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خ رشد  كنونی جامعه ایران است؛ نر مســکن یکی از اساســی ترین نيازهای 
گروه  طبيعی باالی جمعيت و قرارداشتن حدود 50درصد جمعيت كشور در 
كــه جمعيت جوان كشــور حامل  ســنی بيــن 15 تا 39 ســال نشــان می دهد 

چند پيام پرفشار برای برنامه ریزان است: 
1ـ فشار برای اشتغال

2ـ فشار برای ازدواج و تشکيل خانواده
3ـ فشار افزایش تقاضای مؤثر برای مسکن

كه نيازمند شــغل هســتند در شــرایط  گروه های ســنی جوان،  ضمــن اینکــه 
ازدواج نيز قرار دارند و برای تشکيل خانواده نياز به سرپناهی به نام مسکن 
دارند. امروز مسکن به یکی از مشکالت بزرگ جوانان به ویژه در شهرهای 
بــزرگ و كالن شــهر تهــران تبدیــل شــده اســت رابطه ميــان درآمــد و قيمت 
مســکن اعــم از خریــداری و یا اجاره ای كامالً برهم خورده و مخدوش شــده 
كه در دهکهای اول  گروهی از جوانان )با فرض اشتغال(،  است. به طوریکه 
و دوم درآمدی قرار دارند، این گروه برای خرید و تأمين مسکن به بازه زمانی 
)یــا بــه بيانی بهتر زمان انتظار( حدود 100 تا 120 ســال نياز دارند مشــروط بر 
آنکــه قيمت مســکن در این فاصلــه  بيش از یك قرن ثابــت بماند و آنها نيز 
دارای عمر نوح باشــند. برای دهك درآمدی چهارم این زمان انتظار حدود 
40 تــا 50 ســال می باشــد و مســکن اجــاره ای نيــز از چنين روندی بــر خوردار 
است به طوری كه در كالن شهرها بيش از 80درصد درآمد خانوارهای فاقد 
ســکونتگاه ملکــی صرف هزینه اجاره مســکن می شــود و برای تأمين ســایر 
گاهی  كار دوم و ســوم بپــردازد و  مخــارج زندگی سرپرســت خانواده باید به 
نيز زمينه های فســاد اداری و رشــوه خواریها، از این عدم تناسبها در  دخل 
ج ناشــی می شــود. اصوال  ً  در كشــورهای  پيشــرفته صنعتی یك فرد با  و خر
توجــه بــه جایــگاه اجتماعی و اقتصــادی خــود می تواند با حقــوق حدود 8 
سال خود مسکن متناسب با منزلت و موقعيت اجتماعی خود را خریداری 
نمایــد و یــا بــا پرداخــت بين 30 تــا 35درصــد درآمــد ماهانه خــود می تواند 
مســکن موردنظر و متناســب با موقعيت اجتماعی خود را اجاره نماید ولی 
واقعيتهای آماری در شهرهای بزرگ و كالن شهر تهران فاصله بسيار زیادی 

با این استانداردها دارد.
برای حل مشــکل مســکن و جلوگيری از تبدیل شدن آن به بحران، به ویژه 
در كالن شهر تهران نياز به ساخت حدود یك ميليون و دویست هزار واحد 
مســکونی در ســال اســت تا مانع بروز بحران شویم؛ مسکن مهر ماندگار در 
كــه دارد )و در ادامه به آن  بهتریــن شــرایط و با توجه به ضعفهــا و قوتهایی 
خواهيم پرداخت( می تواند حدود 30درصد نيازها را پوشــش دهد و عمالً 
راه هــای دیگــری بایســتی بــرای ایــن معضــل اجتماعــی یافــت. بســياری از 
كشــورها همين مشــکالت راداشــته اند و با برنامه ریزیهای علمی و دقيق و 
كرده اند؛ به ضرس قاطع باید بگویم  كارآمد مشکل راحل  مدیریت خالق و 
كه شركتهای عضو انجمن شركتهای ساختمانی كليه توانایی ها، دانش فنی 
ومهندسی انجام پروژه های ساخت مسکن های اجتماعی برای  قشرها و 
الیه های كم درآمد و یا مســکن »پاك« برای قشــرهای متوسط و مسکن آزاد 
برای قشــرهای پردرآمد )براســاس طبقه بندی آقای دكتر آخوندی( را دارند 
و در این زمينه از سالها پيش مطالعات علمی گسترده ای در انجمن انجام 
شــده اســت تا بتــوان هم مســکن اجتماعــی با قيمت متناســب ســاخت و 
هم سبك ســازی و مقاوم ســازی آن را مدنظر قرار داد. در اســناد انجمن این 

كاربــردی موجود اســت و در صورت اعالم نهادهــای ذیربط برای  پژوهــش 
بهره گيری از آن با ویرایش جدید تقدیم خواهد شد. 

اما مبانی نظری تأمين مســکن متناســب، باید واجد ســه ویژگی »آسایش، 
آرامش و آمایش« ســرزمينی باشــد كه در برنامه ریزی ها و سياستگذاریهای 
مســکن توجــه بــه آن ضــروری اســت زیــرا در ســاخت مســکن بایــد ســعی 
كــه عمــر مفيــد آن را افزایش دهيم. در بســياری از كشــورها عمر مفيد  شــود 
كه در ایران به  ساختمانهای مسکونی حدود 100 سال می باشد در صورتی 
ویژه در شــهرهای بزرگ و كالن شــهر تهران عمر مفيد حدود 30 تا 35 سال 
اســت و به سرعت تخریب می شود ونخاله های آن به شدت محيط زیست 
را تخریــب و آلــوده می ســازد و اصوالًســرمایه ملــی پــس از ســی ســال نابــود 
می گردد و دوباره این وضعيت تخریب و ساخت و ساز جدید تجدید می شود  
با توجه به اقتصاد كالن و حســابداری ملی ســرمایه گذاری در مســکن باید 
كاالی مصرفی تلقی شــود و براســاس هزینه فرصت و افزایش  به عنوان یك 
دوام و پایداری آن مورد توجه قرار گيرد و با روشهای پایشی مانع از فروپاشی 
زودهنگام آن شد و همچنين زمينه های الزم را برای آرامش، آسایش و ایمنی 
ح  كــه در آن زندگــی می كننــد فراهم ســاخت. همه این مــوارد در طر افــرادی 
مسکن اجتماعی كه چند سال پيش در انجمن مورد بررسی و پژوهش قرار 
گفته  گرفته است لحاظ شده است و در دسترس می باشد. با توجه به آنچه 

شد اصوالًً باید در ایران با دو دیدگاه به ساخت مسکن توجه شود:
1ـ مسکن های اجتماعی مالکيتی

2ـ مسکن های اجتماعی استيجاری
برای مسکن های اجتماعی مالکيتی می بایستی تمهيداتی اندیشيده شود 
كه حداقل 80درصد قيمت واحد مسکونی از طریق وام پوشش داده شود 
كشــور ما  كه در  و 20درصد آن را خریدار نيازمند مســکن بپردازد در صورتی 
كالن شهرها این رابطه درست برعکس است یعنی خریدار باید  به ویژه در 
كند و 20درصــد آن را بانك به صورت وام  80درصــد قيمت مســکن را تأمين 
كه دریافت وام از بانك خود فرایندی بســيار پرپيچ و خم اســت  می پردازد 
كــه ميزان  و كســانی می تواننــد پــس از طــی ایــن مراحل به وام دســت یابند 
كمتر از 50درصد درآمد  كه اقســاط ماهانه وام  دریافتی آنها درحدی باشــد 
خالص هر ماه آنها را تشکيل دهد و عمالً شرایط تدوین شده، دریافت این 
كنون 20 ميليون تومان است برای بسياری از متقاضيان  سقف وام را كه هم ا
ناممکــن می ســازد؛ لذا ضمن حركت برنامه های ســاخت مســکن از طریق 
ســپردن آن بــه بخــش خصوصــی بایــد زمينه هــای امــکان خریــد آن را برای 
كند و بانکها با پرداخت وام های  كم درآمد به ویژه جوانان فراهم  گروه های 
كنند مبلغ  اقســاط پرداختی را كاهش دهند؛ در ضمن به  بلندمدت ســعی 
موازات این قبيل مسکن های اجتماعی با متراژ حدود 50 تا 60متر از طریق 
انبوه سازی و با سازوكارهای تشویقی ساخت مسکن اجتماعی استيجاری 
را نيــز در برنامه ریزیهــا مدنظــر قرار داد و اجاره این واحدهای اســتيجاری را 
در حــد 30 تــا 35درصد حقوق و یــا درآمد ماهانه افراد قرار داد و این امکان 
كــه در صورت تمایل بتوانند حداقل 5 ســال در واحد  را بــه مســتأجران داد 
كه عمالًً  استيجاری سکونت نمایند و از استرسهای جابه جایی همه ساله 
زندگی را بر آنها تلخ و فشار عصبی را بر آنها بسيار سنگين می سازد، نجات 
یابند، شاید به دليل مشکالت ناشی از تهيه مسکن و باالبودن اجاره بهای 
گر این  آن است كه حدود 5 سال سن ازدواج در كشور افزایش یافته است. ا

ون رفت در دولت یازدهم  وی مسكن در ایـران و راه هـــــــــــــــــــــــــای بر چالشهای فرار
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روند ادامه یابد در سی سال آینده كشور با بهم ریختگی هرم سنی جمعيتی 
و سالخوردگی جمعيت مواجه خواهد شد كه مشکل آفرین خواهد بود و در 
این مقاله وارد مباحث آسيب شناسی آن از بعد جامعه شناسی نمی شویم؛ 
كرد و دولت تدبير و اميد چه سازوكارهایی  اما در شرایط فعلی چه می توان 
كار خواهد بردو وزیر  را برای تأمين مســکن اعم از ملکی و یا اســتيجاری به 
محترم راه و شهرسازی كه خود به حق از متخصصان برجسته علمی و فنی 
كار خواهند  در امور مســکن و راه و شهرســازی هســتند چه تمهيداتی را به 
بست؟! ضرورت دارد برنامه ها و سياستهای تدوینی ایشان در امر مسکن 
كرد وزیر محتــرم راه و  گيرد.البتــه باید اذعــان  مــورد مطالعــه و بازبينــی قرار 
شهرســازی اشــراف همه جانبه، ژرف  و گسترده ای به مشکل مسکن دارند 
لذا از آنجایی كه پایه ساختن را شناختن تشکيل می دهد با شناخت ایشان 
از ابعاد مسأله مسکن این اميدواری وجود دارد كه حركت علمی و دقيقی در 

ساخت مسکن آغاز شود. 
بــرای روشــن شــدن بحث مســکن و نقــش وزیرمحتــرم راه و شهرســازی در 
فرایند آن )كه البته بایدپذیرفت كه اقدامات ایشان الاقل یك برنامه 10ساله 
می تواند باشد( ابتدا مروری بر مسکن مهر می كنيم و سپس برنامه های آقای 
دكتر آخوندی را در زمينه مسکن، مورد بررسی و تجزیه تحليل قرار می دهيم.

ضعفهای طرح مسكن مهر
براســاس آمارهای ارائه شــده توســط ریاســت محترم بانك مركزی سابق به 
گفته می شود حدود 40درصد تورم، ناشی از مسکن  هيأت دولت یازدهم، 
مهر است و برای تصميم گيری در مورد آینده مسکن مهر بررسی دقيق حول 

ح است: محور سه مسأله اصلی مطر
1- در 4 سال اخير مسکن مهر چه تأثيری بر روی شاخصهای اقتصادی از 

جمله تورم داشته است.
ح مســکن مهر چــه ميــزان اثرگذاری بــر روی قيمت زمين و مســکن  2- طــر

برجای گذاشته است.
كيفيت واحدهای ساخته شده توسط مسکن مهر  3-  رضامندی مردم از 

چه ميزان بوده است.
كه  كل بانك مركزی ســابق نشــان می دهد  گــزارش آقــای دكتر بهمنی رئيس 
مســکن مهر حجم پایه پولی كشــور را حدود 40درصد رشــد داده اســت به 
گزارش نشــان می دهد حدود 50درصد تورم در ســه ســاله  بيانــی بهتر این 
كل بانك  اخير ناشی از تزریق منابع بانکی به مسکن بوده است زیرا رئيس 
مركزی از طریق ریاست محترم جمهور سابق مأموریت داشت خط اعتباری 

كند. مسکن مهر را در هر مرحله 1000)هزار( ميليارد تومان شارژ 
این امر باعث شــده اســت در 8 ســال اخير قيمت زمين و مسکن به ترتيب 
ح مسکن مهر، ساخت  800 و 500درصد افزایش یابد در ضمن در قالب طر
240هــزار واحد در تهران آغاز شــده اســت كه می تواند یــك ميليون نفر را در 
كنون 38هزار واحد تحویل شده است و  خود جای دهد اما از این ميزان تا

كن شده اند. مردم در 20هزار واحد آن سا

قوݤݤتݤݤ هاݤݤیݤݤ طرݤݤحݤݤ مسكنݤݤ مهرݤݤ
ح جنبه های  البته پاره ای از موافقان مسکن مهر معتقدند كه اجرای این طر

مثبتی داشته است:

1-  افزایــش رشــد توليــد ناخالــص داخلــی: در ســال 89 رشــد توليــد ناخالص 
بــا  و  درصــد   6/1 بــه   3/7 از   88 ســال  بــه  نســبت  نفــت  بــدون  داخلــی 
احتســاب نفــت نســبت بــه ســال 88 از 3/3 بــه 5/7 رســيد. ایــن افزایــش 
كــه در ســال 90  رشــد اقتصــادی بــه دليــل اجــرای برنامــه مســکن مهــر بــوده 

نيــز تــداوم داشــته اســت.
2-  هدایــت نقدینگــی بــه ســوی لکوموتيــو اقتصــادی: هدایــت بخشــی از 
نقدینگــی بــه مســکن مهــر باعــث رشــد اقتصــادی شــده اســت. در مقابل 
كه مشــکل بازار  ح مســکن مهر، موافقــان این پروژه معتقدند  منتقــدان طر
ح نبوده است بلکه مشکل اصلی بازار پولی،  پولی ناشی از اجرای این طر
نبــود زیرســاختهای الزم به منظــور هدایت نقدینگی به ســمت توليد بوده 

است.
كه اقدام بانــك مركــزی در تخصيص خط  گــروه موافــق، معتقدنــد  3-  ایــن 
كرده  كشــور عمــل  اعتبــاری مســکن به نفــع بهبود شــاخصهای اقتصادی 
است و برای تداوم بهبود شاخص باید بانك مركزی به موازات سياستهای 
انبســاطی در پایــه پولی، سياســتهای انقباضــی در ضریب فزاینــده پولی را 

دنبال می كرد تا نقدینگی كشور افزایش پيدا نکند.
ح مســکن در روند رشــد تورم  4-   موافقان معتقدند كه نقش نقدینگی طر
كه عامــل اصلی تورم و افزایش بی رویه  كم اهميت و ناچيز بوده اســت، زیرا 
قيمتهــا ناشــی ازتحریمها به ویژه تحریــم فروش نفت و تحریــم بانکی برای 
كــه ضمن تأثير بــر روند افزایــش قيمتها تا  انتقــال وجوه آن به كشــور اســت 
حدودی آثار روانی آن نيز در تشدید تورم از عوامل مؤثر بوده است، بالطبع 
كه  كيد می كنند  گروه تأ تبعات آن به بخش مســکن هم رســيده اســت. این 
گــر ســاخت و ســاز مســکن مهر نبــود احتمال بــاال رفتن قيمت مســکن در  ا
شهرهای بزرگ به ویژه در كالن شهر تهران با رشد بيشتری ادامه می یافت. 
كان محل برخورد اندیشگی صاحب نظران است و در مجالی  این بحث كما
مناسب تر به آن می توان پرداخت و در این بخش از مقاله دیدگاه های وزیر 

محترم راه و شهرسازی را در موضوع مسکن مورد توجه قرار می دهيم.

بــرای  عملياتــی  و اجرایی شــدن برنامه هــای وزیر محترم راه و شهرســازی 
 بــه نقطــه نظرهــا،راه حــل هــا و پيشــنهادهای ارائــه شــده درصفحــه بعــد

 نظر خوانندگان ماهنامه را جلب   می نمایيم  

ون رفت در دولت یازدهم  وی مسكن در ایـران و راه هـــــــــــــــــــــــــای بر چالشهای فرار
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قبــل از ورود بــه محــور اصلــی بحث، 
كــه طی 16 ســال  الزم بــه ذكــر اســت 
اخیــر برنامه های موجود در حوزه راه 
و شهرســازی مبتنی بر پروژه محوری 
و فاقد سیاســتهای راهبــردی جدید 
برای حل مسائل و مشكالت مسكن 
برنامــه  و  اســت  بــوده  شهرســازی  و 
آقای دكتر آخوندی با شناخت از این 

ویژگیها تهیه و تدوین شده است.

محورهــای اصلی برنامه وزیــر راه و 
شهرسازی:

بازگشــت  آخونــدی  دكتــر  برنامــه  1ـ 
نظــام  بــه  شهرســازی  و  راه  وزارت 
مدیریت مبتنی بر برنامه ریزی است 
كه حاوی نظریه های بنیادی است و 

باید وجوه عملیاتی آن تقویت شود.
2ـ نظریه هــای بنیادی دكتر آخوندی 
برون ســپاری  كثــر  حدا بــه  متكــی 
پروژه ها و عملیات اجرایی آن است.
شــهرها توســعه  برنامــه  ایــن  در   3ـ 
اقتصــادی  نســبی  مزیــت  ایجــاد  بــا   
انجــام می پذیــرد بــه طــوری كه شــهرها 
 بــه واحدهــای توجیه پذیــر  اقتصــادی

 تبدیل   شوند.
4ـ همه پرســی از مــردم در مــورد مهار 
تــورم و یــا ادامــه طــرح مســكن مهر و 
تصمیم گیــری در این مورد نه در حد 
وزارتخانــه، بلكــه در نشســت هیــأت 
دولــت خواهد بــود و این امر از جمله 
پایه هــای برنامه ریزی و اجرایی آقای 

وزیر است.
5ـ اتمام پروژه های نیمه تمام مسكن 
كه سرنوشت 10میلیون نفر با آن  مهر 
گــره خــورده اســت از اولویتهــای وزیر 

قــــــــای دكتر آخوندی   برنامه های آ
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می باشد.
كه متجــاوز از 3000  6ـ تســویه بدهــی پیمانــكاران از ســال 89 به بعد 
میلیــارد تومان مطالبات معوقه دارند در اولویت اســت، الزم به ذكر 
كل تعهدات در این بخش حــدود 35هزار میلیارد  كه حجــم  اســت 

تومان می باشد.

7ـ ایجاد مسكن آزاد برای دهكهای باالی درآمدی
8ـ ایجاد مسكن پاك )پس انداز، انبوه سازی و كوچك سازی( كه برای 

طبقه متوسط جامعه مطرح است.
كم درآمد و  كه بــرای الیه ها و دهكهــای  9ـ ایجــاد مســكن اجتماعی 

گرفته شده است. طبقه پایین جامعه در نظر 

1ـ تبدیل وزارتخانه راه و شهرســازی به ســاختاری پاســخگو، پایدار 
و مرجع

2ـ تدقیق در برنامه های وزیر راه و شهرســازی به منظور ســازگاری و 
همراستایی با سند چشم انداز و برنامه پنجم توسعه كشور

كــه  3ـ افزایــش قــدرت خریــد مــردم از طریــق افزایــش پرداخــت وام 
كثر 20درصد قدرت خرید مســكن را تشــكیل   در شــرایط فعلــی حدا

كاربری الزم است. می دهد و فاقد 
كه  4ـ تأســیس صندوقهایــی برای جذب نقدینگی مــردم به طوری 
با ســازوكارهایی در یك دوره پس انداز 5 تا 7 ســال برابر اصل سپرده 
كشــورهای دیگر وام خرید مســكن حدود70 تا  گرفت )در  بتوان وام 

90درصد هزینه خرید را تشكیل می دهد.(
5ـ به منظور تولید مســكن و توســعه زیربناها می بایســتی سرفصلی 

روشن در بخش مدیریت زمین شهری ایجاد شود.
6ـ برخورد جدی با تقاضای سفته بازی در امر مسكن انجام پذیرد زیرا 
حدود 40درصدی سرمایه گذاری در مسكن ناشی از انگیزه سفته بازی 
كاالی مصرفی به  كــه مســكن از  اســت، ایــن امــر باعــث شــده اســت 
كه برخی از آپارتمانها 6 بار  كاالهای سرمایه ای تبدیل شود به طوری 

در سال دست به دست شده و خرید و فروش می شوند.
7ـ ســاخت مســكن اســتیجاری و اجــاره به شــرط تملیــك و تطویل 

مدت زمان اجاره برای حمایت از حقوق مستأجران.
گیری ابزارهای واقعی و قانونی برای تأمین امنیت  كار  8ـ ایجاد و به 

ســرمایه بــرای ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی در زیرســاختهای 
عظیم ملی.

كنتــرل بازار مســكن و  9ـ اجتنــاب از سیاســتهای تحدیــدی جهــت 
جلوگیــری از قیمت گذاری دولتی مســكن و برخوردهای تعزیراتی با 

آن.
10ـ اصالح ساختار تولید و مهار بساز و بفروشها.

كاهش التهاب در بازار مسكن. 11ـ 
12ـ تــوازن در نظــام عرضــه و تقاضا و جلوگیــری از ورود پول پرقدرت 

ناشی از خط اعتباری در مسكن.
13ـ تقویت نظام تأمین مالی.

كــه در برنامه های آقــای دكتر آخوندی  14ـ انبوه ســازی همانطــوری 
آمده است با جدیت پی گیری شود.

15ـ بازنگــری در نوســازی بافــت فرســوده باوجــود بالــغ بر 100هــزار تا 
كه نوسازی هر واحد فرسوده  140هزار هكتار بافت فرســوده شــهری 
گرفتن معیارهای  حدود 5واحد جدیدایجاد می كند. البته با درنظر 
گانــه )ریزدانگــی، ناپایــداری و نفوذناپذیــری( بافــت  كالبــدی ســه 

فرسوده.
 16ـ ســاخت مســكن اجــاره ای ضــرورت ایــن امــر زمانــی مشــخص 
كه درمی یابیم ســهم خانوارهای اجاره نشــین از 17درصد  می شــود 
كه  در ســال 1375 به حدود 27درصد در ســال 1390 رســیده اســت 

كشور است. كی از افزایش سهم خانوارهای اجاره نشین در  حا

راه حل ها و پیشنهادهای عملیاتی و اجرایی
 به منظور تحقق برنامه های آقای دكتر آخوندی:

قــــــــای دكتر آخوندی   برنامه های آ
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وزیر راه، مســکن و شهرســازی ظهرپنجشــنبه و دو روز بعد از نشســت با مدیران سرمایه گذاری 
بانك هــای خصوصــی و دولتــی، اوليــن نشســت را بــا اعضــای شــورای هماهنگــی تشــکلهای 
كرد.  موضوع این نشست »پيشنهادهای شورای هماهنگی  مهندسی، صنفی و حرفه ای برگزار 
كه در ســاختمان شــهيد دادمان برگزار  تشــکلها درباره برنامه های وزارت راه و شهرســازی« بود 
شــد. در این جلســه پيشــنهادات و نقطه نظرات نمایندگان تشــکل های مهندســی، صنفی و 

گردید.  حرفه  ای به طور مشروح ارائه 
در این نشســت دكتر عبده تبریزی مشــاور وزیر راه و شهرســازی نيز حضور داشــت. نمایندگان 
تشــکل هــا و انجمن  هــای فعــال در حوزه ســاختمان ضمن بيان مشــکالت خود، پيشــنهادات 
كه تعامل ميان بخش  كردند و ابراز اميدواری نمودند  سازنده  ای را به دكتر عباس آخوندی ارائه 
خصوصی و دولت در آینده هم به شــکل منطقی و صحيح تداوم یابد. وزیر راه و شهرســازی در 
كرد. وی با اشــاره  این دیدار بزرگترین ماموریت دولت جدید را اجرای تعهدات دولت دهم ذكر 
گفت:  گــذاری مشــروط شــهرک ها، شــهرهای جدید و شهرک ســازی بــه بخش خصوصــی  بــه وا

كرده است. مجلس در بودجه سال 92 تخصيص اعتبار به پروژه های مسکن مهر را ممنوع 

 مهنــدس جــواد خوانســاری رئيــس  شــورای هماهنگــی تشــکل های مهندســی و حرفه ای 
كشــور و عضو هيات مدیره انجمن شــركت های ســاختمانی در ابتدای این نشســت با اشاره به 
گفت: از وزیر راه و شهرسازی می خواهیم به فكر  این كه نیروهای مهندسی واقعی در ایران بیكارند، 
راه انــدازی اتــاق فكر باشــد تــا بتــوان از ظرفیت های 
بخــش خصوصــی در پروژه هــای عمرانــی اســتفاده 
گرفتاری هــای زیادی  گذشــته  كــرد. برخــی مدیــران 
را بــرای پروژه های بــزرگ به وجود آوردنــد تا جائیكه 
شماری از این پروژه ها متوقف شد. از این رو نیازمند 
همفكــری و همیــاری وزارت راه و شهرســازی بــرای 
حــل این مشــكل هســتیم. وی بــا پیشــنهاد این كه 
ســاخت  مشــكالت  می توانــد  خصوصــی  بخــش 

مهندس  خوانساری:
گذشته  برخی مدیران 
گرفتاری های زیادی را 
برای پروژه های بزرگ 
به وجود آوردند

 تا جائيکه شماری 
از این پروژه ها 
متوقف شد. از این رو 
نيازمند همفکری و 
همياری وزارت راه و 
شهرسازی برای حل 
این مشکل هستيم.

وݥݥݥزیر راه، مسكن و شهرسازی: 

هیچ پروژه ای 

 واگذار نمی شود
خارج از رقـــــــــــابت
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كه شــرایطی  كــرد: از وزیــر راه و شهرســازی می خواهیــم  كنــد، تصریــح   آزادراه تهــران - شــمال را حــل 
فراهم كند، تا بخش خصوصی در نهادهای تصمیم گیری و تصمیم سازی و همچنین كمیته زیربنایی 

حضور داشته باشد.

كشــور با   مهنــدس احمــد تائــب دبير شــورای هماهنگی تشــکل های مهندســی و حرفه ای 
كشــور راهی بــه جز همکاری  بيان اینکه برای توســعه 
كرد:  بــا تشــکلهای مــردم نهــاد وجــود نــدارد عنــوان 
كشــور پاســخگویی وجود داشــته  كــه بایــد در  معتقــدم 
كار این پاسخ  گویی  باشــد و فقط رسانه  ها قادرند ســاز و 
كننــد. وی دربــاره مســكن مهــر نیــز بــا اشــاره  را فراهــم  
گرفتــه امــكان  كــه در اجــرای آن صــورت  بــه اشــتباهاتی 

كناره  گیــری نهادهای نظامی از  كرد و با اشــاره به لزوم  تبدیــل ایــن تهدیــد را به فرصتی ملی یادآوری 
كارهای اجرایی حوزه ســازندگی، مطالبات انباشــته شده پیمانكاران را نه یک مطالبه شخصی بلكه 

كشور خواهد شد. كه در نهایت وارد چرخه سازندگی  مطالبه  ای ملی دانست 

كانــون مشــاوران اعتبــاری و ســرمایه   مهنــدس ادمونــد ميرزاخانيــان عضــو شــورای عالــی 
گــذاری نيز در ادامه این مراســم خواســتار تشــکيل 
چهار معاونت »حمل و نقل«، »مسکن«، »توسعه 
در  خصوصــی«  »ســرمایه گذاری  و  زیرســاخت ها« 
وزارت راه شــد.وی از وزیر راه خواســت، زمینه  هایی 
بــه  پروژه هــا  گــذاری  وا و  اجــرا  تــا  نماینــد  فراهــم 
در  پروژه هــا  گــذاری  وا و  پذیــرد  پایــان  رانت خوارهــا 

كند. وی افزود: با توجه به اینكه محدودیت در بودجه  محیط رقابتی سالم، عادالنه و شفاف عمل 
و عدم تخصیص آن به پروژه  ها آسیب می  زند باید بر روی برنامه  ریزی منابع موجود و اولویت بندی 

كه تامین مالی نشده اند، آغاز شوند.  پروژه  ها اقدام شود. نباید پروژه  هایی 

 مهندس  ميرزاخانيان:
 با توجه به اینکه 
محدودیت در بودجه 
و عدم تخصيص آن 
به پروژه  ها آسيب 
می  زند باید بر روی 
برنامه  ریزی منابع 
موجود و اولویت بندی 
پروژه  ها اقدام شود. 
كه  نباید پروژه  هایی 
تامين مالی نشده اند، 
آغاز شوند. 
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 مهنــدس هرمــزد رامينــه رئيــس شــورای مدیریت جامعه مهندســان مشــاور ایــران با بيان 
نامالیمــات  خصوصــی  بخــش  اینکــه 
زیــادی را بر خود دیده و همواره به امید 
كــه بســتر فعالیت مناســب  چنیــن روزی 
آماده باشد به راه خود ادامه داده است، 
طوالنــی شــدن پروژه  های ملــی از جمله 
بزرگــراه تهــران- شــمال را فاجعه  ای ملی 
كشــور مانند ســم اســت.  كه برای  نامیــد 

وی همچنین حضور نهادهای نظامی را در فعالیتهای اقتصادی فاقد توجیه اقتصادی دانست. 

 مهنــدس منوچهــر ملکيانی  فــرد، رئيس هيات مدیره انجمن شــركتهای ســاختمانی ضمن 
عرض تبریک، انتصاب آقای دكتر آخوندی به ســمت وزارت راه و شهرســازی این حسن انتخاب  

كردند و آمادگی انجمنهای بخش خصوصی را  كشور عنوان  را مایه اميدواری سازندگان و آبادگران 
برای همكاری با این وزارتخانه به خصوص در راســتای سیاســت خصوصی  سازی اعالم نمودند. وی 
كه باید نهادهای شبه خصوصی و بخش خصوصی، موازی با هم برای حفظ و  كید بر این نكته  با تا

كرد.  كشور بكوشند، لزوم تفكیک مسئولیتها و جلوگیری از رقابت نامتوازن را یادآوری  توسعه 
كار و رفع مونع تولید از آمادگی  كسب و  مهندس ملكیانی  فرد با اشاره به قوانین بهبود مستمر فضای 
گفت: برای  موسســه تحقیــق و توســعه صنعت احداث برای تدوین آیین  نامه این قوانیــن خبر داد و 
تدوین این آیین  نامه  ها پشتیبانی وزارت راه، مسكن و شهرسازی و اتاق بازرگانی ایران ضروری است 
كرد. وجود اتاقهای فكر  كه این آیین  نامه راه را برای اجرای درســت خصوصی ســازی باز خواهــد  چــرا 
در ســطح همه وزارتخانه  ها  اســتفاده از مدیران مجرب بخش خصوصی در بخش معاونت را توصیه 
كند. وی  كــه می  تواند باب مهمی را در ارتباط بخش خصوصی با دولت تدبیر و امید ایجاد  می  كنیــم 
در پایان ضمن اشــاره به عضویت دكتر آخوندی در شــورای عالی معماری و شهرسازی، نقش ایشان 
را در ســازماندهی شهرســازی نقش سازنده  ای دانســت. و با ذكر خیری از  مرحوم مهندس صفوی از 

گفت  به سخنان خود پایان داد.   كه  چند ماه پیش  دار فانی را وداع  كشور  سربازان سازندگی 

 مهنــدس احمــدی رئيــس هيات مدیره انجمن شــركتهای پيمانکار تأسيســات و تجهيزات 
گفت  گذاری پروژه  ها به بخشهای مختلف سخن  كید بر لزوم رعایت تفكیک در وا صنعتی ایران با تا
كار،  كسب و  و افزایش سازمانهای مردم نهاد، تحول در تجهیز سرمایه، ایجاد بسترهای مناسب بازار 
كارشناســی  و توجه ویژه به  كمک به حفظ و توانمندســازی  بخش خصوصی، احیای نظام علمی و 

برنامه ششم توسعه را در راستای تحقق سند چشم  انداز خواستار شد. 

مهندس ملکيانی فرد:
 برای تدوین آیين  نامه   
قوانين بهبود مستمر 
كار  كسب و  فضای 
و رفع مونع توليد 
پشتيبانی وزارت راه، 
مسکن و شهرسازی 
و اتاق بازرگانی ایران 
كه  ضروری است چرا 
این آیين  نامه راه را 
برای اجرای درست 
خصوصی  سازی باز 
كرد. وجود  خواهد 
اتاقهای فکر در سطح 
همه وزارتخانه  ها  
استفاده از مدیران 
مجرب بخش 
خصوصی در بخش 
معاونت را توصيه 
می  كنيم
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گفت: در حــال حاضر   مهنــدس علــی آزاد رئيــس هيات مدیــره انجمــن راهســازی ایران نيــز 
و  ماشــین آالت  از  بســیاری 
تجهیــزات فنــی پیمانــكاران مــا به 
مالــی  منابــع  تامیــن  عــدم  خاطــر 
بی  اســتفاده مانده  انــد. با ســرمایه 
اندكــی از دارایی  های مملكت این 
توانایی هــا و پتانســیل بالقوه قابل 
اســتفاده و بهره  برداری هســتند. و 
كــه راهســازی ارزانترین  از آنجایــی 
كشــور اســت با همین اقدام ساده، مقدمات ایجاد اشتغال سریع  راه ایجاد اشــتغال مولد موجود در 
گذاری پروژه  ها به بخش شبه دولتی نیز بنده  برای بسیاری از افراد جامعه مهیا خواهد شد. درباره وا
كــه جلوگیری از دخالت شــركت های دولتی و شــبه دولتــی در فعالیت های عمرانی،  معتقــدم از آنجــا 
یك شــبه امكان پذیر نیســت، جلوگیری از دخالت نابرابر آنها در دو مرحله توســط دولت انجام شــود 
در قــدم اول، شــرایط برابــر بــرای حضــور ایــن شــركت ها و بخش خصوصــی فراهــم شــود و رانت ها در 
گذاری ها  ج كردن اســم این قبیل  شــركت ها از لیســت وا گذاری ها از بین برود و در مرحله بعد خار وا

گیرد. كار قرار  در دستور 

مفتخــر،  فرامــرز  مهنــدس   
انجمــن  مدیــره  هيــات  رئيــس  نایــب 
صادركنندگان خدمات فنی و مهندسی 
گزارشــی از وضعيت  ایــران نيــز بــا ارائــه 
صــدور خدمــات فنــی و مهندســی در 
كرد: در  گذشته خاطرنشــان  ســالهای 
حال حاضر پتانسیل صادرات ساالنه 20 
میلیــارد دالر خدمات فنی مهندســی در 

كشــور وجود دارد. از ســال 73 صادرات خدمات فنی مهندســی در ایران آغاز شــد و از آن زمان 250 
كنون اجرایی  كشــورهای دیگر منعقد شــده اســت.55 پروژه تا قرارداد اجرای پروژه های مختلف در 
كه به جز یک مورد خلع ید در 19 ســال اخیر مشــكلی در این زمینه نداشــته ایم.از ســال 81 تا  شــده 
گذشــته صادرات خدمات فنی مهندســی 45 درصد رشد داشت. ســال 90 حدود 4.6 میلیارد  ســال 
كاهش یافت  دالر صادرات داشتیم اما این میزان در سال 91 به دلیل تحریم ها به 2.3 میلیارد دالر 
گرفته  و در پنــج مــاه ابتدایــی امســال نیــز 1.2 میلیــارد دالر صادرات خدمات فنی مهندســی صــورت 
كه ایران پتانسیل 20 میلیارد دالر صادرات خدمات فنی مهندسی را دارد،  كید بر این  است.وی با تا
كــرد: تركیه در ســال 2013 حــدود 28 میلیــارد دالر صادرات خدمات فنی مهندســی داشــت،  اظهــار 
كشور از ایران قویتر نیست. وی افزود:  با وجود مشكالت  كه توان مهندسی این  این در حالی است 
كشور در بخش خدمات مهندسی رشد  فراوان، تشكلهای مهندسی به حیات خود ادامه داده  اند تا 
گرچه این رشد با رشد آرمانی و مورد نظر ما فاصله قابل توجهی دارد اما  كند. ا قابل توجهی را تجربه 
كشــورهای  بــا تغییــرات اندكی در مورد وضعیت ضمانت نامه  ها و اســتفاده از پولهای بلوكه شــده در 

كنیم.  مختلف، می  توانیم راه را برای توسعه این بخش هموار 

مهندس مفتخر:
ایران پتانسيل

 20 ميليارد دالر 
صادرات خدمات 
فنی مهندسی را دارد، 
تركيه در سال 2013 
حدود 28 ميليارد دالر 
صادرات خدمات فنی 
مهندسی داشت،

 این در حالی است 
كه توان مهندسی
كشور از ایران  این 

 قویتر نيست. 

