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    سخن سردبیر 
 

، تورم و فس کاری کالت اقتصادی اریان فقر، بی کالاست. ااد از مش وری هک تمام اگنبه اهی ط محیط کسب و کاراه گردیده است، هب  ت باعث انبسامانیین مش

همچنین وجود سرماهی اهی هب معنای نبض اقتصادی جامعه، پویا . محیط کسب و کارو هستندرورب وانیبا مخاطرات جدی و فرا اقتصادی رد ره رشته و صنعتی 
یی فعالیتهای اقتصادی 

گاست. حا صوصیخ خش اجتماعی از جمله اعتماد مردم هب دولت و دولت هب ب  زیم اهی هب شاخص اهی محیط کسب و کار ردل کافی است ات ن ات وضعیت انجور آن  اریان بیندا

 را ردیابیم.

ری از طرکی اقتصادی، کاهش عالیت اهف د و ولیانمساعد بودن محیط کسب و کار هب نبود انگیزه ی ت  ف فعالین اقتصادی انجامیده است. ارآفرینی و عدم سرماهی گذا

ری اهی خم جذب سر، عدحوررد سطح کالن این وضعیت بی ارتباط با اقتصاد نفت م  مر نیست. اقتصاد کشور رد سالهای اخیر بی و عدم رشد اقتصادی باال و مست  ارجیماهی گذا

 اهی ره اگنبه اقتصادی هنوز هب بارننشسته تغییر راژتی شرکتها بهم می رزید و ربانهمغییر ره دولت است ست. با ت اخته سا ثبات بوده و فعالین اقتصادی را بی اعتماد و دلسرد

 توان داشت؟ ری می ااظتن هچاز مدری یک مجموهع می یابد و این یعنی زهینه. حال 

 روزگاری با الگوی  این شرایط رب کسب و کاراهی مرتبط با عمران و آبادانی و تمام شرکتهای ساختمانی، تأسیساتی و راهسازی هم حاکم است. شرکتهای عمرانی هک

نند هک این الگو دیگر پاسخ   گو نبوده و آنها باید هب سرعت تغییر وضعیت دهند. امروز بازار رپوژه اه و مناقصات غیر اقبل رپوژه اهی دولتی امرار معاش می کردند باید بدا

کالت کارگری هستند. شرکتهای رد حال تأسیس  باید آگاه باشند  5و رتبه ی شیپ ینیب، روند مناقصات زنولی و کیمیا گران صنعت عمران ردگیر چالش اهی دارایی، بیمه و مش

کالت اقتصادی یاد شده و وجود دولتهای ورشکسته است. ردآمد دولت فعلی هم رد حدی هک وضعیت بازار سا رد. دلیل آن هم مش ختمان و عمران اوضاع مناسبی ندا

ن جدی نگ 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 چند رفته و هب ربرسی میزان ا

 تحقق بودهج ی عمرانی سال اهی قبل بپردازید ات آگاه شوید این بودهج اه محقق نمی شوند.

نند هک امروز رپداخت اهی وال است هک رد تمامی آنها بازنده ی نهایی راق قرهض یا تهارت زمین و ملک و ام ی اغلب هب شکل اوی عمران اهوژه رپ شرکتهای جوانتر باید بدا

 غلب جانب انصاف رعایت نمی شود.ات ملک و زمین هم عیین قیم ت رد  وند رکتها هستند. زریا اوراق را زری قیمت باید بفروش ش 

 

 

  

 



 

تشکیل شرکت، ربنده شدن رد مناقص 
ردیافت ت اهی ماهیاهن و خذ شیپ رپداخت و اراهئ ی صورت وضعی اای کسب رزوهم، رب مت پانیی ا قی ه ببنارباین الگوی 

 راموش می شود.ف ای هک هب زودی  ت. خاطرهنیس  شیب ماه هب ماه وجوه و زتریق هب رپوژه تنها خاطره ای

 پس هچ باید کرد؟

تصمیمات هیجانی، طباق با محیط استفاده کرد، رهگوه مروز دشوار است لذا باید از اصل ان شته معمول بود اهک رد گذ ایطیشر شرکتها باید تغییر وضعیت بدهند، حفظ داشته اه و

دی از مبلغ، بی توجهی هب قوانین دارایی، رد فالن رپوژه رد قبال ردیافت ردص  ربای کارگرفتناه واسطه هبردن اد ک اراهئ ی قیمت انمتعارف و پانیی رد مناقصات، اعتم

همچنین توسعه ی بی مورد شرکت رد
 اند.ریگتسکش ربسواند شرکت را هب ضر می تو ن حازما مالیات و بیمه و 

تجمیعک اده و یکی شوند ات فرصت بقا و حفظ دی خود را هب هم تانسیل اهپ رت  وچکهب لحاظ کسب و کار، امروز ضرورت دارد شرکتهای ک 
 سب و کار را رتشیب کنند، 

صص اهی مختلف هم افزایی ایجاد کرده و اقبلیت    رکت ش تخ
ت

جمیع
 .ا باالرت می ربدیافته ر  

کاری رد تکمیل فعالیتهای زنجیره ای راه مناسبی ربای دوام و بقا است. امروز رتشیب باید هب بازارسازی فکر کردات بازاریابی. این  مشارکت اهی کلیدی و هم

 رو هب افول است هب 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

 قصات باید 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 منا

، بازار کشوراهی دیگر را ربند سازی فکر کرد، هب آموزش کسب و کار و مدرییت رو آورد، راههای کاهش زهینه اه را آموخت، هب صاردات خدمات مهندسی رپداخت

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  ربرسی و ام

ر خواهد شد هک همان ف   رصت طالیی ربای شرکتها است.دل ره نوع توسعه ای رد این زمینه اه رپوژه اهیی پدیدا

نجمن شرکتهای ساختمانی، تأسیساتی
کاری و مشاوره رد جهت حفظ و بقا آماده ی رهگوهن زی اصفهاناهسار و  رد این راستا ا ی شرکتهای عضو خود می باشد و رد تالش هم

تحلیل محیط
ین وسیله گامی کوچک رد جهت بهبود و هب دوام آنها کمک کند و بدداده  اعضا را افزایش ار آگاهیو ک کسب است ات با ربگزاری نشست اهیی رد خصوص 

 وضعیت کسب و کار رد اصفهان ربدارد.

 1396سفند ا -دکتر کیهان زرین نقش
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ه ي مجمع عمومی فوق العاده ي انجمن پس از به جلس
با تالوت آیاتی بعدازظهر 9حد نصاب رسیدن اعضا در ساعت 

از کالم اهللا مجید و پخش سرود جمهوري اسالمی ایران 
شروع شد ابتدائاً خیر مقدم به اعضاي حاضر در جلسه به 

انجام و سپس با نوري دبیر انجمن وسیله ي آقاي مهندس 
انتخاب هیأت رئیسه ي مجمع به شرح ذیل مجمع عمومی 

یی از با دستور جلسه ي اصالحاتی در بندهافوق العاده 
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.
در ت جلسه رسمیآقاي مهندس حسن نوري با اعالم 

اصفهان با یگانه نماینده ي اداره ي کل کار حضور اقاي

انجمن را به شرح 95رض خیر مقدم گزارش عملکرد سال ع
ذیل به سمع حضار رساندند:

بِسمِ اهللاِ الرَّحمنِ الرَحیم و بِه نَستَعین انَّه خَیرٌ ناصرٍ 
ةَ االّ بِاهللاِ العالقُوولَ وال ح عین وم ظیموالع لی

ربِ اشرَح لی صدري و یسرلی َامري و احلُل عقدتاً 
من لسانی یفقَهوا قولی

با سالم 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 

یگانه نماینده ي اداره حضور پیدا کرده اند و با تشکّر از آقاي 
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:

انجمن شرکت هاي ساختمانی، عادي ساالنه ي فوق العاده و مجمع عمومی ي گزارش جلسه 
تأسیساتی و راهسازي استان اصفهان (سندیکا)

27/4/96مورخ 
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او هه با ادارات، ارگانها، وزارت خانه انجام مکاتب-1
دود طی سال گذشته و حنامه7800اعضاي انجمن به تعداد 

هزار پیامک براي اعضاي انجمن.50
نجمن هاي استانها، انجمن شرکتهاي مکاتبه با ا-2

ت یزاساختمانی و انجمن شرکتهاي پیمانکار تأسیسات و تجه
زم.ت الایران و کانون سراسري انجمن ها و مبادله ي اطالعا

ازمان نظام مهندسی ساختمان استان همکاري با س-3
ان.اصفه
ین بي پیامِ آبادگرانِ تهران و توزیع تهیه ي مجله-4

ر شاوشرکتهاي عضو، ارگانها، ادارات استان و مهندسان م
جلد.2400جمعاً به تعداد 

970به تعداد 96ي اختصاصی سال چاپ سالنامه-5
جلد براي توزیع بین اعضاي انجمن و مقامات استان.

جلسه و 23تعداد شکیل جلسات هیأت مدیره به ت-6
زم.رسیدگی به مسائل و مشکالت اعضاء و اخذ تصمیمات ال

امه هاي تعدیل، شاخص ها و مابه تهیه ي بخشن-7
مه رنابالتفاوت بهاي آهن آالت و سیمان و غیره از معاونت 

ر دریزي ونظارت راهبردي رئیس جمهور و تحویل به اعضا 
محل انجمن یا اطالع رسانی از طریق سایت.

ائل و مالقات با بعضی از مقامات استان و طرح مس-8
مشکالت اعضاي انجمن.

9-دد فریدون صابري عضو معرفی مجدآقاي حاج سی
اه و رفکارهیأت مدیره ي انجمن به اداره ي کل تعاون،

اجتماعی استان براي عضویت در کمیسیون هاي تشخیص و
حلّ اختالف.

ضویت کوچک و هیه و چاپ کارت و پروانه ي عت-10
بزرگ براي اعضا و تحویل به متقاضیان.

ح ه چند کارفرماي دولتی و مجریان طربارسال نامه -11
ها و حلّ و فصل مشکالت پیمانکاران طرف قرارداد.

ي از شرکتهاي عضو به کارفرمایان معرفی تعداد-12
درمناقصه ها.براي ارجاع کار به آنهاو شرکت

یمانکاران غیرعضو براي کاتبه با شرکتها و پم-13
مراجعه به انجمن و اقدام به عضویت خود در انجمن.

اتی در مورد بیمه و مالیات اعضاي انجام اقدام-14
یی ارادانجمن و مکاتبه با سازمان تأمین اجتماعی و اداره 

استان.
ي از شرکتها و پیمانکاران عضو به معرفی تعداد-15

بانک ها جهت اخذ وام.
درخواست سوابق بیمه ي اعضاي هیأت مدیره ي -16

شرکتها از شعب بیمه جهت رتبه بندي.

اظهار نظر در مورد اصالحیه ي آیین نامه ي -17
تشخیص صالحیت پیمانکاران و آیین نامه ي نظام فنی و 
اجرایی کشور و مصوبات وحدت رویه و همکاري تنگاتنگ با 

فتر فنی استانداري.سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان و د
ت روز آهن آالت از مرکز خدمات درخواست قیم-18

فوالد ایران در تهران و تحویل به متقاضیان.
انجمن در جلسات کمیسیون انتشاراتشرکت دبیرِ-19

کانون سراسري پیمانکاران عمرانی ایران در تهران. 
دي پرونده براي رتبه بن900ود تعداد آمایش در حد-20
مور ه اید و ثبت نام از طریق سیستم ساجات و ارسال بو تمد

ت جهپیمانکاران سازمان برنامه و بودجه ي استان اصفهان
تأیید نهایی.

ده ي انجمن در جلسات شوراي فنی شرکت نماین-21
استان و ارائه ي نقطه نظرات انجمن به اعضاي شورا.

انون عالی کارفرمایی انجمن هاي همکاري با ک-22
سراسر کشور و شوراي هماهنگی تشکّل هاي فنی، صنفی

مهندسی و حرفه اي کشور درتهران.
.گزاري مجامع عمومی ساالنه ي انجمناقدام به بر-23
ت بکارگیري شرکتهاي ساختمانی عضو اقدام در جه-24

ز انجمن که داراي رتبه و گواهی صالحیت پیمانکاري ا
در د.هان می باشنسازمان مدیریت و برنامه ریزي استان اصف

اجراي ساخت و سازهاي شهري.
ه ي انجمن در کمیته ي پیمان زیر شرکت نمایند-25

مجموعه ي شوراي فنی استان در خصوص خاتمه ي پیمان 
ان.شرایط عمومی پیم48و 46پیمانکاران بر اساس ماده 

وات مشاوره ي فنی، حقوقی، مالیاتی ارائه ي خدم-26
انجمن به طور رایگان.بیمه اي به اعضاي 

کیل کالس هاي آموزشی ایمنی اقدام به تش-27
ی یمنکارگاهها با همکاري مرکز تحقیقات و آموزش حفاظت ا

ان.اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی است–کارگاهها 
-شرکتي یگیري درخواست تشکیل اتحادیهپ-28

هاي ساختمانی، تأسیساتی و راهسازي استان.
شتهاعضاي هیأت مدیره ي انجمن در سال گذو نهایتاً

و با نفر ساعت کار در محل انجمن350جلسه داشتند با 23
عات موضوع در جلسات که تعدادي از موضو40طرحِ بیش از 

به وريمشترك بوده و تصمیمات الزم را اتخاذ و اقدامات ضر
وسیله ي دبیر انجمن به عمل آمده است.

هماهنگی جوامع و شرکت در جلسات شوراي-29
تشکَل.16نظامات فنَی مهندسی اصفهان متشکّل از 
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رگزاري سومین همایش سراسري تجلیل از ب-30
شرکت 6که از 28/11/95پیمانکاران برتر استان در تاریخ 

برتر به نحو شایسته با اهداي لوح تقدیر تجلیل شد.

