهای نظارتی همچون سازمان مهندسی 

و شهرداری آبادان چه میزان است؟
کــه ســاختمان متروپــل آبــادان را از  از آنجــا 
ایــن  دربــاره  نمی توانــم  ندیــده ام،  نزدیــک 
ســاختمان اظهــار نظــر فنــی داشــته باشــم. 
کســانی انجــام  بایــد ایــن اظهارنظــر توســط 
شــود کــه درباره نحــوه محاســبات، طراحی و 
نظارت ساختمان بررسی های دقیقی انجام 

کــه  داده باشــند. امــا در مجمــوع موضوعــی 
بــا توجه بــه وقــوع این حادثــه توییــت کردم 
کــه از نظــر مــن نظــام مهندســی  ایــن اســت 
ســاختمان ایــران دچــار بدکارکــردی اســت. 
کلــی نظــام مهندســی و  دربــاره بدکارکــردی 
کنتــرل ســاختمان ایــران می توانــم اظهارنظر 
کارکــردی می تــوان انتظار  کنــم که بــا این بــد 

سوانح مختلف داشت.

شــما در توییتــی کــه داشــتید بــه فســاد 
سیستماتیک در سازمان نظام مهندسی از 
ســال ۸۸ اشــاره کردید. منظور شما از این 
فساد مشــخصا چیست و چرا این فساد را 

سیستماتیک می نامید؟
بحــث مــن بــه ســاختارها برمی گــردد. نظــام 
ســاختمان  نظــام  کنتــرل  و  مهندســی 
جامع ترین نظامی اســت که از مرحله تعریف 
پروژه، انتخاب مهندس و یا مهندسان طراح 
تــا مرحلــه بهره بــرداری در بخش ســاختمان 
در ایران وجود دارد. بر اساس ماده 4 قانون 
نظــام مندســی و کنترل ســاختمان، طراحی 
ســاختمان و انجــام فعالیت هــای مهندســی 
در ســاختمان باید توســط مهندسان دارای 
کنتــرل  و  شــود  انجــام  ســاختمانی  پروانــه 
ساختمان نیز باید توسط شهرداری ها انجام 
شود. بنابراین در نظام مهندسی ساختمان، 
طراحــی،  شــامل  مهندســی  فعالیت هــای 
هــای آزمایشــگاه  بازرســی،  نظــارت،   اجــرا، 
 مهندسی و غیره باید توسط مهندس دارای 
پروانه اشــتغال به کار مهندســی انجام شود. 
کار دیگر مهندســی کنترل ســاختمان است. 
و مفهوم آن این اســت کــه کلیه فعالیت های 
مهندسی از دو جهت باید با قانون مطابقت 
داده شــوند یکــی از جهــت ضوابــط معماری 
و شهرســازی؛ یعنــی اینکــه ســاختمان چنــد 
داشــته  اشــغالی  ســطح  چــه  باشــد،  طبقــه 

باشــد، نحوه ی دسترســی به معابر عمومی و 
سیســتم اطفــای حریق و راه فــرار آن چگونه 
باشــد. موضــوع دوم هــم از جهــت انطباق با 
مقررات ملی ســاختمان اســت. در این میان 
ثقلــی  بارهــای  تحــت  ســاختمان  پایــداری 
و بارهــای زلزلــه از اهــم مــوارد اســت. یعنــی 
اینکه ســاختمان چگونه ســاخته شود که به 
هنــگام بهره برداری تحــت بارهای وزنی خود 
ســاختمان و وزن های حین بهره برداری اعم 
از بارهای ناشــی از تجهیز ساختمان، افراد و 
یا برف و باران و هم چنین بارهای افقی ناشی 
از نیروی باد و زلزله پایدار باشــد. در موضوع 
کنتــرل ســاختمان افزون بــر ضــرورت رعایت 
کلیه موارد توســط مهندســان حرفه ای درگیر 
طراحــی، ســاخت و نظــارت، شــهرداری نیــز 
کنترل ســاختمان وظیفه  به عنوان مســئول 
کنتــرل دقیــق همه ی موارد را بــر عهده دارد. 
ورود شــهرداری به امر کنترل از حیث تامین 

منافع عمومی مردم شهر است.

وژه ها بر اساس دستورالعمل های  مسیر نادرست در اجرای پر
وپل و کاهش رعایت  نظام مهندســی و تاثیر آن در فاجعه متر
وژه ها از زبان عباس آخوندی اصول مهندسی در اجرای پر

در قانون در ارتباط با نظام 
مهندسی و کنترل ساختمان، 

چهار رکن مهندس، کنترل کننده 
) شهرداری ها(، وضع کننده 

مقررات و داور )دولت یا همان 
وزارت راه و شهرسازی( تنظیم 
کننده امور حرفه ای مهندسان 

)سازمان ها نظام مهندسی 
ساختمان استان ها( تعریف شده 

و وجود دارند. 
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کنتــرل  و  مهندســی  نظــام  در  دیگــر  عنصــر 
ســاختمان، وزارت راه و شهرســازی است که 
وظیفــه آن در ایــن ارتبــاط، تبییــن و تدوین 
مقررات ملی ســاختمان اســت که همان 22 
مبحــث مقــررات ملــی ســاختمان اســت کــه 
تمامــی مباحــث از تعاریــف اولیه تــا مباحث 
کلــی ســاختمان در آن لحــاظ شــده اســت. 
وظیفــه ی دیگــر وزارت راه و شهرســازی یک 
کارکرد کلی نظام مهندســی  نظــارت عالی بــر 
صــورت  بــه  کــه  اســت  ســاختمان  کنتــرل  و 
کیفیــت اجرای  کــه  کلــی بایــد مطمئن شــود 
کاســتی وجــود  گــر  قانــون مناســب اســت و ا
دارد در جهــت رفــع آن یــا در مقــررات و یــا 
کنــد. رکــن چهــارم نظام  در فرایندهــا اقــدام 
کنترل ســاختمان سازمان های  مهندســی و 
نظــام مهندســی اســتان ها هســتند. وظیفه 

ایــن ســازمان ها تنســیق و هماهنگــی امــور 
مهندســان، کمــک بــه دولت و شــهرداری ها 
در حســن اجــرای مقررات ملی ســاختمان و 
ضوابــط معمــاری و شهرســازی و هم چنیــن 
رســیدگی بــه تخلفــات انتظامــی مهندســان 
بــه  نســبت  ســازمان ها  ایــن  یعنــی  اســت. 
در ســازمان،  پذیــرش عضویــت مهندســان 
و مهــارت  دانــش  ارتقــای ســطح  و  آمــوزش 
مهندســان، دادن بازخورد به مراجع تدوین 
مقــررات ملی ســاختمان در بــاره نقاط قوت 
و ضعــف مقــررات، و هم چنیــن همــکاری بــا 
دولت و شهرداری ها در فرایندهای طراحی، 
اجــرا و نظارت ســاختمان و بررســی تخلفات 
احتمالی مهندســان اقدام می کند. بنابراین 
بــا نظــام مهندســی و  در قانــون در ارتبــاط 
مهنــدس،  رکــن  چهــار  ســاختمان،  کنتــرل 
کنتــرل کننــده ) شــهرداری ها(، وضــع کننده 
مقــررات و داور )دولــت یــا همــان وزارت راه 
کننــده امــور حرفه ای  و شهرســازی( تنظیــم 
مهندســی  نظــام  )ســازمان ها  مهندســان 
ســاختمان اســتان ها( تعریــف شــده و وجود 
دارند.امــا چرا این سیســتم کــه کم وبیش در 
تمــام دنیــا وجــود دارد و از جملــه رایج ترین 
امــوری اســت که جوامــع بشــری آن را انجام 
بــه طــور عجیــب و  کشــور مــا  می دهنــد در 
غریبی فعالیت دارد؟ در این باره باید بگویم 
 1385 ســال  از  سیســتم  ایــن  انحــراف  کــه 
آغــاز شــد امــا بــه طــور جــدی و همــه جانبه 

انحرافات آن از سال 1388 د امنگیر شد.
کــه ســازمان  نخســتین انحــراف زمانــی شــد 
کننــده  کار آن تســریع  کــه  نظــام مهندســی 
کار  کننــده  توزیــع  بــه  بــود  مهندســی  امــور 

مهندسی تبدیل شد یعنی این سازمان آمد 
و مســئولیت تطبیــق حجم کار مهندســان را 
بــر عهــده گرفــت و حائلــی میــان مهنــدس و 
مالک ساختمان شد. این اولین مفسده ای 
بــود کــه رخ داد هرچند در ظاهر قانع کننده 
بود که هدف از اجرای این کار این اســت که 
مــا می خواهیــم رابطه ناظــر و مالــک را قطع 
کنیــم امــا در واقــع آغــازی شــد تــا در بحــث 
نظــارت و بحــث کنترل خلط مبحث شــود تا 
رابطه مهندس طراح،  ناظر و مجری با مالک 

قطع شد. اما در عمل چه شد؟
ســازمان نظام مهندسی آمد کار را به صورت 
کــرد یعنی امر  کوپنــی بیــن مهندســان توزیع 
ارجــاع کار مهندســی را کوپنــی کردند و اعالم 
شــد که ســازمان های نظــام مهندســی کار را 
کرد. چنین  میان مهندســان توزیع خواهند 
موضوعــی بــه هیــچ وجــه در قانــون وجــود 
خارجــی نــدارد و صددرصــد تخلــف اســت. 
ایــن موضــوع دو مثــال  بهتــر  بــرای تفســیر 
دربــاره دو حوزه پزشــکی و حقوقــی می آورم. 
این شــیوه مانند این است که نظام پزشکی 
برای بیمار تصمیم بگیرد که به کدام پزشک 
مراجعــه کند. به عنوان اســتدالل هم بگوید 
میــان  عادالنــه  را  کار  می خواهیــم  مــا  کــه 
پزشــکان توزیــع کنیــم. یا افراد حــق انتخاب 
کانون وکال  وکیل دعاوی را نداشتنه باشند و 
بگویــد مــا باید وکیــل هر فــرد را تعیین کنیم. 
تصــور کنید در صــورت اجرای این سیاســت 
چه بلبشــویی در نظام پزشکی و دادگستری 
ایجــاد خواهــد شــد. متاســفانه ایــن اتفــاق 
تحــت عنــوان پرطمطراق قطــع رابطه مالک 
و ناظــر اجرایی می  شــود. از همین رو اســت 
کثــر روابــط میــان طرف هــای درگیــر در  کــه ا
فعالیت هــای مهندســی صــوری و بــر مبنای 
عــدم شــناخت از یکدیگــر و اطمینان به هم 
و بــه صورت کاغذبازی انجام می شــود. البته 
کــه چنیــن امــری در هیــچ یــک از حرفه های 
چــون  نــدارد.  وجــود  ایــران  در  تخصصــی 
کارفرما و مهندس  آشــکار با حقوق شــخصی 
مغایرت اساســی دارد و آشــکارا خالف قانون 
اساسی است. ولی، توزیع کار کوپنی در حوزه 
فعالیت های مهندســی ســاختمان ســاری و 
جــاری اســت. ایــن بحث از ســال 85 شــروع 
شــده و از ســال 88 بــه صــورت افراطــی اجرا 
شــد. خروجی این تصمیم این شد که مالک 
ساختمان یک بار طراح، ناظر و مجری خود 
را انتخــاب می کنــد تــا کار را مطابق خواســته 
و ســلیقه او انجــام دهنــد و یک بــار نیــز برای 

