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سخن سرد ربی
از مش کالت اقتصادی اریان فقر ،بی کاری ،تورم و فساد است .این مش کالت باعث انبسامانی محیط کسب و کاراه گردیده است ،هب طوری هک تمام اگنبه اهی
همچ
اقتصادی رد ره رشته و صنعتی با مخاطرات جدی و فراوانی روربو هستند .محیط کسب و کار هب معنای نبض اقتصادی جامعه ،پویایی فعالیتهای اقتصادی نین وجود سرماهی اهی
اجتماعی از جمله اعتماد مردم هب دولت و دولت هب بخش خصوصی است .حال کافی است ات ن گاهی هب شاخص اهی محیط کسب و کار رد اریان بیندا زیم ات وضعیت انجور آن
را ردیابیم.
انمساعد بودن محیط کسب و کار هب نبود انگیزه ی تولید و فعالیت اهی اقتصادی ،کاهش کارآفرینی و عدم سرماهی گذا ری از طرف فعالین اقتصادی انجامیده است.
رد سطح کالن این وضعیت بی ارتباط با اقتصاد نفت محور ،عدم جذب سرماهی گذا ری اهی خارجی و عدم رشد اقتصادی باال و مستمر نیست .اقتصاد کشور رد سالهای اخیر بی
ثبات بوده و فعالین اقتصادی را بی اعتماد و دلسرد ساخته است .با تغییر ره دولت استراژتی شرکتها بهم می رزید و ربانهم اهی ره اگنبه اقتصادی هنوز هب بارننشسته تغییر
می یابد و این یعنی زهینه .حال از مدری یک مجموهع هچ ااظتنری می توان داشت؟
این شرایط رب کسب و کاراهی مرتبط با عمران و آبادانی و تمام شرکتهای ساختمانی ،تأسیساتی و راهسازی هم حاکم است .شرکتهای عمرانی هک روزگاری با الگوی
رپوژه اهی دولتی امرار معاش می کردند باید بدا نند هک این الگو دیگر پاسخگو نبوده و آنها باید هب سرعت تغ یر وضعیت دهند .امروز بازار رپوژه اه و مناقصات غیر اقبل
شیپ ینیب ،روند مناقصات زنولی و کیمیا گران صنعت عمران ردگیر چالش اهی دارایی ،بیمه و مش کالت کارگری هستند .شرکتهای رد حال تأسیس و رتبه ی  5باید آگاه باشند
هک وضعیت بازار ساختمان و عمران اوضاع مناسبی ندا رد .دلیل آن هم مش کالت اقتصادی یاد شده و وجود دولتهای ورشکسته است .ردآمد دولت فعلی هم رد حدی
نیست هک بتواند بدهی اهی خود را جبران کند لذا پولی ربای شروع رپوژه اهی جدید نمی ماند .استدعا دارم افزایش بودهج ی عمرانی را چندا ن جدی نگرفته و هب ربرسی میزان
تحقق بودهج ی عمرانی سال اهی قبل بپردازید ات آگاه شوید این بودهج اه محقق نمی شوند.
شرکتهای جوانتر باید بدا نند هک امروز رپداخت اهی رپوژه اهی عمرانی اغلب هب شکل اوراق قرهض یا تهارت زمین و ملک و اموال است هک رد تمامی آنها بازنده ی نهایی
شرکتها هستند .زریا اوراق را زری قیمت باید بفروشند و رد تعیین قیمت ملک و زمین هم اغلب جانب انصاف رعایت نمی شود.

ت
بنارباین الگوی شکیل شرکت ،ربنده شدن رد مناقصه با قیمت پانیی ربای کسب رزوهم ،اخذ شیپ رپداخت و اراهئ ی صورت وضعیت اهی ماهیاهن و ردیافت
ماه هب ماه وجوه و زتریق هب رپوژه تنها خاطره ای شیب نیست .خاطره ای هک هب زودی فراموش می شود.
پس هچ باید کرد؟
شرکتها باید تغییر وضعیت بدهند ،حفظ داشته اه و شرایطی هک رد گذشته معمول بود امروز دشوار است لذا باید از اصل انطباق با محیط استفاده کرد ،رهگوه تصمیمات هیجانی،
اراهئ ی قیمت انمتعارف و پانیی رد مناقصات ،اعتماد کردن هب واسطه اه ربای کارگرفتن رد فالن رپوژه رد قبال ردیافت ردصدی از مبلغ ،بی توجهی هب قوانین دارایی،
همچ
مالیات و بیمه و نین توسعه ی بی مورد شرکت رد زمان حاضر می تواند شرکت را هب وریگتسکش ربساند.
تج
نس
هب لحاظ کسب و کار ،امروز ضرورت دارد شرکتهای کوچک رت پتا یل اهی خود را هب هم داده و یکی شوند ات فرصت بقا و حفظ کسب و کار را رتشیب کنند ،میع
تج
تخ
صص اهی مختلف هم افزایی ایجاد کرده و اقبلیت شرکت میع یافته را باالرت می ربد.
تکم
مشارکت اهی کلیدی و هم کاری رد یل فعالیتهای زنجیره ای راه مناسبی ربای دوام و بقا است .امروز رتشیب باید هب بازارسازی فکر کردات بازاریابی .این
استراژتی شرکتهای موفق دنیا است .رد همین اریان هب عنوان مثال می توان از شرکت کیسون یا مهاب قدس انم ربد .وقتی دیدند بازار داخلی رو هب افول است هب
سرعت هب صاردات خدمات مهندسی روی آورده و بقای خود را تضمین نمودند .بنارباین هب جای اراهئ ی پیشنهاد قیمت پانیی و غیر رعف رد مناقصات باید هب
ربند سازی فکر کرد ،هب آموزش کسب و کار و مدرییت رو آورد ،راههای کاهش زهینه اه را آموخت ،هب صاردات خدمات مهندسی رپداخت ،بازار کشوراهی دیگر را
ربرسی و ام کان ورود هب آنها را سنجید ،فعالیتهای مرتبط با ارنژی اهی نو و تجدید شونده ،مسئله ی آلودگی هوا ،نیروگاه اهی ربق آبی و خشکسالی را هب دقت دنبال کرد چون رد
دل ره نوع توسعه ای رد این زمینه اه رپوژه اهیی پدیدا ر خواهد شد هک همان فرصت طالیی ربای شرکتها است.
نج
رد این راستا ا من شرکتهای ساختمانی ،تأسیساتی و راهسازی اصفهان آماده ی رهگوهن هم کاری و مشاوره رد جهت حفظ و بقای شرکتهای عضو خود می باشد و رد تالش
ت
است ات با ربگزاری نشست اهیی رد خصوص حلیل محیط کسب و کار آگاهی اعضا را افزایش داده و هب دوام آنها کمک کند و بدین وسیله گامی کوچک رد جهت بهبود
وضعیت کسب و کار رد اصفهان ربدارد.
دکتر کیهان زرین نقش-اسفند 1396

ﮔﺰارش ﺟﻠﺴﻪ ي ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده و ﻋﺎدي ﺳﺎﻻﻧﻪ ي اﻧﺠﻤﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ،
ﺗﺄﺳﯿﺴﺎﺗﯽ و راﻫﺴﺎزي اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن )ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ(
ﻣﻮرخ 96/4/27

ﺟﻠﺴﻪ ي ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ي اﻧﺠﻤﻦ ﭘﺲ از ﺑﻪ
ﺣﺪ ﻧﺼﺎب رﺳﯿﺪن اﻋﻀﺎ در ﺳﺎﻋﺖ 9ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﺑﺎ ﺗﻼوت آﯾﺎﺗﯽ
از ﮐﻼم اﷲ ﻣﺠﯿﺪ و ﭘﺨﺶ ﺳﺮود ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
ﺷﺮوع ﺷﺪ اﺑﺘﺪاﺋﺎً ﺧﯿﺮ ﻣﻘﺪم ﺑﻪ اﻋﻀﺎي ﺣﺎﺿﺮ در ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﻪ ي آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﻧﻮري دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ اﻧﺠﺎم و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ
اﻧﺘﺨﺎب ﻫﯿﺄت رﺋﯿﺴﻪ ي ﻣﺠﻤﻊ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﺎ دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ ي اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ در ﺑﻨﺪﻫﺎﯾﯽ از
اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﮐﺎﻣﻞ دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد.
آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﺣﺴﻦ ﻧﻮري رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻤﻊ و آﻗﺎي ﺣﺎج ﺳﯿﺪ
ﻓﺮﯾﺪون ﺻﺎﺑﺮي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ و آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﺣﻤﯿﺪ
ﺣﺴﯿﻦ زاده ﻣﻨﺸﯽ و آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس اﺳﺪاﻟﻪ ﻃﺎﻟﺒﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻧﺎﻇﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ.
آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﺣﺴﻦ ﻧﻮري ﺑﺎ اﻋﻼم رﺳﻤﯿﺖ ﺟﻠﺴﻪ در
ﺣﻀﻮر اﻗﺎي ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ي اداره ي ﮐﻞ ﮐﺎر اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎ
ﺻﻔﺤﻪ

4

ﻋﺮض ﺧﯿﺮ ﻣﻘﺪم ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎل  95اﻧﺠﻤﻦ را ﺑﻪ ﺷﺮح
ذﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﻤﻊ ﺣﻀﺎر رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ:
ﺑِﺴﻢِ اﷲِ اﻟﺮﱠﺣﻤﻦِ اﻟﺮَﺣﯿﻢ و ﺑِﻪ ﻧَﺴﺘَﻌﯿﻦ اﻧﱠﻪ ﺧَﯿﺮٌ ﻧﺎﺻﺮٍ
و ﻣﻌﯿﻦ و ﻻ ﺣﻮلَ وﻻﻗُﻮةَ اﻻّ ﺑِﺎﷲِ اﻟﻌﻠﯽ اﻟﻌﻈﯿﻢ
ربِ اﺷﺮَح ﻟﯽ ﺻﺪري و ﯾﺴﺮﻟﯽ َاﻣﺮي و اﺣﻠُﻞ ﻋﻘﺪﺗﺎً
ﻣﻦ ﻟﺴﺎﻧﯽ ﯾﻔﻘَﻬﻮا ﻗﻮﻟﯽ

ﺑﺎ ﺳﻼم و ﻋﺮض ادب و اﺣﺘﺮام
ﺑﺎ ﻋﺮض ﺧﯿﺮ ﻣﻘﺪم و ﺳﭙﺎس ﻓﺮاوان از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﺰﯾﺰان
ﺣﺎﺿﺮ در ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻪ ﻗﺒﻮل زﺣﻤﺖ ﻓﺮﻣﻮده و در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻊ
ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﺸﮑّﺮ از آﻗﺎي ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ي اداره
ي ﮐﻞّ ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ،ﺿﻤﻦ
درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﻤﮑﺎري ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻋﻀﺎ ﺑﺎ اﻧﺠﻤﻦ ،اﻫﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي
ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺟﺮاﯾﯽ اﻧﺠﻤﻦ را ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻋﺰﯾﺰان ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻢ:

ﭘﯿﺎم آﺑﺎدﮔﺮان اﺻﻔﻬﺎن  /ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن 1396

ﺷﻤﺎره  51و 52

 -1اﻧﺠﺎم ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﺑﺎ ادارات ،ارﮔﺎﻧﻬﺎ ،وزارت ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎو
اﻋﻀﺎي اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  7800ﻧﺎﻣﻪ ﻃﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺪود
 50ﻫﺰار ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺑﺮاي اﻋﻀﺎي اﻧﺠﻤﻦ.
 -2ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ،اﻧﺠﻤﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و اﻧﺠﻤﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات
اﯾﺮان و ﮐﺎﻧﻮن ﺳﺮاﺳﺮي اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎ و ﻣﺒﺎدﻟﻪ ي اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم.
 -3ﻫﻤﮑﺎري ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺘﺎن
اﺻﻔﻬﺎن.
 -4ﺗﻬﯿﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ ي ﭘﯿﺎمِ آﺑﺎدﮔﺮانِ ﺗﻬﺮان و ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﯿﻦ
ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﻋﻀﻮ ،ارﮔﺎﻧﻬﺎ ،ادارات اﺳﺘﺎن و ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸﺎور
ﺟﻤﻌﺎً ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  2400ﺟﻠﺪ.
 -5ﭼﺎپ ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ ي اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺳﺎل  96ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد 970
ﺟﻠﺪ ﺑﺮاي ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎي اﻧﺠﻤﻦ و ﻣﻘﺎﻣﺎت اﺳﺘﺎن.
 -6ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﺎت ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  23ﺟﻠﺴﻪ و
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت اﻋﻀﺎء و اﺧﺬ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻻزم.
 -7ﺗﻬﯿﻪ ي ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﻌﺪﯾﻞ ،ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ و ﻣﺎﺑﻪ
اﻟﺘﻔﺎوت ﺑﻬﺎي آﻫﻦ آﻻت و ﺳﯿﻤﺎن و ﻏﯿﺮه از ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
رﯾﺰي وﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدي رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻪ اﻋﻀﺎ در
ﻣﺤﻞ اﻧﺠﻤﻦ ﯾﺎ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ.
 -8ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻘﺎﻣﺎت اﺳﺘﺎن و ﻃﺮح ﻣﺴﺎﺋﻞ و
ﻣﺸﮑﻼت اﻋﻀﺎي اﻧﺠﻤﻦ.
 -9ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺠﺪد آﻗﺎي ﺣﺎج ﺳﯿﺪ ﻓﺮﯾﺪون ﺻﺎﺑﺮي ﻋﻀﻮ
ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ي اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻪ اداره ي ﮐﻞ ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن ﺑﺮاي ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻫﺎي ﺗﺸﺨﯿﺺ و
ﺣﻞّ اﺧﺘﻼف.
 -10ﺗﻬﯿﻪ و ﭼﺎپ ﮐﺎرت و ﭘﺮواﻧﻪ ي ﻋﻀﻮﯾﺖ ﮐﻮﭼﮏ و
ﺑﺰرگ ﺑﺮاي اﻋﻀﺎ و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن.
 -11ارﺳﺎل ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎي دوﻟﺘﯽ و ﻣﺠﺮﯾﺎن ﻃﺮح
ﻫﺎ و ﺣﻞّ و ﻓﺼﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﻃﺮف ﻗﺮارداد.
 -12ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺗﻌﺪادي از ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﻋﻀﻮ ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن
ﺑﺮاي ارﺟﺎع ﮐﺎر ﺑﻪ آﻧﻬﺎو ﺷﺮﮐﺖ درﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻫﺎ.
 -13ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﻏﯿﺮﻋﻀﻮ ﺑﺮاي
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ و اﻗﺪام ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺧﻮد در اﻧﺠﻤﻦ.
 -14اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ﺑﯿﻤﻪ و ﻣﺎﻟﯿﺎت اﻋﻀﺎي
اﻧﺠﻤﻦ و ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اداره داراﯾﯽ
اﺳﺘﺎن.
 -15ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺗﻌﺪادي از ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﻋﻀﻮ ﺑﻪ
ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ اﺧﺬ وام.
 -16درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﻮاﺑﻖ ﺑﯿﻤﻪ ي اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ي
ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ از ﺷﻌﺐ ﺑﯿﻤﻪ ﺟﻬﺖ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي.
ﺻﻔﺤﻪ
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 -17اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ در ﻣﻮرد اﺻﻼﺣﯿﻪ ي آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ي
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران و آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ي ﻧﻈﺎم ﻓﻨﯽ و
اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر و ﻣﺼﻮﺑﺎت وﺣﺪت روﯾﻪ و ﻫﻤﮑﺎري ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺑﺎ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي اﺳﺘﺎن و دﻓﺘﺮ ﻓﻨﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاري.
 -18درﺧﻮاﺳﺖ ﻗﯿﻤﺖ روز آﻫﻦ آﻻت از ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت
ﻓﻮﻻد اﯾﺮان در ﺗﻬﺮان و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن.
 -19ﺷﺮﮐﺖ دﺑﯿﺮِ اﻧﺠﻤﻦ در ﺟﻠﺴﺎت ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻧﺘﺸﺎرات
ﮐﺎﻧﻮن ﺳﺮاﺳﺮي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﻋﻤﺮاﻧﯽ اﯾﺮان در ﺗﻬﺮان.
 -20آﻣﺎﯾﺶ در ﺣﺪود ﺗﻌﺪاد  900ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺮاي رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي
و ﺗﻤﺪﯾﺪ و ﺛﺒﺖ ﻧﺎم از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎﺟﺎت و ارﺳﺎل ﺑﻪ اﻣﻮر
ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ي اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﺟﻬﺖ
ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻬﺎﯾﯽ.
 -21ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ي اﻧﺠﻤﻦ در ﺟﻠﺴﺎت ﺷﻮراي ﻓﻨﯽ
اﺳﺘﺎن و اراﺋﻪ ي ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻪ اﻋﻀﺎي ﺷﻮرا.
 -22ﻫﻤﮑﺎري ﺑﺎ ﮐﺎﻧﻮن ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎي
ﺻﻨﻔﯽ ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر و ﺷﻮراي ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺗﺸﮑّﻞ ﻫﺎي ﻓﻨﯽ،
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﺣﺮﻓﻪ اي ﮐﺸﻮر درﺗﻬﺮان.
 -23اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ ي اﻧﺠﻤﻦ.
 -24اﻗﺪام در ﺟﻬﺖ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻋﻀﻮ
اﻧﺠﻤﻦ ﮐﻪ داراي رﺗﺒﻪ و ﮔﻮاﻫﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎري از
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در
اﺟﺮاي ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎي ﺷﻬﺮي.
 -25ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ي اﻧﺠﻤﻦ در ﮐﻤﯿﺘﻪ ي ﭘﯿﻤﺎن زﯾﺮ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ي ﺷﻮراي ﻓﻨﯽ اﺳﺘﺎن در ﺧﺼﻮص ﺧﺎﺗﻤﻪ ي ﭘﯿﻤﺎن
ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده  46و  48ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﯿﻤﺎن.
 -26اراﺋﻪ ي ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره ي ﻓﻨﯽ ،ﺣﻘﻮﻗﯽ ،ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و
ﺑﯿﻤﻪ اي ﺑﻪ اﻋﻀﺎي اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر راﯾﮕﺎن.
 -27اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻼس ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ اﯾﻤﻨﯽ
ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و آﻣﻮزش ﺣﻔﺎﻇﺖ اﯾﻤﻨﯽ
ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ –اداره ﮐﻞ ﺗﻌﺎون ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن.
 -28ﭘﯿﮕﯿﺮي درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ي ﺷﺮﮐﺖ-
ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ،ﺗﺄﺳﯿﺴﺎﺗﯽ و راﻫﺴﺎزي اﺳﺘﺎن.
و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ي اﻧﺠﻤﻦ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
 23ﺟﻠﺴﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎ  350ﻧﻔﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر در ﻣﺤﻞ اﻧﺠﻤﻦ و ﺑﺎ
ﻃﺮحِ ﺑﯿﺶ از  40ﻣﻮﺿﻮع در ﺟﻠﺴﺎت ﮐﻪ ﺗﻌﺪادي از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻮده و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻻزم را اﺗﺨﺎذ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺿﺮوري ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﻪ ي دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -29ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﺎت ﺷﻮراي ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺟﻮاﻣﻊ و
ﻧﻈﺎﻣﺎت ﻓﻨَﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﺻﻔﻬﺎن ﻣﺘﺸﮑّﻞ از  16ﺗﺸﮑَﻞ.

ﭘﯿﺎم آﺑﺎدﮔﺮان اﺻﻔﻬﺎن  /ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن 1396

ﺷﻤﺎره  51و 52

 -30ﺑﺮﮔﺰاري ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺳﺮاﺳﺮي ﺗﺠﻠﯿﻞ از
ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺘﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ  95/11/28ﮐﻪ از  6ﺷﺮﮐﺖ
ﺑﺮﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﺎ اﻫﺪاي ﻟﻮح ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺗﺠﻠﯿﻞ ﺷﺪ.

 -31ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺗﻬﯿﻪ ي ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﭼﺎپ ﻣﺠﻠﻪ ي ﺷﻤﺎره ي
 49و  50ﭘﯿﺎم آﺑﺎدﮔﺮان اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  2000ﻧﺴﺨﻪ.
 -32ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﺟﺎري
ﻣﺤﻠَﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮ و در ﺧﻮر ﺷﺄن ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﺑﺮاي اﻧﺠﻤﻦ
ﺧﺮﯾﺪاري ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻟﺬا ﻫﻤﮑﺎري و ﮐﻤﮏ ﻫﺎي اﻋﻀﺎي اﻧﺠﻤﻦ
را درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ.
در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻫﻤﮕﯽ دﻋﺎ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاي ﻣﺘﻌﺎل ﺗﻮﻓﯿﻖ
ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاري ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ي ﻣﺎ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ آن ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﻮرد
ﻗﺒﻮل ﺣﻀﺮﺗﺶ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ .اﻧﺸﺎءاﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ
ﭘﺲ از آن ﮔﺰارش ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺮاز ﺳﺎل  94ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎي
ﻣﻬﻨﺪس اﺣﻤﺪرﺿﺎ ﻓﺮوﻏﯽ ﺧﺰاﻧﻪ دار اﻧﺠﻤﻦ اراﺋﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ
از ﮔﺰارش ﺑﺎزرﺳﺎن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻤﻊ رﺳﯿﺪ.
ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻮدﺟﻪ ي ﺳﺎل  95ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺰاﻧﻪ دار ﻗﺮاﺋﺖ و ﺑﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ ﺑﻌﺪ از آن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎي ﺑﺎزرﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ آﻗﺎﯾﺎن ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻨﺎﯾﺖ اﻟﻪ ﻣﺠﻠﺴﯽ ﮐﻮﭘﺎﯾﯽ و
اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻬﺮﺑﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزرس اﺻﻠﯽ و آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﺳﯿﺪ
ﻣﺠﺘﺒﯽ ﺳﺠﺎد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزرس ﻋﻠﯽ اﻟﺒﺪل اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ.

ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ ي ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدي و اﻋﻀﺎي اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ،ﻣﻌﺎدن و
ﮐﺸﺎورزي اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن
روز دوﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  96/12/21ﺳﺎﻋﺖ  19:00ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ
ﺳﺎﻻﻧﻪ ي ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدي و اﻋﻀﺎي اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ،
ﻣﻌﺎدن و ﮐﺸﺎورزي اﺻﻔﻬﺎن در ﺳﺎﻟﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ
اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺎﻟﯽ رﺗﺒﻪ ي اﺳﺘﺎن و ﻣﺴﺌﻮﻻن
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ادارات دوﻟﺘﯽ و رؤﺳﺎي ﺳﺎﺑﻖ اﺗﺎق و ﺟﻤﻊ ﮐﺜﯿﺮي از
ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﭘﺲ از ﺗﻼوت
آﯾﺎﺗﯽ از ﮐﻼم اﻟﻪ ﻣﺠﯿﺪ و ﭘﺨﺶ ﺳﺮود ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ ،آﻗﺎي
ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب ﺳﻬﻞ آﺑﺎدي رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﺻﻔﻬﺎن
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﺒﺴﻮﻃﯽ اﯾﺮاد ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﻌﻀﻼت
ﭘﯿﺶ روي ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ و از ﻣﺴﺌﻮﻻن اﺳﺘﺎن
درﺧﻮاﺳﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﭘﯿﮕﯿﺮي آﻧﻬﺎ را ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺳﭙﺲ آﻗﺎي دﮐﺘﺮ
اﺳﻼﻣﯿﺎن ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺣﻀﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺎ اﺟﺮاي ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﺳﯽ از ﺷﺐ اداﻣﻪ داﺷﺖ.
در اﯾﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ،
ﺗﺄﺳﯿﺴﺎﺗﯽ و راه ﺳﺎزي اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﺣﺴﻦ
ﻧﻮري ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ي اﻧﺠﻤﻦ ﺣﻀﻮر
داﺷﺘﻨﺪ.
ﺻﻔﺤﻪ
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ﭘﯿﺎم آﺑﺎدﮔﺮان اﺻﻔﻬﺎن  /ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن 1396

ﺷﻤﺎره  51و 52

گزارش تجلیل از پیشکسوتان صنعت ساخت مورخ 96/4/27
همزمان با برگزاری مجامع عمومی فوق العاده و عادی ساالنه ی انجمن بر اساس برنامه ریزی های قبلی از تعداد پنج نفر از
مدیران پیشکسوت شرکتهای ساختمانی اصفهان به شرح ذیل تجلیل شایان توجهی به عمل آمد:
 -1آقای مهندس دادپور -مدیرعامل شرکت دقیق
 -2آقای حاج مرتضی حاجی آقا معمار  -رئیس هیأت مدیره ی شرکت شهرک سازان
 -3آقای محمد علی بزمی -مدیرعامل شرکت بزم
 -4آقای منوچهر صدیقی -مدیرعامل شرکت صنف
 -5آقای مهندس حسن نوری – مدیرعامل شرکت کشورآرا

لوح تقدری
جناب آاقی
مدریعامل محترم شرکت
ت
سپاسگزاری و جلیل از پیشکسواتن صنعت ساخت هک زندیک هب نیم قرن رد اجرای رپوژه اهی ساختمانی و راه سازی استان ف ّعالیت
نج
داشته اند و رد اکثر موارد افتخارآفرین بوده اند ،وظیفه ی سردمدا ران و مسئولین اجرائی کشور و ا من صنفی شرکتهای ساختمانی ،تأسیساتی و
راه سازی استاناصفهان می باشد .علیهذا بدینوسیله از جنابعالی هب عنوان پیشکسوت صنعت ساخت هک حدود نیم قرن ف ّعالیت داشته اید
ت
با اهدا ی این لوح ،جلیل و تقدری می گردد .امید است هب حول و ق ّوه ی الهی و رد رپتو عنایات خدا وند متعال رد سال اقتصاد مقاومتی،
تولید و اشتغال همچون گذشته رداراهئ ی خدماتارزنده هب میهن اسالمیاریان زعزی موفق و م ّؤید باشید.

محمدعلی طرهف
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندا ری استان اصفهان

صفحه
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شماره  51و 52

شرکت ساختمانی و راهسازی کشور آرا

آقای مهندس حسن نوری فارغ التحصیل خرداد سال
 9331از دانشکده ی فنی دانشگاه تهران در رشته ی
مهندسی راه و ساختمان با درجه ی فوق لیسانس از سال 31
تا  33شاغل در امور پیمانکاری ساختمان در سال  9333با
همکاری  3نفر دیگر از همکاران اقدام به تأسیس سندیکای
شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی استان اصفهان نمود و پس
از طیّ مراحل ثبت تحت شماره ی  354در اداره ی کار
اصفهان ،به عنوان دبیر سندیکا انتخاب شد و فعالیت نمود .در
بهمن سال  9333اقدام به تأسیس شرکتی به نام کشورآرا
برای اجرای پروژه های پیمانکاری ساختمان و راه نمود و
طی  55سال صدها پروژه ی عمرانی ساختمانی،تأسیساتی و
راهسازی را اجرا نموده است.
در سال  9353اولین پروانه ی اشتغال به کار مهندسی از
وزارت آبادانی و مسکن را دریافت نمود که تا کنون نیز هر
سه سال یکبار توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان
اصفهان تمدید و تعویض شده است.
در سال  9353سندیکای شرکتهای ساختمانی و
تأسیساتی را طبق قانون جدید کار تبدیل به انجمن صنفی
نمود و نامبرده به عنوان دبیر انجمن فعالیّت خود را ادامه داد
و در رفع مشکالت و گرفتاریهای اعضای انجمن نهایت
مساعی خود را به کار برد .از سال  9354تا  9311طی

صفحه
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چهاردوره ی سه ساله جزو هیأت مدیره و هیأت رئیسه
سازمان نظام مهندسی ساختمان بوده و در سِمَت مدیر
اجرایی -نایب رئیس هیأت مدیره -خزانه دار به مدت 91
سال انجام وظیفه نموده است.
در سال  9351درتهران با همکاری چند نفر از دوستان
اقدام به تأسیس کانون سراسری انجمن های شرکتهای
ساختمانی ،تأسیساتی و تجهیزاتی ایران نمود و به مدت 91
سال ( 3دوره ی سه ساله)سِمَت ریاست آن کانون را به عهده
داشت و در رفع مشکالت و مسائل پیمانکاری انجمن های
استان ها و شرکتهای عضو آن ها فعالیت نموده است.
در همایش ها و سمینارهای زیادی در اصفهان و سایر
مراکز استان ها و تهران شرکت کرده و سخنرانی نموده
است .چندین همایش و سمینار و مجمع عمومی برای انجمن
شرکتهای ساختمانی اصفهان و کانون سراسری و نظام
مهندسی ساختمان برگزار نموده است.
در سال  9353مجوَز تهیه و چاپ مجلَه ی پیام آبادگران
اصفهان را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برای انجمن
شرکتهای ساختمانی اصفهان دریافت نمود و نامبرده به
عنوان مدیر مسئول مجلّه مذکور انتخاب شد.
سابقه ی پنجاه ساله در مدیریت سندیکا و انجمن را در
کارنامه ی خود دارد.

پیام آبادگران اصفهان  /پاییز و زمستان 6931

شماره  16و 15

ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺰم

آﻗﺎي ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺑﺰﻣﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل  1309در ﺷﻬﺮﺿﺎ ﺑﺎ
ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺳﯿﮑﻞ ﻗﺪﯾﻢ از ﺳﻦ  15ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﮐﺎرﮔﺮ ﺳﺎده وارد ﺣﺮﻓﻪ ي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزي ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﻋﻼﻗﻪ و ﻧﺒﻮﻏﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻪ داﺷﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ زودي ﺑﻪ
درﺟﻪ ي ﺑﻨﺎ و ﻣﻌﻤﺎر ﺗﺠﺮﺑﯽ ارﺗﻘﺎء ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .از ﺳﺎل 1335
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻗﺮاردادﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ارﮔﺎﻧﻬﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻒ دوﻟﺘﯽ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﺣﺼﻞ آن اﺟﺮاي  20ﭘﺮوژه
ﺷﺎﻣﻞ اﺣﺪاث دﺑﺴﺘﺎن -داﻧﺸﺴﺮا -ﺣﻤﺎم -ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ و ﻏﯿﺮه در
اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﯾﺰد -اﺻﻔﻬﺎن و ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎري ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎري ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺗﺎ ﺳﺎل  1350اداﻣﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ در
ﺗﺎرﯾﺦ  1350/12/20ﺷﺮﮐﺖ راه و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺰم را ﺗﺤﺖ
ﺷﻤﺎره ي  1031در اداره ي ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪاي ﺗﺄﺳﯿﺲ و
راه اﻧﺪازي ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ )اﻧﺠﻤﻦ( ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ آن درآﻣﺪ و اﯾﻦ
ﻫﻤﮑﺎري ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺎﮐﻨﻮن اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .آﻗﺎي
ﺑﺰﻣﯽ در ﻃﻮل  50ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﯿﺶ از 90

ﺻﻔﺤﻪ
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ﭘﺮوژه ﺑﺮاي ارﮔﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دوﻟﺘﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮوه ﻧﻮﺳﺎزي-
ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي -ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ -ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ-ﺷﺒﮑﻪ ي
ﺑﻬﺪاﺷﺖ -اداره ي ﺗﻌﺎون -ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ -ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ -دﻓﺘﺮ
ﻓﻨﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاري و ﻏﯿﺮه ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
از زﻣﺎن ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺣﺪود  750ﻧﻔﺮ در اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﮑﺎر ﺑﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﯿﺎن  35ﻧﻔﺮ ﺑﻪ
درﺟﻪ ي ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎﺋﻞ ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ و از ﻣﺰاﯾﺎي ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ .از دﯾﮕﺮ اﻓﺘﺨﺎرات اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺮورش
اﺳﺘﺎدان و ﻣﻌﻤﺎران ﻣﺠﺮّب و ﮐﺎرآزﻣﻮده و ﺗﻘﺪﯾﻢ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ي ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن و آﺑﺎدﮔﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻧﺎﻣﺒﺮده از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪاي ورود ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻪ ﺳﻌﯽ ﻧﻤﻮد
ﮐﯿﻔﯿﺖ را ﺑﺮ ﮐﻤﯿﺖ ﻣﻘﺪم ﺑﺪارد و ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل اﺣﺘﺮام
ﮔﺬاﺷﺘﻪ و رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮ ﺗﻤﺎم اﻣﻮر ﻣﻘﺪم ﺑﺪارم و ﺑﻪ
ﻟﻄﻒ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺣﻘﻮق ﺑﮕﯿﺮان و اﻓﺮاد
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ را ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﭘﯿﺎم آﺑﺎدﮔﺮان اﺻﻔﻬﺎن  /ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن 1396

ﺷﻤﺎره  51و 52

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و راه و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺻﻨﻒ

آﻗﺎي ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺻﺪﯾﻘﯽ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ راه و
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺻﻨﻒ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل  1315ﻓﺮﯾﺪن ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺳﺎل
 1335ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪه و از ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺷﺮوع ﺑﮑﺎر ﮐﺮده و در اﺑﺘﺪاي ﺳﺎل
 1354ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﻒ را ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﻫﺎي
آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و
ﺟﺎده ﺳﺎزي و ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﺎزي در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺎن
اﺻﻔﻬﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮده اﺳﺖ.
 -1از ﺳﺎل  1335ﺗﺎ  1337در ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮان-ﺳﻮﺋﯿﺲ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻤﮏ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮدار ﻣﺸﻐﻮل اﺣﺪاث دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ي
داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن و ﻓﺎز اول ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻮده ام.
 -2از ﺳﺎل  1338ﺗﺎ  1340درﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮان ﭘﯽ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮدار در ﭘﺮوژه ي ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮدار در ﭘﺮوژه ي اﺣﺪاث
ﺟﺎده ي آﺑﻌﻠﯽ.

ﺻﻔﺤﻪ

10

 -3از ﺳﺎل  1341ﺗﺎ  1343در ﺷﺮﮐﺖ ﺳﯿﻦ-ﮐﺎف ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺌﻮل ﮐﺎرﮔﺎه در ﭘﺮوژه ي اﺣﺪاث ﻓﺎز اول ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻬﺮان.
 -4از ﺳﺎل  1344ﺗﺎ  1347در ﺷﺮﮐﺖ رﺳﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺴﺌﻮل ﮐﺎرﮔﺎه در ﭘﺮوژه ي اﺣﺪاث آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮداري
ﮐﺮج.
 -5از ﺳﺎل  1348ﺗﺎ  1350در ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮان-ﺳﻮﺋﯿﺲ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺌﻮل ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐﯽ در ﭘﺮوژه ي اﺣﺪاث ﺟﺎده ي
زاﺑﻞ -ﻫﻤﺪان.
 -6از ﺳﺎل  1350ﺗﺎ  1352اﺣﺪاث ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺎدرات
ﮐﺮﻣﺎن ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ.
 -7از ﺳﺎل  1352ﺗﺎ  1354در ﭘﺮوژه ي ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ آب
و ﻓﺎﺿﻼب در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ.

ﭘﯿﺎم آﺑﺎدﮔﺮان اﺻﻔﻬﺎن  /ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن 1396

ﺷﻤﺎره  51و 52

ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و راه ﺳﺎزي دﻗﯿﻖ

ﻧﺎﺻﺮ دادﭘﻮر ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ و رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و راه ﺳﺎزي دﻗﯿﻖ ﻣﺘﻮﻟﺪ  1328از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﺑﻬﺒﻬﺎن و ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ راه و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از داﻧﺸﮕﺎه
ﭘﻠﯽ ﺗﮑﻨﯿﮏ در ﺧﺮداد ﻣﺎه  1350ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﺸﺎن از ﺗﺎرﯾﺦ
 1363/01/14ﺷﺮﮐﺖ دﻗﯿﻖ را ﺗﺄﺳﯿﺲ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ
و رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه در اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 -1ﻫﻤﮑﺎري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﺎﺳﺐ در ﺳﺪ ﮐﺎرون
 1ﺑﺎ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻫﺎرزا ) ﻃﺮاح و
ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺸﺎور ( – ﺳﺎل 1350
 -2ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮ ﻧﯿﺮوي ﻫﻮاﯾﯽ ﭘﺮوژه ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ  F4در
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺷﺸﻢ ﺷﮑﺎري ﺑﻮﺷﻬﺮ – ﺳﺎل 1351
 -3ﻣﻬﻨﺪس ﺳﺎﯾﺖ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺸﺘﻢ ﺷﮑﺎري ﺑﻮﺷﻬﺮ در
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺴﺎ – ﭘﺮوژه ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎي  – F4ﺳﺎل 1352
اﻟﯽ 1354
 -4ﻣﺪﯾﺮ ﮐﺎرﮔﺎه ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺸﺘﻢ ﺷﮑﺎري  F14و ﻓﺮودﮔﺎه
اﺻﻔﻬﺎن – از ﺳﺎل  1354اﻟﯽ 1360
 -5رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮاﺑﺘﻦ در ﭘﺮوژه ﻫﺎي
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﻪ – از ﺳﺎل  1360اﻟﯽ 1362
 -6ﻣﺠﺮي اﺟﺮاي  1200واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﻬﺮك ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﻪ – از ﺳﺎل  1362اﻟﯽ
1363
 -7ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ دﻗﯿﻖ از ﺳﺎل  1363و ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ
و رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه از ﺳﺎل  1380ﺗﺎﺑﺤﺎل ﮐﻪ
ﺷﺎﻣﻞ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ذﯾﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:
 -8ﺳﻮاﺑﻖ ﮐﺎري ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ در ﺷﺮﮐﺖ دﻗﯿﻖ ﺑﻪ ﺷﺮح
ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:
 ﺑﺮج ﻫﺎي  IFCاﺻﻔﻬﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮج اداري و ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺠﺎري ﻫﺮ ﮐﺪام در  27ﻃﺒﻘﻪ ﮐﻪ از ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻫﺎي
ﺻﻔﺤﻪ

11

آﻧﻬﺎ ﻃﺮح ﻓﻮﻧﺪاﺳﯿﻮن ﺑﺎﺳﮑﻮﻟﯽ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺘﻦ50 MP
ﺳﯿﻠﻨﺪري ﮐﻪ ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎزه ﺑﺘﻨﯽ در اﺻﻔﻬﺎن اﺟﺮا
ﺷﺪه و دﻟﯿﻞ آن ﻫﻢ داﮐﺘﯿﻞ ﺑﻮدن ﺳﺎزه ﺑﺘﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ارﺗﻔﺎع
ﺑﻠﻨﺪ آن و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ اﺳﺖ )در دﺳﺖ اﻗﺪام
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ(.
 ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﯿﺘﯽ ﺳﻨﺘﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت  EPCاﺟﺮا
ﺷﺪه و از ﻃﺮف اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺘﻦ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎزه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ
ﺑﺮﺗﺮ ﺳﺎل  1391ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزه
دﻫﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ ،اﮐﺴﭙﻮز ﺑﻮدن ﺑﺘﻦ ﻫﺎ و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ اﺑﻌﺎد 250
*  200ﻣﺘﺮي ﺳﺎزه ﺑﺪون ژوﺋﻦ ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در اﯾﺮان اﺳﺖ.
 ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺮﺟﻬﺎي  17ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﮐﻪ
ﻣﺸﺨﺼﻪ آن ،ﻧﻮع ﺳﺎزه و ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﺑﻮدن ﺑﺘﻦ ﺑﺎ ﺳﺎزه ﻓﻠﺰي
اﺳﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺟﺮاي آن ﻧﯿﺰ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮده و در دﺳﺖ اﻗﺪام
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 ﭘﺮوژه ﺗﻌﺮﯾﺾ ﭘﻞ ﻓﻠﺰي اﺻﻔﻬﺎن در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ و
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﻞ ﻓﻠﺰي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮاﻧﺴﻮي ﻫﺎ در ﺳﺎل
 1337و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺑﯿﻨﻨﺪﮔﺎن ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ.
 ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺻﻔﻬﺎن ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻦ
اﺻﻠﯽ ﮐﺮه اي اﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ  100ﻣﺘﺮ و ارﺗﻔﺎع ﺣﺪود  50ﻣﺘﺮ ﺑﺎ
ﺳﺎزه ﻓﻠﺰي دو ﺟﺪاره و ﺳﻘﻒ اﺳﭙﯿﺲ ﻓﺮﯾﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﺰء
ﺳﺎزه ﺑﺮﺗﺮ ﻓﻠﺰي ﺳﺎل  1392اﯾﺮان اﺳﺖ .از ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﺎرز
آن ،اﺟﺮاي ﺳﺘﻮن ﻫﺎي  50 Rﻣﺘﺮي و ﮔﺮه ﻫﺎي ﺳﻪ ﺑﻌﺪي
اﯾﻦ ﮔﻮي اﺳﺖ.
 ﺗﻮﻧﻞ ﻣﺘﺮو در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮐﺎوه ﮐﻪ اﺑﺘﺪاي ﺷﺮوع ﻣﺘﺮوي
اﺻﻔﻬﺎن در ﺳﺎل  1380اﺳﺖ و اﺟﺮاي ارزان و ﺳﺎزه ﺑﺼﻮرت
ﺗﺎپ داون ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ اﺑﺘﮑﺎرات اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ
ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺸﺎور ﻫﮕﺰا ،ﻣﺠﺮي ﻣﺘﺮوي ﻣﺸﻬﺪ ،ﺗﺒﺮﯾﺰ و ﺷﯿﺮاز
از ﺑﻌﻀﯽ از آﯾﺘﻢ ﻫﺎي اﺟﺮاي آن اﻗﺘﺒﺎس ﻧﻤﻮده اﻧﺪ و ﺳﭙﺲ
اﯾﺴﺘﮕﺎه و ﺗﻮﻗﻔﮕﺎه ﻗﺪس اﺻﻔﻬﺎن در اﻧﺘﻬﺎي ﻣﺘﺮو ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺎ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.