مقدمات تهیه ي مطالب و چاپ مجله ي شماره ي -31
نسخه.2000پیام آبادگران اصفهان به تعداد 50و 49

ن تالش می کند که در سال جاري مدیریت انجم-32
و در خور شأن پیمانکاران براي انجمنمحلَی بزرگتر

ن خریداري نماید و لذا همکاري و کمک هاي اعضاي انجم
را درخواست می نمائیم.

در خاتمه همگی دعا کنیم که خداي متعال توفیق 
د خدمتگزاري به همه ي ما بیش از پیش آن چنان که مور

لیقبول حضرتش قرار گیرد عنایت فرماید. انشاءاله تعا
توسط آقاي 94آن گزارش مالی و تراز سال پس از 

پسمهندس احمدرضا فروغی خزانه دار انجمن ارائه شد که
از گزارش بازرسان به تصویب مجمع رسید.

دار قرائت و به خزانهتوسط95بعد از آن بودجه ي سال 
بازرسی انجام شد تصویب رسید بعد از آن معرفی کاندیداهاي

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 ساالنه ي فعاالن اقتصادي و اعضاي اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزي استان اصفهان

گردهمایی 19:00ساعت 21/12/96روز دوشنبه مورخ 
ساالنه ي فعاالن اقتصادي و اعضاي اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزي اصفهان در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی 
اصفهان با حضور مقامات عالی رتبه ي استان و مسئوالن 
سازمانها و ادارات دولتی و رؤساي سابق اتاق و جمع کثیري از 

پس از تالوت فعاالن اقتصادي برگزار گردید. در این مراسم
آیاتی از کالم اله مجید و پخش سرود جمهوري اسالمی، آقاي 
سید عبدالوهاب سهل آبادي رئیس اتاق بازرگانی اصفهان 
سخنرانی مبسوطی ایراد نموده و به مشکالت و معضالت 
پیش روي صاحبان صنایع اشاره کردند و از مسئوالن استان 

. سپس آقاي دکتر درخواست رسیدگی و پیگیري آنها را نمودند
اسالمیان 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 

ره ي انجمن حضور نوري به اتفاق چند نفر از اعضاي هیأت مدی
داشتند. 
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نفر از  پنجهمزمان با برگزاری مجامع عمومی فوق العاده و عادی ساالنه ی انجمن بر اساس برنامه ریزی های قبلی از تعداد 

 مدیران پیشکسوت شرکتهای ساختمانی اصفهان به شرح ذیل تجلیل شایان توجهی به عمل آمد:
 مدیرعامل شرکت دقیق -آقای مهندس دادپور -1

 رئیس هیأت مدیره ی شرکت شهرک سازان -آقای حاج مرتضی حاجی آقا معمار  -2

 مدیرعامل شرکت بزم -آقای محمد علی بزمی -3

 مدیرعامل شرکت صنف -یقیآقای منوچهر صد -4

 مدیرعامل شرکت کشورآرا –آقای مهندس حسن نوری  -5

 

 

                                                                                                                      
                                                                                                        

 27/4/96گزارش تجلیل از پیشکسوتان صنعت ساخت مورخ 

 

 لوح تقدری

 جناب آاقی      

 مدریعامل محترم شرکت    

تجلیل از پیشکسواتن صنعت ساخت هک زندیک هب نیم قرن رد اجرای رپوژه اهی ساختمانی و راه سازی استان فّعالیت 
سپاسگزاری و 

نجمن صنفی شرکتهای ساختمانی، تأسیسا
ران و مسئولین اجرائی کشور و ا تی و داشته اند و رد اکثر موارد افتخارآفرین بوده اند، وظیفه ی سردمدا

ان اصفهان می باشد. علیهذا بدینوسیله از جنابعالی هب عنوان پیشکسوت صنعت ساخت هک حدود نیم قرن فّعالیت داشته اید راه سازی است

وند متعال رد سال اقتصاد مقاومتی، تجلیل و تقدری   می گردد. امید است هب حول و قّوه ی الهی و رد رپتو عنایات خدا
ی این لوح،   با اهدا

د باشید. تولید و اشتغال همچون   گذشته رد اراهئ ی خدمات ارزنده هب میهن اسالمی اریان زعزی موفق و مؤیّ

 محمدعلی طرهف                                                                                                                                                          

ری استان اصفهان                                                                                                                                               معاون هماهنگی امور عمرانی استاندا
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آقای مهندس حسن نوری فارغ التحصیل خرداد سال 

از دانشکده ی فنی دانشگاه تهران در رشته ی  9331
 31مهندسی راه و ساختمان با درجه ی فوق لیسانس از سال 

با  9333شاغل در امور پیمانکاری ساختمان در سال  33تا 
نفر دیگر از همکاران اقدام به تأسیس سندیکای  3همکاری 

شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی استان اصفهان نمود و پس 
در اداره ی کار  354از طیّ مراحل ثبت تحت شماره ی 

اصفهان، به عنوان دبیر سندیکا انتخاب شد و فعالیت نمود. در 
م کشورآرا اقدام به تأسیس شرکتی به نا 9333بهمن سال 

برای اجرای پروژه های پیمانکاری ساختمان و راه نمود و 
سال صدها پروژه ی عمرانی ساختمانی،تأسیساتی و  55طی 

 راهسازی را اجرا نموده است.
اولین پروانه ی اشتغال به کار مهندسی از  9353در سال 

وزارت آبادانی و مسکن را دریافت نمود که تا کنون نیز هر 
توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان  سه سال یکبار

 اصفهان تمدید و تعویض شده است.
سندیکای شرکتهای ساختمانی و  9353در سال 

تأسیساتی را طبق قانون جدید کار تبدیل به انجمن صنفی 
نمود و نامبرده به عنوان دبیر انجمن فعالیّت خود را ادامه داد 

ایت و در رفع مشکالت و گرفتاریهای اعضای انجمن نه
طی  9311تا  9354مساعی خود را به کار برد. از سال 

چهاردوره ی سه ساله جزو هیأت مدیره و هیأت رئیسه 
اختمان بوده و در سِمَت مدیر سسازمان نظام مهندسی 

 91خزانه دار به مدت  -نایب رئیس هیأت مدیره -اجرایی
 سال انجام وظیفه نموده است.

د نفر از دوستان درتهران با همکاری چن 9351در سال 
اقدام به تأسیس کانون سراسری انجمن های شرکتهای 

 91تأسیساتی و تجهیزاتی ایران نمود و به مدت  ساختمانی،
دوره ی سه ساله(سِمَت ریاست آن کانون را به عهده  3) سال

داشت و در رفع مشکالت و مسائل پیمانکاری انجمن های 
 وده است.استان ها و شرکتهای عضو آن ها فعالیت نم

در همایش ها و سمینارهای زیادی در اصفهان و سایر 
مراکز استان ها و تهران شرکت کرده و سخنرانی نموده 

چندین همایش و سمینار و مجمع عمومی برای انجمن  است.
شرکتهای ساختمانی اصفهان و کانون سراسری و نظام 

 مهندسی ساختمان برگزار نموده است.
و چاپ مجلَه ی پیام آبادگران  مجوَز تهیه 9353در سال 

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.

 
 
 

  و راهسازی کشور آرا یساختمانشرکت 
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در شهرضا با 1309آقاي محمدعلی بزمی متولد سال 
سالگی به عنوان 15مدرك تحصیلی سیکل قدیم از سن 

کارگر ساده وارد حرفه ي ساختمان سازي گردید و به دلیل 
عالقه و نبوغی که در این حرفه داشت توانست به زودي به 

1335درجه ي بنا و معمار تجربی ارتقاء پیدا کند. از سال 
ان پیمانکار شخص حقیقی قراردادهایی با ارگانهاي تحت عنو

پروژه 20مختلف دولتی منعقد نمود که ماحصل آن اجراي 
کتابخانه و غیره در -حمام-دانشسرا-شامل احداث دبستان

اصفهان و چهارمحال و بختیاري بوده است. -استانهاي یزد
ادامه داشت که در 1350فعالیت پیمانکاري نامبرده تا سال 

شرکت راه و ساختمان بزم را تحت 20/12/1350اریخ ت
در اداره ي ثبت شرکتهاي استان اصفهان 1031شماره ي 

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 

90ال فعالیت اقدام به ساخت بیش از س50بزمی در طول 

-پروژه براي ارگان هاي مختلف دولتی شامل گروه نوسازي
شبکه ي -شرکت نفت-بانکها-مسکن و شهرسازي

دفتر -بنیاد مسکن-مسکن مهر-اداره ي تعاون-بهداشت
فنی استانداري و غیره نموده است.

ن نفر در ای750از زمان تأسیس شرکت تاکنون حدود 
ه بنفر 35ت مشغول بکار بوده اند که از این میان شرک

ستگیزنشدرجه ي بازنشستگی نائل گردیده اند و از مزایاي با
رش استفاده مینمایند. از دیگر افتخارات این شرکت پرو
ه ا باستادان و معماران مجرّب و کارآزموده و تقدیم آنه

جامعه ي سازندگان و آبادگران بوده است.
مان ابتداي ورود به این حرفه سعی نمود نامبرده از ه

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.

ساختمانی بزمشرکت 
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آقاي منوچهر صدیقی مدیرعامل شرکت مهندسی راه و 
فریدن بوده که در سال 1315ساختمان صنف متولد سال 

فارغ التحصیل شده و از همان موقع به صورت 1335
پیمانکار شخص حقیقی شروع بکار کرده و در ابتداي سال 

شرکت صنف را تأسیس نموده و به انجام پروژه هاي 1354
بع آب و ساختمانهاي مختلف و آبرسانی ساخت و منا

جاده سازي و خیابان سازي در شهرهاي مختلف استان 
اصفهان مشغول بوده است.

سوئیس -در شرکت ایران1337تا 1335از سال -1
به عنوان کمک نقشه بردار مشغول احداث دبیرخانه ي 

م.ادانشگاه اصفهان و فاز اول بیمارستان خورشید بوده 
درشرکت ایران پی به 1340تا 1338از سال -2

داث احيپروژهنقشه بردار در عنوان نقشه بردار در پروژه ي
جاده ي آبعلی.

کاف به -در شرکت سین1343تا 1341از سال -3
عنوان مسئول کارگاه در پروژه ي احداث فاز اول نمایشگاه 

بین المللی تهران.
در شرکت رسم به عنوان 1347تا 1344از سال -4

ئول کارگاه در پروژه ي احداث آتش نشانی شهرداري مس
کرج.

سوئیس -در شرکت ایران1350تا 1348از سال -5
به عنوان مسئول عملیات خاکی در پروژه ي احداث جاده ي 

همدان.-زابل
احداث بانک صادرات 1352تا 1350از سال -6

کرمان پیمانکار شخص حقیقی.
لوله کشی آب در پروژه ي 1354تا 1352از سال -7

و فاضالب در سطح شهر اصفهان پیمانکار شخص حقیقی.

مهندسی و راه و ساختمانی صنفشرکت 
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ناصر دادپور مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره شرکت 
از شهرستان 1328ساختمانی و راه سازي دقیق متولد 

بهبهان و فارغ التحصیل مهندسی راه و ساختمان از دانشگاه 
. ایشان از تاریخ می باشد1350تکنیک در خرداد ماه پلی 

شرکت دقیق را تأسیس و به عنوان مدیرعامل 14/01/1363
و رئیس هیأت مدیره در این شرکت مشغول به فعالیت 

می باشد.
همکاري به عنوان مهندس محاسب در سد کارون -1

با کمپانی آمریکایی و بین المللی هارزا ( طراح و 1
1350سال–مهندسین مشاور ) 

در F4هوایی پروژه هواپیمایی مهندس ناظر نیروي -2
1351سال–پایگاه ششم شکاري بوشهر 

مهندس سایت پایگاه هشتم شکاري بوشهر در -3
1352سال–F4هواپیماهايپروژه–شرکت تسا 

1354الی
و فرودگاه F14مدیر کارگاه پایگاه هشتم شکاري -4

1360الی1354سالاز–اصفهان 
ه هاي ژپرورئیس هیأت مدیره شرکت فرابتن در-5

1362الی1360سالاز–مجتمع فوالد مبارکه 
واحد مسکونی پیش ساخته 1200مجري اجراي -6

الی1362سالاز–شهرك مجتمع فوالد مبارکه 
1363

و مدیرعامل 1363مدیرعامل شرکت دقیق از سال -7
که تابحال1380و رئیس هیأت مدیره از سال 

شامل 
فعالیت هاي ذیل می باشد:

کاري مدیر عامل در شرکت دقیق به شرح سوابق-8
پیوست می باشد:

 برج هايIFC اصفهان شامل برج اداري و مسکونی و
هايهاز شاخصکهطبقه 27مجموعه تجاري هر کدام در 

MP50طرح فونداسیون باسکولی و مقاومت بتنهاآن
سیلندري که براي اولین بار در سازه بتنی در اصفهان اجرا 

بودن سازه بتنی به علت ارتفاع داکتیل شده و دلیل آن هم 
بلند آن و مقاومت در برابر زلزله است (در دست اقدام 

می باشد).
جموعه سیتی سنتر اصفهان که بصورت مEPC اجرا

زه ساختمانی شده و از طرف انجمن بتن ایران به عنوان سا
شناخته شده و مهمترین مشخصه این سازه 1391برتر سال 

250دهانه بزرگ، اکسپوز بودن بتن ها و از همه مهمتر ابعاد 
.وئن براي اولین بار در ایران استمتري سازه بدون ژ200* 

 طبقه مسکونی پزشکان که 17مجموعه برجهاي
سازه فلزي نوع سازه و کامپوزیت بودن بتن با ، مشخصه آن

و در دست اقدام بودهاجراي آن نیز مطلوب است و کیفیت
می باشد.