نخستین انحراف زمانی شد که 
سازمان نظام مهندسی که کار 

آن تسریع کننده امور مهندسی 
بود به توزیع کننده کار مهندسی 

تبدیل شد یعنی این سازمان 
آمد و مسئولیت تطبیق حجم 

کار مهندسان را بر عهده گرفت 
و حائلی میان مهندس و مالک 

ساختمان شد
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اخــذ مجوزهای قانونی از شــهرداری و ســایر 
مراجــع صــدور پروانه و کنترل ســاختمان به 
ســراغ طــراح، ناظــر و مجــری معرفی شــده از 
ســوی ســازمان نظام مهندســی ســاختمان 
اینجــا  از  فروشــی  امضــا  داســتان  مــی رود. 
طراحــی،  کارشــان  عــده ای  کــه  شــد  شــروع 
نظــارت و اجــرای واقعی اســت و عــده ای نیز 
امضاشــان ذیــل اســناد و مــدارک فنــی مورد 
نیاز شــهرداری اســت. لــذا، وقتــی حادثه ای 
رخ می دهــد، طــراح، ناظر و یــا مجری واقعی 
ممکن است اشخاصی مشخصی باشند اما، 
امضــا کنندگان افراد دیگری باشــند که حتی 
در  برخی موارد ممکن است که اصال طرح را 

ندیده باشند.
بیــن  کــه  اســت  ایــن  انحــراف  دومیــن 
شهرداری ها و ســازمان های نظام مهندسی 
شــد  امضــا  موافقتنامه هایــی  ســاختمان 
کــه ســازمان های نظــام مهندســی از طــرف 
ســاختمان  کنتــرل  مســئول  شــهرداری ها 
ســاختمان  ملــی  مقــررات  رعایــت  حیــث  از 
کنتــرل  اختیــار  شــهرداری  البتــه،  شــدند. 
ضوابــط معمــاری و شهرســازی را بــرای خود 
حفــظ کردنــد. چــون آن، بخش پول ســاز کار 
بــود. برخی شــهرداری ها با عــدول از ضوابط 
معمــاری و شهرســازی از مالــکان مبالغــی را 
دریافــت می کردند و هنوز هــم می کنند. این 
موافقتنامه هــا فاجعه هــای بزرگتــری بودنــد 
کــه  کننــده ســاختمان  کنتــرل  کــه در واقــع 
شــهرداری اســت با یــک موافقتنامــه خود را 
از پاســخگویی خــارج کــرد و کل کار یکجــا به 
کــرد. از نظر  ســازمان نظــام مهندســی ارجاع 
قانونی این کار 100درصد خالف قانون اســت 
و مانند این اســت که وزارت نفت مسئولیت 
کنــد،  گــذار  وا کشــاورزی  وزارت  بــه  را  خــود 
ایــن کار امــکان پذیــر نیســت کــه شــهرداری 
گذار  مســئولیت قانونی خود را به سازمانی وا
کند. شــهرداری از حیث قانون ممکن اســت 
یــک  مهندســی،  طــرح  یــک  کنتــرل  بــرای 
مهندس و یا یک شــرکت مهندســان مشــاور 
کنتــرل  مســئولیت  امــا،  کنــد.  اســتخدام  را 
هم چنان بر عهده شــهرداری اســت و امکان 
انتقــال آن به دیگــری وجود نــدارد. افزون بر 
این، در این مورد دو مشــکل دیگر نیز وجود 
کــه نظــام مندســی ســاختمان را دچــار  دارد 
بدکارکردی کرده اســت. یکی این که سازمان 
نظام مهندسی، انجمنی از مهندسان است 
که به منظور خاص به موجب قانون تاسیس 
شــده  و خودش هیچ صالحیتی برای انجام 

فعالیــت مهندســی نــدارد. کار کنترل طرح و 
یا بازرسی ساختمان فعالیت های مهندسی 
هســتند و ایــن ســازمان ها فاقــد صالحیــت 
و  هســتند  مهندســی  کار  انجــام  بــرای  الزم 
دیگــری این کــه ایــن ســازمان ها مهندســان 
کار  نمی تواننــد  لــذا  می کننــد.  نمایندگــی  را 
مهندســان را کنترل کنند. چون آشــکارا این 
کار بــا شــبهه   تعــارض منافــع مواجــه اســت. 
ولی متاســفانه این کار انجام می شــود. البته 
سازمان ها پاسخ می دهند که ما کار کنترل را 
به مهندسان ارجاع می دهیم که پاسخ قابل 
قبولــی نیســت. چــون در اســاس صالحیــت 
پذیرش این مســئولیت را نــدارد و دیگر آنکه 
در هــر صــورت شــبهه   وجــود تعــارض منافع 
هیــچ گاه مرتفع نمی شــود. از حیــث ضمانت 
اجــرا نیز علیرغم همه این تفویض اختیارها، 
هیچ ضمانتی وجود ندارد و شهرداری هرگاه 
تشــخیص دهــد و یــا اراده کنــد می تواند نظر 
نظــام مهندســی ســاختمان را اجــرا نکند. تا 
این جا مالحظه می شــود بــا این تغییراتی که 
در نحوه اجرای قانون داده شده است، هیچ 
کس در جای خودش نیســت. نــه مالک، نه 
مهنــدس، نه ســازمان نظــام مهندســی و نه 

شهرداری.
نظــام  ســازمان  مداخلــه  انحــراف  ســومین 
و  مالــک  بیــن  مالــی  رابطــه  در  مهندســی 
مهندس است. سازمان های نظام مهندسی 
کــه  مهندســانی  حق الزحمــه  از  درصــد   5
معرفی می کند را دریافت می کند که مجموع 
این درصد ها رقم زیادی است و گردش مالی 
بسیار زیادی را برای سازمان نظام مهندسی 
کــه ســازمان حرفه ای اســت، رقم زده اســت. 
ایــن  در  را  زیــادی  مفاســد  5درصدهــا  ایــن 
ســازمان ها ایجــاد کرده و البتــه دریافت آن از 

مهندسان هیچ مبنای قانونی ندارد.
بیــن  بحــث خلــط مبحــث  بعــدی  انحــراف 
در  ناظــر  وظیفــه  اســت.  بازرســی  و  نظــارت 
واقــع ایــن اســت کــه بــه نمایندگــی از مالــک 
کار را در طــول  کارفرمــا بــر حســن اجــرای  و 
و  حرفــه ای  صــورت  بــه  ســاختمان  اجــرای 
حالیکــه  در  کنــد.  نظــارت  مقــررات  مطابــق 
وظیفه  بازرس این اســت که به منظور حفظ 
حقــوق عمومــی مــردم شــهر و بــه نمایندگی 
و  معمــاری  ضوابــط  رعایــت  شــهرداری  از 
را  ســاختمان  ملــی  مقــررات  و  شهرســازی 
بــه صــورت بی طرفانــه و به صــورت حرفــه ای 
خواســته های  بازرســی،  در  کنــد.  بازرســی 
او منــاط نیســت. تنهــا  کارفرمــا و ســلیقه ی 

حصــول اطمینــان از انطبــاق ســاختمان بــا 
ضوابط معماری و شهرســازی و مقررات ملی 
ساختمان هدف است. در حالیکه در بحث 
و  شــخصی  خواســته های  رعایــت  نظــارت 
سلیقه ها شخصی مالک در ساختمان مورد 
نظــر اســت. هرچند موضــوع دوم نیز باید در 
گیــرد.  چارچــوب فعالیــت حرفــه ای صــورت 
لیکــن ذینفع، ماموریــت و مراحل این دو کار 
کامال با هم متفاوتند. نتیجه این شده است 
کــه در وضعیــت فعلــی، مالک پــول می دهد 
که ســازمان نظام مهندســی ناظری را تعیین 
کنــد. در وضع  گــزارش  کنــد که به شــهرداری 
موجــود، مالــک احســاس می کند ایــن پولی 
کــه می دهد، پول زور اســت چــون باید پول 
فردی را بدهد که ماموریتش تامین خواسته 
هــای او نیســت و بایــد علیه او به شــهرداری 
کنــد. چرا مالــک باید با طیــب خاطر  گــزارش 
کار را انجام دهد؟ افــزون بر این، مالک  ایــن 
یــک بار هزینــه دریافت پروانه ســاختمانی را 
داده اســت و یــک بــار دیگــر نیــز بایــد هزینه 
مهندس ناظر را بدهد. لذا، طبیعی است که 
هیــچ حــس خوبی نداشــته باشــد. مهندس 
در  مســئولیتی  احســاس  هیــچ  نیــز  ناظــر 
کســی  کارفرمــا نــدارد. چــون،  برابــر مالــک و 
کــه او را انتخــاب کــرده اســت ســازمان نظــام 
مهندســی اســت و مرجــع دریافت گــزارش او 
نیز شــهرداری است. شهرداری ها هم ضمن 
کار  ناظــر  مهندســان  گزارش هــای  دریافــت 
خودشــان  را انجــام می دهنــد. بــه هــر روی، 
بــا یــک پنداشــتن امــر نظــارت و امر بازرســی 
تعــارض منافــع ســاختاری بــه وجــود آمــده 

کنترل کنندگان شهرداری است 
که  با یک موافقتنامه خود را از 
پاسخگویی خارج کرد و کل کار 

یکجا به سازمان نظام مهندسی 
ارجاع کرد. از نظر قانونی این کار 

1۰۰درصد خالف قانون است
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اســت و معلوم نیســت که این عناصر در این 
سیستم چه کسی را نمایندگی می کنند.