  با وجود مشکالت 
فراوان، تشکلهای 
مهندسی به حيات 
خود ادامه داده  اند 
كشور در بخش  تا 
خدمات مهندسی 
رشد قابل توجهی را 
كند. تجربه 



12
12

ن
گرا

اد
م آب

پیا

كانون سراســری   در بخشــی از این نشســت آقای مهندس ســعادتمند رئيس هيأت مدیره 
انجمنهــای شــركتهای ســاختمانی و تجهيزاتــی ایــران نیــز به عنــوان نماینده این تشــكل بــه ایراد 
كه به این  ســخن پرداخت. وی در ابتدا ضمن تشــكر از فرصت مغتنمی 
كــه حمایت هــای همه  گفــت : بســیار خوشــحالیم  مجموعــه داده شــد، 
جانبه تشكل های عضو شورای هماهنگی از تفكرات و برنامه های آقای 
كه از وجود ایشان  كسب شد  دكتر آخوندی به نتیجه رسید و این افتخار 

در این وزارتخانه بهره مند شویم.
كانون سراسری به عنوان یک بازوی  وی افزود: شورای هماهنگی و همه تشكلهای عضو آن ازجمله 
كه به عنوان  مشــورتی در تعامل و همكاری با شــما و وزارتخانه، پذیرفته بشــویم و اجازه می خواهیم 
كنیــم. انجمنهای  گــزارش  یــک نهــاد صنفی ســازمان یافتــه، وظایف نظارتــی خودمــان را نیز ایفاء و 
كل شــما در اســتانها باشــند.  كانون در اســتانها می توانند همكاران بســیار خوبی برای ادارات  عضو 
كه این همــكاری و تعامــل به صورت  گــردد  در ایــن زمینــه  درخواســت می شــود ســامانه ای طراحی 
كل راه و شهرســازی  تعریــف شــده نهادینه شــود. یكی از مشــكالت انجمنهای مــا در رابطه با ادارات 
كه در بعضی از اســتانها پررنگ شــده و تبعات منفی پیدا  اســتانها و وظایف و تعهداتشــان می باشــد 
كه در همه این موارد  كرده است. مشكالتی هم در ارتباط با مجریان ذیصالح در استانها وجود دارد 
پیشــنهادات و نظراتی داریم. درخواســت ما این اســت در جلسات اختصاصی ضمن بیان مشكالت 
موجــود، نظرات و پیشــنهاداتمان را نیز ارائه نمائیــم. در خاتمه ضمن تبریک به ملت بزرگ ایران به 
خاطر خلق حماسه سیاسی، در انتظار خلق حماسه اقتصادی از طرف دولت "تدبیر و امید" و البته 

گروه ها هستیم. با همكاری و تعامل همه 

ــنهاد داد  ــازان پيش ــری انبوه س ــون سراس كان ــس  ــر، رئي ج رهب ــر ــدس ای ــم مهن ــن مراس  در ای
كانــون  كارگروهــی از ســوی دكتــر آخونــدی در بخــش 
همــه  و  شــود  تشــكیل  انبوه ســازان  سراســری 
شــود.  عمــل  كارشناســی  نگرشــی  بــا  فعالیت هــا 
كــه دخالــت آحــاد مــردم بــرای  وی  خواســتار شــد 
كاســتی ها و نــگاه پایــدار بــه مقولــه مســكن بــا  رفــع 
ایجــاد صندوق هــای ســرمایه گذاری در نوســازی و 
بهســازی شــهری فراهــم شــود.وی بــا بیــان اینكــه مــا 
وارث بافت هــای فرســوده هســتیم، اظهــار داشــت: عمــر ســاختمان های مــا تنهــا 20 الــی 25 ســال 

كــه در این بــاره بایــد چــاره ای اندیشــید. اســت و پــس از آن فرســوده می شــود 

 مهندس قباد چوبدار عضو هيات مدیره انجمن صدور خدمات فنی و مهندسی نيز بر لزوم 
بررسی و  بازبينی اتفاقاتی كه تا كنون در اقتصاد كشور مخصوصا در حوزه بخش خصوصی افتاده 

گفت: ذكر این نكته ضروری  كرد و  كيــد  تا
كه پیمانكاران سرمایه  گذار نیستند  است 
و دولت باید با دلجویی از سرمایه  گذارانی 
كــه تجربــه ناخوش  آینــدی را از همــكاری 
كرده  اند  با برخی بخشــهای دولــت تجربه 
آنهــا را بــه ســرمایه  گذاری مجــدد تشــویق 

نمایند. 

مهندس سعادتمند:
شورای هماهنگی 
و همه تشکل های 
عضو آن ازجمله 
كانون سراسری 
بعنوان یک بازوی 
مشورتی در تعامل 
و همکاری با شما و 
وزارتخانه، پذیرفته 
بشویم و اجازه می 
كه بعنوان  خواهيم 
یک نهاد صنفی 
سازمان یافته، 
وظایف نظارتی 
خودمان را نيز ایفاء و 
كنيم. گزارش 
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پس از ارائه نقطه نظرات فعاالن بخش خصوصی، دكتر عباس آخوندی در خصوص برنامه های 
ج از حوزه فعالیت و اینكــه چه تخصصی  كنشــگران اقتصــادی خــار گفــت:  وزارت راه و شهرســازی، 

دارنــد ابتــدا به عنوان یک شــهروند از حق برخوردارند و حق دارند نســبت بــه فعالیت و حق انتخاب 
كه در توســعه ایران مشاركت دارند باید در برابر مسئوالن  كنشــگران اقتصادی  كنند.  خود اظهارنظر 
كنند چرا فالن تصمیم  كشور پرسشگر باشند، بنده این حق را برای آنها قائلم، اینكه از مدیران سوال 

گرفتی و نتیجه آن چه شد، این رویه به نفع اجماع ملی است. را 
وی بــا بیــان این كــه براســاس ایــن اندیشــه بخــش خصوصــی از جملــه جامعــه مدنی،مهندســی، 
كرد: اســاس توســعه به ســرمایه های  انجمن هــای حرفــه ای و... را جزئــی از جامعه می دانم، تصریح 
گونه ای باشد  كنیم، اعتماد باید به  كه به هم اعتماد  كار این است  اجتماعی برمی گردد و بنیان این 
كلی ارتباط در  كنیم و همدلی و هم صحبتی باید منجر به همكاری شود. به طور  كه از مشكالت عبور 

این سطح باید منجر به اقدامی مشترک برای حمایت از بخش خصوصی شود.
كرد:  كاری از دســت ما برنمی آید، خاطرنشــان  كید بر این كه بدون ژرفا بخشــیدن به اعتماد  وی با تا
كار منجر به رفاه شــهروندان شــود. در رابطه با  كه محصول ایــن  كاری انجــام دهیــم  در نهایــت بایــد 
كه انجام می دهیم تاثیر مســتقیمی در رفاه زندگی  كاری  ایــن بحــث خیلی دغدغه ذهنی دارم اینكه 
كه در تهران انجام شــده به ظاهر  كنم، ولی حجم فعالیت هایی  مردم دارد یا خیر؟ نمی خواهم نقد 
كه 280 روز ســال  فوق العاده اســت اما مجموعه این اقدامات منجر به آلودگی تهران شــده به طوری 

هوا آلوده است بنابراین باید به این فعالیت ها تردید داشته باشیم.
كیفیت و  كــه مجموعه اقدامــات باید به بهبــود  ح این مســئله  وزیــر راه و شهرســازی در ادامــه بــا طــر
كه منجر به رفاه مردم نشود چه سودی  آسایش مردم شود، اما آیا اینگونه شده است؟ افزود: اقدامی 
دارد. همیشه در چک لیست ذهنم اقدامات رفاه پایدار شهروندان را مورد بررسی قرار می دهم و این 
موضوع را در ذهنم برجســته می كنم و امیدوارم هیچگاه تســلیم محافظه كاری نشــوم. توســعه باید 
كه  كنیم  پایدار و بنیان های محكمی داشــته باشــد، توسعه نباید لرزان باشــد و باید به گونه ای عمل 
كشور بدون ارتباط با محیط  بتوانیم در محیط جهانی ماندگار شــویم. اینكه دیواری بكشــیم به دور 
گــر بپذیریم در  بین المللــی توســعه پایدار نیســت، باید سیســتم بــاز در محیط جهانی تعریف شــود، ا

دكتر آخوندی: 
اساس توسعه 
به سرمایه های 
اجتماعی برمی گردد 
كار این  و بنيان این 
كه به هم  است 
كنيم، اعتماد  اعتماد 
گونه ای باشد  باید به 
كه از مشکالت 
كنيم و همدلی  عبور 
و هم صحبتی باید 
منجر به همکاری 
كلی  شود. به طور 
ارتباط در این 
سطح باید منجر به 
اقدامی مشترک برای 
حمایت از بخش 
خصوصی شود.
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كنیم، مهندسی پایدار و توسعه پایدار محقق می شود. چارچوب جهانی فعالیت 
وی بــا بیــان این كه نظــام حرفه ای ایران باید بتواند با ســطح فناوری، فرآیندهــا و روش های جهانی 
كــرد: در نهایت مهنــدس حرفه ای ایرانی بایــد توانایی رقابت و فعالیت در ســطح  كنــد، بیان  رقابــت 
كه راهكار مهندســان برای رقابت با  ح اســت  بین المللی را داشــته باشــد اما در اینجا این ســوال مطر

گفت وگو شود. سطح جهانی چیست، معتقدم باید در این زمینه با بخش خصوصی 
دكتــر آخونــدی بــا اشــاره بــه این كــه در ســند 2023 توســعه تركیــه یكــی از اهــداف عمــده افزایــش 
استانداردهای فعالیت های حرفه ای در حوزه های مالی بانكداری، خدمات پزشكی و مهندسی و... 
گفت: این هدف براســاس یک نظام یک پارچه مهندســی محقق می شود. مفهوم صالحیت  اســت، 
كــه حق انتخاب  گونه ای باشــد  و مســئولیت از منظــر عرضه كننــدگان خدمــات و بهره برداران باید به 
گرفتاری هــای خیلــی جدی در امر مهندســی در ایران داریم، متاســفانه مهندســی در  ح شــود.  مطــر
حال حاضر به یک امر فنی و تكنیكی تنزل یافته است و حق انتخاب شهروندان در این حوزه بسیار 

ناچیز است.
كدام  وزیــر راه و شهرســازی بــا یــادآوری این كــه در بقیــه حوزه ها نیــز سیســتم ها چندپاره  اســت و هر 
كرد: به عنوان مثال در نفت، نیرو و راه و شهرسازی سیستم های  رویكردهای متفاوتی دارند، اظهار 
كشور بسیار بسیار  متفاوتی وجود دارد و مفهوم نگاه به نظام مهندســی صالحیت و مســئولیت ها در 

متنوع است.
ݢوی  در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به این كه باید مشخص شود چقدر از پروژه های وزارت راه و  ݢ
شهرسازی براساس ارزش های اقتصادی تعریف شده است، گفت: بخش خصوصی هنوز فكر می كنیم 
كل توســعه راه و شهرســازی براســاس منطــق اقتصادی  »از خــرس دولــت بایــد مویی بكنیم« یا اینكه 
كنون 10 درصد  كه به عنوان نمونه متاسفانه از ابتدای امسال تا دولتی پایدار باشد. این در حالی است 
كه برای اجرای همه پروژه های این بخش به  از اعتبارات عمرانی  به پروژه ها تخصیص یافته در صورتی 

100 هزار میلیارد تومان نیاز داریم یعنی اینكه باید حداقل 40 سال دنبال این داستان بدویم.
وی همچنیــن بــا بیــان اینكــه نهایتــا بایــد به ســمت آزادســازی قیمت در حــوزه حمــل و نقل حركت 
كه ســرمایه گذاران بخش  گفت: بدون آزادســازی و بــر مبنای مداخالت دولت همان می شــود  كنیــم 
خصوصــی از حضــور در پروژه هــا پشــیمان می شــوند. بنابراین در این حــوزه نیازمنــد بازتعریف رابطه 

دولت و بخش خصوصی هستیم.
دكتر آخوندی با بیان اینكه جز مالكیت شــبكه هیچ ســهمی در عملیات نباید داشــته باشــیم افزود: 
یكی از این داســتان ها حق دسترســی به شــبكه اســت. این حوزه نباید دچار نوســان باشــد و باید از 
طریق یكســری نهادهای نظارتی اقدامات الزم در این زمینه انجام شــود. با یک اســتراتژی بنیادین 
كرده ام هیچ پروژه ای  كرد. وی با اشاره به اینكه عهد  تا دو سال آینده این برنامه را عملیاتی خواهم 
كنیم، بذری از فســاد می كاریم، به  گفت: هــر لحظه از رقابت عبور  گــذار نمی كنم  ج از رقابــت وا را خــار
ج از حوزه رقابت  كه بگویم هــزاران میلیارد تومان پــروژه عمرانی خــار عنــوان یــک مهندس متاســفم 

عرضه شده است.
كیــد بــر این كــه بــه صدور خدمــات فنــی و مهندســی اعتقــاد دارم، تصریح  وزیــر راه و شهرســازی بــا تا
كار  كه برای رقابــت در بازار جهانی آماده شــوند و این  كار این مهندســان هســتند  كــرد: معتقــدم آخر 
نیازمنــد آمــوزش تكمیلی، حرفه ای حقوقی و بازاریابی در ســطح بین المللی اســت. آخوندی با بیان 
كیلومتر انــواع راه، 56 فرودگاه  گفت: 180 هزار  كم نیســت،  اینكــه حجم ســرمایه گذاری ملی در ایران 
كمی در ســرمایه گذاری ملی نیســت.  و ظرفیــت تخلیــه و بارگیــری 186 میلیــون تــن بار در بنــادر رقم 
كه میزان بهره وری  همچنین میزان سرمایه گذاری در راه آهن نیز باالست، اما موضوع مهم این است 
از زیرســاخت ها و نــاوگان حمــل و نقل ریلی، دریایــی، هوایی و زمینی نیازمند ارزیابی مجدد اســت. 

دكتر آخوندی:
مفهوم صالحيت و 
مسئوليت از منظر 
عرضه كنندگان 
خدمات و بهره برداران 
گونه ای باشد  باید به 
ح  كه حق انتخاب مطر
گرفتاری های  شود. 
خيلی جدی در امر 
مهندسی در ایران 
داریم، متاسفانه 
مهندسی در حال 
حاضر به یک امر فنی 
و تکنيکی تنزل یافته 
است و حق انتخاب 
شهروندان در این 
حوزه بسيار ناچيز 
است.
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متاســفانه با وجود همه ظرفیت ها به فكر ســاخت زیرســاخت های جدید هســتیم، حتما به مفهوم 
افزایــش بهــره وری در قالب نوســازی نــاوگان و ایجاد بنگاه هــای بزرگ مقیاس )حمــل و نقل تركیبی( 
كریدور جنوب- شــمال و یا شــرق - غرب به  گفته شــده باید با  اقدامــات الزم صــورت می گیــرد. بارها 
كه مشــخص نمی كنند چه سهمی از بار جهانی از  كشــورهای دیگر متصل شــویم، این در حالی است 
كریدورها عبور می  كند. با وجود زیرســاخت های بســیار زیاد در بندرعباس اما ســهم این بندر در  این 

كمتر از 20 درصد است تخلیه بار 
گفت: مطالبات حق پیمانكاران اســت و مطمئن هســتم  وی در خصــوص مطالبــات پیمانكاران نیز 
كرد. وزیر راه و شهرســازی در  كمک بخش خصوصی راه حل هایی برای این مشــكل پیدا خواهیم  با 
گفت: نمی خواهم  رابطه مســائل مربوط به ادغام وزارتخانه های راه و ترابری و مســكن و شهرســازی 
در مقام مدافع یا مخالف این اقدام سخن بگویم، اما این ادغام یک نكته مثبت داشت و آن این بود 
كالنشهرها سازماندهی شد،  كه توسعه سكونت حاشیه شهری به مفهوم سكونت های حاشیه های 
كــه حومه خط خورده  كرده ایــم متــرو تهران و حومه را می ســازیم اما واقعیت این اســت  از اول اعــالم 
كند. باید زیرساختهای  كه مهندسی ترافیک اســت »حومه« را حذف  كسی  اســت، چگونه می شــود 
كالنشهرها مانند هشــتگرد، اندیشه، قرچک، ورامین، پردیس  حمل و نقل به شــهرهای حاشــیه ای 

كنیم. و پرند مهیا 
كه توســعه شــهری را با توسعه حمل و نقل در یک  دكتر آخوندی ادامه داد: ادغام این حســن را دارد 
گر این مساله را  ح است. ا راســتا انجام دهیم، در اصفهان، شــیراز، مشــهد و اهواز این مساله نیز مطر
كه بر دوش مركز شــهرها می افتد و چون مادرشــهرها ظرفیت  حل نكنیم حاشیه نشــینی باری اســت 

ندارند سطح زندگی مردم دچار مخاطرات زیادی می شود.
كند،  وزیر راه و شهرسازی با بیان اینكه معتقدم دولت نمی تواند برای 75 میلیون نفر تصمیم گیری 
كــه در اختیار مــردم و بخــش خصوصی بوده اســت، من با  گفــت: بخش مســكن هزاران ســال اســت 
گذاری  گذاری شــهرهای جدید، شــهركها و مسكن ســازی بــه بخش خصوصی موافقم البتــه این وا وا
كــه ســرمایه گذاری و تجهیــز منابع توســط بخــش خصوصی صورت  یــک شــرط دارد و آن ایــن اســت 
كید بر اینكه وفای به عهد از هر مصحلتی مهم تر اســت، در بودجه ســال 92 تمام  گیرد. آخوندی با تا
اعتبــارات مســكن مهر متوقف شــده اســت و بانک مركزی حــق اعطای خط اعتباری مســكن مهر به 

هیچ بانكی را نداده است.
در حاشــیه برگزاری اولین نشســت شــورای هماهنگی تشــكلهای مهندســی با وزیر راه و شهرســازی، 
انجمنها و تشــكلهای صنعت ســاختمان لوحی را در حمایت از اهداف و برنامه های عباس آخوندی 
كه به همت اتاق فكر صنعت ساختمان تهیه  گفتنی است در این لوح حمایت  كردند.  به وی تقدیم 
شده است، انجمنها و تشكلهای صنعت ساختمان حضور دكتر عباس آخوندی را به عنوان وزیر راه 
كرده اند.  و شهرسازی در دولت یازدهم، موجب زنده شدن امید در دل تالشگران این عرصه عنوان 
در لــوح حمایــت مذكــور انجمنها و تشــكلهای صنعــت ســاختمان، اســتفاده از توانمندیهای بخش 
كرده اند. در این لوح حمایت، انجمنها  خصوصی را راهگشای معضالت پیش روی این صنعت قلمداد 
كه آمادگی دارند به عنوان بازوی فكری و اجرایی، همسو  كرده اند  و تشكلهای صنعت ساختمان اعالم 

گام بردارند. كشور  با سیاستهای وزارت راه و شهرسازی در جهت موفقیتهای روزافزون 
در پایــان ایــن لــوح توســط ســعيد ظریــف مدیــر مجتمــع اطالع رســانی صنعــت ســاختمان و راه 
كشــور در دفتــر وزیر با حضــور انصاری مشــاور وزیر و  كشــور و دبيــر اتــاق فکر صنعت ســاختمان 
مدیــركل امــور وزارتی و بی نياز مدیركل روابــط عمومی وزارتخانه به آقای دكتر آخوندی وزیر راه و 

شهرسازی اهدا شد.

دكتر آخوندی:
كرده ایم  از اول اعالم 
مترو تهران و حومه را 
می سازیم اما واقعيت 
كه حومه  این است 
خط خورده است، 
كسی  چگونه می شود 
كه مهندسی ترافيک 
است »حومه« را 
كند.  حذف 
باید زیرساختهای 
حمل و نقل به 
شهرهای حاشيه ای 
كالنشهرها مانند 
هشتگرد، اندیشه، 
قرچک، ورامين، 
پردیس و پرند مهيا 
كنيم.



16
16

ن
گرا

اد
م آب

پیا

مقدݤمهݤ:ݤ  
بــا  صنعتــی  اســتراتژی های  دادن  وفــق  را  بومی ســازی  گــر  ا
كنیــم . از ایــن  مقتضیــات مكانــی و محیطــی یــک جامعــه تعریــف 
كــه مباحــث  طریــق می تــوان بــه رهیافتهــا و رویكردهایــی رســید 
و  چالش هــا  بــا  را  صنعتــی  سیاســتگذاری های  و  برنامه ریزی هــا 
بومی ســازی،  از  هــدف  می ســازد،  روبــرو  احتمالــی  كمبودهــای 
كاربــردی و اجرایــی نمــودن فنون، دانشــها و اســتراتژیهای صنعتی 
در جامعــه مفــروض در راســتای حــل مشــكالت آن می باشــد بــه 
كامــاًل عملیاتــی و اجرایــی در هســتی اجتماعــی  كــه وجهــی  طــوری 
كــه  یابــد. هــر ســرزمینی بــه عنــوان حــوزه جغرافیایــی بــا مردمانــی 
گــروه  از  بــه مثابــه منظومــه ای فرهنگــی  در آن زندگــی می كننــد 
اجتماعــی قومــی و زبانــی، جریان هــای اجتماعــی ویــژه ای دارد 
رویدادهــای  و  اصــول  اســت.  شــده  برگرفتــه  رویكردهایــی  از  كــه 
كــم بــر آن جامعــه و رفــع  بومــی، بــرای نیــل بــه واقعیت هــای حا
پراهمیتــی در  و  نقــش مؤثــر  اجتماعــی  و بحران هــای  مشــكالت 
از  قبــل  در  داریــم  یــاد  بــه  دارد.  صنعتــی  اســتراتژی های  فرآینــد 
بــرای  بــرای اســكان عشــایر خانه هایــی  انقــالب اســالمی زمانــی 
ــكونتگاهها را  ــن س ــایری ای ــواده عش ــچ خان ــی هی ــاختند ول ــا س آنه
كــه ایــن ساختمان ســازی را  نپذیرفتنــد زیــرا مهندســان معمــاری 
كــرده بودنــد مدلهــای اروپایــی ســكونتگاه را در طراحــی  طراحــی 
بــرای  ولــی  بــود  زیبــا  ســاختمان  بودنــد،  بــرده  بــكار  خویــش 
مردمانــی بــا فرهنــگ زیســتی نشســتن بــر روی مبــل و تماشــای 
كــه فرهنــگ  مناظــر طبیعــی از پشــت پنجره هــا ســاخته شــده بــود 
ــه  ــا  )اوب ــود، ضمــن آنكــه ارتبــاط  ب ــه ب كامــاًل بیگان ــا آن  عشــایری ب
كوچكتریــن واحــد خانــواده عشــایری را بــا رمــه  یــا  مــال( بــه مثابــه 
ــیوه  ــا ش ــا ب ــتی آنه ــگ  زیس ــه فرهن ك ــرا  ــرد زی ــع  می ك ــه« قط آن»اوب
فعالیــت آنهــا ارتبــاط تنگاتنگــی دارد  آنهــا  در ایــن ســكونتگاههای 
گوســفندان  جدیــد بــرروی زمیــن می نشســتند و نمی توانســتند 
خــود را در مرتــع ببینــد و بــه همیــن دلیــل دچار اســترس می شــدند 

كنــار  كــه در ســكونتگاه ســیاه چــادری، آنهــا دهانــه چــادر را  زیــرا 
می زننــد ضمــن اســتراحت دقیقــًا شــرایط چــرای دام خــود را در زیــر 
گرگــی و یــا حیــوان دیگــری بــه رمــه نزدیــک شــود  گــر  نظــر دارنــد و ا
كنــش نشــان می دهنــد و ایــن شــیوه ارتبــاط انســان  می بیننــد و وا
گرفتــه شــده  و دام در معمــاری اروپایــی مهندســان جــوان نادیــده 
بــود و بــا آنكــه هزینــه بــرای اســكان یــا تختــه قاپــو شــدن عشــایر 
گردیــد بنابرایــن بومی ســازی در  ح بــا شكســت مواجــه  شــد ولــی طــر
ــان  ــج جه ــای رای ــری از الگوه ــای بهره گی ــه معن ــب ب ــف اینجان تعری
و اجتماعــی  بینشــی  ارزشــی،  گی هــای فرهنگــی،  افــزودن ویژ بــا 
ــوم و آفرینــش الگوهــای  اقتصــادی و جغرافیایــی مردمــان آن زادب

                                 مهندس محمد عطاردیان

  الگوهای بومی سازی استراتژی های توسعه صنعتی در ایران: 

 سازوكارها و راهكارها
قسمت اول

اشــاره:مقاله زیر متن ســخنرانی آقای مهندس محمد عطاردیان 
كارفرمایی ایران اســت  كانــون عالــی انجمنهــای صنفــی  دبيــركل 
كنفدراســيون صنعت ایران توســط ایشــان  كنفرانــس  كــه جهــت 
كه   آمــاده شــده بــود. بــا توجــه بــه مطالــب ارزنــده و ســازنده ای 
گرامی  ح شده است عين آن را برای خوانندگان  در این مقاله مطر

ج می نمایيم. ماهنامه پيام آبادگران در
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كــه در اســتراتژی  بومــی شــده بــرای تحقــق اهــداف برنامه هــا اســت 
ــی در آن  ــی و بوم ــای فرهنگ ــتی المانه ــز می بایس ــازی نی صنعتی س
گــردد تــا بــه نتایــج مــورد نظــر در برنامه هــا برســد. جــاری و ســاری 
كــه در مــورد یكــی  قبــل  از مــرور بحــث اصلــی ضــروری مــی دانــم 
دیگــر از مفاهیــم موضــوع ســخنرانی خویــش تعریفــی ارایــه دهــم و 
كــه بــا تعریــف آن ، پایــه هــای ســاختن از طریــق  آن اســتراتژی اســت 
گــردد. اصــواًل اســتراتژی از ادبیــات نظامــی  شــناختن حاصــل مــی 
وارد ادبیــات مدیریتــی شــده اســت در ادبیــات نظامــی اســتراتژی 
ابزارهااطــالق انســانی و تجهیــزات و  آرایــش نیروهــای   بــه نحــوه 

كلیــد واژه   كــه بتــوان بردشــمن غلبــه نمــود. ایــن   مــی شــود بــه نوعــی 
 وقتی وارد حوزه علوم انسانی از جمله مدیریت شده است به تعریف
ــدت   ــد م ــای بلن ــدف ه ــه ه ــتیابی ب ــای دس ــا و روش ه ــل راه ه  اص

ــن دارد.  ــار رك ــود چه ــه خ ك ــود  ــه می ش گفت
چشــم اندازها  شــامل  اســتراتژی  فرآینــد  یــا  مدیریــت  فلســفه   .1
می باشــد.  )value( ارزش هــا   )missions( مأموریت هــا   )visions)

  objectives 2. هدفهای بلندمدت
(Internal factor(strengths and weakness ( 3. عوامل درونی

(opportunities and threats)    External factor 4. عوامــل بیرونــی

كــه یكــی  گفتــه مــی شــود  كــه بــه دو عامــل 4 و3  ماتریــس swat  نیــز 
ــوان از آن چهــار  ــه مــی ت ك از مــدل هــای طراحــی اســتراتژی اســت 
 wo تهدیــد(  و  )قــوت    st و  فرصــت(  و  )قــوت   so اســتراتژی   نــوع 
) ضعــف و فرصــت( و wt )ضعــف و تهدیــد( را در ســطح خــرد )بــرای 
ســازمان و شــركت(، در ســطح میانــه )بــرای ســازمانها و نهادهــای 
كار بســت. كشــور( طراحــی و بــه  كالن )بــرای  اجتماعــی( و در ســطح 
ــه میــان آورم  ــد  بحثــی از آن ب كــه در ایــن قســمت بای عامــل دیگــری 
گــردد  تــا  كــه ایــن مفهــوم نیــز بایــد تعریــف  موضــوع توســعه می باشــد 
مشــخص شــود نیــت و مقصــود، از توســعه چیســت و براســاس ایــن 
تعریــف مبانــی و چارچــوب نظــری را تبییــن و تشــریح و ســپس پایه هــا و 
مایه هــای برنامه ریــزی و اجرایــی شــدن  آن را وارد فــاز عملیاتی نمائیم. 
را  مبحــث  ایــن  توســعه  از  عــام  تعریــف  یــک  بــا  بنابرایــن 
پایــدار توســعه  بــه  عمــل  فرآینــد  در  البتــه  می نماییــم.   آغــاز 

 (sustainable development(  نیــز خواهیــم پرداخــت و شــیوه های 
بومــی شــده آنــرا نیــز در رونــد اســتراتژی صنعتــی ارایــه خواهیــم 
تــا آنچــه مــورد بحــث قــرار  می گیــرد از جامعیــت و مانعیــت   داد 
كافــی  برخــوردار باشــد لــذا بــا ایــن پیــش درآمــد بــه تعریــف توســعه 
نظــرات   ارایــه  ضمــن  و  می پردازیــم  متفــاوت  دیدگاههــای  از 
ارایــه دیدگاه هــای  و  تعریــف  از  مــواردی  بــه  اندیشــمندان غربــی 
ایرانــی آن نیــز اشــاره می نماییــم بنابرایــن رونــد تعریــف تاریخــی 

توســعه را در ایــن بخــش ارایــه  می دهیــم.

تعریف مفاهیم
تعریف توسعه

همه جانبــه  و  پیچیــده  تحــول  فرآینــد  توســعه  عــام،  معنــای  در 
كــه در زندگــی اجتماعــی، اقتصــادی، سیاســی و فرهنگــی  اســت 
خ می دهــد و آن را از وضــع موجــود )عقــب ماندگــی(،  یــک جامعــه ر
ــا پذیــرش  كــه ب بــه وضــع مطلــوب )توســعه یافته( هدایــت می كنــد 
كنــش  گیهــای عصــر عقالنیــت و خــردورزی همــراه اســت و در آن  ویژ
منطقــی، حســابگری و برنامه ریــزی نهفتــه اســت.در تعریفــی دیگر، 
توســعه را تغییــر درازمــدت، مســتمر و مثبــت در تمامــی تجــارب 
انســانی می داننــد. همچنیــن ترقــی، پیشــرفت، تجــدد، تمــدن ، 
نوســازی و رشــد، اصطالحــات نزدیــک و مشــابه توســعه هســتند.

نظریه دادلی سیرز)Dudley seers( در مورد توسعه 
ایــن متفكــر، توســعه را درک نیــروی بالقوه در شــخصیت انســان تعریف 
كاهــش »فقــر، بیــكاری و نابرابــری« قابــل تحقــق  كــه از طریــق  می كنــد 

اســت.

دیدگاه شومپیتر  )Schumpeter( در مورد  توسعه 
در  بــه خــودی  خــود  و  مــداوم  تغییــرات  اندیشــمند،  ایــن          
كــه بعــد از اســتقالل سیاســی، تعــادل  كشــورهای در حــال توســعه را 
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اقتصــادی موجــود در اقتصــاد را از دســت داده انــد توســعه می نامــد 
كــه تغییــرات آرام و تدریجــی در شــرایط  و در تعریــف رشــد می گویــد 
خ  كــه در نتیجــه، افزایــش تدریجــی در نــر اقتصــادی در بلندمــدت 
پس اندازهــا و جمعیــت ایجــاد می شــود معنــای رشــد را می ســازد.

)Kindle Berger( كیندلبرگر نظریات 
ایــن متفكــر، توســعه اقتصــادی را شــامل تولیــد بیشــتر و تغییــرات 
را نشــان دهنده  تلقــی می كنــد و آن  تولیــد  در نحــوه ی ســازمان 
تولیــد  منافــع  تــر  مطلــوب  تخصیــص  و  تولیــد  تركیــب  در  تغییــر 
بیــن بخشــهای مختلــف تولیــد بیــان می كنــد و در تعریــف رشــد 
كــه هــم از  ح می كنــد  اقتصــادی آن را بــه معنــای تولیــد بیشــتر مطــر
كارایی و  طریــق افزایــش در اســتفاده از مــواد اولیــه و هم افزایــش در 

میــزان تولیــد تأمیــن می شــود.

)Madison(   دیدگاه مدیسون
كشــورهای پیشرفته را عمومًا  این اندیشــمند، افزایش درآمدها در 
رشــد اقتصــادی تعریــف می كنــد و پیدایــش چنیــن فرآینــدی را در 
كشــورهای در حــال توســعه، توســعه اقتصــادی می دانــد. خانــم 

هیكــس )Hicks( نیــز نظریــه مشــابهی دارد.
توســعه  بــه  را  نیافتــه  توســعه  كشــورهای  مشــكالت  نیــز  ایشــان 
و  می ســازد  معطــوف  نشــده  اســتفاده  اقتصــادی   منابــع 

كشــورهای توســعه یافتــه را مربــوط بــه رشــد اقتصــادی  مشــكالت 
 قلمداد می كند.