 پروژه تعریض پل فلزي اصفهان در حال ساخت و
مقایسه با پل فلزي ساخته شده توسط فرانسوي ها در سال 

.استدگان جالبنینببراي که و مقایسه کیفیت آنها 1337
 سالن مرکز همایش هاي بین المللی اصفهان که
متر با 50متر و ارتفاع حدود 100به قطر کره اي استاصلی

سازه فلزي دو جداره و سقف اسپیس فریم می باشد که جزء 
ایران است. از مشخصات بارز 1392سازه برتر فلزي سال 

سه بعدي متري و گره هايR50، اجراي ستون هاي آن
این گوي است.

ي شروع متروي تونل مترو در خیابان کاوه که ابتدا
است و اجراي ارزان و سازه بصورت 1380اصفهان در سال 

که با ابتکارات این شرکت به توصیه بوده تاپ داون 
متروي مشهد، تبریز و شیراز مجري، مهندسین مشاور هگزا

ند و سپس ه ااقتباس نموداز بعضی از آیتم هاي اجراي آن
فعلی با ایستگاه و توقفگاه قدس اصفهان در انتهاي مترو

کیفیت مطلوب که هر دو مورد بهره برداري قرار گرفته اند.

شرکت ساختمانی و راه سازي دقیق
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 کیلومتر و عرض 5/5پل اتوبانی امام خمینی به طول
متر از شاخص هاي آن اجراي عرشه پس کشیده با 22
ند بوده. مخصوصاً اجراي تیرهاي طولی با پایه هاي راست

فشار موقت که باعث شده از جابجا شدن کابل هاي برق
قوي دو طرف صرفه جویی مالی و زمانی بسیاري شود و 
چهار ماه زودتر از موعد باتمام برسد که توسط رئیس جمهور 

در 1388وقت افتتاح شد. این طرح جزء طرح بتنی برتر سال 
ایران می باشد.

 تقاطع غیرهمسطح دفاع مقدس: مجموعه پل هاي
ک کشیده و تزیبایی است با اجراي صندوقه اي در جا پس 

1383ستون کره کره اي. این طرح جزء طرح برتر بتنی سال 
ایران است.

و پلمجموعه پل هاي غدیر که عالوه بر عظمت
با یوسقمتر 72تکنولوژي باال اولین پلی است که با دهانه 

ا طره اي بو بصورت پیش ساخته پس کشیده واریانتچهار 
زء جک اجرا شده و کابل هاي ایزواستاتیک و هیپر استاتی

طرح برتر شناخته شده است.
 ال ستوسعه پلی اکریل ایران بعد از انقالب که در
ه کماه کار شبانه روزي و بصورت مطلوب 9در مدت 1375

مورد رضایت وزیر صنایع وقت جناب آقاي مهندس 
یع به علت تسرخوبینعمت زاده قرار گرفت و پاداش مالی 

.پرداخت گردید
 ین ساروج در علویجه اصفهان که در کوتاهترسیمان

ماه عملیات سیویل همراه با نصب18زمان ممکن یعنی 
اريتجهیزات و در جمع دو سال بعد از شروع به بهره برد

رسید.
 سیمان سپاهان که برج پري هیتر تنی 3500خط سوم

متر 100ارتفاع بیش از بادو قطعه روبروي هم لآن به شک

مداوم اجرا بطور شبانه روز و 40با قالب لغزنده و در مدت 
گردید.
 منابع آب شرق اصفهان به شکل دایره در دامنه کوه و

متر 12متر و ارتفاع تا 110ن به قطر هاسنگ در شرق اصف
ه عبه شکل دقیق و زیبا اجرا گردید که در موقع تست یک قط

جشنواره سال ایران در طرح اول 18و جزء آب زه نداشت
لوح تقدیر و می باشد ووزارت مسکن و شهرسازي 1375

مدال طال 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 
طرح اول 18وز اجرا شد و جزء خارجی همه بتنی اکسپ

ایران گردید.1375جشنواره سال 
 پست مکانیزه شیراز مشابه و همزمان با اصفهان که به

.بتن اکسپوز اجرا شده استباشکل زیبایی 
 تقاطع غیرهمسطح سه راهی مبارکه که مجموعه اي

، زیرگذر، تونل، پل هاي فلزي و از پل هاي بتنی پس کشیده
بسیار زیبا که تقاطع شش راهه اي را که باعث راه سازي 

تصادفات زیادي می شد حذف و به سرعت اجرا و در شهریور 
توسط رئیس جمهور وقت افتتاح گردید.1374سال 
 اجراي طرح هاي زیادي در مجتمع فوالد مبارکه و

یع دفاع که فقط تصویر یک ساختمان تعمیرگاه صنا
نمایش داده می شود.ترانسفورماتور در مجتمع فوالد 

 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 

ته باشد.بتواند در سازندگی ایران زمین سهم به سزایی داش
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از در یکی1311آقاي مرتضی حاجی آقا معمار در سال 
محله هاي قدیمی شهر اصفهان دیده به جهان گشود. 

مت مرپدربزرگ ایشان از استادان ماهر و زبر دست در عرصه
م وشناخان آثار تاریخی در عصرخود بود و پدر وي نیز از معمار

در زمینه ساختمان سازي بوده اند. 
ی بدلیل اشتیاق فراوان به حرفه ایشان از سنین نوجوان

خانوادگی روي آوردند  و با کسب تجربه  در این زمینه، در 
با تاسیس موسسه ساختمانی بیستون عمالً 1345سال 

بصورت حرفه اي وارد عرصه ساختمان سازي گردیدند. 
اجراي پروژه هاي متعدد دولتی، خصوصی، مراکز فرهنگی و 

تمان اداري راه آهن استان تجاري از جمله احداث اولین ساخ
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 

اشد.فعالیت هاي مورد توجه در استان می ب
بعنوان رئیس هیئت مدیره  شرکت 1367یشان از سال ا

تجریه گرانبهاي شهرك سازان فعالیت خود را ادامه دادند و با
،  احداث پروژه  مهم دولتی و خصوصی را خود در این شرکت

در کارنامه خود دارند.

شهرك سازان شرکت 
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پس از تالوت آیاتی چند از کالم اله مجید و پخش سرود 
جمهوري اسالمی 

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 

نهایت آقاي دکتر نوبخت رئیس سازمان سخنرانی نموده و در 
برنامه و بودجه و معاون ریاست جمهوري به ایراد سخن 

پرداختند.
شخصیت هاي -در این لحظه براي اهداي لوح تقدیر

ذیل توسط مجري برنامه روي سن سالن دعوت شدند.
آقاي دکتر نوبخت-1

آقاي مهندس تفضّلی-2

آقاي مهندس مصطفوي-3

گزارش سومین همایش ساالنه ي نظام فنی و اجرایی کشور 
05/12/96روز شنبه مورخ 

تقدیر از دست اندرکاران صنعت احداث مهندسان مشاور و پیمانکاران
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آقاي مهندس دادمان -4
آقاي مهندس انصاري-5

اسامی اشخاص و شرکتهایی که لوح تقدیر دریافت 
کردند:
آقاي مهندس علی آقابابایی مدیرعامل شرکت -1
احداث
آقاي مهندس سرشار مدیرعامل شرکت باهر-2
آقاي مهندس نادر عطائی مدیرعامل شرکت -3

جهان پارس
آقاي مهندس مرادیانی مدیرعامل شرکت -4

مشاور آرپی و همکارانمهندسان 
آقاي مهندس بهرامی مدیرعامل شرکت مهندسان -5

مشاور شارستان
آقاي مهندس بابک امیرانی مدیرعامل شرکت -6

سارا
آقاي مهندس محسن میرحیدر مدیرعامل شرکت -7
پیوار 
آقاي مهندس مهیار فرزین مدیرعامل شرکت -8

مهندسی عمران
آقاي مهندس محمدي مدیرعامل شرکت پارس -9
پیمان

آقاي مهندس نصرالّه قهرمان مدیرعامل شرکت -10
بام اراك

آقاي مهندس محمدحسن بدیع مدیرعامل شرکت -11
مشاور آتک

آقاي مهندس محمد میرمتین مدیرعامل شرکت -12
طرح و آمایش عمران

آقاي دکتر محمد نادري مدیرعامل شرکت آمکو-13
آقاي مهندس مسعود خلیلی مدیرعامل شرکت -14

مشاورمهندسین 
آقاي مهندس سعید ترابی مدیرعامل شرکت موج -15

تبرید
آقاي مهندس منوچهر مؤمن زاده مدیرعامل شرکت -16

سیمین سپاهان
آقاي مهندس خسرو خوش خلقی دبیر انجمن -17

پیمانکاران عمرانی آذربایجان غربی به عنوان پیشرو در 
مسئولیت پذیري 

مدیرعامل شرکت دناآقاي مهندس پرویز خاکپور -18
آقاي مهندس سید محمد ذوالفقاري مدیرعامل -19

شرکت آرمان شهر
در این مراسم آقاي مهندس حسن نوري دبیر انجمن 
شرکتهاي ساختمانی، تأسیساتی و راه سازي استان اصفهان 

حضور داشتند.
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 راهکارهای مقابله با کمبود آب در حوضه ی زاینده رود

ود رده برای مقابله با بحران کمبود آب در حوضه ی زاین
 راهکار کلی قابل تصور است: 5

 در مصارف مدیریت مصرف و صرفه جویی -راهکار اول
 یزاسیونباروری ابرها به روش یون -راهکار دوم

 انتقال آب از خلیج فارس -راهکار سوم
ت مجاور با رعای انتقال آب از حوضه ی -راهکار چهارم

 معیارهای یونسکو
طق دارای کوچ دادن جمعیت به منا -راهکار پنجم

 منابع آب
 یریت مصرفصرفه جویی در مصارف و مد -راهکار اول

 
 بردن راندمان آبیاریرفه جویی از طریق باالص -الف

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 

ت اصوالً آبی از دسترس خارج که از حوضه های بسته اس
نمی شود که از طریق باال بردن راندمان آبیاری بتوان 

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 

 درصد به دست آمد که نشان  70حوضه ی زاینده رود 
می دهد از طریق افزایش راندمان آبیاری نمی توان آب 

خورشیدی شرکت فرانسوی  40استحصال کرد. در دهه ی 
درصد  80سوگراه راندمان آبیاری در حوضه ی زاینده رود را 

 تعیین کرده بود.
ر دری توضیح آنکه در حوضه های بسته بین راندمان آبیا

اوت )مزرعه کشاورز( و مقیاس کالن )حوضه( تف مقیاس خرد
 ری بیابنیادی هست زیرا اگرچه کشاورز با راندمان پایین آ

 هر می کند ولی بخش عمده ای از تلفات آبیاری در مزرعه
 در کشاورز به منابع آب سطحی و زیرزمینی می پیوندند و

چرخه ای تکرار پذیر توسط خود وی و دیگر کشاورزان 
 ف می شود. برداشت و مصر

تحقیقات جهانی در دره ی نیل در کشور مصر نشان داده 
است که در حالیکه راندمان آبیاری در مزرعه ی کشاورزان 

% است ولی راندمان واقعی کل در دره ی نیل در کشور  30
 % میباشد. 80مصر 

 بحران آب در حوضه ی زاینده رود، مؤلفه ها و راهکارها
 

 قسمت دوم
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 زاینده رودر حوضه ی داثر افزایندگی چرخه ی آب  -4جدول 

اثر افزایندگی  مجموع سطحی زیر زمینی 

 چرخه ی آب

 2457 5357 1620 3757 منابع آب در دست بهره برداری در حوضه

منابع واقعی تجدید نظر از بارش و 
 انتقالی تونل ها

2900 2900 

 48-85بر پایه ی آمار شرکت آب منطقه ای اصفهان در سال آبی 

 
در  در حالیکه کل منابع تجدید نظر آب 4مطابق جدول 

 میلیون متر مکعب است، حجم 2900حوضه ی زاینده رود 
 میلیون متر مکعب است. 5357آب مصرف شده در حوضه ی 

ه تفاوت حجم آب مصرف شده با حجم منابع واقعی آب حوض
ر دچرخه ی آب است که ناشی از پدیده ی اثر افزایندگی 

جم ن حتحقیقات جهانی اخیر مورد توجه قرار گرفته است. ای
ر دآب که ناشی از چند باره وارد آمار شدن آب برگشتی 

 رگشت( ب -صرفم -)برداشت جریان چرخه ی تکرار پذیر
 می باشد وجود واقعی ندارد.

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.
 

 دیریت مصرف از طریق حذف کشت برنجم -ب

 هرچند کاهش و حذف تدریجی کشت برنج در 
حوضه ی زاینده رود مورد اهتمام است و مطابق آمار جهاد 

کشاورزی استان، سطح کشت برنج در حوضه ی زاینده رود 
هکتار کاهش یافته است ولی نکته ی حائز  4000به حدود 

اهمیت آن است که حذف کامل کشت برنج و جایگزینی آن 
میلیون متر  15تنها منجر به صرفه جویی با کشت گندم 

مکعب آب در حوضه ی زاینده رود خواهد شد که در قیاس با 
میلیون متر مکعبی حوضه ی زاینده رود ناچیز  964کمبود 

مطابق مصوبه ی چهارم شورای مدیریت حوضه با  است.
 و بهشت آباد، میزان کمبود آب  3احتساب کوهرنگ 
 یون متر مکعب است.میل 584حوضه ی زاینده رود 

در حال حاضر با توجه به عدم بهره برداری از بهشت آباد 
مکعب مترمیلیون  964میزان کمبود آب حوضه  3و کوهرنگ 

 است.
 