گر بخواهیم کالف ســردرگم ایجاد شده را  اما ا
از هــم جــدا کنیم؛ باید از ســازمان های نظام 
مهندســی آغــاز کنیم. چــون این ســازمان ها 
در  شــده اند.  متضــاد  منافــع  تجمــع  محــل 
وضعیــت فعلــی می بینیم که این ســازمان ها 
کــه اغلــب بــا  کارهــا  کوپنــی  عــالوه بــر توزیــع 
حــرف و حدیــث همــراه اســت، 5درصــد حق 
در  می کننــد  دریافــت  را  مهندســان  الزحمــه 
را جــز حــق  ریالــی  کــه حــق دریافــت  حالــی 
عضویــت مهندســان در ســازمان ندارنــد. از 
ســاختمان ها  کنتــرل  وظیفــه     ، دیگــر طــرف 
کــه وظیفه شــهرداری ها اســت بــدون اختیار 
قانونــی و ابــزار اعمــال نظــر بــه ســازمان های 

که از نظر  نظام مهندسی تفویض شده است 
مــن ایــن اقدام نیز خــالف قانون اســت. و در 
کــه بخواهند به  نهایت شــهرداری ها هرکاری 

تشخیص خود انجام می دهند.
نظــام  ســازمان های  در  بــاال  مالــی  گــردش 
همــان  بخاطــر   - ســاختمان  مهندســی 
5درصــد حــق الزحمه مهندســان  ـ آن هــا را از 
ســازمان های حرفه ای که عضو هیات مدیره 
آن افتخاری باشــد خارج ساخته است. برای 
همین است که عده ای برای رسیدن به این 
هیات مدیره چشــم طمع دوختند تا به این 
جایــگاه دســت یابند. بــرای همین اســت که 
انتخابــات هیــات مدیــره ســازمان های نظام 
مهندســی از حالــت رقابــت حرفــه ای خــارج 
شــده و در برخــی مــوارد تبدیــل بــه ســکویی 
برای کســب درآمد گشته اســت. بــرای همین 
در  موجــود  فســاد  کــه  می گویــم  کــه  اســت 
ســاختار نظام مهندسی و کنترل ساختمان، 
فساد سیستماتیک است و باید این سیستم 
اصــالح شــود امــا اصــالح آن بســیار ســهل و 
ممتنــع اســت. ســهل اســت زیــرا اجــزای آن 
بسیار پیچیده نیست. قابل شناسایی است 
و نمونه های اجرا شــده فــراوان جهانی دارد. 
اما ممتنع اســت زیرا با منافع ســازمان یافته 
گروه هایــی متنوعــی در شــهرداری ها، وزارت 
، وزارت راه و شهرســازی، ســازمان های   کشــور
نظــام مهندســی، شــرکت ها آب و فاضــالب و 

گاز مواجه هستیم. برق و 

توضیح کاملی درباره فســاد سیستماتیک 
در ســازمان نظام مهندســی ارائــه کردید. 

یکــی از عناصــر مهم اشــاره شــده در این 
توضیحــات وزارت راه و شهرســازی بــود 
که شــما مــدت زمانی به عنــوان وزیر این 
فعالیــت  روحانــی  دولــت  در  وزارتخانــه 
داشــتید. در توییــت تان اشــاره کردید که 
ســه بار برای مواجهه با این فســاد تا پای 
اســتیضاح هم رفتید. بــرای مقابله با این 
فســاد چه کردیــد کــه گروه هــای مختلف 
درصدد آن شــدند که مقابل شما بایستند 

و حتی کار به مجلس رسید؟
جزء اولین کارهایی که انجام دادم بخشنامه 
منــع پذیرش منافع متعــارض بود. بحث من 
کــه در وزات خانــه  کــه مهندســانی  ایــن بــود 
آب  شــرکت های  و   ، کشــور راه وشهرســازی  
شــهرداری های  یــا  و  گاز  و  بــرق  فاضــالب،  و 
فعالیــت می کننــد حــق عضویــت در هیــات 
را  مهندســی  نظــام  ســازمان های  مدیــره 
کــه  کســی  کــه  ندارنــد. بحــث مــن ایــن بــود 
کارمند نهادهای پیش گفته است، نمی تواند 
پروانه هــای  بایــد  و  بنشــیند  میــز  طــرف  دو 
اشــتغال به کار خود را نزد ســازمان های نظام 
مهندســی تودیــع کند. امــا برای ایــن منظور 
شــکایت های زیادی به دیوان عدالت اداری 
شــد تــا بخش نامه لغــو شــود.این بخشــنامه 
بســیاری از لیســت هــای انتخاباتــی عضویت 
گاه 100  کــه  در هیــات مدیره هــای اســتانی را 
نهادهــا  همیــن  عضــو  مهندســان  از  درصــد 
تشکیل می شد را بر هم زد. خوب یادم است 
که رییس کمیسیون عمران مجلس می گفت 
کــه مــن جانمــازم را در دیوان عدالــت اداری 
پهــن می کنم تا این بخشــنامه شــما را باطل 
کنم. البته که موفق نشــد. ولی، این به معنی 
پایــان ماجــرا نبود. طبیعی اســت که کســانی 
از ایــن رهگــذر بــه مخاطــره  کــه منافعشــان 

کنند. می افتاد شلتاق فراوان 
اقــدام دوم ایــن بــود که نظــارت را از بازرســی 
کــه بایــد برای  را جــدا کردیــم و اعــالم کردیــم 
کار دو مهنــدس مجــزا تعریــف و تعییــن  ایــن 
نداشــته  منافــع  ک  اشــترا هــم  بــا  تــا  شــود 
باشــند. زیــرا ناظر برای مالک اســت و بازرس 
متعلــق به شــهرداری اســت و تجمــع این دو 
ماموریــت در یــک نفر خالف اخــالق و اصول 
فعالیــت حرفــه ای اســت. بحث مــن این بود 
کــه مهنــدس اعــم از ناظــر و یــا بــازرس بایــد 
بــر اســاس ضوابــط و مقــررات قانونــی انجــام 
گر شهرداری بخواهد  فعالیت کند، لذا، حتی ا
تابــع  بایــد  مهنــدس  بفروشــد  را  ضابطــه ای 
مقــرارت باشــد و نبایــد زیــر نقشــه های مورد 

 فساد موجود در ساختار نظام 
مهندسی و کنترل ساختمان، 

فساد سیستماتیک است و باید 
این سیستم اصالح شود اما 

اصالح آن بسیار سهل و ممتنع 
است. سهل است زیرا اجزای 

آن بسیار پیچیده نیست. قابل 
شناسایی است
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کنــد. بخش نامــه ای  نظــر شــهرداری را امضــا 
بــر  عــالوه  شــد  ابــالغ  منظــور  ایــن  بــرای  کــه 
تفکیک امر بازرســی از نظارت، موجب کنترل 
ضابطه فروشــی در شــهرداری هم می شد اما 
کــه بخش نامــه ابــالغ شــد،  فــردای آن روزی 
وزیر کشــور طی بخش نامه ای به اســتانداران 
بخشــنامه بنــده را ملغــی کــرد و مــن اعتراض 
کــه مگــر وزیــری می توانــد بخــش نامه  کــردم 
وزیــر دیگــری را ملغــی کنــد؟ در حالــی درباره 
کشــور حق  محتــوای بخش نامــه بنــده، وزیر 
که  مداخلــه نداشــت. اقــدام بعدی ایــن بود 
به ســازمان نظام مهندسی اعالم شد که حق 
دریافت 5 درصد حق الزحمه از مهندســان را 
نــدارد و تنهــا باید حق عضویــت دریافت کند 
کــه این 5درصد بــه منبع درآمدی  امــا از آنجا
باالیی برای ســازمان نظام مهندســی تبدیل 
کنش های زیادی همراه شــد.  شــده بود، با وا
ســازمان نظــام مهندســی اعتــراض کردند که 

این منابع مالی ما است.
بعدهــا بــرای این کــه اقدام هــای وزارت خانــه 
از قــوام بیشــتری برخــوردار شــود، در تاریــخ 
5/1/1395 آییــن نامــه ای را بــه دولــت بــرای 
اصــالح ایــن مــوارد ارائــه کــردم. طرفــه این که 
علیرغــم این که این پیشــنهاد در کمیســیون 
صنعت و زیربنایی دولت به تصویب رســید تا 
آذر ســال 1397 که در دولت بودم هیچ گاه در 
دســتور کار دولت قرار نگرفت و هنوز هم این 

آیین نامه در دولت بحث نشده است.

این مقاومت می تواند به معنای این باشد 
کــه در بدنه دولــت افرادی هســتند که از 

این وضعیت و فساد نفع می برند؟
قصــد اتهام نــدارم اما افــرادی هســتند که به 
دولــت و افــراد تصمیم گیــر فشــار می آوردنــد. 
کــه  کــه ایــن افــراد نمی گوینــد  طبیعــی اســت 
کنیــم. از طرفی چون این  می خواهیم فســاد 
موضوع بسیار تخصصی است سعی می کنند 
بــا بیان مواردی خاص، ذهن تصمیم گیران را 
دچــار تردید نمایند. مســئوالن نیز که هزاران 
گرفتاری دارند با خود می گویند ســری که درد 
نمی کند دســتمال نمی بندند. و نتیجه آ ن که 
باقــی می مانــد. شــاید  بــال تصمیــم  موضــوع 
کــه اولیــن بخش نامه  جالــب باشــد از زمانــی 
ضــرورت رفــع منافــع متعــارض را ابــالغ کردم، 
صراحــت  بــا  شــدم.  اســتیضاح  بالفاصلــه 
می گویــم کــه در هر ســه باری کــه مجلس من 
کــرد یک پرســش چرایــی انجام  را اســتیضاح 

اصالحات در نظام مهندسی ساختمان بود.