ﭘﯿﺎم آﺑﺎدﮔﺮان اﺻﻔﻬﺎن  /ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن 1396

ﺷﻤﺎره  51و 52

 ﭘﻞ اﺗﻮﺑﺎﻧﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻃﻮل  5/5ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ و ﻋﺮض
 22ﻣﺘﺮ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي آن اﺟﺮاي ﻋﺮﺷﻪ ﭘﺲ ﮐﺸﯿﺪه ﺑﺎ
اﺳﺘﺮﻧﺪ ﺑﻮده .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً اﺟﺮاي ﺗﯿﺮﻫﺎي ﻃﻮﻟﯽ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎي
ﻣﻮﻗﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه از ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﺪن ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎي ﺑﺮق ﻓﺸﺎر
ﻗﻮي دو ﻃﺮف ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﻣﺎﻟﯽ و زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎري ﺷﻮد و
ﭼﻬﺎر ﻣﺎه زودﺗﺮ از ﻣﻮﻋﺪ ﺑﺎﺗﻤﺎم ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر
وﻗﺖ اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻃﺮح ﺟﺰء ﻃﺮح ﺑﺘﻨﯽ ﺑﺮﺗﺮ ﺳﺎل  1388در
اﯾﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻏﯿﺮﻫﻤﺴﻄﺢ دﻓﺎع ﻣﻘﺪس :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﻞ ﻫﺎي
زﯾﺒﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ اﺟﺮاي ﺻﻨﺪوﻗﻪ اي در ﺟﺎ ﭘﺲ ﮐﺸﯿﺪه و ﺗﮏ
ﺳﺘﻮن ﮐﺮه ﮐﺮه اي .اﯾﻦ ﻃﺮح ﺟﺰء ﻃﺮح ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺘﻨﯽ ﺳﺎل 1383
اﯾﺮان اﺳﺖ.
 ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﻞ ﻫﺎي ﻏﺪﯾﺮ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﻈﻤﺖ ﭘﻞ و
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺑﺎﻻ اوﻟﯿﻦ ﭘﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ دﻫﺎﻧﻪ  72ﻣﺘﺮ ﻗﻮﺳﯽ ﺑﺎ
ﭼﻬﺎر وارﯾﺎﻧﺖ ﺑﺼﻮرت ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﭘﺲ ﮐﺸﯿﺪه و ﻃﺮه اي ﺑﺎ
ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎي اﯾﺰواﺳﺘﺎﺗﯿﮏ و ﻫﯿﭙﺮ اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ اﺟﺮا ﺷﺪه و ﺟﺰء
ﻃﺮح ﺑﺮﺗﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻠﯽ اﮐﺮﯾﻞ اﯾﺮان ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﮐﻪ در ﺳﺎل
 1375در ﻣﺪت  9ﻣﺎه ﮐﺎر ﺷﺒﺎﻧﻪ روزي و ﺑﺼﻮرت ﻣﻄﻠﻮب ﮐﻪ
ﻣﻮرد رﺿﺎﯾﺖ وزﯾﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ وﻗﺖ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس
ﻧﻌﻤﺖ زاده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﺎداش ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺴﺮﯾﻊ
ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدﯾﺪ.
 ﺳﯿﻤﺎن ﺳﺎروج در ﻋﻠﻮﯾﺠﻪ اﺻﻔﻬﺎن ﮐﻪ در ﮐﻮﺗﺎﻫﺘﺮﯾﻦ
زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﯾﻌﻨﯽ  18ﻣﺎه ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﯿﻮﯾﻞ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﺼﺐ
ﺗﺠﻬﯿﺰات و در ﺟﻤﻊ دو ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري
رﺳﯿﺪ.
 ﺧﻂ ﺳﻮم  3500ﺗﻨﯽ ﺳﯿﻤﺎن ﺳﭙﺎﻫﺎن ﮐﻪ ﺑﺮج ﭘﺮي ﻫﯿﺘﺮ
آن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دو ﻗﻄﻌﻪ روﺑﺮوي ﻫﻢ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﺑﯿﺶ از  100ﻣﺘﺮ
ﺻﻔﺤﻪ
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ﺑﺎ ﻗﺎﻟﺐ ﻟﻐﺰﻧﺪه و در ﻣﺪت  40ﺷﺒﺎﻧﻪ روز و ﺑﻄﻮر ﻣﺪاوم اﺟﺮا
ﮔﺮدﯾﺪ.
 ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺷﺮق اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ داﯾﺮه در داﻣﻨﻪ ﮐﻮه و
ﺳﻨﮓ در ﺷﺮق اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ ﻗﻄﺮ  110ﻣﺘﺮ و ارﺗﻔﺎع ﺗﺎ  12ﻣﺘﺮ
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دﻗﯿﻖ و زﯾﺒﺎ اﺟﺮا ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺴﺖ ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ
آب زه ﻧﺪاﺷﺖ و ﺟﺰء  18ﻃﺮح اول اﯾﺮان در ﺟﺸﻨﻮاره ﺳﺎل
 1375وزارت ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻟﻮح ﺗﻘﺪﯾﺮ و
ﻣﺪال ﻃﻼ از رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر وﻗﺖ در ﺗﻬﺮان درﯾﺎﻓﺖ ﮔﺮدﯾﺪ.
 ﭘﺴﺖ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﺠﺰ
ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﭘﺴﺖ وﻗﺖ ﻧﻤﺎﻫﺎي داﺧﻠﯽ و
ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﻤﻪ ﺑﺘﻨﯽ اﮐﺴﭙﻮز اﺟﺮا ﺷﺪ و ﺟﺰء  18ﻃﺮح اول
ﺟﺸﻨﻮاره ﺳﺎل  1375اﯾﺮان ﮔﺮدﯾﺪ.
 ﭘﺴﺖ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﺷﯿﺮاز ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﺻﻔﻬﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﺘﻦ اﮐﺴﭙﻮز اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ.
 ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻏﯿﺮﻫﻤﺴﻄﺢ ﺳﻪ راﻫﯽ ﻣﺒﺎرﮐﻪ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي
از ﭘﻞ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﯽ ﭘﺲ ﮐﺸﯿﺪه ،زﯾﺮﮔﺬر ،ﺗﻮﻧﻞ ،ﭘﻞ ﻫﺎي ﻓﻠﺰي و
راه ﺳﺎزي ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ ﮐﻪ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺷﺶ راﻫﻪ اي را ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ
ﺗﺼﺎدﻓﺎت زﯾﺎدي ﻣﯽ ﺷﺪ ﺣﺬف و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﺟﺮا و در ﺷﻬﺮﯾﻮر
ﺳﺎل  1374ﺗﻮﺳﻂ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر وﻗﺖ اﻓﺘﺘﺎح ﮔﺮدﯾﺪ.
 اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻫﺎي زﯾﺎدي در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﻪ و
ﺻﻨﺎﯾﻊ دﻓﺎع ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎه
ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﻮﻻد ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد.
 ﺿﻤﻨﺎً ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻟﻮح ﻫﺎي ﻃﺮح ﺑﺮﺗﺮ اﯾﺮان و ﻟﻮح
ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻫﺎي درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺘﻦ اﯾﺮان ،وزارت
ﻣﺴﮑﻦ ،ﺷﻬﺮﺳﺎزي و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﻬﻢ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و
اﻣﯿﺪوارم ﺑﺎ ﺷﺮوع ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ دﻗﯿﻖ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ اﯾﺮان زﻣﯿﻦ ﺳﻬﻢ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻬﺮك ﺳﺎزان

آﻗﺎي ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺣﺎﺟﯽ آﻗﺎ ﻣﻌﻤﺎر در ﺳﺎل  1311در ﯾﮑﯽ از
ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺎي ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن دﯾﺪه ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﮔﺸﻮد.
ﭘﺪرﺑﺰرگ اﯾﺸﺎن از اﺳﺘﺎدان ﻣﺎﻫﺮ و زﺑﺮ دﺳﺖ در ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺮﻣﺖ
آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﻋﺼﺮﺧﻮد ﺑﻮد و ﭘﺪر وي ﻧﯿﺰ از ﻣﻌﻤﺎران ﺧﻮﺷﻨﺎم
در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزي ﺑﻮده اﻧﺪ.
اﯾﺸﺎن از ﺳﻨﯿﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺪﻟﯿﻞ اﺷﺘﯿﺎق ﻓﺮاوان ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪ
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ روي آوردﻧﺪ و ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،در
ﺳﺎل  1345ﺑﺎ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﯿﺴﺘﻮن ﻋﻤﻼً
ﺑﺼﻮرت ﺣﺮﻓﻪ اي وارد ﻋﺮﺻﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزي ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ.
اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد دوﻟﺘﯽ ،ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و
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ﺗﺠﺎري از ﺟﻤﻠﻪ اﺣﺪاث اوﻟﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداري راه آﻫﻦ اﺳﺘﺎن
اﺻﻔﻬﺎن  ،اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎزار ﺑﺰرگ ﻓﺮش اﻣﯿﻦ اﺻﻔﻬﺎن،
اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آﺳﺎﯾﺸﮕﺎه ﺧﯿﺮﯾﻪ ﺳﺮاي ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺻﺎدﻗﯿﻪ،
اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﻧﮏ رﻓﺎه ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺳﯿﺪ اﺻﻔﻬﺎن و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ از ﺟﻤﻠﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ در اﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﺸﺎن از ﺳﺎل  1367ﺑﻌﻨﻮان رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ
ﺷﻬﺮك ﺳﺎزان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را اداﻣﻪ دادﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﺠﺮﯾﻪ ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎي
ﺧﻮد در اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،اﺣﺪاث ﭘﺮوژه ﻣﻬﻢ دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ را
در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد دارﻧﺪ.
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ﮔﺰارش ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺳﺎﻻﻧﻪ ي ﻧﻈﺎم ﻓﻨﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر
روز ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ 96/12/05
ﺗﻘﺪﯾﺮ از دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﺻﻨﻌﺖ اﺣﺪاث ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸﺎور و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران
ﭘﺲ از ﺗﻼوت آﯾﺎﺗﯽ ﭼﻨﺪ از ﮐﻼم اﻟﻪ ﻣﺠﯿﺪ و ﭘﺨﺶ ﺳﺮود
ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ
اﺑﺘﺪاﺋﺎً ﺧﻮش آﻣﺪﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺣﻀﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﺮي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
و آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺼﻄﻔﻮي رﺋﯿﺲ ﻧﻈﺎم ﻓﻨﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ
ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﯾﺮاد ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﭘﺲ از آن آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس
اﻧﺼﺎري رﺋﯿﺲ ﺷﻮراي ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺗﺸﮑﻠﻬﺎي ﻓﻨﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و
ﺣﺮﻓﻪ اي و ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﯿﺴﻮن ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺳﭙﺲ
آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻄﺎﺋﯽ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﻬﺎن ﭘﺎرس
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻧﻤﻮده و در ﻧﻬﺎﯾﺖ آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﻧﻮﺑﺨﺖ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﻌﺎون رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﺑﻪ اﯾﺮاد ﺳﺨﻦ
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺮاي اﻫﺪاي ﻟﻮح ﺗﻘﺪﯾﺮ -ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎي
ذﯾﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﺮي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ روي ﺳﻦ ﺳﺎﻟﻦ دﻋﻮت ﺷﺪﻧﺪ.
 -1آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﻧﻮﺑﺨﺖ
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 -2آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﺗﻔﻀّﻠﯽ

 -3آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺼﻄﻔﻮي

ﭘﯿﺎم آﺑﺎدﮔﺮان اﺻﻔﻬﺎن  /ﺑﻬﺎر 1396

ﺷﻤﺎره  49و 50

 -4آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس دادﻣﺎن
 -5آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس اﻧﺼﺎري
اﺳﺎﻣﯽ اﺷﺨﺎص و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻟﻮح ﺗﻘﺪﯾﺮ درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﺮدﻧﺪ:
 -1آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻠﯽ آﻗﺎﺑﺎﺑﺎﯾﯽ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ
اﺣﺪاث
 -2آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﺳﺮﺷﺎر ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﻫﺮ
 -3آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎدر ﻋﻄﺎﺋﯽ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ
ﺟﻬﺎن ﭘﺎرس
 -4آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺮادﯾﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ
ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸﺎور آرﭘﯽ و ﻫﻤﮑﺎران
 -5آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﺑﻬﺮاﻣﯽ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن

 -11آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﺑﺪﯾﻊ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ
ﻣﺸﺎور آﺗﮏ
 -12آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪ ﻣﯿﺮﻣﺘﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ
ﻃﺮح و آﻣﺎﯾﺶ ﻋﻤﺮان
 -13آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎدري ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ آﻣﮑﻮ
 -14آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺴﻌﻮد ﺧﻠﯿﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ
ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺸﺎور
 -15آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﺳﻌﯿﺪ ﺗﺮاﺑﯽ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮج
ﺗﺒﺮﯾﺪ
 -16آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻣﺆﻣﻦ زاده ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ
ﺳﯿﻤﯿﻦ ﺳﭙﺎﻫﺎن
 -17آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﺧﺴﺮو ﺧﻮش ﺧﻠﻘﯽ دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ

ﻣﺸﺎور ﺷﺎرﺳﺘﺎن
 -6آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺎﺑﮏ اﻣﯿﺮاﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ
ﺳﺎرا
 -7آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﺴﻦ ﻣﯿﺮﺣﯿﺪر ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ
ﭘﯿﻮار
 -8آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻬﯿﺎر ﻓﺮزﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان
 -9آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪي ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎرس
ﭘﯿﻤﺎن
 -10آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺼﺮاﻟّﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ
ﺑﺎم اراك

ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﻋﻤﺮاﻧﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺸﺮو در
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮي
 -18آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﭘﺮوﯾﺰ ﺧﺎﮐﭙﻮر ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ دﻧﺎ
 -19آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ذواﻟﻔﻘﺎري ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ
ﺷﺮﮐﺖ آرﻣﺎن ﺷﻬﺮ
در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﺣﺴﻦ ﻧﻮري دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ
ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ،ﺗﺄﺳﯿﺴﺎﺗﯽ و راه ﺳﺎزي اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن
ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ.

ﺻﻔﺤﻪ
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بحران آب در حوضه ی زاینده رود ،مؤلفه ها و راهکارها
قسمت دوم
راهکارهای مقابله با کمبود آب در حوضه ی زاینده رود

برای مقابله با بحران کمبود آب در حوضه ی زاینده رود
 5راهکار کلی قابل تصور است:
راهکار اول -مدیریت مصرف و صرفه جویی در مصارف
راهکار دوم -باروری ابرها به روش یونیزاسیون
راهکار سوم -انتقال آب از خلیج فارس
راهکار چهارم -انتقال آب از حوضه ی مجاور با رعایت
معیارهای یونسکو
راهکار پنجم -کوچ دادن جمعیت به مناطق دارای
منابع آب
راهکار اول -صرفه جویی در مصارف و مدیریت مصرف
الف -صرفه جویی از طریق باالبردن راندمان آبیاری

مطابق تحقیقات جهانی دهه های اخیر ،در حوضه های
بسته به دلیل برگشت تلفات آبیاری به منابع آب و استفاده
مجدد از آن ،باالبردن راندمان آبیاری تولید آب نمی کند و
منجر به صرفه جویی نمی شود .در حوضه ی زاینده رود نیز
که از حوضه های بسته است اصوالً آبی از دسترس خارج
نمی شود که از طریق باال بردن راندمان آبیاری بتوان

صفحه
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استحصال کرد .در مطالعات گسترده ای که برای نخستین بار
در کشور در حوضه ی زاینده رود با روش نوین تعیین راندمان
آبیاری در حوضه های بسته انجام شد ،راندمان آبیاری در
حوضه ی زاینده رود  70درصد به دست آمد که نشان
می دهد از طریق افزایش راندمان آبیاری نمی توان آب
استحصال کرد .در دهه ی  40خورشیدی شرکت فرانسوی
سوگراه راندمان آبیاری در حوضه ی زاینده رود را  80درصد
تعیین کرده بود.
توضیح آنکه در حوضه های بسته بین راندمان آبیاری در
مقیاس خرد (مزرعه کشاورز) و مقیاس کالن (حوضه) تفاوت
بنیادی هست زیرا اگرچه کشاورز با راندمان پایین آبیاری
می کند ولی بخش عمده ای از تلفات آبیاری در مزرعه هر
کشاورز به منابع آب سطحی و زیرزمینی می پیوندند و در
چرخه ای تکرار پذیر توسط خود وی و دیگر کشاورزان
برداشت و مصرف می شود.
تحقیقات جهانی در دره ی نیل در کشور مصر نشان داده
است که در حالیکه راندمان آبیاری در مزرعه ی کشاورزان
 % 30است ولی راندمان واقعی کل در دره ی نیل در کشور
مصر  % 80میباشد.
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جدول  -4اثر افزایندگی چرخه ی آب در حوضه ی زاینده رود
زیر زمینی

سطحی

مجموع

3757

1620

5357

اثر افزایندگی
چرخه ی آب

منابع آب در دست بهره برداری در حوضه

منابع واقعی تجدید نظر از بارش و
انتقالی تونل ها

2900

2457

2900

بر پایه ی آمار شرکت آب منطقه ای اصفهان در سال آبی 84-85

مطابق جدول  4در حالیکه کل منابع تجدید نظر آب در
حوضه ی زاینده رود  2900میلیون متر مکعب است ،حجم
آب مصرف شده در حوضه ی  5357میلیون متر مکعب است.
تفاوت حجم آب مصرف شده با حجم منابع واقعی آب حوضه
ناشی از پدیده ی اثر افزایندگی چرخه ی آب است که در
تحقیقات جهانی اخیر مورد توجه قرار گرفته است .این حجم
آب که ناشی از چند باره وارد آمار شدن آب برگشتی در
جریان چرخه ی تکرار پذیر (برداشت -مصرف -برگشت)
می باشد وجود واقعی ندارد.

کشاورزی استان ،سطح کشت برنج در حوضه ی زاینده رود
به حدود  4000هکتار کاهش یافته است ولی نکته ی حائز
اهمیت آن است که حذف کامل کشت برنج و جایگزینی آن
با کشت گندم تنها منجر به صرفه جویی  15میلیون متر
مکعب آب در حوضه ی زاینده رود خواهد شد که در قیاس با
کمبود  964میلیون متر مکعبی حوضه ی زاینده رود ناچیز
است .مطابق مصوبه ی چهارم شورای مدیریت حوضه با
احتساب کوهرنگ  3و بهشت آباد ،میزان کمبود آب
حوضه ی زاینده رود  584میلیون متر مکعب است.

به عبارت دیگر در حوضه های بسته ،صرفه جویی در آب
از طریق باال بردن راندمان آبیاری ،هدف گذاری استحصال
احجامی از آب است که وجود واقعی ندارد و در اثر چند باره
وارد آمار شدن آبهای برگشتی در آمار مصرفی انعکاس
می یابد.

در حال حاضر با توجه به عدم بهره برداری از بهشت آباد
و کوهرنگ  3میزان کمبود آب حوضه  964میلیون مترمکعب
است.

ب -مدیریت مصرف از طریق حذف کشت برنج

هرچند کاهش و حذف تدریجی کشت برنج در
حوضه ی زاینده رود مورد اهتمام است و مطابق آمار جهاد
صفحه
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ج -مدیریت مصرف با ساز و کار قیمت گذاری

از جمله راهکارها برای مدیریت مصرف ،بکار گیری
ساز و کار قیمت گذاری بهای آب و برق کشاورزی می باشد.
با سیاست جاری تأمین تقریباً مجانی برق مصرفی پمپاژ
کشاورزی با  97درصد یارانه ی دولتی عمالً در باالدست
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حوضه ی زاینده رود مردم به برداشت بیشتر آب از زاینده رود
برای توسعه ی کشاورزی و تبدیل تپه ها و دامنه ی ارتفاعات
با ارتفاع بیش از  100متر تا  600متر به باغ تشویق
می شوند.
حذف تسهیالت بالعوض دولتی و مبنا قراردادن قیمت
تمام شده ی برق برای تعیین بهای برق مصرفی بخش
کشاورزی در حوضه ی زاینده رود عمالً موجب حذف
برداشت های غیر اقتصادی آب و متوقف شدن روند
توسعه ی اراضی کشاورزی به ویژه در ارتفاعات باالدست
خواهد شد.
راهکار دوم -باروری ابرها به روش یونیزاسیون

طبق اعالم معاون سازمان هواشناسی کشور در برنامه ی
خبری شبکه ی  2سیما مورخ  ،92/4/9اقدامات انجام شده
در دریاچه ی ارومیه برای باروری ابرها به روش یونیزاسیون
هیچ تأثیری نداشته است .اقدامات پانزده ساله برای باروری
ابرها در یزد هم نتیجه بخش نبوده است.
وجود بحران های کمبود آب در کشورهای صاحب
تکنولوژی برتر و کشورهایی که خود پدیدآورنده ی فناوری

بارآوری ابرها به روش یونیزاسیون بوده اند ،گواه دیگری بر
غیر عملیاتی بودن این روش است.

بی سبب نیست که:

آب شرب شهرهای ساحلی در استان های هرمزگان،
بوشهر و خوزستان شامل شهرهای بندری :بوشهر،
بندرعباس ،گناوه،دیلم ،دیر ،کنگان ،امام ،ماهشهر از طریق
سد کوثر واقع در استان کهگیلویه و بویر احمد با 754
کیلومت خط انتقال و عبور از پنج استان تأمین می شود.
تأمین آب شرب شهرهای خوزستان و از جمله شهرهای
آبادان و خرمشهر که بر کناره ی دریا واقع اند از طریق طرح
غدیر شامل سدهای دز و کرخه با مجموع  970کیلومتر خط
انتقال برنامه ریزی شده است.
کشورهای ثروتمند و برخوردار از تکنولوژی به جای
استفاده از آب شیرین کن در تالش برای انتقال آب از دیگر
مناطق هستند.
تأمین آب استان بلوچستان با فاصله ی کمتر و ارتفاع
کمتر پمپاژ از منابع چاه های نیمه تأمین می شود.
راهکار چهارم -انتقال آب از حوضه ی مجاور با رعایت
معیارهای یونسکو

سازمان تربیتی ،علمی و فرهنگی ملل متحد(یونسکو)
برای صحه گذاری بر طرح های انتقال بین حوضه ای پنج
معیار زیر را در نظر گرفته است.
 -1واقعی بودن کمبود آب در حوضه ی مقصد و عدم
امکان رفع آن در خود حوضه
 -2توسعه ی آتی حوضه ی مبدا در اثر انتقال آب با
محدودیت چشمگیر روبرو نشود.
 -3انتقال بین حوضه ای به شکل اساسی کیفیت
زیست محیطی در حوضه ی مبدا یا مقصد را تخریب نکند.
 -4انتقال بین حوضه ای آب سبب بروز اختالل
اساسی اجتماعی -فرهنگی در حوضه ی مبدا یا مقصد نشود.
 -5منافع خالص ناشی از اجرای طرح به طور عادالنه
میان حوضه های مبدأ و مقصد تقسیم شود.