 مدیریت مصرف با ساز و کار قیمت گذاری -ج

 از جمله راهکارها برای مدیریت مصرف، بکار گیری 
کار قیمت گذاری بهای آب و برق کشاورزی می باشد.  ساز و

با سیاست جاری تأمین تقریباً مجانی برق مصرفی پمپاژ 
درصد یارانه ی دولتی عمالً در باالدست  97کشاورزی با 
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حوضه ی زاینده رود مردم به برداشت بیشتر آب از زاینده رود 
ت برای توسعه ی کشاورزی و تبدیل تپه ها و دامنه ی ارتفاعا

 متر به باغ تشویق  600متر تا  100با ارتفاع بیش از 
 می شوند.

ت حذف تسهیالت بالعوض دولتی و مبنا قراردادن قیم
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 

ست کشاورزی به ویژه در ارتفاعات باالدتوسعه ی اراضی 
 خواهد شد.

 
 اروری ابرها به روش یونیزاسیونب -راهکار دوم

 یمه طبق اعالم معاون سازمان هواشناسی کشور در برنا
ده ، اقدامات انجام ش9/4/92سیما مورخ  2خبری شبکه ی 

 سیونیزادر دریاچه ی ارومیه برای باروری ابرها به روش یون
 روریبا داشته است. اقدامات پانزده ساله برایهیچ تأثیری ن

 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

 

 نتقال آب از خلیج فارسا -راهکار سوم

کیلومتر  200کیلومتر خط انتقال که  1100پروژه ای با 
متر  2200مرحله ی پمپاژ با ارتفاع پمپاژ  10آن تونل است و 

میلیارد ریال غیر اقتصادی است.  190000و هزینه ی اجرایی 
قیمت تمام شده ی هر متر مکعب آب در این پروژه با فرض 

ریال است که در  250000سال بالغ بر  10وره ی ساخت د
قیاس با قیمت تمام شده ی طرح های تأمین و توزیع آب 

برابر  35ریال( بیش از  7000)هر متر مکعب  شرب کنونی
 گرانتر خواهد بود.

 بی سبب نیست که: 

آب شرب شهرهای ساحلی در استان های هرمزگان، 
بندری: بوشهر، بوشهر و خوزستان شامل شهرهای 

بندرعباس، گناوه،دیلم، دیر، کنگان، امام، ماهشهر از طریق 
 754سد کوثر واقع در استان کهگیلویه و بویر احمد با 
 کیلومت خط انتقال و عبور از پنج استان تأمین می شود.

تأمین آب شرب شهرهای خوزستان و از جمله شهرهای 
ند از طریق طرح آبادان و خرمشهر که بر کناره ی دریا واقع ا
کیلومتر خط  970غدیر شامل سدهای دز و کرخه با مجموع 

 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.
ع تفاتأمین آب استان بلوچستان با فاصله ی کمتر و ار

 متر پمپاژ از منابع چاه های نیمه تأمین می شود.ک
 

ز حوضه ی مجاور با رعایت انتقال آب ا -راهکار چهارم

 معیارهای یونسکو

( سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد)یونسکو
ج برای صحه گذاری بر طرح های انتقال بین حوضه ای پن

 معیار زیر را در نظر گرفته است.

کمبود آب در حوضه ی مقصد و عدم واقعی بودن  -1
 امکان رفع آن در خود حوضه

توسعه ی آتی حوضه ی مبدا در اثر انتقال آب با  -2
 محدودیت چشمگیر روبرو نشود.

انتقال بین حوضه ای به شکل اساسی کیفیت  -3
 زیست محیطی در حوضه ی مبدا یا مقصد را تخریب نکند.

انتقال بین حوضه ای آب سبب بروز اختالل  -4
 فرهنگی در حوضه ی مبدا یا مقصد نشود. -اجتماعی اساسی

منافع خالص ناشی از اجرای طرح به طور عادالنه  -5
 میان حوضه های مبدأ و مقصد تقسیم شود.

 
بررسی و ارزیابی معیارهای یونسکو برای انتقال آب از 

 حوضه ی دز و کارون
واقعی بودن نیاز در حوضه ی زاینده رود و عدم امکان -1

 در خود حوضهتأمین آن 

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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ر طرف کرد و یا که بتوان با بهره برداری از آن کمبود آب را ب
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 

ای بسته است و تلفات شد حوضه ی زاینده رود حوضه 
 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 

ی با پمپاژ زیاد فشار می توان موجبات تعطیلی کشاورزی ها
 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.
 

)حوزه ی دز و کارون( با  ی مبدأ توسعه ی آتی حوضه -2

 محدودیت چشمگیر روبرو نشود.

 24مجموع منابع آب تجدیدپزیر حوضه ی دز و کارون 
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 

تان، قمرود و با احتساب طرح انتقال آب به فالت خدنگس
میلیون متر مکعب در سال  1230)بهشت آباد( حدود  مرکزی

درصد آبدهی ساالنه ی کارون  5است که رقمی معادل 
 خواهد بود. 
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 ماندگار  چهره ی           

 

اخذ نشان چهره ماندگار مدیریت و کارآفرینی در صنعت 

آقای دکتر کیهان زرین نقش، عضو توسط ساختمان 

هیأت مدیره ی انجمن شرکت های ساختمانی، 

و راه سازی استان اصفهان را به ایشان و  تأسیساتی

 کلیه آبادگران محترم تبریک عرض می نماییم.
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چکیده 

سازي پایدار ساختمان
)Sustainable Construction(و ضایعات

کیهان زرین نقشدکتر 
مدیرعامل شرکت بنا پرداز سپاهان

Keihan_zarinnaghsh@yahoo.com

اي روبروست. این مشکالت که اساس آن ناآگاهی، عدم سازي، ایران با مشکالت عدیدهدر بحث ساختمان
مهندسی، ارزان بودن انرژي و نگاه نامتعارف اقتصادي به ساختمان هماهنگی  قانون گذار با جامعه مطالعاتی و

باشد، چالشهاي امروز را در صنعت ساختمان موجب شده است. مهمترین این مشکالت بحث مصرف و هدرمی
رفت انرژي، کیفیت نامناسب ساختمان و انبوه ضایعات تجدید نشونده به عنوان تهدید جدي براي جامعه 

انگیز آن هاي ساختمانی و ابعاد مخاطرهین میان این مقاله سعی دارد تا به مسئله ضایعات و نخالهباشد. در امی
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:
سال و همین 30هاي تولید شده در ایران ساختمانعمر 

هاي سال است. در آنجا ساختمان300ساختمان در انگلستان 
300تر هستند. بعد از قدیمی ارزش بیشتري داشته و گران

شود، مصالح آن بازیافت می%90سال در هنگام تخریب بنا، 
آن به طبیعت ریخته و تخریب %90در حالی که در ایران 

محیط زیست را به همراه دارد. این مشکل اول به خاطر 
هاي ساخته شده و دوم به خاطر کیفیت نامطلوب ساختمان

باشد. سازي میتوجهی به اصول توسعه پایدار در ساختمانبی
ها پس از گذشت حال سرنوشت شوم این ساختمانربه ه

حداکثر سی سال ما را با حجم عظیمی از ضایعات روبرو 
هاي حاصل از تخریب و است. این حجم عظیم نخالهساخته 

ها فاجعه زیست محیطی بزرگی را همراه بازسازي ساختمان
خواهند داشت. در کشورهاي اروپایی تحقیقات زیادي بر روي 

هاي ساختمانی انجام گرفته است. همچنین درصد نخاله
از %95شود. تنها در دانمارك باالیی از آن مجدداً بازیافت می

شود. با بکارگیري ها، بازیافت و استفاده مجدد میخالهن
هاي ساختمانی هاي پیشرفته در آلمان بازیافت نخالهدستگاه

تن در روز است. در حالی که در تهران تنها 2000بیش از 
هاي ساختمانی تولید میزان استحصال شن و ماسه از نخاله

است بوده  و مابقی آن دفع شده%19، 1393شده در سال 
).1394(فرزانه، 

کل ضایعات %67در ایاالت متحده آمریکا حدود 
دهد. در اروپا در هر سال حدود ساختمانی را بتن تشکیل می

میلیون تن بتن 11شود. حدود میلیون تن بتن تخریب می50

میلیون تن بتن در آمریکا ساالنه به 60در انگلستان و 
شود. ساختمانی انتقال داد میهاي هاي انباشت نخالهمحل

میلیون 12تا 10در عین حال در هر سال در آمریکا حدود 
دهند تن بتن را به نحوي مورد استفاده مجدد قرار می

). 1391(مصطفوي مقدم و ایزدپناه، 
درصد 20تا 15در شهرهاي بزرگ ایران  نیز بین 

دهد. هاي ساختمانی تشکیل میپسماندهاي شهري را نخاله
بطور متوسط در هر 1393تا 1387در تهران بین سالهاي 

متر مکعب نخاله ساختمانی تولید شده است. 49150روز 
32,5میلیون مترمکعب یا به عبارتی 18حجمی معادل 

میلیون تن نخاله در سال! اصفهان نیز بعنوان دومین شهر پر 
انی هاي ساختمساخت و ساز کشور در تولید ضایعات و نخاله

باشد. این میزان تولید نخاله حاوي دو پیام اساسی پیشرو می
براي جامعه مهندسی است، اول آلودگی ناشی از تولید مصالح 
جدید براي ساخت مجدد و دوم تخریب محیط زیست ناشی 

از ضایعات تولید شده.

سازي پایدار:ساختمان
)، هویال 2002نویسندگانی از قبیل ون برن و پریموس (

1سازي پایدارشان از ساختمان) مبناي تعریف1997ریچتر (و 

(SC)،) موضوعات زیست محیطی استvan Bueren و
Priemus ،2002 و این باعث شده است که سایر (

نویسندگان موضوع را مترادف مدیریت محیط زیست بدانند. 
سازي پروژه اصوالً به هرحال این ادراك از ساختمانبه

١- Sustainable Construction
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محیطی که دستخوش تغییرات قابل موضوعات زیست 
گردد. در ابتدا ها گردیده است برمیاي در این سالمالحظه

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
در مفاهیم طراحی بود هاي ساختمان، اجزاء و انرژي 

)Sjostrom وBakens ،1999 از زمانی که ساختمان پایدار (
)SC(2بازتاب اصول توسعه پایدار)SD(هاي در بخش

ساختمانی گردید یک توافق عمومی ایجاد شد مبنی بر اینکه 
سازي پایدار نیز باید بیانگر شبیه توسعه پایدار، ساختمان

زیست محیطی باشد. در هر هاي اقتصادي، اجتماعی والمان
ه بصورت در بعد زیست محیطی ساختمان سازي پایدار 

شده ايمسئله ضایعات و نخاله هاي ساختمانی توجه ویژه
است.

ضایعات پارامتر اصلی محور زیست محیطی ساختمان 
سازي پایدار

همانطور که اشاره شد در بعد زیست محیطی
ها، ترین مؤلفهیکی از اصلیSCسازي پایدار ساختمان

-ضایعات است که در آن به پارامترهایی چون کاهش نخاله
هاي ساختمانی و ضایعات، جلوگیري از اتالف متریال، 
بازیافت و استفاده مجدد از مصالح، بکارگیري زائدات در تولید 

پردازد. در محصول  و مدیریت تخریب و خاکبرداري بنا می
ایعات ساختمانی که  ایران ذکر تنها یک نمونه کوچک از ض

کیلوگرم آالینده براي ساخت آجر مورد نیاز 10تولید حدود 
اي است و فشاري که هم در تولید دریک متر مربع دیوار تیغه

اي هاي حاصل از تخریب یک متر دیوار تیغهو هم در نخاله

٢- Sustainable Development

- شود لزوم بکارگیري اصول ساختمانبه طبیعت آورده می

سازد (طاهري اصل و آذري، را آشکارتر میSCسازي پایدار 
1394.(

توان در این خصوص انجام داد؟ اما چه کاري می
توان به راهکارهاي مدیریت ضایعات بتن و مصالح آن را می

سه دسته عمده کاهش ضایعات، استفاده مجدد از ضایعات و 
بندي نمود که در ادامه به ها تقسیمهمچنین بازیافت آن

شود.عوامل هر کدام از این مولفه ها پرداخته میمعرفی 

هاي ساختما نیالف) کاهش ضایعات و نخاله
در بحث کاهش ضایعات ساختمانی، موارد زیر بایستی 

مد نظر پیمانکاران و سازندگان محترم قرار گیرد:                                                                               
هاي ساخت تشخیص و بکارگیري آن دسته از روش-

که از ضایعات کمتري را به همراه داشته باشند.
هایی که کنترل و مدیریت  دقیق آن دسته از عملیات-

گردد.منجر به تولید ضایعات به میزان غیر قابل قبولی می
بندي شده  نظیر سیمان خرید مصالح بطور بسته-

خشک آماده.پاکتی، بتن و مالت
خرید مصالح و مواد به اندازه حجم مورد نیاز پروژه -

جهت جلوگیري  از پرت و دوریز مصالح 
جلوگیري از وارد آمدن صدمه و آسیب به مصالح -

ساختمانی خریداري شده، این عمل از طریق دپو کردن 
مناسب مصالح در محل هاي حفاظت شده قابل دست یابی 

باشد.می
هاي اجرایی اده و بکارگیري مصالح و روشاستف-

که منجر به افزایش طول عمر بنا و دوام آن مناسب بطوري
گردد.

22



52و 51شماره 1396پیام آبادگران اصفهان /  پاییز و زمستان صفحه  

وضع مقررات و قوانین الزام آور به منظور جلوگیري از -
هاي مقاوم در سطح شهرها.تخریب ساختمان

ب) استفاده مجدد
در مقوله استفاده از ضایعات ساختمانی، یکی از کارهایی 

باشد. براي توان انجام داد استفاده مجدد از ضایعات میکه می
موارد زیر بایستی مورد توجه قرار گیرد:این منظور

شناسایی، تفکیک و انبار کردن آن دسته از ضایعات -
ساختمانی که ممکن است مجدداً در داخل کارگاه مورد 

استفاده قرار گیرد .
ضایعات شناسایی بازار هاي محلی براي فروش-

ساختمانی، جهت استفاده مجدد از آن ها در بخش ها و 
هاي دیگر.کارگاه

ج) بازیافت
در بازیافت ضایعات ساختمانی نیز نکات زیر باید مورد 

توجه قرار گیرد :
ــ شناسایی آن دسته از ضایعات ساختمانی که قابل 

ده ها در داخل یا خارج کارگاه استفابازیافت بوده و بتوان از آن
نمود.