یعنــی ایــن فشــار گروه هــای ذی نفــع بــه 
مجلس رسیده بود؟

در اســتیضاج ســوم، یک روزی که به مجلس 
رفتــم تعــدادی از نماینــدگان بــه مــن گفتنــد 
کــه چــه کار کردید که هــر روز کلــی پیامک به 
نماینــدگان مجلس ارســال می شــود که شــما 
مهندســی  نظــام  در  اقداماتتــان  بخاطــر  را 
کنیــم. طبیعــی اســت  ســاختمان اســتیضاح 
حــوزه  ایــن  در  مجلــس  نماینــدگان  کثــر  ا
تخصــص ندارنــد و تحــت تاثیــر فضــای روانی 
افــراد موثر حــوزه ی انتخابیه قــرار می گرفتند. 
در واقــع اصــالح یک نظام بحــث پیچیده ای 
اســت کــه افــزون بــر مباحــث فنــی، بــا منافع 
گروه های متعددی درمی افتد. حل  شخصی 
شــدن این موضوع نیازمند اراده  قوی اســت 
و فراتر از اراده وزیر راه و شهرســازی اســت. با 
وجــود تســلط به امور به هر ســمت و ســویی 
که رفتم با موانع متعددی مواجه شدم. باید 
کل دولت به این نتیجه می رســید و برسد که 
باید این رویه اصالح شــود در غیراین صورت 
هــر فردی کــه به صورت تنهایی این مســیر را 

کند، له خواهد شد. طی 

بــه نظر شــما آیا دولــت کنونی کــه ادعای 
مبــارزه با فســاد را دارد، می تواند مســیر 
رفته شما با توجه به آیین نامه موجود در 

دولت را به سرانجام برساند؟
ایــن کار حرفــه ای اســت و نیاز بــه فهم دقیق 
از موضــوع اســت و بایــد دولــت و مجلــس به 
اجماع برســند. همانگونه که اعالم کردم این 
کار بســیار ســهل و ممتع اســت و نیاز به فهم 
دقیق دارد. حدود تخلفات بیش از 14 ســال 
اســت کــه در نظام مهندســی در حــال انجام 
اســت و به رویه های جاافتاده با منافع شکل 
گرفتــه تبدیــل شــده اســت و قربانــی آن نیــز 

مهندسان حرفه ای و مردم هستند.

در جایی از صحبت هایتان اشاره کردید که 
وزیر کشــور، بخش نامه شــما را ملغی کرد. 

در آن زمان چه کردید؟
کرســی نشــاندم. آدم  مــن حــرف خــود را بــه 
ترســویی نبــودم و اعالم کردم کــه وزیری حق 
کند.  نــدارد بخش نامه وزیــر دیگــری را ملغی 
معــاون حقوقی رییس جمهور نیز به نفع من 
اعــالم رای کــرد. لیکــن  تصــورم این اســت که 

وزارتخانه راه و شهرسازی پاپس کشید.

طلــب  روحانــی  آقــای  از  رســیدن  بــرای 
همکاری نکردید؟

آقای روحانی اصال به موضوع نظام مهندسی 
ورود نکــرد و تنهــا در کمیســیون های دولــت 

بحث شد و در هیات دولت مطرح شد.

چرا ایشان به این موضوع ورود نکردند و 
چرا در دولت مطرح نشد؟

از خود ایشان بپرسید.

بــه رقم بــاالی درآمــد نظام مهندســی از 
محل 5درصد اشــاره کردیــد. آماری از این 

درآمد دارید؟
از  بیــش  بایــد  امــا  نــدارم  آن  از  رقــم دقیقــی 
چنــد صدمیلیــارد تومــان اســت. رقــم دقیــق 
تعرفه هــای نظــام مهندســی را نمی دانــم امــا 
گــر ســاالنه حــدود50 میلیــون  ا کنیــد  تصــور 
مترمربــع پروانه ســاختمانی صادر شــود. %5 
حق الزحمه مهندسان با توجه به تعرفه ها به 

سازمان های نظام مهندسی واریز می شود.

شــما توضیحاتــی بــرای ارائه راهــکار برای 
اتمام بخشیدن به رویه های غلط سازمان 
نظام مهندســی مطرح کردید. به نظر شما 
آیا نیاز اســت قانونی برای این موضوع از 
نو نوشــته شــود یا اینکه دولت در صورت 
تمایــل به تنهایی قادر اســت ایــن رویه را 

اصالح کند؟
کــه در فوق برشــمردم  تمامــی ایــن اقداماتی 
خالف قانون است. چون خالف قانون است، 

اصالح یک نظام بحث پیچیده ای 
است که افزون بر مباحث فنی، 

با منافع شخصی گروه های 
متعددی درمی افتد. حل شدن 
این موضوع نیازمند اراده  قوی 
است و فراتر از اراده وزیر راه و 

شهرسازی است.
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دولــت می توانــد خــود ایــن رویه هــا را اصالح 
کنــد و نیــازی بــه مجلــس نیســت. امــا ایــن 
روزهــا درباره این مســئله طرحــی در مجلس 
گــر بــه ســرانجام  کــه ا در حــال انجــام اســت 
برســد نه تنها وضعیت اصالح نمی شود بلکه 
بدتــر نیز می شــود. چــون بخشــی از آنچه که 
عنــوان  تحــت  مجلــس  در  حاضــر  حــال  در 
در  اســت  بررســی  حــال  در  قانــون  اصــالح 
واقــع، قانونی کردن همیــن رویه های خالف 
و پــر از تعارض اســت. مخالف اصــالح قانون 
نیســتم بــرای مثال، بازرســان ســازمان نظام 
مهندســی را بایــد مهندســان انتخــاب کنند 
نــه هیات مدیره نظام مهندســی. این موارد 
قابــل اصــالح اســت امــا بایــد دید کــه اصالح 
قانونی که شما می گویید با چه هدفی انجام 
می شــود. این تخلفات مبنــای قانونی ندارد 
که این روزها  مانند شهرفروشی شهرداری ها 
کمتر شــده اســت. این رویه ها نیــاز به قانون 
ندارد نیاز به اصالح رویه دارد. قانون مسئله 
ثانویــه اســت اما مســئله اولیه این اســت که 
ایــن  بــرای  منســجمی  فهــم  دولــت  هیــات 
موضــوع دارد یــا نه. با تصویــب آیین نامه ای 
کــه مــن به دولــت ارائه کــردم و هنــوز مراحل 
 90 اســت،  نرســیده  نتیجــه  بــه  آن  تصویــب 

درصد این مشکالت قابل حل است.

وقتی حادثه و سانحه ای همانند آن چیزی 
که در متروپل آبادان رخ داد، افکار عمومی 
به درســتی نمی دانند کــه مقصر اصلی این 
رخدادها چه نهادی اســت. این مشــخص 
نبــودن  راه را بــرای بســیاری از تخلفات باز 

می کند. در این باره توضیحی دارید؟
البتــه از جهــت فنی، در ســطح بین المللی ما 
در بحث رســیدگی به این سوانح بحث قصور 
را داریــم و نــه بحــث مقصــر. علــت هــم ایــن 
اســت که فــرض بر این نیســت که افــرادی به 
قصــد اضرار به دیگران و یا کشــتن افراد اقدام 
بــه تخلف می کننــد. پس عنصــر معنوی جرم 
قابل اثبات نیســت. دوم اینکه از نظر فنی به 
محض آنکه شما بحث مقصر را مطرح کردید 
افــراد تــالش می کننــد کــه اطالعــات را پنهــان 
کنند. حال آنکه در بررسی قصور، رسیدگی به 
موضوع به منظور شناســایی موارد اشکال در 
جهت رفع نقص و عدم تکرار در آینده صورت 
می گیــرد. البتــه ایــن بدیــن معنی نیســت که 
دولــت و یــا دســتگاه قضایی بحــث حقوقی را 
پــی نگیــرد. لیکن، در بحــث فنی بایــد مبنا را 
بر رســیدگی به کاســتیهای فرایندی گذاشت 
تا بتوان مشــکالت را شناســایی و رفع نمود. و 
کاســتی ها شناسایی نمی شوند  گرنه هیچ گاه 
و چرخــه ی معیــوب بــا رســیدگی قضایــی بــه 
یــک مورد حتــی با فــرض محکومیــت اطراف 
درگیــر ادامه پیــدا می کند. از این رو اســت که 
در فرایندهای رسیدگی بین المللی در همان 
کید می شود که هدف از این رسیدگی  ابتدا تا
شناســایی کاســتی های فراینــدی اســت و نه 
محکــوم کــردن افــراد. به هــر صــورت، در این 
مــورد چیزی کــه قانون بــه صراحــت تعیین و 
اعالم کرده اســت. دو مرجع مسئولیت اصلی 
دارنــد، اولیــن مرجع مهندســان طــراح، ناظر 
و مجری هســتند. ولی مشــکل این اســت که 
مهندسانی که امضایشان پای مدارک هست 
همان هایی هســتند که مسئولیت واقعی کار 
را بر عهده داشــته اند؟! مرجع دوم، شهردای 
را  ســاختمان  کنتــرل  مســئولیت  کــه  اســت 
کنتــرل  بــر عهــده داشــته اســت. مســئولیت 
ساختمان بر اساس قانون برعهده شهرداری 
نظــام  ســازمان  بــه  را  آن  گــر  ا حتــی  اســت 

مهندسی تفویض کرده باشد.

نحوه برخورد با متخلفان در سوانح از این 
دســت توســط حاکمیت متفاوت اســت. 
بــرای نمونــه در حادثــه متروپــل آبــادان 
گفته می شــود که شهردار آبادان دستگیر 
شــده اما در حادثه پالسکو با وجود اینکه 
در نحــوه مدیریت حادثه شــهردار، نقش 
داشــته اســت، کســی بــه شــهردار تهران 
چیــزی نگفت و حتی تشــکر شــد. به نظر 

شــما چه میزان این برخوردهای دووجهی 
در بروز تخلفات موثر است؟

بحث شــما سیاسی اســت و ترجیح می دهم 
کــه در ایــن مصاحبــه کــه موضوع کامــال فنی 
و تخصصی اســت، اظهارنظر سیاســی نکنم. 
بایــد  پرســش  ایــن  بــه  فنــی  پاســخ  در  امــا 
کــه ســاختمان در حال بهــره ورداری  بگویــم 
کــه بــه بهره بــرداری نرســیده  بــا ســاختمانی 
اســت دو موضوع متفاوت هســتند. زیرا بعد 
از بهــره بــرداری موضــوع  روش بهــره بــرداری 
از ملک اســت ونــه تخلف ســاختمانی. نکته 
بعــدی رعایــت اصــول مدیریت ســانحه پس 
از وقوع اســت. در مورد ســاختمان پالســکو، 
گروه فنی تعیین شده  گزارشــی که  بر اســاس 
کــرد،  ارائــه  بــرای رســیدگی  از ســوی دولــت 
بحــث نحوه رویارویی با اطفــای حریق مورد 
انتقــاد بــود. آیین نامــه می گوید کــه در مورد 
گــر آتش  ســاختمان های بــا اســکلت فلــزی ا
آتــش  نتوانســت  اول  دقیقــه   90 در  نشــانی 
را کنتــرل و مهــار کنــد بعد از این زمــان نباید 
کســی در ساختمان باقی بماند. زیرا اسکلت 
حرارت هــای  درجــه  اســاس  بــر  ســاختمان 
بــاالی هــزار درجــه دچــار اعوجــاج می گــردد 
کــه بــه هیچ وجــه پــس از اطفــا قابــل اصالح 
خــراب  بایــد  ســاختمان  ایــن  لــذا،  نیســت. 
گر خراب هم نشــود، ساختمان  شــود حتی ا
دیگــر کارایــی  ندارد. در گــزارش فنی در مورد 
کامــال  کــه  شــد  منتشــر  پالســکو  ســاختمان 
شــفاف درآن همــه چیز مطرح شــده اســت. 
در  دقیقــه   90 از  پــس  آتش نشــان  بقــای 
ســاختمان را مــورد انتقــاد قرار می دهــد. اما 
در کالن پیشــنهاد من این اســت که این دو 
ســاختمان با یکدیگر مقایسه نشود. در این 
مورد نیز پیشنهاد من این است که دولت به 
دانشــگاهی چون دانشــگاه تهــران ماموریت 
دهــد تــا هــم از حیــث فنــی و هــم از حیــث 
مدیریتــی، حقوقــی و حتــی اجتماعــی ایــن 
پدیــده را بــا جزئیات مورد بررســی قــرار دهد 
و یــک گزارش علمی مســتقل از حب و بغض 
و بــا شــرافت علمی تهیه کند و انتشــار دهد. 
دولــت بایــد متعهــد شــود کــه جلوی انتشــار 
گــزارش را نگیــرد و هر چه بود منتشــر شــود و 
دانشگاه تهران نیز متعهد شود که شوراهای 
علمی دانشــکده ها اســتادان بررسی کننده را 
تعییــن کنند؛ و نه رئیس دانشــگاه، تا شــبهه   
کننــده بــه  دخالــت در تعییــن افــراد بررســی 

میان نیاید.

