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 مهندس مهدی محمدی
 یادداشت

مدیر روابط عمومی سازمان مهندسی

ــداد  ــن جلســه تع ــوز در ای ــن نی ــگار تی ــزارش خبرن ــه گ ب
زیــادی از فعــاالن بخــش خصوصــی حضــور داشــتند کــه به 
اتفــاق بــه »مــا« شــدن بــرای رســیدن بــه اهــداف پارلمــان 

خصوصــی تاکیــد کردنــد .
داود آدینــه دبیــر ایــن هم اندیشــی در ابتــدای جلســه گفت؛ 
تعــدادی از تشــکل هــا بــه ایــن نشســت دعــوت شــدند کــه 
ــد.وی  ــا مســایل بخــش خصوصــی آشــنا بودن ــک ب از نزدی
ــه مرحلــه ای از رشــد دســت پیــدا  گفــت؛ اصنــاف بایــد  ب
کننــد کــه در تصمیم گیری هــای کالن حضــور جــدی 
داشــته باشــند.آدینه بــا اشــاره بــه خصوصیــات تشــکل های 
غیــر انتفاعــی، افــزود؛ ســابقه تشــکل ها بــه قــرن ۱۲ 
میــالدی بــر می گــردد، در ایــران بیشــترین تشــکل ها  
ــاق  ــزود؛ ات ــران تشــکیل شــده اســت.وی اف از ســوی کارگ
بازرگانــی تهــران توانایــی باالیــی دارد  و می توانــد در 
ــی  ــد ول ــه تشــکل ها بکن ــادی ب بخــش معنــوی کمــک زی
ــت؛  ــادی در آن محــدود اســت.ادینه گف ــی م ــوان همراه ت
ــروز مطــرح اســت  ــه ام ــی ک ــن موصوعات ــی از بزرگتری یک
برندســازی اســت و بایــد بــرای مطــرح شــدن تــالش کــرد .

امیــن زاده مدیــر عامــل شــرکت صنعتــی »ویــداس« یکــی 
دیگــر از کســانی بــود کــه در ایــن هم اندیشــی گفــت؛ بــرای 
ــه وجــود  ــه ب ــه اعتمــاد ســازی اســت ک ــاز ب پیشــرفت نی
ــود.وی در  ــد ب ــی ممکــن خواه ــا همراه ــا ب ــدن آن تنه آم
ــر راه  ــا مشــکالت از س ــرد ت ــالش ک ــد ت ــزود؛ بای ــه اف ادام
برداشــته شــود، گدشــتگان وضعیــت را بهتــر از مــا رصــد و 
مدیریتمــی کردند.امیــن زاده تصریــح کــرد؛ ایــران کشــوری 
ــاد  ــی و اقتص ــای سیاس ــه در زمینه ه ــه در منطق ــت ک اس
ی و صنعتــی حرف هــای زیــادی بــرای گفتــن دارد.وی 
افــزود؛ بــا بحرانــی  کــه در مدیریــت وجــود دارد نمی تــوان 
مشــکالت را رفــع کــرد بــه اعتقــاد مــن بایــد بحــران را بــا 
ــاله  ــل مس ــرا ح ــت زی ــتراک گذاش ــه اش ــان ب ریاضی داان
ــیار  ــض را بس ــود.وی تبعی ــن می ش ــا ریاضیاتممک ــا ب تنه
ــض در فضــای کســب  ــت؛ تبعی ــده دانســت و گف آزار دهن
ــانی  ــل انس ــش عام ــت.امین زاده نق ــان اس و کار آسیب رس
ــی  ــی و همراه ــت؛ همگام ــت و گف ــده دانس را تعیین کنن
فکــری باعــث پیشــرفت امــور اســت، مفایســه هزینه هــای 
تمــام شــده در ایــران و دیگــر کشــورها ابــداً ممکــن 
نیســت.حمیدرضا ســیفی رئیــس شــورای عالــی هماهنگــی 
تشــکل های صنفــی کشــور نیــز گفــت؛ بخــش خصوصــی 
در ایــران همیشــه همــراه مــردم بــوده چــه بــا حکومت هــا و 
ــراول ســرمایه گذاری در  ــدون آنهــا و همــواره پیش ق چــه ب
کشــور بــوده اســت.وی افــزود؛ مــا همیشــه در این ســرزمین 
هســتیم چــه سیاســیون باشــند چــه نباشند.ســیفی تصربح 
ــا یکــی کارهــا را  ــود ت کــرد؛ چــرا همیشــه بایــد منتطــر ب
انجــام دهــد؟ چراهمیشــه بایــد دولــت جلــودار باشــد؟وی 
گفــت؛ ۴ رکــن کارفرمایــی در کشــور وجــود دارد کــه 
پارلمــان بخــش خصوصــی بایــد بــه تقویــت آنهــا بپــردازد.

ــه  ــا حــوزه خصوصــی ب ســیفی گفــت؛ دوران آن رســیده ت
خــود بیایــد و از طرفیت هــا درســت و بــه جــا اســتفاده کند.

وی تاکیــد کــرد: بخــش خصوصــی بایــد نســبت بــه اصــالح 
ــن  ــد را جایگزی ــی جدی ــگاه مدیریت ــد و ن ــدام کن ــود اق خ
ــت  ــاز دول ــه نی ــاره ب ــا اش ــیفی ب ــنتی کند.س ــتم س سیس
ــت  ــاور داش ــن را ب ــد ای ــت؛ بای ــی گف ــش خصوصی ــه بخ ب
ــس  ــتیم.حضرتی رئی ــادی هس ــگ اقتص ــا در جن ــه، م ک
هیئت مدیــره انجمــن شــرکت پیمانــکاری و مهندســی 
نفــت،گاز و پتروشــیمی، یکــی دیگــر از ســخنرانانی بــود کــه 
گفــت: اتــاق بازرگانــی نقــش بــی بدیلــی در بهبــود فصــای 
ــاق  ــای ات ــزود: طرفیت ه ــه اف ــب و کار دارد.وی در ادام کس
بازرگانــی بســیار بــاال اســت و اقدامــات خوبی نیــز تاکنون در 
بهبــود فصــای کســب و کار بــه انجام رســانده اســت.حضرتی 
تصریــح کــرد: تجربــه نشــان داده کــه هــر بــار کار مطالعانی 

خوبــی صــورت گرفتــه، مباحــث مــدون توانســته بــه 
قانــون شــدن نزدیــک شــود.وی تاکیــد کــرد: انجمن هــای 
ــتند. ــی هس ــای بازرگان ــی اتاق ه ــازوان تخصص ــی ب صنعت

بیــژن ســعیدآبادی رئیــس هیئت مدیــره شــرکت بــام نیز در 
ادامــه ایــن همایــش، گفــت: بخــش خصوصــی بایــد امادگی 
ــا کاهــش شــدید قیمــت  ــروز ب ــه ام ــد ک ــدا کن ــن را پی ای
نفــت  و در تعامــل بــا دولــت، نقــش خــود را بــه خوبــی ایفــا 
کنــد امــا بــه نطــر می رســد ایــن پتانســیل در حــال حاصــر 
در کشــور وجــود نــدارد.ی افــزود: مســئولیت پذیری بخــش 
ــد.در  ــت باش ــردم و دول ــاد م ــورد اعتم ــد م ــی بای خصوص
پایــان ایــن جلســه هم اندیشــی تعــدادی از کارشناســان بــه 
ســواالت حضــار پاســخ دادنــد.ه گــزارش خبرنــگار تیــن نیوز 
در ایــن جلســه تعــداد زیــادی از فعــاالن بخــش خصوصــی 
ــرای  ــدن ب ــا« ش ــه »م ــاق ب ــه اتف ــه ب ــتند ک ــور داش حض
رســیدن بــه اهــداف پارلمــان خصوصــی تاکیــد کردنــد .داود 
ــت؛  ــه گف ــدای جلس ــی در ابت ــن هم اندیش ــر ای ــه دبی آدین
تعــدادی از تشــکل هــا بــه ایــن نشســت دعــوت شــدند کــه 
ــد.وی  ــا مســایل بخــش خصوصــی آشــنا بودن ــک ب از نزدی
ــه مرحلــه ای از رشــد دســت پیــدا  گفــت؛ اصنــاف بایــد  ب
کننــد کــه در تصمیم گیری هــای کالن حضــور جــدی 
داشــته باشــند.آدینه بــا اشــاره بــه خصوصیــات تشــکل های 
غیــر انتفاعــی، افزود؛ ســابقه تشــکل ها بــه قــرن ۱۲ میالدی 
ــوی  ــکل ها  از س ــترین تش ــران بیش ــردد، در ای ــر می گ ب
ــی  ــاق بازرگان کارگــران تشــکیل شــده اســت.وی افــزود؛ ات
تهــران توانایــی باالیــی دارد  و می توانــد در بخــش معنــوی 
ــوان همراهــی  ــی ت ــد ول ــه تشــکل ها بکن ــادی ب کمــک زی
مــادی در آن محــدود اســت.ادینه گفــت؛ یکــی از بزرگتریــن 
ــت  ــازی اس ــت برندس ــرح اس ــروز مط ــه ام ــی ک موصوعات
ــر  ــن زاده مدی ــالش کرد .امی ــدن ت ــرح ش ــرای مط ــد ب و بای
عامــل شــرکت صنعتــی »ویــداس« یکــی دیگــر از کســانی 
بــود کــه در ایــن هم اندیشــی گفــت؛ بــرای پیشــرفت نیــاز 
ــه وجــود آمــدن آن تنهــا  ــه اعتمــاد ســازی اســت کــه ب ب
ــزود؛  ــه اف ــود.وی در ادام ــد ب ــن خواه ــی ممک ــا همراه ب
بایــد تــالش کــرد تــا مشــکالت از ســر راه برداشــته شــود، 
گدشــتگان وضعیــت را بهتــر از مــا رصــد و مدیریــت مــی 
کردند.امیــن زاده تصریــح کــرد؛ ایــران کشــوری اســت کــه 
در منطقــه در زمینه هــای سیاســی و اقتصــاد ی و صنعتــی 
حرف هــای زیــادی بــرای گفتــن دارد.وی افــزود؛ بــا بحرانــی  
ــع  ــوان مشــکالت را رف ــت وجــود دارد نمی ت ــه در مدیری ک
کــرد بــه اعتقــاد مــن بایــد بحــران را بــا ریاضی داانــان بــه 
ــات  ــا ریاضی ــا ب ــاله تنه ــرا حــل مس ــتراک گذاشــت زی اش
ممکــن می شــود.وی تبعیض را بســیار آزار دهنده دانســت و 
گفــت؛ تبعیــض در فضــای کســب و کار آسیب رســان اســت.