نگرش فریدمن  )Friedman(  به توسعه
نــوآور در جهــت  و  رونــدی خــالق  بــه معنــی  را  توســعه  فریدمــن 
ایجــاد تغییــرات زیربنایــی در سیســتم اجتماعــی تعریــف می كنــد 
گســترش سیســتم در جهــات مختلــف بــدون تغییــر در  و رشــد را 
زیربناهــای آن بــه حســاب مــی آورد. بنابرایــن رشــد اقتصــادی بــه 
كمــی و مــداوم در تولیــد، درآمــد ســرانه، مصــرف، ســرمایه  افزایــش 
گفتــه می شــود و  توســعه اقتصــادی  كار  و حجــم تجــارت و نیــروی 
ــوع تولیــد،  كیفــی در خواســته های اقتصــادی، ن حــاوی تغییــرات 

ــت. ــد اس ــازمان تولی ــا و س ــزه ه انگی

 )Acon & Rechardman(  كون  و  ریچاردمن دیدگاه ا
در مورد توسعه 

كــون و ریچــارد مــن توســعه اقتصــادی را جریانــی می دانســتند  ا
كاال و خدمــات افزایــش می یابــد و  كــه در رونــد آن  میــزان مصــرف 
بهبــود مســتمر، مــداوم و نســبی در شــرایط زندگــی مــادی انســانها 

از نظــر ارزش گــذاری پدیــدار می شــود.
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دیدگاه بومی توسعه
كمــی جامعــه را  رونــد فزاینــده، مســتمر و مــداوم در شــاخص های 
كیفــی آن رفــاه اجتماعــی  رشــد اقتــصادی و ایــن رونــد را در مؤلفــه ی 
ــدار،  ــد پای ــا رون كشــوری ب ــه ســطح توســعه هــر  ــه و مای ــم. پای می گویی
كیفی اندازه گیری می شود. كمی و  پیوسته و یكپارچه شاخص های 

بــا  اقتصــادی  رشــد  یــا  توســعه  كمــی  بعــد  بهتــر،  تعبیــری  بــه 
تولیــد  رشــد  ســرانه،  درآمــد  پایــدار  افزایــش  چــون  ســنجه هایی 
ناخالــص ملــی، رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی، درآمــد ملــی و... 
بــا  نیــز  اجتماعــی  رفــاه  بــا  آن  بعدكیفــی  و  می شــود  اندازه گیــری 
زندگــی،  امیــد  ماننــد  شــاخص هایی  پایــدار  و  مســتمر  افزایــش 
ســالم،  آب  بــه  دسترســی  بهداشــت،  تأمیــن  و  ســواد  آمــوزش، 
و  اجتماعــی  تحــرک  اجتماعــی،  امكانــات  و  هــا  فرصــت  توزیــع 
طبقاتــی و نقــش و تأثیرگــذاری افــراد جامعــه  بــر تصمیم یابی هــا، 
اجتماعــی  سرنوشت ســاز  تصمیم گیری هــای  و  تصمیم ســازی ها 
محاســبه می شــود. هریــک از ایــن دووجــه  توســعه ضمــن اینكــه بــه 
مجموعــه ای از زیربخشــها قابــل تجزیــه می باشــند بــا شــاخص های 
بــرای  كــه  می شــوند  همــراه  نیــز  انســانی  توســعه  و  انســانی  فقــر 
كاهــش حجــم ســطور بــا همیــن میــزان اشــاره از آنهــا می گذریــم.

پیشینه و روند تاریخی الگوهای توسعه
درایــن قســمت از بحــث الزم اســت بــه پــاره ای از الگوهــای توســعه، 

كار  كشــورها در مراحــل مختلــف رشــد و ســطح توســعه، آن را بــه  كــه 
بســته اند و آثــار و پیامدهــای جنبــی )Externality( مثبــت و منفــی 

كرده انــد، اشــاره نماییــم. آن را در عمــل و اجــرا مشــاهده 
گیهــای  ــف( طبقه بنــدی جوامــع براســاس مراحــل توســعه و ویژ ال

 (Rostow(  هرمرحلــه براســاس دیــدگاه روســتو
گیهای : 1- جامعه درمرحله سنتی با ویژ

كشاورزی )حدود 75 درصد( كار در  - باالبودن نسبت نیروی 
- تحرک اجتماعی ضعیف

- تقسیم بیش از حد ثروت 
- قدرت سیاسی نامتمركز

ــوع جوامــع در ســطح جهــان بســیار انــدک هســتند. برخــی   ایــن ن
گــی بوده انــد. ازمســتملكات بریتانیــا دارای ایــن ویژ

2- جامعــه در مرحلــه میانــی )پیــش از خیزوجهــش( نظــام خانخانی 

گیهای:  با ویژ

ــع ســرمایه گذاری تــا حــدود 10 درصــد درآمــد  ــوع جوام ــن ن - در ای
ملــی  اســت

- ســمت و ســوی اصلــی ســرمایه گذاری درحمــل و نقــل و ســایر ســرمایه  
ســرانه اجتماعــی صــرف ســاخت زیرســاختهای اجتماعــی می شــود.
كارآفرینــی و  - بهره گیــری انســان از تواناییهــا و اراده انســانی بــرای 

ابــداع امكان پذیــر می شــود.



نظــام  بــه  جامعــه  هــدف  بــه  معطــوف  اراده   -
كار  تقســیم  و  كارخانــه  بــا  پیونــد  دارای  اقتصــادی 

. ســت ا
- جامعــه بــه تولیــد و تربیــت برگزیــدگان و نخبــگان 
تــازه ای بــرای ســاخت نهادهــای صنعتــی می پــردازد.
- در ایــن مرحلــه محصــول اضافــی توســط نخبــگان 

كشــاورزی بــه صنعــت منتقــل می شــود. جدیــد از 
بــه  پاســخگویی  و  ریســک پذیری  بــه  تمایــل   -

می كنــد. رشــد  جامعــه  در  انگیزه هــا 
- لــزوم اســتقرار دولــت الیــق در ایــن مقطــع انتقــال، 

ضــرورت می یابــد.
اســتفاده  بــا  نوخواهــی  و  نوجویــی  ســرعت گیری   -
و  توقــف  و  محلــی  منابــع  و  نیروهــا  اســتعدادها،  از 
كاماًل مشــهود می شــود. دورانــدازی روشــهای قدیمی 

3- جامعه در مرحله خیزو جهش
گیهای زیر:   با ویژ

القــا  خــود  مرحلــه،  ایــن  در  اقتصــادی  رشــد   -
. د می شــو

- سرمایه گذاری در حد لزوم افزایش می یابد.
ــر از ده درصــد درآمــد ملــی  ــه باالت - ســرمایه گذاری ب
ســطح  تضمیــن  بــرای  ســرانه  درآمــد  تــا  می رســد 
باشــد. كافــی  آینــده  و ســرمایه گذاری در  پس انــداز 
بنیان گـــذاری  اقتصـــادی  پیشـــرو  بخشـــهای   -

. د می شـــو
- تأمین منابع مالی از دو طرق انجام می شود.

وســیله  بــه  كشــاورزی  محصــول  ســهم  از  الــف: 
اراضــی  اصالحــات 

در  بهــا  اجــاره  وجــوه  داوطلبانــه ی  ســرمایه گذاری  طریــق  از  ب: 
صنعــت  و  بازرگانــی 

- صنایع صادراتی توسعه می یابد.
كشور فراهم می شود. - شرایط ورود سرمایه های بزرگ به 

گیهای: 4- جامعه در مرحله بلوغ با ویژ
كاربــرد فناوریهــای نویــن در مجموعــه منابــع محقــق  - شــناحت و 

می شــود.
كــردن بخشــهای پیشــرو و نویــن بــه جــای بخشــهای  - جایگزیــن 

كهنــه و قدیمــی عملــی می شــود.
- صنایع فوالد توسعه می یابد.

كار ایجاد می شود. - تغییرات در نحوه ی توزیع نیروی 

- جمعیت شهری افزایش می یابد.
كارآفرینــان  - مســیر  رهبــری صنعتــی تغییــر می كنــد )از جملــه در 

و مدیــران(.
- اعتماد به نفس در ملتها رشد می كند.

گزینش بنیادهای سیاسی عملی می شود.  -
- ســرمایه گذاری بــرای اســتفاده ارزان از ثــروت بــرای مصــرف انبــوه 

افزایــش می یابــد.

- ساخت بنیادهای رفاهی آغاز می شود.

5- جامعه در مرحله ی مصرف انبوه
كشــورهای پیشــرفته و فراصنعتــی   كــه نمونــه ایــن نــوع جوامــع، 

می باشند.

نظــام  بــه  جامعــه  هــدف  بــه  معطــوف  اراده   -
ار 

- جامعــه بــه تولیــد و تربیــت برگزیــدگان و نخبــگان 

- در ایــن مرحلــه محصــول اضافــی توســط نخبــگان 

بــه  پاســخگویی  و  پذیری 

- لــزوم اســتقرار دولــت الیــق در ایــن مقطــع انتقــال، 

اســتفاده  بــا  نوخواهــی  و  نوجویــی  گیری 
و  توقــف  و  محلــی  منابــع  و  نیروهــا  اســتعدادها،  از 

القــا  خــود  مرحلــه،  ایــن  در  اقتصــادی  رشــد   -

ــر از ده درصــد درآمــد ملــی  ــه باالت گذاری ب
ســطح  تضمیــن  بــرای  ســرانه  درآمــد  تــا  رســد 

گـــذاری 

وســیله  بــه  شــاورزی 
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اشاره:
كشــور، عــدم وضــوح حدود و ثغــور و قلمــرو بخش خصوصــی واقعی در قوانيــن تفصيلی اســت. در اصــل 44 قانون اساســی جمهوری  یکــی از مشــکالت اساســی 
كلی از این ســه بخش حدود و ثغور قلمرو هر  كشــور به ســه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقســيم شــده اســت. در این قانون ضمن تعریف  اســالمی، اقتصاد 
كه می بایســتی توســط مجلس شــورای اســال می تصویب و جهت اجرا اعالم شــود ولی در ســی و پنج ســال اخير این  كرده اســت  یك را به قوانين تفصيلی منوط 
اقــدام مغفــول مانــده اســت لــذا هر ســازمانی بخشــی از واحدهای خود را به شــركت تبدیل می كند و آن را در ســازمان ثبت شــركتها به ثبت می رســاند و به صورت 
شــركت شــبه خصوصی با پشــتوانه نهادهای دولتی و حکومتی وارد عرصه فعاليتهای بخش خصوصی می شــوند و به دليل دارا بودن یارانه های پنهان و نفوذ در 
كار با قراردادهای متمم و  گاهی با قيمتهای زیرپایه وارد مناقصه شده و در فرایند  سازمانهای رسمی عماًل وارد رقابتی نابرابر با بخش خصوصی واقعی می شوند و 
كيفيت اجرای پروژه توسط شركتهای وابسته به نهادهای دولتی و حکومتی جای بحث جدی  مکمل پروژه را به چندبرابر قيمت به اتمام می رسانند ضمن اینکه 
كمتر  كشــور با كه بخش خصوصی پيمانکار پروژه های عمرانی  كه در شــرایط موجود  دارد و به طور مســتقل الزم اســت به آن پرداخته شــود؛ الزم به توضيح اســت 
كه بسياری از آنها قادر به تأمين هزینه های دفتر مركزی خود را نيستند شركتهای وابسته به نهادهای دولتی و  از 30درصد ظرفيت خود فعاليت می كند به طوری 
كه  گذاری به این قبيل شركتها حدود 7 برابر شده است؛ بيم آن می رود  كار در اختيار دارند و در 8 سال اخير حجم پروژه های وا حکومتی بيش از 35ميليارد دالر 
كشور از مسير واقعی  با تضعيف روبه رشد شركتهای پروژه محور بخش خصوصی، تعطيلی و انحالل آنها با شتاب بيشتری ادامه یابد روند چنين شرایطی اقتصاد 
كاهش داده و باعث انحــراف در تخصيص منابع می گردد لذا ضــرورت دارد در این زمينه  ج می ســازد؛ شــاخص های اقتصــادی را بدتر می كند، ارزش افــزوده را  خــار
گرامی  ماهنامه پيام آبادگران را به مطلبی با عنوان ســازندگی به  اقدام جدی و عاجل به عمل آید. برای دریافت بيشــتر از حجم و گســتره مشــکل، نظر خوانندگان 

سبك نظا می به نقل از هفته نامه اقتصادی تجارت فردا جلب می نمایيم.

 به سبك نظامی

1ـ حجم فعالیت نهادهای نظامی
 در بخش معدن و صنایع معدنی

       در این بخش نهادهای نظا می فعاليتهای زیر را در اختيار 

گرفته و انجام داده اند:
 احداث كارخانه تولید آهن اسفنجی میانه،   احداث كارخانه تولید 
آهن اسفنجی بافت،   احداث كارخانه فوالدسازی بافت،   احداث 
كارخانه تغلیظ مس سونگون،   احداث كارخانه كك سازی سوادكوه، 
 اســتخراج معادن مس تفت،   اســتخراج و حمل سنگ بوكسیت 
گهر،  اجرای عملیات  گل  جاجرم،  اســتخراج و حمل ســنگ آهن 
گهر، ســنگان، ســونگون،  گل  كتشــافی در معــادن طبس،  حفــاری ا
كارخانه های ســیمان   اســتخراج و حمــل ســنگ آهــك معــادن بــه 

صوفیان، خزر، ارومیه، فارس، پتروشیمی شیرازی و....

ـݤݤ حجمݤݤ وݤݤ گسترݤݤهݤݤ فعاݤݤلیتݤݤ نهاݤݤدݤݤهاݤݤیݤݤ نظاݤݤمیݤݤ 2
 در بخش سد و بند انحرافی

       در ایــن بخــش نهادهــای نظامــی  پروژه هــای زیــر را در

  اختيار داشته و آن را به انجام رسانده اند:
گاران، ســد  ســبالن،   ســد  چــای،   آغ  ســد  كرخــه،   ســد   

  ســد بافــت،  ســد چــاه نیمــه 4 زابل،  ســد ســیرجان،  ســد 
 حسنلو،  سد زوال،  سد سهند، سد آیدوغموش،  سد آزادی،

  ســد انحرافــی رازآور،  بنــد انحرافــی آســك )هندیجــان(،  بنــد 
سدهای سرشیله و لشگران،  سد زیرزمینی كبوتران،  انحرافی قیر، 

كوچــری،  ســد  لرســتان،   رودبــار  ســد  گتونــد،   ســد   
انتقــال  تونــل  و  ســیلوه  ســد  ســومار،   ســد  هایقــر،   ســد   
چــای، لیــالن  ســد  پلــرود،   ســد  صفــا،  ســد  جلدیــان،   آب 
كلقان چای،  سد چراغ ویس،  سد ایوشان،  سد نرگسی  سد 

زیــر در  انتقــال آب پروژه هــای  1-2 در بخــش خطــوط         

گرفته است:  اختيار نهادهای نظامی  قرار 
كرخه به دشــت آزادگان،  از ســد تالوار تا شــهر همدان،  از ســد 
كرمانشاه،  ا حداث خط دوم آبرسانی  گاوشان به شــهر    از ســد 
به تبریز،  از سد درودزن به شیراز،  از زاینده رود به یزد،  از سد 
كوثر به شهرهای حاشیه خلیج  كوچری تا مخزن شهر قم،  از سد 
 فــارس،  از ســد پانــزده خــرداد به شــهر قــم،  از اهواز بــه آبادان، 

كاشان  از زاینده رود به 

كانــال و شــبکه های آبياری زهکشــی          2-2 در بخــش 

 پروژه هــای زیــر در اختيــار نهادهــای نظامــی  قــرار داده 
          شده است:

 احداث قطعه دوم زهكشی اصلی دشت  آزادگان،  قطعه دوم و 

ݣݣݣݣســـــــــــــــــــازنــــــــــــدگــــی
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كانال انتقال آب شهید چمران،  شبكه آبیاری و زهكشی  چهارم 
 ناحیــه عمرانــی 2R)خوزســتان(،  شــبكه اصلــی دشــت لیشــتر،

كانــال  كانــال زه آب بــر دهخــدا،  كانــال مركــزی زرینــه رود،     
انتقــال آب چالــوس،  شــبكه اصلــی آبیــاری و زهكشــی اردبیــل 
تحــت  آبیــاری  توزیــع  شــبكه  اجــرای  یكــم،   عمرانــی  واحــد 
كنتــرل ســیالب خلف آبــاد، كانــال   فشــار از ســد حســنلو نقــده،   

ح رامشیر   آبیاری و زهكشی طر

        2-3 در بخش پروژه های بنادر و سازه های دریایی  

            فعاليتهــای زیــر از طریــق نهادهــای نظا می عملياتی و 
          اجرایی شده است:

ح توســعه مجتمــع بندری   بنــدر پتروشــیمی  پــارس،   فــاز 1 طر
شــهید رجایــی،  بنــدر خدماتــی پــارس،  بنــدر ING،  ترمیــم 
150هــزار  اســلكه  امام خمینــی)ره(،   بنــدر  بتنــی  اســكله های 
تنــی بنــدر امام خمینــی)ره(،  بنــدر خدماتــی تمبــك،  فــاز اول 
كیش،   احداث دو پســت اســكله های  اســكله های بندر تجاری 
8 و 9 بنــدر خدماتــی پارس،  اســتحصال و آماده ســازی زمین در 
شركت سهامی پتروشیمی خارك،  فاز 12 پارس جنوبی، احداث 
اسلكه  اضطراری در منطقه عسلویه،  توسعه بندر شهید بهشتی 
ح توســع مجتمــع بنــدری شــهید رجایــی،  چابهــار،   فــاز 2 طــر

  شــبكه جامــع ارتباطــی خلیج فــارس،  احــداث دلفین مهاری 
اســكله ســیلوی غالت بندر امام خمینی)ره(،  موج شــكن شرقی 

كاسپین انزلی مجتمع بندری 

بــه بخــش پروژه هــای مخـــازن می تــوان  2-4 در          

كرد:   فعاليتهای زیر نهادهای نظامی  اشاره 
 طراحی و ســاخت شــش دســتگاه مخــزن در انبار نفــت قزوین و 
اصفهان،   طراحی، ساخت و نصب مخازن یك میلیون بشكه ای 
60000مترمكعبــی  خــارك،  ســاخت چندیــن مخــزن  در جزیــره 
گازی پــارس جنوبــی،  طراحی، ســاخت  گازی میــدان  میعانــات 
و نصــب مخــازن ذخیــره فرآورده هــای نفتــی در شــهرهای تبریــز، 
همــدان، اهواز، یاســوج،  طراحــی و اجــرای انبــار نفت ماهشــهر، 
 احــداث مخــازن ســوخت 32000 مترمكعبــی در نیــروگاه شــهید 
ســلیمی نــكا،  طراحــی، ســاخت و نصــب شــش دســتگاه مخزن 
100هزار بشــكه ای پاالیشــگاه اصفهان،  طراحی، ساخت و نصب 
مخازن LNG و LPG در بندر تمبك عسلویه،   طراحی،  ساخت و 
كشور نصب 23دستگاه مخزن ذخیره فرآورده های نفتی در 11شهر 

3ـ در بخش پروژه های راه و باند به فعالیتهای زیر كه توسط 
نهادهای نظا می    انجام شده است می توان اشاره نمود:

آزادراه احــداث  مشــهد،    تهــران    دوخطــه  راه آهــن     
آبــادان،  ماهشــهر     محــور  دوم  بانــد  اهواز-بندرامــام،     
گنابــاد    قانــن،    آزادراه تهــران    قطعــه دوم بانــد دوم محــور 

ارژن، دشــت  شــیراز    محــور  دوم  بانــد  احــداث  ســاوه،      
كنارگــذر    احــداث بزرگــراه زابــل   دوســت محمــد   احــداث 
كرمان   اردبیــل،   راه اصلــی ایــالم   حمیل،   زیرســازی راه آهن 
شــیراز،  اصفهــان    22راه آهــن  و   21-20 قطعــات  زاهــدان،     

  قطعه 3 راه آهن مراغه   ارومیه

       3-1 در بخش پروژه های ابنيه و سازه های ویژه 

گرفته اســت به  كه توســط نهادهــای نظا می انجام 
كرد: موارد زیر می توان اشاره 

خیابــان  بــا  مســتضعفین  بســیج  بزرگــراه  تقاطــع  احــداث    
 پیــروزی،   اجــرای ســازه اصلی پــل روگذر میدان حافظ مشــهد،
امــام، مصــالی  شبســتانهای  و  مركــزی  ایــوان  ســاخت   
صــدر، بزرگــراه  ظرفیــت  افزایــش  پــروژه  اجــرای  و  طراحــی   
ج،   كر   احــداث تقاطع هــای ادامه بزرگراه رســالت با جــاده قدیم 
  اجــرای تقاطــع غیرهمســطح بزرگــراه همــت بــا بزرگــراه آزادگان،
تقاطع هــای  و  جنوبــی  بــه  شــمالی  اتوبــان  اتصــال  اجــرای   
غیرهمسطح تبریز،    اجرای تقاطع غیرهمسطح رسالت با آزادراه 
كمربندی غرب تهران،    اجرای عملیات سیویل و ساختمانهای 

ح اتیلن پنجم عسلویه وپتروشیمی كاویان طر

و  تونــل  بــه  مربــوط  پروژه هــای  بخــش  در   2-3        

كه توســط نهادهای  ســازه های زیرزمينــی به موارد زیر 
كرد: نظا می انجام شده است می توان اشاره 

خط 7 متروی تهران،   خط 2 قطار شــهری مشــهد،    اجرای   
عملیــات انتقــال خــط آهــن تهــران    تبریز بــه زیرزمیــن،    تونل 
كاشــان،   تونل  صدر   نیایش،    تونل انتقال آب زاینده رود به 
ج بــه تهران، كر  انحــراف ســد بختیــاری،   تونــل انتقــال آب ســد 

كانی ســیب،      تونــل آبرســانی قوچــك تهران،    تونل انتقال آب 
كمكــی فاضــالب ابــوذر،   تونل آبرســانی لواســان تهران،   تونــل 

  تونل انتقال آب قمرود،   تونل انتقال آب دشت عباس

        3-3 در بخش پروژه های مربوط به سازه های فلزی 

كه   و تأسيســات دریایــی نيز می تــوان فعاليتهــای زیر را 
ح               توسط نهادهای نظا می انجام شده است به شر

كرد:             زیر ارائه 
ســازه  ســاخت  ماهشــهر،    صادراتــی  بنــدر  ســاماندهی  ح  طــر ݢݢ  
فلــزی pipe rack فــاز 9 و 10 پــارس جنوبــی،   تعمیــرات اساســی 
 ســازه شــرقی اســكله )T( در جزیــره خــارك،   تعمیــرات اساســی
ایــالم و  نصــر،  نصــرت  نفتــی  ســكوهای  بهینه ســازی   و 

در   خلیج     فارس



دكتر حســن رحيمی روشــن عضو هيات علمی دانشــگاه بوعلی 
همــدان و یکــی از چهره هــای مدافــع حضورنظاميــان در اقتصــاد 
اســت:   معتقــد  وی  اســت. 
در  نظامیــان  حضــور  بحــث 
اقتصــاد بــه طــور مطلــق قابــل 
كیفیــت  امــا  نیســت.  دفــاع 
حضــور بــا توجــه بــه شــرایط 
و  اســت  متفــاوت  كشــور  هــر 
می كنــد.    كمــک  توســعه  بــه 
كشــورهای گویــد: در  مــی   او 
اســت توســعه  فرآینــد  نفــع  بــه  حضــور  ایــن  توســعه  حــال  در    
كشــوری   گفته وی در   و جــای بخــش خصوصــی تنگ نمی شــود. به 
كان بایــد  كمــا در شــرایط اضطــرار  و بــا مشــخصات ایــران ایــن رونــد 

ادامــه داشــته باشــد.

ــدا ایــن ســوال را  دكتــر مســعود نيلــی در تشــریح دیدگاهــش ابت
گــر مــا قــرار بــود به این شــكل خصوصی ســازی  كــه »ا ح می كنــد  مطــر
ــاختار  ــالح س ــی را اص ــای دولت ــان بنگاه ه ــود هم ــر نب ــا بهت ــم، آی كنی
كــه بهتــر  كنیــم؟« و خــود پاســخ می دهــد: »ارزیابــی مــن ایــن اســت 
بــود خصوصی ســازی نمی كردیــم و اولویــت را بــه اصــالح ســاختار 

می دادیــم.« دولتــی  شــركت های 

چــرا دكتــر مســعود نیلــی امــروز بــه ایــن نتیجــه دســت یافتــه اســت؟ 
كــه در  او می گویــد: »نه تنهــا در اجــرای سیاســت خصوصی ســازی 
زمینــه اصــالح ســاختار شــركت های دولتــی هــم تــالش الزم صــورت 
كه  نگرفــت. بنابرایــن در حــال حاضــر بــا بنگاه هایــی مواجه هســتیم 
از نظــر حقوقــی، خصوصــی تلقــی می شــوند امــا از نظــر ســاز و كارهای 
بــه  بنابرایــن  نیســتند.  خصوصــی  تصمیم گیــری  و  انگیزشــی 
صراحــت می گویــم ایــن شــیوه خصوصی ســازی بــه ســود اقتصــاد 

كــه انجــام نمی شــد« ایــران نبــوده و بهتــر بــود 
اقتصــاد  در  كمیتــی  حا و  نظامــی  نهادهــای  حضــور  دربــاره  وی 
از  گرفتــه شــود.  آمرانــه ای  بایــد تصمیــم  می گویــد: مــن معتقــدم 
كــه بایــد ایــن حلقــه را یــک قــدرت بشــكند. در واقــع  ایــن جهــت 
گرنــه  كــه ایــن حلقــه را بشــكند، ا دولــت قدرتمنــدی بایــد باشــد 
ایــن ســاز و كارها بــه قــدری بــه هــم تنیــده شــده و محكــم اســت 
كــه هــر سیاســتی اعــالم شــود، درون ایــن سیســتم حــل می شــود. 

خروج نظامیان از اقتصاد
نهادهای نظامی پس از جنگ با هدف بازســازی و اســتفاده از توان آنها در ســازندگی وارد اقتصاد شــدند. نظاميان در مســير 
گســترش فعاليت آنها، از بخش زیرســاخت بــه دیگر حوزه ها  كردند. اما به مرور دامنه  كــم نظيــری را ثبت  ســازندگی، اقدامــات 
كــرد. به طوری كه در حال حاضر فعاليت آنهــا از بخش هایی چون آموزش تا امور عمرانی، حمل و نقــل، اعتباری و ...  تســری پيــدا 
كــه مردادماه منتشــر، به  بحــث مدافعــان و مخالفان خروج  گســترده شــده اســت. ماهنامه نامــه  تجــارت فــردا  در شــماره 53  

كرده است ج  كارشناسان و متخصصان  مختلف را  در این زمينه دریافت و در نظاميان از اقتصاد پرداخته است. و نظر 

دكتر مسعود نيلی:
»نه تنها در اجـــــــــــــــــــــــــرای ســــــــــــــــــــــــياست 
اصــالح  زمينــه  در  كــه  خصوصی ســازی 
ســاختار شــركت های دولتی هم تالش الزم 
ــر  ــال حاض ــن در ح ــت. بنابرای ــورت نگرف ص
كــه از نظــر  بــا بنگاه هایــی مواجــه هســتيم 
حقوقــی، خصوصــی تلقــی می شــوند امــا از 
نظــر ســاز و كارهای انگيزشــی و تصميم گيــری 
خصوصــی نيســتند. بنابرایــن بــه صراحــت 
بــه  ایــن شــيوه خصوصی ســازی  می گویــم 
ــه  ك ــود  ــر ب ســود اقتصــاد ایــران نبــوده و بهت

نمی شــد« انجــام 

ــدا ایــن ســوال را  لــی در تشــریح دیدگاهــش ابت
ســازی 
ــاختار  ح س
ــه بهتــر 
ح ســاختار 

تــر مســعود نیلــی امــروز بــه ایــن نتیجــه دســت یافتــه اســت؟ 
ــه در 
ش الزم صــورت 
ه 
ارهای 
بــه  بنابرایــن  نیســتند.  خصوصــی  گیــری 
ســازی بــه ســود اقتصــاد 

اقتصــاد  در  میتــی 
از  گرفتــه شــود.  ای 
ند. در واقــع 
گرنــه  ند، ا
ــم اســت 
شــود. 
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كــه تارهــای تنیده شــده اقتصــاد ایــران، بــه ایــن  منظــور ایــن اســت 
كنیــم می شــود خیلــی  كــه فكــر  كــردن نیســت  ســادگی ها قابــل بــاز 
كــرد. فضــای فعلــی  گرفــت و بــه اصطــالح آن را بــاز  راحــت تصمیــم 
ــت.  ــازی نیس ــا خصوصی س ــازگار ب ــه س ــه هیچ وج ــران ب ــاد ای اقتص
ایــران  اقتصــاد  از درون  بنــگاه داری شــبه دولتی  از  نــوع دیگــری 
گــذار از اقتصــاد  كــه بــه جــای  ســر درآورده و نتیجــه اش ایــن شــده 
بــه  خصوصــی،  بخــش  بــر  مبتنــی  رقابتــی  اقتصــاد  بــه  دولتــی 

رســیده ایم نظم ناپذیــر  و  ناهماهنــگ  اقتصــاد 

كانــون عالــی انجمن های  كل  مهنــدس محمــد عطاردیــان دبيــر 
كارفرمایی ایران و دبير انجمن شــركت های ســاختمانی  صنفی 
گفت وگویــی از توافق هایــی بــرای محــدود شــدن  ایــران نيــز در 
حضــور پیمانــكاران نظامــی در اجــرای پروژه هــای عمرانــی ســخن 

گفتــه اســت. 
گــر ایــن حضــور رقابتی تــر شــود بخــش خصوصــی  او معتقــد اســت ا
انجمــن  دبیــر  دارد.  را  پروژه هــا  از  بســیاری  انجــام  تــوان  نیــز 
بــا رایزنی هــای صورت گرفتــه  شــركت های ســاختمانی در رابطــه 
كــه بــا مســووالن دولــت دهــم  می گویــد: یكــی از خواســته های مــا 
كــه در مناقصات پروژه هــای ملی،  گذاشــته شــد ایــن بــود  در میــان 
گانــه شــركت داشــته باشــد و  بخــش خصوصــی بــه صــورت جدا
گانــه  نیــز جدا انتظامــی  بــه نیروهــای نظامــی و  بخــش وابســته 
و  ماشــین آالت  می خواهــد  نهادهــا  از  وی  شــوند.  داده  شــركت 
كــه اغلــب آنهــا  كننــد. بــه ویــژه  گــذار  تجهیــزات در اختیارشــان را وا

متعلــق بــه دوران جنــگ اســت و امــروز مســتهلک و فرســوده شــده 
اســت.

كميســيون انــرژی اتــاق  مهنــدس محمــد پارســا، نایب رئيــس 
صنایــع،  بازرگانــی، 
كشــاورزی  معــادن و 
دربــاره  نیــز  تهــران 
ی  هــا ر هكا ا ر
شــدن  رقابت پذیــر 
بخــش  شــركت های 
خصوصــی در اجــرای 
صنعــت  پروژه هــای 
صحبــت  بــرق 
در  پارســا  می كنــد. 

صنعــت  پروژه هــای  در  نظامیــان  حضــور  افزایــش  دالیــل  مــورد 
بــرق معتقــد اســت: در حــال حاضــر وزارت نیــرو پروژه هایــی را اجــرا 
كــه نیازمنــد فاینانــس اســت و نهادهــای نظامــی بهتــر  می كنــد 
بــه دلیــل  واقــع  كننــد. در  تامیــن  را  می تواننــد منابــع مالــی آن 
ترجیــح  خصوصــی،  بخــش  پیمانــكاران  بــه  دولــت  بدهــكاری 
مناقصــه  تشــریفات  تــرک  صــورت  بــه  پروژه هــا  كــه  اســت  ایــن 
ــا  ــه آی ك ــه ایــن ســوال  ــذار شــود.  وی  در پاســخ ب گ ــه نظامیــان وا ب
اســتعداد و توانایــی شــركت های شــبه دولتــی  باعث حضــور آنها در 
گفــت: نهادهــای نظامــی  كشــور شــده اســت،  پروژه هــای زیربنایــی 
و شــركت های شــبه دولتی بــه لحــاظ مالــی امكانــات باالتــری از 
بخــش خصوصــی دارنــد. از ســوی دیگــر، مطالبــات آنهــا از دولــت 
گــذاری نیروگاه هــا و پاالیشــگاه ها تهاتــر می شــود  بیشــتر در قالــب وا
كــه توانایــی مالــی آنهــا را افزایــش می دهــد. بنابرایــن امــكان رقابــت 
می یابــد. كاهــش  شــبه دولتی  نهادهــای  بــا  خصوصــی  بخــش 

مهندس محمد عطاردیان:
كه با مســووالن  یکی از خواســته های ما 
گذاشــته شــد این  دولــت دهــم در ميان 
كــه در مناقصــات پروژه هــای ملی،  بــود 
گانــه  بخــش خصوصــی بــه صــورت جدا
شركت داشته باشــد و بخش وابسته به 
گانه  نيروهــای نظامی و انتظامی نيز جدا

شركت داده شوند.
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دكتــر احمــد معتمــدی وزیــر ســابق ارتباطــات نيــز بــا اشــاره بــه 
ورشکســتگی شــركت های خدمــات داده هــا می گویــد: حضــور 
تمــام نهادهــا از نهادهــای 
گرفتــه  كمیتــی، نظامــی  حا
فعالیت هــای  در  دولتــی  تــا 
اقتصــادی غلــط اســت و باید 
خصوصی ســازی بــه معنــای 
اصــل44  بر مبنــای  واقعــی 
كــم شــود  قانــون اساســی حا
تــا اقتصــاد ایــران جــان دوبــاره 
گر انحصارات برداشته  بگیرد. ا
نشــود و هر نهادی بخواهد از 
رانــت و نفــوذی كــه دارد از اقتصــاد ســهم ببــرد نمی تــوان امیــدی بــه بهبــود 
وضعیت اقتصادی داشت. توسعه اقتصادی در گرو كاهش فعالیت های 
تمام بخش های دولتی و عمومی در اقتصاد ایران است. معتمدی با بیان 
ایــن دغدغه هــا در ادامــه بــه اشــتباهات در خصوصی ســازی مخابــرات و 
گذاری امور مخابراتی به نهاد عمومی وابسته به حكومت می پردازد و  وا
كمیتــی را كیــد دارد كــه دولــت جدیــد در اولیــن گام باید بخش های حا  تا

 از این نهاد پس بگیرد و به دولت برگرداند.

گذاری را  ج رهبــر رئيس انجمن انبوه ســازان مدل وا مهنــدس ایــر
 درســتی نمی دانــد و معتقــد اســت: برخــی از شــركت ها عمدتًا كننده  
دیگــری كســان  بــه  و  می گیرنــد  دولــت  از  را  پــروژه  نیســتند.   كار 
خــرد  پیمانــكاران  كــه   
می شــوند،  محســوب 
از  و  می كننــد  گــذار  وا
كل  از  درصــدی  آنهــا 
تحــت  را  پــروژه  ارزش 
»باالســری«  عنــوان 
می كننــد.  دریافــت 
اوالً   ایــن مــدل باعــث 
واســطه گری  بــروز 
و  می شــود  پــروژه  در 
كاهــش می دهــد.  را  كار  كیفیــت  افزایــش و  را  قیمــت تمام شــده 

مجيــد حاجی نــوروز ســال ها رئيــس اداره نظــارت بــر بانک هــای 
ــار  كن ــردا در  ــا تجــارت ف ــو ب گ گفــت و  ــوده اســت. او در  ــزی ب بانــک مرك
ــه برخــی  ــی وابســته ب ریشــه یابی دلیــل شــكل گیری موسســه های مال
نهادهــا از مصائــب و مشــكالت بــازار پــول بــا وجــود ایــن موسســه ها 
پــول  بــازار  از  نهادهــا  ایــن  ســهم  كــه  اســت  معتقــد  وی   می گویــد. 
كــردن حضــور ایــن نهادهابایــد یــک اراده   25 درصــد اســت. بــرای رقیــق 

جــدی شــكل بگیــرد و تبدیــل بــه خواســت ملــی شــود. بــرای مثــال در 
ــی و اعتبــاری از ســوی  حــال حاضــر بحــث ســاماندهی موسســات مال

بانــک مركــزی مطــرح اســت. 