 مسئولیت کنترل ساختمان بر 
اساس قانون برعهده شهرداری 
است حتی اگر آن را به سازمان 

نظام مهندسی تفویض کرده 
باشد.
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بــا توجه به توضیحاتی کــه درباره تخلفات 
مربوط به ساختمان سازی در کشورمان از 
سال ۸5 آغاز شده به نظر شما چه تعداد 
ســاختمان بالقوه وجود دارد که مســتعد 
حوادث اســت آیا می تــوان پیش بینی در 

ارتباط با این موضوع داشت؟
آمــاری کــه ندارم و بایــد برای ایــن منظور کار 
داد.  انجــام  دقیقــی  مطالعــه ای  و  میدانــی 
از  بعــد   1369 ســال  در  مطالعاتــی  کار  یــک 
زلزلــه رودبــار و منجیــل انجام شــد کــه در آن 
چگونــه ســاختمان ها را در برابــر زلزلــه مقاوم 
گــروه محقــق بــه  کنیــم؟ در ایــن تحقیقــات 
کــه  ســراغ ســاختمان های در حــال ســاخت 
کاری رســیده بودند، رفت تا  به مرحلــه نازک 
عیب یابی ســازه ای را انجام دهــد. آنان برای 
کــه بدانند ایــراد ســاختمان های موجود  آن 

در برابــر زلزلــه چیســت ایــن روش را انتخاب 
گر این ایراداها  کردند. آنان معتقد بودند که ا
شناســایی و رفع شوند، این ساختمان ها در 
برابــر زلزلــه مقــاوم خواهنــد شــد. نتایــج این 
بررســی بســیار جالــب بــود کــه نقــاط قــوت و 
ضعف ساختمان ها در حال ساخت را نشان 
مــی داد. نتایج بدســت آمــد از این گزارش در 
ویرایش هــای بعــدی آییــن نامه هــا در برابــر 

گرفت. زلزله مورد توجه قرار 
متاســفانه امــروزه مشــخص نیســت که چند 
درصــد از ســاختمان های ســاخته شــده در 
مطالعــه  کســی  زیــرا  هســتند  خطــر  معــرض 
چنیــن  انجــام  شــاید  اســت.  نکــرده  آمــاری 
تحقیقــی مفیــد باشــد. به هــر روی، در وضع 
باشــد  فنــی  آنکــه  از  بیــش  مشــکل  فعلــی 
فرایندی اســت. چرا که متاســفانه هیچ کس 

جــای خــودش نیســت بلکــه جــای دیگــری 
نشســته اســت امیدوارم که دولــت برای این 
موضــوع بــه صــورت یکپارچــه عمل کنــد زیرا 
گر قرار باشــد یکــی از وزارتخانه ها موضوع را  ا

کند، خروجی نخواهد داشت. پیگیری 

بــه عنــوان آخریــن ســوال بــا توجــه بــه 
تخصصی که دارید و آیین نامه تهیه شــده 
در ســال 13۹5 آیــا ایــن آیین نامــه را به 

دولت جدید پیشنهاد می کنید؟
بلــه حتما. و حتما هم کارگشــا و موثر خواهد 
کــه دولــت توانایــی و اراده  بــود. بــه  شــرطی 
گــروه هــای فشــار را  مقاومــت در برابــر انــواع 

داشته باشد. )منبع: صدا(

قبل از هر ســخنی، شــایان ذکر اســت که نظر 
دکتــر آخونــدی کامال مــورد تائید ســندیکای 
شــرکتهای ســاختمانی ایران اســت و مشکل 
اصلی ریشه در سازمان نظام مهندسی دارد. 
از آنجا که ساختمان سازی اعم از مسکونی، 
تجــاری یــا اداری، یــک نــوع ســرمایه گذاری 
و  حاضــر  نســل های  بــرای  اســت  ثابــت 
آســیب پذیر  ســرمایه گذاری  هــم  آن  آینــده، 
در برابــر عوامــل طبیعــی مختلــف نظیر باد، 
و  ســیل،   آتش فشــان،  زلزلــه،  بــرف،  بــاران، 
... بنابرایــن بایــد از دیســیپلین های بســیار 

دقیــق در ایجاد آن پیروی گردد. 
از مالکیــت  باشــیم صرفنظــر  توجــه داشــته 
خصوصــی، تعاونــی، یــا دولتــی آن بــه دلیــل 
اســتفاده از پتانســیل های این سرزمین یک 
ثروت ملی محسوب می شود. بنابراین وجود 
گونه  یک نظام فنی و اجرایی جامع برای هر 
احداثــی اعــم از ســاختمان، راه، تونل، ســد، 
، و هــر آنچــه در رو و زیر زمیــن و دریاها  بنــدر
و ..... انجــام می شــود ضــرورت تــام دارد! و 
اعمال سالیق و دســتورالعمل های نادرست 
از ســوی نظامــات مهندســی و شــهرداری ها 
موجب کاهش کیفیت در ســاخت و خسران 
ملی بســیار قابل توجهی شــده است که باید 

از اســتمرار آن جلوگیری گردد.
در حال حاضر و برای جلوگیری از خســارت 
ســاز  و  ســاخت  اجــرای  اســت  الزم  بیشــتر 
توســط شــخصیت های حقوقی و متخصص 

پاســخ گویی های  و  تضمین هــا  بیمه هــا،  بــا 
بســیار متقن و دراز مدت انجام شود. 

کنترل مضاعف توســط مهندســان و  وجــود 
ج از حوزه نظام مهندســی  متخصصــان خار
و شــهرداری ها و کارفرماهــا ضرورت تام دارد 
تــا ضمــن بازدیــد  دقیــق از مراحــل مختلف 
کار از نظر رعایت میزان ضوابط فنی  اجــرای 
نمــره بدهنــد و ایــن نمــرات در شناســنامه 
ایــن  گــردد،  هــر ســاختمان منعکــس  فنــی 
اختیــار  در  بعــدا  فنــی  شناســنامه های 
ســازه- آن  مصرف کننــدگان  و  خریــداران 

گیرنــد تــا بــه مــرور زمــان توجــه به  هــا  قــرار 
کیفیــت ســاخت نهادینه شــود و ســازندگان 
از ظاهرســازی های فریبنده پرهیــز نمایند، 
گری صرف در ساخت ساختمانها  زیرا سودا
و  اشــتباه  اجــرا،  کیفیــت  بــه  بی توجهــی  و 
گناهــی نابخشــودنی می باشــد. این مســئله 
پیشــنهاد  بــا  گذشــته  در  مضاعــف  کنتــرل 
ایــن ســندیکا و پذیرفتــن شــهردار وقــت در 
تهــران مدتــی انجــام شــد، لیکــن صاحبــان 
قــدرت مالــی و زر و زور جلــوی اســتمرار آن 

گرفتند!!! را 

نظر سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران
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مدیر کل امور فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی خبر داد 

از  تأمین اجتماعــی  ســازمان  اجتماعــی  و  فرهنگــی  امــور  مدیــرکل 
برگزاری نخســتین کارگاه آموزشی ســندیکای شرکت های ساختمانی 
گفتمان ســازی مفاهیــم بیمــه و تأمین اجتماعــی بــرای  بــا موضــوع "

کارفرمایی" در نیمه  تشکل های 
اول تیر ماه خبر داد.

روابــط  عمومــی  گــزارش  بــه 
تامین اجتماعــی،  ســازمان 
دکتــر محســن تقیانــی مدیرکل 
ایــن  اجتماعــی  و  فرهنگــی 
گفتــــــــــــــــــــمان سازی  ســازمان، 
بیمــه  فرهنـــــــــگ  تعمیــق  و 
از  را  تأمیــــــــــن اجتماعی  و 
مــورد  جــدی  راهبــــــــــــــــردهای 

توجــــــــــــــــه در حــوزه فرهنگی 
کــرد و  ایــن ســازمان توصیــف 
آموزشــی  کارگاه  اولیــن  گفــت: 
شــــــــــــــــرکت های  ســندیکای 
مـــــــــــــــــوضوع  بــا  ســاختمانی 
مفـــــــــــــــــاهیم  گفتمان ســازی 
تامیــــــــــــــن اجتماعی  و  بیمــه 
کارفــــــرمایی  برای تشکل های 
و شـــــــــــــرکت های پیمانــکاری 

اداره کل تامین اجتماعــی  بــا همــکاری  عمرانــی و غیرعمـــــــــــــرانی، 
غــرب تهــران بــزرگ و بــه میزبانــی شــرکت های ســاختمانی اســتان 

می شود. برگزار  تهران 
مدیــرکل امور فرهنگی و اجتماعی با بیان این که این کارگاه آموزشــی 
افــزود:  شــد،  خواهــد  برگــزار  تیرمــاه  چهاردهــم  سه شــنبه  روز  در 
تبییــن بخشــنامه تنقیــح و تلخیــص ضوابــط بیمه ای مقاطعــه کاران 
)طرح هــای عمرانــی و غیرعمرانــی( بــه همــراه برگزاری پنل پرســش و 
پاسخ برای اعضای هیأت مدیره و کارشناسان سندیکای شرکت های 