امیــن زاده نقــش عامــل انســانی را تعیین کننــده دانســت و 
گفــت؛ همگامــی و همراهــی فکــری باعــث پیشــرفت امــور 
اســت، مفایســه هزینه هــای تمــام شــده در ایــران و دیگــر 
ــس  ــیفی رئی ــت.حمیدرضا س ــن نیس ــداً ممک ــورها اب کش
شــورای عالــی هماهنگــی تشــکل های صنفــی کشــور نیــز 
گفــت؛ بخــش خصوصــی در ایــران همیشــه همــراه مــردم 
ــواره  ــا و هم ــدون آنه ــه ب ــا و چ ــا حکومت ه ــه ب ــوده چ ب
پیش قــراول ســرمایه گذاری در کشــور بــوده اســت.وی 
افــزود؛ ما همیشــه در این ســرزمین هســتیم چهسیاســیون 
باشــند چــه نباشند.ســیفی تصربــح کرد؛ چــرا همیشــه باید 
منتطــر بــود تــا یکــی کارهــا را انجــام دهــد؟ چراهمیشــه 
بایــد دولــت جلــودار باشــد؟وی گفــت؛ ۴ رکــن کارفرمایــی 
در کشــور وجــود دارد کــه پارلمــان بخــش خصوصــی بایــد 
بــه تقویــت آنهــا بپردازد.ســیفی گفــت؛ دوران آن رســیده تا 
ــا درســت و  ــد و از طرفیت ه ــه خودبیای حــوزه خصوصــی ب
بــه جــا اســتفاده کنــد.وی تاکیــد کــرد: بخــش خصوصــی 
بایــد نســبت بــه اصــالح خــود اقــدام کنــد و نــگاه مدیریتــی 

جدیــد را جایگزیــن سیســتم ســنتی کند.ســیفی بــا اشــاره 
ــد ایــن  ــه بخــش خصوصیــی گفــت؛ بای ــت ب ــاز دول ــه نی ب
ــتیم. ــادی هس ــگ اقتص ــا در جن ــه، م ــت ک ــاور داش را ب

حضرتــی رئیــس هیئت مدیــره انجمن شــرکت پیمانــکاری و 
مهندســی نفــت،گاز و پتروشــیمی، یکی دیگر از ســخنرانانی 
بــود کــه گفــت: اتــاق بازرگانــی نقــش بــی بدیلــی در بهبــود 
فصــای کســب و کار دارد.وی در ادامــه افــزود: طرفیت هــای 
ــز  ــی نی ــات خوب ــاال اســت و اقدام ــی بســیار ب ــاق بازرگان ات
تاکنــون در بهبــود فصــای کســب و کار بــه انجــام رســانده 
ــه نشــان داده کــه هــر  ــح کــرد: تجرب اســت.حضرتی تصری
بــار کار مطالعانــی خوبــی صــورت گرفتــه، مباحــث مــدون 
توانســته بــه قانــون شــدن نزدیــک شــود.وی تاکیــد 
ــای  ــی اتاق ه ــازوان تخصص ــی ب ــای صنعت ــرد: انجمن ه ک
ــره  ــی هســتند.بیژن ســعیدآبادی رئیــس هیئت مدی بازرگان
ــش، گفــت: بخــش  ــن همای ــه ای ــز در ادام ــام نی شــرکت ب
خصوصــی بایــد امادگــی ایــن را پیــدا کنــد کــه امــروز بــا 
کاهــش شــدید قیمــت نفــت  و در تعامــل بــا دولــت، نقــش 
خــود را بــه خوبــی ایفــا کنــد امــا بــه نطــر می رســد ایــن 
پتانســیل در حــال حاصــر در کشــور وجــود نــدارد.وی افزود: 
ــاد  ــورد اعتم ــد م ــی بای ــش خصوص ــئولیت پذیری بخ مس
ــی  ــه هم اندیش ــن جلس ــان ای ــد.در پای ــت باش ــردم و دول م
تعــدادی از کارشناســان بــه ســواالت حضــار پاســخ دادند.بــه 
گــزارش خبرنــگار تیــن نیــوز در ایــن جلســه تعــداد زیادیــز 
فعــاالن بخــش خصوصــی حضــور داشــتند کــه بــه اتفــاق به 
»مــا« شــدن بــرای رســیدن بــه اهــداف پارلمــان خصوصــی 

تاکیــد کردنــد .
داود آدینــه دبیــر ایــن هم اندیشــی در ابتــدای جلســه گفت؛ 
تعــدادی از تشــکل هــا بــه این نشســت دعــوت شــدند که از 
نزدیــک بــا مســایل بخــش خصوصی آشــنا بودنــد.وی گفت؛ 
ــد  ــدا کنن ــه ای از رشــد دســت پی ــه مرحل ــد  ب ــاف بای اصن
کــه در تصمیم گیری هــای کالن حضــور جــدی داشــته 
ــر  ــات تشــکل های غی ــه خصوصی ــا اشــاره ب باشــند.آدینه ب
ــالدی  ــرن ۱۲ می ــه ق ــزود؛ ســابقه تشــکل ها ب ــی، اف انتفاع
ــوی  ــکل ها  از س ــترین تش ــران بیش ــردد، در ای ــر می گ ب
ــی  ــاق بازرگان کارگــران تشــکیل شــده اســت.وی افــزود؛ ات
تهــران توانایــی باالیــی دارد  و می توانــد در بخــش معنــوی 
ــوان همراهــی  ــی ت ــد ول ــه تشــکل ها بکن ــادی ب کمــک زی
مــادی در آن محــدود اســت.ادینه گفــت؛ یکــی از بزرگتریــن 
ــت  ــازی اس ــت برندس ــرح اس ــروز مط ــه ام ــی ک موصوعات
ــر  ــن زاده مدی ــالش کرد .امی ــدن ت ــرح ش ــرای مط ــد ب و بای
عامــل شــرکت صنعتــی »ویــداس« یکــی دیگــر از کســانی 
بــود کــه در ایــن هم اندیشــی گفــت؛ بــرای پیشــرفت نیــاز 
ــه وجــود آمــدن آن تنهــا  ــه اعتمــاد ســازی اســت کــه ب ب
ــزود؛  ــه اف ــود.وی در ادام ــد ب ــن خواه ــی ممک ــا همراه ب
بایــد تــالش کــرد تــا مشــکالت از ســر راهبرداشــته شــود، 
گدشــتگان وضعیــت را بهتــر از مــا رصــد و مدیریــت مــی 
کردند.امیــن زاده تصریــح کــرد؛ ایــران کشــوری اســت کــه 
در منطقــه در زمینه هــای سیاســی و اقتصــاد ی و صنعتــی 
حرف هــای زیــادی بــرای گفتــن دارد.وی افــزود؛ بــا بحرانــی  
ــع  ــوان مشــکالت را رف ــت وجــود دارد نمی ت ــه در مدیری ک
کــرد بــه اعتقــاد مــن بایــد بحــران را بــا ریاضی داانــان بــه 
ــات  ــا ریاضی ــا ب ــاله تنه ــرا حــل مس ــتراک گذاشــت زی اش
ممکــن می شــود.وی تبعیــض را بســیار آزار دهنــده دانســت 
و گفــت؛ تبعیــض در ضــای کســب و کار آسیب رســان 

اســت.

با احترام- سردبیر
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مســکن  ســاخت  هزینه هــای  روزافــزون  رشــد 
از یکســو و افزایــش تقاضــای مســکن از ســوی 
ــه روش  ــکن ب ــاخت مس ــا س ــده ت ــث ش ــر، باع دیگ
به عنــوان  صنعتی ســازی 
یــک اولویــت، در کشــورها 
ضــرورت پیــدا کنــد چــرا 
ــا خــود  کــه صنعتی ســازی ب
ــازی  ــازی، ارزان س ــریع س س
ــه همــراه  و انبــوه ســازی را ب

دارد.
صنعتی ســازی  ســابقه   
بــه  ایــران  در  مســکن 
برمی گــردد   ۱۳۴۷ ســال 
ــز اوج  ــه۵۰ نی ــپس ده و س
ــازی  ــاز صنعتی س ساخت وس
بــود.  مــا  کشــور   در 
ــه  ــن زمین ــه در ای به طوریک
ــا  ــام پنجــم در دنی ــران مق ای
ــد  ــکوت مان ــوع مس ــن موض ــس ازآن ای ــت. پ را داش
تــا اینکــه هــم زمــان بــا آغــاز ســاخت مســکن مهــر 
دوبــاره بســتر مناســب بــرای تحقــق صنعتــی ســازی 

ایجــاد شــد. 
ــا در  ــرکت ه ــیاری از ش ــه بس ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ایــن پــروژه، ســاخت وســازهای انبــوه داشــتند 
ــی  ــرای صنعت ــبی ب ــیار مناس ــت بس ــن فرص بنابرای
ســازی بــه وجــود آمــد و بســیاری از شــرکت هــای 

ســاختمانی تجربیــات بســیار خوبــی در ایــن زمینــه 
کســب کردنــد؛ البتــه بــا تغییــر دولــت و خارجشــدن 
مســکن مهــر از یــک طــرح ملــی و اصلی، بســیاری از 
شــرکتهای ســاختمانی کــه در مســکن مهــر تجــارب 
ــب  ــازی کس ــی س ــوزه صنعت ــی در ح ــیار خوب بس
کردنــد، دوبــاره به شــرایط پیشــین خــود بازگشــتند. 
درنتیجــه ایــن امــر، بســیاری از کارشناســان بــر ایــن 
ــود  ــث ش ــد باع ــا نبای ــت ه ــر دول ــه تغیی ــد ک باورن
کــه مقولــه صنعتــی ســازی دچــار تغییــرات شــود و 
تدویــن یــک سیاســت واحــد در ایــن زمینــه باعــث 
مــی شــود کــه ایــن موضــوع در همــه دولتهــا رعایــت 

شــود.
ــی  ــوع صنعت ــه موض ــم ب ــت نه ــال۱۳8۵ دول در س

ــرد.  ــدا ک ــازی ورود پی س
بــه ایــن عنــوان کــه در حــدود ۳ تــا ۴میلیــون واحد، 
ــدود  ــم ح ــاالنه ه ــود دارد و س کســری مســکن وج
۷۰۰ هــزار واحــد بــا تشــکیل خانــواده هــای جدیــد 
ــری را از راه و روش  ــن کس ــود و ای ــی ش ــه م اضاف