حجــت اهلل ميرزایــی پژوهشــگر اقتصــادی و عضــو ســابق هيــات 
علمــی دانشــکده اقتصاد دانشــگاه عالمه طباطبایــی به عنوان 
كه  كشــور معتقد اســت  منتقــد حضــور نهادهــای نظامــی در اقتصاد 
گــر نظامیــان تمایلــی بــه حضــور  كــه ا كــرد  می تــوان الگویــی تعییــن 
كشــور دارنــد در قالــب شــركت هایی بــا  در بخش هــای اقتصــادی 
نظیــر  قانونــی،  تشــریفات  رعایــت  بــا  و  خصوصــی  بخــش  حضــور 

ــا، فعالیــت اقتصــادی انجــام دهنــد. ــور در مناقصه ه حض

صنعــت  در  شــبه دولت  حضــور  دربــاره  حســينی  ســيدحميد 
نفــت معتقــد اســت ســهم نظامیــان در صنعــت نفــت ایــران بــه 
مراتــب باالتــر از بخــش خصوصــی اســت و راهــكار خــروج ارگان هــای 
كــه اجــازه داده  نظامــی و انتظامــی از ایــن صنعــت را ایــن می دانــد 
شــود پروژه هــای در دســت آنهــا بــه اتمــام برســد و ســپس در دولــت 
ج از تشــریفات  گــذاری پروژه هــا و فعالیت های نظامی خار جدیــد وا

ــزاری مناقصــه متوقــف شــود. برگ

كل  ســتاد  رئيــس  فيروزآبــادی،  حســن  سردارسرلشــگر  امــا 
كــرده اســت »هــر زمــان دولت  گــی اعــالم  نيروهــای مســلح، بــه تاز
امكانــات نهادهــای نظامــی در حــوزه  بــه  نیــازی  كنــد  احســاس 

اقتصــادی نــدارد، نظامیــان آماده انــد از فعالیت هــای اقتصــادی 
كــه در  ج شــوند.« ایــن اظهــارات، »پــرده آخــر« از موجــی اســت  خــار
انتقــاد صریــح و بی پــرده یــک بحــث مهــم اقتصــادی ســال های 
اخیــر شــكل یافتــه اســت. مــوج رســانه ای منتقــد حضــور برخــی از 
ــات  ــران، از پیــش از انتخاب نهادهــای نظامــی در عرصــه اقتصــاد ای
آغــاز شــده اســت و عمــر چندانــی نــدارد. امــا بــه نظــر می رســد بــا 
كــه  تــداوم آن بــه مطالبــه ای جــدی از دولتــی بــدل شــده اســت 
كار  ایــران  پر ِگــره  و  اقتصــاد در هم پیچیــده  بــه  بــرای ســاماندهی 

ســختی در پیــش دارد. 
برداشت آزاد از هفته نامه تجارت
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چرا در این هشت سال وزارت راه وترابری

عالما و عامدا فراموش شد؟ 
مهندس محمدعلی پورشيرازی

 رســم اســت فراموشی، یا از ســر بی خبری است، یا از 
َ
معموال

ندانســتن اهميــت موضــوع؛ و یا عامــداً در بــی اهميت تلقی 
كردن مورد فراموش شده می باشد! البته در مقوله مملکتی 
كشــور از  كه در همه امور  گرفت  نظر سياســی را نباید نادیده 
اهميت خاصی برخوردار است كه فعالً مورد بحث ما نيست. 
جایگاهــی  آمــار  بيســتم،  قــرن  بخصــوص  و   19 درقــرن 
كــه مســئوالن دانــا از داده هــای  خــاص بــه دســت آورد چــرا 
آمــاری بــه نيــاز واقعــی جامعــه پــی بردنــد و متوجــه شــدند 
حتــی  و  توليــد  توانــد  مــی  آمــاری  هــای  داده  پــردازش  بــا 
را و...  اجتماعــی  رفتارهــای  تغييــر  و  كتشــاف  ا یــا   اختــراع 
گر به اختراع و یا كشف برق توجه كنيم توسعه   موجب گردند. ا
كشــورها و نياز به روشــنائی جهت فعاليت های شبانه روزی 
كه اول دســتگاه هائی با  گردید  كــه اهميت اوليه بــود موجب 
كنند  توليد نور زیاد و استفاده از مایعات سوختی آن را تامين 
كه موجب اختراع چراغ توری یا زنبوری سابق شد و به دنبال 
گردید. با توجه به این  آن برق وارد چرخه هســتی اجتماعی 
كوتاه به اصل مطلب مورد بحث می پردازیم. مقدمه بسيار 
چنــدی قبــل، بــدون هيــچ مطالعه و بر اســاس مبانــی نظری 
كوچــک شــدن دولــت، زمينــه هــای اجرایــی آن  در بودجــه 
گنجانيده شــد و بعدها مشــخص شــد ایــن موضوع با   كشــور 
برنامه ریزی بود، زیرا مقرر گردید دولت برای  كوچک شدن، 
از طریق وزارتخانه ها و نهادهای خود اقدام نماید كه این امر 
زمينــه تركيب  چند وزارتخانه شــد و مراحل آن بســرعت برق 
كافی به  تصویب و بدون داشتن آئين نامه و یا قانون مصوب 
ح می شود این است  اجرا درآمد. سؤالی كه در این مورد  مطر
كه پاســخ  كم شــده اســت یا نه  كه با این اقدام هزینه جاری 

كاهشی در هزینه ها اتفاق نيافتاده است .  كه  گفت  باید 
كــه نياز آن حتی  آیــا این ادغام به حل مســائل و مشــکالت) 
كــرده اســت یــا خيــر؟ كمــک  كــی ارجــح اســت(   از مــواد خورا

 بالطبع پاسخ منفی است.

ً ً



27
27  

ن
گرا

اد
م آب

پیا

ذكر این نكته بی مناســبت نیست، دیداری با بزرگ مردی قبل 
گردیــد و  ح  كــه طــی آن مشــكالت مطــر از انتخابــات دســت داد 
كه اوضاع به وضع قبل برسد  ســؤال شــد چقدر زمان الزم است 
كمی   ایشان جواب دادند:  بین 2 تا 4 سال و حتی از سر دلتنگی 
گفتند جهت  اعتراض شد و همه حاضران نگران شدند. ایشان 
تخریب یک ساختمان 5 طبقه قدیمی چقدر زمان الزم است؟ 
كامالً تطبیق داشــت جواب  چون ســؤال با حرفه ما ســازندگان 
گر  كردند با همان سطح ا داده شــد: حدود 2 ماه. ایشان سؤال 
كه نوع   بخواهیم بسازیم چقدر زمان الزم دارد )البته بحث شد 
گفتند سنتی معمولی(  كه ایشان  ســازه در زمان اجرا مؤثر است 
گر اعتبارش پادار باشد حدود 2 سال. ایشان  جواب داده شد: ا
گرفتیــد. دومــاه خراب می شــود و  گفتنــد: پــس جــواب خــود را 
 2 ســال ساخته می شود. وضع اقتصادی و اجتماعی وصنعتی 
گفته ام در تمام دنیا با توجه به  هم همینطور اســت. من بارها 
گاه  آمــار )كــه ارائه صحیــح آن در ایران جدی تلقی نمی شــود  و 
ممنوع اســت( وزارت راه وترابری چهارمین وزارتخانه پراهمیت 
كشور ) بعد از خارجه - اقتصاد - قضائی( می باشد حال ما این 
كنیم. آقایان مســئول محترم واقعــاً  یكبار،  مهــم را تخریــب مــی 
دوبــار، و حتــی ســه بار و به طــور خصوصــی از وزارت راه وترابری 
منحلــه بازدیــد نامحســوس  بنمائیــد. در تهــران و بــه خصوص 

 مشــهود 
ً
كامــال اســتانها وضعیــت بســیار دشــوار شــده اســت و 

می باشد و آن وقت متوجه مشكل خواهید شد.
بهــم  گــون و فعالیــت  گونا راه واحدهــای  كل، وزارت  بــه طــور 
كــه بســیار تضعیف شــده  پیوســته دارد. راهســازی، )راهــداری 
اســت(، ســاخت راه آهن، اجرا و بهره برداری از راه آهن، مســائل 
ایــن  می تــوان  چگونــه  حــال  دریائــی.  مســائل  و  هواپیمائــی، 
كــه مــورد نیــاز مــی باشــد ولی در  وســعت موضــوع را بــا مســكن 
ح اســت و عمدتا در 5  كشــور به صــورت خرد مطــر اقصــی نقاط 
كالنشــهر به مشــكل حاد تبدیل شده است و آنهم  شــهر بزرگ و 
كه  بــه دلیــل سیاســت های غیرعلمی و اشــتباه  در مســكن بود 
گردید،  موجــب شــناور شــدن مردم به ســمت شــهرهای بــزرگ 
  با این سیاســت گذاری اشــتباه بســتر را فراهم و ســرعت دادیم،
 در صورتیكــه  تصمیمــات وزارت راه و ترابــری وســعت دیــد مــی 
كار داخلــی و  كار مســكن  خواهــد و مســائل بیــن المللــی دارد. 
گســترش و فعالیــت ایــن دو مقولــه  مردمــی اســت و آمــار و نــوع 
كه نبوده است  گر آمار مد نظر باشــد  كامالً  متفاوت اســت البته ا
نماینــدگان محتــرم مجلــس  بــه خصــوص  آقایــان تصمیم گیــر 
كمیســیون عمران مجلس محترم  شــورای اســالمی و اخص آن 
بایستی توجه به این امر می داشتند. در كجای دنیا وزارت راه با 
مسئولیت تامین مسكن مختلط می باشد حتی از جنگ جهانی 
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كه وضعیت اجتماعی درشــكل پارلمانی به وجود آمد،  دوم به بعد 
كشور ما چرا به این سرعت  وزارت راه و مسكن را ادغام نكردند. در 
گفــت شــبیه همــان تصمیمات  گردیــد؟ بایــد  پیشــنهاد و مصــوب 
كه برنامه  گرفته شد  كه  از كشورهائی الگو  نادرست اقتصادی است 
 آنها سالها با شكست مواجه شده بود و آنها تغییر مسیر دادند ولی
كار آنها ما آن را از  گرفتیم و با پایان   ما الگوی درهم شكسته آنها را  
كه وزارت راه وترابری از ماموریت  كردیم. موضوع این است  نو آغاز 
كــه  ذاتــی خــود دور افتــاده اســت. راهــداری و حمــل ونقــل اســت 

شاهرگ حیاتی اقتصاد و فرهنگ متحرک جامعه می باشد. 

كم  نظیر فنی  اســت  كــه مرد  روزی مرحــوم آقــای دكتر شــالچيان 
و ســالها پســت و مقام وزارت راه را در عهده داشــتند در جلســه ای 
ح نمــود  وقتــی مســئول راهســازی نیازهــای بودجــه خــود را مطــر
گر  بســرعت فرمودند: اجازه دهید اول راهداری حرف خود را بزند ا
كند. ایشــان معتقد بودنــد آنچه را  مــازادی ماند راهســازی شــروع 
كار جدید بپردازیم.  كــه داریم باید خوب نگهداری نماییم بعــد به 
كردیم. راهســازی را  كردیم؟ راهــداری را عاملی فرعی تلقی  مــا چــه 
كامل انجام دادیم و نه این مورد را به  كردیم و نه آن را  نیمه كاره رها 
ســامان رساندیم. درگذشــته وزارت راه یكی از مهمترین نهادهای 
كه یكی از  تدریــس و تربیــت نیروی انســانی فنی را بر عهده داشــت 
كمیســیون عمران محترم مجلس بــه خوبی در جریان آن  اعضــای 
می باشند، حال چه دارد؟ قطعاً  هیچ. چرا؟ چون به اصل آن نیاز 
نداریم. یک اتوبان 102 كیلومتری كن به شهرستان نور را كه بعد به 
كردیم و حاال شاید در مجموع  چالوس بردیم  20 سال است شروع 

15% آن را ساخته باشیم آنهم با چند برابر برآورد اولیه قیمت.
ح شــده و فریــاد به جائی  گفتار قبــالً به فرم دیگری مطر البتــه ایــن 
نرســیده اســت. درگذشــته در بازدیدهــای مســئولین وزارت راه از 
پروژه های درحال اجرا چون مدیران خود متخصص اجرائی بودند 
 در محــل پروژه هــا دســتور واقعی مــی دادند و دســتور  آمرانه آنها  و
كاركرد بولــدوزر D9 یعنی چه؟    بــی جهت نبود چون می دانســتند 
كریز چه باید بكند و فرق بتن  گریدر درحال خا چون می دانســتند 
ریــزی یــک پل بــا دهانه 20 متــری با یک پــل یک متــری از  لحاظ 
كتابــی چیســت؟ چنانكــه بیائیــد  كاربــردی و نــه بصــورت علمــی و 
كه  كنید از 60 سال پیش ما پروژه ای نداشتیم  پرونده ها را بازدید 
كثر با ضریب A 1/3 اعتبار  در شروع با اعتبار A و در انتهای آن حدا
 الزم داشــته باشــد اما پــروژه ای بــا 4/5 میلیارد مناقصــه رفت و با
 13 میلیــارد تقریبــاً  تمــام شــد. درحــال حاضر سیســتم از موضوع 
كه حمــل و نقل یک  كامــالً  بی خبر اســت درصورتــی  حمــل ونقــل 
واقعیت غیرقابل انكار می باشد. مجموعه اداری حمل و نقل باید 
خیلــی مجهــز باشــد و به لحاظ نیــروی انســانی و امكانــات علمی، 

كافی باشــد، البته خود درآمدزائی دارد  كاربــردی و اعتباری در حد 
كه فعاَل به آن نمی پردازیم.

چــرا وضعیــت حمــل و نقــل اینچنیــن رهــا شــده اســت در حالــی 
كند؟ ســرعت منطقی  كــه  تولیــدات با حمل ونقــل معنی پیدا می 
كامالً   كــه  در حمــل و نقــل بــا قیمــت منطقــی جایــگاه خــاص دارد 
فرامــوش شــده اســت. البتــه در رادیــو و تلویزیــون و رســانه هــای 
كمک  نوشــتاری حرف و شــعار می دهیم ولی عماَل به این دستگاه 
كنیم مجریان عامــل در وزارت راه منحله فعلی و پیمانكاران  نمــی 
مشــاوران را دانســته و عالماً  و عامداً  در وضعیت مالی ورشكســته 
كــه آمــار بــرای مســئولین جایگاهــی  نگهداشــته انــد. مــی دانیــم 

ســرعت منطقی در حمل و نقل با قيمت 
كامــاَل  كــه  منطقــی جایــگاه خــاص دارد 
فرامــوش شــده اســت.  البتــه در رادیــو و 
تلویزیون و رسانه های  نوشتاری حرف و 
شعار می دهيم ولی عمالً به این دستگاه 
كنيم مجریان عامل در وزارت  كمک نمی 
راه منحله فعلی و پيمانکاران  و مشاوران 
را دانســته و عالمــاً و عامــداً در وضعيــت 

مالی ورشکسته نگهداشته اند.
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نــدارد ولی بــرای یكبار آمار بگیریــد و ببینید پیمانكاران ســازنده و 
كت بــاری قرار دارند؟  مشــاورین وزارت راه منحلــه در چه وضع فال
كار  كــه از ســه ســال قبــل  می توانــم پیمانــكاری را مثــال بیاوریــم 
 را تحویــل موقــت و قطعــی داده  ولــی مطالبــات او را  بخصــوص
 نمی دهند چون احتماال انحالل شــركت او مورد نظر بوده اســت. 
كنیم  كنیم، باید اذعان  گــر بــه لحاظ اقتصادی در این باره بحــث  ا
گر مطالبات این پیمانكار را ســه ســال پیش طبق شــرائط پیمان  ا
پرداخت می شــد او می توانســت نســبت به بازسازی ماشین آالت 
گاهانــه ترتیبی داد كند. حال آنكه سیســتم به طــور آ  خــود اقــدام 
كــه A آن زمــان جهت خرید تبدیل به یكدهم A شــود. آیا چیزی   

به جز از بین رفتن این پیمانكار مدنظر بوده است؟ چرا تركیه این 
كرد یكی توســعه راه و  شــد؟ شــروع فعالیت خود را از دو محل آغاز 
وزارت راه و دیگــری مالیات واقعــی منطبق بر تولید ناخالص ملی. 
نه آنكه هركس با شــفافیت پیشــرفتی داشــت با جرائم نادرست او 
كه باید مالیات چنــد میلیونی بدهند  كننــد و آنهائــی  را مســتأصل 
فــرار مالیاتــی داشــته باشــند. آیا درآمــد مالیاتــی با تولیــد ناخالص 
گفــت وزارت دارائی در این دو  ملــی تطبیــق دارد؟ البتــه بحق باید 
كرده اســت ارزش افزوده آن نیز  در  كمی مطلوب عمل  ســال اخیر 
گر نگوییم متناســب با  كاری در موقع تصویب ا اثــر عجله و مخفــی 
گفت تحقق نیافته است، این بی توجهی  برنامه نبوده اســت باید 
كه در آن نیز به هزینه های  مشــابه قانون ســال 80/10/28 اســت 
گویا درحال بازنگری می باشد.   كه  فرصت به دقت نگریسته نشد 
ج نشویم. در این چند سال  از مقوله وزارت راه و ترابری منحله خار
چنــد نفــر از متخصصــان تربیــت شــده و بــا تجربــه و صحیح العمل 
ج شــده انــد؟ آیا آمــاری در این مورد  ســالیان دور از وزارت راه خــار
كه سالها  داریم؟ چند روز پیش از یكی از مسئولین وزارت راه قدیم 
كــردم: آقای  كرده اند ســؤال  در پســت معاونــت خدمــات شــایانی 
كاندیــدای معاونت شــوید شــما بدلیــل تعهد ملــی باید  مهنــدس 
كنید. ایشــان پاســخ دادند: اول باید سیســتم، متخصصان  كمک 
ایــن و در  بدهــد.  اجرائــی  آزادی  و  واقعــی بخواهــد  بــه معنــی   را 

گنجد. چرا باید  كه در این مقال نمی  كردند   زمینه ها بحث زیادی 
اینطور باشــد؟ من منكر وجود جوانان عزیز و تحصیلكرده نیســتم 
كنار افراد بــا تجربه آموزش ببینند  ولــی ایــن جوانان باید مدتها در 
كنند. در  كنند تا مهارت پیدا  كار و مصائب آن برخورد  و با مسائل 
كردیم -كه نیازی بــه مثال ندارد   كه ما درســت عكس نــگاه  حالــی 
گرچه شــخصیتی خوب دارد ولی  كه ا كنیم  و فردی را مســئول می 
كارگاه  گر چنین فردی به  كار اجرائی انجام نداده اســت. ا یــک متــر 
كار اجرائی بیاید چگونه می تواند حرف  یک شركت با 40 سال سابقه 
بقیه را بفهمد. با این مثالهای زده شــده بیش از این مقاله را به درازا 
كه  نمی كشــم و از مســئوالن به خصــوص جناب آقای دكتــر آخوندی 
كارآزموده می باشــند و همچنیــن نمایندگان محترم مجلس  مردی 
شورای اسالمی  این انتظار می رود كه براساس گفته قدیم كه جلوی 
ضرر را از هر كجا بگیرید منفعت است، هرچه زودتر با یک الیحه )ماده 
واحده( 2 فوریتی، مشابه آنچه در مورد سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
صورت گرفت وزارت راه و ترابری را كه مورد نیاز مردم، اقتصاد و توسعه 
كشور است بجای اول خود بازگردانند و نام خود را در تاریخ سازندگان 

كشور درج فرمایند. 

كه مشــکالت در عرصه های اقتصادی،  بــه اميد آن روز موعود 
اجتماعی و سياسی بحول و قوه الهی حل شود.

كــه آمــار  برای مســئولين    مــی دانيــم 
یکبــار  بــرای  ولــی  نــدارد  جایگاهــی 
پيمانــکاران  ببينيــد  و  بگيریــد  آمــار 
راه  وزارت  مشــاورین  و  ســازنده 
كــت بــاری  منحلــه در چــه وضــع فال
پيمانــکاری  می توانــم  دارنــد؟  قــرار 
ســال  ســه  از  كــه  بياوریــم  مثــال  را 
كار را تحویــل موقــت و قطعــی  قبــل 
 داده  ولــی مطالبــات او را  بخصــوص
 نمــی دهنــد چــون احتمــاال انحالل 

شركت او مورد نظر بوده است. 
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از  اســت  مجموعــه ای  احــداث  صنعــت 
ویژگــی  بــا  مهندســی  و  فنــی  ســازمانهای 
كــه  خــاص،  اجرائــی  و  تخصصــی  و  علمــی 
بخــش  در  را  فعــاالن  از  گســترده ای  طيــف 
كه عمدتاً  ساخت و ساز كشور، دربر می گيرد 
متمركــز  و  مرتبــط  تخصصــی  انجمنهــای  در 

گردیده اند.
انجمنهایی نظير جامعه مهندســان مشاور، 
شــركتهای  ســاختمانی،  شــركتهای  انجمــن 
بــرق،  انجمــن  تجهيزاتــی،  و  تأسيســاتی 
انبــوه  صنفــی  انجمــن  راهســازی،  انجمــن 
ســازان، انجمن صادركنندگان خدمات فنی 
گاز و پتروشــيمی،  و تخصصی، انجمن نفت، 
پيمانــکاری  شــركتهای  سراســری  كانــون 
نظــام  ســازمان  جلــو  بــه  گامــی  در  حتــی  و 
نظــام  ســازمان   و  ســاختمان  مهندســی 
عنــوان  بــه  می تــوان  را  ســاختمان  كاردانــی 
زیرمجموعه های این درخت ســترگ و تناور 

برشمرد.
نقشــه راه را قانــون مشــخص نمــوده اســت و 
بــه موجــب آن اشــتغال در هــر فــن و حرفــه ای 
صرفــًا بــا دریافــت مجــوز امكانپذیــر می باشــد، 
و در ایــن راه صــدور "گواهــی تأییــد صالحیــت 
مهندســان  صالحیــت  "تأییــد  پیمانــكاری"، 
مشــاور" برعهــده حوزه معاونــت برنامه ریزی و 
نظــارت اجرائــی نهــاد ریاســت جمهــوری بوده 
و صــدور مجــوز "انبوه ســازی" به همــراه صدور 
"گواهی مجریان ذیصالح" و "شركتهای حقوقی 
از  ســاختمان"  مهندســی  مشــاوره  خدمــات 
ســوی وزارت راه و شهرســازی صــورت می گیرد 
از  اجرایــی  دســتگاه های  از  پــاره ای  حتــی  و 
گواهــی تأییــد صالحیــت پیمانكاری  پذیــرش 
گونه ای ســر باز زده و به شــكلی دیگر احراز  بــه 
كار می نماینــد. شــركتهای  صالحیــت و ارجــاع 
"ســازنده  می تــوان  را  احــداث  صنعــت  عضــو 
محــور" نامیــد و ایــن ســازندگی را می تــوان در 
كه این  ابعــاد مختلفــی به منصه ظهور رســاند 
امــر طراحــی و پیمانكاری پروژه هــای عمرانی، 
انبوه ســازی، طراحی و پیمانــكاری پروژه های 
غیرعمرانــی و بخش خصوصــی را در برمی گیرد 

كاری  كه در زمینه های  و شركت پروژه محوری 
گون فعالیــت دارد به ناچار جهت دریافت  گونا
ادارات  و  ســازمانها  بــه  بایســتی  كار  پروانــه 
كه هم هزینه زا  گــون مراجعه نمایــد. امری  گونا
می باشــد و هــم زمان بر و مهمتــر آنكه منجر به 
افزایــش پدیــده بوروكراســی و دیوانســاالری در 

گردیده است. جامعه 
از ســوئی دیگــر "قانــون بهبــود مســتمر فضــای 
كار" اتــاق بازرگانــی صنایــع، معــادن و  كســب و 
كشــاورزی ایــران را متولــی رتبه بنــدی و تأییــد 
داده  قــرار  پروژه محــور  شــركتهای  صالحیــت 
اســت و ترتیبــات خاصی بــرای هماهنگی بین 
كنــون و كــه هــم ا  ایــن دســتگاه های ذیصــالح 

 بر اســاس قوانین جاری امر رتبه بندی و تأیید 
در  را  پروژه محــور  شــركتهای  كاری  صالحیــت 
گون برعهده دارند را  گونا حوزه هــای تخصصی 

مشخص نگردیده است.
امــور  تجمیــع  امــر  در  چیســت؟راهكار  تدبیــر 
مرتبــط بــا تأییــد صالحیــت فنــی و حرفــه ای و 
رتبه بندی شــاغالن صنعت احــداث در مكانی 
دریچــه  تعریــف  در  امــر  ایــن  تحقــق  و  واحــد 
كــه وزارت صنعت، معدن و  واحدی می گنجد 
تجارت در زمینه تســهیل صادرات و واردات از 
طریــق حضور نمایندگان مرتبــط با امر تجارت 

در مكانی واحد از قوه به فعل درآورد.
در واقــع با صــدور "پروانه عمومی ســازندگی" و 
در دو فصل زیر می توان نسبت به سازماندهی 
كشــور اقــدام  مجــدد جامعــه صنعــت احــداث 

نمود.
1- مشاوران

2- سازندگان
كاری زیربخشــهایی را در خــود  كــه هــر حــوزه 
جــای داده و از زیرمجموعه هــای به ترتیب زیر 

برخوردار می باشد:

1- مشاوران
مشــاوران انجام مطالعــات طراحی و نظارت بر 
گون خصوصی،  گونا حســن اجرای پروژه هــای 
كه  عمومــی و دولتی را برعهده خوهند داشــت 
هــر یک بــا توجه بــه تخصص و یــا تخصصهای 

نظام جامع سازندگی كشور

عضـــو شــــــــــــــــــــــركتهای    
را  احـــداث  صنعـــت 
می تـــوان "ســـازنده محور" 
ناميـــد و این ســـازندگی را 
می توان در ابعاد مختلفی 
بـــه منصه ظهـــور رســـاند 
و  طراحـــی  امـــر  ایـــن  كـــه 
پروژه هـــای  پيمانـــکاری 
انبوه ســـازی،  عمرانـــی، 
پيمانـــکاری  و  طراحـــی 
غيرعمرانـــی  پروژه هـــای 
را  خصوصـــی  بخـــش  و 
شـــركت  و  برمی گيـــرد  در 
در كـــه   پروژه محـــوری 
كاری  هـــای  زمينـــه   
گون فعاليـــت دارد به  گونا
دریافـــت  جهـــت  ناچـــار 
بایســـتی  كار  پروانـــه 
ادارات  و  ســـازمانها  بـــه 
گـــون مراجعـــه نماید.  گونا
هزینـــه زا  هـــم  كـــه  امـــری 
زمان بـــر  هـــم  و  می باشـــد 
منجـــر آنکـــه  مهمتـــر   و 
پدیـــده  افزایـــش  بـــه 
بوروكراسی و دیوانساالری 
گردیده اســـت. در جامعه 

كنگانی مهندس محمد 
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تأیید صالحیت شــده خویــش می توانند با رعایت ســقف ارجاع 
ج  كار هرگونه پروژه خصوصی، عمومی و دولتی را در داخل و خار

گردند. كشور عهده دار  از 
مهندســان مشــاور   در  رســته های زیر طبقه بندی و مورد تأیید 

صالحیت قرار می گیرند.
1-1- بازرسی فنی

2-1- بندرسازی
3-1-بهینه سازی مصرف انرژی

4-1-تأسیسات ساختمان
5-1-تأسیسات شهری

6-1-ترافیک و حمل و نقل
گاز 7-1-خطوط انتقال نفت و 

8-1-راه و راه آهن
9-1-ژئوتكنیک و مقاومت مصالح

10-1-سازه
11-1-سد سازی

12-1-شهرسازی
13-1-صنایع

14-1-طراحی داخلی
15-1-فرودگاه

16-1-كشاورزی و دامپروی
17-1-مخابرات

18-1مدیریت و سیستم و اطالعات اقتصادی و اجتماعی
19-1-معادن و زمین شناسی

20-1-معماری
21-1-منابع آب

22-1-مهندس محیط
گاز و پتروشیمی 23-1-مهندسی نفت و 

24-1-نقشه برداری
25-1-نیرو

2- سازندگان
گیــر مــورد اســتفاده قرار  ســازندگان بــه عنــوان واژه ای عــام و فرا
گــون عمرانــی،  گونا كننــده پروژه هــای  گرفتــه و شــركتهای اجرا
زیرمجموعه هــای  می گیــرد.  دربــر  را  خصوصــی  و  غیرعمرانــی 

سازندگی در تخصصهای زیر طبقه بندی می گردد:
1-2-ابنیه

2-2-آب و فاضالب
3-2-سد

4-2-راه و راه آهن
5-2-بندر سازی

6-2-تأسیسات ساختمان
7-2-تأسیسات شهری

گاز و پتروشیمی 8-2-نفت و 
9-2-فرودگاه

10-2-انبوه سازان مسكن
گرایــش هــای ســازندگی  ــه انبــوه ســازی مســكن یكــی از  ك البتــه 

گردنــد: گــروه تقســیم مــی  كــه در دو زیــر  اســت 
كنندگان 1-10-2-اجرا 

گذاران 2-10-2-سرمایه 
كه مشــكل تأمین منابــع مالی برای جملگــی پروژه های  از آنجــا 
تعییــن  و  می باشــد  ح  مطــر خصوصــی  و  غیرعمرانــی  عمرانــی، 
مكانیسمهایی برای هدایت و تجمیع سرمایه ها و پس اندازهای 
كارهای عمرانــی و زیربنایــی می تواند به رشــد  مــردم بــه ســمت 
كشــور منجــر شــود و با این نگــرش و تفكــر می توان  و شــكوفایی 
بــرای  تأمیــن ســرمایه  راســتای  كــه در  نیــز  را  زیــر  زیرگروه هــای 
زیرگــروه  در  را  می گردنــد  تشــكیل  كشــور  ســازندگی  پروژه هــای 

گروه های زیر می گردند: كه شامل  سازندگان قرار داد 
11-2-صندوق زمین و ساختمان

12-2-شركتهای تأمین سرمایه سازندگی
13-2-شركتهای سرمایه گذاری مسكن

14-2-شركتهای واسپاری مسكن
15-2-شركتهای اجاره داری مسكن

16-2-شركتهای اجاره داری پروژه های زیربنایی
كشــور الزم اســت  در راســتای ســاماندهی امر ســاخت و ســاز در 
كه مصوب ســال  كــه در قوانیــن جاری و از جمله قوانین تجارت 
1337 می باشــد و همچنیــن قوانیــن و مقــررات مربــوط به ثبت 

شركتها و موسسات تجاری بازنگری شود.
كشور روزانه با مراجعینی  ادارات و دوایر ثبت شــركتها در سراســر 
كاری خود در  كه قصد شــروع یا توســعه فعالیت  كار دارند  ســر و 
گسترده ای از قوانین و  قالب تشكیل شركت دارند و در قبال بازه 
كه ثبت شركت با موضوعیت خاص را منوط به دریافت  مقررات 
مجوز نموده اســت. شــركتهای ساختمانی به سادگی و بی هیچ 
شــركتهای ســاختمانی 

 ً
قیــد و بنــدی بــه ثبت  می رســند و بعضا

كاری مبــادرت بــه فعالیــت در حــوزه  كمتریــن صالحیــت  فاقــد 
كه شروطی برای ثبت  ســاخت و ساز می نمایند. پس الزم است 
گردد. و در این راستا شركت های  شــركتهای ســاختمانی تعریف 

گروه زیر تقسیم بندی می گردد: مرتبط به صنف احداث در دو 
1-شركتهای سازنده

2-شركتهای تعمیراتی
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1-شركت های سازنده :
كــه مدیرعامــل آن دارای  آن دســته از شــركتهایی 
از رشــته های مرتبــط  یكــی  درجــه مهندســی در 
بــا صنعــت احــداث  مــی  باشــد می توانــد نســبت 
بــه ثبــت شــركتی "ســازندگی پایــه" اقــدام نماید و 
كســب صالحیت  بدیــن وســیله می توانــد پــس از 
و مجوزهــای الزم دیگــر مبــادرت بــه اشــتغال در 

كشور نماید. صنعت احداث 

2-شركتهای تعمیراتی:
كاردان  از  یكــی  عاملــی  مدیریــت  بــا  شــركتهایی 
فنــی دارای مــدارک تحصیلــی معتبــر و یــا یكــی از 
عوامــل فنــی شــاغل در صنــف ســاختمان نظیــر 
كــه هر یک  بنــا ، جوشــكار، قالــب بنــد، آماتوربنــد 
گواهی  دوره هــای آمــوزش معتبر را دیده باشــند و 
نمــوده  كســب  را  مربوطــه  حرفــه  بــه  اشــتغال 
باشــند می توانند مبادرت به تأســیس شــركتهای 
كه به صورت مســتقل به انجام  تعمیراتــی نمایند 
كارهــای تعمیراتــی صنعــت ســاختمان مبــادرت 
نماینــد یــا بــه عنــوان پیمانكار جــزء با شــركتهای 

سازنده همكاری نمایند.
نظر به اینكه بر پایه قانون اتاق بازرگانی، صنعت، 
بخــش  پارلمــان  عنــوان  بــه  تجــارت  و  معــدن 
گردیده اســت عضویت شركتهای  خصوصی تلقی 
ســازندگی بالفاصلــه پــس از ثبــت شــركت در اتاق 
بازرگانــی در راســتای تســهیل در امر تنســیق امور 
بخــش خصوصــی الزامــی می گــردد و بــه تبــع آن 

عضویــت  بــه  بایســتی  نیــز  تعمیراتــی  شــركتهای 
مجمع امور صنفی درآیند.