کارگاه آموزشی است. ساختمانی از مهم ترین محور های این 
کارگاه آموزشــی ســندیکای  وی با بیان اینکه مدرســان نخســتین 
کارشناســان و همکاران خبره بیمه ای  شــرکت های ســاختمانی از 
گفت: این  اداره کل تامین اجتماعــی غــرب تهــران بــزرگ هســتند، 

کارگاه آموزشــی در ســالن  همایش ســندیکای ســاختمانی استان 
کارگاه، محصــوالت  تهــران برگــزار خواهــد شــد و در حاشــیه ایــن 
 ، پوســتر  ، بروشــور فشــرده،  لــوح  قالــب  در  آموزشــی  و  فرهنگــی 
در  کتــاب  و  ویژه نامــه  بولتــن، 
قــرار  شــرکت کنندگان  اختیــار 

گرفت. خواهد 
 دکتــر تقیانــی بــا اشــاره بــه اینکــه 
گاهــی و اطالعات  افزایش ســطح آ
و  بیمــه ای  قوانیــن  از  کارفرمایــان 
آیین نامه هــای  و  دســتورالعمل ها 
اصلــی  برنامه هــای  از  مربوطــه 
اداره کل  کالن  سیاســت های  و 
ســازمان  اجتماعــی  و  فرهنگــی 
تأمین اجتماعی است، یادآور شد: 
به صــورت  ایــن جلســات  برگــزاری 
مســتمر و منظم، فضایــی را ایجاد 
بســیار  هم افزایــی  کــه  می کنــد 
اجتماعــی  شــرکای  بیــن  منطقــی 
برگــزاری  شــود.  برقــرار  ســازمان  و 
همایش های کشوری و منطقه ای 
کارگــری،  تشــکل های  بــرای 
بــا  نیــز  بازنشســتگی  و  کارفرمایــی 
هدف افزایش اطالعات و دانش این تشکل ها و بهره مندی از نظرات 
کار این اداره کل  اعضای هیات مدیره تشــکل های صنفی در دســتور 
قرار دارد که برنامه ریزی های الزم برای اجرای این همایش ها صورت 

گرفته است .
الزم به ذکر اســت سندیکای شرکتهای ســاختمانی ایران در راستای 
ارائــه خدمــات آموزشــی بــه اعضــای محتــرم خویش بــا هــدف ارتقاء 
آموزشی و آشنایی با قوانین و مقررات مرتبط با حوزه صنعت احداث، 
برگزاری سلســله کارگاه های آموزشــی در حوزه قوانین و مقررات را در 
دســتور کار خود قرار داده اســت. در همین راســتا، کارگاه آموزشــی و 
جلسه پرسش و پاسخ با موضوع “تبیین بخشنامه تنقیح و تلخیص 
کاران” بــا حضــور مدرســین و مســئولین  ضوابــط بیمــه ای مقاطعــه 

مربوطه روز سه شنبه 14 تیر در سندیکا برگزار می گردد.

برگزاری نخستین کارگاه آموزشی 
سندیکای شرکت های ساختمانی

تبییــن بخشــنامه تنقیــح و تلخیــص ضوابــط 
بیمــه ای مقاطعــه کاران )طرح هــای عمرانی و 
غیرعمرانــی( به همــراه برگزاری پنل پرســش و 
پاسخ برای اعضای هیأت مدیره و کارشناسان 
سندیکای شرکت های ساختمانی از مهم ترین 

محور های این کارگاه آموزشی است.



 پیام آبادگران                                   
خرداد    1401
 شماره 402

36

طبقه بندی و 
تشخیص صالحیت
 پیمانکاران
تشخیص صالحیت موضوعی ست که همواره پیمانکاران با آن دست به 

گریبان بوده و به مثابه مجوز فعالیت برای ایشان محسوب میگردد.
پس از اینکه در سال 1381 سازمان برنامه و بودجه قصد به تغییر ساختار 
رتبه بندی پیمانکاران و مشــاوران کرد و آیین نامه ای که از ســال 1368 
گرهای  مبنــای محاســبات رتبــه پیمانــکاران بــود را کنار گذاشــت، امــا و ا
فراوانــی در حــوزه تشــخیص صالحیــت و طبقه بندی پیمانــکاران فراهم 
آمــد. پیمانکارانــی کــه قبــل از ســال 81 بــا اثبــات مالکیــت خــود در حوزه 
ک توان مالی خود را ثابت می نمودن، اینبار برای ابراز  ماشین آالت و امال
توان مالی باید تنها به اظهارنامه مالیاتی استناد می کردند و شرکتهایی که 
گاه با محدودیت  با سوابق چندین ده ای مشغول به فعالیت بودند به نا

15 ساله احتساب توان تجربی افراد و شرکتها مواجه گشتند.
نحوه محاسبه امتیاز نفرات به طور کلی تغییر یافت و الزام داشتن مدارک 
تحصیلــی حداقــل لیســانس بــرای دو ســوم اعضا هیــات مدیره شــرکتها، 
تالشــی نو بــرای تغییراســتراتژی اســتفاده از تــوان تجربی بــه بهره گیری از 

دانش و تجربه به صورت همزمان شرکتها را کلید زد.
موضــوع بــه تغییــر آییــن نامــه ختــم نشــد و تغییــر در پلتفــرم تشــخیص 
صالحیت از ماهیت فیزیکی به ماهیت الکترونیکی و استفااده از سامانه 

ساجات در سال 1389 تغییرات عمده دیگری را رقم زد.
در سالیان پس از ابالغ آیین نامه و پس از آن سامانه ساجات، نقاط ضعف 
و قوت آن بارها و بارها مورد بررســی و تجدید نظر قرار گرفته و ســندیکای 
شــرکتهای ساختمانی ایران همواره در اعالم ایرادات، پیشنهاد رفع آنها و 
تالش برای تغییر آن بخش از آیین نامه که از نظر ســندیکا مخل کســب و 
پیمانکاری بوده اســت تالش نموده و بسیاری از تغییرات حاصله مرهون 
همراهــی نظــام فنی و اجرایی کشــور در فرادســت و همراهی انجمن های 

صنعت ساخت کشور به موازات سندیکا بوده و هست.

آنچه در حوزه تشخیص صالحیت از سال 13۸1 تا کنون  تغییر 
یافته است:

ابــالغ تصویب نامه ها و بخشــنامه ها و دســتورالعمل های زیر یک به یک 
تــالش بخــش خصوصی و در راس آن ســندیکای شــرکتهای ســاختمانی 
در تغییــر شــرایط و بندهای آیین نامه در جهــات منافع پیمانکاران بوده 

و هست:
1-      1386/02/08 بخشــنامه15300/ 100 " تغییر در حوزه تعریف رشــته 
"تاسیســات و تجهیــزات" و اصــالح جــداول آیین نامــه طبقه بندی و 

تشخیص صالحیت پیمانکاران"
2-      1387/10/07 تصویب نامــه 180617/ت43189هـــ افــزودن تبصــره 
کثــر به مدت  بــه مــاده ی26  "تمدیــد گواهینامه هــای یادشــده حدا
دو ســال با تشــخیص معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس 

جمهور مجاز است." 
3-     1388/04/14 تصویب نامــه 78542/ت40341هـــ "تبدیــل صد در 
کثریت سهام در بندهای الف و ب از ماده 5 آیین  صد 100%سهام به ا

نامه"
4-     1389/04/26 بخشنامه 100/31395 " تغییر در حوزه تعریف  

رشته های ماده آیین نامه و اصالح جداول آیین نامه "   
5-     1392/03/06 بخشــنامه 92/19167  " امتیــاز تــوان مالــی میانگین 
ســه ســال آخر اســت  و افراد امتیاز آور 36 ماه ســابقه در چهار ســال 

منتهی باشند"  
6-     1394/06/24 بخشنامه 94/130439" تغییر در حوزه تعریف  

رشته های ماده آیین نامه و اصالح جداول آیین نامه "
7-     1395/03/31بخشــنامه 576756 " اســتفاده از ضریــب متوســط 
افزایــش وزنــی براســاس شــاخصهای تعدیــل ســاالنه*139 بــه جای 

سقف معامالت کوچک، در محاسبه ظرفیت پیمانکاری  "
رشــته ی  امتیــاز  در  "تغییــر   1061643 بخشــنامه   1395/12/08      -8

مهندسی معدن"
9-     1396/04/14 تصویب نامــه 42611 "تمدیــد چهــار ســاله گواهینامه 
صالحیت 4 سال ناشی از تنزل توان مالی خارج از قصور پیمانکاران"
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10-   1399/07/29 بخشنامه 404245  " تغییر در حوزه تعریف رشته های 
ماده آیین نامه و اصالح جداول آیین نامه "

11-      1400/09/02 تصویب نامــه 99352 " تغییــر در امتیــاز قراردادهــای 
زیــر 15 ســال ، تغییــر در شــرایط کارکنــان ، تغییر در فرمول محاســبه 
اظهارنامــه مالیاتــی، تغییــر در فرمول محاســبه قراردادهــای اجرایی 

برای سالهایی که ضریب افزایش متوسط وزنی متناسب نباشد"
بخشــنامه  اجــرای  در  تاخیــر   "  1401/167 بخشــنامه   1401/04/11   .12
کامــل مفــاد بخشــنامه و تغییــر برخــی از  404245 تــا زمــان اعمــال 

بندهای بخشنامه مذکور"

هــر یــک از تغییــرات صــورت پذیرفتــه در بندهای بــاال حاصل ســاعتها 
بررســی مدقانــه آییــن نامــه، بخشــنامه و دســتورالعمل هــای ابالغــی، 
تطبیق آنها با شــرایط واقعی شــرکتها، دســته بندی مشکالت حاصل از 
، برگزاری جلســات  ایرادات اعالمی شــرکتهای پیمانکاری سراســر کشــور

هــم اندیشــی بــا تشــکلهای همســو و در نهایــت انتقــال موضوعــات بــه 
هیــات وزیــران بــه عنــوان مرجــع ابــالغ آیین نامــه و دفتــر نظــام فنی و 
اجرایی طرح های ســازمان برنامه و بودجه به عنوان متولی تشــخیص 
صالحیــت پیمانــکاران بــوده و ایــن ســندیکا بــرای ایــن تاثیر گــذاری بر 
موضــوع تشــخیص صالحیــت بــه تــوان حاصــل از اعتمــای اعضــا خود 

می بالد.
 تغییــرات زیادی در این ســالها و عمدتا به نفع جامعه پیمانکاران کشــور 
رخ داده اســت امــا همچنــان مــواردی هســت کــه از نظر این ســندیکا به 

بررسی و اصالح نیاز دارد.