ــرد.  ــداث ک ــوان اح ــنتی نمی ت ــای س ه
ــت  ــی گرف ــت تصمیمات ــی ســازی دول ــاره صنعت درب
کــه هیچکــدام عملــی نشــد. بــه ســازمان گســترش 
مأموریــت دادنــد ۳۰۰ واحــد تولیــد مســکن صنعتــی 
ــا« را  ــرکت »مپس ــا ش ــه آنه ــد ک ــور کن را وارد کش
تشــکیل دادنــد و عمــاًل ۲۰ مــورد هــم وارد نشــد کــه 

دلیــل ایــن موضــوع، دخالــت دولــت بــود. 
درایــن بــاره دولــت فقــط بایــد از بخــش خصوصــی 

حمایــت مــی کــرد. 
کاری کــه مــی توانســتند انجــام دهنــد ایــن بــود کــه 
در بخــش خصوصــی صنــدوق هــای ســرمایهگذاری 
ــه  ــد ک ــکیل دهن ــاختمان تش ــازی س ــی س صنعت
ایــن کار انجــام نشــد و امتیازاتــی کــه قــرار بــود بــه 
ســرمایه گــذاران بخــش صنعتــی ســاختمان بدهنــد، 

تحقــق پیــدا نکــرد. 
انجمــن  در  پیــش  ســال  ســه  از  خوشــبختانه 
انبوهســازان، کار صنعتیســازی را شــروع کردیــم. بــه 
ایــن ترتیــب کــه پــروژه ۱۰هــزار واحــدی پردیــس را 
گرفتیــم و تعهــد دادیــم کــه آن را صنعتــی بســازیم. 
ظــرف شــش مــاه توانســتیم شــیوهای را کــه ترکیــه 
۳۰ ســال اســت از آن اســتفاده میکنــد، بــه کار 
ــور  ــازی در کش ــد قالبس ــا ۴ واح ــم و االن ۳ ت بگیری
داریــم کــه کیفیــت قالبهــای آن از قالبهــای ترکیــه 

بهتــر اســت. 
ــدا  ــه پی ــر کار احاط ــاًل ب ــال، کام ــه س ــن س در ای
ــه  ــروژه ۱۰ هــزار واحــدی، ماهان ــم و االن در پ کردی

ــم. ــد میکنی ــکلت تولی ــد اس 6۰۰ واح
متأســفانه هنــوز طرحهــای مســکن مهــر، اجتماعــی 
ــت  ــازی باف ــه، نوس ــا نگرفت ــوز پ ــتیجاری هن و اس
ــیدگی  ــل رس ــه حملونق ــت، ب ــل اس ــوده معط فرس
ــد  ــور میتوان ــه کش ــی ک ــا آهنگ ــی ب ــود؛ یعن نمیش
حرکــت کنــد حرکــت صــورت نمیگیــرد و درنتیجــه 

ــود.  ــاد میش ــردم زی ــار روی م فش
زیرا این هزینه ها به پای مردم است. 

خأل  اعتماد 
بین مردم و 
انبوه سازان 
باید ترمیم شود

ــه روش صنعتــی به عنــوان یــک اولویــت، در  سال هاســت کــه ســاخت مســکن ب
ــا خــود  بســیاری کشــورها ضــرورت پیــدا کرده اســت، چــرا کــه صنعتی ســازی ب
ــازی  ــابقه صنعتی س ــراه دارد. س ــه هم ــازی را ب ــوه س ــازی و انب ــازی، ارزان س ــریع س س
ــز اوج ساخت وســاز  ــردد و ســپس دهــه ۵0 نی ــه ســال 13۴7 برمی گ ــران ب مســکن در ای
صنعتی ســازی در کشــور مــا بــود. به طوریکــه در ایــن زمینــه ایــران مقــام پنجــم در دنیــا 
را داشــت. پــس از گذشــت ســال های بســیار هنــوز روش هــای صنعتــی در ساخت و ســاز 

جایگزینی بهتر از خود نیافته اند. 

   بســیاری از کارشناســان بــر 
ایــن باورنــد کــه تغییــر دولــت ها 
ــه  ــه مقول ــود ک ــث ش ــد باع نبای
صنعتــی ســازی دچــار تغییــرات شــود و 
ــن  ــد در ای ــت واح ــک سیاس ــن ی تدوی
ــن  ــه ای ــود ک ــی ش ــث م ــه باع زمین
ــت  ــا رعای ــت ه ــه دول ــوع در هم موض

شود.
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ــم  ــی مه ــم، موضوع ــکن ه ــوع مس ــن موض همچنی
اســت. بــا زلزلــه هایــی کــه در کشــور بــه خصــوص 
بخــش غربــی کشــور یعنــی اســتان کرمانشــاه آمــد 
ــه مســکن هــای مهــر وارد شــد،  و خســاراتی کــه ب
بــی اعتمــادی بیــن مــردم و انبــوه ســازان بــه وجــود 
ــا برگــزاری  ــد و ب آمــد کــه تــالش مــا در دوره جدی
چنیــن کنفرانســها و نمایشــگاههایی ایــن اســت کــه 
راه هــای پرکــردن خــأ اعتمــاد بیــن مــردم و انبــوه 

ســازان ترمیــم شــود. 
بــرای همیــن ایــن دوره از نمایشــگاه از اهمیــت 
ــوردار  ــین برخ ــای پیش ــه دوره ه ــبت ب ــی نس خاص
اســت، چراکــه انتشــار برخــی اخبــار نادرســت باعــث 

ــود.  ــدر ش ــازان ک ــردم از انبوهس ــر م ــده تصوی ش
ــود، در  ــی ب ــا سیاس ــه اظهارنظره ــه اول هم در هفت
ــه  ــده، هم ــام نش ــی انج ــی کارشناس ــه بررس حالیک

ــد. ــر میکردن اظهارنظ
ــودن  ــه کرمانشــاه باعــث شــد کــه غیراصولــی ب زلزل
ســاخت وســاز برخــی از پــروژه هــای مســکن مهــر 
کــه رتبــه بنــدی انبــوه ســازی نداشــته انــد کشــور 
ــوم  ــرای عم ــم ب ــم و ده ــای نه ــت ه ــان دول در زم
ــاد حــس  ــث ایج ــر باع ــن ام ــود و همی ــی ش رونمای

ــوه ســازان شــود.  ــردم و انب ــن م بیاعتمــادی بی
زلزلــه هــای پیدرپــی در کشــور باعــث ایجــاد 
حــس بــی اعتمــادی و ناامنــی در مــردم نســبت بــه 
ــه بعضــی از اشــخاص  انبوهســازان شــده اســت، و  ب
حقیقــی و حقوقــی کــه صالحیــت الزم نداشــته انــد 

پــروژه مســکن مهــر واگذارشــده بــود. وقتــی بــه یــک 
ــی  ــذار م ــم بازنشســته ســاخت ۵۰۰ واحــد واگ معل

ــه مســائل را داشــت.  ــد انتظــار اینگون شــود، بای
ــط  ــاه توس ــه در کرمانش ــر ک ــای مه ــاختمان ه س
ســازندگان غیرمتخصــص ســاخته شــده و یــا توســط 
ناظــر متخلــف درســت نظــارت نشــده اســت مشــکل 
پیــدا کــرده و در نتیجــه نــگاه بــه انبــوه ســازان بــه 

نگاهــی منفــی بــدل شــده اســت. 
شــهروندان  بــرای  اتفــاق  بدتریــن  ایــن حــس 
ــام  ــد تم ــان میکنن ــه گم ــت، چراک ــور اس ــک کش ی
ساختوســازهایی کــه در کشــور انجــام میشــود ماننــد 
آن دســته از ســاختمان هــای مســکن مهــری اســت 
ــکل  ــده و مش ــاخته ش ــاه س ــه کرمانش ــه در زلزل ک
پیــدا کــرد و در نتیجــه نگاهشــان بــه انبــوه ســازان 
ــی  چــه در بخــش خصوصــی و چــه در بخــش دولت

ــی اســت. ــی منف نگاه
تــالش هــای متخصصیــن ایــن حــوزه بایــد بــر روی 
جلــب اعتمــاد مــردم باشــد تــا بداننــد انبــوه ســازی 
اصــول و قاعدهــای دارد کــه اگــر بــه خوبــی رعایــت 
شــود، بهتریــن ســاختمان هــا و ســازه هــا در کشــور 

ســاخته مــی شــود.  
ــی  ــه و نظــارت تصادف ــی جــای نظــارت عالی از طرف
کــه توســط تشــکلهای مهندســی، پژوهشــکده هــا و 
پژوهشــگاه هــای فنــی و مهندســی، دانشــگاه هــا و 
مراکــز آمــوزش عالــی فنــی و مهندســی بایــد انجــام 
ــورت  ــختانه ص ــورد سرس ــف برخ ــا متخل ــود و ب ش

ــی اســت.  ــرد، خال بپذی
کشــور  در  تصادفــی  نظــارت  و  عالیــه  نظــارت 
تعطیــل اســت. بایــد بــه موضوعاتــی چــون مدیریــت 

ــای  ــی و بحرانه ــرات طبیع مخاط
انسانســاز، طراحــی پایــدار، پایــش 
کیفیــت ساختوســاز و ... بیــش از 

ــود. ــت داده ش ــته اهمی گذش
تخصصــی  نمایشــگاه  برگــزاری 
انبــوه ســازان مســکن و ســاختمان 
پنجمیــن  و   تهــران  اســتان 
پژوهشــهای  ملــی  کنفرانــس 
ــران،  ــی عم ــردی در مهندس کارب
شــهری  مدیریــت  و  معمــاری 
موضــوع  کــه  میشــود  باعــث 
مســکن، جایــگاه آن در توســعه 
آن  تأثیــر  و  کشــور  اقتصــادی 
زندگــی  کیفیــت  بهبــود  در 
شــهروندان مطــرح و مــورد بحــث 

قــرار بگیــرد. 
و  کیفیــت  ارتقــای  روشــهای 

زیســت پذیــری شــهری، یکپارچگــی نظــام مدیریــت 
شــهری و پیراشــهری و ... از موضوعــات مهمــی اســت 
کــه در ایــن کنفرانــس مطــرح خواهــد شــد. در ایــن 
ــاره معرفــی روشــهای صنعتــی ســازی  همایــش درب
و توانمنــدی آن در ارتقــاء کیفیــت و... صبحــت 

می شــود.