راهکار سوم -انتقال آب از خلیج فارس

پروژه ای با  1100کیلومتر خط انتقال که  200کیلومتر
آن تونل است و  10مرحله ی پمپاژ با ارتفاع پمپاژ  2200متر
و هزینه ی اجرایی  190000میلیارد ریال غیر اقتصادی است.
قیمت تمام شده ی هر متر مکعب آب در این پروژه با فرض
دوره ی ساخت  10سال بالغ بر  250000ریال است که در
قیاس با قیمت تمام شده ی طرح های تأمین و توزیع آب
شرب کنونی (هر متر مکعب  7000ریال) بیش از  35برابر
گرانتر خواهد بود.
صفحه
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بررسی و ارزیابی معیارهای یونسکو برای انتقال آب از
حوضه ی دز و کارون
-1واقعی بودن نیاز در حوضه ی زاینده رود و عدم امکان
تأمین آن در خود حوضه

در بخش های پیشین ابعاد عظیم و فاجعه بار بحران
کمبود آب در حوضه ی زاینده رود و روند رو به تشدید آن در
اثر رشد جمعیت تشریح شد .همانگونه که گفته شد در
حوضه ی زاینده رود منابع آب بهره برداری نشده ای نیست
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که بتوان با بهره برداری از آن کمبود آب را بر طرف کرد و یا
تخفیف داد زیرا حوضه ی زاینده رود خروجی به حوضه های
مجاور ندارد و منابع آب زیرزمینی آن رو به کاهش و نابودی
است.
با بررسی های انجام شده امکان صرفه جویی از طریق
باال بردن راندمان آبیاری وجود ندارد زیرا همانگونه که ذکر
شد حوضه ی زاینده رود حوضه ای بسته است و تلفات
آبیاری به منابع آب بر می گردد و تا قطره ی آخر
بهره برداری می شود.
تنها با به کار گیری ساز و کارهای قیمت گذاری به
صورت محاسبه ی قیمت تمام شده ی برق و حذف
تسهیالت بالعوض دولتی برای احداث شبکه های تحت
فشار می توان موجبات تعطیلی کشاورزی های با پمپاژ زیاد
را فراهم نمود .میزان تأثیر این راهکار محدود است و حتی در

صورت انجام هم جوابگوی کمبود عظیم آب در حوضه
ی زاینده رود نخواهد بود .بنابراین معیار اول یونسکو در
حوضه ی زاینده رود مصداق دارد.
 -2توسعه ی آتی حوضه ی مبدأ (حوزه ی دز و کارون) با
محدودیت چشمگیر روبرو نشود.

مجموع منابع آب تجدیدپزیر حوضه ی دز و کارون 24
میلیارد متر مکعب و حجم کل آب انتقالی طرح های انتقال
آب از حوضه ی دز و کارون به حوضه های مجاور شامل
طرح های کوهرنگ یک ،دو ،سه و چشمه لنگان و
خدنگستان ،قمرود و با احتساب طرح انتقال آب به فالت
مرکزی (بهشت آباد) حدود  1230میلیون متر مکعب در سال
است که رقمی معادل  5درصد آبدهی ساالنه ی کارون
خواهد بود.

چهره ی ماندگار
اخذ نشان چهره ماندگار مدیریت و کارآفرینی در صنعت
ساختمان توسط آقای دکتر کیهان زرین نقش ،عضو
هیأت مدیره ی انجمن شرکت های ساختمانی،
تأسیساتی و راه سازی استان اصفهان را به ایشان و
کلیه آبادگران محترم تبریک عرض می نماییم.

صفحه
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ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﺳﺎزي ﭘﺎﯾﺪار
) (Sustainable Constructionو ﺿﺎﯾﻌﺎت

دﮐﺘﺮ ﮐﯿﻬﺎن زرﯾﻦ ﻧﻘﺶ
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻨﺎ ﭘﺮداز ﺳﭙﺎﻫﺎن
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ﭼﮑﯿﺪه
در ﺑﺤﺚ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﺳﺎزي ،اﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺪﯾﺪهاي روﺑﺮوﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻪ اﺳﺎس آن ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ ،ﻋﺪم
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ،ارزان ﺑﻮدن اﻧﺮژي و ﻧﮕﺎه ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﺎﻟﺸﻬﺎي اﻣﺮوز را در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺤﺚ ﻣﺼﺮف و ﻫﺪر
رﻓﺖ اﻧﺮژي ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و اﻧﺒﻮه ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﺸﻮﻧﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺟﺪي ﺑﺮاي ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﯽ دارد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺿﺎﯾﻌﺎت و ﻧﺨﺎﻟﻪﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺎﻃﺮهاﻧﮕﯿﺰ آن
ﭘﺮداﺧﺘﻪ و راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ را از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺨﺎﻟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ،ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ و اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﺠﺪد و دﻓﻊ ﺻﺤﯿﺢ آن را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﺪ.
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ﻣﻘﺪﻣﻪ:

ﻋﻤﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در اﯾﺮان  30ﺳﺎل و ﻫﻤﯿﻦ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن  300ﺳﺎل اﺳﺖ .در آﻧﺠﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي
ﻗﺪﯾﻤﯽ ارزش ﺑﯿﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ و ﮔﺮانﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از 300
ﺳﺎل در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺑﻨﺎ %90 ،ﻣﺼﺎﻟﺢ آن ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد،
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮان  %90آن ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ رﯾﺨﺘﻪ و ﺗﺨﺮﯾﺐ
ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد .اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ اول ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و دوم ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ

ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ اﺻﻮل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﺳﺎزي ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺷﻮم اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﯽ ﺳﺎل ﻣﺎ را ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﺿﺎﯾﻌﺎت روﺑﺮو
ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﺠﻢ ﻋﻈﯿﻢ ﻧﺨﺎﻟﻪﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺨﺮﯾﺐ و
ﺑﺎزﺳﺎزي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﻓﺎﺟﻌﻪ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺰرﮔﯽ را ﻫﻤﺮاه
ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .در ﮐﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﯾﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت زﯾﺎدي ﺑﺮ روي
ﻧﺨﺎﻟﻪﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺻﺪ
ﺑﺎﻻﯾﯽ از آن ﻣﺠﺪداً ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻨﻬﺎ در داﻧﻤﺎرك  %95از
ﻧﺨﺎﻟﻪﻫﺎ ،ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در آﻟﻤﺎن ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﻧﺨﺎﻟﻪﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ
ﺑﯿﺶ از  2000ﺗﻦ در روز اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺗﻬﺮان ﺗﻨﻬﺎ
ﻣﯿﺰان اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ از ﻧﺨﺎﻟﻪﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺷﺪه در ﺳﺎل  %19 ،1393ﺑﻮده و ﻣﺎﺑﻘﯽ آن دﻓﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ
)ﻓﺮزاﻧﻪ.(1394 ،
در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺣﺪود  %67ﮐﻞ ﺿﺎﯾﻌﺎت
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ را ﺑﺘﻦ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .در اروﭘﺎ در ﻫﺮ ﺳﺎل ﺣﺪود
 50ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺑﺘﻦ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺪود 11ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺑﺘﻦ

در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و  60ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺑﺘﻦ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ
ﻣﺤﻞ ﻫﺎي اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻧﺨﺎﻟﻪﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ اﻧﺘﻘﺎل داد ﻣﯽﺷﻮد.
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل در ﻫﺮ ﺳﺎل در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺣﺪود  10ﺗﺎ  12ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺗﻦ ﺑﺘﻦ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ
)ﻣﺼﻄﻔﻮي ﻣﻘﺪم و اﯾﺰدﭘﻨﺎه.(1391 ،
در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻦ  15ﺗﺎ  20درﺻﺪ
ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﺷﻬﺮي را ﻧﺨﺎﻟﻪﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ.
در ﺗﻬﺮان ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎي  1387ﺗﺎ  1393ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﻫﺮ

روز  49150ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﻧﺨﺎﻟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺠﻤﯽ ﻣﻌﺎدل  18ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ 32,5
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻧﺨﺎﻟﻪ در ﺳﺎل! اﺻﻔﻬﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻌﻨﻮان دوﻣﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﭘﺮ
ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﮐﺸﻮر در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺿﺎﯾﻌﺎت و ﻧﺨﺎﻟﻪﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ
ﭘﯿﺸﺮو ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺨﺎﻟﻪ ﺣﺎوي دو ﭘﯿﺎم اﺳﺎﺳﯽ
ﺑﺮاي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﺳﺖ ،اول آﻟﻮدﮔﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺼﺎﻟﺢ
ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺠﺪد و دوم ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻧﺎﺷﯽ
از ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه.
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﺳﺎزي ﭘﺎﯾﺪار:

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻧﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ون ﺑﺮن و ﭘﺮﯾﻤﻮس ) ،(2002ﻫﻮﯾﻼ
و رﯾﭽﺘﺮ ) (1997ﻣﺒﻨﺎي ﺗﻌﺮﯾﻒﺷﺎن از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﺳﺎزي ﭘﺎﯾﺪار1
) ،(SCﻣﻮﺿﻮﻋﺎت زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺳﺖ ) van Buerenو
 (2002 ،Priemusو اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﺘﺮادف ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺪاﻧﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل اﯾﻦ ادراك از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﺳﺎزي ﭘﺮوژه اﺻﻮﻻً ﺑﻪ
١

- Sustainable Construction

ﺻﻔﺤﻪ

21

ﭘﯿﺎم آﺑﺎدﮔﺮان اﺻﻔﻬﺎن  /ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن 1396

ﺷﻤﺎره  51و 52

ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﻼﺣﻈﻪاي در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد .در اﺑﺘﺪا
ﺗﻤﺮﮐﺰ در ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﻧﺮژي و
ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ روي ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﻮد .راه ﺣﻠﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﺧﺼﻮص ﭘﯿﮕﯿﺮي ﮔﺮدﯾﺪ ،اﺳﺎﺳﺎً ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل در ﻣﺘﺮﯾﺎل-
ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،اﺟﺰاء و اﻧﺮژي در ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻮد
) Sjostromو  (1999 ،Bakensاز زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﺎﯾﺪار
) (SCﺑﺎزﺗﺎب اﺻﻮل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار (SD) 2در ﺑﺨﺶﻫﺎي
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ﯾﮏ ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ
ﺷﺒﯿﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﺳﺎزي ﭘﺎﯾﺪار ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ
اﻟﻤﺎنﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻫﺮ
ﺻﻮرت در ﺑﻌﺪ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزي ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻪ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺿﺎﯾﻌﺎت و ﻧﺨﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه اي ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﺿﺎﯾﻌﺎت ﭘﺎراﻣﺘﺮ اﺻﻠﯽ ﻣﺤﻮر زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﺳﺎزي ﭘﺎﯾﺪار

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ در ﺑﻌﺪ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزي ﭘﺎﯾﺪار  SCﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ،
ﺿﺎﯾﻌﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺨﺎﻟﻪ-
ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﺿﺎﯾﻌﺎت ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﺗﻼف ﻣﺘﺮﯾﺎل،
ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از ﻣﺼﺎﻟﺢ ،ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي زاﺋﺪات در ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﺤﺼﻮل و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﺧﺎﮐﺒﺮداري ﺑﻨﺎ ﻣﯽﭘﺮدازد .در
اﯾﺮان ذﮐﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﻮﭼﮏ از ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﺪود  10ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم آﻻﯾﻨﺪه ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ آﺟﺮ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
درﯾﮏ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ دﯾﻮار ﺗﯿﻐﻪاي اﺳﺖ و ﻓﺸﺎري ﮐﻪ ﻫﻢ در ﺗﻮﻟﯿﺪ
و ﻫﻢ در ﻧﺨﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺨﺮﯾﺐ ﯾﮏ ﻣﺘﺮ دﯾﻮار ﺗﯿﻐﻪاي

ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ آورده ﻣﯽﺷﻮد ﻟﺰوم ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي اﺻﻮل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن-
ﺳﺎزي ﭘﺎﯾﺪار  SCرا آﺷﮑﺎرﺗﺮ ﻣﯽﺳﺎزد )ﻃﺎﻫﺮي اﺻﻞ و آذري،
.(1394
اﻣﺎ ﭼﻪ ﮐﺎري ﻣﯽﺗﻮان در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اﻧﺠﺎم داد؟
راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺑﺘﻦ و ﻣﺼﺎﻟﺢ آن را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ
ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﻋﻤﺪه ﮐﺎﻫﺶ ﺿﺎﯾﻌﺎت ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از ﺿﺎﯾﻌﺎت و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ آنﻫﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮد ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
اﻟﻒ( ﮐﺎﻫﺶ ﺿﺎﯾﻌﺎت و ﻧﺨﺎﻟﻪﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎ ﻧﯽ

در ﺑﺤﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ،ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ
ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران و ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻗﺮار ﮔﯿﺮد:
 ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي آن دﺳﺘﻪ از روشﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖﮐﻪ از ﺿﺎﯾﻌﺎت ﮐﻤﺘﺮي را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دﻗﯿﻖ آن دﺳﺘﻪ از ﻋﻤﻠﯿﺎتﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﻣﯽﮔﺮدد.
 ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻄﻮر ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﻧﻈﯿﺮ ﺳﯿﻤﺎنﭘﺎﮐﺘﯽ ،ﺑﺘﻦ و ﻣﻼت ﺧﺸﮏ آﻣﺎده.
 ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻣﻮاد ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺣﺠﻢ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﭘﺮوژهﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﭘﺮت و دورﯾﺰ ﻣﺼﺎﻟﺢ
 ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از وارد آﻣﺪن ﺻﺪﻣﻪ و آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺧﺮﯾﺪاري ﺷﺪه ،اﯾﻦ ﻋﻤﻞ از ﻃﺮﯾﻖ دﭘﻮ ﮐﺮدن
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺼﺎﻟﺢ در ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 اﺳﺘﻔﺎده و ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﻣﺼﺎﻟﺢ و روشﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻄﻮريﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﻨﺎ و دوام آن
ﮔﺮدد.
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 وﺿﻊ ﻣﻘﺮرات و ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺰام آور ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ازﺗﺨﺮﯾﺐ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻣﻘﺎوم در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﻫﺎ.
ب( اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد

در ﻣﻘﻮﻟﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ،ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺠﺎم داد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮاي
اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد:
 ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ،ﺗﻔﮑﯿﮏ و اﻧﺒﺎر ﮐﺮدن آن دﺳﺘﻪ از ﺿﺎﯾﻌﺎتﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺠﺪداً در داﺧﻞ ﮐﺎرﮔﺎه ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .
 ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺎزار ﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮاي ﻓﺮوش ﺿﺎﯾﻌﺎتﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ،ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از آن ﻫﺎ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎ و
ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎي دﯾﮕﺮ.
ج( ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ
در ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد :
ــ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آن دﺳﺘﻪ از ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ
ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﺑﻮده و ﺑﺘﻮان از آنﻫﺎ در داﺧﻞ ﯾﺎ ﺧﺎرج ﮐﺎرﮔﺎه اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﻤﻮد.
ــ ﺗﻔﮑﯿﮏ آن دﺳﺘﻪ از ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ
از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺘﻦ و ﻓﺮآوردهﻫﺎي آن از ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ و اﻧﺒﺎر ﮐﺮدن آنﻫﺎ
در ﻣﺤﻞﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه.
ــ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن
اﺳﺘﻔﺎده از آن وﺟﻮد دارد.
ــ ﭘﯿﺮوي از ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺤﻠﯽ و ﺷﻬﺮداريﻫﺎ ﺑﺮاي
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ورود ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﺿﺎﯾﻌﺎت.
ــ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮاي واﮔﺬاري و ﻓﺮوش
ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اﻧﺠﻤﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﮐﺎﻧﺎدا
) (CCAﻧﯿﺰ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ راﻫﻨﻤﺎي "ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روشﻫﺎي
ﮐﺎﻫﺶ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺟﺎﻣﺪ" ﻧﻤﻮده ﮐﻪ درآن ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺗﺸﺮﯾﺢ
اﻧﻮاع راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﮐﺎﻫﺶ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد و ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ اﻧﻮاع
ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺖ ﯾﺎ ﺗﺨﺮﯾﺐ
ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ راﻫﻨﻤﺎي ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮاي ﺑﺤﺚ ﺿﺎﯾﻌﺎت
در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﺳﺎزي ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺎﺷﺪ )ﻣﺼﻄﻔﻮي ﻣﻘﺪم و اﯾﺰدﭘﻨﺎه،
.(1391
ﻧﺘﯿﺠﻪ:

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺠﺮﯾﺎن ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﻮاد
ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺒﻞ از ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﺎﻣﻞ ،ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻠﻔﺎت
ﻣﻮاد ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﻋﻤﺮ ﻣﻮاد و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ و ﺗﻔﮑﯿﮏ
ﻣﻮاد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﺎن دادن ﺑﻪ آن ،ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﻗﺪم ﻣﻬﻤﯽ در ﺑﻬﺒﻮد
وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻘﺶ دوﻟﺖ را ﻧﯿﺰ
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ .ﻧﻘﺶ دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺎ دو اﺑﺰارﮐﻨﺘﺮل ﻣﺎﻟﯽ و
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ روي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﺳﺎزي ﭘﺎﯾﺪار و ﺟﻬﺖﮔﯿﺮي
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﻨﺘﺮل ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺗﺸﻮﯾﻖﻫﺎ و ﮐﻨﺘﺮلﻫﺎي ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ و ﻣﺒﻨﯽ
ﻗﺮار دادن اﺻﻮل 27ﮔﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ 1992
) (1992 ،Ethiopiaو ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪن در ﻧﻘﺶ
ﯾﮏ ﻣﺸﺘﺮي ﺳﺒﺰ و اﯾﺠﺎد ﺑﺎزار رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮاي ﻣﺼﺎﻟﺤﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪ
آن ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژيﻫﺎي زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺧﺬ ﻣﺎﻟﯿﺎت
ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﺿﺎﯾﻌﺎت
ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﺳﺎزي ﭘﺎﯾﺪار  SCاﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﺿﺎﯾﻌﺎت و
ﻧﺨﺎﻟﻪﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از ﻣﻮاد و ﻣﺼﺎﻟﺢ و
ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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Design, 29 (1), 75-86.
Sjostrom, C. and Bakens, W., 1999. CIB
Agenda 21 for sustainable construction: why,
how and what. Building Research and
Information, 27 (6), pp.347-353.

ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﻀﻼت اﻣﺮوز ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﺳﺎزي در اﯾﺮان ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻧﺨﺎﻟﻪ و ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
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قوام و دوام هر سازمانی به تعهد و پشتکار پرسنل آن وابسته است .در این شماره ضمن قدردانی از
زحمات بی دریغ کارمندان انجمن به معرفی آنان پرداخته می شود.
سرکار خانم ها لیال رشتی اصفهانی و مهندس صدف نوری  -بخش رتبه بندی
سرکار خانم ها بهناز رضایی و مژده سادات نعمت الهی  -امور اداری
آقای صادقی – بخش تدارکات

نظر به اینکه ارائه ی خدمات انجمن به اعضا و پیگیری مسائل و مشکالت آنان به وسیله ی
انجمن از طریق همکاری و همیاری اعضا امکان پذیر است لذا مصرّانه درخواست می نماید
شرکتهایی که حق عضویت معوقه دارند نسبت به واریز آن به حساب انجمن اقدام نمایند.