این مشکالت در بخش تشخیص صالیحت پیمانکاران، قابل تقسیم 
به دو بخش است:

1.  مشکالت آیین نامه یا چالش های مقرراتی
2. مشکالت سامانه ساجات و چالش های اجرایی 

بخش اول : مشکالت آیین نامه یا چالش های مقرراتی

 1.1 -      افــت رتبــه شــرکتها در زمــان تمدید صالحیت، ناشــی از تغییر 
کم بر فعالیت شــاغلین صنعت  نصابها و شــرایط اقتصادی حا

احداث بدون قصور پیمانکاران:
کــم، تحریمهای ظالمانــه و نبود  باتوجــه به شــرایط اقتصادی حا
اعتبــارات عمرانی در ســالهای اخیر) حداقل 10 ســال( شــرکتهای 
پیمانــکاری بــا مشــکالت فراوانی از جملــه نبود مناقصــات، عدم 
تخصیــص اعتبــارات عمرانی، پرداخــت مطالبات پیمانــکاران به 
صورت اســناد خزانه اسالمی،از یکسو و تغییر نصابهای مربوط به 
اخــذ صالحیت در بخشــهای تــوان مالی و توان تجربی ، بســیاری 
کله اصلی و ســاختار خــود در تــوان اجرایی،  از شــرکتهایی که شــا
ماشین آالت و نیروی انسانی متخصص خود را حفظ نموده اند، 
بدون هیچ کوتاهی و کم کاری، دچار نزول رتبه و اعتبار گردند، که 
الزم است این موضوع مدبرانه حل و فصل گردد. در همین رابطه 
تغییرات قابل توجه ضریب افزایش وزنی در سالهای اخیر، موجب 
باال رفتن بسیار زیاد نصابهای تشخیص صالحیت گشته و به نظر 
میرســد پیش بینی ضریب متغیر کاهنده ای در فرمول محاســبه 

نصابها راهکار مناسبی در این حوزه باشد.

1.2-       عدم محاســبه ســوابق شرکت و ســوابق افراد به صورت کامل 
 از  ابتــدای تاســیس شــرکت تــا زمــان تشــخیص صالحیــت و

 محدود سازی این سوابق به 15 سال
عــدم محاســبه ســوابق افــراد در بــازه هــای زمانــی زیــر 15 ســال، 
هیچ گونــه توجیه نداشــته و توانمندتــر بودن افراد و شــرکتهای با 
ســوابق باالتر بر کســی پوشیده نیســت. هرچند در مصوبه هیات 
وزیران مورخ 1400/09/02برای بخشی از مشکل که در مورد توان 
تجربی شــرکتها در زمان بیشــتر از 15 ســال بــود، تغییراتی حاصل 
گشــت امــا در نظــر گرفتــن ســوابق زیر 15 ســال تا ســال منــوط به 
ثبات تمام اعضا هیات مدیره و ضریبی از ســوابق 15 ســال اخیر ، 
آنهم برای یک رشــته همچنان شــرکتهای قدیمی را دچار مشکل 

میسازد، محاسبه نکردن امتیاز در بازه زمانی بیشتر در عدم احراز 
نصابها تاثیر مستقیم میگذارد.

1.3-    عدم توجه به آموزش و فن آوریهای نوین در آیین نامه
مبحث بروزآوری اطالعات و دانش مهندسی در آیین نامه مغفول 
مانــده و هیــچ محملی برای آشــنایی و به کارگیــری فن آ وری های 

نوین در صنعت ساخت پیش بینی نشده است.

1.4-      کوتاه بودن مدت زمان اعتبار گواهینامه صالحیت
بــا توجه بــه طوالنی بودن روند اخذ، تمدیــد و ارتقا رتبه، اعتبار 4 
ســاله برای گواهینامه های صالحیت بســیار اندک بــوده و به نظر 
می رســد تغییــر مهلــت اعتبــار به 8 ســال نــه تنها مشــکل دائمی 
دپارتمان تشــخیص صالحیت شرکتها را کمتر خواهد نمود، بلکه 
میتواند به کاهش حجم مراجعات پرونده به سازمان و در نتیجه 

کمتر شدن زمان بررسی پرونده ها در سامانه ساجات بیانجامد.

1.5-     نامــوزون بــودن ترکیــب اعضــای کمیتــه تشــخیص صالحیــت 
)ماده 17 آیین نامه(

در ایــن کمیتــه 4 نفــر نماینــدگان دولــت و تنها یک نفــر نماینده 
تشــکلهای بخش خصوصی وجود دارد که این امر باعث میشــود 
گر در تضــاد عینی با منافع  هرگونــه تغییــر مورد نظر دولــت حتی ا
بخــش خصوصی باشــد، تصویب گــردد. با توجه به قانــون بهبود 
مســتمر فضــای کســب و کار و لــزوم نظــر خواهــی از تشــکل های 
تخصصی در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها، به نظر می رسد 

این بخش نیازمند بازنگری باشد.

به صورت کلی استفاده از تخصص، تجربه و دانش فنی بخش خصوصی 
که همواره ثابت کرده است به منافع ملی بیش از منافع صنفی عالقه مند 

است، بخشی از معضالت این حوزه را مرتفع خواهد نمود.
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بخش دوم : مشکالت سامانه ساجات و چالش های اجرایی
2.1-   کندی روند بررسی پرونده ها و تعداد محدود

            کارشناسان سازمان
تعــداد کارشناســان ســازمان برنامــه محــدود و پرونده های در 
حال بررســی زیاد می باشد، لذا مدت زمان بررسی پرونده ها به 
حدی زیاد است که گاهی در این میان، نصاب احراز و قواعد و 
بخشنامه ها تغییر می یابند. طول زمان بررسی برخی پرونده ها 
گاهــی بیــش از 6 ماه تا یکســال بوده و حتی پــس از تایید تمام 
کارشناســان و رد شــدن از مراحل تایید 1 تا 4 سامانه ساجات ، 

مدت مدیدی فقط برای تایید نهایی زمان می برد.

2.2-  عدم وجود ســازوکاری برای حل مشــکالت اشــتباه در عدم 
درج قراردادها در مهلت معین

قراردادهــای منعقــده مهلتی ســه ماهــه برای ثبت در ســامانه 
ســاجات دارند کــه در برخی موارد عــدم درج اطالعات قرارداد 
، باعث از بین رفتن امتیاز قرارداد برای  منعقده در مهلت مقرر
همیشــه میگردد، هرچند این ساز و کار برای جلوگیری از عقد 
قرارداد بیش از ظرفیت پیمانکاران پیش بینی شده است، اما 
میتوان ترتیبی اتخاذ نمود تا در صورت تایید عدم کارکرد بیش 
از ظرفیت مجاز ، شرکت بتواند قرارداد مذکور را ثبت و از امتیاز 

آن برخوردار گردد.

2.3- عــدم وجــود وحــدت رویه در اســتانهای کشــور و گاهی بین 
کارشناسان یک استان

هرچند ســامانه ســاجات به منظور همگن نمودن و جلوگیری 
از اعمال سلیقه های شخصی در تشخیص صالحیت طراحی 
و مــورد بهــره بــرداری قــرار گرفت، امــا همچنان تفــاوت دیدگاه 
کارشناس در استانهای مختلف کشور و یا بین کارشناسان یک 
اســتان، شرایط متفاوتی را برای پیمانکاران در احراز صالحیت 
رقم می زند که به نظر می رسد، برگزاری نشستهای هم اندیشی 
و آموزش کامل به کارشناسان از این تضاد آرا جلوگیری به عمل 

آورد.

2.4-    عــدم تمکیــن بــه نامه های دســتگاههای اجرایــی در مورد 
برخی از قراردادها

کاری  رشــته های  درصــد  تفکیــک  مــورد  در  مــوارد  برخــی  در 
مختلف یک پروژه، دســتگاههای اجرایی نامه هایی در اختیار 
پیمانکاران قرار می دهند ولی کارشناســان ســازمان از پذیرش 

درصد اعالمی از سوی کارفرما خودداری می نمایند.

2.5-  عدم امکان بهره مندی از امتیاز قراردادهای بخش خصوصی 
تا قبل از درج در اظهارنامه مالیاتی

در مــورد قراردادهــای منعقــده با بخش خصوصــی که هنوز به 
پایــان نرســیده و امکان صدور مفاصاحســاب بــرای آنها وجود 
نــدارد، روش پذیــرش کارکرد، درج در اظهارنامه مالیاتی اســت 

اما در ج کارکرد سال جاری در انتهای تیرماه سال آینده امکان 
پذیــر اســت و شــرکتها از ایــن رهگــذر دچــار مشــکالت فروانــی 
می شــوند، لذا پیشــنهاد میگــردد، راهکاری بــرای این موضوع 
اندیشــیده گــردد که از نظر این ســندیکا قبــول اظهارنامه های 
ارزش افــزوده میتوانــد راهــکار مناســبی برای رفع این مشــکل 

باشد.

آنچه که پس از ابالغ بخشنامه 4۰4245  و تصویب نامه 
۹۹352 تا کنون رخ داده است:

ابــالغ تصویب نامه 99352 و تغییر در فرمول محاســباتی توان تجربی 
شــرکتها، تغییر در فرمول محاســباتی توان مالی، امکان بهره مندی از 
یکــی از اظهارنامه هــای چهارســال اخیر با ضریب بروز رســانی و امکان 
بهره مندی از سوابق تا 30 سال گذشته شرکتها در یک رشته، هرچند 
تمام آن  چیزی که ســندیکا در جهت حذف قوانین مخل کســب و کار 
بــرای اعضــای خــود میخواســت نبــود اما نتیجه بســیار درخشــانی در 

کارنامه سندیکا در تاثیرگذاری بر قوانین حوزه پیمانکاری می باشد.
برگزاری نشســت های مختلف در ســطوح متفاوت ســازمان برنامه و 
بودجــه از معــاون فنــی، امور زیربنایــی و تولیدی، رئیــس نظام فنی 
گــروه  و اجرایــی، معــاون تشــخیص صالحیــت پیمانــکاران، رئیــس 
پیمانکاران در سازمان برنامه گرفته تا کمیسیون عمران اتاق ایران،  
تهیــه آمــار و مســتندات قابــل لمــس در جهــت درک شــرایط حاضر 
پیمانــکاران، ارســال نامه هــای متعــدد به ســازمان برنامــه و بودجه 
کشــور و ...علــی الخصــوص در 3 ماهه اخیر باعث ایجاد فشــار همه 
جانبــه بــه ســازمان در اجــرای شــدن این تصویــب نامه گشــت و به 
مدد این تالشــها از 12 تیرماه ســال جاری امتیاز قراردادها بر اساس 
تبصــره 3 مصوبه مذکور محاســبه میگــردد و به طور مثال قراردادی 
که تا روز یازدهم امتیاز 3400 کســب میکرد به مدد تغییرات صورت 