ــت  ــار نادرس ــی اخب ــار برخ     انتش
باعــث شــده تصویــر مــردم از 
ــه  ــود. در هفت ــدر ش ــازان ک انبوه س
اول همــه اظهارنظرها سیاســی بود، 
ــام  ــی انج ــی کارشناس ــه بررس درحالی ک
نشــده،   همــه اظهارنظــر می کردنــد. زلزلــه 
کرمانشــاه باعث شــد کــه غیراصولــی بودن 
ساخت وســاز برخــی از پروژه هــای مســکن 
انبوه ســازی  رتبه بنــدی  کــه  مهــر 
ــای  ــان دولت ه ــور در زم ــته اند کش نداش
نهــم و دهــم بــرای عمــوم رونمایــی شــود و 
همیــن امر باعــث ایجــاد حــس بی اعتمادی 

بین مردم و انبوه سازان شود.
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 بــا توجــه بــه برگــزاری کنفرانــس ملــی 
ــران،  ــی عم ــردی در مهندس ــهای کارب پژوهش
معمــاری و مدیریــت شــهری، ایــن ســؤال مطــرح 
میشــود کــه چنیــن  همایشــهایی چــه هدفــی را 

ــد؟ ــال میکنن دنب
ایــن کنفرانســها بخشــی از ارتبــاط بــا مــردم اســت. مــا 
ــی  ــم. یک ــردم داری ــا م ــن ب ــرای ارتباطگرفت ــی ب ــای مختلف راهه
از ایــن راههــا فضــای مجــازی اســت و راه دیگــر مطبوعــات 
ــی،  ــک بزرگ ــز کم ــها نی ــها و همایش ــن کنفرانس ــا ای ــت ام اس
نیازهــای مــردم میکننــد.  بــا خواســتهها و  ارتبــاط  بــرای 
ــن  ــد ای ــه دارن ــی ک ــن مزیت ــها بزرگتری ــن کنفرانس ــن ای همچنی
ــن حــوزه جــذب  ــه ای ــای جــوان را ب ــد نیروه ــه میتوانن اســت ک
ــای  ــه نیروه ــت ک ــا اس ــتها و گپوگفته ــن نشس ــد. در همی کنن
جــوان، بااســتعداد و خالقــی پیــدا میشــوند کــه از آنهــا میتــوان 
ــه در  ــری ک ــوع دیگ ــرد. موض ــره ب ــوزه به ــن ح ــده ای ــرای آین ب
حاشــیه ایــن کنفرانســها مطــرح میشــود، گعدههایــی اســت کــه 
توســط جوانــان و قدیمیهــای ایــن حــوزه برگــزار میشــود. در ایــن 
جمعهــا دانشــها، ایدههــا و تجربیــات به اشــتراک گذاشــته میشــود 
و همیــن مــوارد جرقهــای می شــود بــرای خلــق بهتریــن کارهــا. 

ازآنجاییکــه همزمــان بــا ایــن 
ــگاه  ــن نمایش ــس، چهارمی کنفران
ــکن  ــازان مس ــی انبوهس تخصص
ــز  ــران نی ــتان ته ــاختمان اس و س
شــاید  اســت،  شــده  برگــزار 
ــن  ــه ای ــدان ب ــی از عالقهمن خیل
ــازه  ــه ت ــجویانی ک ــوزه و دانش ح
ــن  ــدهاند ای ــوزه ش ــن ح وارد ای
ســؤال برایشــان پیــش آمــده کــه 
انبوهســازی از چــه زمانــی در ایران 

ــت؟  ــرده اس ــه کار ک ــروع ب ش
ــه  ــد ک ــروع ش ــی ش ــازی از جای انبوه س
رشــد جمعیــت در کشــورمان زیــاد 
شــد و جمعیــت در حــدی بــود کــه 
مــردم  کــه  ســنتی  ساختوســازهای 
ــوی  ــه میســاختند جوابگ خودشــان خان
جمعیــت نبــود. طبــق آمــاری کــه هــر 
ــر  ــئوالن ام ــط مس ــی توس ــد گاه از چن
مطــرح میشــود، بــه طــور متوســط بیــن 
6۰۰ تــا 8۰۰ هــزار ازدواج در کشــور 
ســاالنه انجــام میگیــرد کــه ایــن زوجهــا 

ــد.  ــکن دارن ــای مس تقاض
ــارج  ــردن از خ ــل واردک ــه قاب ــت ک ــزی نیس ــم چی ــکن ه مس
باشــد. درنتیجــه مــا در کشــورمان بایــد مســکن بســازیم، چراکــه 
ــر  ــان اســت. به بیان دیگ ــد از ن ــردم بع ــه م ــن دغدغ مســکن اولی
نــان و مســکن مــوازی یکدیگــر هســتند. خیلیهــا حاضــر هســتند 
ــند. مســکن و  ــته باش ــی مســکن داش ــد ول ــان شبشــان بزنن از ن
ــد و شــهروندان  ــا ایجــاد میکن ــت را در آدمه ســرپناه حــس امنی
ــن  ــا ای ــار داشــتن مســکن دچــار آرامــش میشــوند. ب ــا در اختی ب
ــن  ــم. تأمی ــکن کنی ــن مس ــردم تأمی ــرای م ــد ب ــا بای ــف م توصی
مســکن بــه میــزان یکمیلیــون واحــد در ســال هــم قابل دســترس 
نیســت و بایــد شــکلهای دیگــری را مــورد بررســی قــرار میدادیــم. 
ــرار  ــا انبوهســازان ق درنتیجــه انبوهســازان وارد میــدان شــدند. ام
بــود کــه غصهخــور ایــن داســتان باشــند امــا بــه دالیــل مختلــف، 

ازجملــه مناســبات اقتصــادی، اجتماعــی، اداری و... متأســفانه 
بــه اهدافــی کــه مدنظرشــان بــوده اســت نرســیدهاند. از طرفــی، 
انبوهســازان قــرار بــوده اســت کــه فناوریهــای نویــن را وارد کشــور 
کننــد کــه مثــالً ساختمانســازی ســرعت پیــدا کنــد، اســتحکام 
ــه کمــی  ــن هزین ــی داشــته باشــد و همچنی ــل قبول خــوب و قاب
ــاختمانهایی  ــفانه س ــا اآلن متأس ــا م ــد. ام ــته باش ــر داش را درب
ــا  ــه م ــرای اینک ــد. ب ــوری الزم را ندارن ــاً بهره ــازیم واقع ــه میس ک
ــذار در  ــن و تأثیرگ ــای نوی ــتهایم فناوریه ــوز نتوانس ــفانه هن متأس
ساختوســاز را وارد کشــور کنیــم. اشــکال کار در ایــن اســت.

وضعیــت انبوهســازی بیشــتر در کــدام دولتهایــی 
کــه ســرکار بودنــد، رونــد رو بــه رشــدی داشــته 

اســت؟
انبوهســازی در ایــران چیــزی اســت کــه ظــرف ۲۰ ســال اخیــر و 
بیشــتر در زمــان وزارت آقــای عبدالعلیــزاده شــکل گرفته اســت. آن 
زمــان انبوهســازانی کــه بــه میــدان آمــده بودنــد در واقــع کســانی 
بودنــد کــه ساختوســاز میکردنــد و اســم انبوهســاز روی خودشــان 
ــن  ــش فنــی و تخصصــی الزم در ای ــد. یعنــی از دان گذاشــته بودن
ــای  ــم عده ــن موضــوع ه ــل ای ــد. در مقاب حــوزه برخــوردار نبودن
بودنــد کــه صاحــب اطالعــات بودنــد و قصــد ایــن را داشــتند کــه 
تحولــی در زمینه انبوهســازی ایجادکننــد.  در این حوزه تالشــهایی 
در دوره هــای مختلــف صــورت گرفتــه اســت امــا بــه دلیــل عــدم 
ثبــات سیاســی و اقتصــادی کشــور و تغییــرات متفاوتی کــه همواره 
در الیههــای تصمیمگیــری  انجــام میشــود تجربههــا تــا مرحلهــای 
ــت  ــه عل ــان اصــالح ســر میرســد ب ــی زم ــا وقت ــرود ام پیــش می
برخوردهــای ســلیقهای کارهــا متوقــف میشــود.   مــا بایــد از تجربه 
مســکن مهــر و مســکن جوانــان اســتفاده کنیــم ولــی متأســفانه 
تــا مرحلهــای پیــش میــرود و بعــد رهــا میشــود و ایــن موضــوع 
نقطــه ضعفــی اســت کــه مــا در نظــام اجرایــی کشــورمان داریــم.

ــازی  ــا انبوهس ــدام دولته ــه در ک ــن هم ــا ای ب
ــت؟ ــته اس ــری داش ــرفت بهت پیش

بــه نظــر مــن در دولــت اصالحــات کارهــای انبوهســازی 
داشــت.  پیشــرفت  دیگــری  دولــت  هــر  از  بهتــر 
ــن  ــای نوی ــه تکنولوژیه ــمتی ک ــه س ــم ب ــا رفتی ــان م در آن زم
ــعه  ــه توس ــرف اینک ــه ط ــم ب ــم. رفتی ــه کنی ــور نهادین را در کش
بــاالی ۷ درصــد و 8 درصــد در کشــور ایجــاد کنیــم کــه 
متأســفانه متوقــف شــد. حــاال ممکــن اســت کــه بگوییــم طــرح 
غالــب تونلــی بعــد از دولــت اصالحــات در کشــور گســترش 
ــن  ــای نوی ــی روی فناوریه ــا خیل ــان م ــی در آن زم ــرد ول ــدا ک پی
ــی وارد کشــور شــد.  ــز فناوریهای ــی از ســوئد نی ــم و حت کار کردی

صنعتــی ســازی چــه جایگاهــی در حــوزه فعالیت 
دارد؟ انبوهسازی 

ــد،  ــن میآی ــاختمانها پایی ــب س ــک تخری ــازی ریس ــا  صنعتیس ب
ریســک هزینــه و زمــان ســاخت ســاختمانها هــم پاییــن میآیــد. 
مــا اآلن در کل کشــور تــوان ســاخت حداکثــر ۲۰۰ تــا ۳۰۰ هــزار 
مســکن بیشــتر نداریــم. در تهــران و در اوجــش کــه دو ســه ســال 
ــوده اســت. در کشــور حتــی  ــود کــه ۲۰۰ هــزار جــواز ب پیــش ب
ــاز  ــش آن نی ــزار ســاختمان نیســت و افزای ــوان ســاخت ۴۰۰ ه ت
بــه یــک بسترســازی دارد کــه بایــد زیرســاختهایش را مهیــا کنیم.

این زیرساختها شامل چه مواردی میشود؟
ــب،  ــانی مناس ــروی انس ــب، نی ــح مناس ــامل مصال ــاختها ش زیرس

ــه و  مهــارت، کــه فقــط در مــدرک خالصــه نمیشــود بلکــه تجرب
مهــارت نیــز مدنظــر اســت؛ همچنیــن  ایجــاد بســتر مالی مناســب 
ــد کــه اآلن  اگــر ســاختمانی را  ــه ایــن معنــی کــه ســازنده بدان ب
ســاخت و یــک ســال دیگــر یا هشــت مــاه دیگر کــه این ســاختمان 
را تحویــل داد  ســودش تضمیــن شــده باشــد. همچنیــن بایــد یک 
تضمیــن قــوی از ســمت حمایتهای بانکــی و... وجود داشــته باشــد.