ــ تفکیک آن دسته از ضایعات ساختمانی قابل بازیافت 
ها هاي آن از سایرین و انبار کردن آناز جمله بتن و فرآورده

هاي حفاظت شده.در محل
ــ استفاده از مصالح بازیافت شده در شرایطی که امکان 

استفاده از آن وجود دارد.
ها براي ــ پیروي از قوانین و مقررات محلی و شهرداري

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 

)CCA هاي بهترین روش") نیز اقدام به تهیه راهنماي
به معرفی و تشریح نموده که درآن "کاهش ضایعات جامد

انواع راهکارهاي کاهش، استفاده مجدد و بازیافت انواع 
مصالح ساختمانی در مراحل مختلف ساخت یا تخریب 

تواند راهنماي خوبی براي بحث ضایعات پرداخته است و می
سازي پایدار باشد (مصطفوي مقدم و ایزدپناه، در ساختمان

1391.(
نتیجه:

سازي در ایران تولید صنعت ساختمانیکی از معضالت امروز
بیش از حد نخاله و ضایعات ساختمانی است.

جداسازي مواد هاي ساختمانی به چنانچه مجریان پروژه
قابل استفاده قبل از تخریب کامل، تخریب با حداقل تلفات 

و تفکیک مواد، توجه به چرخه عمر مواد و قابلیت بازیافت
آن، بپردازند قدم مهمی در بهبود نشان دادن به مواد با توجه 

وضعیت کنونی برخواهند داشت. همچنین نقش دولت را نیز 
کنترل مالی و ابزارها با دو ولتدنقشتوان نادیده گرفت. نمی

گیري پایدار و جهتسازيساختمانتواند بر روي میقانونی 
کنترل قانونی به .دشصنایع به سمت توسعه پایدار تأثیرگذار با

هاي محیط زیستی و مبنیها و کنترلتشویقصورت
1992گانه توسعه پایدار در کنفرانس27قرار دادن اصول

)Ethiopia ،1992 ظاهر شدن در نقش با کنترل مالی ) و
پایه براي مصالحی که یک مشتري سبز و ایجاد بازار رقابت 

است. همچنین اخذ مالیات یهاي زیست محیطتکنولوژيآن 
باشد.ضایعات میبر تولید 

ضایعات ی براي یراهکارهاآنچه در این مقاله ارائه گردید 
اهداف زیست محیطی در جهت رسیدن بهمانصنعت ساخت

کاهش ضایعات و است که شاملSCپایدارسازيساختمان
و مصالح و از مواد مجدد استفاده هاي ساختمانی،نخاله
باشد.ت میبازیاف

منابع:
. ارزیابی وضعیت مدیریت پسماندهاي 1394فرزانه، گ.، 

هاي عمرانی در کالن شهر تهران با رویکرد رسیدن به بسته
توسعه پایدار، کنفرانس ملی مدیریت کالن شهر با رویکرد 

، تهران.1394دیماه 7تا 5محیط زیست، 
. مدیریت 1391مصطفوي مقدم، ا. ع.، ایزدپناه، م.، 

ریزي شهر تهران، برنامههاي بتنی، مرکز مطالعات وزباله
، مدیریت فناوري اطالعات و مرکز اسناد.148گزارش شماره 

، الزامات زیست 1394طاهري اصل، ا.ر.؛ آذري، م.ح.، 
محیطی ساختمان در قوانین و استانداردهاي داخلی و خارجی. 

. 24، ص 247-245دانش نما، شماره 
van Bueren, E. M. and Priemus, H., (2002).
Institutional barriers to sustainable construction.
Environment and Planning B: Planning and

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.
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قوام و دوام هر سازمانی به تعهد و پشتکار پرسنل آن وابسته است. در این شماره ضمن قدردانی از 

 کارمندان انجمن به معرفی آنان پرداخته می شود.زحمات بی دریغ 

 بخش رتبه بندی  -سرکار خانم ها  لیال رشتی اصفهانی و مهندس صدف نوری 

 امور اداری  -سرکار خانم ها بهناز رضایی و مژده سادات نعمت الهی 

 بخش تدارکات –آقای صادقی 

 

 

 

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         
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خواهیم بخش مسکن را امروز با یک گفتمان جدید می
بنیاد این گفتمان توضیح می دهیم که چرا آنالیز کنیم. در 

به شدت افزایش پیدا 80قیمت مسکن در گذشته در دهه ي 
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 

د. نرخ ارز در هر کشور باید معادل اختالف نرخ تورم وجود دار
در داخل و خارج از کشور افزایش پیدا کند. یعنی ما ببینیم 

سال گذشته تورم در ایران چقدر بوده. تورم در 10مثالً در 
خارج از کشور چقدر بوده. این دو عدد را از هم کم کنیم. به 

این محاسبه را ازاي این اختالف، دالر باید گران شود. اگر 
از قیمت فعلی باالتر باشد. نرخ%112انجام دهیم دالر باید 

ارز متناسب با این اختالف 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، 
گیرند یعنی قسمت یک دسته کسانی که یارانه ي انرژي می

اعظم هزینه هاشان هزینه مربوط به انرژي  است و این را به 
قیمت سوبسیت دار دریافت می کنند و دیگر صنایعی که از 

وام را پس نمی دهند. براي بانک ها و بازار وام گرفته اند و
نسبت بدهی بانکی 1389نمونه عرض کنم که در اسفند 
%80بوده اما اکنون %31شرکتهاي بورسی به فروش آنها 

می باشد.
اما بپردازیم به بحث مسکن. در این رابطه توضیح 

، سه بار 91تا 80می دهیم که چرا قیمت مسکن از سال 
86یکی در سال 81افزایش پیدا کرده است؟ یکی در سال 

چرا در سه نقطه قیمت مسکن انفجاري 91یکی در سال 
ت که  در این دوره اقتصاد افزایش پیدا کرد؟ پاسخ این اس
ایران با پول کم بهره مواجه بود.

نرخ تورم بسیار بیش از نرخ بهره بود. 91تا 80از سال 
یعنی گرفتن وام بانکی، رانت تلقی می شد، هرکس وام 

تا 78می گرفت و هرچیزي می خرید نوعاً برنده بود. از سال 
اقتصاد با پول نرخ تورم بسیار بیش از نرخ بهره بود. یعنی91

کم بهره مواجه بود. پس علت اینکه در این مدت قیمت 
بار افزایش پیدا کرد این بود که در کنار تقویت 3مسکن 

ارزش پول ملی، اقتصاد با پول کم بهره روبرو بود. در همه 
دنیا اگر اقتصاد به این شکل درآید حباب دارایی هاي 

رتباطی ندارد. توي سرمایه اي ایجاد می شود. به ایران هم ا
تا 2002همه ي دنیا همینطوراست. به عنوان مثال در سال 

آمریکا هم شاهد حباب مسکن شد و همین اتفاق افتاد. 2005
سال متوالی 11در ایران هم تزریق پول کم بهره براي مدت 

ادیب در همایش پاییز انبوه سازان اصفهانخالصه سخنرانی آقاي دکتر 
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و تورم بیشتر از نرخ بهره مشکل ساز شد. مردم می گفتند وام 
کنیم. اما این پول به سمت تولید نرفت. بگیریم و فعالیت 

چون نرخ ارز را ثابت نگه داشته بودیم. این به سمت بخش 
مسکن و خدمات رفت و با حباب در بخش مسکن و امالك 
تجاري مواجه شدیم، حباب که تشکیل بشود دیگر افراد 

بیش 91-90ضعیف نمی توانند خرید کنند. قیمت مسکن در 
و ضعیف افزایش پیدا کرد.  افراد از قدرت خرید قشر متوسط

بی رویه رفتند وام گرفتند و وارد بخش مسکن شدند، بعد 
موعد قسط وامشان رسید، اماکسی نیست مسکن شان را 

بخرد! بزرگترین نهادهاي کشور هم همینطور، رفتند بانک 
تا 7تا، یک دفعه یک نهاد اجرایی 5زدند نه یکی نه دوتا نه 
سسه مالی پولها را گرفت و در بخش بانک تاسیس کرد و مؤ

مسکن سرمایه گذاري کرد، بعد قسط وامها رسید. پولها را 
چرا؟ چون باید پس میدادند اما مسکن را کسی نمیخرید،

قیمت مسکن دچار حباب شده و قیمت مسکن بیش از قدرت 
خرید مردم رشد کرد. بنده به عنوان یک مشاور بانکی 

آنها برگشت %60داده شده خدمتتان می گویم وامهایی که
رفتند اموال حبابی خریدند. حاال حباب را %60نمی شود. 

سپرده هایی که مردم %30نمی توانند بفروشند. متاسفانه تنها 
از سپرده ها را وام %30از بانکها دارند گردش دارد. یعنی 

سپرده ها گردش نداشته باشه چه %70می دهند. وقتی 

بهره باال می رود. نرخ بهره کی باال اتفاقی میافتد؟ نرخ
می رود؟ وقتی پول نباشد که وام بدهند. 

سال سوم ریاست جمهوري آقاي خاتمی 78از سال 
اقتصاد ایران در کنار تقویت ارزش پول ملی با پول کم بهره 

ن ت تورم ایجاد می شود ولی دالر گراروبرو بود. در این حال
اقتصاد با یک پدیده ي 92شاید هم 93نمی شود. از سال 

جدید روبرو بود. پول پر بهره در کنار تقویت ارزش پول ملی. 
تومان 7000سال نگاه کنیم االن باید 10وقتی دالر را توي 

باشد امروز دالر در حال تقویت شدن است ولی اقتصاد با پول 

ت بفرمائید وقتی پربهره روبرو می باشد. خواهش دارم عنای
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 

ف نرخ بهره و تورم عمده ي سودي که می بردند از اختال
در دوره ي بعدي که اقتصاد با پول پربهره تعریف بود.

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 

د شما بهره را از محل بازده پول پربهره روبرو می شو
نمیتوانید بدهید، از اصل داراییتان باید بدهید. حاال یک سال
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سال و بعد همان فرمول قبلی به میدان می آید. اگر 3نه 
یک اقتصادي سال چهارم با پول پربهره روبرو شد معامالت 
مسکن بشدت کاهش پیدا می کند. مردم عقل دارند. میبینند 

سال گذشته 4اگر وام بگیرند و خانه بخرند زیان می کنند. در 

، با %27بار 4چه اتفاقی افتاده است؟ کسانی که وام گرفتند 
قیمت مسکن %30بهره داده اند از آنطرف %27بار 5امسال 

پایین آمده است. 
م کت پس وقتی اقتصاد با پول پربهره روبرو شود معامال

یدامی شود. در ایران نیز قیمت معامالت به شدت کاهش پ
ه کرده است هم در امالك لوکس و هم در امالك متوسط ک

آید.در سال آینده پایین می
م دوره ي مسکن تمام شده است. به سازندگان می گوی

92ل که هرچه دارید بفروشید. این اتفاق یکبار هم در سا
ادي قتصاشروع شد. منتها مردم چگونه رفتار می کنند؟ رفتار 

ردم ه ممردم تابع بحث هایی که ما اینجا گفتیم، نیست. نگا
نیگرسیوبه مسکن و اصالً نگاهشون به اقتصاد یک نگاه ر

خص(آماري) است. می گویند آینده معدل گذشته است، باال
ادي چگونه رفتار اقتص92سال گذشته. مردم در سال 2در 

خود را تنظیم می کردند؟
چگونه با بخش مسکن برخورد می کردند؟ چون سال 

مسکن سه برابر شده بود می گفتند زمان آن است 91-90
و 92مه دهیم. پس در سال که در بخش مسکن همچنان ادا

مردم بر اساس تجارب سود گذشته ي خود 93نیمه ي سال 

واحد مسکن در 36000در بخش مسکن ماندند. االن که 
کشور خرید و فروش می شود، مردم بر چه اساسی رفتار 
می کنند؟ رفتار مردم االن بر اساس تجارب زیان گذشته 

سال گذشته 2اً سال اخیر خصوص4است. مردم می بینند در 

زیان کرده اند می گویند بهتر است خانه نخریم. رفتار 
اقتصادي مردم شاخصش تجارب زیان گذشته است. کسی که 
اقتصاد کالن می دانست به آنها می گفت در آمد نفت پایین 

- 91آمده است و مسکن سقوط می کند ولی مردم فقط سال 
، چه می را می دیدند. مردم نمی گویند اقتصاد کالن90

گوید. اما وقتی نفت پایین بیاید در اقتصاد کالن تغییراتی 
ایجاد می شود که آنها آگاه نیستند.
ماه طول می کشد پولش 4وقتی ما نفت را می فروشیم 

ماه هم طول می کشد دولت در اقتصاد کالن 3را بما بدهند 
ماه طول می کشد که 4ماه. 7پول را توزیع کند، جمعاً 

ط اقتصاد کالن پول را به اقتصاد خرد بدهد می شود محی
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 

سال گذشته خود. رفتار 2نمی کنند. مردم نگاه می کنند به 
سال گذشته است. یعنی 2مصرفی مردم بر اساس تجارب 

سال چهارم است که مردم به افزایش درآمد نفت واکنش 
نشان می دهند. 
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ل . پومن اقتصاد االن در معرض پول پربهره استنظربه 
بد یطلمپربهره میطلبد که معامالت به شدت کاهش پیدا کند. 