چگونگی صدور مجوز فعالیت شركت های شاغل 
در صنعت احداث؟

اقــدام بــه صــدور "پروانــه عمومــی ســازندگی" نیاز 
كمیســیونی ذیصــالح دارد  بــه تعریــف و تشــكیل 
كــه نماینــدگان تام االختیــار تمامــی دســتگاه ها، 
سازمانها، ارگانهای مرتبط بایستی در آن عضویت 
داشته باشند و حسب زمینه تشخیص صالحیت 
در جلســه مربوط به رتبه بندی و تأیید صالحیت 
شــركتهای متقاضــی حضــور یابنــد. تركیــب ایــن 

ح ذیل خواهد بود: كمیسیون به شر هیأت و یا 
و  معــدن  و  صنعــت  بازرگانــی،  اتــاق  1-نماینــده 

تجارت ایران )به عنوان هماهنگ كننده و دبیر(
2-نماینــده انجمن صنفــی مرتبط با نوع فعالیت 

متقاضی 
3-نماینده وزارت راه و شهرسازی

كشور 4- نماینده وزارت 
5- نماینده وزارت نفت

6- نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت
7- نماینده وزارت نیرو

كشاورزی 8-وزارت جهاد 
9-سازمان مدیریت و برنامه ریزی

مشخصات پروانه عمومی سازندگی
بازرگانــی  كارت  هماننــد  دفترچــه ای  می تــوان 
ج مشــخصات دارنده  كه عالوه بر در طراحی نمود 
پروانه به طور كامل و به دو زبان فارسی و انگلیسی 
از اعتبــار زمانی مناســب پنج یا ده ســاله برخوردار 
باشــد و صفحاتــی نیــز به شــاخه ها و زیرشــاخه ها 
ح شــد دو  كــه مطــر اختصــاص یابــد و همانگونــه 
شاخه اصلی "مشــاوران" و "سازندگان" می باشند 
كــه در ســطور قبلی آورده شــد  گرایشــهایی  كــه بــا 
رتبه بندی و تأیید صالحیت می گردد و این تأیید 
صالحیــت را می توان در چهار رســته "یک"، "دو"، 
گرایــش و درجه  كه  "ســه" و "چهــار" تعریــف نمــود 
رتبه بنــدی را در ســطور زیریــن شــاخه های اصلی 

ج می گردد. در
بــه ایــن ترتیــب وقــت مدیران شــركت هــای عضو 
كیفیــت و افزایش  صنعــت احــداث بــر روی بهبود 
بهره وری در واحدهای تحت مدیریتشان متمركز 
می شــود و از هرز روی و اتالف وقت ارزشــمند آنها 
جلوگیری می شــود تا با مدیریــت زمان تالش آنها 
كار و بــه دنبال آن  كســب و  صــرف توســعه فضای 

گردد. افزایش رشد اقتصادی 
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كرد: رئيس هيأت مدیره  شركت بام راه عنوان 

توافق بر روی راهبردی مشخص لزوم ادامه گفتگوی انجمنها 
در تعامل با دولت

بخــش  شــما  نظــر  بــه   ، ســعيدآبادی  مهنــدس  آقــای  جنــاب 
خصوصی چه تعریفی دارد؟ 

امــر  كــه در  یــا حقوقــی اســت  و  فــرد حقیقــی   بخــش خصوصــی 
برنامه ریزی و تخصیص منابع رأســا و مســتقیما تصمیم می گیرد و 
به حكم قانون دولت و وابستگان آن حق هرگونه مداخله ای را در 

حوزه فعالیتهای آن ندارند.
 اقتصاد ایران تا چه اندازه به سمت خصوصی سازی پيش رفته 
اســت و آیــا آینــده روشــنی را می تــوان بــرای بخــش خصوصــی 

متصور شد؟ 
اقتصــاد ایــران بــا توجه به اجــرای نامناســب سیاســتهای اجرایی 
اصــل 44 قانون اساســی به ضــد خود عمل نموده اســت. حاصل 
كار عمومی ســازی قابــل مالحظــه در تأســیس و ایجــاد نهادهــای 
دولتی و یا وابســته به دولت شــده اســت. از طرف دیگر با تضعیف 
كار  كســب و  نقــش اتحادیه هــا، انجمن هــا و ســندیكاهای حــوزه 
بخــش خصوصــی، حضــور بخــش خصوصــی در عرصــه اقتصــادی 
غ  از موضوع اساسی الزام تجمیع  كشــور محدودتر شده اســت. فار
كره با نهادهای  بخــش خصوصی به منظور برقراری تعــادل در مذا
مجلس، دولت و قوه مقننه،  تداوم شرایط حاضر، آینده روشنی را 

كشور ترسیم نمی كند. برای توسعه اقتصادی 
آیا انجمنها و تشــکلها در رســيدن به مطالبات قانونی اعضای 
خــود موفــق بوده انــد؟ با چــه راهکارهایی می تــوان تاثيرگذاری 

گروهها را افزایش داد؟ تالش این 
بــا توجــه بــه اظهــار نظــر در بنــد 2 فــوق و رونــد حاضــر، انجمنها و 
تشــكلهای بخــش خصوصــی در تحقــق هــدف مــورد نظــر، موفــق 
كندگی قابل مالحظه و فقدان راهبردی واحد در بین  نبوده اند. پرا
كه ضرورت ایجاد همســویی در فعالیتهای آنهاســت و  این نهادها 
كافی در حوزه تحقیق و توســعه ،  همچنیــن عدم تخصیص منابع 
عوامل اصلی این عدم توفیق اســت. لذا در مرحله نخســت توافق 
بر راهبردی مشخص و همكاری بیشتر نهاد های همگن در حوزه 

فعالیت های، راهكاری مؤثر خواهد بود.
گفتگوی دولت و بخش خصوصی به نتيجه مطلوبی خواهد  آیا 
گفتگــوی دولــت و  رســيد؟ جایــگاه تشــکلهای حرفه منــد را در 

بخش خصوصی چگونه می بينيد؟ 
توســعه  فرآینــد  از  بخشــی  دولــت  و  خصوصــی  بخــش  گفتگــوی 
گــذر زمــان به نتایــج مطلوبی  كشــور اســت و قطعــا" در  اقتصــادی 
كه در فضائی مناســب تــر، طی این  خواهــد رســید و بدیهی اســت 
فرآیند تســریع خواهد شــد. در فضای با برنامه توســعه ای،  نقش 
نیــروی انســانی در تولید ثــروت تدریجا" افزایش یافته و وابســتگی 
كســب درآمد حاصــل از فــروش منابــع طبیعی فــرآوری  دولــت بــه 
كاهش خواهد یافت. در چنین فضائی ســازمانهای بخش  نشــده 
كشــور بوده و  كار  خصوصــی مناســب ترین محیط پــرورش نیروی 
كشــور را در دســت خواهنــد  بخــش قابــل مالحظــه ای از اقتصــاد 
داشــت و در نتیجــه همــراه و مشــاوری قابــل اعتمــاد و اتــكاء برای 
دولــت محســوب خواهنــد شــد. از طــرف دیگــر در چنیــن فضائــی 
دولــت بایــد بدانــد مجــاور و مشــاورش در حــوزه هــای مختلــف 
كــه ایــن طــرف و مشــاور،  كیســت و اطمینــان یابــد  كار  كســب و 
كار مورد نظــر را بعهده دارد و لذا كســب و   نمایندگــی قانونــی حوزه 

كندگی  كه تدریجا" از پرا  ســاختار ســازی مناســبی  شــكل  می گیرد 
گفته در نهاد های بخش خصوصی  می كاهد.  پیش 

 بــه نظــر شــما بــا در نظــر داشــتن درجــه اولویــت فعاليتهــای 
اجرایی شركتهای پيمانکاری طرحهای عمرانی در سال 1391، 
تهدیدهای پيش روی شركتهای ساختمانی، به ترتيب اولویت 

چه مواردی بوده اند؟ 
بــه اعتقــاد مــن اولــی تریــن تهدیــد شــركت هــای ســاختمانی در 
گذشــته و چند ســال قبل از آن، فقدان چشــم اندازی قابل  ســال 
كه  كشــور بوده  كار فعالیت های عمرانی در  كســب و  درك در حوزه 
گواه  حجــم بدهی هــای قابل مالحظــه دولت به این بخــش خود 
این ادعاســت. در چنین شــرایطی سازمان شــركتهای پیمانكاری 
كه طی ســالیانی متمادی با  كارشناســانی تهی  می شــود  از وجــود 
ســازمانهای متبــوع خــود همكاری داشــته انــد و در نتیجه ضمن 
گذر زمان  كه در  بروز چالش های اجتماعی، ظرفیت این سازمانها 
كشــور بــوده و منبع اثر  ایجــاد شــده و حقیقتــا" ســرمایه های ملی 
كاهش یافته اســت و تداوم شــرایط  در تولید ثروت و اشــتغال اند، 

مذكور به انهدام این سازمانها  می انجامد.

كميســيون انتشــارات انجمن شــركتهای ســاختمانی، اقدام به جمــع آوری نظرات حرفــه مندان صنعت احــداث درباره بخش 
كنشــگران  كه در انعکاس نظرات مدیران و  خصوصــی و تعامــل آن بــا دولت نموده اســت. در این زمينه ماهنامه پيام آبادگران 
كوتاهی با مهنــدس  بيژن ســعيدآبادی، رئيس هيأت مدیره  شــركت بــام راه به  گفتگــوی  گام اســت در  عرصــه ســازندگی پيــش 
كه نظر خوانندگان محترم ماهنامه را به  بررسی دیدگاه وی در مورد بخش خصوصی و تشکلهای موجود در آن پرداخته است 

كوتاه جلب  می نمایيم. گفتگوی  خواندن این 

وگتفگ
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مسكن به عنوان یكی از اصلی ترین مشكل كشورهای 
 در حــال توســعه، روز بــه روز وضعیــت دشــوارتری
گروههای  كــه در ایــران بــرای   مــی یابــد بــه طــوری 
كه در دهک های درآمدی یک  وســیعی از جوانان  
تا شــش قرار دارند دســتیابی به آن جنبــه رویایی و 
آرمانــی یافته اســت. مشــكالت مســكن به ویــژه در 
كالن شــهر تهــران از آنجــا ناشــی  شــهرهای بــزرگ و 
كــه بــا رشــد جمعیــت و توســعه شهرنشــینی و  شــد 
مهاجــرت از مناطــق روســتایی بــه شــهرها زمیــن 
بــه عنــوان عامــل اصلــی تامیــن مســكن بــا افزایش 
بــی رویــه قیمــت مواجــه شــد زیــرا زمیــن دارای دو 
كــه باعــث مــی شــود قیمــت آن  نــوع ویژگــی اســت 

 به مراتب بیشتر از سایر اقالم رشد نماید.
كــه در هر  1-زمیــن تنهــا عامــل تولید مســكن اســت 
كشــوری بــه میزان محــدود وجــود دارد و نمــی توان 
بــا افزایش تقاضا عرضــه آن را از طریق تولید متعادل 

ساخت.
كه امكان  2- زمیــن تنها عامل تولید مســكن اســت 
واردات آن نیــز وجــود نــدارد بنابرایــن افزایش تقاضا 
كشــورها و عدم امكان  و ثابــت بودن میزان زمین در 

واردات آن  این خصوصیت را به زمین داده است .
با توجه به  آنچه در باال اشاره شد، نرخ رشد طبیعی 
جمعیت شهرها مهاجرت از نوع درون كوچی و برون 
كاهش  كوچی به ویژه به شــهرهای بــزرگ همراه با 

نهضتݥ ایجاد مسكن 
بـــــــــــــــــــــرای جــــــوانان

مهندس مجتبی ضرابی

مسكن برای 
گروههای 

وسیعی
 از جوانان

 جنبه رویایی 
یافته است
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كــه  مــرگ و میــر و بــاال رفتــن امیــد زندگــی 
باعث شده اســت میانگین سن سالمندان 
در زنــان به 74 ســال و در مــردان به 72/5 
ســال برســد از جمله عوامل  موثر جمعیتی 
افزایــش نیــاز بــه مســكن اســت، از ســویی 
انگیــزه ســفته بــازی بــرای مســكن از دیگــر 
كه به افزایش بی رویه قیمت  عواملی است 
مســكن در ایران دامن زده اســت به طوری 
كاالی مصرفی  كه این  كه باعث شــده است 
ســرمایه ای  كاالی  بــه  تبدیــل  نوعــی  بــه 
شــود و بــرای حفظ قــدرت خریــد و افزایش 
درآمــد، بســیاری را با انگیزه ســفته بازی به 
كــه امروزه  كشــانده اســت. آنگونــه  ایــن راه 
در تهــران حــدود 500 هــزار واحد مســكونی 
كــه مشــخص مــی شــود  خالــی وجــود دارد 
عــده ای بــه دلیــل رونــد رو بــه رشــد قیمت 
و بــه تبــع آن افزایش تقاضا برای مســكن با 
انگیزه سودجویی به بازار مسكن وارد شده 
كننــد. بنابراین عوامل  و ایجــاد حباب مــی 

كــه تامین مســكن  فــوق باعث شــده اســت 
بــه ویــژه نــوع اجتماعــی و ارزان قیمــت آن 
بــرای جوانــان از جمله برنامه های اساســی 
سیاســتگذاران  و  برنامه ریــزان  اصلــی  و 
پرزایــی كــه  توضیــح  ایــن  بــا  باشــد   كشــور 
خ رشــد  كه نر (Baby Boom ( دهــه شــصت 
جمعیت را به حدود 4 درصد رســاند باعث 
كنون متولــدان این دهه، هم  كه هم ا شــد 
متقاضی اشــتغال هم ازدواج و هم مســكن 
هستند و فشار مضاعفی را بر تامین مسكن 
گــر اقدامــات عاجلی در  كه ا كننــد  وارد مــی 
این زمینه انجام نشــود این شــرایط دشــوار 
و حتــی سیاســی  اجتماعــی  تبعــات  و  آثــار 
كنــد. با  هــم می توانــد بــرای جامعــه ایجــاد 
این توضیح  با عنایت به اینكه نســل ســوم 
كــه جوانــان برومنــد امــروز جامعــه  انقــالب 
كار پیوســته و یــا به زودی  هســتند به بــازار 
گر به  جــذب بــازار اقتصادی خواهند شــد؛ ا
آنــان بــه صــورت یــك انســان مولــد تولیدگــر 

 بــه نظر می رســد كه احداث 
را  جوانــان  بــرای  مســكن 
اولویتهــای  از  یكــی  بایــد 
كشــور  كالن  برنامه ریــزی 
دانست. اما چگونه می توان 
خانــه  صاحــب  را  جوانــان 

كرد؟ به دو صورت معمول:
 1- اجاره به شرط تملیك،

 2- خرید اقساطی
در هــر دو این حالتها قیمت 
مسكن باید  با درآمد جوانان 

همخوانی داشته باشد.
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نگاه شــود، خواه ناخواه دیر یازود نیاز به تشــكیل زندگی مســتقل 
كــه در دنیای امروز تشــكیل  خواهنــد داشــت. بایــد توجه داشــت 
كجای دنیا زندگی  زندگی به معنای داشتن سرپناه است و در هیچ 
مســتقل و تشــكیل خانواده بدون خانه مســتقل مرســوم نبوده و 
كه پروفســور  مفهومــی نــدارد. زیــرا زندگی با نیازهــای چهارگانه ای 
ح می كند پایه و اساس می یابد و رفع هر نیاز باعث ظهور  مازلو مطر
و بروز نیاز مرحله بعدی می شــود در پایه آن نیازهای فیزیولوژیكی 
یا نیازهای اولیه بشــر شــامل خوراك، پوشــاك، مســكن و بهداشت 

كه بدون تأمین آن امكان زندگی میسر نمی شود.  قرار دارد 
یكــی از نیازهــای پایــه ای تأمیــن مســكن اســت. حــال ایــن نســل 
نوخاســته چگونــه می توانــد ســرپناه یــا مســكن مــورد نیــاز خــود را 
كنــد؟ در تمــام دنیــا دو راه حــل بیشــتر وجــود نــدارد: 1- از  تأمیــن 
طریق مسكن استیجار، 2- از طریق مسكن ملكی یا خرید مسكن.
كشورمان  كنونی اقتصادی  هر دو این راه ها متأسفانه در وضعیت 
كه می دانیم  برای جوانان غیرقابل دســترس می باشــد. همانطــور 
مولــد  و  زحمتكــش  قشــر  كــه  روستانشــینان  از  بســیاری  هجــوم 
كشــور بوده انــد بــه حاشــیه شــهرها و بــه دالیــل مختلــف، از جمله 
كــه موجب  خشكســالی های پیاپــی، ســاختن ســدهای بی شــمار 
گران شــدن زمینهــای آنان|  گردیــد؛ و یا  بی خانمانــی روســتاییان 
كه نزدیك به شــهر یــا جاده هــای مواصالتی بوده  بــه خصــوص آنها 
كرده اســت، با فروش زمیــن خود به  كاربــری آن تغییــر  و بــه ناچــار 
حاشــیه شــهرها پناه آورده و تراز قیمت زمینهای اطراف شــهرها را 

كرده است. نیز دگرگون 
شــاید به همین دلیل دولت دهم برای تأمین زمین پروژه مســكن 
مهــر در اغلــب موارد مكانهایی بدون امكانات مناســب ودر بعضی 
از موارد حتی بدون راه دسترسی برای پروژه های  فوق مكان یابی  

كرده است.
كه قیمت زمین و مسكن به نحو غیرقابل قبول  بدین جهت است 
كه هیچ جوانــی،  صاحبخانه  و بی ســابقه افزایــش یافته بــه طوری 

شدن خود را اینروزها حتی در رؤیا هم نمی بیند.
كه احداث مســكن برای جوانان را  در این شــرایط به نظر می رســد 
كشور دانست. اما چگونه  كالن  باید یكی از اولویتهای برنامه ریزی 

كرد؟ به دو صورت معمول: می توان جوانان را صاحب خانه 
 1- اجاره به شرط تملیك،

 2- خرید اقساطی
در هر دو این حالتها قیمت مسكن باید  با درآمد جوانان همخوانی 
كه هــر یــك از متقاضیان بــا توجه به  داشــته باشــد. بدیهــی اســت 
سقف درآمدی خود می توانند در نوع و مكان و ابعاد مسكن مورد 
درخواست خود انتخاب داشته باشند. اما این انبوه مسكن را چه 
كالن انبوه مســكن  كســی باید تولیدكند؟ بدون شــك ســرمایه گذار 
جوانــان، بایــد دولــت باشــد. دولتهــا مســئول ایجــاد واحدهــای 

مســكونی برای آغاز تشــكیل زندگی جوانان هســتند. اهمیت این 
كمتر از ایجاد امكانات بهداشتی و یا اشتغال زایی نیست.  مســئله 
كه ســرپناه ندارد  كردیم، جوانی  كه برای جوان شــغل ایجاد  فرضا 
نمی تواند آرامش ذهنی و اســتقالل فكری داشته باشد. در نتیجه 
كار و شــغل خــود نیزدچــار تزلــزل و دغدغــه اســت و نمی توانــد  در 
مسئولیتهای كاری خود را به نحو شایسته و كامل به انجام برساند 
كشور دچار ضرر و بحران خواهد شد. لذا  كل جامعه و  و در نتیجه 
ج و به عنوان  كاالی سرمایه ای خار كه مسكن از صورت  الزم است 

كاالی مصرفی و یكی از نیازهای اولیه زندگی به آن نگاه شود.



37
37  

ن
گرا

اد
م آب

پیا

37
37

37
37

37
  

ن
گرا

اد
م آب

پیا

دولتهــا می تواننــد و بایــد ضمــن ســرمایه گذاری )غیرانتفاعــی( بــر 
روی مســكن جوانان، براســاس نیاز جامعه و دهكهای جمعیتی، 
انبــوه  صــورت  بــه  را  مســكن  ســاخت  و  تشــخیص  را  نیازمندیهــا 
و هدفمنــد دنبــال نماینــد. ایــن امــر موجــب دلگرمــی و امیــد بــه 
كوشــش بی دغدغه آنها در امر تولید و  زندگی در جوانان و ســعی و 

كشور می شود. شكوفایی اقتصاد 
گــذاری خانه ها با توجه بــه اینكه دولت  در هــر یــك از دو حالت وا
ارزش  بــدون  را  قیمتهــا  می توانــد  اســت،  ســرمایه گذار  و  متولــی 
گــذاری را از  افــزوده بــرای متقاضــی تعییــن نمایــد و اولویتهــای وا

گفته شــد یك  كه  كند این امر همانطور  طریــق امتیازدهــی تعیین 
كل جامعه خواهد  كه نفع آن بــه  ســرمایه گذاری اجتماعی اســت 

رسید.

گرفــت می تــوان  مبحــث  ایــن  از  كــه  نتایجــی   خالصــه 
ح زیر است:  به شر

 (Physiological needs( )1. مسكن جزء نیازهای فیزیولوژیكی )جسمانی
اولیه بشر است، این نیازهای اولیه به ترتیب عبارتند از:

1-1 غذا
1-2 پوشاك
1-3 مسكن

1-4 بهداشت
گذران اوقات فراغت  5-1

كاالی  2.مســكن بــه عنــوان یكــی از اجــزاء  نیــاز اولیــه نبایــد بــه 
گــردد؛ بلكه باید یكی از اولویتهای  ســرمایه ای قابل احتكار تبدیل 

برنامه ریزی دولتها باشد.
كه  3. تركیــب ســنی جمعیتــی ایــران در حــال حاضر طوری اســت 
گروه  كه  ایــن نیــاز اولیه )مســكن( برای جوانان بین 20 تا 45 ســال 
ســنی اصلی مولد اقتصادی را تشكیل می دهند، از اهمیت خاص 

برخوردار است و باید در اولویت خاص باشد.
كــه دولــت تدبیــر و امیــد حبــاب قیمــت مســكن را  4. امیــد اســت 
شكسته و حتی االمكان ســاخت مسكن ارزان قیمت برای جوانان 

كار قرار دهد. را در دستور 
5. الگوی مســكن مهر از نظر ایده مورد تحسین است؛ اما در اجرا، 
كه می تواند مورد تجدیدنظر قرار  ایرادهای زیادی بر آن وارد است 

گیرد. گرفته و با شرایط هدفمند در اختیار متقاضیان جوان قرار 
6. در ایجــاد و تولیــد انبــوه مســكن، بخــش خصوصــی و دولتــی 
كننــد و آن را یك  كامــل عمــل  كمــك یكدیگــر و بــا صداقت  بایــد بــا 
كــه تأثیر آن در شادزیســتی  وظیفــه مقــدس ملی و میهنــی بدانند 
و رفع دغدغه های مســكن جوانان، موجب نشــاط جامعه و ایجاد 

خالقیتها و شكوفایی اقتصاد و آرامش جامعه خواهد شد.
7. دســت واســطه ها و دالالن و احتكارگــران مســكن بایــد از ایــن 
كه خریدار  گردد  گذاری ها دقت  كوتاه شــود و در وا پروژه های ملی 

واقعا  مصرف كننده است.
8. با ایجاد مســكن های مناســب ارزان قیمت در روستاها ترتیبی 
كه با سازوكارهای انگیزشی جوان روستازاده به ماندن  اتخاذ شود 
در ســرزمین خــود راغــب و بــه عنوان یــك مولد اقتصــادی از طریق 
كشــاورزی یا صنعتی، موجبات خود اتكایی  و نهایتا توســعه پایدار 

كشور را رقم بزند.
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اشاره:
انجمن شركتهاي ساختماني با تعامل خالق با نهادهاي ذيربط، سعي در ايجاد زمينه هاي الزم به منظور حل مسائل و مشكالت 
فراروي شركتهاي مهندسي پروژه هاي عمراني دارد و در اين موارد سعي مي كند با طبقه بندي عوامل مؤثر در نارسايي ها 
و ناروايي هاي موجود، راه هاي برون رفت از آن را پيشنهاد و در راستاي عملياتي و اجرايي كردن آن از تمامي ظرفيتهاي 
ارتباطي و اجتماعي خويش بهره گيری نمايد. انجمن شركتهاي ساختماني سعي بليغي به كار برده است تا با بررسي دقيق 
فني و علمي همه جانبه در مورد فهارس بها و تعديلها و ضرايب باالسري، منطقه اي و ارتفاع واقعيتهاي موجود را در عرصه 
سازندگي وآبادگري كشور آنگونه كه هست ارائه دهد تا در تعامالت با بخش كارفرمايي كه عمدتًا نهادهاي دولتي و عمومي 
قرار دارد حمايت  منافع ملي  به طور مضمر در تحقيق  منافع صنف كه  از  و  اول  منافع ملي كشور در درجه  از  مي باشند، 
نمايد تا زمينه هاي بهبود،  بهره وري و انجام پروژه هايي را در زمان مقرر فراهم كند. در اين زمينه، موارد، در كميسيونهاي 
تخصصي انجمن از جمله در جلسات هفتگي كميسيون فني مورد نقد و بررسي قرار مي گيرد، انجمن با ايجاد بانك اطالعاتي 
از زنجيره هاي تأمين، قيمتهاي داخلي را از مراكز مختلف دريافت و از طريق محاسبات ميانگين وزني، قيمت متوسط واقعي 
ارائه مي دهد.  برنامه ريزي  و  به سازمان مديريت  ويژه  به  نهادهاي ذيربط  براي  را  آن  و  پيشنهادهاي خودمي گنجاند  در  را 
همكاري و همياري ميان انجمن شركتهاي ساختماني با سازمان مديريت و برنامه ريزي در فضايي كاماًل تفاهمي و ماالمال از 
صداقت و اعتماد انجام پذيرفته و مي پذيرد، به طوري كه اعتماد متقابل اجتماعي موجبات تشكيل سرمايه اجتماعي الزم را 
در طول سالها تعامل و كنش متقابل اجتماعي ميان انجمن و آن سازمان به وجود آورده است، به طوري كه سازمان مديريت 
و برنامه ريزي ارزيابي هاي كارشناسي و تخصصي انجمن را، به عنوان واحد پاية مطالعه و بررسي قرار مي دهد و تا حدودي 
از آن به عنوان شاخص و الگوي الزم براي تهيه قيمتهاي پايه بهره گيري مي نمايند اگرچه اين تعامالت به نقطه قابل اتكاء 
برنامه ريزي و سياستگذاري هاي ملي در تملك دارايي هاي  را فراروي  افق روشني  اعتماد كافي نرسيده است ولي  و قابل 
سرمايه اي به وجود آورده است كه روند آن را انجمن بسيار مثبت و آينده آن را براي شركتهاي مهندسي پيمانكار پروژه هاي 
عمراني بسيار مفيد، كارگشا و نويدبخش ارزيابي مي كند. بنابراين اين امكان فراهم شده است تا در محيطي كاماًل صميمانه 
مسائل از نزديك و دوستانه مورد بحث و بررسي كارشناسي قرار گيرد به ويژه اين نگرش در طرفين تعامل به وجود آمده 
است كه همگي ما سرنشينان كشتي كشور هستيم و سرنوشت همه ما به يكديگر متصل و مرتبط است به گونه اي كه براي 
رساندن اين كشتی به ساحل امن بايد به طور همگاني نيروهاي خود را هم راستا و زاويه ديد را براساس منافع ملي تنظيم 
نماييم. بر پايه اين تحليل و براساس اين دليل بود كه مكاتبات انجمن تأثير مضاعفي بر روند اين فرايند گذاشت و  تا راه هاي 
هم كوشي و ارتباط خالق را توسعه بخشيد.  در زير به مكاتبات انجام شده انجمن با معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي 

نظر خوانندگان گرامي ماهنامه پيام آبادگران را جلب مي نماييم.
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دا «  »نام 

ی ای ���رم �ورای عا�ی �  ا

وری   �عاونت ��� ر�ی و�ظارت را��ردی ریا�ت 
 ۱۱/۴/۱۳۹۲�ورخ  ۳۰۳۲۹/۹۲ماره �نا�  :�و�وع

وم و �ھارم سال (  �ی �عد�ل آحاد�ھا ، دوره �ی  ما   )۱۳۹۱شا�ص �ی 
 

 س از سالم و  ا��رام 

اس �یأت  ماره �ن اعالم ��ات � �نا�  ھای سا��ما�ی � �نا�بت صدور  ر ���ن 
و ابال  ۱۱/۴/۹۲�ورخ  ۳۰۳۲۹/۹۲�د�ه ا

�ی �عد�ل آحاد�ھا سال  ت  ۱۳۹۱شا��ھای  ی �دم �ی �و�ی � � ���ن �ی 
ل  با ا نابان ا�یدوار ا�ت � با  �عا ور آ� � �

ی ��مل آید �ا �ل �وژه �ی ا ت
کان   .ا�

�ی سال � ا�  ی شا�ص �ی  �ون ���ن، � ارتباط با 
ای ا�ن ا ی از ا ھار ��� �ی �یا��ی از  � ، �خ �ی ��ارداد و ۱۳۹۱ار  �ی رسا�د، ا

ی �ا دمات، �صا�ح سا��ما�ی و د����د�ی ا ی  و باال�ص ����رات ��مل آ�ده � �خ کاال�،  �ا و و �ی�ه �ی ا وی ا ����ت  �ی �ھا از ی� ز 

ی � رو�د ����رات شا�ص �ی اعالم �ده � ��بت � �ری � ا م �ود  و با  ی دی�� ، دارای ا�تالف �وده � الز�ست ��بت � ر آن ا�دا

ار �ی رسا�د ر ز� را  � ا� م �وارد  �  ی �وارد دارای �فاوت ��ل �و��ی �ی با�د، � ا ���ن � �
ی ا�ن ا ون � �:  

ی �سال  ۵۰ابال�ی با �و� � ا��ا�ش �دود        ۲و       ۴رات ر�د شا�ص ��ول   ���� -۱ کا�وی  ۱۳۹۱�صدی �خ �صا�ح �� وده و  �واب�و 

�ای �م�یات ا�ن ��ول را ��ی �ماید �ن �صا�ح وا  .�ی�ه �ی تأ

ی � سال -۲ و �ه و ��آورده �ی  وب و � م آن � �خ ر�د شا��ھای ابال�ی م��وظ و تأ��  ۱۳۹۱ا��ا�ش ��ل �و� ر�د�خ  � ر �

رد ی �طا��ت �دا �ا  .ن��دیده  ا�ت و با ر�د �ی�ه �ی ا
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اشاره:
انجمن شركتهاي ساختماني با تعامل خالق با نهادهاي ذيربط، سعي در ايجاد زمينه هاي الزم به منظور حل مسائل و مشكالت 
فراروي شركتهاي مهندسي پروژه هاي عمراني دارد و در اين موارد سعي مي كند با طبقه بندي عوامل مؤثر در نارسايي ها 
و ناروايي هاي موجود، راه هاي برون رفت از آن را پيشنهاد و در راستاي عملياتي و اجرايي كردن آن از تمامي ظرفيتهاي 
ارتباطي و اجتماعي خويش بهره گيری نمايد. انجمن شركتهاي ساختماني سعي بليغي به كار برده است تا با بررسي دقيق 
فني و علمي همه جانبه در مورد فهارس بها و تعديلها و ضرايب باالسري، منطقه اي و ارتفاع واقعيتهاي موجود را در عرصه 
سازندگي وآبادگري كشور آنگونه كه هست ارائه دهد تا در تعامالت با بخش كارفرمايي كه عمدتًا نهادهاي دولتي و عمومي 
قرار دارد حمايت  منافع ملي  به طور مضمر در تحقيق  منافع صنف كه  از  و  اول  منافع ملي كشور در درجه  از  مي باشند، 
نمايد تا زمينه هاي بهبود،  بهره وري و انجام پروژه هايي را در زمان مقرر فراهم كند. در اين زمينه، موارد، در كميسيونهاي 
تخصصي انجمن از جمله در جلسات هفتگي كميسيون فني مورد نقد و بررسي قرار مي گيرد، انجمن با ايجاد بانك اطالعاتي 
از زنجيره هاي تأمين، قيمتهاي داخلي را از مراكز مختلف دريافت و از طريق محاسبات ميانگين وزني، قيمت متوسط واقعي 
ارائه مي دهد.  برنامه ريزي  و  به سازمان مديريت  ويژه  به  نهادهاي ذيربط  براي  را  آن  و  پيشنهادهاي خودمي گنجاند  در  را 
همكاري و همياري ميان انجمن شركتهاي ساختماني با سازمان مديريت و برنامه ريزي در فضايي كاماًل تفاهمي و ماالمال از 
صداقت و اعتماد انجام پذيرفته و مي پذيرد، به طوري كه اعتماد متقابل اجتماعي موجبات تشكيل سرمايه اجتماعي الزم را 
در طول سالها تعامل و كنش متقابل اجتماعي ميان انجمن و آن سازمان به وجود آورده است، به طوري كه سازمان مديريت 
و برنامه ريزي ارزيابي هاي كارشناسي و تخصصي انجمن را، به عنوان واحد پاية مطالعه و بررسي قرار مي دهد و تا حدودي 
از آن به عنوان شاخص و الگوي الزم براي تهيه قيمتهاي پايه بهره گيري مي نمايند اگرچه اين تعامالت به نقطه قابل اتكاء 
برنامه ريزي و سياستگذاري هاي ملي در تملك دارايي هاي  را فراروي  افق روشني  اعتماد كافي نرسيده است ولي  و قابل 
سرمايه اي به وجود آورده است كه روند آن را انجمن بسيار مثبت و آينده آن را براي شركتهاي مهندسي پيمانكار پروژه هاي 
عمراني بسيار مفيد، كارگشا و نويدبخش ارزيابي مي كند. بنابراين اين امكان فراهم شده است تا در محيطي كاماًل صميمانه 
مسائل از نزديك و دوستانه مورد بحث و بررسي كارشناسي قرار گيرد به ويژه اين نگرش در طرفين تعامل به وجود آمده 
است كه همگي ما سرنشينان كشتي كشور هستيم و سرنوشت همه ما به يكديگر متصل و مرتبط است به گونه اي كه براي 
رساندن اين كشتی به ساحل امن بايد به طور همگاني نيروهاي خود را هم راستا و زاويه ديد را براساس منافع ملي تنظيم 
نماييم. بر پايه اين تحليل و براساس اين دليل بود كه مكاتبات انجمن تأثير مضاعفي بر روند اين فرايند گذاشت و  تا راه هاي 
هم كوشي و ارتباط خالق را توسعه بخشيد.  در زير به مكاتبات انجام شده انجمن با معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي 

نظر خوانندگان گرامي ماهنامه پيام آبادگران را جلب مي نماييم.
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شماره: 47394 - 92

پيوست:

شماره ثبت: 94

 .ا�مال ن��دیده ا�ت و شا�ص ابال�ی �واب�و ��ی با�د ۲۰� �خ شا�ص ��ل ۱۳۹۱ا��ا�ش �خ کا�ی و �را�یگ �سال -۳

 ۱۳۹۱�ه �ی واق�ی ا�جام �ده � اساس بار�� �ی �یا��ی � سال و � ا�تناد �ی ) ����ت �ھای ابن�ه ۲۸��ل ( ��ل �مل  و��ل -۴

 �صد را�شان �ی د�د  ۴/۲۵�صدی �ی با�د و ا�ن � حا�ی ا�ت � شا�ص �ی ابال�ی ����ر  ۷۰دارای ر�د �دود 

ر ا�ت و �خ �صا�ح ا�ن ��ول �ندرج �  ۲۵و    ۲۴و     ۲۳و     ۱۵و   ۱۱و      ۱۰ با�و� � ای��ه �خ �صا�ح � شا�ص ��ول  -۵ تأ��ر �ذا

���ن �طا��ت دا��ه و �ی�ن ا�تالف ��ل �و��ی � شا��ھای ابال�ی مال��ه �ی    ۱۳۹۲����ت �ھای سال 
با ��ھای پ���ھادی ا�ن ا

���ن ر��ه ا�تال
ف ���وط � اطالعات �وژه ��و� و�و� � �حا��ه شا��ھای �عد�ل  � �و�ط ��دد، با�ر�ی ��مل آ�ده، � ��� ا�ن ا

 �عاونت ���رم ��� ر�ی و �ظارت را��ردی 

�ی با�د، � ا�ن  ارتباط الز�ست �ر�ی �ی ����ط �و�وع � ��وص �وژه ��و� ��مل آید، ��� � ای��ه �وژه ��و� �ورد ا��فاده  

کان �ذ� ��ی ��دد  �عاونت ���رم �ح��ل �و�وع ا�
 .��� ر�ی و �ظارت را��ردی  ��ل د��ر�ی ��ی با�د، �ذا 

م عا�ل ��مل آور�د  :با�و� � �وارد�وق ا�ذ�� ا�تدعا دارد   د��ور ��مایند ��بت � ا�جام �وارد ز� ا�دا

���ن ��ار ��رد �تی�ی ا�خاذ ��مایند � ���ه ای از �وژه ��و� �ورد ا��فاده � -ا�ف
 .�حا��ه شا��ھای �عد�ل �ا�تیار ا�ن ا

���  اطالعات ���وط � �عاونت ���رم ( ��بت  � ا�مال �ی�ه �ی واق�ی �خ �صا�ح ، د����د ��روی ا�سا�ی ، �خ سا��ی ما��ن آالت -ب

 .�مایند� ا��ساب شا��ھای �عد�ل ،م��وظ ) ر�ی و �ظارت را��ردی ارسال ��دیده ا�ت 

کاری و ��ن �نایت آن �ورای عا�ی ���رم  و  د��ورات �سا�دی � صا� �ی ��مایند �ھایت ���� را دارد  . از ��

 
 با �قد�م ا��رامات ���ه

 ��و��� مل�یا�ی ��د           
 رئ�س �یأت �د�ه               

نجمن ت ا
تبا مکا

م
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نجمن ت ا
تبا مکا

اوست پایدار

گفتن روا نبود اینگونه رفتن/چه می توان 
بــا دریغ و تأســف خبر درگذشــت مظلومانه مرحوم مهندس جعفر ممقانــی زاده بنيانگذار 
شــركت ســاختمانی و راهســازی مراغ در حين انجام فعاليتهای عمرانی در منطقه مهران 
كردیــم. این مصيبت بزرگ را به خاندان محترم آن مرحوم و جامعه مهندســی  را دریافــت 
كشــور تســليت عرض می نمایيــم. برای آن مرحوم غفــران الهی و بــرای بازماندگان صبر و 

شکيبایی مسئلت داریم.
كاركنان انجمن شركتهای ساختمانی هیأت مدیره، بازرسان و 
رسته آب انجمن شركتهای ساختمانی
هیأت مدیره، بازرسان و مدیرعامل شركت تضمین شركتهای ساختمانی

اوست پایدار

جناب آقای مهندس عباس دانه پاش
مدیرعامل محترم شركت مهندسان مشاور بینا

كردیم. ایــن مصيبت را به  گرامــی جنابعالی را دریافــت  بــا دریــغ و تأســف درگذشــت مادر 
حضرتعالی و خانواده محترم آن مرحومه تسليت عرض می نمایيم. برای آن عزیز درگذشته 

غفران الهی و برای بازماندگان صبر و شکيبایی مسئلت داریم.
هیأت مدیره و بازرسان انجمن شركتهای ساختمانی

اوست پایدار 

جناب آقای مهندس محسن فتوحی

مدیرعامل محترم مهندسان مشاور تهران سحاب

با دریغ و تأسف خبر درگذشت شادروان آقای فتح اهلل فتوحی پدر گرامی آنجناب را دریافت 
كردیم؛ این مصيبت را به جنابعالی و خانواده محترم تســليت عرض می نمایيم. برای آن 

مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکيبایی مسئلت داریم.