جایــگاه بخــش خصوصــی در انبوهســازی در چــه 
ــا حمایتهــای الزم از  وضعیتــی اســت و اینکــه آی

ایــن بخــش انجــام میشــود؟
ببینیــد اینکــه فکــر کنیــم دولــت بایــد ایــن کارهــا را انجــام دهــد 
ــد بسترســازی کنیــم و امکاناتــی را فراهــم  اشــتباه اســت. مــا بای
کنیــم کــه بخــش خصوصــی در کشــور و در بخــش انبوهســازی 
حمایــت شــود. مــا بایــد بخــش خصوصــی را حمایــت و هدایــت 
و توانمندســازی کنیــم. ایــن کار هــم وظیفــه دولــت اســت. دولــت 
بایــد بخــش خصوصــی را دســتهبندی کنــد و  بــه آنهــا بهــا دهد و 
بــر اســاس رتبــه عمــل کنــد. رانــت و زدوبنــد نبایــد در ایــن حــوزه 
وجــود داشــته باشــد. بایــد بر اســاس توانمندیها بــه آنها امتیــاز داده 
شــود. مــا متأســفانه در معمــاری و ســازه احتیــاج به توانمندســازی 
ظرفیتهــا داریــم و بایــد ســعی کنیــم جوانهــا را در ایــن حوزه رشــد 
دهیــم. همیــن همایشــها و کنفرانســها بــه شــکلی فــداکاری بــرای 
پیشــبرد کشــور و ایجــاد حــس عــرق ملــی در جوانــان اســت. بایــد 
عــرق ملــی را در جوانــان ایجاد کنیــم. نباید جوانان را دلســرد کنیم. 

یکــی از مباحثــی کــه در صنعــت ساختمانســازی 
مطــرح میشــود، مدیریت جامــع کیفیت اســت. آیا 
ما در کشــورمان بــه این موضــوع اهمیــت دادهایم؟

متأســفانه مــا در صنعت ساختمانســازی »مدیریــت جامع کیفیت« 
ــای  ــه در نقطه ــم زلزل ــه میبینی ــت اینک ــم. عل ــا نیانداختهای را ج
ســاختمان قدیمــی را خــراب نکرده و ســاختمانی که ما ســاختهایم 
خــراب شــده اســت ناشــی از مدیریــت جامــع کیفیــت اســت. ایــن 
مدیریــت از مصالــح شــروع میشــود تــا نیــروی انســانی، تکنولــوژی 
ــتند.  ــوع هس ــن موض ــی ای ــل اصل ــه عوام ــاخت ک ــت س و مدیری

در انجمن انبوهســازان مســکن و ســاختمان تهران 
ــن  ــد و ای ــام دهی ــد انج ــی میخواهی ــه اقدامات چ
دوره جدیــد چــه تفاوتــی بــا دوره گذشــته دارد؟

خوشــبختانه در حــال تمهیداتــی هســتیم کــه حرفهایســازی را در 
انبوهســازی رشــد دهیــم.  همچنیــن تمــام هموغــم مــا این اســت 
کــه اعضــای انجمــن را کــه حــدود ۱۲۰۰ نفــر بودنــد بــه انجمــن 
برگردانیــم چراکــه اآلن تعــداد اعضــا تنهــا ۳۰۰ نفــر اســت. اگــر 
ــد و از بســیج عمومــی اندیشــههای اعضــا اســتفاده  اینهــا بازگردن
کنیــم میتوانیــم ایدههــای خوبــی از آنهــا بگیریــم. ایــن اصلیتریــن 
کار مــا اســت کــه بــرای اعضــای انجمــن رغبــت ایجــاد شــود تــا 
برگردنــد تــا آن ظرفیــت درونــی را از قــوه بــه فعــل تبدیــل کنیــم. 
مــا تمام وقتمان را گذاشــتهایم کــه فناوریهای نوین را بتوانیم رشــد 
دهیم و در انبوهســازی بیاوریم. مســائل ساختوســاز و انبوهسازی در 
کشــورمان شــامل دو بخــش برونــی و درونــی اســت. آن چیــزی که 
برونــی اســت مربــوط بــه شــرایط اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگی و 
سیاســی کشــورمان اســت. سیاســتها کــه تغییــر کنــد خودبهخــود 
ــی  ــی یــک ســری مســائل درون روی مــا هــم تأثیــر میگــذارد. ول
اســت ماننــد جذب اعضــا و بازگشــت اعضای پیشــین، تــالش برای 
ــاره فناوریهــای نویــن و ایجــاد ارتباطــات  ایجــاد کارگاههایــی درب
ــم.  ــی کنی ــردم معرف ــه م ــن را ب ــای نوی ــه فناوریه ــی ک بینالملل

عباس زرکوب، عضو هیئت مدیره انجمن 
انبوه سازان تهران:

دولت از انبوه سازان 
بخش خصوصی
حمایت کند

بــا توجــه بــا رشــد جمعیــت ،نیــاز بــه انبوهســازی بــه عنــوان مهمتریــن ابــزار ســکنیدادن 
ــم و  ــه در عل ــازی ریش ــود. انبوهس ــس میش ــش ح ــش از پی ــهرها، بی ــزون ش ــت روزاف جمعی
تکنولــوژی جدیــد و متناســب بــا اســتانداردهای جهانــی دارد. بــرای رســیدن بــه ایــن موضــوع و بــه 
ــها و  ــزاری همایش ــاهد برگ ــراً ش ــوزه، اخی ــن ح ــد در ای ــوان و توانمن ــای ج ــذب نیروه ــور ج منظ
نمایشــگاههای مختلفــی در ایــن زمینــه هســتیم.کنفرانس ملــی پژوهشــهای کاربــردی در مهندســی 
عمــران، معمــاری و مدیریــت شــهری، در کنــار نمایشــگاه تخصصی انبوهســازی مســکن و ســاختمان، از 
جملــه این تالشــها اســت.  عبــاس زرکوب عضــو هیئتمدیــره انجمن انبوهســازان تهــران در ایــن گفتگو 
بیــان کــرده اســت کــه دولتهــا بایــد از بخــش خصوصــی و بــه ویــژه جوانــان حمایت کننــد تــا ایدههای 
جدیــد و خالقیتهــای روز دنیــا وارد ایــن حــوزه شــود. او همچنیــن در صحبتهایــش بــه دولتهایی اشــاره 
کــرده اســت کــه در طول دورهــای که ســکان اداره کشــور را در دســت داشــتهاند بــه حوزه انبوهســازی 

اهمیت دادهاند و این حوزه توانسته است در دوره آنها رشد و فعالیت بهتری داشته باشد.

   مســکن و ســرپناه حــس امنیــت را 
و  کنــد  مــی  ایجــاد  هــا  آدم  در 
ــتن  ــار داش ــا در اختی ــهروندان ب ش

مسکن دچار آرامش می شوند.
ــردم  ــرای م ــد ب ــا بای ــف م ــن توصی ــا ای  ب

ــم.  ــکن کنی ــن مس تأمی
ــون  ــک میلی ــزان ی ــه می ــکن ب ــن مس تأمی
واحــد در ســال هــم قابــل دســترس نیســت 
و بایــد شــکل های دیگــری را مــورد بررســی 

ــم.  ــرار مــی دادی ق
ــدند.  ــدان ش ــازان وارد می ــوه س ــه انب درنتیج
امــا انبــوه ســازان قــرار بــود کــه غصه خــور 
ایــن داســتان باشــند امــا بــه دالیــل مختلــف، 
ازجمله مناســبات اقتصــادی، اجتماعــی، اداری 
ــان  ــه مدنظرش ــی ک ــه اهداف ــفانه ب و... متأس

بــوده اســت نرســیده انــد.
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ــازی در  ــر راه و شهرس ــام وزی قائم مق
ــه  ــان اینک ــا بی ــر ب ــکن مه ــرح مس ط
بنــا  گذشــته  برنامه ریــزی  طبــق 
ــر  ــکن مه ــده مس ــا پرون ــتیم ت داش
ــاری  ــال ج ــان س ــا پای ــتان را ت 12 اس
ببندیــم، گفــت: متاســفانه ایــن برنامــه 
ــده در  ــکالت عم ــود مش ــل وج به دلی
ــی و  ــی، زیربنای بخــش خدمــات روبنای
آماده ســازی مناطقــی کــه کار ســاخت 
واحدهایشــان بــه اتمــام رســیده بــود، 
دچــار اختــالل شــده و محقــق نشــد.

و  راه  وزارت  خبــری  پایــگاه  گــزارش  بــه 
ــم  ــادی قائ ــری مهرآب ــد اصغ ــازی، احم شهرس
ــکن  ــرح مس ــازی در ط ــر راه و شهرس ــام وزی مق
مهــر در تشــریح آخریــن وضعیت ســایت مســکن 
ــای  ــم پیگیری ه ــرد: به رغ ــان ک ــور بی ــر کش مه
بســیار زیــاد وزیــر راه و شهرســازی در تخصیــص 
اعتبــارات مــورد نیــاز بــرای پیشــبرد پروژه هــای 
ــر در ســطح کشــور متاســفانه طــی  مســکن مه
ــوزه  ــن ح ــی را در ای ــچ مبلغ ــاری هی ــال ج س
دریافــت نکــرده و بــا نیــاز مالــی شــدیدی در این 

ــم. ــه رو بودی ــدت روب م
تخصصــی  کارگــروه  تشــکیل  از  مهرآبــادی 
ــور  ــر در کش ــکن مه ــور مس ــه ام ــیدگی ب رس

ــازی،  ــدگان وزارت راه و شهرس ــکل از نماین متش
ــه و  ــازمان برنام ــرو و س ــور، وزارت نی وزارت کش
ــری  ــای جهانگی ــاون آق ــت مع ــه ریاس ــه ب بودج
خبــر داد و گفــت: طبــق جلســات ایــن کارگــروه 
کــه بــه پیشــنهاد وزیــر راه و شهرســازی تشــکیل 
و برگــزار شــد، قــرار شــد تــا ضمــن انجــام 
ــر طــرح مســکن  بررســی های الزم از ســوی دفت
مهــر ایــن وزارتخانــه میــزان اعتبــارات الزم بــرای 
اتمــام و تحویــل تمامــی واحدهــای مســکن مهــر 
در ســطح کشــور بــه همــراه خدمــات روبنایــی و 
زیربنایــی در کارگــروه اعــالم و بــه دولــت ارجــاع 