پذیرفته 5200 امتیاز کســب مینماید.
بــه عالوه با ابالغ بخشــنامه 167108 مــورخ 1401/04/11 تغییر در ورود 
به حرفه که تقریبا غیر ممکن شده بود با پیشنهاد این سندیکا تغییر 
ماهیــت یافته و تنها ظرفیت ارجاع به کار برای شــرکتهای فاقد تجربه 

کاری، یک پنجم ظرفیت ریالی پایه پنج گردید. 
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سامانه بانک پرسش و پاسخ 

برای عموم ذینفعان

 نظام فنی و اجرایی كشور

 رونمایی شد

اجرایــی،     فنــی  نظــام  امــور  رئیــس 
گفــت: بــه  منظــور  مشــاورین و پیمانــکاران 
ســریع  پاســخگویی  شــفافیت،  ایجــاد 
تمــام  بــرای  منصفانــه  اطالع رســانی  و 
ذی نفعــان و عوامــل نظام فنــی و اجرایی، 
اســتعالم های  درصــد    75 از  بیــش  تــا 
تکــرار  و  عمومیــت  جنبــه  از  کــه  دریافتــی 
پرســش مشابه، در مرتبه باالیی قرار دارد، 
به صورت پرســش و پاسخ از طریق سامانه 

گیرد. در اختیــار عموم  قرار 
بــه گزارش مرکز اطالع رســانی، روابط عمومی 
و امــور بین الملــل ســازمان برنامــه و بودجه، 
ســید جواد قانع فر گفت: یکی از موضوعاتی 
که دغدغه مشــاوران و پیمانکاران در ســطح 
کشور است، نیاز این گروه  به استعالم تفسیر 
از مفــاد شــرایط عمومــی و بخشــنامه هــای 
کشوراســت.  مختلــف نظــام فنــی و اجرایــی 
هــر چند نظــام فنی و اجرایی کشــور حســب 
وظیفه، همواره تالش بســیاری داشته است 
کــه بتوانــد بــه ایــن اســتعالمات پاســخ دهــد 
ولــی تعداد و تنوع این اســتعالم ها به نحوی 
کــه ظرفیــت باالیــی از نظام فنــی را به  اســت 
خــود اختصاص می دهــد. رئیس امــور نظام 
فنــی اجرایی،    مشــاورین و پیمانکاران افزود: 
بــه نیــاز ذینفعــان نظــام  بــرای پاســخگویی 
، طبق بخشــنامه گروه  فنــی و اجرایــی کشــور

بــه شــماره 116073 مــورخ  اول و الزم االجــرا 
1400/11/30، امور نظام فنی اجرایی موظف 
کــه از تاریــخ 1400/12/01پاســخ  شــده اســت 
 اســتعالم های به عمـــــل آمده از ســـــــــــــــــــــوی 
و  مشــاورین  و  اجرایــی  دستــــــــــــــگاههای 
پیمانــکاران را از طریــق پایــگاه اطالع رســانی 

نظام فنی و اجرایی کشور اعالم نماید. 
کـــــــــــــــــرد: بــا ابــالغ بخشــنامه  وی تصریــح 
پیش گفته، این آمادگی ایجاد شــده اســت 
کــه به منظور ایجاد شــفافیت، پاســخگویی 
ســریع و اطالع رســانی منصفانه برای تمام 
ذی نفعــان و عوامــل نظام فنــی و اجرایی، 
اســتعالم های  درصــد    75 از  بیــش  تــا 
تکــرار  و  عمومیــت  جنبــه  از  کــه  دریافتــی 
پرســش مشابه، در مرتبه باالیی قرار دارد، 
به صورت پرســش و پاسخ از طریق سامانه 
گیرد.  قانع فر ادامه  در اختیــار عموم  قرار 
گذشــته  مــاه  چنــد  از  منظــور  بدیــن  داد: 
کــه  اســت  انجام شــده  مســتمری  تــالش 
ســامانه پرسش و پاسخ به روزرسانی شود. 
انجام گرفتــه  بخــش  دو  در  اقدامــات  ایــن 
ایجــاد  بــه  مربــوط  بخــش  یــك  کــه  اســت 
که زمانبر  ســامانه نرم افزاری و بخــش دیگر 
و دارای حساســیت ویــژه میباشــد، مربوط 
بــه تدویــن و تکمیــل مفــاد بانــك پرســش 
ســامانه  بخــش  در  می باشــد.  پاســخ  و 

همــکاری  بــا  اقدامــات  کلیــه  نرم افــزاری، 
تاریــخ  در  و  انجام شــده  مشــاور  مهنــدس 
ســوم خرداد ماه 1401 و مصادف با ســالروز 

فتح خرمشــهر رونمایی شــده است.
 رئیــس امــور نظام فنی اجرایی،    مشــاورین 
و پیمانــکاران افزود: در این مرحله حدود 
بخشــنامه های  از  پاســخ  و  پرســش   180
کلیه  مهــم نظــام فنی قابل مشــاهده بــرای 
کــه  عوامــل نظــام فنــی و عمــوم می باشــد 
تکمیــل ســایر مفــاد پرســش و پاســخ ها در 
دســت انجــام اســت و پیش بینی می شــود 
ح، تــا انتهای فصل  کمك مشــاور این طر با 
، ایــن تعــداد به 300 پرســش و پاســخ  بهــار

شود رسانده 
بــه نحــوی طراحــی  گفتنــی اســت؛ ســامانه 
و  بــوده  جســتجو  قابــل  کــه  اســت  شــده 
اســتفاده کنندگان می توانند چــاپ نهایی را 
در سربرگ ســازمان برنامه وبودجه به عنوان 
یك ســند رسمی و قابل اســتناد و قابل ارائه 

بــه مراجع قانونی دریافت نمایند.
ایــن  بــه  دســتیابی  اســت؛  ذکــر  بــه  الزم 
بــه  فنــی  نظــام  ســایت  طریــق  از  ســامانه 
nezamfanni.ir و بخــش پرســش و  آدرس 

پاســخ متداول، مقدور می باشد.         

4 خرداد 



فهرست قیمت ماشین آالت و وسایل فروشی
قیمت کارشناسی قیمت نو )تومان(شرح دستگاهردیف

شده )تومان(
قیمت فروش نهایی 

)تومان(

1
یک دستگاه فینیشر پخش آسفالت مدل 

pf65 چرخ الستیكی بلوناکس انگلیسی به 
انضمام یک موتور اضافی

1/700/000/000/-900/000/000/-800/000/000/-

2
یک دستگاه غلتک 7 چرخ الستیكی و اتانابه 

-/350/000/000-/400/000/000-/18750/000/000-16 تنی به انضمام یک موتور اضافی 

3
یک دستگاه غلتک دو چرخ آهنی 6 تنی با 

-/80/000/000-/100/000/000-/130/000/000موتور دو ایتس 4 سیلندر

4
یک دستگاه ماشین قیرپاش با موتور 911 و 

-/250/000/000-/300/000/000-/380/000/000مخزن آلمانی و موتور پخش قیر

5
دو دستگاه کارخانه ی آسفالت 30 تنی 

ساخت تیزپا با موتور محّرك لیستریا 
کاترپیالر)قیمت دو دستگاه(

2/000/000/000/-1/500/000/000/-1/300/000/000/-

-/550/000/000-/650/000/000-/900/000/000یک دستگاه لودر 922 کاترپیالر6

-/250/000/000-/300/000/000-/400/000/000یک دستگاه بیل بابكت ساخت آمریكا7

8kva 200 500/000/000-/600/000/000-/900/000/000یک دستگاه موتور دیزل ژنراتور/-

-/600/000/000-/700/000/000-/800/000/000یک دستگاه ترانس برق زیمنس 200 کا- و –آ9

-/60/000/000-/90/000/000-/4120/000/000 عدد مخزن قیر 50 هزار لیتری 10

-/12/000/000-/15/000/000-/18/000/000یک عدد مخزن گازوئیل 30 هزار لیتری11

-/12/000/000-/14/000/000-/10/000/000دو عدد مخزن گازوئیل 20 هزار لیتری12

-/150/000/000-/200/000/000-/450/000/000یک دستگاه ماسه شور با موتور کامل 13

تعداد 250 عدد قالب جدول پریفابریكه 14
-/75/000/000-/100/000/000-/0/3125/000/000×1 متر به وزن تقریبی 5000 کیلوگرم

تعداد 100 عدد قالب جدول پریفابریكه 15
-/25/000/000-/35/000/000-/0/5045/000/000×0/6 متر به وزن تقریبی 1700 کیلوگرم

16
تعدادی نوار نقاله با موتورها و سرند 2 عدد 

-/60/000/000-/80/000/000-/100/000/000با موتور گیربوکس دار 

جمع 
کل

8/890/000/000/-5/984/000/000/-5/074/000/000/-

 شماره تماس: ۰273-11۸-۰۹13    مهندس نوری 

توضیح 1: قیمت کارشناسی مربوط به سال ۹۸ می باشد و در صورت خرید یکجا 5 درصد تخفیف داده می شود.

توضیح 2: امکان تهاتر با آپارتمان در تهران و کرج و اصفهان با توافق وجود دارد.

 ضمنًا شرکت ساختمانی و  راهسازی کشور آرا که دارای رتبه 5 راهسازی و ابنیه می باشد به فروش می رسد.



این مجمــوعه

 با عنوان پرســـــش و پاســــــخ در ارتباط با امور پیمانکاري،

 ابهامات مطـروحه در قراردادهاي منعقده ســــــال هاي اخیـر

 با معـاونت برنـامه ریزي و نظارت راهبـردي ریاسـت جمهـوري 

و اظهار نظرهاي این نهـاد  تجمیع گردیده است. 

سندیکاي شـرکت هاي سـاختمانی در حال حاضـر 

چهار موضـوع شـرایط عمومی پیمان، فهرسـت بها، 

تعدیل، قوانین و مقررات را در دسـتور کار خود براي 

ارائه در این مجموعه قرار داده است. موضوعات دیگر 

در دسـت بررسـی هاي کارشــناســانه می باشــد.

عالقمنـدان بــراي تهیـه این مجموعـه 

می تـوانند با ســندیکاي شــرکت هاي 

. ســاختمانی ایران  ارتباط برقرار نمایند