ست. اه افتادکه قیمت امالك لوکس پایین بیاید اینها اتفاق
ط توسحاال ما دنبال حادثه سوم هستیم یعنی سقوط امالك م

و البته امالك ارزان هم جز این بازي نخواهد بود. 
وقتی اقتصاد می گوید قیمت این باید پایین بیاید ولی 
بازار مقاومت می کند اصطال حا می گویند چسبندگی ایجاد 
شده است. این چسبندگی فقط در مورد قیمت نیست. من 
می گویم اجاره ي امالك 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. 

که در این جلسه هستیم ذهنمان در مورد پول همه ي 
کم بهره چسبندگی دارد یعنی پول کم بهره توصیه هایی بما 

سال است که پول کم بهره دیگر وجود ندارد 5کرده است. 

ولی ذهن ما هنوز می گوید که هست. هنوز ما بر اساس پول 
ره سرمایه گذاري می کنیم.کم به

به نظر من حداکثر تا پایان سال آینده، ریسک از بانک به 
این است که تا پایان منسپرده گذار منتقل می شود. نظر

سال آینده بانک می گوید این سود تعهدي بوده است، نه 
واقعی. امیدوارم در ذهن خودتان کالمی را که در پیچیدگی 

اشید که انتقال ریسک ازبانک به بیان کردم دریافت کرده ب
سپرده گذار یعنی چه. حاال باید دید قیمت مسکن چه 

می شود؟ 
نرخ ارز درست است نه قیمت بنده عرض میکنم نه

مسکن، نه اجاره هایی که می دهند درست است. هیچکدام 
و 90قیمتهاي واقعی در کشور نیستند. قیمت مسکن در سال 

در قشر متوسط و ضعیف بیش از حد خرید اینها رشد کرد. 91
راه حل ساده اي وجود دارد یا باید قیمت مسکن پایین بیاید 

نظر من دوباره نفت دیرتر از آن گران یا نفت گران بشود. به 
می شود که کسی که االن دچار بحران مالی هست به 
کمکش بیاید.  پس یک عده اي که االن 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 

داریم؟ باید بگویم بلی، به نظر من دوران رونقی در پیش
رونق بیش از حد به اقتصاد ما نزدیک است. اما رونقی که در 

نیست. ما دیگر 90-91پیش است رونق از جنس رونق سال 
برنمی گردیم. اول حباب موجود باید 90-91به رونق سال 

بترکد. حبابها که ترکید بین قیمت کاالها و عایدي آنها 
شود. قیمت مسکن براي خرید قشر ضعیف تناسب ایجاد می 

و متوسط متعادل می شود آنگاه رونق شروع خواهد شد. رونق 
برابر شود. رونق وقتی 2این نیست که قیمت خانه بار دیگر 

است که قیمت مسکن براي خرید قشر ضعیف و متوسط 

خالف قاعده رشد کرد. 90-91متعادل بشود. قیمتها در سال 
بورس هم غیر واقعی بود. بورس خودش غیرواقعی بود. قیمت

را اصالح کرد. قیمتها ریخت ولی مسکن خودش را اصالح 
نکرد. 

در پایان خاطر نشان می کنم که مشکل مسکن این 
است که کاالي متناسب با نیاز بازار تولید نمی شود. در 

متري خیلی زیاد 60تهران تقاضا براي آپارتمان 1منطقه ي 
7متري بسازید 60. شما بیایید آپارتمان است ولی نمی سازند

تهران است. ما 1محله داراي بافت فرسوده در منطقه ي 
متري 60آمدیم در لبه ي منطقه ي فرسوده، آپارتمان 

ساختیم. همه را وسط کار فروختیم در همین بحران، مشکل 
مسکن این است که توجه به نیاز مردم نشده است. در دوره 

کافی مسکن بزرگ ساخته شده است، شما رونق قبلی به قدر
کوچک بسازید.
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  با سالم و عرض تشکر از حضورتان در دفتر انجمن

برای انجام این مصاحبه، آقای مهندس اخیراً سؤاالتی 

مورد کمیته ی پیمان و نحوه ی شکایت از  در

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 

ی شود. با توجه به اینکه انجمن نیز عضوی در این کمیته م
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،

 أت مدیره ی انجمن یزاده عضو ه حسینگفت و گو با مهندس 

 کمیته ی پیمان و ضوابط فنی سازمان برنامه و بودجهدر خصوص 
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رسیدگی به شکایات پیمانکاران و کارفرمایان علیه یکدیگر، 
شرایط 48یا 46بررسی و اظهارنظر درخصوص ماده ي 

کار، اظهارنظر درخصوص عمومی پیمان و قراردادهاي پیمان
آیتم هاي کاري مورد اختالف 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 

اشکاالت احتمالی آن می باشد.

مهندس حسین زاده چه کسانی در این کمیته آقاي
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 فاضالب، نوسازي 

بنیاد مسکن و انجمن شرکتهاي مدارس، اداره ي برق،
جلسه 15تا 10ساختمانی حضور دارند. تقریباً در هر سال 

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 

د، لذا بدون هیچگونه محدودیتی اظهارنظر می دولتی ندار
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.

 سال 33آقاي مهندس  قطعاً حضور شما با
یکی از فعالین اقتصادي در سابقه ي کار و به عنوان

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 

بند بیان می کنم. 3طور خالصه آن را در 

شرایط 46رسیدگی به موارد مرتبط با ماده ي اول:-
از درخواستهاي %10عمومی پیمان که می توانم بگویم 

کارفرما در این مورد رد شد یا به مذاکره و سازش بین 
تم گردید.کارفرما و پیمانکار خ

درخواست بعضی از سازمانها درخصوص هزینه دوم:-
کردن بودجه ي آنها به صورت امانی بود که آن هم عمدتاً با 
مخالفت روبرو شد و اعالم گردید که کار باید به پیمانکار 

واجد شرایط واگذار گردد.
بعضی از آیتم هاي کاري بود که کارفرما به سوم: -

تم ها براي پیمانکار سعی در عدم دلیل سود داشتن این آی
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 
اختالفی بین کارفرما و پیمانکار در رابطه با آیتم هاي حمل 

ود آمده بود که حدود یک میلیارد تومان و خاکبرداري به وج
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 اعالم 
می کنم که در هر موردي که با کارفرماي خود اختالف 

ه آیتمی و چه قراردادي با تنظیم نامه اي از داشتید چ
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 

ر کمیته ي پیمان آنرا بررسی و دفاع الزمه در مورد د
0موضوع انجام خواهد گرفت

 جناب آقاي مهندس بازهم تشکر می کنیم از وقتی
که در اختیار مجلّه ي آبادگران قرار دادید.

متشکرم. انجمن شرکتهاي ساختمانی، تأسیساتی و 
راهسازي همواره آماده ي خدمت رسانی به اعضاي خود 

در بسیاري از موارد نیز حق و حقوق سایر شرکتهاي بوده و
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 اطالع رسانی به اعضا از طریق 

بادگران موفق باشید.مجلّه ي آ
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 ضمن تشکر از وقتی که در اختیار مجله ي پیام
طالبی اگر آبادگران اصفهان گذاشتید آقاي مهندس 

ممکن است مختصري از گروه نظارت فنی و اجرایی 
سازمان مدیریت و برنامه ریزي اصفهان و وظیفه ي 

آن شرح دهید؟
با سالم 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، 

مهندس طالبی نائب رئیس انجمنگفت و گو با 

در خصوص گروه نظارت فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان اصفهان
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پروژه هاي دولتی استان اصفهان و وظیفه ي نظارت بر
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 

اي، دانشگاه علوم پزشکی، فاضالب، سازمان آب منطقه
اداره ي کل ورزش و جوانان و اداره ي جهاد کشاورزي 

نفر حضور دارند.14می باشد. در هر بازدید به طور متوسط 

 آقاي مهندس طالبی این بازدیدها مختص به
پروژه هاي داخل شهر است؟

خیر دامنه ي نظارت گروه، هم اصفهان و هم 
به عنوان مثال ما عالوه بر شهرستان هاي تابعه است.

مراکزي چون ساختمان سالن اجالس سران و پروژه قطار 
رستان هاي کلیشاد، شهري در اصفهان از پروژه هاي شه

، کاشان، بادرود، خمینی شهر، شهرضا، نطنز و داران و دامنه
نائین هم نظارت کرده ایم.

 آقاي مهندس چه نوع پروژه هایی را نظارت
غلب این پروژه ها در چه مقطعی هستند؟می کنید و ا

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 

ف پروژه ها متفاوت است، از مراکز بهداشت و می کنیم. طی
بیمارستان گرفته تا مدرسه و سالن ورزشی، این گروه از 
ساختمان هایی چون ساختمان اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، ساختمان مدیریت بحران، مرکز تحقیقات اداره کار 
و رفاه اجتماعی که بیمارستان امام حسین، پروژه ي مصلی 

ه ي دیگر بازدید نموده است.و دهها پروژ

 آقاي مهندس آیا در بازدیدهایی که انجام داده اید
به پروژه اي خالی از اشکال نیز برخورده اید؟

خیر، متأسفانه اصالً چنین چیزي وجود ندارد، پروژه اي 
خالی از ایراد دیده نشد.

 عمده ي مشکالت مشاهده شده توسط این گروه در
چه بوده است؟پروژ هاي دولتی 

اگر بخواهم تیتر وار بگویم باید به موارد زیر اشاره کنم:
مشکالت مربوط به اجراي غیر اصولی تأسیسات-1

نبود عقالنیت کافی در مدیریت پروژه به خصوص -2
در مدیریت زمان، هزینه و کیفیت 

رعایت نکردن استانداردهاي موجود-3
محوطه و گاه عدم جانمایی درست ساختمان در -4

انطباق ساختمان با محیط
بی توجهی به ضوابط آتش نشانی-5
بی دقتی درمسئله ي مهم جوش و جوشکاري -6
عدم طراحی سیستم سرمایشی و گرمایشی متناسب -7

با مراکز ساخته شده
عدم رعایت اصول توسعه ي پایدار در ساختمان -8
سازي
انتخاب نادرست مصالح و متریال -9

ی توجهی به فاز امکان سنجی پروژه در برخی ب-10
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 

است که به بر اساس پایین ترین قیمت بزرگترین ضربه اي 
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 
اي ناقص و حین اجرا است نه پس از آن، آن هم اجر

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 

د را می داند که در تمام بازدیدها حضور و نظر کارشناسی خو
مکتوب به ریاست گروه نظارت فنی اعالم 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 

شود.سرمایه هاي کشور به درستی مصرف 
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 معاون اقتصادی و برنامه ریزی سازمان تأمین اجتماعی خبر داد:

 

 

 

 

 ولی اهلل افخمی
 معاون اقتصادی و برنامه ریزی سازمان تأمین اجتماعی 

درصد منابعی که در اختیار سازمان تأمین 59بیش از »
 اجتماعی قرار می گیرد از محل وجوه حاصل از حق 

به گزارش « بیمه های پرداختی بیمه شدگان تأمین می شود.
، ولی اهلل افخمی در بازدید از کارخانه کویر تایر «تسنیم»

وظیفه ی معاونت اقتصادی و برنامه ریزی »اظهار کرد: 

 _ تأمین اجتماعی این است که با انجام برنامهسازمان 

ریزی های مناسب و مطلوب مبتنی بر تجارت و آگاهی های 
علمی، ترتیبی اتخاذ کند که دارایی های سازمان تأمین 

وی با اشاره « اجتماعی به لحاظ ارزش، همواره به روز باشد.
به ضرورت سرمایه گذاری در سازمان های بیمه گر برای 

دل میان منابع و مصارف و ایفای تعهدات کوتاه ایجاد تعا
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 

افخمی راد، با اشاره به ماهیت، تنوع و نوع مدیریت « دهد.
بزرگترین »شرکتهای زیرمجموعه این سازمان اظهار کرد: 

سرمایه گذاری در دست اجرا، پاالیشگاه ستاره ی خلیج 
فارس است که فاز نخست آن چندی قبل توسط رئیس 

با بهره برداری از این »وی افزود: « جمهور افتتاح شد.
پاالیشگاه به لحاظ فرآورده های نفتی، کشور در تولید بنزین 

ت باال خودکفا می شود و میتواند صادرات نیز داشته با کیفی
مهندس افخمی با اشاره به کارخانه ی کویر تایر « باشد.

بیرجند که برای بیش از یکهزار و چهارصد نفر اشتغال 
خوشحالیم که سرمایه گذاری »مستقیم ایجاد کرده، گفت: 

ساله در این منطقه که بضاعت و بنیه ی صنعتی بسیار  03
ارد، فراهم شده و این کارخانه بیش از ظرفیت خود ضعیفی د

 «تولید دارد و فعال است.

  درصد منابع تأمین اجتماعی از محل حق بیمه ها59تأمین 
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 مناسبماشین آالت فروشی آماده به کار به قیمت 

 تخفیف روی قیمت کارشناسی 02%
 چرخ الستیکی بلوناکس انگلیسی به انضمام یک موتور اضافی. pf56* یک دستگاه فینیشر پخش آسفالت مدل 

 تنی به انضمام یک موتور اضافی 85-81چرخ الستیکی و اتانابه  7* یک دستگاه غلتک 

 سیلندر 4تنی با موتور دو ایتس  5* یک دستگاه غلتک دو چرخ آهنی 

 و مخزن آلمانی و موتور پخش قیر 188* یک دستگاه ماشین قیر پاش با موتور 

 تنی ساخت تیز پا با موتور محّرک لیستر و کاتر پیالر 02* دو دستگاه کارخانه آسفالت 

 * یک دستگاه بیل بابکت ساخت آمریکا  کاتر پیالر 100* یک دستگاه لودر 

 آ –و  -کا 022* یک دستگاه ترانس برق زیمنس   kva 022* یک دستگاه موتور دیزل ژنراتور 

 هزار لیتری 02هزار و  02عدد مخزن گازوئیل 0* تعداد   هزار لیتری 62عدد مخزن قیر  0* تعداد 

 * تعدادی فریم نوار نقاله و سرند و موتور گیر بوکس دار و ماسه شور با موتور های مربوطه  

 2180-881-2070تلفن تماس    

 



         
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 توصیه های پزشکی 

 

 15و  16شماره               6931پیام آبادگران اصفهان /  پاییز و زمستان                          صفحه  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
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 

دو حمله در طول عمر خود دارند و بعضی دیگر تا یک یا 
 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 

یتی، دلیلی بر پیشرفت بیماری نیست. از جمله وسایلی حما
که به برخی بیماران توصیه می شود، عصا است، اما آنان با 

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 

وز دیگر حوادث مانند افتادن روی زمین و شکستگی است بر
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، 

که در این صورت نخستین اشخاص متضرر، فراد سالم  چرا
 در خانه و محیط کار هستند. 