شــود. 
به دســت آمده  رقــم  مســوول  مقــام  ایــن 
براســاس مطالعــات انجــام شــده در ســطح کشــور 
را ۱۱ هــزار میلیــارد تومــان اعــالم کــرد و گفــت: 
ــرای  ــان ب ــارد توم ــزار میلی ــغ ۴ ه ــن مبل از ای
خدمــات روبنایــی، ۴ هــزار میلیــارد تومــان بــرای 
ــای  ــرای طرح ه ــی ب ــی و مابق ــات زیربنای خدم
ــل و...  ــوار حائ ــر، دی ــفالت معاب ــازی، آس آماده س
ــورت  ــه در ص ــت ک ــده اس ــه ش ــر گرفت در نظ
ــور  ــر کش ــکن مه ــده مس ــا پرون ــص قطع تخصی

ــد. ــد ش بســته خواه
او افــزود: برایــن اســاس طــی بررســی های انجــام 
ــا در ســال  ــرار شــد ت ــن جلســات ق شــده در ای
ــبرد  ــرای پیش ــان ب ــارد توم ــاری ۱۰۰۰ میلی ج
ــه ۷۰۰  ــود ک ــاص داده ش ــی از کار اختص بخش

ــی  ــات زیربنای ــرای خدم ــان آن ب ــارد توم میلی
بــه وزارت نیــرو و ۳۰۰ میلیــارد تومــان بــه شــهر 
جدیــد پردیــس ارائــه خواهــد شــد. به گفتــه وی، 
طبــق تصمیمــات اخــذ شــده قــرار اســت مبلــغ 
ــای  ــام پروژه ه ــرای انج ــان ب ــارد توم ۴۰۰ میلی
مهــر  مســکن  ســایت های  در  آماده ســازی 
سراســر کشــور بــه وزارت راه و شهرســازی تعلــق 

گیــرد.
مهرآبــادی خاطرنشــان کــرد: بــا توجــه بــه قانــون 
ــرر  ــات مق ــن جلس ــن در ای ــاماندهی همچنی س
شــد تــا دســتگاه های متولــی هریــک مســوولیت 
تامیــن خدمــات مربــوط بــه حــوزه خــود را 
پذیرفتــه تــا همــه فشــارها در آماده ســازی 
ــر دوش وزارت راه و  ــر ب ــکن مه ــایت های مس س
شهرســازی نباشــد کــه امیدواریــم مجموعــه ایــن 
تصمیمــات در دولــت مطــرح و باعــث پیشــرفت 

ــود.  ــده ش ــی مان ــای باق ــر پروژه ه ــه بهت هرچ
طــرح  در  شهرســازی  و  راه  وزیــر  قائم مقــام 
مســکن مهــر بــا بیــان اینکــه طبــق برنامه ریــزی 
ــده مســکن مهــر  ــا پرون ــا داشــتیم ت گذشــته بن
ــم،  ــاری ببندی ــال ج ــان س ــا پای ــتان را ت ۱۲ اس
ــه دلیــل وجــود  گفــت: متاســفانه ایــن برنامــه ب
ــی،  ــات روبنای ــش خدم ــده در بخ ــکالت عم مش
کار  کــه  مناطقــی  آماده ســازی  و  زیربنایــی 
ــود،  ــیده ب ــام رس ــه اتم ــان ب ــاخت واحدهایش س

ــد. ــق نش ــده و محق ــالل ش ــار اخت دچ
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رویدادهــا

خبر هـــا

حاکــم دبــی طــرح اســتراتژیک »دبــی 
بــدون کاغــذ« را روز دوشــنبه ۵ فوریــه 

هفتــه جــاری افتتــاح کــرد.

شــیخ حمــدان بــن محمــد بــن رشــید آل 
مکتــوم،  ولیعهــد و رئیــس شــورای اجرایــی دبــی 
روز دوشــنبه، در طــی بازدیــد از دفتــر  دیتابیــس 
 Dubai«  »دبــی ، »اســتراتژی بــدون کاغــذ دبــی
ــرد. در  ــدازی ک Paperless Strategy«     را راه ان
ایــن دیــدار شــیخ حمــدان بــا دبیــر کل شــورای 
ــد.  ــراه ش ــتی هم ــداهلل آل بس ــی عب ــی دب اجرای
اســتراتژی جدیــد بــا دیــدگاه وی، شــیخ محمــد 
ــن رشــید آل مکتــوم، معــاون رئیــس جمهــور  ب
و نخســت وزیــر امــارات متحــده عربــی و حاکــم 
دبــی، بــه منظــور تبدیــل دبــی بــه یــک »شــهر 

هوشــمند کامــل«، مطابقــت دارد. 
ــاهد  ــروز ش ــه ام ــت: »آنچ ــدان گف ــیخ حم ش
ــیر  ــری در مس ــف دیگ ــه عط ــتیم، نقط آن هس
ــمندانه  ــاوری هوش ــوی فن ــه س ــی ب ــت دب حرک
ــم  ــی، چش ــذ دب ــدون کاغ ــتراتژی ب ــت.« اس اس
انــداز رهبــری مــا را بــرای یــک دولــت هوشــمند 
کــه فــن آوری هــای پیشــرفته را بــرای ســاخت 
یــک چارچــوب قانونــی کامــال الکترونیــک دولتی 
ــه  ــه برنام ــت ک ــک دول ــد، و ی ــی ده تشــکیل م
ــاه  ــن رف ــرای تامی ــتراتژیک ب ــع و اس ــای جام ه
ــود را  ــع خ ــد و جوام ــی کن ــم م ــردم را فراه م

بــرای تطابــق بــا الزامــات شــهرهای آینــده آمــاده 
مــی کنــد.«  شــیخ حمــدان خاطــر نشــان کــرد: 
»پــس از ســال ۲۰۲۱، هیــچ کارمنــد یا مشــتری 
ــذی  ــناد کاغ ــاپ اس ــه چ ــازی ب ــی نی ــت دب دول
ــدگاه  ــده دی ــن نشــان دهن ــد.« »ای ــته باش نداش
کلــی مــا بــرای نقــش ما بــه عنوان انســان اســت، 
نــه تنهــا در برابــر دبــی، بلکــه در برابــر جهــان به 
ــی  ــدون کاغــذ دب ــوان یــک کل. اســتراتژی ب عن
نیــاز بــه بیــش از یــک میلیــارد کاغــذ ســاالنه که 
امــروز در معامــالت دولتــی مــورد اســتفاده قــرار 

ــرد.«  مــی گیــرد را از بیــن مــی ب
در همیــن حــال، دکتــر آیشــا بنیــت بوتــی بنــی 
ــا در  ــت: »م ــی، گف ــر دب ــر کل دفت ــیر، مدی بش
ــد  ــت بلن ــام ماموری ــال انج ــر در ح ــال حاض ح
ــن  ــق تری ــه موف ــی ب ــل دب ــرای تبدی ــه ب پروازان
شــهر هوشــمندانه در جهان هســتیم - و در زمان 
رکــوردی، بــه عنــوان بخشــی از تــالش هــای مــا 
ــه ایمــن و کارآمــد کــه  ــان از تجرب ــرای اطمین ب
بــه نیازهــا و انتظــارات ســاکنان و بازدیدکنندگان 
دبــی پاســخ مــی دهــد، مــا در Smart Dubai بــه 
طــور مــداوم پــروژه هــا و خدمــات جســورانه ای 

را معرفــی مــی کنیــم.

دبی بدون کاغذ
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ــران  ــازان ای ــری انبوه س ــالس سراس ــن اج ــان در نهمی مظاهری
مطــرح کــرد: معــاون مســکن و ســاختمان وزارت راه و شهرســازی 
ضمــن حضــور در نهمیــن اجــالس سراســری انبــوه ســازان ایــران 
کــه در ســالن قلــم کتابخانــه ملــی 
ــی  ــت کنون ــد وضعی ــد رون ــزار ش برگ
مســکن را تشــریح کــرد و بــر روی تفاهم 
میــان دولــت و بخــش خصوصــی در امر 
ــا کنــون  مســکن تاکیــد کــرد و گفت:ت
کمتــر زمانــی بــوده تا مــا می توانســتیم 
در خصــوص مســائل مختلــف  مســکن 
میــان دولــت و بخــش خصوصــی و 
نهادهــای مرتبــط تفاهم داشــته باشــیم.

ــاختمان  ــکن و س ــاون مس ــدا مع در ابت
حامــد  شهرســازی  و  راه  وزارت 
ــنودی از  ــزار خش ــن اب ــان ضم مظاهری
ــری  ــالس سراس ــن اج ــور در نهمی حض
انبــوه ســازان ایــران اظهــار داشــت: 
ــوه  ــع انب ــم در جم ــه میتوانی ــا ک ــرای م ــت ب ــی اس ــن فرصت ای
ــائل  ــم و مس ــو کنی ــت و گ ــزان گف ــن عزی ــا ای ــور ب ــازان کش س
مرتبــط را درمیــان گذاریــم و مــی تــوان گفــت تــا کنــون 
ــن  ــا ای ــتیم ت ــی توانس ــا م ــه م ــت ک ــوده اس ــی ب ــر زمان کمت
ــت و  ــان دول ــکن می ــف  مس ــائل مختل ــوص مس ــدازه در خص ان
ــیم . ــته باش ــم داش ــط تفاه ــای مرتب ــی و نهاده ــش خصوص بخ

وی در ادامــه بــه نمونــه ای از ایــن تفاهــم بخــش هــای مختلــف 
در امــر مســکن اشــاره کــرد و گفــت: بــرای نمونــه مــی تــوان بــه 
اصــالح قانــون پیــش فــروش آپارتمــان اشــاره کــرد کــه متاســفانه 
قانــون کنونی در وضعیــت نامطلوبی قرار داشــت و آن متن متوقف 
ــون فــروش  شــد و خوشــبختانه متــن پیــش نویــس اصــالح قان
آپارتمــان بــا باالتریــن توافــق میــان دولــت و انبــوه ســازان تهیــه 
و اکنــون در مجلــس شــورای اســالمی در حــال پیگیــری اســت.

ــهری ــازهای ش ــاخت و س ــف در س ــای مختل ــی فرصت ه بررس

مظاهریــان در ادامــه بــه تشــریح وضعیــت ســاخت و ســاز 
مســکن در شــهرها پرداخــت پرداخــت و گفــت: موضوعــی کــه 

ــه تشــریح  ــم ب ــته ه ــم و در گذش ــروز مطــرح کن ــتدارم ام دوس
ــته  ــی داش ــه نگاه ــت ک ــه ام آن اس ــی از آن پرداخت ــش های بخ
ــاخت  ــرای س ــی ب ــت های ــه فرص ــون چ ــه اکن ــه اینک ــیم ب باش
ــم  ــروری خواه ــر م ــن ام ــرای ای ــم ب ــهری داری ــازهای ش و س
ــان  ــور و در پای ــکن در کش ــت مس ــرایط و وضعی ــه ش ــتم ب داش
بــه فرصــت هــای پیشــرو در ایــن امــر خواهــم پرداخــت.