انجمن شرکتهای ساختمانی ،تأسیساتی و راهسازی استان اصفهان

صفحه

52

پیام آبادگران اصفهان  /پاییز و زمستان 6931

شماره  16و 15

ﺧﻼﺻﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ادﯾﺐ در ﻫﻤﺎﯾﺶ ﭘﺎﯾﯿﺰ اﻧﺒﻮه ﺳﺎزان اﺻﻔﻬﺎن

اﻣﺮوز ﺑﺎ ﯾﮏ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ را
آﻧﺎﻟﯿﺰ ﮐﻨﯿﻢ .در ﺑﻨﯿﺎد اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﺮا
ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ در ﮔﺬﺷﺘﻪ در دﻫﻪ ي  80ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا
ﮐﺮد و در آﯾﻨﺪه ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟ ﻣﻦ در اﺑﺘﺪا
ﻣﻘﺪﻣﻪ اي ﻋﺮض ﻣﯽ ﮐﻨﻢ .اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺮخ ارز
ﮐﻪ ﺑﺮ ﭼﻪ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ؟ ﻗﺎﻋﺪه اي در دﻧﯿﺎ
وﺟﻮد دارد .ﻧﺮخ ارز در ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﺎدل اﺧﺘﻼف ﻧﺮخ ﺗﻮرم
در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ
ﻣﺜﻼً در  10ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮرم در اﯾﺮان ﭼﻘﺪر ﺑﻮده .ﺗﻮرم در
ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﭼﻘﺪر ﺑﻮده .اﯾﻦ دو ﻋﺪد را از ﻫﻢ ﮐﻢ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪ
ازاي اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ،دﻻر ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮان ﺷﻮد .اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ را
اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ دﻻر ﺑﺎﯾﺪ  %112از ﻗﯿﻤﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺮخ
ارز ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺧﺘﻼف رﺷﺪ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻪ ﻋﻮاﻗﺒﯽ
ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ دارد؟ ﻣﺴﻠﻤﺎً ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻏﯿﺮاﻗﺘﺼﺎدي ﻣﯽ ﺷﻮد.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮد را اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ،
ﯾﮏ دﺳﺘﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﺎراﻧﻪ ي اﻧﺮژي ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺴﻤﺖ
اﻋﻈﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﺷﺎن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺮژي اﺳﺖ و اﯾﻦ را ﺑﻪ
ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻮﺑﺴﯿﺖ دار درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و دﯾﮕﺮ ﺻﻨﺎﯾﻌﯽ ﮐﻪ از
ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ و ﺑﺎزار وام ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و وام را ﭘﺲ ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ .ﺑﺮاي
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻋﺮض ﮐﻨﻢ ﮐﻪ در اﺳﻔﻨﺪ 1389ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﺑﺎﻧﮑﯽ
ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺑﻮرﺳﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوش آﻧﻬﺎ  %31ﺑﻮده اﻣﺎ اﮐﻨﻮن %80
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺎ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﺴﮑﻦ .در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ از ﺳﺎل  80ﺗﺎ  ،91ﺳﻪ ﺑﺎر
اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ؟ ﯾﮑﯽ در ﺳﺎل  81ﯾﮑﯽ در ﺳﺎل 86
ﺻﻔﺤﻪ
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ﯾﮑﯽ در ﺳﺎل  91ﭼﺮا در ﺳﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ اﻧﻔﺠﺎري
اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد؟ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ دوره اﻗﺘﺼﺎد
اﯾﺮان ﺑﺎ ﭘﻮل ﮐﻢ ﺑﻬﺮه ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮد.
از ﺳﺎل  80ﺗﺎ  91ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺶ از ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺑﻮد.
ﯾﻌﻨﯽ ﮔﺮﻓﺘﻦ وام ﺑﺎﻧﮑﯽ ،راﻧﺖ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﻫﺮﮐﺲ وام
ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ و ﻫﺮﭼﯿﺰي ﻣﯽ ﺧﺮﯾﺪ ﻧﻮﻋﺎً ﺑﺮﻧﺪه ﺑﻮد .از ﺳﺎل  78ﺗﺎ
 91ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺶ از ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺑﻮد .ﯾﻌﻨﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎ ﭘﻮل
ﮐﻢ ﺑﻬﺮه ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮد .ﭘﺲ ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻗﯿﻤﺖ
ﻣﺴﮑﻦ  3ﺑﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﺗﻘﻮﯾﺖ
ارزش ﭘﻮل ﻣﻠﯽ ،اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎ ﭘﻮل ﮐﻢ ﺑﻬﺮه روﺑﺮو ﺑﻮد .در ﻫﻤﻪ
دﻧﯿﺎ اﮔﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ درآﯾﺪ ﺣﺒﺎب داراﯾﯽ ﻫﺎي
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اي اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ اﯾﺮان ﻫﻢ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﺪارد .ﺗﻮي
ﻫﻤﻪ ي دﻧﯿﺎ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮراﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺳﺎل  2002ﺗﺎ
 2005آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻢ ﺷﺎﻫﺪ ﺣﺒﺎب ﻣﺴﮑﻦ ﺷﺪ و ﻫﻤﯿﻦ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد.
در اﯾﺮان ﻫﻢ ﺗﺰرﯾﻖ ﭘﻮل ﮐﻢ ﺑﻬﺮه ﺑﺮاي ﻣﺪت  11ﺳﺎل ﻣﺘﻮاﻟﯽ
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و ﺗﻮرم ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎز ﺷﺪ .ﻣﺮدم ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ وام
ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﯿﻢ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﭘﻮل ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺮﻓﺖ.
ﭼﻮن ﻧﺮخ ارز را ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ .اﯾﻦ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺨﺶ
ﻣﺴﮑﻦ و ﺧﺪﻣﺎت رﻓﺖ و ﺑﺎ ﺣﺒﺎب در ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ و اﻣﻼك
ﺗﺠﺎري ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ،ﺣﺒﺎب ﮐﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﺸﻮد دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد
ﺿﻌﯿﻒ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪ .ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ در  91-90ﺑﯿﺶ
از ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﻗﺸﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺿﻌﯿﻒ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .اﻓﺮاد
ﺑﯽ روﯾﻪ رﻓﺘﻨﺪ وام ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و وارد ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ
ﻣﻮﻋﺪ ﻗﺴﻂ واﻣﺸﺎن رﺳﯿﺪ ،اﻣﺎﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺴﮑﻦ ﺷﺎن را

اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯿﺎﻓﺘﺪ؟ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺑﺎﻻ ﻣﯽ رود .ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﮐﯽ ﺑﺎﻻ
ﻣﯽ رود؟ وﻗﺘﯽ ﭘﻮل ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ وام ﺑﺪﻫﻨﺪ.
از ﺳﺎل  78ﺳﺎل ﺳﻮم رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري آﻗﺎي ﺧﺎﺗﻤﯽ
اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان در ﮐﻨﺎر ﺗﻘﻮﯾﺖ ارزش ﭘﻮل ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﭘﻮل ﮐﻢ ﺑﻬﺮه
روﺑﺮو ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻮرم اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ دﻻر ﮔﺮان
ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .از ﺳﺎل  93ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ  92اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه ي
ﺟﺪﯾﺪ روﺑﺮو ﺑﻮد .ﭘﻮل ﭘﺮ ﺑﻬﺮه در ﮐﻨﺎر ﺗﻘﻮﯾﺖ ارزش ﭘﻮل ﻣﻠﯽ.
وﻗﺘﯽ دﻻر را ﺗﻮي  10ﺳﺎل ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ اﻻن ﺑﺎﯾﺪ  7000ﺗﻮﻣﺎن
ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺮوز دﻻر در ﺣﺎل ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪن اﺳﺖ وﻟﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎ ﭘﻮل

ﺑﺨﺮد! ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﮐﺸﻮر ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ،رﻓﺘﻨﺪ ﺑﺎﻧﮏ
زدﻧﺪ ﻧﻪ ﯾﮑﯽ ﻧﻪ دوﺗﺎ ﻧﻪ  5ﺗﺎ ،ﯾﮏ دﻓﻌﻪ ﯾﮏ ﻧﻬﺎد اﺟﺮاﯾﯽ  7ﺗﺎ
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺮد و ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﻮﻟﻬﺎ را ﮔﺮﻓﺖ و در ﺑﺨﺶ
ﻣﺴﮑﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﮐﺮد ،ﺑﻌﺪ ﻗﺴﻂ واﻣﻬﺎ رﺳﯿﺪ .ﭘﻮﻟﻬﺎ را
ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺲ ﻣﯿﺪادﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﺴﮑﻦ را ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯿﺨﺮﯾﺪ ،ﭼﺮا؟ ﭼﻮن
ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ دﭼﺎر ﺣﺒﺎب ﺷﺪه و ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﯿﺶ از ﻗﺪرت
ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮدم رﺷﺪ ﮐﺮد .ﺑﻨﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺸﺎور ﺑﺎﻧﮑﯽ
ﺧﺪﻣﺘﺘﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ واﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ داده ﺷﺪه  %60آﻧﻬﺎ ﺑﺮﮔﺸﺖ
ﻧﻤﯽ ﺷﻮد %60 .رﻓﺘﻨﺪ اﻣﻮال ﺣﺒﺎﺑﯽ ﺧﺮﯾﺪﻧﺪ .ﺣﺎﻻ ﺣﺒﺎب را
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ  %30ﺳﭙﺮده ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم
از ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ دارﻧﺪ ﮔﺮدش دارد .ﯾﻌﻨﯽ  %30از ﺳﭙﺮده ﻫﺎ را وام
ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .وﻗﺘﯽ  %70ﺳﭙﺮده ﻫﺎ ﮔﺮدش ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ ﭼﻪ

ﭘﺮﺑﻬﺮه روﺑﺮو ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﻮاﻫﺶ دارم ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﯿﺪ وﻗﺘﯽ
اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎ ﭘﻮل ﭘﺮﺑﻬﺮه روﺑﺮو ﺷﺪ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ در آن ﻣﯽ اﻓﺘﺪ؟
اوﻟﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎدي
ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺸﺎن ﺳﻮد ﺑﺮدﻧﺪ  .ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ
ﻣﯽ ﺷﻮد رﮐﻮد ،آﺧﺮ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﭘﻮل ﮐﻢ ﺑﻬﺮه ﺑﻮد ﻗﺴﻤﺖ
ﻋﻤﺪه ي ﺳﻮدي ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ از اﺧﺘﻼف ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه و ﺗﻮرم
ﺑﻮد .در دوره ي ﺑﻌﺪي ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎ ﭘﻮل ﭘﺮﺑﻬﺮه ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﻣﯽ ﺷﻮد ﺷﻤﺎ وام ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﺪ اﻣﺎ ازﻣﺤﻞ ﺑﺎزده ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺘﺎن
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻬﺮه را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﻟﺬا از اﺻﻞ داراﯾﯿﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ
اﺻﻞ ﺑﻬﺮه را ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﯾﻌﻨﯽ در دوره ي ﭘﺮﺑﻬﺮه وﻗﺘﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎ
ﭘﻮل ﭘﺮﺑﻬﺮه روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﻮد ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺮه را از ﻣﺤﻞ ﺑﺎزده
ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺪﻫﯿﺪ ،از اﺻﻞ داراﯾﯿﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﺣﺎﻻ ﯾﮏ ﺳﺎل
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ﻧﻪ  3ﺳﺎل و ﺑﻌﺪ ﻫﻤﺎن ﻓﺮﻣﻮل ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﻣﯽ آﯾﺪ .اﮔﺮ
ﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ﺑﺎ ﭘﻮل ﭘﺮﺑﻬﺮه روﺑﺮو ﺷﺪ ﻣﻌﺎﻣﻼت
ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺸﺪت ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺮدم ﻋﻘﻞ دارﻧﺪ .ﻣﯿﺒﯿﻨﻨﺪ
اﮔﺮ وام ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺨﺮﻧﺪ زﯾﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در  4ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ

در ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .اﻻن ﮐﻪ  36000واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻦ در
ﮐﺸﻮر ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﺮدم ﺑﺮ ﭼﻪ اﺳﺎﺳﯽ رﻓﺘﺎر
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟ رﻓﺘﺎر ﻣﺮدم اﻻن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺎرب زﯾﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ در  4ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺧﺼﻮﺻﺎً  2ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ

ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ؟ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ وام ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 4ﺑﺎر  ، %27ﺑﺎ
اﻣﺴﺎل  5ﺑﺎر  %27ﺑﻬﺮه داده اﻧﺪ از آﻧﻄﺮف  %30ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ
ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺲ وﻗﺘﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎ ﭘﻮل ﭘﺮﺑﻬﺮه روﺑﺮو ﺷﻮد ﻣﻌﺎﻣﻼت ﮐﻢ
ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا
ﮐﺮده اﺳﺖ ﻫﻢ در اﻣﻼك ﻟﻮﮐﺲ و ﻫﻢ در اﻣﻼك ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﻪ
در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽ آﯾﺪ.
دوره ي ﻣﺴﮑﻦ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ
ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ دارﯾﺪ ﺑﻔﺮوﺷﯿﺪ .اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﯾﮑﺒﺎر ﻫﻢ در ﺳﺎل 92
ﺷﺮوع ﺷﺪ .ﻣﻨﺘﻬﺎ ﻣﺮدم ﭼﮕﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟ رﻓﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدي
ﻣﺮدم ﺗﺎﺑﻊ ﺑﺤﺚ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﮔﻔﺘﯿﻢ ،ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﮕﺎه ﻣﺮدم
ﺑﻪ ﻣﺴﮑﻦ و اﺻﻼً ﻧﮕﺎﻫﺸﻮن ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﯾﮏ ﻧﮕﺎه رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ
)آﻣﺎري( اﺳﺖ .ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ آﯾﻨﺪه ﻣﻌﺪل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺎﻻﺧﺺ
در  2ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ .ﻣﺮدم در ﺳﺎل  92ﭼﮕﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدي
ﺧﻮد را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ؟
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ؟ ﭼﻮن ﺳﺎل
 91-90ﻣﺴﮑﻦ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ زﻣﺎن آن اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دﻫﯿﻢ .ﭘﺲ در ﺳﺎل  92و
ﻧﯿﻤﻪ ي ﺳﺎل  93ﻣﺮدم ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺎرب ﺳﻮد ﮔﺬﺷﺘﻪ ي ﺧﻮد

زﯾﺎن ﮐﺮده اﻧﺪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺨﺮﯾﻢ .رﻓﺘﺎر
اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺮدم ﺷﺎﺧﺼﺶ ﺗﺠﺎرب زﯾﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ در آﻣﺪ ﻧﻔﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ
آﻣﺪه اﺳﺖ و ﻣﺴﮑﻦ ﺳﻘﻮط ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﺮدم ﻓﻘﻂ ﺳﺎل -91
 90را ﻣﯽ دﯾﺪﻧﺪ .ﻣﺮدم ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن ،ﭼﻪ ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﺪ .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﻧﻔﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ
اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ آﮔﺎه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ ﻣﺎ ﻧﻔﺖ را ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﯿﻢ  4ﻣﺎه ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﭘﻮﻟﺶ
را ﺑﻤﺎ ﺑﺪﻫﻨﺪ  3ﻣﺎه ﻫﻢ ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ دوﻟﺖ در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن
ﭘﻮل را ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﺪ ،ﺟﻤﻌﺎً  7ﻣﺎه 4 .ﻣﺎه ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﮐﻪ
ﻣﺤﯿﻂ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن ﭘﻮل را ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺮد ﺑﺪﻫﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﯾﮑﺴﺎل .ﭘﺲ ﻧﻔﺖ ﮐﻪ ﮔﺮان ﺷﻮد ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﯾﮏ ﻣﻐﺎزه دار
در ﺳﻄﺢ ﺧﺮد اﺛﺮات ﮔﺮان ﺷﺪن ﻧﻔﺖ را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ .رﻓﺘﺎر ﻣﺮدم
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻔﺖ ﮔﺮان ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ آﻧﻬﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮي
ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺮدم ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ  2ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد .رﻓﺘﺎر
ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﺮدم ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺎرب  2ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ
ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ واﮐﻨﺶ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
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ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﻗﺘﺼﺎد اﻻن در ﻣﻌﺮض ﭘﻮل ﭘﺮﺑﻬﺮه اﺳﺖ .ﭘﻮل
ﭘﺮﺑﻬﺮه ﻣﯿﻄﻠﺒﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﻣﯿﻄﻠﺒﺪ
ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ اﻣﻼك ﻟﻮﮐﺲ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ اﯾﻨﻬﺎ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ.
ﺣﺎﻻ ﻣﺎ دﻧﺒﺎل ﺣﺎدﺛﻪ ﺳﻮم ﻫﺴﺘﯿﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻘﻮط اﻣﻼك ﻣﺘﻮﺳﻂ
و اﻟﺒﺘﻪ اﻣﻼك ارزان ﻫﻢ ﺟﺰ اﯾﻦ ﺑﺎزي ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
وﻗﺘﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ وﻟﯽ
ﺑﺎزار ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﺻﻄﻼ ﺣﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ اﯾﺠﺎد
ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﻓﻘﻂ در ﻣﻮرد ﻗﯿﻤﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻦ
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ اﺟﺎره ي اﻣﻼك در اﯾﺮان ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ دارد .ﯾﻌﻨﯽ
واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ ﻣﯿﻄﻠﺒﺪ اﺟﺎره ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ وﻟﯽ ﻧﻤﯽ آﯾﺪ .ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ
ﻓﻘﻂ در ﻣﻮرد ﻗﯿﻤﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ذﻫﻦ ﻣﺎ ﻫﻢ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ دارد.
ﻫﻤﻪ ي ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ذﻫﻨﻤﺎن در ﻣﻮرد ﭘﻮل
ﮐﻢ ﺑﻬﺮه ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ دارد ﯾﻌﻨﯽ ﭘﻮل ﮐﻢ ﺑﻬﺮه ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻤﺎ
ﮐﺮده اﺳﺖ 5 .ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻮل ﮐﻢ ﺑﻬﺮه دﯾﮕﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد

ﯾﺎ ﻧﻔﺖ ﮔﺮان ﺑﺸﻮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ دوﺑﺎره ﻧﻔﺖ دﯾﺮﺗﺮ از آن ﮔﺮان
ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﻻن دﭼﺎر ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ ﻫﺴﺖ ﺑﻪ
ﮐﻤﮑﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﭘﺲ ﯾﮏ ﻋﺪه اي ﮐﻪ اﻻن ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ دارﻧﺪ
ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻔﺖ ﮔﺮان ﺑﺸﻮد ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮان ﺑﺸﻮد ﻧﻤﺎﻧﻨﺪ.
اﯾﻨﻬﺎ ﺧﯿﻠﯽ زود ورﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺲ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟ آﯾﺎ
دوران روﻧﻘﯽ در ﭘﯿﺶ دارﯾﻢ؟ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺑﻠﯽ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ
روﻧﻖ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺎ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ .اﻣﺎ روﻧﻘﯽ ﮐﻪ در
ﭘﯿﺶ اﺳﺖ روﻧﻖ از ﺟﻨﺲ روﻧﻖ ﺳﺎل  90-91ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺎ دﯾﮕﺮ
ﺑﻪ روﻧﻖ ﺳﺎل  90-91ﺑﺮﻧﻤﯽ ﮔﺮدﯾﻢ .اول ﺣﺒﺎب ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺘﺮﮐﺪ .ﺣﺒﺎﺑﻬﺎ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺪ ﺑﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﻋﺎﯾﺪي آﻧﻬﺎ
ﺗﻨﺎﺳﺐ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺮاي ﺧﺮﯾﺪ ﻗﺸﺮ ﺿﻌﯿﻒ
و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺘﻌﺎدل ﻣﯽ ﺷﻮد آﻧﮕﺎه روﻧﻖ ﺷﺮوع ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .روﻧﻖ
اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ  2ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮد .روﻧﻖ وﻗﺘﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺮاي ﺧﺮﯾﺪ ﻗﺸﺮ ﺿﻌﯿﻒ و ﻣﺘﻮﺳﻂ

وﻟﯽ ذﻫﻦ ﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ .ﻫﻨﻮز ﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﻮل
ﮐﻢ ﺑﻬﺮه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ،رﯾﺴﮏ از ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ
ﺳﭙﺮده ﮔﺬار ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن
ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﺎﻧﮏ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﺳﻮد ﺗﻌﻬﺪي ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻧﻪ
واﻗﻌﯽ .اﻣﯿﺪوارم در ذﻫﻦ ﺧﻮدﺗﺎن ﮐﻼﻣﯽ را ﮐﻪ در ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ
ﺑﯿﺎن ﮐﺮدم درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎل رﯾﺴﮏ ازﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ
ﺳﭙﺮده ﮔﺬار ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ .ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ ﭼﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮد؟
ﺑﻨﺪه ﻋﺮض ﻣﯿﮑﻨﻢ ﻧﻪ ﻧﺮخ ارز درﺳﺖ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻗﯿﻤﺖ
ﻣﺴﮑﻦ ،ﻧﻪ اﺟﺎره ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ درﺳﺖ اﺳﺖ .ﻫﯿﭽﮑﺪام
ﻗﯿﻤﺘﻬﺎي واﻗﻌﯽ در ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ در ﺳﺎل  90و
 91در ﻗﺸﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺿﻌﯿﻒ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻨﻬﺎ رﺷﺪ ﮐﺮد.
راه ﺣﻞ ﺳﺎده اي وﺟﻮد دارد ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ

ﻣﺘﻌﺎدل ﺑﺸﻮد .ﻗﯿﻤﺘﻬﺎ در ﺳﺎل  90-91ﺧﻼف ﻗﺎﻋﺪه رﺷﺪ ﮐﺮد.
ﻏﯿﺮواﻗﻌﯽ ﺑﻮد .ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻮرس ﻫﻢ ﻏﯿﺮ واﻗﻌﯽ ﺑﻮد .ﺑﻮرس ﺧﻮدش
را اﺻﻼح ﮐﺮد .ﻗﯿﻤﺘﻬﺎ رﯾﺨﺖ وﻟﯽ ﻣﺴﮑﻦ ﺧﻮدش را اﺻﻼح
ﻧﮑﺮد.
در ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺴﮑﻦ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻻي ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﺎزار ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .در
ﻣﻨﻄﻘﻪ ي  1ﺗﻬﺮان ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي آﭘﺎرﺗﻤﺎن  60ﻣﺘﺮي ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد
اﺳﺖ وﻟﯽ ﻧﻤﯽ ﺳﺎزﻧﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن  60ﻣﺘﺮي ﺑﺴﺎزﯾﺪ 7
ﻣﺤﻠﻪ داراي ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده در ﻣﻨﻄﻘﻪ ي  1ﺗﻬﺮان اﺳﺖ .ﻣﺎ
آﻣﺪﯾﻢ در ﻟﺒﻪ ي ﻣﻨﻄﻘﻪ ي ﻓﺮﺳﻮده ،آﭘﺎرﺗﻤﺎن  60ﻣﺘﺮي
ﺳﺎﺧﺘﯿﻢ .ﻫﻤﻪ را وﺳﻂ ﮐﺎر ﻓﺮوﺧﺘﯿﻢ در ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺤﺮان ،ﻣﺸﮑﻞ
ﻣﺴﮑﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﻣﺮدم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .در دوره
روﻧﻖ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ ﻗﺪر ﮐﺎﻓﯽ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺰرگ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺷﻤﺎ
ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺴﺎزﯾﺪ.

ﺻﻔﺤﻪ

28
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ﺷﻤﺎره  51و 52

گفت و گو با مهندس حسین زاده عضو هیأت مدیره ی انجمن

در خصوص کمیته ی پیمان و ضوابط فنی سازمان برنامه و بودجه

 با سالم و عرض تشکر از حضورتان در دفتر انجمن
برای انجام این مصاحبه ،آقای مهندس اخیراً سؤاالتی
در مورد کمیته ی پیمان و نحوه ی شکایت از
کارفرمایان از سوی برخی از شرکتهای عضو مطرح
شده است .با توجه به اینکه جنابعالی یکی از اعضای
این کمیته هستید و از طرف انجمن شرکتهای
ساختمانی ،تأسیساتی و راهسازی به عنوان نماینده
این بخش در جلسات حضور دارید ،اگر لطف کنید
توضیح مختصری در رابطه با کمیته ی پیمان و ضوابط
فنی سازمان برنامه و بودجه بفرمائید که این کمیته
چیست و چکار می کند؟

بنده نیز از دعوت اینجانب به دفتر انجمن از شما و
دست اندرکاران مجله سپاسگزارم .در رابطه با کمیته ی
پیمان باید بگویم که اغلب پیمانکاران عضو از وجود چنین
کمیته ای بی خبر هستند در حالیکه این کمیته ابزار خوبی
برای طرح دعوا و شکایاتی است که از کارفرمایان دولتی
صفحه

53

می شود .با توجه به اینکه انجمن نیز عضوی در این کمیته
دارد چنانچه موضوعی از سوی شرکتهای عضو مطرح شود
قابل دفاع و پیگیری بوده و چه بسا از این راه مدعیان زودتر
از راه دادگستری به نتیجه برسند .این کمیته زیرمجموعه ی
شورای فنی استان است و وظیفه ی آن به طور خالصه،

پیام آبادگران اصفهان  /پاییز و زمستان 6931

شماره  16و 15

رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻋﻠﯿﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ،
ﺑﺮرﺳﯽ و اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ درﺧﺼﻮص ﻣﺎده ي  46ﯾﺎ  48ﺷﺮاﯾﻂ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﯿﻤﺎن و ﻗﺮاردادﻫﺎي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ،اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ درﺧﺼﻮص
آﯾﺘﻢ ﻫﺎي ﮐﺎري ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر،
اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ درﺧﺼﻮص ادارات و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎي
اﻣﺎﻧﯽ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ و اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ راﺟﻊ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ و در
ﻣﻮاردي ﻫﻢ ﺗﻨﻈﯿﻢ آﯾﺘﻢ ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎ و رﻓﻊ
اﺷﮑﺎﻻت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﺣﺴﯿﻦ زاده ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ
ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭼﻨﺪﺟﻠﺴﻪ در ﺳﺎل ﺟﺎري ﺑﺮﮔﺰار
ﺷﺪه اﺳﺖ؟

در ﮐﻤﯿﺘﻪ ي ﭘﯿﻤﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاري ﻣﺜﻞ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ي راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي ،آب و ﻓﺎﺿﻼب ،ﻧﻮﺳﺎزي
ﻣﺪارس ،اداره ي ﺑﺮق ،ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ و اﻧﺠﻤﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در ﻫﺮ ﺳﺎل  10ﺗﺎ  15ﺟﻠﺴﻪ
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ي اﻧﺠﻤﻦ در
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻠﺴﺎت ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ام.
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ در ﮐﻤﯿﺘﻪ ي
ﭘﯿﻤﺎن ،ﻧﻘﺶ اﻧﺠﻤﻦ را در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﭼﮕﻮﻧﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟

اﻧﺠﻤﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ،ﺗﺄﺳﯿﺴﺎﺗﯽ و راﻫﺴﺎزي
اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن در اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ داراي ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه و ﯾﮏ رأي
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و
دوﻟﺘﯽ ﻧﺪارد ،ﻟﺬا ﺑﺪون ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ و ﺑﺴﯿﺎر راﺣﺖ ﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه را
ﺑﺮرﺳﯽ و در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ
ﻧﻘﺶ اﻧﺠﻤﻦ در اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮرﻧﮓ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ.

 اول :رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺎده ي  46ﺷﺮاﯾﻂﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﯿﻤﺎن ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ  %10از درﺧﻮاﺳﺘﻬﺎي
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮرد رد ﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﺬاﮐﺮه و ﺳﺎزش ﺑﯿﻦ
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺧﺘﻢ ﮔﺮدﯾﺪ.
 دوم :درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻌﻀﯽ از ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ درﺧﺼﻮص ﻫﺰﯾﻨﻪﮐﺮدن ﺑﻮدﺟﻪ ي آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ آن ﻫﻢ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺎ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ روﺑﺮو ﺷﺪ و اﻋﻼم ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر
واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ واﮔﺬار ﮔﺮدد.
 ﺳﻮم :ﺑﻌﻀﯽ از آﯾﺘﻢ ﻫﺎي ﮐﺎري ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺳﻮد داﺷﺘﻦ اﯾﻦ آﯾﺘﻢ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺳﻌﯽ در ﻋﺪم
ﭘﺮداﺧﺖ آن داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺎ ﻗﺮارداد
ﻓﯿﻤﺎﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و در اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد ﺣﻘﻮق
ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺣﻔﻆ ﮔﺮدﯾﺪ .در ﯾﮏ ﻗﻠﻢ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﻣﻮارد
اﺧﺘﻼﻓﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آﯾﺘﻢ ﻫﺎي ﺣﻤﻞ
و ﺧﺎﮐﺒﺮداري ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن
ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺷﺪ.
 آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﺣﺴﯿﻦ زاده در ﭼﻪ ﻣﻮاردي ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و راه آن
ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻣﻦ از ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﻋﻀﻮ اﻧﺠﻤﻦ اﻋﻼم
ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻣﻮردي ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎي ﺧﻮد اﺧﺘﻼف
داﺷﺘﯿﺪ ﭼﻪ آﯾﺘﻤﯽ و ﭼﻪ ﻗﺮاردادي ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﺎﻣﻪ اي از
ﻣﻮﺿﻮع و ﺿﻤﯿﻤﻪ ﮐﺮدن ﻣﺪارك و اﺳﻨﺎد آن درﺧﻮاﺳﺖ ﻃﺮح
ﻣﺴﺌﻠﻪ را در ﮐﻤﯿﺘﻪ ي ﭘﯿﻤﺎن در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ واﻗﻊ
در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﺸﺘﺎق ،ﺑﻌﺪ از ﭘﻞ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ،ﺟﻨﺐ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم
ﻧﻮر ﻧﻤﻮده و ﯾﮏ روﻧﻮﺷﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪ .ﻗﻄﻌﺎً ﻣﺎ
در ﮐﻤﯿﺘﻪ ي ﭘﯿﻤﺎن آﻧﺮا ﺑﺮرﺳﯽ و دﻓﺎع ﻻزﻣﻪ در ﻣﻮرد
ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ0
 ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺎزﻫﻢ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ از وﻗﺘﯽ
ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺠﻠّﻪ ي آﺑﺎدﮔﺮان ﻗﺮار دادﯾﺪ.

 آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس

ﻗﻄﻌﺎً ﺣﻀﻮر ﺷﻤﺎ ﺑﺎ  33ﺳﺎل

ﺳﺎﺑﻘﻪ ي ﮐﺎر و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎدي در
زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ .ﻟﻄﻔﺎً
ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﯿﺪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺮرﺳﯽ
ﺷﺪه و ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ در آن ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻦ
ﺑﻮده اﯾﺪ ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟

ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﻣﺎ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﺮده اﯾﻢ زﯾﺎد ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ آن را در  3ﺑﻨﺪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.
ﺻﻔﺤﻪ
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ﻣﺘﺸﮑﺮم .اﻧﺠﻤﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ،ﺗﺄﺳﯿﺴﺎﺗﯽ و
راﻫﺴﺎزي ﻫﻤﻮاره آﻣﺎده ي ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﻋﻀﺎي ﺧﻮد
ﺑﻮده و در ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﻮارد ﻧﯿﺰ ﺣﻖ و ﺣﻘﻮق ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي
ﻏﯿﺮﻋﻀﻮ ﭘﯿﮕﯿﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻟﺬا ﻣﺎ وﻇﯿﻔﻪ اي ﻓﺮاﺗﺮ از
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﯿﻢ .اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ اﯾﻦ وﻇﺎﯾﻒ ﮔﺎم
ﻣﺆﺛﺮي در اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻀﺎي ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر
ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ در اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﻋﻀﺎ از ﻃﺮﯾﻖ
ﻣﺠﻠّﻪ ي آﺑﺎدﮔﺮان ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﭘﯿﺎم آﺑﺎدﮔﺮان اﺻﻔﻬﺎن  /ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن 1396

ﺷﻤﺎره  51و 52

ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﻣﻬﻨﺪس ﻃﺎﻟﺒﯽ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ

در ﺧﺼﻮص ﮔﺮوه ﻧﻈﺎرت ﻓﻨﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن
 ﺿﻤﻦ ﺗﺸﮑﺮ از وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺠﻠﻪ ي ﭘﯿﺎم
آﺑﺎدﮔﺮان اﺻﻔﻬﺎن ﮔﺬاﺷﺘﯿﺪ آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﻃﺎﻟﺒﯽ اﮔﺮ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺨﺘﺼﺮي از ﮔﺮوه ﻧﻈﺎرت ﻓﻨﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي اﺻﻔﻬﺎن و وﻇﯿﻔﻪ ي
آن ﺷﺮح دﻫﯿﺪ؟

ﺑﺎ ﺳﻼم ﺑﺮ ﻫﻤﮑﺎران ﻋﺰﯾﺰ در اﻧﺠﻤﻦ و اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺄت
ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ ي ﭘﯿﺎم آﺑﺎدﮔﺮان اﺻﻔﻬﺎن و ﺿﻤﻦ ﺧﺴﺘﻪ
ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﮔﺮوه ﻧﻈﺎرت ﻓﻨﯽ و
اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس روﺣﺎﻧﯽ ،ﻣﺴﺌﻮل ﮔﺮوه ﻧﻈﺎرت ﻓﻨﯽ،
ﺻﻔﺤﻪ
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ﭘﯿﺎم آﺑﺎدﮔﺮان اﺻﻔﻬﺎن  /ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن 1396

ﺷﻤﺎره  51و 52

وﻇﯿﻔﻪ ي ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﭘﺮوژه ﻫﺎي دوﻟﺘﯽ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن و
آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ را دارد ،اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
ﺧﺒﺮه اي از اﻧﺠﻤﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ،ﺗﺄﺳﯿﺴﺎﺗﯽ و
راﻫﺴﺎزي اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ،اداره ي راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي  ،ﻧﻮﺳﺎزي
ﻣﺪارس ،اداره ي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ،ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ ،ﺷﺮﮐﺖ آب و
ﻓﺎﺿﻼب ،ﺳﺎزﻣﺎن آب ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ،
اداره ي ﮐﻞ ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن و اداره ي ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزي
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻫﺮ ﺑﺎزدﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  14ﻧﻔﺮ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ.
 آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﻃﺎﻟﺒﯽ اﯾﻦ ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ
ﭘﺮوژه ﻫﺎي داﺧﻞ ﺷﻬﺮ اﺳﺖ؟

ﺧﯿﺮ داﻣﻨﻪ ي ﻧﻈﺎرت ﮔﺮوه ،ﻫﻢ اﺻﻔﻬﺎن و ﻫﻢ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﻣﺮاﮐﺰي ﭼﻮن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎﻟﻦ اﺟﻼس ﺳﺮان و ﭘﺮوژه ﻗﻄﺎر
ﺷﻬﺮي در اﺻﻔﻬﺎن از ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺸﺎد،
داران و داﻣﻨﻪ ،ﮐﺎﺷﺎن ،ﺑﺎدرود ،ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺷﻬﺮ ،ﺷﻬﺮﺿﺎ ،ﻧﻄﻨﺰ و
ﻧﺎﺋﯿﻦ ﻫﻢ ﻧﻈﺎرت ﮐﺮده اﯾﻢ.
 آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﭼﻪ ﻧﻮع ﭘﺮوژه ﻫﺎﯾﯽ را ﻧﻈﺎرت
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و اﻏﻠﺐ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎ در ﭼﻪ ﻣﻘﻄﻌﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟

ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﻧﺎﻗﺺ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻌﻀﺎً در اﻧﺘﻈﺎر
ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺘﯽ ﻣﻌﻄﻞ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻫﻢ
ﻧﺒﻮد ﺑﻮدﺟﻪ اﺳﺖ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ي اﯾﻦ ﮔﺮوه
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺒﻮده و ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﭘﺮوژه را ﺑﺎزرﺳﯽ ﻓﻨﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﻃﯿﻒ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ،از ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﺪرﺳﻪ و ﺳﺎﻟﻦ ورزﺷﯽ ،اﯾﻦ ﮔﺮوه از
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداره ﮐﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد
اﺳﻼﻣﯽ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اداره ﮐﺎر
و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ،ﭘﺮوژه ي ﻣﺼﻠﯽ
و دﻫﻬﺎ ﭘﺮوژه ي دﯾﮕﺮ ﺑﺎزدﯾﺪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
 آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس آﯾﺎ در ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم داده اﯾﺪ
ﺑﻪ ﭘﺮوژه اي ﺧﺎﻟﯽ از اﺷﮑﺎل ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮرده اﯾﺪ؟

ﺧﯿﺮ ،ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﺻﻼً ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰي وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﭘﺮوژه اي
ﺧﺎﻟﯽ از اﯾﺮاد دﯾﺪه ﻧﺸﺪ.
 ﻋﻤﺪه ي ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﮔﺮوه در
ﭘﺮوژ ﻫﺎي دوﻟﺘﯽ ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟

اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻢ ﺗﯿﺘﺮ وار ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﻨﻢ:
 -1ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺟﺮاي ﻏﯿﺮ اﺻﻮﻟﯽ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت
ﺻﻔﺤﻪ
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 -2ﻧﺒﻮد ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ ﮐﺎﻓﯽ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﺧﺼﻮص
در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن ،ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﮐﯿﻔﯿﺖ
 -3رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮدن اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد
 -4ﺟﺎﻧﻤﺎﯾﯽ درﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﻣﺤﻮﻃﻪ و ﮔﺎه ﻋﺪم
اﻧﻄﺒﺎق ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ
 -5ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﺿﻮاﺑﻂ آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ
 -6ﺑﯽ دﻗﺘﯽ درﻣﺴﺌﻠﻪ ي ﻣﻬﻢ ﺟﻮش و ﺟﻮﺷﮑﺎري
 -7ﻋﺪم ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﺸﯽ و ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
 -8ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﭘﺎﯾﺪار در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﺳﺎزي
 -9اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻣﺘﺮﯾﺎل
 -10ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻓﺎز اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ ﭘﺮوژه در ﺑﺮﺧﯽ
از ﻣﺮاﮐﺰ
 آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﻣﮕﺮ ﭘﺮوژه ﻫﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎرت و ﻣﺸﺎور
ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟

ﭼﺮا داﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ آﻧﻬﺎ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم
ﻧﺪاده اﻧﺪ ،ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﯽ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻧﺘﺨﺎب ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر
ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺿﺮﺑﻪ اي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﯾﺎد ﺷﺪه وارد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺒﻮدن
ﺑﻮدﺟﻪ ﻧﯿﺰ ﮐﺎر را ﺑﺎ دﺷﻮاري ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
 ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮال آﺧﺮ آﯾﺎ ﻧﻈﺎرت اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺗﺄﺛﯿﺮي ﺑﺮ
روﻧﺪ ﭘﺮوژه ﻫﺎ دارد؟

اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ي ﻣﻬﻢ ﻧﻈﺎرت در
ﺣﯿﻦ اﺟﺮا اﺳﺖ ﻧﻪ ﭘﺲ از آن ،آن ﻫﻢ اﺟﺮاي ﻧﺎﻗﺺ و
ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ،ﻣﻬﻢ اﺟﺮاي درﺳﺖ و ﻧﻈﺎرت اﺻﻮﻟﯽ در ﺣﯿﻦ ﺳﺎﺧﺖ
اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد اﻧﺠﻤﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎﺗﯽ و
راﻫﺴﺎزي اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزوي ﻓﻨﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي اﺻﻔﻬﺎن وﻇﯿﻔﻪ ي ﺧﻮد
ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎ ﺣﻀﻮر و ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﻮد را
ﻣﮑﺘﻮب ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﮔﺮوه ﻧﻈﺎرت ﻓﻨﯽ اﻋﻼم دارد.
 و ﻗﻄﻌﺎً اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ي ﺷﻤﺎﺳﺖ .ﺑﺮاﯾﺘﺎن
آرزوي ﺗﻮﻓﯿﻖ و ﺧﺮﺳﻨﺪي ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و از اﯾﻨﮑﻪ وﻗﺘﺘﺎن را
در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺠﻠﻪ ﻗﺮار دادﯾﺪ ﻣﺘﺸﮑﺮﯾﻢ.

ﺑﻨﺪه ﻓﻘﻂ اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ .ﺑﻪ اﻣﯿﺪ روزي ﮐﻪ ﺗﻤﺎم
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎي ﮐﺸﻮر ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻣﺼﺮف ﺷﻮد.

ﭘﯿﺎم آﺑﺎدﮔﺮان اﺻﻔﻬﺎن  /ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن 1396

ﺷﻤﺎره  51و 52

معاون اقتصادی و برنامه ریزی سازمان تأمین اجتماعی خبر داد:

تأمین 59درصد منابع تأمین اجتماعی از محل حق بیمه ها
ولی اهلل افخمی
معاون اقتصادی و برنامه ریزی سازمان تأمین اجتماعی
«بیش از 59درصد منابعی که در اختیار سازمان تأمین
اجتماعی قرار می گیرد از محل وجوه حاصل از حق
بیمه های پرداختی بیمه شدگان تأمین می شود ».به گزارش
«تسنیم» ،ولی اهلل افخمی در بازدید از کارخانه کویر تایر
اظهار کرد« :وظیفه ی معاونت اقتصادی و برنامه ریزی
سازمان تأمین اجتماعی این است که با انجام برنامه_
ریزی های مناسب و مطلوب مبتنی بر تجارت و آگاهی های
علمی ،ترتیبی اتخاذ کند که دارایی های سازمان تأمین
اجتماعی به لحاظ ارزش ،همواره به روز باشد ».وی با اشاره
به ضرورت سرمایه گذاری در سازمان های بیمه گر برای
ایجاد تعادل میان منابع و مصارف و ایفای تعهدات کوتاه
مدت و بلند مدت بیمه ای و درمانی به ذینفعان ،تصریح کرد:
«بخش عمده ی کار معاونت اقتصادی و برنامه ریزی سازمان
تأمین اجتماعی این است که اقداماتی در این باره انجام
دهد ».افخمی راد ،با اشاره به ماهیت ،تنوع و نوع مدیریت
شرکتهای زیرمجموعه این سازمان اظهار کرد« :بزرگترین

سرمایه گذاری در دست اجرا ،پاالیشگاه ستاره ی خلیج
فارس است که فاز نخست آن چندی قبل توسط رئیس
جمهور افتتاح شد ».وی افزود« :با بهره برداری از این
پاالیشگاه به لحاظ فرآورده های نفتی ،کشور در تولید بنزین
با کیفیت باال خودکفا می شود و میتواند صادرات نیز داشته
باشد ».مهندس افخمی با اشاره به کارخانه ی کویر تایر
بیرجند که برای بیش از یکهزار و چهارصد نفر اشتغال
مستقیم ایجاد کرده ،گفت« :خوشحالیم که سرمایه گذاری
 03ساله در این منطقه که بضاعت و بنیه ی صنعتی بسیار
ضعیفی دارد ،فراهم شده و این کارخانه بیش از ظرفیت خود
تولید دارد و فعال است».

ماشین آالت فروشی آماده به کار به قیمت مناسب
 %02تخفیف روی قیمت کارشناسی
* یک دستگاه فینیشر پخش آسفالت مدل  pf56چرخ الستیکی بلوناکس انگلیسی به انضمام یک موتور اضافی.
* یک دستگاه غلتک  7چرخ الستیکی و اتانابه  85-81تنی به انضمام یک موتور اضافی
* یک دستگاه غلتک دو چرخ آهنی  5تنی با موتور دو ایتس  4سیلندر
* یک دستگاه ماشین قیر پاش با موتور  188و مخزن آلمانی و موتور پخش قیر
* دو دستگاه کارخانه آسفالت  02تنی ساخت تیز پا با موتور محّرک لیستر و کاتر پیالر
* یک دستگاه لودر  100کاتر پیالر

* یک دستگاه بیل بابکت ساخت آمریکا

* یک دستگاه موتور دیزل ژنراتور 022 kva

* یک دستگاه ترانس برق زیمنس  022کا -و – آ

* تعداد  0عدد مخزن قیر  62هزار لیتری

* تعداد  0عدد مخزن گازوئیل 02هزار و  02هزار لیتری

* تعدادی فریم نوار نقاله و سرند و موتور گیر بوکس دار و ماسه شور با موتور های مربوطه
تلفن تماس 2180-881-2070
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اسرار بیماری ناشناخته

علت اصلی بیماری ام اس هنوز مشخص نیست ،اما
ژنتیک و نولوژی پایین بدن در بروز این بیماری نقش
اساسی دارند.

تحقیقات جدید در این زمینه در مرکز تحقیقاتی االباما
نشان میدهد عالئم و عوارض این بیماری در افراد با
یکدیگر متفاوت است ،بعضی افراد بر اثر بیماری دچار
حمالت قلبی و تشدید ناگهانی به شکل کامل به نسبی
می شوند و بعد از مدتی بهبود می یابند .برخی افراد تنها
یک یا دو حمله در طول عمر خود دارند و بعضی دیگر تا
آخر عمر درگیر حمالتی هستند که هیچ گاه تسکین
نمی یابند .نخستین نکته برای درمان این بیماری این است
که فرد بپذیرد مبتال به این بیماری است .از سوی دیگر این
بیماران باید بپذیرند توصیه استفاده از امکانات و تجهیزات
حمایتی ،دلیلی بر پیشرفت بیماری نیست .از جمله وسایلی
که به برخی بیماران توصیه می شود ،عصا است ،اما آنان با
صفحه
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دریافت این توصیه احساس می کنند در برابر بیماری تسلیم
شده اند .استفاده از این وسایل حتی ویلچر ،به معنای
پیشرفت بیماری نیست ،بلکه نوعی سازش و پیشگیری از
بروز دیگر حوادث مانند افتادن روی زمین و شکستگی است
ضمن اینکه به فرد امکان می دهد از انرژی خود بهتر
استفاده کند .این بیماری ،باید در اجتماع به خصوص خانه و
محل کار شناخته شده و تعریف شود تا برای رفاه بیماران
اقداماتی صورت گیرد .استفاده از دستگیره در آشپزخانه و
دستشویی ،قرار دادن اتاق کار و کالس درس در طبقه ی
همکف و چینش مناسب وسایل خانه و ادارات برای به
حداقل رساندن نیاز به حرکت ،از جمله مواردی است که باید
رعایت شود .از به کار بردن الفاظ نابجا که باعث تزلزل
روحی و فعالیت این بیماران می شود باید خودداری کرد،
چرا که در این صورت نخستین اشخاص متضرر ،فراد سالم
در خانه و محیط کار هستند.
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بیماران باید برای بهبود و کنترل بیماری خود
توصیه های پزشک را انجام دهند ،نه این که برای اثبات
بیمار نبودن شان دست به اقدامهای خودسرانه بزنند.