 اسرار بیماری ناشناخته
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 بیماران باید برای بهبود و کنترل بیماری خود 
توصیه های پزشک را انجام دهند، نه این که برای اثبات 

 اقدامهای خودسرانه بزنند. بیمار نبودن شان دست به

 

 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.

از جمله مشکالتی که از سوی این افراد و جامعه کمتر 
 و درک شده است، خستگی است که باید به آن توجه 

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 

ن را به کنند بیمار نیستند و همچنان میتوانند کارهای سنگی
 شکل مطلوب انجام دهند.

تاری دید یک یا دو چشم، دوبینی، گزگز شدن دست و 
پا، لرزش و عدم تعادل در اندام ها، اختالالت حسی، 

روز به طول  01سرگیجه و خستگی مستمر که که به مدت 
 انجامد از عالئم بالینی این بیماری است.

عه افراد با مشاهده ی این عالئم باید به پزشک مراج
، از آنها تست MRIکنند تا با دستگاه های پیشرفته از جمله 

 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. 

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 

انجام  خنک، و یک طرف خواباندن تا رساندن به اورژانس را
 دهند. 
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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 

 شناس میانساالن مرکز بهداشت استان. خواجه ئیان، کار
 

 ابتدا توضیحی راجع به سرطان پروستات بدهید؟

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 

ساله تا آخر  01می توان گفت احتمال این که یک مرد 

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 

 کنند. ایجاد نمی 

 
علت سرطان پروستات چیست؟ و بیشتر در چه 

 کسانی دیده می شود؟

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 

ت در کسانی افزایش می دهد و خطر ابتال به سرطان پروستا
که سابقه ی فامیلی این بیماری را دارند بیشتر است، این 
 مردان حتی اگر هیچ عالمتی از بیماری نداشته باشند باید از 

 تشخیص به موقع شایع ترین بیماری مردان

 خداحافظی با سرطان پروستات!

 

 

 

 
 

 

91 



         
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 توصیه های پزشکی 

 

 15و  16شماره               6931پیام آبادگران اصفهان /  پاییز و زمستان                          صفحه  

 

 
 

 

 

 

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: 

خاصّی دیده ممکن است عالمت  عالئم اولیّه : -1
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.

بیماری پس از دست  عالئم مراحل پیشرفته -2
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؟

 معاینه پروستات توسط پزشک.ـ 

)آنتی ژن اختصاصی پروستات در  خون: PSAآزمایش ـ 
خون  PSAسرم خون(. در اکثر موارد سرطان پروستات 

 افزایش می یابد.

در صورت معاینه غیر طبیعی  نمونه برداری پروستات:ـ 
خون نمونه بردای پروستات انجام می شود تا  PSAبودن 

سرطان پروستات تشخیص داده شود. بهتر است در مردان 
خون و معاینه پروستات  PSAش سال، آزمای 01باالی 

توسط متخصص اورولوژی انجام گیرد. در بیمارانی که 
 01سابقه ی فامیلی مثبت دارند، این بررسی ها باید از 

سالگی شروع شود. باید توجه داشت که در صورت عدم 
تشخیص به موقع سرطان پروستات و گسترش بیماری به 

و منجر به  سایر نقاط بدن، این بیماری غیرقابل درمان
 مرگ شود.

 
ممکن است به راههای پیشگیری این بیماری هم 

 اشاره ای داشته باشید؟

 PSAتشخیص زودهنگام سرطان پروستات با آزمایش 
 سالگی به بعد امکان پذیر  01خون و معاینه ساالنه از 

می باشد در واقع تشخیص زودهنگام، درمان به موقع و 
 ریشه کن نمودن سرطان پروستات را ممکن می سازد. 

 

93 



 
 15و  16شماره               6931پیام آبادگران اصفهان /  پاییز و زمستان                          صفحه  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 مهندس غالمحسین عسکریآقای گفت و گو با 

  ضمن تشکر از وقتی که به مجلّه ی پیام آبادگران

اصفهان دادید و آرزوی موفقیت روزافزون شما در 

عرصه های ساخت و ساز و آبادانی کشور، جناب آقای 

مهندس عسکری با توجه به پیشینه ی جنابعالی 

درخصوص ریاست سازمان نظام مهندسی و همچنین 

عضویت در هیأت مدیره ی انجمن شرکتهای 

تمانی، تأسیساتی و راهسازی استان اصفهان و ساخ

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 آبادگران  -
ؤال باید بگویم که اصفهان تشکر می کنم. در مورد این س

-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 
شد که در سالهای اخیر این مراودات کمتر  خوبی انجام می

ای و است، لیکن در صورتی که این دو تشکل حرفه  شده
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 

پروژه های عمرانی و دولتی نیز دارید، به مشکالت 

این بخش به خوبی واقف هستید، با توجه به کسری 

بودجه ی دولت و وضعیت نابسامان پروژه های 

را  79عمرانی، افزایش بودجه ی عمرانی در سال 

 چگونه ارزیابی می کنید؟ 

با توجه به اعداد و ارقامی که در بودجه ی ارسالی به 
ده می شود و میزان بودجه ای که برای اتمام مجلس مشاه

طرحهای عمرانی پیش بینی شده است. بنظر بنده در سال 

 

  مهندسی و کنترل ساختمانالیحه ی اصالح نظام 
 

 

 

 

 

93 



 
 15و  16شماره               6931پیام آبادگران اصفهان /  پاییز و زمستان                          صفحه  

 

دولت نخواهدتوانست پروژه ی جدیدی را شروع نماید  7931
و اگر هم با فشار نمایندگان و مقامات محلی، دولت مجبور 
به کلنگ زنی و شروع نمایشی پروژه ای کند بازهم نخواهد 

را به پایان برساند. در صورت اصرار بر این توانست آن 
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

ون نظام مستحضر هستید الیحه ی اصالح قان

( را که در 4791مهندسی و کنترل ساختمان )مصوب 

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 

 دانید؟  بهبود کیفیت ساخت و ساز می  مهندسی و

در این مورد بحث های زیادی شده است. من نظر ـ 
 بند به طور خالصه خدمتتان عرض می کنم:  8خودم را در 

با توجه به تجارب سالهای گذشته و قانون مصوب 
، اگرچه آن قانون با نقایصی همراه است با این 7911سال 

وجود می توان با تغییرات اندکی آن را مطابق احتیاجات 
ی فنی و مهندسی امروز بروز کرد. قانون پیشنهادی جامعه 

کنونی دارای تناقضات و اشکاالتی است. در یک نگاه، این 
قانون نمی تواند خواسته های جامعه ی فنی و مهندسی را 

 برآورده نماید.

اصالحات و واژگان بکار رفته در این قانون بسیار ـ 
بسیار نامأنوس و برای جامعه ی فنی و مهندسی ایران 

سخت است، ضرورت دارد این واژگان و کاربرد آن در 
 مسائل فنی و مهندسی برای همه مأنوس شود.

تقسیم سازمان به سه سازمان جداگانه و داشتن سه ـ  
سیستم مدیریتی برای اجرای یک ساختمان، نشانه ی این 
است که تدوین کنندگان قانون، هدف اصلی را افراد قرار 

ان. لذا برای ایجاد یک ساختمان با داده اند نه ساختم
کیفیت و انسجام بین افراد ذینفع در اجرای ساختمان نیاز 

 به یکپارچگی و ترکیب هست نه تجزیه و جداسازی.

در مورد تشکل های حرفه ای دیگر در این قانون ـ  
تعیین تکلیف شده است. این در حالی است که دیگر 

و کارآیی هستند و آوردن تشکلها خود دارای قانون منسجم 
دیگر تشکلها برای فعالیت در ساخت و ساز شهری با 
قوانینی این چنین، نه تنها به رونق کسب و کار آنها 

نخواهد انجامید بلکه باعث بستن دست و پای این اقشار 
 نیز خواهد شد.

در کنار تمام نقائص موجود، پیشنهاد اینکه هر رسته ـ 
دهد اقدام قابل مالحظه ای ای به خود همان رسته رأی 

 است و در جهت بهبود ارائه ی خدمات مهندسی بهتر 
 می باشد.

در صدر فصل دوم این قانون که اهداف حرفه مندی ـ 
را اعالم می دارد، صیانت از حقوق عامه و ارجحّیت حقوق 
عامه به حقوق فردی ذکر شده است، امّا با این قانون، نه 

نشده بلکه باعث سرگردانی تنها صیانتی از حقوق عامه 
 مردم بین سازمانهای مختلف نیز خواهد شد.

تعدد مراکز تصمیم گیری مانند شورای عالی، رئیس ـ  
کل و سایر مراجع تصمیم گیری وحدت رویه در ایجاد 

 ساختمان و انسجام آن را از بین خواهد برد.

و نهایتاً اینکه رئیس هر سازمان باید به صورت ـ  
م وقت در اختیار سازمان متبوعه ی خود باشد افتخاری تما

 امّا در عالم واقع این باید، امکان اجرایی ندارد.  

 
 س آیا طرح مجری ذیصالح به آقای مهند 

ها و مراجع مرتبط با موضوع ابالغ شده دستگاه 

است؟ به نظر شما تأیید و ابالغ آن چه تأثیری بر 

 شرکتهای ساختمانی عضو انجمن خواهد گذاشت؟ 

بحث مجریان ذیصالح مدتهاست که در دستورکار  -
مقامات مسئول استان و کشور قرار گرفته و یکی از مطالبات 

ر بعضی از بحق جامعه ی مهندسی است که متأسفانه د
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 

ی شدن این قانون ساز کشور به وجود آورند. در صورت اجرای
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 

تا حد  خرابی هایی همچون خرابیهای زلزله ی کرمانشاه
 زیادی مرتفع گردد. 

 هم از وقتی که در اختیار مجلّه ی  آقای مهندس باز

آبادگران اصفهان قرار دادید تشکر می کنم. به امید 

قانون مداری و پیشرفتهای کوچک امّا مدام و 

 .  مستدام
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 : 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 

کاندیداها بود. اما دولت که از سال انتخاباتی 

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 

سال قرار دارند و با مدرک فارغ التحصیلی،  22تا  22شور باشد. تحصیلکردگانی که بیشتر در سن جمعیت تحصیلکردگان بیکار ک

نمیدانند باید چطور مشغول به کار شوند. عالءالدین ازوجی، مشاور وزیر و مدیرکل دفتر سیاست گذاری و توسعه ی اشتغال وزارت 

 ، سازوکار و اهداف سامانه ی کارورزی گفت و گو کرده ایم.تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. با او درباره ی ویژگی ها

 

 برای اشتغال بیکاران تحصیلکردهگامی 

 

04 



 
 15و  16شماره               6931پیام آبادگران اصفهان /  پاییز و زمستان                          صفحه  

 

 

 

 
  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 

مورد توجه برنامه ریزان و سیاست گذاران کشورهای مختلف 
بوده است. این توجه به لحاظ اهمیّت بازار کار به عنوان مرکز 

اجتماعی و هم به لحاظ نقش های اجتماعی  -ثقل اقتصادی
 است که به افراد دانش آموخته برای نیل به اهداف 

ی کشور محول میشود. بیکاری دانش آموختگان یک  توسعه
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 

ین در التحصیل شده و به سوی بازار کار روانه می شوند و ا
شرایطی است که رشد اقتصادی و ظرفیت اشتغال زایی 
جامعه متناسب با رشد دانش آموختگان نیست. در این شرایط، 

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.
 

  راهبردهای اصلی طرح هدف و

کارورزی دانش آموختگان چه 

بوده؟ دولت به طور مشخص از 

تأسیس این سامانه چه هدفی را 

 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 

اشتغال پذیری دانش آموختگان  مهارتی و
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 

ابد. از سوی دیگر، بهره وری بنگاه تحصیلکرده افزایش می ی
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 

واقعی کار، انگیزه و تمایل  آموزش های عملی در محیط
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

ت این جامعه شده است؟ اگر جواب مثبت اس

 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 

گروه علوم پزشکی و متعهدین به اشتغال در  در رشته های
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، 

 دامنه ی پوشش طرح خارج هستند. از
 

  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 

به  آموختگان جدید دانشگاه ها اشاره کرد. همچنین میتوان

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 

ل مولد دانش آموختگان در و زمینه سازی برای ایجاد اشتغا
بازار کار اشاره کرد. سوابق اجرای طرح در سنوات گذشته 

درصد دانش 07نشان دهنده ی این موضوع است که حدود 
آموختگانی که در دوره ی کارورزی شرکت می کنند در 
 همان بنگاه اقتصادی و یا بنگاه اقتصادی دیگر جذب 

 می شوند.