ــاز  ــاخ و س ــت در س ــهم دول ــر و س ــکن مه ــش مس ــه نق وی ب
کشــور نیــز اشــاره کــرد و اظهــار داشت:بخشــی از واقعیــت 
ــکن  ــرح مس ــه ط ــود آنک ــا وج ــه ب ــت ک ــکن آن اس ــای مس ه
ــت در  ــروژه مســکن کشــور بودامــا ســهم دول ــن پ مهــر بزرگتری
ســاخت و ســاز بیــن ۰.۵  تــا ۳ درصــد بــوده و  از طــرف دیگــر 
ســهم مســکن از اشــتغال کشــور بــه حــدود ۱۲درصــد میرســد 
ــور دارد .  ــرمایه در کش ــکیل س ــادی در تش ــهم زی ــکن س و مس

ــی بخــش  ــار کم ــه آم ــه ب ــاختمان در ادام ــاون مســکن و س مع
مســکن اشــاره داشــت و گفــت:  اگــر بخواهیــم بــه  آمــار کمــی 
ــز  ــماری و مرک ــات سرش ــاس اطالع ــه براس ــکن ک ــش مس بخ
ــنی  را از  ــر روش ــیده  و توانســته تصوی ــا رس ــه دســت م ــار ب آم
ــرای شــما  ــن اعــداد ب ــه دهــد و ای ــه مــا ارائ وضعیــت مســکن ب
ــی  ــم اســت نگاه ــدادی مه ــذاران بخــش مســکن اع ســرمایه گ
داشــته باشــیم بایــد گفــت کــه مــا اکنــون در کشــور ۲۴میلیــون 
خانــوار داریــم کــه بعــد خانــوار حــدود  ۳.۳ درصداســت و  
ــه ســه و نیــم درصــد رســیده و  ــوار ب حتــی در روســتا بعــد خان
ــوار روســتایی هــم دارای دو  ایــن نشــان میدهــد کــه دیگــر خان
فرزنــد نیســت و ایــن تحــول جمعیتــی اســت کــه موضــوع  آن 
ــد در جلســات دیگــر روی آن بحــث شــود . مفصــل اســت و بای

وی همچنیــن آمــاری در خصــوص  تعــداد خانــه هــای خالــی و 
ــه  ــه کــرد افــزود: تعــداد خان ــه هــای دوم در کشــور نیــز ارائ خان
هــای خالــی براســاس همیــن آمــار ۲ میلیــون و 6۰۰ هــزار واحــد 
ــون واحــد مســکونی اســت  ــز ۲ میلی ــای دوم نی ــداد خانه ه و تع
و منظــور از خانــه هــای خالــی یعنــی خانــه هایــی کــه ســاخته 
ــای دوم  ــه اســت و خانه ه ــروش نرفت ــه ف ــفانه ب ــا متاس شــده ام
ــتفاده  ــاه اس ــر از 6 م ــکونی کمت ــد مس ــه از آن واح ــی اینک یعن
می شــود ماننــد ویــال هایــی کــه در شــمال ســاخته شــده اســت .

مظاهریــان بــا اشــاره بــه اینکــه ســود حاشــیه ی بخــش مســکن 
بــاال بــوده اســت گفــت:  اگــر تعــداد موجــودی کنونــی مســکن و 
تعــداد خانــوار را جمــع بزنیــم  مشــاهده میکنیــم کــه مــا در برابــر 
۲۴میلیــون خانــوار دارای  ۲۷میلیــون خانــه هســتیم و ایــن آمــار 
ظاهــرا نشــان مــی دهــد کــه  بیشــتر از تعــداد خانــوار دارای خانه 
هســتیم و مــی تــوان گفــت کــه انــگار تعداد مســکن های ســاخته 
شــده بــه انــدازه کافــی بــوده اســت امــا واقعیتــی کــه وجــود دارد 
ــزار واحــد مســکونی  ــون و6۰۰ه ــداد ۲میلی ــه  تع ــن اســت ک ای
خالــی  را نبایــد جــزو ایــن آمــار لحــاظ کنیــم زیــرا ایــن خانــه 
هــا براســاس الگــوی مصــرف ســاخته نشــده انــد و درحقیقــت آن 
هــا تنهــا بــرای ســفته بــازی احــداث شــده  و در زمانــی ســاخته 
شــده انــد کــه ســود حاشــیه ی بخــش مســکن بســیارباال بــوده و 
در آن زمــان افــراد بــه عنــوان یــک کاالی اقتصــادی بــه مســکن 
ــر  ــذاری در ه ــرمایه گ ــان س ــذا در آن زم ــد ل ــی کردن ــگاه م ن
ــود .  ــی ب ــزوده باالی ــد ارزش اف ــاز دارای تولی ــاخت و س ــر س مت

ــی  ــکونی خال ــد مس ــزار واح ــون و 6۰۰ه ــن ۲میلی وی همچنی
ــن  ــی ای ــا بررس ــت و افزود:ب ــس دانس ــای لوک ــه ه ــزو خان را ج
خانــه هــای خالــی متوجــه مــی شــویم کــه بخــش عمــده ای از 
ــروش نرســیده   ــه ف ــه ب ــه هــای لوکســی هســتند ک ــا خان آن ه
ــد  ــال خری ــه دنب ــه ب ــری ک ــد قش ــترس خری ــارج از دس و خ
خانــه بــه عنــوان یــک کاالی مصرفــی بــوده قــرار گرفتــه اســت 
بنابرایــن بایــد آن هــا را از آمــار خریــد مســکن جداکنیــم.

معــاون مســکن و ســاختمان وزیــر راه و شهرســازی در ادامــه  بــه 
تحــول چنــد دهــه اخیــر بخــش مســکن اشــاره کــرد و اظهــار 
داشــت: بنابرایــن آمــار واقعــی نشــان می دهــد کــه بــه ازای هــر 
ــا  ــه ۱۰۰ت ــن فاصل ــوار هســتیم  و ای ــه  دارای ۱۰۴ خان ۱۰۰ خان
۱۰۴ خانــه نشــان دهنــده ی تقاضــای بلقوه ای اســت کــه در بازار 
وجــود دارد و ایــن را نبایــد نادیــده گرفــت کــه تحــول بزرگــی در 
ــوع  ــان وق ــاده اســت  و در زم ــاق افت ــه اتف ــار ده ــن چه طــی ای
ــود  ــوار وج ــه ۱۲6 خان ــر ۱۰۰ خان ــه ازای ه ــالمی ب ــالب اس انق
داشــته لــذا تــالش هــای گســترده ای صــورت گرفتــه و مــا االن 
شــاخص هــای موجــودی مســکن مــان  افزایش پیــدا کرده اســت.

وی در ادامــه بــه افــق آینــده ده ســاله بــازار مســکن اشــاره کــرد و  
گفــت : اگــر قــرار باشــد برنامــه ریزی داشــته باشــیم کــه بدانیم در 

نهمین اجالسیه 
سراسری 
انبوه سازان ایران

نهمیــن اجــالس سراســری انبــوه ســازان ایــران کــه در ســالن قلــم کتابخانــه ملــی 
ــای  ــون انجمن ه ــت کان ــه هم ــه ب ــاالنه ک ــت س ــن نشس ــد. در ای ــزار ش برگ
ــود، شــماری از مســئولین  انبوه ســازان اســتان های سراســر کشــور برنامه ریــزی شــده ب
و کارشناســان بخش هــای خصوصــی، عمومــی و دولتــی در حــوزه مســکن حضــور فعالــی 

داشتند. در ادامه گزارش این نشست را از نگاه خبرنگار»تین نیوز«  می خوانیم.

   دومین همایش هم اندیشی 
تشکل های هم  سو برای تعامل با اتاق 
بازرگانی تهران برگزار شد.به گزارش 
خبرنگار تین نیوز در این جلسه تعداد 

زیادی از فعاالن بخش خصوصی حضور داشتند 
که به اتفاق به »ما« شدن برای رسیدن به 

اهداف پارلمان خصوصی تاکید کردند .داود آدینه 
دبیر این هم اندیشی در ابتدای جلسه گفت؛ 
تعدادی از تشکل ها به این نشست دعوت 

شدند که از نزدیک با مسایل بخش خصوصی 
آشنا بودند.
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آینــده چــه اتفاقاتــی خواهــد افتــاد، بایــد گفــت در ده ســال پیش 
رو ۲۴ میلیــون خانوارفعلــی مــا  به ۲۹ میلیون خانــوار   و جمعیت 
شــهر نشــین از ۷۴ درصــد فعلــی بــه ۷۹ درصــد خواهد رســید ، و 
رونــد شهرنشــینی مــا ادامه پیــدا خواهد کــرد و در ســال ۱۴۰۵ما 
ــای  ــه گوی ــت ک ــم داش ــین خواهی ــد شهرنش ــدود ۷۹درص ح
وضعیــت شــهرها آن زمــان خواهــد بود.امــا این نشــان دهنــده آن 
نیســت کــه شــهرهای مــا ایــده آل شــده اســت بلکــه گویــای آن 
اســت کــه مشــکالت در چــه بخــش هایــی اتفــاق خواهــد افتــاد.