هیأت مدیره و بازرسان انجمن شركتهای ساختمانی
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گرد   پا
كوتاه برای انسان  از فشار ناشی از باال رفتن از پله ها  گرد در راه پله ها، زمينه ساز فراغتی  پا

گرد در مجله...... است و این پا

كميسيون انتشارات    

 
 

ک هم داشت  چمدانش را بسته بودیم؛ با خانه سالمندان هم، هماهنگ شده بود؛ یک سا
با یک قرآن كوچک،  كمی نان روغنی، آبنات قيچی و كشمش؛ چيزهایی شيرین، برای شروع 

آشنایی.
كه نشســتم نميشــه بمونم،  گوشــه هم  كه چيز زیادی نمی خورم، یک  گفت: مادر جون، من 
گفتــم: مادر مــن، دیر می شــه، چادرتون هم آماده ســت،  دلــم واســه نــوه هام تنگ می شــه!  
كــه اصــال منــو نمی شناســند! و ادامــه داد: آخــه اونجــا  كيــا منتظرنــد؟ اونــا  گفــت:  منتظرنــد.  
كار ندارم؛ اصــال، دیگه حرف نمی زنم.  كه اینجا به كســی  مادرجــون، آدم دق می كنه هــا، من 
گفتــم: آخه مادر مــن، شــما داری آلزایمر می گيــری؛ همه چيزو  خوبــه؟ حــاال می شــه بمونم؟  
فراموش می كنی.  گفت: مادر جون، این چيزی كه اسمش سخته رو من گرفتم، قبول؛ تو چی؟ 
كودكی  كشيدم، حقيقت داشت، همه  كردی دختركم؟!  خجالت  تو چرا همه چيزو فراموش 
كرده بودم. اون بخشــی از  كرده بود، فراموش  كه نثــارم  و جوانــی ام؛ و تمــام عشــق و مهری را 
كــرده ام.  زنگ زدم  هویــت و ریشــه و هســتی ام بود، و راســت می گفــت، من همــه را فراموش 
كردن به خنده نشســته برلبهــای چروكيده و  كــه نمی رویم. توان نگاه  بــه خانه ســالمندان، 
كردم؛ قرآن و نان روغنی و... همه چيزهای شيرین  كش را باز  نگاه مهربانش را نداشتم. سا
دوباره در خانه بودند. آبنات قيچی را برداشــت گفت: بخور مادر جون، خســته شــدی هی بســتی و باز كردی؛ دستهای چروكيدشو بوسيدم و گفتم: مادر 
كه چيزی یادم نمی یاد. یعنی شــاید  گفت: چی رو ببخشــم مادر، من  كرد و  ک  گوشــه روســری اش پا كن.  اشــکش را با  كن، فراموش  جون ببخش، حاللم 
گرفتم؟ آل چی... جل الخالق، چه اسمهایی می زارن این دكترا، روی دردهای مردم. طاقت نگاه بزرگوار و اشکهای نجيب و  گفتی چی  فراموش می كنم! 
موی سپيدش را نداشتم؛  در حاليکه با دستهای لرزانش، موهای دخترم را شانه می كرد زیر لب می گفت: من كه ندارم ولی گاهی چه نعمتيه این آلزایمر!! 

حکایت آلزایمر

كاش حقیقت داشت
كــن برنــده یــک مســابقه شــدی و جایزه ات  تصــور 
كــه بانــک هــرروز صبح یک حســاب بــرات باز  اینــه 
می كنــه و تــوش هشتادوشــش هزاروچهارصــد دالر 
پــول می گــذاره ولــی دوتــا شــرط داره: یکــی اینکــه 
كنــی، وگرنه هرچی  ج  همــه پول را باید تا شــب خــر
اضافــه بيــاد ازت پــس می گيرنــد. نمی تونــی تقلــب 
كنــی و یــا اضافه پول را به حســاب دیگــه ای منتقل 
كنــی. هــرروز صبح بانــک برات یک حســاب جدید 
بــا همــون موجــودی بــاز می كنه. شــرط بعــدی اینه 
كــه بانــک  می تونــه هروقــت بخــواد بــدون اطــالع 
قبلــی حســابو ببنــده و بگــه جایزه تموم شــد. حاال 
بگــو چــه طــوری عمــل  می كنی؟ زمــان زیــادی برای 
پاســخ به این سوال نياز نيســت...... همه ما این 
حســاب جادویــی را در اختيــار داریــم: زمــان. این 
حســاب بــا ثانيه هــا پــر می شــه. هرروزكــه از خواب 
بيدار می شــيم هشتادوشــش هزارو چهارصد ثانيه 
كه می خوابيــم مقداری  بــه ما جایــزه ميدن و شــب 
كــه مصــرف نکردیــم نمی تونيم بــه روز بعد منتقل  را 
كه زندگــی نکردیم از دســتمون  كنيــم. لحظه هایــی 
رفته.دیروز ناپدید شده. هرروز صبح جادو  می شه 
و هشتادوشــش هزاروچهارصــد ثانيــه در اختيار ما 
كه مــن و تو فعــال از این  قــرار می گيــره. یــادت باشــه 
نعمــت برخورداریــم ولــی بانــک می تونــه هروقــت 
بخواد حسابو بدون اطالع قبلی ببنده. ما به جای 
اســتفاده از موجودیمــون نشســتيم بحــث و جــدل 
كــه  می كنيــم و غصــه می خوریــم. بيائيــم از زمانــی 
برامــون باقــی مونــده بيشــترین و بهترین اســتفاده 

رو ببریم.

آرزوی كودكانه
كه  گردانش می گویــد مطلبــی بنویســند از آرزوهایشــان، از آنچه  می بــه شــا

ّ
در دبســتانی، معل

می خواهند خدا برایشان انجام دهد. هر چه دل تنگشان می خواهد بنویسند و از خدایشان 
كوچکشــان، شــروع به  گردان مداد در دســتان  كــه آن را برایشــان انجــام دهد.شــا بخواهنــد 
كاغذ روان می سازند، گویی  نوشــتن می كنند و آرزوهای ریز و درشــت را از درون سينه بر روی 
كه فرصتی یافته بودند  كوچکشان تنگ بود و آرزوها دیگر در النۀ دل نمی گنجيد و اینک  دل 
كيفش  كرد و در  كاغذها را جمع  كاغذ می دویدند. آموزگار  از آن تنگنا خارج می شدند و روی 
كه بروند؛ به خانه هایشان، نزد پدر و مادرشان و خودش  گفت  گردان را  گذاشت و سپس شا
كارها به پایان رسيد، نگاهی به مقاله ها  كارهای خانه برســد و چون  نيز روانۀ منزل شــد تا به 
م 

ّ
انداخــت تــا نمــره ای بر پایين صفحه بگذارد تا هــر یک از دانش آموزانــش بدانند در نظر معل

چقدر نوشته شان ارزشمند بوده است. یکی از برگه ها او را سخت منقلب ساخت و عواطفش 
برانگيخته شد و اشکش سرازیر گشت.همسرش در همان لحظه وارد شد و دید كه سرشک 
از دیدۀ وی جاری اســت.  پرســيد، "چی شــده؟  اندوهگينی!"  زن جواب داد، "این انشــاء را 
گردانم نوشته است.  گفتم آرزوهایشان را بنویسند و او اینگونه نوشته  بخوان؛ امروز یکی از شا
كاغذ را برداشت و خواند.  متن انشاء اینگونه بود:"خدایا،  ک است."مرد  است. چقدر دردنا
می خواهم آرزویی داشــته باشــم كه مثل هميشه نباشــد؛ مخصوص است. می خواهم كه مرا 
به تلویزیون تبدیل كنی.می خواهم كه جایش را بگيرم.  جای تلویزیونی را كه در منزل داریم 
كــه جایی مخصوص خودم داشــته باشــم و خانواده ام اطــراف من حلقه  بگيــرم.  می خواهــم 
كه مركز توّجه باشــم و كه حــرف می زنم مرا جــّدی بگيرند؛ می خواهم   بزنند.می خواهــم وقتــی 
 بی آن كه سؤالی بپرسند یا حرفم را قطع كنند بگذارند حرفم را بزنم.  دلم می خواهد همانطور 
كننــد.  دلم  كــه وقتــی تلویزیــون خــراب اســت و بــه آن می رســند، بــه من هــم برســند و توّجه 
كار برمی گردد، حتی وقتی كه خســته است، قدری با من باشد.   می خواهد پدرم، وقتی از ســر 
و مادرم، وقتی غمگين و ناراحت اســت، به جای بی توّجهی، به ســوی من بياید.  و دوســت 
كنند ... دوســت دارم خانواده هر از  كه با من باشــند با یکدیگر دعوا  دارم، برادرانــم بــرای این 
گاهی همه چيز را كنار بگذارند و فقط وقتشان را با من بگذرانند.  و نکتۀ آخر كه اهميتش كمتر 
از بقيه نيســت این كه مرا تلویزیونی كن تا بتوانم آنها را خوشــحال و ســرگرم كنم.  خدایا، فکر 
نکنم زیاد چيزی از تو خواسته باشم.  فقط دوست دارم مثل هر تلویزیونی زندگی كنم."انشاء 
كی اند!"  زن  به پایان رسيد.مرد نگاهی به همسرش انداخته گفت، "عجب پدر و مادر وحشتنا

گفت، "این انشاء را پسرمان نوشته است!" گرفت و  سرش را باال 
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عجایب هفتگانه جهان

معلمی از دانش آموزان خواســت تا عجایب 
هفتگانــه جهــان را فهرســت وار بنویســند. 
كردنــد.  دانــش آمــوزان شــروع بــه نوشــتن 
كرد. با  معلم نوشــته های آنان را جمع آوری 
آنکه همه جواب ها یکی نبودند، اما بيشــتر 
دانش آمــوزان به مــواردی مانند اهرام مصر، 
كليســای سن پيتر  كانال پاناما،  تاج محل، 
و دیوار چين اشاره كرده بودند. اما در ميان 
نوشته ها، یادداشتی متفاوت و تأمل برانگيز 
كرد.دانش آموزی  نظر معلم را به خود جلب 
نوشــته بــود: »بــه نظر مــن عجایــب هفتگانه 
جهــان عبارتنــد از: لمــس كردن، چشــيدن، 
دیدن، شــنيدن، احساس كردن، خندیدین 
و عشــق ورزیدن«آری عجایب واقعی همين 
كه مــا آنها را ســاده و  نعمت هایــی هســتند 

معمولی می انگاریم.

اصطالح قوام آمدن به معنی سفت شدن و جا افتادن غذاست. اما این اصطالح 
حکایتی دارد كه شنيدنی است. روزی به قوام السلطنه گزارش می رسد كه ماست 
گران شده است و ماست بندها قيمت ماست را به كيلویی 1 ریال افزایش داده اند. 
قوام السلطنه می گوید ماست كيلویی 10شاهی است و هركه گران تر بفروشد جریمه 
می شود.ماســت بندها برای اینکه جریمه نشــوند قيمت را 10شــاهی می كنند ولی 
كــه در آن آب می افزودند و رقيق  دو نوع ماســت عرضه می كنند. ماســت »قوامــی« 
می كردند و حالتی شبيه دوغ داشت و كيلویی 10 شاهی بود و ماست سفت و خوب 
كه آن را در پستوی مغازه نگه می داشتند و به مشتریان ویژه و مورد اعتماد كيلویی 
1 ریال می فروختند. این خبر به قوام می رســد؛ او با لباس مبّدل به بازار می رود و از 
یك لبيناتی 10 كيلو ماست برای خرید می خواهد. فروشنده می گوید: ماست خوب 
بدهم یا ماست قوام؟قوام السلطنه می گوید: ماست قوام بدهيد. فروشنده ده كيلو 
ماســت قــوام یا به بيانی بهتر، دوغ را وزن می كند و بــه او می دهد.قوام به ده مغازه 
دیگر می رود و همين نوع خرید را انجام می دهد. سپس به گزمه ها دستور می دهد 
كــه در ده ميــدان شــهر تهران وســایل فلك كردن )بســتن پا به چوبی افقــی و زدن 
بــا تركه چوبــی به كف پای فرد( برپا كنند.در ســاعت 8 صبح ده فروشــنده متقلب 
)ماســت قوام( را حاضر می كنند و به چوب فلك می بندند و فلك می كنند. ســپس 
دستور می دهد پاچه شلوار فروشندگان ماست رقيق را با بند محکم ببندند  و آنها 
كنند و از باال هم شلوارشــان را  كرده بودند ســروته آویزان  كه علم  را از ســتونهایی 
محکم با ریســمانی ببندند و به جارچی می گوید به همه ماســت بندها بگویيد در 
ميادین شهر نزدیك به مغازه خود حاضر شوند و ماست قوام را از نزدیك مشاهده 
كنند.ســاعت 6 ماســت بندها آنچه را كه در شلوار فروشــندگان ماست قوام مانده 
بود با درآوردن شــلوار فروشــندگان متقلب به جمعيت نشان می دهند كه تبدیل 
به ماســت چکيده شــده بود.قوام الســلطنه می گوید: ماســت قوام این اســت كه 
می بينيد و ســپس فروشندگان متقلب را از ســتون پایين می آورند. از آن روز به بعد 
»قوام آمدن« در آشپزی رایج شد و مراد آن است كه بگذاریم آب غذا گرفته شود یا 

بگذاریم غذا »قوام« بياید.

شأن ورود واژه »قوام آمدن«
 به ادبیات محاوره ای

پل سازی و رسیدن به مشتركات
كــره بایــد بتوانیــم از شــیوه ها و تكنیكهــای پل ســازی بــه خوبــی بهــره ببریــم.  در مذا
اختالفــات  بــه  تنهــا  نــگاه می كننــد  یكدیگــر  بــه  انســانها  كــه  گاهــی وقتهــا هنگامــی 
كــه چگونه  كــره ایــن اســت  می اندیشــند. یكــی از بحثهــای مهــم در روانشناســی مذا
بتوانیــم بــا فهم مشــتركات به پل ســازی برســیم. حتی ممكن اســت طــرف مقابل به 
كره كننده  گاه نباشــد و از این رو به اختالفات بیاندیشــد. هنر یك مذا این مشــتركات آ
كه مشــتركات اعــم از موضوعــات مشــترك، دغدغه های مشــترك و  موفــق ایــن اســت 
كنــد و خــوب بتوانــد روی آن مدیریت داشــته باشــد.  ارزشــهای مشــترك را برجســته 
پل ســازی  می تــوان  بهتــر  شــوند  شــناخته  و  گیرنــد  صــورت  مشــتركات  ایــن  وقتــی 
كــرد و در ایــن پل ســازی می تــوان بــه خیلــی از مســائل  عمیق تــر و روشــن تر برســیم. 
كــه  گــر قصــد داشــتیم  كــه ا كــره ایــن اســت  یكــی از بحثهــای مهــم در روانشناســی مذا
كنیــم از چــه مهارتهایــی بایــد برخــوردار باشــیم؟ كار  پــل بســازیم و روی مشــتركات 

گرفتن امتیاز  بحث دیگر این است كه وقتی پل را ساختیم و به مشتركات رسیدیم برای 
بیشتر چه مهارتهایی باید داشته باشیم و چه باید بكنیم؟ توازن و تعادل میان این دو 
كه نباید در این دو دچار افراط و تفریط شد. ضمن اینكه  خیلی مهم است؛ به این معنا 
گاه باشیم كه هم در ُبعد پل سازی و هم در ُبعد كسب امتیاز مؤلفه های فرهنگی و اطالع  آ
مــا از آنهــا در نوع برخورد و رفتار و نوع پاســخدهی ما به این تكنیكها متفاوت اســت.
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  به نظر شما بخش خصوصی چه تعریفی دارد؟ 
كه دولت هیچگونه نقشی  تشكلها و مجموعه های اقتصادی 
در ســاختار آنهــا چــه به طور آشــكار یا پنهان نداشــته باشــد را  

می توان بخش خصوصی نامید.

  اقتصاد ایران تا چه اندازه به سمت خصوصی سازی 
پيش رفته اســت و آیا آینده روشــنی را می تــوان برای بخش 

خصوصی متصور شد؟ 
متاســفانه عالرغــم تبلیغات زیاد، اقتصاد ما بیشــتر به ســمت 
گــر بــه  دولتــی بــودن و شــبه دولتــی بــودن حركــت  می كنــد. ا
كید مقامات باالی كشور،   30 سال گذشته نگاه كنیم، عالرغم تا
هیچگونــه پیشــرفتی در زمینــه خصوصی ســازی نداشــته ایم. 
چنانكه قانون تدوین شــده در جهت خصوصی ســازی به اجرا 
درآیــد و اراده و عــزم ملــی بــرای انجــام واقعــی آن وجود داشــته 

باشد مطمئنا آینده بسیار روشنی پیش رو خواهیم داشت.

  آیا انجمنها و تشکلها در رسيدن به مطالبات قانونی 
اعضــای خود موفــق بوده اند؟ با چــه راهکارهایی می توان 

گروهها را افزایش داد؟ تاثيرگذاری تالش این 
گر در یک یا دو مورد موفق به اخذ  متاسفانه پاسخ منفی است. ا
مطالبات خود شده باشند در موارد بسیاری در هفت خوانهای 
 بروكراســی با مشــكالت دســت و پنجه نرم  می كنند و به جایی

 ن می رسند. باید به ارزش افزوده چنین تشكلهایی بها داده 
ج نهاد و  شــود. نظر آنها را به عنوان اندوخته ســالها فعالیت ار
كارهایــی آنها را در برابــر ســازمانها و نهادهای دولتی  بــا ســاز و 
كرد. تا تشــكلها نیز با بــاور و اطمینانی  و شــبه دولتــی توانمند 
 كه به حمایت خود توســط نهادهای ذیربط دولتی  می رســند

گام بردارند.   رو به جلو 

بــه نتيجــه  گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصــی  آیــا    
مطلوبی خواهد رســيد؟ جایگاه تشکلهای حرفه مند را در 

گفتگوی دولت و بخش خصوصی چگونه می بينيد؟ 
كنون شاهد بوده ایم هیچگونه ثمره و امیدی به بار نیاورده  آنچه تا

است. در حالی كه: به عمل كار برآید، به سخن دانی نیست

  به نظر شما با در نظر داشتن درجه اولویت فعاليتهای 
اجرایــی شــركتهای پيمانــکاری طرحهای عمرانی در ســال 
1391، تهدیدهــای پيــش روی شــركتهای ســاختمانی، بــه 

ترتيب اولویت چه مواردی بوده اند؟ 
كه  بزرگتریــن مشــكل از هم پاشــیده شــدن شــركتهایی اســت 
كار دارنــد و خودتحریمی هــا هــم در  تــا 40 ســال ســابقه   30  
كنــار بیشــتر از تحریمهــای بیگانــه به مشــكالت افزوده اســت. 
گیری از  میلیاردها دالر سرمایه  اولویت پایه ای و اساسی بهره 
كوشــش الزم كه بــرای حفــظ آنها   گران ســنگ انســانی اســت 
كه نادیده انگاشــته   نمی شــود. نیروهای باتجربه و متخصص 
كردن در  كار  شــده اند و تــا حــدودی انگیــزه تــالش و مانــدن و 

كشور را از دست داده اند.    

كارفرما اجرای   كه فعاليتهای آن از نوع   EPC  است و در حال حاضر به عنوان  گاز ایران است، شركتی  شركت توسعه آب و 
 خط انتقال گاز دماوند - فيروزكوه ) C (، گازرسانی به صنایع مرحله 99 ) PC (، خط انتقال گاز 48 و 56 پنجم تهران ) PC ( و
گاز در مقابل زلزله )PC( را در تهران و حومه آن بر عهده دارد. با خانم اعظم شریفی مدیر بازرگانی   مقاوم سازی تاسيسات 
كوتاهی درباره بخش  گفتگوی  كه در اغلب همایشها و جلسات انجمن شركتهای ساختمانی حضور دارند،   شركت مذكور 
كوتاه جلب   گفتگــوی  كــه نظر خواننــدگان محترم ماهنامه را بــه خواندن این  خصوصــی و تشــکلهای موجــود در آن داریــم 

می نمایيم.

وگتفگ

مدݥݥیر بازرگانی شركت توسعه آب و گاز ایران :

لزوم بها دادن به ارزش افزوده تشكلها 
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29 مــرداد- عبــاس آخونــدی در جمــع خبرنــگاران در پاســخ بــه 
پرســش در خصــوص افزایــش قیمت مســكن مهر، اظهار داشــت: 
خ قبلی  هیــچ افزایش نرخی را در مســكن مهر نداریــم و با همان نر

كند. پروژه ها ادامه پیدا می 
وی در خصــوص آزادراه تهــران شــمال، اظهارداشــت: ایــن پــروژه 
كنیــم، ضمــن آنكــه كار داریــم و حتمــا پیگیــری مــی   را در دســتور 

ســاختار  و  مدیریتــی  ســاختار  اصــالح  آن  بخــش  تریــن  اصلــی   
كه باید بررســی شــود، در غیرایــن صورت در  ســرمایه گذاری اســت 
زمینــه مهندســی مشــكلی نداریم.وزیــر راه و شهرســازی بــا بیــان 
اینكه قول می دهم در دوره مسئولیت بنده آزادراه تهران - شمال 
كنار  گفت: قــرارگاه خاتم از این پــروژه  افتتــاح شــود، در عیــن حال 
گذاشــته نمی شــود و مــا هیچ تصمیمــی در این خصــوص نداریم.
كــه پــروژه هــای موجــود تامیــن اعتبــار شــده اســت،  وی بــا بیــان 
 اظهار داشت: تمام سیاست های قبلی در حوزه مسكن پیگیری 
می شود و به زودی مناقصه ساخت فاز دوم فرودگاه امام خمینی 

كرد. )ره( را برگزار خواهیم 
ح جامــع حمل و نقل هم انجام  كرد: احیای طر آخونــدی تصریح 
كنون انجام شــده و ســه فاز بعدی آن در  كه دو فاز آن تا می شــود 
حال بررسی است كه به زودی تمام می شود. وزیر راه و شهرسازی 
گفــت: قرادادهای اجاره  در خصــوص تعزیراتی شــدن بــازار اجاره، 
 بــا دســتور انجــام نمــی شــود و مــا بایــد قوانیــن را مــورد بازنگــری
 قرار دهیم، همچنین در اجرای پروژه های زیربنایی باید ابزارهای 
مالــی جدیــد و مشــاركت بخش خصوصی را توســعه دهیــم.وی با 
كیــد بــر اینكه بــه هیج وجه اعتقــاد به دخالت در بازار مســكن را  تا

ندارم.

از مردم بپرسیم تورم زیاد را می خواهید 
یا مسكن مهر را؟

4 شــهریور- وزیــر راه و شهرســازی بــا بیــان این كــه مــردم بایــد بیــن 
گفــت: مســكن  كننــد،  تــورم و ادامــه مســكن مهــر یكــی را انتخــاب 
كــه بایــد قــاچ شــده و  مهــر یــک ســیب بســیار زبیــا معرفــی شــده 
گــزارش تســنیم، عبــاس آخونــدی  در  كرد.بــه  كالبدشــكافی  آنــرا 
گفت وگــوی ویــژه شــبكه دو بــه تشــریح برنامه هایــش در  برنامــه 
گرامیداشــت  حوزه راه، مســكن و شهرســازی پرداخت.آخوندی با 
یــاد شــهیدان رجایــی و باهنــر و بــا بیــان این  كــه بایــد بــه دنبــال 
تولیــد  درصــد   10 زیــرا  باشــیم  حمل ونقــل  كار  و  كســب   توســعه 

ناخالــص ایــران مربــوط بــه ایــن بخــش اســت، افــزود: افــراد زیــادی 
ریلــی  فعــال هســتند و حمل ونقــل  بــار و مســافر  در حمل ونقــل 
نیــز ســهم باالیــی در اشــتغال دارد، بنابرایــن بایــد فضــای مناســب 
كشــور فراهــم شــود.وی  كار ایــن بخش هــا در  كســب و  بــرای توســعه 
بــا بیــان این كــه در حــوزه شهرســازی عدالــت جغرافیایــی در تمــام 
كــرد: در ایــن بخش باید  كار دارد، تصریــح  پهنــه ایــران را در دســتور 
كشــور را پوشــش دهیم.وزیر راه  بتوانیم تمام شــهرها و روســتاهای 
و شهرســازی بــا بیــان این كــه در حــوزه مســكن نیــز بایــد بــرای تولیــد 
یــک نــوع مســكن پایــدار متكــی بــر درآمــد خانوارهــا برنامه ریــزی 
دقیقــی انجــام دهیــم.در حــال حاضــر بیــش از 40 درصــد افزایــش 

كشــور منبعــث از مســكن مهــر اســت. پایــه پولــی 
كنــون بیــش از 38 هــزار میلیــارد تومــان از منابــع  گفتــه وی، تا بــه 
بانــک مركــزی بــه پــروژه مســكن مهــر تزریــق شــده و 12 هــزار میلیارد 
ح تزریــق شــود.آخوندی بــا بیــان  تومــان دیگــر بایــد بــه ایــن طــر
كنیــم و از آنهــا بپرســیم  گفت وگــو  این كــه بنابرایــن بایــد بــا مــردم 
دولــت  گفــت:  را،  مهــر  مســكن  یــا  می خواهیــد  را  زیــاد  تــورم   كــه 
را ح هایــی  طر چنیــن  آیــا  كــه  دارد  قــرار  انتخــاب  ایــن  برابــر   در 

 ادامه دهد یا خیر؟ 

نگاهم به مسكن شهروندی است
كــه البتــه منبــع آنــرا اعــالم نكــرد  وزیــر راه و شهرســازی در آمــاری 
گفــت: در 8 ســال اخیــر قیمــت مســكن 800 درصــد و زمیــن 500 
درصــد افزایــش یافتــه اســت،  مســكن مهــر، نمــاد یــک مداخلــه 
تاریــخ  طــول  در  اســت.  اقتصــاد مســكن  در  بی ســابقه  و  عظیــم 

نداشــته ایم.  را  مداخلــه ای  چنیــن  ســابقه  ایــران  مســكن 

تصمیمات  دكتر آخوندی برای مسكن مهر
یم انده ا خو شما  ای  رب
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گفت: دولت  ســابق و جدید وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
كردند  كار خود را شــروع  جنــاب  آقــای دكتر روحانــی در مقطعــی 
كشــور با مشــكالت پیچیــده ای روبه رو اســت و هم در بخش  كه 
داخــل مخصوصــا در بخــش اقتصــاد و بــه طــور ویــژه در بخــش 
كشــور با  زندگــی و معیشــت مــردم و هــم در بخش هــای توســعه 
كشــوری زندگــی  مشــكالتی روبــه رو هســتیم. وی افــزود: مــا در 
كــه همــواره در تاریــخ درخشــیده بنابرایــن عالقه منــد  می كنیــم 
كــه ایــران همچنــان درمنطقه و  كنیــم  هســتیم و بایــد خدمتــی 
كند.وی  دنیا ســربلند باشــد ایرانــی به ایرانی بودن خــود افتخار 
كه مردم بــه این كه ایــن دولت امید  ادامــه داد: مهــم این اســت 
كه مشــكالت را  كــه جناب آقــای روحانی موفق شــوند  بســته اند 
از پیــش پــای جامعــه بردارند؛ بنابرایــن باید از امید ایجاد شــده 
كــرد، ضمــن این كــه بایــد از  حراســت و آن را بــه واقعیــت تبدیــل 
كرد و در این  این كه این امید به یاس تبدیل شــود نیز جلوگیری 
راســتا نیازمند حمایت همه دوســتان در مجموعه های مختلف 
كســانی  هســتیم و دولت با تمام وجود و با عشــق و عالقه از همه 
كه در  كــه خــود را عضــوی از این نظــام می دانند، دعــوت می كند 
كند و ما  جهت رفع مشــكالت پیشــنهاد دهند و برنامه ها را نقد 
در دولت نقد دوســتان را یک ودیعــه الهی می دانیم.معاون اول 
رییس جمهــور در ادامه ضمن این كه وزارت ارتباطات و فناوری 
كشــور  اطالعــات را یكــی از مهم ترین و اصلی ترین وزارتخانه های 

كه مســوولیتی پذیرفته، نتواند  گر مجموعه ای  گفت: ا دانســت، 
كند و تحلیل خوبی از آینده بخش خود داشته باشد، ممكن  كار 
گذشــته باشد در همین مسیر  كارهای  اســت همواره دنبال روی 
كه نیازمند تحلیل دقیق اســت وزارت ارتباطات  یكــی از جاهای 
و فنــاوری اطالعــات اســت و مــا در ایــن بخــش در جهــت اداره 
كشــور نیازمند زیرســاخت های اساســی درون بخش ها هستیم.

كرد: مردم چند ســال قبل وقت زیادی را برای  وی خاطر نشــان 
پرداخــت قبض آب و بــرق خود در بانک ها صــرف می كردند، اما 
كه با موبایل و دســتگاه ای تی ام می شــود،  كنون می بینیم  هم ا
كنیم، حجم وسیعی از وقت مردم بدین  این قبوض را پرداخت 
كه بخش وسیعی  شــكل صرفه جویی می شود و مطمئن هستم 
كه وقت بســیاری ارزشــمندی از مردم می گیرد  از ترافیــک تهران 
كار مبنایــی در وزارت ارتباطات حل خواهد شــد باید بررســی  بــا 
كه آیا همه این آمد و رفت ها ضروری اســت یا اینكه به دلیل  كرد 
عــدم ارائــه خدمــات و یــا ســرویس های الزم اســت.جهانگیری 
كــرد: در زمــان آقــای  در بخــش دیگــری از ســخنان خــود اظهــار 
خاتمــی مجموعه هایــی در بحــث دولــت الكترونیک انجام شــد 
ولــی آیــا هنوز ایــن اتفاق افتاده اســت، چــرا باید 500 هزار شــغل 
كنیــم؟ وی بــا بیــان این كــه وزارت ارتباطــات و  در دولــت ایجــاد 
گفــت: در اینجا  كشــور اســت،  فنــاوری اطالعات بخش درآمدی 
درآمد می تواند به معنای واقعی شــكل بگیرد چنانچه تراوشــات 
كــرد. مجموعه ای از  مغــزی جوانــان را می تواند به درآمد تبدیل 

معاون اول رییس جمهور:

اقتصاد كشور به تحرک جدی نیاز دارد

گاز ایران بــه ارزش 60  گفــت:  7شــهریور- بیــژن نامــدار زنگنــه 
میلیارد دالر طی 25 ســال به عمان صادر می شــود. براســاس 
گازی خواهد بود  قیمــت امــروز، بیش از 60 میلیارد دالر ارزش 
كه قرار است از ایران به عمان صادر شود و طبق عمر متعارف 
گازی، عمر این قرارداد 25 ســال خواهد بود. به  قراردادهــای 
گــزارش فــارس بــه نقــل از وزارت نفت،وزیــر نفــت و محمد بن 
حمــد الرمحــی همتای عمانــی   و در جریان ســفر هیات عالی 
گاز  رتبــه عمــان به تهــران، توافقنامه ای را در زمینــه صادرات 
كه بر اســاس آن توافق شــد  كردند  كشــور امضــا  ایــران بــه این 
گاز ایران به عمان در مدت  عملیات احداث خط لوله و صدور 
كوتاهــی اجرایــی شــود.زنگنه در ادامه اظهار داشــت:  بســیار 
كه یک مشــاور ایرانی  ایــن اختیار به من تفویض شــده اســت 

كنــم تــا موضوعاتــی نظیــر امــكان  دارای صالحیــت را معرفــی 
گاز و  پذیــری فنــی و اقتصادی پروژه احداث خــط لوله انتقال 
كند و پس از به نتیجه  همچنین مسیر این خط لوله را بررسی 
رســیدن این بررســی ها، هرچه ســریعتر برای انجــام اقدامات 
گفت: موضوع احداث خط  بعدی وارد عمل شویم.وزیر نفت 
گــون به ســرعت و به دقت  گونا لولــه و طــول آن از مســیرهای 
گیری نهایی  گرفت وبعد از تصمیم  مــورد مطالعه قــرار خواهد 
در خصــوص مســیر عبــور خــط لولــه، عملیــات احــداث آن به 
سرعت آغاز خواهد شد.زنگنه با بیان اینكه درباره موضوعات 
گاز  ح عظیم خط لوله انتقال  مربــوط به تامین منابع مالی طر

ایران به عمان نیز با طرف عمانی صحبت شده است.