تاری دید یک یا دو چشم ،دوبینی ،گزگز شدن دست و
پا ،لرزش و عدم تعادل در اندام ها ،اختالالت حسی،
سرگیجه و خستگی مستمر که که به مدت  01روز به طول
انجامد از عالئم بالینی این بیماری است.
افراد با مشاهده ی این عالئم باید به پزشک مراجعه
کنند تا با دستگاه های پیشرفته از جمله  ،MRIاز آنها تست
شود و در صورت تأیید زیر نظر پزشک درمان شوند.
در اغلب بیماران نشانه های اولیه فروکش و بعد از
مدتی به شکل شدیدتر مانند سردرد و تشنج بروز میکند.

از جمله مشکالتی که از سوی این افراد و جامعه کمتر
به آن توجه و درک شده است ،خستگی است که باید
برنامه ریزی آنها به نوعی باشد که در هر کاری کمترین
انرژی را مصرف کنند.
این بیماران از ترس ،اصرار بر انجام کارهای سنگین
دارند که بااین کارها به خصوص مردان می خواهند ثابت
کنند بیمار نیستند و همچنان میتوانند کارهای سنگین را به
شکل مطلوب انجام دهند.

چون این افراد دچار تضادهای روحی و روانی می شوند،
نیاز است که اول خودشان خانواده و محیط اداری را در ابتال
به این بیماری آگاه کنندتا در صورت بروز حادثه بتوانند
اقدامهای بالینی بیمار از جمله مهیا کردن محیط آرام و
خنک ،و یک طرف خواباندن تا رساندن به اورژانس را انجام
دهند.

ورزش را فراموش نکنید.
بررسی های جدید نشان می دهد ورزش ،بخصوص
پیاده روی برای این افراد مفید است چون ورزش برای
ضربان قلب و جریان خون این بیماران نقش منظمی را ایفا
می کند.

صفحه

91

پیام آبادگران اصفهان  /پاییز و زمستان 6931

شماره  16و 15

توصیه های پزشکی

تشخیص به موقع شایع ترین بیماری مردان
خداحافظی با سرطان پروستات!

یکی از شایع ترین بیماری مردان ،سرطان پروستات
است .به ویژه آن که با باال رفتن سن احتمال بروز این
بیماری بیشتر است .اما بد نیست بدانید می توان با
پیشگیری و تشخیص زودرس ،درمان سرطان پروستات را
ریشه کن نمود .گفتگوی زیر در این رابطه است با بهاره
خواجه ئیان ،کارشناس میانساالن مرکز بهداشت استان.

عمرش به سرطان پروستات مبتال شود نسبتاً زیاد است ولی
اکثر آنها در طول عمر از نظر بالینی بدون عالمت باقی
می مانند و تا آخر عمر هیچ مشکلی برای شخص مبتال
ایجاد نمی کنند.

علت سرطان پروستات چیست؟ و بیشتر در چه

ابتدا توضیحی راجع به سرطان پروستات بدهید؟

کسانی دیده می شود؟

سرطان پروستات عبارت است از رشد سلول های
بدخیم در داخل پروستات.
سرطان پروستات یکی از شایع ترین سرطان ها در
مردان می باشد و بهتر است بدانید احتمال بروز این
سرطان ها با افزایش سن زیاد می شود ،به طوری که
می توان گفت احتمال این که یک مرد  01ساله تا آخر

علت آن مانند اغلب سرطان ها ناشناخته است .اما الزم
به ذکر است که برخی محققین نشان داده اند مصرف چربی
زیاد در رژیم غذایی شانس ابتال به سرطان پروستات را
افزایش می دهد و خطر ابتال به سرطان پروستات در کسانی
که سابقه ی فامیلی این بیماری را دارند بیشتر است ،این
مردان حتی اگر هیچ عالمتی از بیماری نداشته باشند باید از
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سن چهل و پنج سالگی به بعد به طور منظم تحت
بررسی و معاینه قرار بگیرند.
سرطان پروستات خود را با چه عالئمی نشان
می دهد؟

سرطان پروستات در مراحل اولیه هیچ عالمتی ایجاد
نمی کند .در مراحل بعدی ممکن است عالئم زیر دیده شود:
 -1عالئم اولیّه  :ممکن است عالمت خاصّی دیده
نشود .عالئم انسدادی معموالً بروز می کند و شامل تکرّر
ادرار ،احتباس ادرار ،کاهش قطر و فشار جریان ادرار و
قطره قطره شدن انتهای ادرار می باشد که مشابه عالئم
خوش خیم پروستات است.
 -2عالئم مراحل پیشرفته بیماری پس از دست
اندازی سرطان به سایر نقاط بدن ایجاد می شوند .مانند
دردهای استخوانی ،باال رفتن اوره ی خون ،کم خونی و
چگونه می توان سرطان پروستات را تشخیص داد؟
ـ معاینه پروستات توسط پزشک.

افزایش می یابد.
ـ نمونه برداری پروستات :در صورت معاینه غیر طبیعی
بودن  PSAخون نمونه بردای پروستات انجام می شود تا
سرطان پروستات تشخیص داده شود .بهتر است در مردان
باالی  01سال ،آزمایش  PSAخون و معاینه پروستات
توسط متخصص اورولوژی انجام گیرد .در بیمارانی که
سابقه ی فامیلی مثبت دارند ،این بررسی ها باید از 01
سالگی شروع شود .باید توجه داشت که در صورت عدم
تشخیص به موقع سرطان پروستات و گسترش بیماری به
سایر نقاط بدن ،این بیماری غیرقابل درمان و منجر به
مرگ شود.
ممکن است به راههای پیشگیری این بیماری هم
اشاره ای داشته باشید؟

تشخیص زودهنگام سرطان پروستات با آزمایش
خون و معاینه ساالنه از  01سالگی به بعد امکان پذیر
می باشد در واقع تشخیص زودهنگام ،درمان به موقع و
ریشه کن نمودن سرطان پروستات را ممکن می سازد.
PSA

ـ آزمایش  PSAخون( :آنتی ژن اختصاصی پروستات در
سرم خون) .در اکثر موارد سرطان پروستات  PSAخون

صفحه 93

پیام آبادگران اصفهان  /پاییز و زمستان 6931

شماره  16و 15

الیحه ی اصالح نظام مهندسی و کنترل ساختمان
عنایت به اینکه اغلب اعضای انجمن از مهندسین
نظام مهندسی می باشند ،شما رابطه ی انجمن و
نظام مهندسی را چگونه رابطه ای می بینید؟

 بنده نیز از شما به عنوان رسانه ی فرهنگی آبادگراناصفهان تشکر می کنم .در مورد این سؤال باید بگویم که
در سالهای گذشته با وجود چندین نفر از اعضای هیأت -
مدیره و همچنین اعضای شرکتهای عضو در هیأت -
مدیره ی سازمان نظام مهندسی استان اصفهان مراوده های
خوبی انجام می شد که در سالهای اخیر این مراودات کمتر
شده است ،لیکن در صورتی که این دو تشکل حرفه ای و
مهندسی بتوانند تجربیات خود را مبادله و سطح ارتباطات
موجود را ارتقا دهند برای پیشرفت صنعت ساختمان بسیار
مفید خواهد بود .هنوز در این خصوص جای کار بسیار است.
 آقای مهندس باتوجه به اینکه شما مدیرعامل یک
شرکت ساختمانی می باشید و دستی در اجرای
گفت و گو با آقای مهندس غالمحسین عسکری

پروژه های عمرانی و دولتی نیز دارید ،به مشکالت

 ضمن تشکر از وقتی که به مجلّه ی پیام آبادگران

این بخش به خوبی واقف هستید ،با توجه به کسری

اصفهان دادید و آرزوی موفقیت روزافزون شما در

بودجه ی دولت و وضعیت نابسامان پروژه های

عرصه های ساخت و ساز و آبادانی کشور ،جناب آقای

عمرانی ،افزایش بودجه ی عمرانی در سال  79را

مهندس عسکری با توجه به پیشینه ی جنابعالی

چگونه ارزیابی می کنید؟

درخصوص ریاست سازمان نظام مهندسی و همچنین

با توجه به اعداد و ارقامی که در بودجه ی ارسالی به
مجلس مشاهده می شود و میزان بودجه ای که برای اتمام
طرحهای عمرانی پیش بینی شده است .بنظر بنده در سال

عضویت در هیأت مدیره ی انجمن شرکتهای
ساختمانی ،تأسیساتی و راهسازی استان اصفهان و

صفحه
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 7931دولت نخواهدتوانست پروژه ی جدیدی را شروع نماید
و اگر هم با فشار نمایندگان و مقامات محلی ،دولت مجبور
به کلنگ زنی و شروع نمایشی پروژه ای کند بازهم نخواهد
توانست آن را به پایان برساند .در صورت اصرار بر این
وضعیت ،متأسفانه پیمانکاران و منابع مالی کشور را
مستهلک می نمایند و این برای بخش پیمانکاری که بازوی
اجرایی دولت است مشکل آفرین خواهد بود.
 بر می گردیم به موضوع نظام مهندسی ،همانطور که
مستحضر هستید الیحه ی اصالح قانون نظام
مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب  )4791را که در
دست اقدام است و در آن سازمان نظام مهندسی به
سه سازمان مجزای معماری و شهرسازی ،عمران و
تأسیسات تقسیم شده است را چگونه ارزیابی
می نمائید؟ آیا این تفکیک را به نفع جامعه ی
مهندسی و بهبود کیفیت ساخت و ساز می دانید؟

ـ در این مورد بحث های زیادی شده است .من نظر
خودم را در  8بند به طور خالصه خدمتتان عرض می کنم:
با توجه به تجارب سالهای گذشته و قانون مصوب
سال  ،7911اگرچه آن قانون با نقایصی همراه است با این
وجود می توان با تغییرات اندکی آن را مطابق احتیاجات
جامعه ی فنی و مهندسی امروز بروز کرد .قانون پیشنهادی
کنونی دارای تناقضات و اشکاالتی است .در یک نگاه ،این
قانون نمی تواند خواسته های جامعه ی فنی و مهندسی را
برآورده نماید.
ـ اصالحات و واژگان بکار رفته در این قانون بسیار
نامأنوس و برای جامعه ی فنی و مهندسی ایران بسیار
سخت است ،ضرورت دارد این واژگان و کاربرد آن در
مسائل فنی و مهندسی برای همه مأنوس شود.
ـ تقسیم سازمان به سه سازمان جداگانه و داشتن سه
سیستم مدیریتی برای اجرای یک ساختمان ،نشانه ی این
است که تدوین کنندگان قانون ،هدف اصلی را افراد قرار
داده اند نه ساختمان .لذا برای ایجاد یک ساختمان با
کیفیت و انسجام بین افراد ذینفع در اجرای ساختمان نیاز
به یکپارچگی و ترکیب هست نه تجزیه و جداسازی.
ـ در مورد تشکل های حرفه ای دیگر در این قانون
تعیین تکلیف شده است .این در حالی است که دیگر
تشکلها خود دارای قانون منسجم و کارآیی هستند و آوردن
دیگر تشکلها برای فعالیت در ساخت و ساز شهری با
قوانینی این چنین ،نه تنها به رونق کسب و کار آنها

صفحه

93

نخواهد انجامید بلکه باعث بستن دست و پای این اقشار
نیز خواهد شد.
ـ در کنار تمام نقائص موجود ،پیشنهاد اینکه هر رسته
ای به خود همان رسته رأی دهد اقدام قابل مالحظه ای
است و در جهت بهبود ارائه ی خدمات مهندسی بهتر
می باشد.
ـ در صدر فصل دوم این قانون که اهداف حرفه مندی
را اعالم می دارد ،صیانت از حقوق عامه و ارجحّیت حقوق
عامه به حقوق فردی ذکر شده است ،امّا با این قانون ،نه
تنها صیانتی از حقوق عامه نشده بلکه باعث سرگردانی
مردم بین سازمانهای مختلف نیز خواهد شد.
ـ تعدد مراکز تصمیم گیری مانند شورای عالی ،رئیس
کل و سایر مراجع تصمیم گیری وحدت رویه در ایجاد
ساختمان و انسجام آن را از بین خواهد برد.
ـ و نهایتاً اینکه رئیس هر سازمان باید به صورت
افتخاری تمام وقت در اختیار سازمان متبوعه ی خود باشد
امّا در عالم واقع این باید ،امکان اجرایی ندارد.
 آقای مهندس آیا طرح مجری ذیصالح به
دستگاه ها و مراجع مرتبط با موضوع ابالغ شده
است؟ به نظر شما تأیید و ابالغ آن چه تأثیری بر
شرکتهای ساختمانی عضو انجمن خواهد گذاشت؟

 بحث مجریان ذیصالح مدتهاست که در دستورکارمقامات مسئول استان و کشور قرار گرفته و یکی از مطالبات
بحق جامعه ی مهندسی است که متأسفانه در بعضی از
شهرها و از جمله اصفهان هنوز اجرایی نشده است .به نظر
اینجانب چنانچه این مسئله ی قانونی به اجرا در آید بسیاری
از شرکتهای پیمانکاری که بحق مجریان واقعی و ذیصالح
هستند می توانند گامهای مؤثری در بهبود وضعیت ساخت و
ساز کشور به وجود آورند .در صورت اجرایی شدن این قانون
عالوه بر بهبود وضعیت کاری شرکتهای عمرانی ،صنعت
ساختمان نیز رشد و توسعه مؤثری خواهد کرد و از طرفی
کیفیت ساختمانها نیز بهبود خواهد یافت .این کار به نفع
همه ی مردم است .امیدوارم که با انجام این قانون
خرابی هایی همچون خرابیهای زلزله ی کرمانشاه تا حد
زیادی مرتفع گردد.

 آقای مهندس باز هم از وقتی که در اختیار مجلّه ی
آبادگران اصفهان قرار دادید تشکر می کنم .به امید
قانون مداری و پیشرفتهای کوچک امّا مدام و
مستدام.
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گامی برای اشتغال بیکاران تحصیلکرده
گفت و گو با :
عالءالدین ازوجی
مدیرکل دفتر سیاست گذاری و توسعه ی اشتغال وزارت کار
طرح بزرگ فقرزدایی دولت ،در گام های
ابتدایی خود میخواهد سنگ بزرگی را بردارد.
انباشت بیکاران تحصیلکرده موضوع جدال های
انتخاباتی کاندیداها بود .اما دولت که از سال
گذشته و در سکوت و دور از هیاهو طرحی را به
صورت آزمایشی در هشت استان اجرا کرد،
سامانه ی کارورزی را به عنوان گام بعد در طرح
گسترده ی فقرزدایی خود اجرایی کرده است.
طرحی که می خواهد گامی اساسی در کاهش
جمعیت تحصیلکردگان بیکار کشور باشد .تحصیلکردگانی که بیشتر در سن  22تا  22سال قرار دارند و با مدرک فارغ التحصیلی،
نمیدانند باید چطور مشغول به کار شوند .عالءالدین ازوجی ،مشاور وزیر و مدیرکل دفتر سیاست گذاری و توسعه ی اشتغال وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی است .با او درباره ی ویژگی ها ،سازوکار و اهداف سامانه ی کارورزی گفت و گو کرده ایم.

صفحه
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 درخصوص کمک به حل مشکالت بیکاری به ویژه
رفع مشکل اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاهی ،طرح
کارورزی دانش آموختگان به عنوان یکی از راهکارها
ارائه شده ،کمی توضیح دهید.

اشتغال دانش آموختگان یکی از مسائلی است که همواره

برنامه ریزان و سیاست گذاران کشور ما هم در پی یافتن
راهکارهایی برای کاهش معضل بیکاری این قشر از جامعه
هستند .طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی یکی از
راهکارهای مؤثر در توسعه ی اشتغال توأم با مهارت آموزی
برای دانش آموختگان دانشگاهی محسوب می شود و مانند
پلی ،جامعه ی فارغ التحصیالن
دانشگاهی را به بازار کار مرتبط می کند و
به آنان فرصت می دهد تا به نحو احسن
از یک محیط کاری عینی تجربه کسب
کنند.
 هدف و راهبردهای اصلی طرح
کارورزی دانش آموختگان چه
بوده؟ دولت به طور مشخص از
تأسیس این سامانه چه هدفی را

مورد توجه برنامه ریزان و سیاست گذاران کشورهای مختلف
بوده است .این توجه به لحاظ اهمیّت بازار کار به عنوان مرکز
ثقل اقتصادی -اجتماعی و هم به لحاظ نقش های اجتماعی
است که به افراد دانش آموخته برای نیل به اهداف
توسعه ی کشور محول میشود .بیکاری دانش آموختگان یک
معضل در جامعه ی ما به شمار می آید که هر روز جنبه ی
حادتری به خود می گیرد .هر ساله تعداد زیادی از افراد وارد
نظام آموزش عالی می شوند که به فاصله ی چند سال فارغ
التحصیل شده و به سوی بازار کار روانه می شوند و این در
شرایطی است که رشد اقتصادی و ظرفیت اشتغال زایی
جامعه متناسب با رشد دانش آموختگان نیست .در این شرایط،
صفحه
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دنبال می کند؟
هدف اصلی این طرح افزایش مهارت
آموزی فارغ التحصیالن دانشگاهی برای
تسهیل در جذب بازار کار کشور و
راهبردهای مهم آن ارتقای قابلیت های
مهارتی و اشتغال پذیری دانش آموختگان
و ایجاد انگیزه ی کارآفرینی و کسب و
کار در دانش آموخته است .الزم به ذکر
است با اجرای طرح کارورزی ،قابلیت
اشتغال دانش آموختگان بیکار افزایش
یافته و در نتیجه نرخ بیکاری این قشر در
جامعه کاهش و تعداد افراد شاغل
تحصیلکرده افزایش می یابد .از سوی دیگر ،بهره وری بنگاه
ارتقا یافته و به موجب آن رقابت پذیری و تولید افزایش
اشتغال پذیری فرد کارورز امکان اشتغال وی و پایداری بنگاه
و تولیدات آن حاصل خواهد شد .دانش آموختگانی که در
طرح کارورزی شرکت می کنند با کسب مهارت و اخذ
آموزش های عملی در محیط واقعی کار ،انگیزه و تمایل
بیشتری برای راه اندازی کسب و کارهای مشابه را خواهند
داشت و در این صورت با رونق کسب و کارهای ایجاد شده،
تولید افزایش یافته و به موجب آن شاهد رشد اقتصادی
خواهیم بود.
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 آیا جامعه هدف مشخصی در این طرح تعریف
شده است؟ اگر جواب مثبت است این جامعه
شامل چه کسانی یا چه گروه هایی است؟
جامعه ی هدف در اجرای این طرح ،دانش آموختگان
دانشگاهی در کلیه ی رشته های دانشگاهی برحسب نیاز
بنگاه های اقتصادی خصوصی و تعاونی هستند .ضمناً
دانشجویان ،اتباع خارجی ،موظفین به گذراندن طرح کارورزی
در رشته های گروه علوم پزشکی و متعهدین به اشتغال در
دستگاه های اجرایی ،سازمان ها و نهادهای انقالب اسالمی
و بورسیه ی کلیه ی دستگاه ها ،سازمان ها و نهادهای دولتی

و دانش آموختگانی که به مدت سه ماه یا بیشتر سوابق
بیمه ای (تأمین اجتماعی و یا کارکنان کشوری) داشته باشند،
از دامنه ی پوشش طرح خارج هستند.
 اجرای طرح کارورزی دانش آموختگان چه
دستاوردهایی را به همراه خواهند داشت؟ آیا منجر
به کاهش بیکاری دانش آموختگان خواهد شد؟
از مهمترین دستاوردهای اجرای این طرح می توان به از
قوّه به فعل رساندن سرمایه گذاری های انجام شده در بخش
آموزش کشور و ارتقای مهارتها ،خالقیت و اعتماد به نفس از
طریق آموزش های عملی در تعامل با نیروهای متخصص با
تجربه در زمینه های تخصصی و انتقال یافته های جدید
دانش و فناوری به واحدهای تولیدی و خدماتی با ورود دانش
آموختگان جدید دانشگاه ها اشاره کرد .همچنین میتوان به
صفحه
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فراهم کردن زمینه های فعالیت برای نیروی کار توانمند ،با
انگیزه و کم هزینه که می توان یادگیری باالیی داشته و قادر
به بهبود تولید و ارتقای فرهنگ خود اشتغالی و کارآفرینی در
بین دانش آموختگان و نهایتاً کاهش بیکاری دانش آموختگان
و زمینه سازی برای ایجاد اشتغال مولد دانش آموختگان در
بازار کار اشاره کرد .سوابق اجرای طرح در سنوات گذشته
نشان دهنده ی این موضوع است که حدود 07درصد دانش
آموختگانی که در دوره ی کارورزی شرکت می کنند در
همان بنگاه اقتصادی و یا بنگاه اقتصادی دیگر جذب
می شوند.