  شمول بیمه ی تأمین آیا این کارورزان از

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 
اجتماعی( می شوند و پرداخت حق )وزارت تعاون، کار و رفاه 

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 

از سوی دولت پرداخت می شود که حدود  69مصوّب سال 
وّق های بیمه ای هم هزار تومان برای هر فرد است. مش017

افزایش انگیزه ی کارفرمایان برای جذب کارورزان در نظر 
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 گرفته شده است. در واقع دولت عالوه بر پرداخت سهم 
هزار 17بیمه ی حوادث کارگران که مبلغی ناچیز در حدود 

درصد از سهم کارفرما را به طور کامل 30تومان است، 
ای جذب کامل پرداخت کرده و به این طریق بنگاه را بر

نیروهای جوان طرح کارورزی ترغیب می کند. در عین حال 
کل دوره ای که دولت از این طرح حمایت می کند دو سال و 

ماه بوده که به دو دوره ی چهار تا شش ماهه ی  07نیم یا 
اولیه و یک دوره دو ساله تقسیم شده و البته الزاماً قرار نیست 

وره کامل شود و مثالً حتماً سقف زمانی هر یک از دو د
خالق می تواند در کمتر از سه ماه جذب شده و از نیروی کار 

 حقوق کامل و بیمه ی تأمین اجتماعی و ... برخوردار شود.

 

  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 

واحدهای واجد شرایط به سازمان آموزش فنی شرایط، معرفی 
و حرفه ای کشور برای صالحیت های آموزش کارورز و 

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 

یی نحوه ی صدور مجوز آموزش تهیه ی دستورالعمل اجرا
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 

ورزی و ارائه ی گزارش مهارتی، اخذ آزمون پایان دوره ی کار
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 

موختگان دانشگاهی جویای کار، ظرفیت مشارکت دانش آ
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.

 

 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.ir  راه اندازی شده است که دانش
آموختگان وکارفرمایان متقاضی )واحد پذیرنده( حائز شرایط، 
طبق مفاد دستورالعمل طرح کارورزی دانش آموختگان از 

نی، دانشجو نبودن، ثبت نام کاریابی و نداشتن قبیل شرط س
 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 

برای شمولیت قوانین کار و تأمین اجتماعی  پذیرنده ی کارورز
ماه و  4ایجاد نمی کند. طول دوره ی کارورزی حداقل 

ماه برای هر کارورز بر اساس استانداردهای مصوّب  9حداکثر 
آموزشی مهارت تعیین می شود. همچنین برای کارورزان 
مشمول این طرح، کمک هزینه ی کارورزی در نظر گرفته 

صوص کارورزان با رعایت مفاد شده است. در این خ
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 

 جوز آموزشی از سازمان فنی و سامانه ثبت نام کرده و م
 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 
ی شود و در حرفه ای، دستگاه مجری و دستگاه ناظر انجام م

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 

در هشت استان  1061این طرح به صورت آزمایشی در سال 
ه و برای اجرا با نرخ بیکاری باالی دانش آموختگان اجرا شد

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 
شاگردی  -اینکه این طرح جدید ادامه ی همان طرح استاد

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

ببرید و چه تمهیداتی برای رفع آنها به عمل  را نام

 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 

ه ی کارورز، پیگیری و همکاری با سازمان و وجود پذیرند
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.
 10/0/69شنبه  ،171شماره  ،برگرفته از هفته نامه آتیه نو

 
 

 

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 

هزار تومان است، 01مبلغی ناچیز در حدود 

درصد از سهم کارفرما را به طور کامل 32

ه این طریق بنگاه را برای پرداخت کرده و ب

جذب کامل نیروهای جوان طرح کارورزی 

 ترغیب می کند.
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های فاضالب تحت عناوين فنون بازسازی شبکه
 TrenchLess) گذاری و ترميم بدون ترانشههای لولهروش

Technology )اند. های اخير توسعه فراوان يافتهدر سال
های خاکبرداری و خاکريزی مجدد تا هفتاد کاهش هزينه

اجتماعی و همچنين درصد، تبعات کمتر زيست محيطی و 
های بدون گذاری و ترميم در روشسرعت بيشتر عمليات لوله

احداث و  (،Open-cutهای ترانشه باز)ترانشه نسبت به روش
تر گامبرداری از تأسيسات زيرزمينی را با توسعه پايدار، همبهره

های بدون ترانشه را در مسير توسعه و گسترش نموده و روش
 قرار داده است.  ها و تجهيزاتتکنيک

گذاری بدون ترانشه با ابداع های لولهاجرای روش
در اواسط قرن بيستم در   (Hand miming)های نقبیروش

، های حفاری بدون ترانشهتوسعه روشآمريکا آغاز و امروزه با 
بازسازی و ترميم خطوط تأسيسات زيرزمينی نيز گسترش 

نجام تحليل و يافته و در اجرای تأسيسات مذکور، پس از ا
های بازسازی های فنی و اقتصادی، عموماَ روشبررسی

 گردد.جايگزين احداث مجدد خطوط می
است که از اين  CIPPهای بازسازی، از متداولترين روش

و  (Structural Renewal)توان در بازسازی کاملروش می
خطوط  (Non-Structural Renewal)يا کارهای تعميراتی 

ايی تأسيسات زيرزمينی بهره گرفت. در اين روش لوله
های گرما پذير از جنس الياف پليمر مسلح که به رزينانعطاف

آغشته شده است، توسط  (Liquid Thermset)سخت 
نيروی هيدرواستاتيکی وينچ به داخل لوله موجود کشيده شده 

 و توسط فشار هوا در لوله موجود فيکس و با آب گرم و يا
UV 1791شود. پيدايش اين روش به سال عمل آوری می 

در  1797ميالدی در انگليس و بعدها توسعه آن در سال 
در بازسازی خطوط  CIPPگردد. کاربرد روش آمريکا باز می

فاضالب، انتقال و توزيع آب آشاميدنی، خطوط انتقال سياالت 
صنعتی، خطوط گاز و کليه خطوط تحت فشار بوده و 

شده وجود فشار و قطر در روش بازسازی اشارهمحدوديت 
 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 

و  (Vinylester)،وينيل استر  (Polyester)استرشامل پلی

گردد. در مراحل اجرايی استفاده می (Epoxy)اپوکسی
در خطوط فاضالب بايستی ابتدا مسير  CIPPعمليات 

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، 

ويدئومتری شده و در صورت فراهم  CCTVمسير با دوربين 
با کشيدن  CIPPبودن شرايط داخل لوله، عمليات اجرايی 

به لوله موجود آغاز  (Liner)آغشته به رزين GRPتيوب 
، با ايجاد  UVگردد. سپس با ورود آب داغ و يا المپ می

های اجرا در شود. هزينهحرارات الينر پخته شده و سفت می
قطر،  عمق و شرايط مکانيکی لوله اين روش با توجه به 

موجود و همچنين ترافيک و سطح آبهای زيرزمينی متفاوت 

 های فاضالب بازسازی شبکه

 CIPP(Cured-In-Place)به روش 
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های لوله گذاری با بوده  و عموماً تا پنجاه درصد از روش
های بازسازی شده از حفاری، ارزان است. در اين روش لوله

پنجاه تا صد سال افزايش عمر يافته و در صورت عدم نياز به 
تواند ظرفيت هيدروليکی خطوط آب و فاضالب میافزايش 

گذاری مجدد های احداث و لولهجايگزين مناسبی برای روش
 باشند.

اين روش برای اولين بار در کشور توسط شرکت آب و 
فاضالب اصفهان اجرايی شده و در کنار شرکت آبفای 

پارس  -اصفهان، مهندسين گروه مشارکت طرح و تحقيقات
 BCEGI-کارجماور و مشارکت ژرفجوياب بعنوان مش

متر از خطوط فاضالب اصفهان را  088بعنوان پيمانکار، 
 52بندی زماناند و طبق برنامهکنون بازسازی نمودهتا

کيلومتر از خطوط انتقال اصلی فاضالب اصفهان در طول 
 گردد.شده، بازسازی میمدت پروژه تعريف

 مهندس بشير کريمی
Bashirkarimi_85@yahoo.com 

بازسازی خطوط انتقال "---------)شرح تصاوير
کنارگذر اتوبان -CIPPفاضالب شهر اصفهان به روش 

 1971آذرماه  -خيام

 قبل و بعد از عمليات
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ساگارماتا نام قله ای مخوف و مرتفع در هیمالیا، بلندترین 
رشته کوه جهان در مرز نپال و چین است که اروپاییان آن را 

نام نهاده اند. با نام اورست تنها در کتابهای جغرافیا  اورست

م آشنا بوده ایم اما تنها وقتی به پای آن برویم عظمت این نا
را درک می کنیم. در این قسمت از کوههای زمین، هشت 

متری جهان  0888قله  41متر از مجموع  0888قله باالتر از 
 وجود دارد که هر ساله کوهنوردان ماجرا جو را به مبارزه 

متر می باشد  0010می طلبد. بلندترین این بلندیها اورست با 
بر فراز بزرگترین متر ارتفاع و  0148که در کنار قله لوتسه با 

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 
لیون تومان هزینه به ازای می 088ماه وقت ،  1/2قله اورست 

و صبری بی پایان نیاز است و البته صعود به شرط  هر نفر
 از خطر سقوط در یخچالها، یخ زدن،جان سالم به در بردن 

 ارتفاع زدگی، بیماریهای تنفسی و عروقی به خاطر ارتفاع، 

 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 

ناسبی برای کوه پیمایی و لذت بردن راهنمایان محلی مکان م
 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 

این سرزمین پر از مردم  شود. هواپیماهای ملخی استفاده می
 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.

 

 ساگارماتا بلند ترین نقطه دنیا
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 ماهه ی گذشته   نهدر خالصه ی اقدامات انجمن 

 96/09/69تا  10/10/69از 

 

 .72/40/69برگزاری جلسه ی مجمع عمومی فوق العاده و عادی ساالنه ی انجمن مورخ  -1

 جلسه ی هیأت مدیره ی انجمن و طرح مسائل و مشکالت شرکتهای عضو. 72برگزاری تعداد  -2

 اقدام به عضویت انجمن در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اصفهان. -3

جلسه ی کمیته ی ساختمان زیرمجموعه ی  5شرکت نمایندگان انجمن آقایان مهندس نوری و دکتر زرین نقش در  -4

 رگانی استان اصفهان.کمیسیون صنایع در اتاق باز

 شرکت نماینده ی انجمن آقای مهندس طالبی در دوازده جلسه ی کارگروه نظارت شورای فنی استان. -5

 شرکت نماینده ی انجمن آقای مهندس حسین زاده در شش جلسه ی کارگروه پیمان و ضوابط فنی شورای فنی استان. -6

 درخصوص مشکالت پیمانکاران.مذاکره با معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری  -7

 ارائه ی پیشنهاد درخصوص پرداخت مطالبات پیمانکاران جهت طرح در شورای گفتگوی اتاق بازرگانی اصفهان. -8

کانون سراسری پیمانکاران  21/40/69شرکت دبیر انجمن آقای مهندس نوری در مجمع عمومی عادی ساالنه ی مورخ  -9

 عمرانی ایران.

در  72/24/69ندس نوری در جلسه ی شورای دبیران و رؤسای انجمن های استانها در مورخ شرکت دبیر انجمن آقای مه -11

 تهران.

جلسه با آقای دکتر قربانی رئیس نظام فنی و اجرائی سازمان برنامه و بودجه ی استان اصفهان و آقایان حدیدی و سعادتی  -11

تبه بندی شرکتهای پیمانکاری و نحوه ی درخصوص ر 75/24/69نژاد، کارشناسان مربوطه در دفتر انجمن در مورخ 

 همکاری دوجانبه.

 شرکت نماینده ی انجمن در سه جلسه ی کمیته ی تخلفات انتظامی پیمانکاران در استانداری. -12

 فقره. 0544مکاتبه با اعضای انجمن به تعداد  -13

 مورد. 0744ارسال مجّالت پیام آبادگران اصفهان و پیام آبادگران ایران و سایر تشکلها مجموعاً  -14

 شرکت نمایندگان انجمن در مراسم افتتاحیه ی پنج نمایشگاه بین المللی در استان. -15

جلسه در انجمن به منظور طرح مشکالت شرکتهای عضو با حضور دبیر و آقای صابری مسئول کمیسیون  75برگزاری  -16

 فنی و حقوق انجمن.

به وسیله ی دبیر انجمن و آقای دکتر  57و  52ماره ی تهیه و جمع آوری مطالب برای مجلّه ی پیام آبادگران اصفهان ش -17

 زرین نقش سردبیر مجلّه.

مکاتبه با اداره ی کل امور مالیاتی استان به منظور حضور نماینده ی انجمن در کمیسیونهای حل اختالف مالیاتی و اخذ  -18

 موافقت.

حمید حسین زاده و حاج  -نقشمعرفی سه نفر از اعضای هیأت مدیره ی انجمن )آقایان مهندسان کیهان زرین  -19

 سیدفریدون صابری( به رئیس کمیسیونهای حل اختالف مالیاتی.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اعضای هیأت مدیره و بازرسان
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 هب انم آنکه هستی انم از او یافت
 

و نوروز باستانی، اعضای هیأت دمریه و و حلول سال نو  همزمان با رفارسیدن بهار طبیعت 
بازسان این انجمن، صمیماهن رتین شادباش اهی خود را هب حضور تمامی آبادرگان و تالش رگان 

و از خداوند مهربان ردخواست می نمائیم هک رد  نموده خستگی انپذری کشور و ملت زبرگ اریان تقدیم 
ود منّور ساخته و گام اهی ما را ربای رحکت رد سال جدید دلهای ما را بیش از پیش با رپتو اپک خ 

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

 

 

 سالمتی و شادکامی ، موفقیت و ریپوزی رسارفاز ی و رس بلندی  شما آرزوی ماست                  
 تأسیساتی و  هیأت دمریه و بازرسان انجمن صنفی رشکت اهی ساختمانی،

 ستان اصفهاناراهسازی 
     