وزیر نفت خبر داد 

زش ۶۰ میلیارد دالر به عمان  صادرات گاز ایران به ار
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دانشــجویان و تحصلیكــرده و اســاتید در ســطح بــاال در همین 
راســتا در همین دانشــگاه ها هســتند، بنابراین چرا نباید سطح 

كشور ایران از تولید نرم افزار به حد قابل قبولی برسد. درآمد 

 کسری بودجه شدید در پرداخت یارانه نقدی 
9- شــهریور  اســحاق جهانگیــری در مراســم تودیــع و معارفــه 
كیــد بــه چالــش  كل ســابق و جدیــد بانــک  مركــزی بــا تا رئیــس 
گفت:  كــرد و  كل بانک مركزی اشــاره  دولــت در انتخــاب رئیــس 
كــه در قانون  كنیم چرا  مجبــور شــدیم طبق قوانین قبــل عمل 
گزارش مهر،  برنامه پنجم توسعه برخی مسائل مسكوت بود.به 
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینكه متاســفانه در معیشــت 
گرفتــاری جدی وجــود دارد اظهار داشــت: مــردم انتظار  مــردم 
دارنــد دولت جدید برای برون رفت از وضع موجود راهكار پیدا 
كشــور  گذشــته تعداد اقتصادادنان  گرچه در  كننــد. وی افزود: ا
در حــد تعداد انگشــتان دســت بــود اما امــروز ده هــا صاحبنظر 
اقتصادی وجود دارد و دست دولت به سوی این صاحبنظران 
دراز اســت تــا بــا ارائــه راهكارهــا و نقدهــای برنامه ها مــا را یاری 
كه ما به هیــچ وجه به  كیــد بــر این نكتــه  كنند.جهانگیــری بــا تا
دنبال نفی خدمات گذشته نیستیم افزود: بدون آنكه بخواهیم 
كسانی مقصر وضع موجود هستند باید  كسی و چه  بگوییم چه 
كشــور پیچیده اســت و چالــش های پیش  كه شــرایط  بگوییــم 
كرد: ما كیــد  كارشناســی اســت.وی تا كار   رو نیازمند ســاعت ها 
كشــور باال  خ بیكاری در   بــا تــورم دو رقمــی روبــه رو هســتیم، نــر
اســت و تولید هم در شــرایط نامناســبی قرار دارد هم تورم و هم 

كید  تولیــد ما آســیب دیده اســت. معاون اول رئیــس جمهور تا
كمیت عقالنی و جاری شــدن  كــرد: مــا در این دوره نیازمند حا
گیری های خود هســتیم.معاون اول  علــم اقتصــاد در تصمیم 
رئیــس جمهــور همچنیــن هدفمنــدی یارانه ها را یكــی دیگر از 
كرد و ضمن اشــاره به  چالــش هــای پیــش روی دولت عنــوان 
گفت  اینكه مبالغی به صورت نقدی پرداخت می شود اما باید 
گفت:  كســری بودجه بســیار باالیــی روبه رو هســتیم  كــه ما به 
خ ارز باید بــرای فعــاالن اقتصادی قابــل پیش بینی  تــورم و نــر
خ ارز  خ ارز پایین آورده شــود اما نر كه نر گوییم  باشــد. ما نمی 
بایــد قابــل پیش بینی باشــد.جهانگیری در ادامه بر اســتقالل 
گفت: در قانون برنامه پنجم توسعه  كرد و  كید  بانک مركزی تا
تعیین قائم مقام مشــخص شــده بود اما این قانون در رفت و 
گرفته بود و در  برگشت با مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار 
كل بانک مركزی چیزی پیش بینی نشــده  مورد تعیین رئیس 
كه در  بــود، بــه همیــن جهت تدبیــر رئیس جمهــور بر این بــود 

چارچوب قوانین عمل شود.

گازی با عراق  ایران به قرارداد 
پایبند است 

كیــد بــر اینكه ایــران به قــرارداد  9شــهریور- وزیــر نفــت بــا تا
گاز مورد  گفت:  گاز طبیعی به عراق پایبند اســت،  صادرات 
كشــور همســایه از محل  نیــاز بــه منظــور صــادرات بــه ایــن 
فازهــای جدیــد پارس جنوبــی تامین می شــود.بیژن زنگنه 
گاز به  گفتگــو باخبرگــزاری  مهر درباره وضعیــت صادرات  در 
عراق با توجه امضای این قرارداد در روزهای پایانی فعالیت 
گفــت: وزارت نفت دولــت یازدهم بــه اجرای  دولــت دهــم، 
گازی پایبند اســت.وزیر نفــت با اعالم اینكه در  این قرارداد 
گاز مــورد نیاز  كشــور  ک دو  صــورت تكمیــل خــط لوله در خا
كــرد: با  بــرای صــادرات بــه عــراق تامین مــی شــود، تصریح 
توجــه بــه تمركــز وزارت نفت بــر روی فازهــای قدیمی پارس 
ح توســعه فاز 12، 15، 16، 17 و 18 پارس  جنوبی شــامل طر

گاز صادراتی به عــراق از محل فازهای این میدان  جنوبــی، 
كابینه دولت یازدهم  مشــترک تامین خواهد شد.این عضو 
گاز طبیعی در  كنون بــا محدودیــت  كیــد بر اینكه هــم ا بــا تا
كه  كشــور روبرو هســتیم، اظهار داشــت: اما طبق قراردادی 
با عراق منعقد شــده، امسال صادرات به شكل سابق خود 

انجام می گیرد.
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4شــهریور- رئیس دفتر رئیــس جمهور با تشــریح جزئیات برنامه 
100 روزه اقتصــادی دولــت و تــالش بــرای افزایــش حضــور بخــش 
گفــت: اولویــت اول ایــن برنامــه خــروج  مردمــی در اقتصــاد ایــران 
گــزارش خبرگــزاری مهــر، محمــد  از ركــود تورمــی خواهــد بود.بــه 
نهاوندیــان بــا تشــریح جزئیــات برنامــه 100 روزه اقتصــادی دولت 
كه از ســوی مردم  گفت: با توجه به شــور و نشــاطی  تدبیــر و امیــد 
و فعــاالن بخــش خصوصــی بــرای حضــور در بخشــهای مختلــف 
اقتصــاد ایــران وجــود دارد، دولــت تدبیــر و امیــد ســرفصل اصلــی 
مــردم در  كثــری  را حضــور حدا اقتصــادی خــود  روزه   100 برنامــه 
اقتصــاد ایــران و فراهم ســازی زمینــه این حضور قرار داده اســت.
رئیــس دفتــر رئیــس جمهــور افــزود: در عیــن حــال، خــروج از ركود 
تورمی نیز از جمله ســرفصل های اصلــی برنامه 100 روزه اقتصادی 
كرد: باید به این نكته توجه  دولت تدبیر و  امید است.وی تصریح 
داشــت اقتصــاد ایــران بیش از هــر چیز نیاز بــه آرامــش دارد و باید 
گیری در بنــگاه ها را  مواظــب بــود تا این آرامــش قابلیت تصمیــم 
كند و به نوعی از اقدامات التهاب آمیز جلوگیری به عمل  مســتمر 
كرد: الزمه تحقق عدالــت اعتدال و الزمه اعتدال  آیــد.وی تصریح 
كــه برای رســیدن بــه اعتــدال اقتصــادی بایــد تكیه بر  علــم اســت 
مــردم و اجــرای صحیــح اصــل  قانون اساســی و بــازار رقابتــی را در 
گفته نهاوندیان، به طور قطع بخش خصوصی در  نظر داشــت.به 
دولت تدبیر و امید جایگاه اصلی را خواهد داشت و تالش خواهد 

كــه بخش خصوصــی می تواند  شــد تــا از حضور دولــت در فضایی 
نقــش آفریــن باشــد، جلوگیــری شــود.رئیس دفتــر رئیــس جمهور  
كرد: در برنامه 100 روزه اقتصادی دولت تمام شــرایط  خاطرنشــان 
گام اول ركود تورمــی از اقتصادݤ  بــه نحوی چیده شــده اســت تــا در 

ایران رخت بر بندد.

تاݤكيدݤ نهاݤوݤندݤیاݤنݤ برݤ هماݤهنگیݤ
 و چابک سازی مجموعه دولت

6شــهریور- رئیس دفتر رئیس جمهور در مراســم تودیع و معارفه 
مســووالن پنج ارگان وابســته به نهاد ریاســت جمهوری، توجه به 
مفهوم هماهنگی و اجرای موفق سیاســت چابک ســازی دولت را 
گــزارش جام جم آنالین بــه نقل از پایگاه  كیــد قرار داد. به  مــورد تا
اطالع رسانی دولت، محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور 
و سرپرســت نهاد ریاســت جمهوری بعد از ظهر امروز )چهارشنبه( 
در مراســم تودیع مســووالن دبیرخانه شــورای هماهنگی مناطق 
كشــور، دبیرخانه شورای عالی امور ایرانیان،  آزاد و ویژه اقتصادی 
دبیرخانــه جنبــش عــدم تعهــد، معاونــت امــور بین الملــل رئیــس 
كبر تركان به عنوان دبیر  جمهور و سازمان فضایی ایران و معارفه ا
شــورای هماهنگی مناطق آزاد و سرپرســت موقت چهار مجموعه 
كاركنان این  دیگــر از زحمات پیشــین همه مســووالن، مدیــران و 

كرد نهادها تقدیر و تشكر 

نهاوندیان مطرح کرد

جزئیات برنامه 100 روزه اقتصادی دولت روحانی

 نهاوندیان دݥرݥ سخنرݥاݥنیݥ پیشݥ اݥزݥ خطبهݥ هاݥیݥ نماݥزݥ جمعهݥ تهرݥاݥن:ݥ

اتكاء بودجه به نفت باید  به صفر میل كند
پدیده »شبه دولت« را باید درمان كرد

8 شــهریور- محمد نهاوندیان در ســخنرانی پیــش از خطبه های 
نمــاز جمعــه این هفته تهــران با تبریــک به مناســبت هفته دولت 
كرد:  گرامیداشــت یاد شــهیدان رجایی و باهنــر اظهار  و همچنیــن 
كار بــرای دولــت تدبیر و امیــد، این هفتــه دولت را از  آغــاز فرخنــده 
كــه آن را هــم باید به  گــی برجســته برخــوردار می كنــد  اختیــار و ویژ
گفت. به  ملــت ایــران و هم بــه خدمتگــزاران دولت جدید تبریــک 
گــزارش ایســنا، رییــس دفتــر رییس جمهــور، پیشــرفت و عدالــت را 
كــرد: مــا در ایران  هــدف حماســه اقتصــادی خوانــد، خاطرنشــان 
اســالمی پیشــرفت بــدون عدالــت را نمی جوییــم و تحقــق عدالــت 
را بــدون پیشــرفت امكانپذیــر نمی دانیــم. بــا توجــه بــه اینكه این 
كه بــرای تحقق  دهــه، دهــه پیشــرفت و عدالت اســت باید بدانیم 
گفت:  این نامگذاری نیازمند تدبیر و امید هســتیم.وی همچنین 

گرفته اســت، ریشــه در تعالیم  اینكه دولت ، دولت تدبیر و امید نام 
كه موالی ما فرمود یک فرد مومن و جامعه ایرانی  علوی دارد؛ چرا
كند. البته رشــد در فرهنگ بلند اســالمی  حتما باید رشــد را طلب 
كلمه رشــد در مفهوم  كاربــرد  مفهــوم بســیار عمیق تــر و وســیع تر از 
كرد  اقتصادی دارد.برای تحقق عدالت باید مشی اعتدالی را اتخاذ 
و با روش های افراطی نمی شود به هدف اعتدال رسید.سرپرست 
كرد: الزمه عدالت، حكمت ، حلم و  نهاد ریاســت جمهوری اضافه 
علم اســت و این ســخن از ما نیســت بلكه آموزه بلند علوی است. 
كه امام ایمان را تعریف می كنند و یكی از شــعبه های آن را  آنجایی 
كه عدالت چهار شــعبه دارد و اولین  عــدل می دادنــد، می فرماینــد 
كامل و همه جانبه، دومی دانش عمیق، ســومی داوری  آنها، فهم 

نكردن و چهارمی بردباری ریشه دار است.
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معــاون  نوبخــت  محمدباقــر  مــرداد-   29
و خــود  معاونیــن  جمــع  در  كــه   وی 
كارشناسان معاونت برنامه ریزی  كاركنان و 
و نظارت راهبردی ریاست جمهوری سخن 
می گفــت، سیاســت ها و برنامه هــای دولت 
را  انســانی  منابــع  حــوزه  در  امیــد  و  تدبیــر 
گزارش قانون معاون رئیس  كرد. به  تشریح 
جمهــور بــا اشــاره بــه اصــالح نظــام برنامــه 
كشور، از احیای قریب الوقوع سازمان  ریزی 
مدیریت و برنامه ریزی با ادغام دو معاونت 
برنامــه ریــزی و توســعه منابــع انســانی خبر 
كرد: اصالح نظام برنامه  داد. نوبخــت اعالم 
كه متضمن اصالح نظام مالی و  كشور  ریزی 

كشور است، با پشتوانه  بودجه ای و اصالح در نظام منابع انســانی 
كارشناســی 8 ســاله و بــا احیــای ســازمان مدیریت و برنامــه ریزی 
كار عملیاتی دولت قرار دارد. وی افزود: متأسفانه  كشور در دستور 
گذشته  كشــور در 8 ســال  انحالل ســازمان مدیریت و برنامه ریزی 
كه  باعــث نابســامانی در حــوزه بودجه و منابع انســانی دولت شــد 
گرفتــه و آقای روحانی  كارشناســان قرار  ایــن امــر مكررًا مورد انتقاد 
به درســتی احیای مجدد این ســازمان را از اهم برنامه های دولت 
كنون با استقرار دولت و  كرد: ا كردند.نوبخت تصریح  یازدهم اعالم 
ع وقت و در چارچوب  با همكاری مجلس شــورای اســالمی در اسر
امــر محقــق خواهــد  ایــن  امیــد،  و  برنامــه 100 روزه دولــت تدبیــر 
شد.سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در بخش 
دیگــری از ســخنانش اظهار داشــت: باید رشــد اقتصــادی با توزیع 
گیرد. عادالنــه ثروت همراه شــود و توســعه بر محور انســان شــكل 
كنون بسیاری  نوبخت افزود: توسعه در مسیر تطور مفهومی خود تا
كه  از مفاهیــم را دربرگرفتــه و امروز تمام دنیا به این نتیجه رســیده 
گرفته و نهایتًا با رشد اقتصادی  باید توســعه بر محور انســان شكل 

زمینه توزیع عادالنه ثروت در جامعه را فراهم آورد.

3 دستگاه مسئول بهبود 
وضعیت معیشت مردم شدند

6شــهریور- معــاون برنامــه ریــزی و نظــارت راهبــردی رئیس جمهور 
ــاه مــدت بــه دنبــال بهبــود وضعیــت  كوت ــا اعــالم اینكــه دولــت در  ب
گفــت: این معاونــت، وزارت اقتصــاد و بانک  معیشــت مــردم اســت، 

مركــزی بــه عنــوان 3 دســتگاه اقتصــادی مســئول بهبــود وضعیــت 
اهــداف  هــم  بــا  هماهنــگ  و  همــراه  و  هســتند  مــردم  معیشــت 
ــا  كرد.معــاون رئیس جمهــور ب اقتصــادی دولــت را دنبــال خواهنــد 
كاهــش درآمدهــا  كیــد بــر لــزوم ارائــه راهــكار منطقــی بــرای جبــران  تأ
كی  گذشــته حا گــزارش عملكــرد بودجــه 5 ماه  گفــت:  در بودجــه 92 
از عــدم تحقــق بخشــی از درآمدهــای دولــت اســت. وی انضبــاط 
كســری بودجــه دانســت  ــرای جلوگیــری از  بودجــه ای را راه  حلــی ب
كــرد: وضعیــت تــورم 44 درصــدی و رشــد اقتصــادی  و خاطــر نشــان 
بودجــه ای در سال های گذشــته  انضبــاط  عــدم  منفــی محصــول 
انبســاطی  سیاســت های  و  ارز  قیمــت  افزایــش  اســت.نوبخت 
كســری بودجــه را موجــب ایجــاد شــرایط ركــود تورمــی  بــرای جبــران 
درخصــوص   دولــت  وعــده  تحقــق  بــرای  كــرد:  كیــد  تأ و  دانســت 
ــد جهــت  كارشناســان معاونــت بای بهبــود شــرایط معیشــت مــردم 

كننــد. كاهــش هزینه هــا تدبیــر 

قیمت حامل های انرژی
 اضافه نمی شود 

گــزارش  خبرگــزاری ایســنا، محمدباقــر نوبخت در  19 شــهریور-  بــه 
گیالن، 8 شــهریور در جمع نمازگزاران رشــت  ادامه ســفر به اســتان 
اظهار كرد: ممكن است امسال منابع 210 هزار میلیارد تومانی درآمد 
كردیــم تا در  كشــور تحقــق نیابــد، بنابرایــن منابــع دیگــری را تعریف 
الیحه اصالحیه بودجه 92 تغییر دهیم و همچنین در دولت متعهد 

كنیم. كه الیحه بودجه 93 را تا آذرماه تقدیم مجلس  شده ایم 

معاون رییس جمهور:

ع »سازمان مدیریت« احیای قریب الوقو
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كشــور دچار  3شــهریور-وزیر اقتصــاد بــا اشــاره به اینكــه اقتصاد 
شــرایط ســخت ركــود تورمی شــده اســت، خــروج از این شــرایط 
خ ســود در  كید بــر اینكه نر را دشــوار ولــی ممكــن دانســت و بــا تا
كنونی منفی اســت، مســكن مهر را عامل اصلی  واقعیت اقتصاد 

افزایش نقدینگی و تورم دانست.

رشد اقتصادی صفر، ۸.۵ میلیون نفر جویای 
کار، نرخ سود منفی

كه از شــبكه اول ســیما  دكتــر علــی طبیب نیا در برنامه نگاه یک 
پخــش شــد، درباره علــت انتخابش بعنــوان وزیــر اقتصاد دولت 
تدبیــر و امید، اظهار داشــت: نظــر لطف و اعتماد آقــای روحانی 
كه بنده را الیق این مســئولیت دانســتند. وی در پاســخ به  بود 
كجا متوجــه تصمیم روحانی برای  كــه اولین بار در  این پرســش 
گــذاری مســئولیت وزارت اقتصــاد شــدید؟ افزود: بنــده برای  وا
كه دكتر  شــركت در مراسم ســالگرد مادرم به اصفهان رفته بودم 
گفت رئیس جمهور میخواهد شــما را  فروزنــده بــه من زنگ زد و 
گرفتم و  كرد. من همان روز بلیت  ح  ببیند و این موضوع را مطر

برگشتم و به تهران آمدم.

رشد اقتصادی نزدیک صفر است
كنتــرل قیمت ها  كیــد بر اینكــه بحث  طبیب نیــا همچنیــن بــا تا
و حفــظ ارزش پــول ملــی جــزو وظایــف ذاتــی بانــک مركــزی در 
گفت: البته وزارت اقتصاد و ســازمان مدیریت هم در  دنیاســت، 
تحقق این هدف سهیم و شریک هستند. یا مثال در برنامه ریزی 
و بودجــه ریــزی نقش اصلی بر عهده ســازمان مدیریت و برنامه 
ریــزی اســت. اعضــای تیم اقتصــادی دولت، حــوزه وظایف هم 
ک نظــر در رویكرد،  را بــه خوبی می شناســیم و با توجه به اشــترا
میتواننــد بــا همدلــی و همفكــری اهــداف را به صورت مشــترک 

كنند. محقق 
كدام دســتگاه در دولت  كه  وزیر اقتصاد در پاســخ به این ســوال 
یازدهــم متولی سیاســت های پولی خواهد بود، اظهار داشــت: 
كنترل قیمت ها و مهار تورم به صورت مشخص "بانک  مسئول 
مركــزی" اســت امــا بــرای مهار تــورم باید جلــوی رشــد نقدینگی 
گاهیم منابع رشــد پایه پولی و  گرفت. از طرف دیگر به خوبی آ را
كه ایــن امر را  نقدینگــی، عمدتــا بــه بودجه دولت مربوط اســت 

تحــت تاثیر قــرار می دهد. لذا بانــک نمیتواند بــدون هماهنگی 
وزارت اقتصاد و سازمان برنامه ریزی موفق باشد.

كشــور  طیــب نیــا در ادامــه دربــاره مهمتریــن مشــكل اقتصــادی 
كــه " االن بــا چنــد چالــش  در حــال حاضــر اینطــور توضیــح داد 
كــه مهمتریــن آن رشــد اقتصــادی پاییــن  جــدی روبــرو هســتیم 
خ رشــد بــاالی 6 و  اســت. در دوره برنامــه ســوم توســعه بــه نــر
كــرده بودیــم امــا در یكی دو ســال اخیر  نزدیــک 7 دسترســی پیــدا 
ــه ســمت  ــه طــرز بســیار معنــی داری تغییــر یافتــه و ب خ ب ــر ایــن ن
كــرد: از طرفی  اعــداد نزدیــک بــه صفــر رســیده اســت". وی اضافــه 
ــا در  ــدند ی ــل ش غ التحصی ــار ــا ف ــگاه ه ــا از دانش ــر ی ــون نف 5 میلی
كار می شــوند و  بــازار  حــال تحصیــل هســتند و بــه زودی وارد 
كنیــم. 3 و نیــم میلیــون نفــر هــم بیــكار  كار فراهــم  بایــد برایشــان 
كنیــم 8 و نیــم میلیــون نفــر  گــر بــه 5 میلیــون اضافــه  كــه ا هســت 
جویــای شــغل هســتند در آینــده نزدیــک. جمعیــت بیــكاران و 
كــردگان باالتــر  خ بیــكاری در بیــن زنــان و جوانــان و تحصیــل  نــر

خ را بیــن جوانــان زن داریــم. اســت و شــاید باالتریــن نــر
ــوع را  ــیت موض ــت و حساس ــن اهمی ــه داد: ای ــاد ادام ــر اقتص وزی
ــه  ــرای مــا بیشــتر روشــن می كنــد. متاســفانه در شــرایط ركــود ب ب
ســر می بریــم و ایجــاد شــغل بــا ســختی مواجــه اســت و همزمــان 
گــزارش  بــا تــورم دوقمــی ســنگینی هــم روبــرو هســتیم. براســاس 
ــر 45  ــری نظی ــم نظی ك ــداد  ــه اع ــه ای ب ــورم نقط ــزی ت ــک مرك بان

كار را دوچنــدان می كنــد.  درصــد رســید و ایــن ســختی 

اولین گزارش وزیر اقتصاد از واقعیت اوضاع اقتصادی کشور:

رشد اقتصادی صفر،
 8/5میلیون نفر جویای كار، نرخ سود منفی
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كشــور  برای حل مشــكل اشــتغال با توجه به مشــكالت موجود در 

كار و امــور اجتماعی  گزارش فــارس، علی ربیعــی وزیر  خبــر داد.بــه 

در جمــع خبرنــگاران و در پایــان جلســه هیئــت دولــت، در پاســخ 

گفت: حل مســئله  بــه ســئوالی درباره برنامــه های ایــن وزارتخانه 

كشــور و  اشــتغال وظیــه دولــت اســت و بــا توجــه بــه شــرایط فعلی 

كنیم وضعیت اشــتغال را بــا مدیریت  وضعیــت بودجــه تالش مــی 

صحیــح بهبود ببخشــیم.وی افــزود: در این میان احیــا تعاونی ها 

جــزو ســرفصل هــای اصلی برنامــه های ما اســت تا بتوانیــم زمینه 

كه تعاونــی ها در حالت  كنیم چرا  را بــرای رشــد تعاونی ها حاصــل 

نیمه تعطیل قرار دارند.

كرد وزیر تعاون ،كار و رفاه اجتماعی عنوان 

حل مشكل اشتغال با مدیریت صحیح و احیای تعاونی ها

2 شــهریور - معاون حقوقی، امور مجلس و اســتان های معاونت 
گفــت: بودجه  توســعه مدیریــت و ســرمایه انســانی رئیس جمهور 
كارمندان اســت هر ســال  كه عمدتا هزینه اداری و حقوق  جاری 
گزارش  كشــور اســت .بــه  در حــال بلعیــدن بودجه هــای عمرانــی 
كشــور  افكارنیــوز، عبدالعلــی تاجــی در مــورد اینكــه ســرانه اداری 
گفــت: بخــش اعظــم منابــع مالــی دولــت را هزینه  چقــدر اســت، 
گــر اعتبــارات دولــت صد واحد باشــد  اداری تشــكیل می دهــد و ا
كه بخــش اعظم از  بیــش از 75 درصــد آن اعتبــارات جاری اســت 
گر 25 درصد  ایــن اعتبــارات جاری شــامل حقوق و مزایا اســت و ا
هــم اعتبــارات عمرانــی اســت از آن بخــش هــم قســمتی صــرف 
كاركنان و بودجه جاری می شود.وی  پرداخت حقوق تعدادی از 

گذشته سهم اعتبارات جاری و عمرانی دولت تقریبا 50 - 50 بود، اما سال به سال به اعتبارات جاری دولت  افزود: ظرف 20 سال 
كه بخشــی از اعتبارات  كمتــر از 25 درصد عمرانی اســت  اضافــه شــد و در حــال حاضــر بیــش از 75 درصد اعتبــارات دولت جاری و 
گذشــته به صورت قراردادی اســتخدام شــده اند،  كه در  عمرانــی هــم حتمــا در امور جاری اســتفاده می شــود، مثــال تعدادی نیــرو 
حقــوق و مزایــای خود را از بودجه های عمرانی دریافت می كنند.معاون حقوقی، امور اســتانها و مجلس معاونت توســعه مدیریت 
كار باید فكری شــود و منابع دولت به ســمت بودجه های عمرانی برده شــود و راه  و ســرمایه انســانی رئیس جمهور افزود: برای این 
كشوری، قوانین باالدستی و  كلی ابالغی از سوی مقام معظم رهبری، اجرای قانون مدیریت خدمات  آن نیز اجرای سیاست های 

كشور است. كلی اداری  سیاست های 
كس بباید  گفته می شــود در احوال آن  كه  تاجی افزود: وضعیت دولت در افزایش بودجه جاری به مصداق آن ضرب المثلی اســت 
كشور متناسب و  كشوری باید ادارات  ج بیست.  تاجی افزود: در بند 10 قانون مدیریت خدمات  كه دخلش بود نوزده، خر گریست 
كه تصدی ها  چابک سازی شوند و نیروهای انسانی دستگاه ها متناسب وظایف و مسئولیت ها باشند. دولت باید به سمتی برود 

را به مردم بدهد و بدنه ادارات دولت چابک شود و همه این احكام در قانون وجود دارد، ولی عملیاتی نمی شود.

بودجه جاری در حال بلعیدن بودجه های عمرانی
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2 شــهریور -نعمت زاده یكی از مشكالت 
كشــور را مبحث نقدینگی  جدی صنایع 
گفــت : در حــال حاضر این  كــرد و  بیــان 
موضــوع در زمینــه های مختلف بســیار 
مهم است و در صدد رفع این مشكالت 
گــزارش شــانا،نعمت زاده  هســتیم. بــه 
كمتر تولید  كــه واحدها  افــزود:  هنگامی 
كنند خــود به خــود ســوددهی آنها  مــی 
كاهــش مــی یابــد و مشــكالت نقدینگــی 
كند.وزیر صنعت،  بــروز و جلوه پیدا مــی 
از  را  ارز  خ  نــر تغییــر  تجــارت،  و  معــدن 
ایجــاد  در  كــه  برشــمرد  دیگــری  مــوارد 
بــه   ، اســت  بــوده  تاثیرگــذار  مشــكالت 
از  كــه  از واحدهــا  تعــدادی  كــه  طــوری 
گذشــته از  بیــش  بانكــی   تســهیالت 

نعمت زاده : حذف مقررات غیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرضروری در اولویت كاری 100 روزه

30 مــرداد - وزیــر نیــرو تبدیــل نشــدن بحــران آبی به چالشــی 
كشــور را در ســالهای آینــده نیازمنــد تدبیــر امــروز  جــدی بــرای 
گزینــه هــای جــدی بــرای تأمین آب  گفــت:  یكــی از  دانســت و 
چیت چیــان  اســت.حمید  دریاهــا  آب  از  اســتفاده  ایــران  در 
گفت گــو بــا تســنیم اظهــار داشــت: اســتفاده از منابــع آبــی  در 
غیرمتعارف از جمله دریاها امروزه دیگر در سطح جهان تبدیل 
بــه یــک برنامه شــده و ضرورت اســتفاده از آن را در بســیاری از 
كشــورهای جهــان احســاس می كنند.وی افــزود: در ایــران نیز 
گزینه های جدی برای تأمین آب استفاده از آب دریاها  یكی از 
كردن آب  كه شیرین  كلی در ســواحل و نقاطی  اســت و به طور 
گیرد.وزیر نیرو تبدیل نشدن بحران آبی به چالشی جدی  و رساندن آب به آن مناطق، اقتصادی باشد حتما بایستی اینكار انجام 
گفت:  بخش خصوصی انتقال آب از خلیج فارس و شیرین سازی آن  كشور را در سالهای آینده نیازمند تدبیر امروز دانست و  برای 
كنیم تا زیر نظر وزارت نیرو با سرمایه گذاری و فعالیت بخش خصوصی آبی  را در قالب پروژه ای در دست انجام دارد و پیگیری می 
كه استحصال می شود با قیمت اقتصادی به دست مصرف كننده برسد.چیت چیان با بیان اینكه اصل ایده تأمین آب از دریاهای 
كه  كشــور نیازمند این اســت  كرد: انتقال آب از دریای خزر در شــمال  كشــور ایده ای پذیرفته شــده اســت، تصریح  شــمال و جنوب 

بررسی بیشتری در خصوص مطالعات این پروژه داشته باشیم.
كشــور با هدف تأمین آب شــرب  گــزارش تســنیم، اجــرای پــروژه انتقــال آب خزر و خلیــج فارس به اســتانهای مركــزی و جنوبی  بــه 

چیت چیان پیگیرطــــــــرح اتـــــــــــــــــــــــــــــــصال خـــــــــــــــــــــلیج فارس به خزر
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كردند در این زمینه متضرر شده اند.  استفاده 
كه  وی در ادامه مسائل بانكی را از چالش های دیگری دانست 
كه برخی  گفــت: یكی  از مشــكالتی  بایــد بــه آن پرداخته شــود و 
واحدهــا بــا آن روبــرو هســتند درخواســت پرداخــت 130 درصد 
گذشــته با 10  كه در  گشــایش اعتبار اســت  پیــش پرداخت برای 
درصد گشایش می شد.وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین 
موضوع بازار، صادرات و محدودیتهای تحریم را از دیگر مسائلی 
كه به آن پرداخته خواهد شــد.وی ادامه داد:  توجه  كــرد  بیــان 
بــه  بازارهــای صادراتــی و همچنیــن واردات بعضــی از قطعات و 
كید  كه بایدنعمت زاده با تا مواد اولیه نیز از موضوع هایی است 
كوتاه مدت میســر  بــر اینكــه رفــع مشــكالت و محدودیت هــا در 
نخواهــد شــد و بایــد بــا برنامه ریــزی دقیــق و هدفمنــد صورت 
بگیــرد اظهــار داشــت: امیدواریــم دركوتــاه تریــن زمــان بــه رفــع 

كنیم. تدریجی آنها اقدام 

قیمت كاالهای اساسی
 تا پایان سال تغییر نمی كند

كه  كید بــر این  3شــهریور-وزیر صنعــت، معــدن و تجارت بــا تا
كاالهــای اساســی تا پایان ســال جــاری تغییــر نخواهد  قیمــت 
كه به صورت غیرقانونی توسط مدیرعامل  گفت: منابعی  كرد ، 
ج شــده بود  كشــور خار یكــی از شــركت هــای بــزرگ صنعتــی از 
جمع و جور شــد. محمدرضا نعمت زاده در حاشــیه اســتقبال 
رســمی رئیــس جمهــور از پادشــاه عمــان در پاســخ بــه ســوال 
كــه اختصــاص ارز مرجع بــه واردات  خبرنــگار مهــر دربــاره ایــن 
كــه یكــی از اولیــن تصمیمــات دولــت بــود تا  كاالهــای اساســی 
چــه زمانی ادامه خواهد یافت و بــا چه هدفی صورت پذیرفت 
كــرد: ایــن موضــوع تــا پایان ســال جــاری اســتمرار پیدا  اظهــار 

كــرده و تغییری نخواهد یافت.

نعمت زاده : حذف مقررات غیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرضروری در اولویت كاری 100 روزه

و صنعتــی حاشــیه فــالت مركــزی، توســعه صنایــع و معــادن، 
اســتفاده بــا  صنعــت  و  كشــاورزی  توســعه  اشــتغال،   رشــد 
ح و تعــادل بخشــی بــه    از پســاب هــای حاصــل از اجــرای طــر
كه در برنامه دولت دهم قرار داشت،  سفره های زیر زمینی آب 

در دولت یازدهم پیگیری می شود.
 

منابع آب در كشور به درستی 
مدیریت نشده است

4شــهریور-وزیر نیــرو با اشــاره بــه اینكه مدیریت های اســتانی 
كــرد:  كشــور نیســت، تصریــح  كمبــود منابــع آب  پاســخگوی 
بایــد دربــاره تمام منابــع آب به صورت یكپارچــه تصمیم گیری 
بــا گفت وگــو  در  چیت چیــان  شــود.حمید  مدیریــت   و 
گفــت:  كشــور  كمبــود منابــع آب در   خانــه ملــت، بــا اشــاره بــه 
كشــور  كمبــود منابــع آب  مدیریت هــای اســتانی پاســخگوی 
نیســت و بایــد مدیریــت واحــد در هــر حوزه آبریــز وجود داشــته 
باشد تا درباره تمام منابع آب به صورت یكپارچه تصمیم گیری و 
مدیریــت شــود.وزیر نیرو كمبود منابــع آب را یک تنگنای ذاتی و 

جغرافیایی برای كشور دانست و افزود: با توجه به اینكه مدیریت 
عرضه از طریق ســاخت ســدها و ســازه های آبی انجام شــده، دو 
كرد كه یكی مدیریت مصــرف آب به  تدبیــر دیگــر را باید پیگیــری 
خصوص در بخش كشاورزی است و دیگری، مدیریت تخصیص 
كرد: با این روش ها می توان مدیریت ها را به  منابع آب.وی بیان 
گونه ای اعمال كرد كه كمبود منابع آب به چالشــی برای توســعه 
كشــور تبدیل نشــود.چیت چیان با اشــاره به اینكه منابع آب در 
كشــور به درستی مدیریت نشده است،  توضیح داد: سهم سرانه 
آب در كشوری مانند رژیم غاصب فلسطین از منابع تجدیدپذیر، 
یک نهم ایران اســت ولی آنها با همین آب توانســتند محصوالت 
كنند.این عضو هیئت  كشاورزی خود را به اقصا نقاط دنیا صادر 
گفــت: بــا روش هــای درســت آبیاری و با كشــت مناســب  دولــت 
كرد.وزیر نیرو همچنین  محصــوالت، می تــوان مدیریت مصــرف 
با اشــاره به ضرورت اســتفاده از تكنولوژی های نوین، ادامه داد: 
اســتفاده از تكنولوژی هــای نویــن بــرای افزایــش منابــع آب جزو 
برنامه های وزارت نیرو است؛ هرچند كه نمی تواند به صورت یک 

باره افزایش جدی را در این منابع فراهم كند.