 آیا این کارورزان از شمول بیمه ی تأمین
اجتماعی خارج اند؟ یعنی کارفرما ترجیح می دهد
به وفور اینگونه نیروها را به جای کارگران ماهر
جذب کند تا حق بیمه ی سهم کارفرما را نپردازد و
هزینه های تولید را پایین بیاورد؟
کارورزان طی دوره ی کارورزی توسط دستگاه ناظر
(وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی) می شوند و پرداخت حق
بیمه ی مذکور از محل اعتبارات پیش بینی شده در
دستورالعمل اجرایی طرح کارورزی دانش آموختگان است .از
طرفی دستمزد این افراد به میزان یک سوّم حداقل حقوق
مصوّب سال  69از سوی دولت پرداخت می شود که حدود
017هزار تومان برای هر فرد است .مشوّق های بیمه ای هم
افزایش انگیزه ی کارفرمایان برای جذب کارورزان در نظر
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گرفته شده است .در واقع دولت عالوه بر پرداخت سهم
بیمه ی حوادث کارگران که مبلغی ناچیز در حدود 17هزار
تومان است30 ،درصد از سهم کارفرما را به طور کامل
پرداخت کرده و به این طریق بنگاه را برای جذب کامل
نیروهای جوان طرح کارورزی ترغیب می کند .در عین حال
کل دوره ای که دولت از این طرح حمایت می کند دو سال و
نیم یا  07ماه بوده که به دو دوره ی چهار تا شش ماهه ی
اولیه و یک دوره دو ساله تقسیم شده و البته الزاماً قرار نیست

صدور مجوز مربوطه ،نظارت مستمر بر فرایند اجرای طرح و
گزارش عملکرد به دستگاه ناظر اشاره کرد .از مهمترین
وظایف سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ،میتوان
تهیه ی دستورالعمل اجرایی نحوه ی صدور مجوز آموزش
کارورزی برای واحدهای پذیرنده ی کارورزان ،تدوین
استانداردهای آموزشی مهارت مورد نیاز طرح کارورزی در
طی اجرای طرح کارورزی ،برگزاری دوره های آموزشی
آمادگی شغلی برای کارورزان ،نظارت بر کیفیت آموزش های

حتماً سقف زمانی هر یک از دو دوره کامل شود و مثالً
نیروی کار خالق می تواند در کمتر از سه ماه جذب شده و از
حقوق کامل و بیمه ی تأمین اجتماعی و  ...برخوردار شود.

مهارتی ،اخذ آزمون پایان دوره ی کارورزی و ارائه ی گزارش
به دستگاه ناظر اشاره کرد .از مهمترین وظایف دستگاه ناظر
(وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی) میتوان به تعیین ظرفیت
پذیرش کارورز و توزیع استانی و دستگاهی بر اساس ظرفیت
کارگاه های دایر فعال دارای کد بیمه ی تأمین اجتماعی و
ظرفیت مشارکت دانش آموختگان دانشگاهی جویای کار،
پیش بینی موارد مربوط به تأمین و پرداخت هزینه های
اجرای طرح از قبیل کمک هزینه ی آموزشی و پوشش
بیمه ی مسئولیت مدنی کارورزان اشاره کرد.

 دستگاه های اجرایی و سازمان های درگیر
اجرای طرح ،کدام اند و چه وظایفی را بر عهده
دارند؟
ارکان اصلی اجرای این طرح دستگاه های اجرایی،
سازمان آموزش و فنی حرفه ای کشور و وزارت تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی هستند که از مهمترین وظایف دستگاه های
اجرایی در طرح مذکور میتوان به اعالم فراخوان برای
شناسایی بنگاه های خصوصی و تعاونی تحت پوشش واجد
شرایط ،معرفی واحدهای واجد شرایط به سازمان آموزش فنی
و حرفه ای کشور برای صالحیت های آموزش کارورز و
صفحه 09

 درخصوص اجرای طرح کارورزی دانش آموختگان،
سامانه ای پیش بینی و راه اندازی شده است؟
با توجه به ضرورت اجرای مطلوب طرح به صورت ملی،
سامانه ی کارورزی دانش آموختگان به آدرس اینترنتی
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 karvarzi.mcls.gov.irراه اندازی شده است که دانش
آموختگان وکارفرمایان متقاضی (واحد پذیرنده) حائز شرایط،
طبق مفاد دستورالعمل طرح کارورزی دانش آموختگان از
قبیل شرط سنی ،دانشجو نبودن ،ثبت نام کاریابی و نداشتن
سابقه ی بیمه ی تأمین اجتماعی میتوانند با مراجعه به
سامانه ی مذکور و ثبت نام از مزایای طرح کارورزی
بهره مند شوند .این طرح یک دوره ی آموزشی تلقی می شود
و هیچگونه حقی برای کارورز و تعهدی برای واحد
پذیرنده ی کارورز برای شمولیت قوانین کار و تأمین اجتماعی
ایجاد نمی کند .طول دوره ی کارورزی حداقل  4ماه و
حداکثر  9ماه برای هر کارورز بر اساس استانداردهای مصوّب
آموزشی مهارت تعیین می شود .همچنین برای کارورزان
مشمول این طرح ،کمک هزینه ی کارورزی در نظر گرفته
شده است .در این خصوص کارورزان با رعایت مفاد
دستورالعمل مذکور کارورزی دانش آموختگان از جمله شرط
سنی و ثبت نام در دفاتر مشاوره ی شغلی و کاریابی در
سامانه ی کارورزی ثبت نام می کنند .همچنین بنگاه های
اقتصادی متقاضی نیز با رعایت مفاد آیین نامه ی مذکور در
سامانه ثبت نام کرده و مجوز آموزشی از سازمان فنی و
حرفه ای دریافت کرده و اقدام به پذیرش کارورزان می کنند.
 به فکر نظارت های الزم بر این فرایند هم بوده
اید؟ تخلفات کامالً قابل پیش بینی است؟
در طی دوره ی نظارت های الزم توسط سازمان فنی و
حرفه ای ،دستگاه مجری و دستگاه ناظر انجام می شود و در
پایان دوره ی آزمون توسط سازمان فنی و حرفه ای برگزار و
کارورزان گواهینامه و کمک هزینه ی آموزشی را در صورت
قبولی و کسب مهارت دریافت خواهد کرد .شایان ذکر است
این طرح به صورت آزمایشی در سال  1061در هشت استان
با نرخ بیکاری باالی دانش آموختگان اجرا شده و برای اجرا
در سطح ملی در سال جاری نیز برنامه ریزی های الزم به
عمل آمده است.
 برخی کارشناسان معتقدند که این طرح به ضرر
کارگران با سابقه است و حتی ممکن است موجب
بیکار شدن آنها و جایگزینی شان با نیروهای
ارزان قیمت کارورزی شود.
در مورد انتقادات فعاالن حوزه ی کار به طرح کارورزی و
اینکه این طرح جدید ادامه ی همان طرح استاد -شاگردی

صفحه
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است ،لزومی به نگرانی نیست؛ چون دوستان عزیز را در
جلسه ای مشترک گرد آورده و با توضیحاتی که ارائه دادیم،
قانع به اجرای طرح کردیم .این طرح اساساً آموزش محور
بوده و به هیچ وجه قرار نیست نیروهای جدید را جایگزین
نیروهای قبلی و ثابت کند .اساساً این چارچوب همکاری با
بنگاه هایی عملیاتی می شود که برای آموزش نیروهای
تحصیلکرده و جذب آنها با حمایت دولت پیش قدم شده اند.
 تنگناها و مشکالت مهم در اجرای طرح کارورزی
را نام ببرید و چه تمهیداتی برای رفع آنها به عمل
آمده است؟
از مهمترین موارد می توانیم به روند کند صدور مجوز
سازمان آموزش فنی و حرفه ای برای کارفرمایان متقاضی
جذب کارورز اشاره کنیم .روند صدور مجوز به دلیل مشکالت
در بخش های مختلف مانند احراز و شناسایی واحد
پذیرنده ی کارورز ،پیگیری و همکاری با سازمان و وجود
مربی در واحد پذیرنده کند بوده که باعث بروز مشکالت در
اجرای آزمایشی طرح شده و با اصالح دستورالعمل مربوطه
توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ،تا حد زیادی
مرتفع شده است.
برگرفته از هفته نامه آتیه نو ،شماره  ،171شنبه 69/0/10

مشوق های بیمه ای برای افزایش انگیزه ی
کارفرمایان برای جذب کارورزان در نظر
گرفته شده است .در واقع دولت عالوه بر
پرداخت سهم بیمه ی حوادث کارگران که
مبلغی ناچیز در حدود 01هزار تومان است،
32درصد از سهم کارفرما را به طور کامل
پرداخت کرده و به این طریق بنگاه را برای
جذب کامل نیروهای جوان طرح کارورزی
ترغیب می کند.
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بازسازی شبکههای فاضالب
به روش )Cured-In-Place(CIPP
فنون بازسازی شبکههای فاضالب تحت عناوين
روشهای لولهگذاری و ترميم بدون ترانشه ( TrenchLess
 )Technologyدر سالهای اخير توسعه فراوان يافتهاند.
کاهش هزينههای خاکبرداری و خاکريزی مجدد تا هفتاد
درصد ،تبعات کمتر زيست محيطی و اجتماعی و همچنين
سرعت بيشتر عمليات لولهگذاری و ترميم در روشهای بدون
ترانشه نسبت به روشهای ترانشه باز( ،)Open-cutاحداث و
بهرهبرداری از تأسيسات زيرزمينی را با توسعه پايدار ،همگامتر
نموده و روشهای بدون ترانشه را در مسير توسعه و گسترش
تکنيکها و تجهيزات قرار داده است.
اجرای روشهای لولهگذاری بدون ترانشه با ابداع
روشهای نقبی) (Hand mimingدر اواسط قرن بيستم در
آمريکا آغاز و امروزه با توسعه روشهای حفاری بدون ترانشه،
بازسازی و ترميم خطوط تأسيسات زيرزمينی نيز گسترش
يافته و در اجرای تأسيسات مذکور ،پس از انجام تحليل و
بررسیهای فنی و اقتصادی ،عموماَ روشهای بازسازی
جايگزين احداث مجدد خطوط میگردد.
از متداولترين روشهای بازسازی CIPP ،است که از اين
روش میتوان در بازسازی کامل) (Structural Renewalو
يا کارهای تعميراتی ) (Non-Structural Renewalخطوط
تأسيسات زيرزمينی بهره گرفت .در اين روش لولهايی
انعطافپذير از جنس الياف پليمر مسلح که به رزينهای گرما
سخت ) (Liquid Thermsetآغشته شده است ،توسط
نيروی هيدرواستاتيکی وينچ به داخل لوله موجود کشيده شده
صفحه
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و توسط فشار هوا در لوله موجود فيکس و با آب گرم و يا
 UVعمل آوری میشود .پيدايش اين روش به سال 1791
ميالدی در انگليس و بعدها توسعه آن در سال  1797در
آمريکا باز میگردد .کاربرد روش  CIPPدر بازسازی خطوط
فاضالب ،انتقال و توزيع آب آشاميدنی ،خطوط انتقال سياالت
صنعتی ،خطوط گاز و کليه خطوط تحت فشار بوده و
محدوديت فشار و قطر در روش بازسازی اشارهشده وجود
ندارد.
در اين روش اجزاء اصلی مصالح بکارفته شامل الياف
پليمری تيوب شده و انعطاف پذير بهمراه رزين است که
براساس کاربری و فشار طراحی لوله از انواع رزين مختلف
شامل پلیاستر )، (Polyesterوينيل استر) (Vinylesterو
اپوکسی) (Epoxyاستفاده میگردد .در مراحل اجرايی
عمليات  CIPPدر خطوط فاضالب بايستی ابتدا مسير
فاضالبرو با انجام عمليات انسداد و انحراف فاضالب کامالً
خشک گردد و سپس بصورت کامل از رسوبات پاکسازی
شود .پس از اين مرحله و به منظور اطمينان برای شروع کار،
مسير با دوربين  CCTVويدئومتری شده و در صورت فراهم
بودن شرايط داخل لوله ،عمليات اجرايی  CIPPبا کشيدن
تيوب  GRPآغشته به رزين) (Linerبه لوله موجود آغاز
میگردد .سپس با ورود آب داغ و يا المپ  ، UVبا ايجاد
حرارات الينر پخته شده و سفت میشود .هزينههای اجرا در
اين روش با توجه به قطر ،عمق و شرايط مکانيکی لوله
موجود و همچنين ترافيک و سطح آبهای زيرزمينی متفاوت
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بوده و عموماً تا پنجاه درصد از روشهای لوله گذاری با
حفاری ،ارزان است .در اين روش لولههای بازسازی شده از
پنجاه تا صد سال افزايش عمر يافته و در صورت عدم نياز به
افزايش ظرفيت هيدروليکی خطوط آب و فاضالب میتواند
جايگزين مناسبی برای روشهای احداث و لولهگذاری مجدد
باشند.
اين روش برای اولين بار در کشور توسط شرکت آب و
فاضالب اصفهان اجرايی شده و در کنار شرکت آبفای
اصفهان ،مهندسين گروه مشارکت طرح و تحقيقات -پارس
جوياب بعنوان مشاور و مشارکت ژرفکارجمBCEGI-

صفحه
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بعنوان پيمانکار 088 ،متر از خطوط فاضالب اصفهان را
تاکنون بازسازی نمودهاند و طبق برنامهزمانبندی 52
کيلومتر از خطوط انتقال اصلی فاضالب اصفهان در طول
مدت پروژه تعريفشده ،بازسازی میگردد.
مهندس بشير کريمی
Bashirkarimi_85@yahoo.com

(شرح تصاوير"---------بازسازی خطوط انتقال
فاضالب شهر اصفهان به روش -CIPPکنارگذر اتوبان
خيام -آذرماه 1971
قبل و بعد از عمليات
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ساگارماتا بلند ترین نقطه دنیا

ساگارماتا نام قله ای مخوف و مرتفع در هیمالیا ،بلندترین
رشته کوه جهان در مرز نپال و چین است که اروپاییان آن را
اورست نام نهاده اند .با نام اورست تنها در کتابهای جغرافیا
آشنا بوده ایم اما تنها وقتی به پای آن برویم عظمت این نام
را درک می کنیم .در این قسمت از کوههای زمین ،هشت
قله باالتر از  0888متر از مجموع  41قله  0888متری جهان
وجود دارد که هر ساله کوهنوردان ماجرا جو را به مبارزه
می طلبد .بلندترین این بلندیها اورست با  0010متر می باشد
که در کنار قله لوتسه با  0148متر ارتفاع و بر فراز بزرگترین
یخچال طبیعی دنیا به نام یخچال خمبو قرار دارد .صعود به
این قلل با ریسک و هزینه باالیی همراه است و کوهنوردان
بیشماری جان خود را در راه رسیدن به قله های هشت
هزار متری از دست می دهند .به عنوان مثال برای رسیدن به
قله اورست  2/1ماه وقت  088 ،میلیون تومان هزینه به ازای
هر نفر و صبری بی پایان نیاز است و البته صعود به شرط
جان سالم به در بردن از خطر سقوط در یخچالها ،یخ زدن،
ارتفاع زدگی ،بیماریهای تنفسی و عروقی به خاطر ارتفاع،

صفحه
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گم شدن بواسطه بادهای شدید ،عبور سالم از شکافها و
دیواره های یخی می باشد.
دامنه های پایین تررشته کوه هیمالیا اما بسیار زیبا و
مهربان است .پذیرای کوه پیمایان زیادی از سراسر دنیا برای
اجرای برنامه های کوه نوردی چند هفته ای در دل طبیعت
بی نظیر خود می باشد .این مسیرها امن بوده و با حضور
راهنمایان محلی مکان مناسبی برای کوه پیمایی و لذت بردن
از تماشای قلل بزرگ جهان می باشد.
نپال کشوری دیدنی و جذاب بین چین و هند است و
درآمد اصلی آن از توریست و اکو توریست می باشد .پایتخت
آن کاتماندو بوده و برای اعزام تیمها از کاتماندو به هیمالیا از
هواپیماهای ملخی استفاده می شود .این سرزمین پر از مردم
مذهبی و خونگرم و همچنین خدایان متعدد است.
صعود آقای مهندس کیهان زرین نقش و خانم مهندس
مهناز دارویی از اعضای انجمن را به بیس کمپ اورست
تبریک عرض نموده ،برایشان آرزوی بهروزی و سالمتی در
تمامی عرصه های زندگی را داریم.
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خالصه ی اقدامات انجمن در نه ماهه ی گذشته
از  69/10/10تا 69/09/96

 -1برگزاری جلسه ی مجمع عمومی فوق العاده و عادی ساالنه ی انجمن مورخ .69/40/72
 -2برگزاری تعداد  72جلسه ی هیأت مدیره ی انجمن و طرح مسائل و مشکالت شرکتهای عضو.
 -3اقدام به عضویت انجمن در اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی استان اصفهان.
 -4شرکت نمایندگان انجمن آقایان مهندس نوری و دکتر زرین نقش در  5جلسه ی کمیته ی ساختمان زیرمجموعه ی
کمیسیون صنایع در اتاق بازرگانی استان اصفهان.
 -5شرکت نماینده ی انجمن آقای مهندس طالبی در دوازده جلسه ی کارگروه نظارت شورای فنی استان.
 -6شرکت نماینده ی انجمن آقای مهندس حسین زاده در شش جلسه ی کارگروه پیمان و ضوابط فنی شورای فنی استان.
 -7مذاکره با معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری درخصوص مشکالت پیمانکاران.
 -8ارائه ی پیشنهاد درخصوص پرداخت مطالبات پیمانکاران جهت طرح در شورای گفتگوی اتاق بازرگانی اصفهان.
 -9شرکت دبیر انجمن آقای مهندس نوری در مجمع عمومی عادی ساالنه ی مورخ  69/40/21کانون سراسری پیمانکاران
عمرانی ایران.
 -11شرکت دبیر انجمن آقای مهندس نوری در جلسه ی شورای دبیران و رؤسای انجمن های استانها در مورخ  69/24/72در
تهران.
 -11جلسه با آقای دکتر قربانی رئیس نظام فنی و اجرائی سازمان برنامه و بودجه ی استان اصفهان و آقایان حدیدی و سعادتی
نژاد ،کارشناسان مربوطه در دفتر انجمن در مورخ  69/24/75درخصوص رتبه بندی شرکتهای پیمانکاری و نحوه ی
همکاری دوجانبه.
 -12شرکت نماینده ی انجمن در سه جلسه ی کمیته ی تخلفات انتظامی پیمانکاران در استانداری.
 -13مکاتبه با اعضای انجمن به تعداد  0544فقره.
 -14ارسال مجّالت پیام آبادگران اصفهان و پیام آبادگران ایران و سایر تشکلها مجموعاً  0744مورد.
 -15شرکت نمایندگان انجمن در مراسم افتتاحیه ی پنج نمایشگاه بین المللی در استان.
 -16برگزاری  75جلسه در انجمن به منظور طرح مشکالت شرکتهای عضو با حضور دبیر و آقای صابری مسئول کمیسیون
فنی و حقوق انجمن.
 -17تهیه و جمع آوری مطالب برای مجلّه ی پیام آبادگران اصفهان شماره ی  52و  57به وسیله ی دبیر انجمن و آقای دکتر
زرین نقش سردبیر مجلّه.
 -18مکاتبه با اداره ی کل امور مالیاتی استان به منظور حضور نماینده ی انجمن در کمیسیونهای حل اختالف مالیاتی و اخذ
موافقت.
 -19معرفی سه نفر از اعضای هیأت مدیره ی انجمن (آقایان مهندسان کیهان زرین نقش -حمید حسین زاده و حاج
سیدفریدون صابری) به رئیس کمیسیونهای حل اختالف مالیاتی.
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شماره  16و 15

اعضای هیأت مدیره و بازرسان
انجمن صنفی شرکتهای ساختمانی  ،تأسیساتی و راهسازی استان اصفهان

مهندس علیرضا اسالمی

مهندس اسداله طالبی

رئیس هیأت مدیره

نائب رئیس

مهندس احمدرضا فروغی

مهندس حمید حسین زاده

حاج سید فریدون صابری

مهندس غالمحسین عسکری

عضو اصلی

عضو اصلی

عضو اصلی

خزانه دار

مهندس حسن نوری
دبیر

مهندس احمد شمس کوپایی

دکتر کیهان زرین نقش

مهندس احسان اله رادان

عضو اصلی

عضو اصلی

عضو علی البدل هیأت مدیره

مهندس امیرحسین مهربد

مهندس عنایت اله مجلسی

بازرس اصلی

بازرس اصلی

مهندس سید مجتبی سجاد
بازرس علی البدل

هس
هب انم آنکه تی انم از او یافت

همزمان با رفارسیدن بهار طبیعت و حلول سال نو و نوروز باستانی ،اعضای هیأت دمریه و
ی نجم صم
حض
م
ی
ی
ت
خ
ت
بازسان ا ن ا ن ،ماهن رت ن شادباش اهی ود را هب ور ما ی آبادرگان و الش رگان

خس
نم
تگی انپذری کشور و ملت زبرگ اریان تقدیم وده و از خداوند مهربان ردخواست می نمائیم هک رد

ّ
سال جدید دلهای ما را بیش از پیش با رپتو اپک خود منور ساخته و گام اهی ما را ربای رحکت رد

ّ
راه رضایش استوار رگداند و عنایتی رفماید ات با هم ازفائی توان اهیمان رد راه آبادانی و زعت و
اپیداری اریان زعزی از تمامی رظفیت اهیمان بهره ربداری نمائیم.انشاءاهل

سالمتی و شادکامی  ،موفقیت و ریپوزی رسارفاز ی و رس بلندی شما آرزوی ماست
نجم صن
ف
ت
ن
ی
س
خت
ک
هیأت دمریه و بازرسان ا ن ی رش ت اهی سا ما ی ،تأ سا ی و
راهسازی استان اصفهان