چیت چیان پیگیرطــــــــرح اتـــــــــــــــــــــــــــــــصال خـــــــــــــــــــــلیج فارس به خزر
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 1  - در ایــن دســتورالعمل دســتگاه اجرایــی بــه رعایت ســه اصل 
كه عبارتند از: مهم ملزم شده 

ح 1-1 پادار بودن اعتبار طر
ح و تملک قطعی آن  1-2 مناسب بودن زمین اجرای طر

كامل بودن نقشــه و مشــخصات مصالح جهــت جلوگیری از   3-1
تغییر نقشه و مشخصات فنی 

گفت در هیچ پروژه ای مجموعه ســه شــرط     بــه جــرأت می توان 
نتیجــه  نمی شــود  رعایــت  اجرایــی  دســتگاههای  توســط  فــوق 
گاهــي بی نتیجه ماندن  كارآمــدی بخشــنامه مذكــورو تطویل و  نا
اجــرای پروژه هــای مربوطه می گردد دلیل این اشــكال ناآشــنایی 
تنظیم كنندگان آن به شرایط تصمیم گیری مدیران دستگاههای 
كه قرار  اجرایــی مي باشــد وهمچنیــن بــه عدم توجــه به بســتری  
اســت پروژه هــا در آن بایــد اجــرا شــوند، از جملــه نارســایي هایي 

كرد. كه مي توان به آن اشاره  است 

2- در طرحهــای مشــمول ایــن بخشــنامه تعدیــل قیمــت پروژه 
در طــول مــدت اجرای آن پرداخــت نمی شــود و در ابتدای زمان 
اجــرا بــا توجــه به شــاخصهای اعالم شــده قبلــی مقــدار تعدیل از 
كه متأســفانه در ســالهای  طریــق برونیابی تخمین زده می شــود 
كارآیی روش برونیابی )به جهت  اخیــر انفجار قیمتها باعث عــدم 
تفــاوت فاحــش تغییــر قیمتهــا در هــر ســه ماهــه نســبت بــه ســه 
كه این خود باعث ضررهای فراوان  ماهه های قبل( شــده اســت 

به پیمانكاران و عدم توان آنها در اتمام پروژه می گردد.

3-در تبصرهء 1 ماده 10 پیمانكار موظف به بررسی دقیق پروژه از 
هر حیث )متره، برآورد،تعیین روشهای اجرا...( شده است.

  نیل به این هدف قطعًا زمان بیشــتری در مقایســه با پروژه های 
كه این امر در  آیین نامه برگزاری مناقصات در  فهرستی نیاز دارد. 
گرفتــه نشــده و این خود باعث عدم تحقق این پیش شــرط  نظــر 
و اجبار پیمانكار در قبول ریســكهای متعاقب و مشكالت حاصل 

از آن می گردد.
4-در ذیــل بنــد »و« مــاده 11، پیمانــكار موظــف شــده اســت در 
كارفرمــا )كه بســیار هم  صــورت عــدم تأمیــن مالــی پــروژه توســط 
كمتــر از 20 درصد مبلــغ پیمان  اتفــاق می افتــد( تا ســقف اندكــی 
كنــد و در ازاء آن ســالیانه 15% جبــران خســارت  ســرمایه گذاری 
كند با توجه به اینكه تأمین این ســرمایه از طریق منابع  دریافت 
بانكی با حدود 27% سود سالیانه ممكن است نتیجه آن خواهد 

كه پیمانكار از ادامه پروژه ناتوان می گردد. بود 
كه این مراحل طی شــد و مجموع مطالبات  همچنیــن به فــرض 
كه بــه پیمانــكار می شــود اجازه  بــه 20 درصــد رســید تنهــا لطفــی 
كه نتیجه آن بیكاری بخشی  گردیده  درخواست ماده 48 تعیین 
كــه  كارفرماســت  از عوامــل پیمانــكار و مطالبــات قابــل توجــه از 
كارفرما نیز در پرداخت آن  معمواًل با توجه به عدم فعالیت پروژه، 

تمایلی به تسریع ندارد.
شــد  مشــاهده  همانطوریكــه  می شــود  خاطرنشــان  خاتمــه  در 
معضالت مربوط به این بخشــنامه عمدتًا به جهت آماده نبودن 
بســتر اجــرای آن )نامشــخص بــودن وضــع اعتبــاری پــروژه، عدم 
كــم بــرای مناقصــه و...( بــوده پیشــنهاد  تعــادل قیمتهــا،  زمــان 
می شــود تــا آمــاده شــدن بســترهای الزم اجــرای آن تمهیــدات 

دیگري در این امور اندیشیده شود.

قرارداد سرجمع قراردادی كه جمع نمی شود

مهندس حسين اصالنی 

عضو هيأت مدیره شركت چاوش راه بنا

كه شــاهد صدور بخشنامه هایی از ســوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی هستیم  مدتی اســت 
كه رویكرد آن اجرای پروژه های ابنیه و راه به صورت سرجمع می باشد.

در این راســتا در بخش ســاختمان ابالغ بخشــنامه شــماره 100/6405 موضوع اجرای ســاختمانهای با 
كه برخی دالیل آن به  گردیده است  كمتر از 10.000 مترمربع باعث بروز مشكالتی در روند پروژه ها   متراژ 

ح ذیل قابل ذكر است: شر
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مروری با خوانندگان
كار  ميــزان  مقایســه  امــکان  شــده،  كســب  ارزش  تکنيــک 
و محاســبه  بينــی شــده  پيــش  كار  ميــزان  بــا  انجــام شــده 
مغایرت هــای هزینــه ای و زمانــی بــا عملکــرد واقعــی و اتخاذ 
تصميمــات به موقع را برای اجرای اقدامات اصالحی فراهم 
مــی آورد. اســتفاده از ایــن روش، نياز به ایجاد یک سيســتم 
كنتــرل پروژه و  مالــی هماهنــگ با واحدهــای برنامه ریزی و 

مدیریت ماشين آالت در شركت و پروژه دارد. 
كســب شــده رایج ترین و پذیرفته شــده ترین  تحليل ارزش 
كه ماشــين آالت  راه ارزیابی پروژه ها اســت. با توجه به این 
سهم عمده ای از هزینه های یک پروژه را در شامل  می گردد؛ 
و در صورتی كه ماشين آالت نو باشند 25 تا 35 درصد هزینه 
كل یک پروژه ســاختمانی، به ویژه در پروژه های سد سازی 
و راه ســازی تــا 50% هزینــه پروژه را دارا  می باشــد، بدان معنا 
كه هزینه های مترتب بر ماشــين آالت تاثير به سزایی  اســت 

كسب شده دارد. برشاخص های ارزش 
در بخــش اول ایــن مقالــه، مفاهيم و اندیشــه های بنيادین 
كســب شــده را مورد بحث قــرار دادیم.  روش تحليــل ارزش 

كســب شــده شــامل چهــار بخــش  نوشــتيم، تکنيــک ارزش 
و  شــاخص ها  انحرافــات،  پایــه،  داده هــای  شــامل  اصلــی 
پيش بينی ها می باشــد. پس از بررســی هر یــک از این چهار 
كــه تخميــن صحيــح  بخــش، بــه ایــن جمع بنــدی رســيدیم 
و  تجهيــزات  و  ماشــين آالت  بــه  یافتــه  اختصــاص  بودجــه 
همچنيــن هزینه های واقعــی ماشــين آالت و تجهيزات، روی 
انحرافــات و شــاخص های زمانبنــدی و هزینــه پروژه هــا بــه 
گذار می باشــد. خدمت رســانی نامناســب  گونه ای جدی اثر 
كــه  می تواند به لحاظ عدم تخصيص  ماشــين آالت به پروژه 
ماشين، خراب بودن یا در دسترس نبودن آن درزمان مورد 
نياز باشــد ســبب ســاز تاخيرهــای زمانــی تجمعی شــده، در 
نتيجــه تعویـــق زمانی پــروژه از برنامه زمان بنــدی پيش بينی 
شــده را حاصــل  می نمایــد، همچنيــن هزینــه هــای ســنگين 
ناشــی از دســتمزدهای تعميــرات و قطعــات یدكــی ناشــی از 
خرابی های اتفاقی بویژه در پروژه های ماشين بر  می تواند 
بــه طور جدی ميزان ســود پــروژه را تحت تاثير قــرار دهد.در 
این بخش از مقاله، بررسی انطباقی این موضوع با مدیریت 

گرفت. ماشين آالت در پروژه مورد بررسی قرار خواهد 
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كــه بــرای محاســبه AC )هزینــه واقعی( الزم اســت  بــا توجــه بــه ایــن 
گرفتــه  كــه تخصیــص ماشــین آالت بــه برنامــه زمــان بنــدی صــورت 

باشــد، نخســت ایــن موضــوع را مــورد بررســی قــرار  می دهیــم :
مزایای تخصیص ماشین آالت به برنامه زمانبندی پروژه

ح  مزایای تخصیص ماشــین آالت به برنامه زمانبندی پروژه به شر
زیر است:

1- تهیه هیستوگرام ماشین آالت: با استفاده از هیستوگرام منابع، 
كل ماشین آالت  زمان ورود و خروج ماشین آالت در پروژه و تعداد 
گیری دقیق  مــورد نیــاز در طول عمر پروژه حاصل می شــود. بــكار 
این هیســتوگرام از یک طرف تخصیص بهینه تعداد ماشــین آالت 
مــورد نیــاز در بازه هــای زمانــی را تعییــن  می كنــد و از طــرف دیگــر 
كــه موجــب خــواب  از توقــف      بیهــوده ماشــین آالت در پــروژه را 
كردن پروژه های جدید  سرمایه ماشــین آالتی و همچنین محروم 
از دسترســی بــه ماشــین آالت مــورد نیــاز  می شــود تــا حــد زیادی 

جلوگیری  می كند 
تجهیزاتــی  و  ماشــین آالت  بحرانــی:  ماشــین آالت  شناســایی   -2
كــه فعالیت هــای روی مســیر بحرانــی از آن هــا اســتفاده  هســتند 
كه در زمان مناسب و یا به تعداد  می كنند و در نتیجه، در صورتی 
مناســب و یــا بــا راندمــان مناســب فراهم نشــوند، منجر بــه تاخیر 

افتادن پروژه می شوند.
3- بررسی عملكرد پروژه و تعیین میزان تاثیر ماشین آالت بر روی 
كســب شــده می توان شاخص های  آن: با اســتفاده از روش ارزش 
ارزیابــی عملكــرد پــروژه و نقش ماشــین آالت را بر زمــان و هزینه در 

مقایسه با برنامه و بودجه پروژه سنجید.
چرخه حیات هزینه

فراینــد مدیریــت هزینه یا چرخه حیات هزینه شــامل چهار فرایند 
ذیل می باشد:

كاری 1- برنامه ریزی منابع 

2- برآورد هزینه ها
3- بودجه بندی
كنترل هزینه  -4

كاری و برآورد  در ادامــه به بررســی فرآیندهای برنامه ریزی منابــع 
كــه نقش مه مــی در مدیریــت هزینه در حوزه ماشــین آالت  هزینــه 

بازی  می كنند و بر EV تاثیر جدی دارند، می پردازیم.

كاری 1- برنامه ریزی منابع 
برنامه ریــزی منابع در حوزه ماشــین آالت، عبــارت از فرآیند تعیین 
نوع و تعداد ماشین آالت و تجهیزات مورد نیاز برای اجرای هر یک 
از فعالیت های پروژه است. این فرآیند باید به گونه ای هماهنگ و 
كار و فرآیندهای تعیین محدوده  یكپارچــه با حوزه تكنیكی و فنی 

و برآورد زمان و هزینه انجام پذیرد.
نــوع و  انتخــاب  بــرای  پــروژه  فنــی  ارتبــاط، مشــخصات  ایــن   در 

گیرند دارای  كــه باید در پــروژه مورد اســتفاده قــرار   ماشــین آالتــی 
كه عبارتند از : اهمیت اساسی است 

كه راهسازی، سد سازی و.... است( - نوع پروژه ) این 
- وضعیت جغرا فیایی شــامل : محل، آب و  هوا، ارتفاع از ســطح 

دریا، درجه حرارت، درجه رطوبت 
- مشخصات توپولوژیک
- مشخصات ژئوتكنیكی 

ک  - نوع و جنس خا
كبرداری - حجم  خا

كبرداری - فاصله بارگیری تا محل تخلیه در خا
كبرداری - نوع راه دسترسی از بارگیری تا تخلیه در خا

- فاصله منابع قرضه تا پروژه 
- نوع راه دسترسی منابع قرض به پروژه 

- مدت زمان پروژه 
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كه برای  - فــن آوری مــورد نیاز انجام پروژه ) بطــور مثال فن آوری 

حفر تونل در نظرگرفته  می شود(
- زمان پروژه
- مبلغ پروژه

همچنیــن، در ایــن فرآیند، اســتفاده از اطالعاتی شــامل ســاختار 
كار، فعالیت هــای شناســایی شــده، اطالعات و ســوابق  شكســت 
كاری، تقویم های  كار پروژه، مشخصه های منابع  قبلی، محدوده 
كاری منابع درون سازمان، خط مشی ها، سیاست ها و روال های 
ســازمانی ماننــد خریــد یا اجاره، داده های برآوردی منتشــر شــده 
كاركنان واحدهای فنی و مهندســی و  و ارزیابی آنها با اســتفاده از 
گون برآورد بودجــه و تعیین انواع  گونا بــا اســتفاده از تكنیک های 
و تعــداد  ماشــین آالت و تجهیــزات مــورد نیاز بــرای تحقق هر یک 
كار پروژه دارای اهمیت اساسی است. از عناصر ساختار شكست 

در انتخــاب ماشــین آالت بــرای انجام پروژه هنــگام برنامه ریزی، 
گردید،پیكره بندی  كه در باال بیان  با توجه به مشــخصات پروژه 
Configuration  مشــخصات ماشــین آالت و تجهیــزات مــورد نیاز 
كه باید انتخاب شوند  كه در راهبری و بهره برداری ماشــین آالتی 

گرفته  می شود: موثر است، در چهار بعد در نظر 
گذارها، جمبو دریل ها و....(  تنوع ) انواع بلدوزرها، لودرها؛ لوله 
كه بویژه توان و ظرفیت ماشین ها را تعیین  می كند(  (  Size اندازه 
تــا  دســتی  كنتــرل  سیســتم های  از   (  Technologyآوری فــن   

كنترلی الكترونیكی ورایانه ای شبه ربوتیك (  سیستم های 

كاركرد ماشــین در  قابليت مانورManeuverability : توانمندی 
كاری با بهره وری مورد انتظار. محدوده های تعیین شده 

بــا ارزیابــی دقیــق پیكــره بندی ماشــین آالت؛ همراه با مشــخصات 

بــرای  نیــاز  مــورد  ماشــین آالت«  »تعــداد  می تــوان  پــروژه،  فنــی 
كبــرداری، بتن ریــزی و ... همچنیــن  انجــام هــر فعالیــت ماننــد خا

ــا آن هــا بدســت آورد.  احجــام محاســبه شــده مرتبــط ب
كــه پیكــره  بدیــن ترتیب،داشــتن بــرآوردی از تعــداد ماشــین آالتی 
بندی آن ها نیز مشــخص شــده اســت، می توان مدت زمان انجام 
كرد زیرا معمواًل رابطه معكوس )و نه  فعالیت های مربوطه را برآورد 
لزومًا خطی( بین تعداد ماشین آالت و مدت زمان اجرا وجود دارد.

)RBS( ساختار شکست منابع
 (Resource Breakdown Structure( منابــع  شكســت  ســاختار 
كــه آنهــا را بــه نــوع و  ســاختاری سلســله مراتبــی از منابــع اســت 
گروه هــای مختلــف تقســیم می كنــد. ســاختار شكســت منابــع در 
كاربــرد دارد. یكــی از عناصــر اصلی این ســاختار،  گزارشــات  تهیــه 
گروه بندی ماشین آالت مورد  كه  ماشــین آالت و تجهیزات اســت 
كه  نیاز فعالیت های پروژه را تعیین  می نماید. الزم به تذكر اســت 
كتورهای مشــخصات پــروژه و پیكره بندی  گروه ها فا درهریــک از 
گیرد. در فهرســت زیــر  نمونه ای از  ماشــین آالت بایــد مد نظر قرار 
ح زیر بیان  می شــود بطور مثال در  گروه های ماشــین آالت به شــر

یک پروژه راهسازی:
كامیون ها و  كمپرســی ها؛  گــروه حمل و نقل )  الف ( ماشــین آالت 

ک ها( در مواقعی دامپترا
كی ) بلدوزرها، بیل ها، لودرها،  گروه عملیات خا ب ( ماشین آالت 

گریدرها و غلتک ها (
پ ( ماشین آالت گروه آسفالت ) فینیشرها، انواع غلتک های آسفالت (

گــروه عمومــی، پشــتیبانی و تجهیــزات ) ماننــد  ت ( ماشــین آالت 
كمپرسورهاو....( كتورها و  انواع خودروهای سبک، ترا

قابل توجه شركتهای عضو انجمن
مشاور مالی و حسابداری انجمن توسط آقای امیری به صورت 

مراجعه حضوری و یك روز در هفته در روزهای چهارشنبه از 
ساعت 13:00 الی 16:00 در محل انجمن به صورت رایگان انجام 

می شود.
موضوع مشاوره:

- ارائه خدمات مشاوره مالی و مالیاتی به اعضای انجمن 
شركتهای ساختمانی به صورت مراجعه حضوری 

- ارائه خدمات حسابداری، اصالح حساب، طراح سیستم، 
حسابرسی مالی، حسابرسی مالیاتی، قبولی بازرس قانونی، 

تنظیم اظهارنامه عملكرد و ارزش افزوده،  تحریر دفاتر قانونی،  تهیه و تنظیم صورتهای مالی، تنظیم الیحه دفاعیه مالیاتی و پیگیری آن، 
كمیسیونهای مختلف مالیاتی و انجام تمامی امور مرتبط با حسابداری، حسابرسی، مالیات و غیره به اعضای انجمن با تعیین  شركت در 

حق الزحمه طبق تعرفه یا توافق و انعقاد قرارداد در 3 نسخه و ارسال یك نسخه از آن به انجمن شركتهای ساختمانی

برای اطالع بیشتر با تلفن 66464261 داخلی 108 تماس حاصل نمایید.
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)سندیکای شركت های ساختمانی(
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پيوست:

نائــب رییــس انجمــن شــركت های ســاختمانی معتقــد اســت: بایــد 
بــه جــای اینكــه خانه هــای جدید در اطراف شــهرها ســاخته شــوند 
كنیــم و مســكن مهــر در ایــن مناطــق  بافــت فرســوده را نوســازی 

ســاخته شــود. 
گفت وگــو بــا خبرگــزاری ایســنا دربــاره ادامــه  جــواد خوانســاری در 
كــرد:  ســاخت و ســاخت مســكن مهــر در دولــت جدیــد اظهــار 
كیفیــت، تجهیــزات و زیربنــای ایــن واحدهــا مــورد بازنگــری  ــد  بای
گیــرد. وی افــزود: بایــد پیــش از ســاخت واحدهــای جدیــدی  قــرار 
همچــون مســكن مهــر، مــكان مناســب ســاخت و ســاز فراهــم شــود 
و بــه جــای ســاخت واحــد جدیــد بــدون زیربنــا در اطــراف شــهرها، 
كــه  ســاخت و احیــای واحدهــای مســكونی در بافــت فرســوده را 

دارای امكانــات زیربنایــی هســتد، 
گفته خوانســاری  ادامــه دهیــم. به 
انــدازه  بــه  جدیــد  شــهرهای  در 
جمعیــت  رشــد  شــاهد  كافــی 
بودیــم و بایــد بــرای جلوگیــری از 
افزایــش جمعیــت شــهری ســاخت 
در  را  واحدهــا  ایــن  ســازهای  و 
كوچک تــر  شــهرهای  و  روســتاها 
افزایــش دهیــم.  رییــس انجمــن شــركت های ســاختمانی بــا بیــان 
اینكــه بــرای تولیــد مســكن در اطــراف شــهرها نیــاز بــه ســاخت معابر 
و راه هــای ارتباطــی اســت، افــزود: بایــد شــرایط ادامــه ســاخت ایــن 
واحدهــا در وزارت راه و شهرســازی بررســی شــود و طرح هــای اولیــه 
گیرنــد. وی بــا اشــاره بــه اینكــه در پــروژه مســكن  مــورد بازنگــری قــرار 
مهــر برخــی واحدهــا بــا مشــكل مواجــه شــده اند،گفت: بــا توجــه 
بیشــتر بــه بافــت فرســوده می تــوان ضعــف در ایــن بخــش را نیــز 
كیفی ســازی ســاختمان ها اظهــار  كــرد.  خوانســاری دربــاره  برطــرف 
كــرد: شــركت های ســاختمانی نیــز در ایــن جهــت فعالیــت می كننــد 

تــا ســرمایه های ملــی بــه خوبــی بــه بهره بــرداری برســند. 

احیای بافت فرسوده به جای ساخت مسكن مهر

ختمان ت سا
صنع خبار  ا
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The main pivots of the plans proposed by Minister of Road 
and Urban Development 
1.  Dr. Akhoondi’s plan it to return the Ministry of Roads 
and Urban Development to the management system 
based on planning which contains basic theories and its 
operational features should be reinforced. 
2. The basic theories of Dr. Akhoondi is based on the most 
project outsourcing and their administrative operations. 
3. In this plan , the development of cities should be done 
by creating an economic relative advantage , such that the 
cities to be converted into economic justifiable units. 
4. Receiving the views of people in controlling inflation 
or continuing Mehr housing project and decision making 
on it will not be at the level of ministry but it will be 
considered in the meetings of the cabinet and this is one of 
the bases of planning and administration by the Minister. 
5. Completion of semi-complete projects of Mehr housing 
project which is tied to the destiny of 10 million people 
and this is one of the priorities of the Minister. 
6. Settlement of the debts of contractors from the year 2010 
onwards which is more than 3000 billion Tomans past dues 
and it is one of the priorities . It is worth mentioning that 
the total volume of commitments in this section is about 35 
thousands billion Tomans. 
7. Construction of free housing for high income deciles 
8. Construction of clean housing ( saving , mass 
construction, small size unit construction ) which  is 
relevant to average classes of the society. 
9. Construction of social housing for low income layers 
and deciles and underprivileged classes in the society.  
Operational and administrative solutions and proposals in 
order to materialize Dr. Akhoondi’s plans  

1. Conversion of Ministry of Roads and Urban 
Development into a responsive , stable and referential 
structure 
2. Clarification of the plans of the Minister of Roads and 
Urban Development in order to adapt and harmonize them 
with the Vision Document and Firth Development Plan 
3. Increasing the purchase power of people by increasing 
loan which at the present condition , it forms at most 20 
percent of purchase power of housing and is not efficient. 
4. Establishment of funds to absorb peoples ‘liquidity , 
such that by using certain mechanisms , it will be possible 
to take a loan equal to the original deposit in a 5 to 7 years 
saving period. ( in other countries , the land for housing 
units purchasing forms about 70 to 90 percent of the 
purchasing cost ).
5.  In order to produce housing and develop the 
infrastructures , it is necessary to establish a clear agenda 
in the section of urban land management. 
6. Serious dealing with the speculation should be done in 
housing issue , because about 40 per cent of investment in 
housing is resulting from speculation . This has changed 
the housing from a consuming commodity to a investment 
commodity . It is such that some apartments are shifted 
and sold and bought from one person to another person 
for six times.
7. Construction of renting housing units and renting with 
the condition of possession and prolongation of renting 
time to support the tenants’ rights 

8. Creating and using real and legal tools to secure the 
security of capital for the investment of the private sector 
in the national huge infrastructures 
9. Avoiding the limiting policies to control housing market 
and preventing form governmental pricing of housing and 
disciplinary treatment with it
10. Correcting the structure of production and control of 
speculative builders 
11. Reducing the housing market inflammation 
12. Creating a balance in the supply and demand system 
and preventing from the arrival of strong money resulting 
from credit line in housing 
13. Reinforcing the system of financial supply 
14. Mass production should be pursued seriously as 
mentioned in Dr. Akhoondi’s plans 
15. Revising the renovation of worn out textures . There 
are over 100 thousand to 140 thousands urban worn out 
textures and the with the renovation of each worn out 
texture , about 5 new units will be created considering  
the 3 physical standards of ( fineness, instability and 
impermeability) in the worn out texture 
16. Construction of renting housing units. The 
necessity of these units will be highlighted when we 
learn that the share of households using renting units has 
changed from 17 percent in 1996 to 27 percent 2011 which 
indicate the increase of the share of households living in 
rental housing units.        
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with the construction of these social housing units with an 
area of about 50 to 60 meters through mass construction 
, through encouraging mechanisms, the construction of 
social housing units should be considered in planning and 
the rent of these renting units should be at the rate of 30 to 
35 percent of individual’s salary or monthly income . The 
tenants should be given an opportunity to stay at least for 5 
years in renting units if they desire and to be released from 
the stresses of replacement which in practice make the 
life unpleasant and impose a very high nervous pressure . 
Perhaps, due to the problems resulting from housing units 
and high renting rate , the age of marriage has increased in 
the country by about 5 years . If this trends continues , in 
the next thirty years, one might expect to face the disorder 
in the population age hierarchy and senility which will be 
problematic. In this article, we do not intend to discuss its 
pathological damages from the sociological point of view . 
However , what can be done in the present conditions and 
what mechanisms will be employed by the government of 
prudence and hope to supply housing including possessed 
or rented units? . What will be adopted by the honorable 
Minister of Road and Urban Development who is truly 
one of the eminent technical and academic experts in the 
housing , road and urban development field ? It is necessary 
to study and reconsider his written plans and policies on 
housing . It should be admitted that the honorable Minister 
of Road and Urban Development is fully and broadly 
aware of problems of housing , but since the base of 
construction is knowledge and identification, so with his 
understanding of the dimensions of housing units , there is 
a hope that a scientific and precise movement to be started 
in the housing construction. 
In order to elaborate the topic of housing and the role of 
honorable Minister of Road and Urban Development in 
its process ( it should be accepted that his program can 
be made in a 10-year plan) , first we will review Mehr 
Housing Project and then we will analyze the programs of 
Dr. Akhoondi on housing. 
The Weaknesses of Mehr Housing Project  
Based on the statistics presented by the former honorable 
Head of Central Bank to the 11th term administration, it 
is said that about 40 percent of inflation is resulting from 
Mehr housing unit and in order to decide on the future of 
Mehr Housing project , it is necessary to study it through 
the pivots of three main problems: 

1. What are the effects of Mehr housing project on the 
economic indexes including inflation in the recent 4 years?. 
2. What are the effects of Mehr housing projects on the 
price of housing and lands ?
3. To what extent , people are satisfied with the quality of 
the housing units built through Mehr housing proejc?.
 
The report of Mr. Bahmani , the former Head of Central 
Bank shows that the Mehr Housing has grown the monetary 
base of the country by about 40 percent . In other words , 
this report shows that about 50 percent of the inflation in 
recent three years is resulting from the injection of banking 
sources to housing , because the Head of  Central Bank was 
commissioned by the former President to charge the credit 
line of Mehr Housing Project in each stage for 1000(one 
thousand) billion Tomans. 

This has made the price of housing and land to be increased 
by 800 and 500 percent in recent 8 years . By the way , 
within the Mehr Housing Project , the construction of 
240 thousands units have been started in Tehran which 
can receive one million people , but of this rate, so far 38 
thousands housing units have been delivered to people and 
people have been resided on 20 thousands housing units. 

The Strengths of Mehr Housing Project 
Of course a group of pros of Mehr housing project believe 
that the implementation of this project has had positive 
aspects;
1. The increase of the growth of gross domestic  
production: In 2010 , the growth of GDP without oil 
changed from 3/7 percent to 6/1 percent as compared with 
2009 and with the inclusion of oil , it changed from 3/3 to 
5/7 percent in 2009 . This increase of economic growth is 
due to the implementation of Mehr Housing Project and 
this trend has continued in 2010 as well. 
2. Orientation of liquidity(cash flow) towards the 
economic locomotive: Orientation of a part of liquidity 
to Mehr Housing Project has given rise to the economic 
growth  . Opposite to critics of Mehr Housing Project, the 
pros of this project believe that the problem of monetary 
market is not resulting from the implementation of this 
project, but the main problem of the monetary market is the 
lack of necessary infrastructures to orient liquidity towards 
production. 
3. This pros group believe that the action of the 
Central Bank in allocating a credit line to housing has acted 
in favor of improvement of national economic indexes and 
in order to continue the improvement of the index, the 
Central Bank should have followed contractive policies 
in the monetary increasing coefficient in line with the 
expansive policies in monetary base , so that the  liquidity 
could not have been increased. 
4. The pros believe that the role of liquidity in 
Housing Project has been insignificant in the trend of 
inflation growth , because the main factor for inflation and 
irregular increase of prices is resulting from sanctions in 
particular oil sale sanction and banking sanction to transfer 
its funds into the country . This had has effect on the 
trend of price and to some extent its psychological effects 
have been effective in the intensification of inflation and 
naturally , its consequences have been extended to housing 
unit as well. This group emphasizes that if Mehr housing 
construction project was not present , it was possible to 
observe the escalation of housing prices in large cities in 
particular the mega city of Tehran in a higher growth. This 
issue is still controversial and can be further discussed in 
another opportunity. In this part, the views of the honorable 
Minister of Road and Urban Development on housing will 
be reviewed. 
Dr. Akhoondi’s Plans  

Before dealing with the main topic , it is worth mentioning 
that during the recent 16 years , the programs existing in 
the area of road and urban development has been based on 
project-oriented plans and in lack of new strategic policies 
to solve the housing and urban development problems, so 
that Dr. Akhoondi’s plans have been developed with an 
understanding of these characteristics. 
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Housing is the most basic present need of Iranian society. 
The high natural growth rate of the population and  a 
population of about 50 percent at the age group between 
15 to 39 years old shows that the young population of the 
country convey many highly pressured messages for the 
planners: 

1. Pressure for employment 
2. Pressure for marriage and family formation 
3. Pressure for increase of effective demands for housing 
While the young age groups are in need of job , they are 
also at the condition of marriage and in order to establish a 
family, they are in need of a shelter called housing. Today 
housing has been converted into one of the big problems 
of the youth in particular in large cities and the mega city 
of Tehran. The relation between income and the price of 
housing units including purchasing or renting units has 
completely disrupted and distorted. It is such that a group 
of the young with the presupposition of employment are 
in the first and second income deciles. For purchasing a 
housing unit and supplying it , this group needs to have 
a time span ( or in a better word , the waiting time) of 
about 100 years , provided that the housing price could 
remain fixed during this one century of span and they also 
could have a life as long as the prophet Noah.  For the 
fourth income deciles , this waiting time is about 40 to 50 
years and the rental housing is also having such a trend. 
It is such that in mega cities , more than 80 percent of 
the income of households in lack of owned housing unit 
is spent to rent housing units and to supply other costs 
of life, the head of the family is obliged to do a second 
and third jobs . Sometimes, the grounds are paved for 
administrative corruption and taking bribes as a result of 
these imbalances in income and costs . Basically , in the 
developed industrial countries, a person with regard to his/
her social and economic position can buy a housing unit 
in harmony with his/her social position with a salary in 
about 8 years or by paying between 30 to 35 percent of 
his/her own monthly income can rent the related housing 
unit in agreement with his/her own social position , but 
the statistical realities in big cities and mega city of Tehran 
has a very long distance with these standards. 
In order to solve the problem of housing and prevent 
from the emergence of crises , Mehr-e Mandegar 
housing project at the best conditions and with regard to 
its strengths and weak points ( which will be dealt with 
later on) can cover about 30 percent of the demands and 
in practice, it is necessary to find other ways to solve 
this social problem. Many countries have had the same 
problems and have solved the problem by scientific, 
precise planning and dynamic and efficient management. 
It can be strongly said that companies which are member 
of the Association of Construction Companies enjoy all 
capabilities, technical and engineering knowledge to 
perform the projects of social housing construction for 
low income layers or clean housing units for average 

stratum of the society and free housing units for highly 
income walks of life (based on classification made by 
Dr. Akhoondi) . Many broad scientific studies have been 
done in the Association in order to be able to have a 
social housing with a suitable price of construction, light 
weight construction and retrofitting construction. In the 
documents of the Association, this applied research is 
available and if requested by the related institutions, it is 
possible to present it in a new version. 
However, the theoretical foundations for the supply of 
suitable housing should have three characteristics of “ 
territorial welfare , peace and feasibility . It is necessary 
to pay attention to them in housing policymaking and 
planning , because in the construction of housing units , 
it is essential to increase the useful life of it . In many 
countries , the useful life of residential units is about 
100 years , whereas , in Iran , in particular in large cities 
and mega city of Tehran, the useful life is about 30 to 
35 and is destroying fast and its construction wastes 
are destroying environment intensively . Basically , the 
national capital is destroyed after 30 years and once again 
, this situation of destruction and construction should be 
renewed. Considering the macro economy and national 
accounting , investment in housing is considered as a 
consuming commodity and it should be noticed based 
on the cost of opportunity and increase of its stability 
and prevent from early destruction . Also it is necessary 
to provide necessary ground for the welfare , relaxation 
and safety of individuals living in it . All these cases have 
been considered in the plan of social housing through 
researches in the Association since many years ago and 
are available at present. With regard to what was said , 
basically in Iran , the housing construction should be 
viewed in two perspectives: 
1. Possessed social housing units 
2. Rental social housing units 
For possessed social housing units , it is necessary to 
adopt measures by which at least 80 percent of the price 
of residential unit could be covered through loan and 20 
percent of it to by paid by the purchaser of the housing 
unit. However in our country ,  in particular in mega cities 
, this relationship is opposite , i.e. the purchaser should 
supply 80 percent of the housing price and 20 percent 
of it is paid by bank in form of loan . Receiving a loan 
from a bank is by itself a very  complex process and 
those people can receive loan after passing these stages 
whose rate of income could be such that the monthly 
installments of this loan to be less than 50 percent of 
their net income per month. In practice, such a condition 
makes impossible this loan for the applicants , the loan 
whose ceiling is 20 million Tomans now . So while 
shifting the plans of housing construction to the private 
sector , the grounds should be paved for the purchase of 
them for the low income groups in particular the young 
people . Granting long-term loans , the banks should try 
to reduce the paid installments . By the way , parallel 
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