مظاهریــان در خصــوص برنامــه ریــزی و نحــوه  تامیــن مســکن 
خانوارهــا تــا ســال ۱۴۰۵ اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه پیشــبینی 
ــن  ــرای ای ــه ب ــادی  ک ــعه اقتص ــه توس ــادی و برنام ــد اقتص رش
امــر تنظیــم شــده و افزایــش قــدرت خریــد خانــوار ایــن امــکان 
فراهــم مــی شــود کــه آن کاالهــای لوکســی کــه ســاخته شــده 
ــی از آن  ــود نیم ــردم نب ــرای اقشــار م ــد ب ــل خری ــی قاب ــود ول ب
هــا میتوانــد وارد بــازار شــود و بــه ایــن هــا اگــر نیــاز بــه مســکن 
را اضافــه کنیــم مــی شــود حــدود ۵ میلیــون خانــه جدیــد  لــذا 
بایــد پنــج میلیــون خانــه جدیــد تولیــد کنیــم کــه حــدود ۱.۳ 
ــن  ــی تامی ــای خال ــروش خانه ه ــق ف ــم از طری ــه ه ــون خان میلی
خواهــد شــد . حــدود ۳.8 میلیــون نیــاز بــه نوســازی داریــم، پــس 
ــق ۱۰ ســاله ۹ میلیــون مســکن تامیــن شــود. ــک اف ــد در ی بای

وی بــه تــوان اقتصــادی خانوارهــای شــهری اشــاره کــرد و گفــت: 
آنچــه کــه مهــم اســت تــوان  اقتصــادی خانوارهــای شــهری اســت 
و در خصــوص دهــک هــا بایــد گفــت کــه در ایــن ده دهــک کــه 
وشــرایط جامعــه و تــوان اقتصــادی ما که نشــان میدهــد و در واقع 
بــه ســه بخــش تقســیم شــده کــه شــامل   ســه دهــک اول جامعه 
کــه میتــوان بــا آن خط فقــر جامعه را مشــخص کنیــم و دو دهک 
بــاال و ســه دهــک پایینــی اســت و حــال ایــن ســوال طــرح مــی 
شــود کــه  وظیفــه دولــت چیســت؟ در واقــع ایــن تصویــر بــه مــا 
مــی گویــد کــه  دو دهــک بــاال می تواننــد مســکن خــود را تامیــن 
کننــد. دهــک هــای میانــی احتیــاج بــه کمــک دولــت دارنــد، امــا 
دهک هــای پاییــن کســانی هســتند کــه دولــت در قبــال تامیــن 
ــرد. ــده بگی ــر عه ــد آن را ب ــت و بای ــئول اس ــا مس ــکن آنه مس

ــرای  ــت ب ــاون مســکن و ســاختمان  درخصــوص  طــرح دول مع
دهــک هــای میانــی، افــزود: تشــکیل صنــدوق پــس انداز مســکن 

یکــم بــا همــه مقیاس هــا طــرح موفقی بــوده اســت، تاکنــون بیش 
ــد و  ــذاری کرده ان ــدوق ســپرده گ ــن صن ــر در ای ــزار نف از ۳6۰ ه
شــش هــزار میلیــارد تومــان در ایــن صنــدوق ذخیره شــده اســت.

ــان همچنیــن هــدف برنامــه ششــم توســعه را نوســازی   مظاهری
بافت هــای ناکارآمــد دانســت و اظهــار داشــت: بایــد گفــت 
ــازی  ــادی نوس ــردش اقتص ــان گ ــارد توم ــزار میلی ــه ۱۲۳ ه ک
ــن  ــی ای ــای تحقق ــود و  ابزاره ــد ب ــد خواه ــای ناکارآم بافت ه
طــرح بــر عهــده ســه بخــش اســت کــه دولــت ۳۱ درصــد، بخــش 
خصوصــی ۳۹ و شــهرداری هــا ۳۰ درصــد را بــر عهــده می گیرنــد.

ــه  ــازی در ادام ــر راه و شهرس ــاختمان وزی ــکن و س ــاون مس مع
افــزود:  حــال چگونــه   در مــدت  پنــج ســال نوســازی ۵۰ درصــد 
از بافت هــای فرســوده و ناکارآمــد محقــق خواهــد شــدباید گفــت 
کــه   بــرای ایــن هــدف الزاماتــی وجــود خواهــد داشــت  کــه از 
جملــه آنهــا رســیدگی بــه قانــون ســاماندهی، حمایــت از توســعه 
ــدوق  ــل صن ــان از مح ــارد توم ــاص ۴۱۵۰ میلی ــران و اختص گ
توســعه ملــی و منابــع تولیــد اشــتغال قانــون بودجه ۱۳۹۷ اســت.

ــکن  ــازار مس ــی ب ــق واقع ــا رون ــرای  ت ــت ب ــالش دول ــام ت تم

ــال  ــی س ــکن ط ــازار مس ــود  ب ــه  رک ــان ب ــن مظاهری همچنی
ــر  ــت ب ــالش دول ــام ت ــت : تم ــرد و گف ــاره ک ــته اش ــای گذش ه
ــه  ــا توج ــد و ب ــی باش ــکن واقع ــازار مس ــق ب ــا رون ــود ت ــن ب ای
ــذا  ــت. ل ــه اس ــش یافت ــه ۳.۳ کاه ــوار ب ــد خان ــه  بع ــه اینک ب
ــود  ــر وج ــدود ۷۰ مت ــراژ ح ــا مت ــی ب ــکن حداقل ــه مس ــاز ب نی
باشــد. ایرانــی  تــوان خانوارهــای  بــا  دارد  کــه متناســب 

ــار  ــکن، اظه ــازار مس ــه ب ــت ۱۰ ماه ــا  وضعی ــه ب وی  در رابط
کــرد: در طــی ۱۰ مــاه گذشــته در شــهر تهــران تعــداد 
ــه  ــش یافت ــد افزای ــت 8.۲ درص ــا ۱۲.۵ و قیم ــه ه ــه نام موبای
اســت. حجــم ریالــی بــازار مســکن نیــز ۳۰ درصــد رشــد 
داشــته اســت و تعــداد پروانه هــای ســاختمانی ۵.۴ درصــد 
ــازار  ــه ب ــد ک ــان می ده ــن نش ــت و ای ــرده اس ــدا ک ــش پی افزای
مســکن بــه آرامــی در حــال  حرکــت اســت و خوشــحال 
ــود. ــم نمی ش ــار تالط ــه دچ ــرا ک ــت، چ ــه آرام اس ــتیم ک هس

ــال  ــکن در س ــازار مس ــی ب ــوص  پیش بین ــان در خص وی در پای
آینــده، گفــت : افزایــش قیمــت مســکن حــدود نــرخ تــورم خواهد 
بــود لــذا  اگــر کمتــر از آن باشــد ســازندگان مســکن وارد ســاخت 

و ســاز نمی شــوند و اگــر بیشــتر باشــد 
ــرد  ــه می گی ــردم فاصل ــد م ــوان خری ــا ت ب
بنابرایــن  مــا آینــده روشــنی را بــرای مســکن 
پیشــبینی مــی کنیــم و آن  بــا تالطــم 
ســرمایه گذاری  بــرای  آمادگــی  و  کمتــر 
در بخــش مســکن همــراه خواهــد بــود.

 رئیــس کانــون سراســری انبــوه ســازان 
ــه  ــی ب ــش خصوص ــرد؛ بخ ــرح ک ــران مط ای
دنبــال اصــالح قوانیــن بخــش مســکن اســت

ــری  ــون سراس ــس کان ــر رئی ــید برزگ جمش
ــری  ــالس سراس ــران در اج ــازان ای ــوه س انب
ــی  ــه ط ــان این ک ــا بی ــران ب ــازان ای انبوه س
چهــار دهه گذشــته برنامه هــای مدنظــر ما در 
حوزه مســکن انجام نشــده اســت، گفــت: باید 
دولــت بــه بخــش مســکن افتخــار کند کــه با 

وجــود چنیــن مشــکالتی همچنــان بــه کار خــود ادامــه می دهــد.

وی بــا بیــان اینکــه بعــد از وقــوع زلزلــه رودبــار و بــم مســئوالن 
مســکن بــه فکــر نوســازی بافت هــای فرســوده در بخــش 
ــل  ــه دلی ــی ب ــام مهندس ــازمان نظ ــت: س ــد، گف ــکن افتادن مس
نوســازی بافت هــای فرســوده تشــکیل شــد و مشــارکت بخــش 
ــت. ــرار گرف ــویق ق ــورد تش ــوزه م ــن ح ــز در ای ــی نی خصوص

جابجایــی[ بــرای  کشــیدن  و  ]کلیــک 

برزگــر بــا بیــان اینکــه ســاخت واحدهــای مســکونی بــا روش هــا و 
الگوهــای جدیــد بــرای شــهروندان آغــاز شــده اســت، افــزود: بعــد 
ــم  ــکل ها افتاده ای ــاد تش ــر ایج ــه فک ــه ب ــال ها ک ــت س از گذش
و امــور مربــوط بــه بخــش مســکن بــه بخــش خصوصــی 
واگــذار شــد بــه همیــن منظــور شــکل گیری انجن هــای 
انبــوه ســازی و تشــکل های فنــی و مهندســی شــروع شــد.

   دومین همایش هم اندیشی 
تشکل های هم  سو برای تعامل با 

اتاق بازرگانی تهران برگزار شد.به 
گزارش خبرنگار تین نیوز در این 

جلسه تعداد زیادی از فعاالن بخش 
خصوصی حضور داشتند که به اتفاق به 

»ما« شدن برای رسیدن به اهداف پارلمان 
خصوصی تاکید کردند .داود آدینه دبیر این 

هم اندیشی در ابتدای جلسه گفت؛ تعدادی 
از تشکل ها به این نشست دعوت شدند 
که از نزدیک با مسایل بخش خصوصی 

آشنا بودند.

win8.1
Sticky Note
مجددا ستون ها
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انبــوه  سراســری  کانــون  رئیــس 
ــا بیــان اینکــه تاکنــون  ــران ب ســازان ای
ــه  ــه بخــش خصوصــی ب تصدی گــری ب
ــزود:  ــداده اســت، اف شــکل واقعــی رخ ن
ــادی  ــچ اعتق ــئوالن هی ــفانه مس متأس
ــوز  ــد و هن ــی ندارن ــش خصوص ــه بخ ب
و  تصمیم گیری هــا  از  یــک  هیــچ  در 
بهبــود  فضــای  در  تصمیم ســازی ها 
کســب و کار و قوانیــن مربــوط بــه 
بخــش  نظــرات  از  مســکن  بخــش 
نمی کننــد. اســتفاده  خصوصــی 

ــال اصــالح  ــه دنب ــواره ب ــادآور شــد: بخــش خصوصــی هم وی ی
ــد  ــه کار بای ــت در نتیج ــکن اس ــوزه مس ــه ح ــوط ب ــن مرب قوانی
ــه ایــن بخــش واگــذار شــود و مــا می توانیــم ادعــا کنیــم کــه  ب
تــا بــه امــروز شــرکت های توســعه ای را توســعه نداده ایــم.

برزگــر بــا بیــان اینکــه بازآفرینــی شــهری چنــدی پیــش 
ــما  ــر ش ــه نظ ــزود: ب ــورد، اف ــد خ ــور کلی ــس جمه ــط رئی توس
بازســازی  بــه  نــرخ ســود ۲۰ درصــد می توانیــم  بــا  آیــا 
بافت هــای فرســوده و بازآفرینــی شــهری امیــدوار باشــیم؟

رئیــس کانــون سراســری انبــوه ســازان ایــران افــزود: ایــن موضــوع 
ــی در  ــون ریال ــه تاکن ــرا ک ــود چ ــیده ش ــا پرس ــد از بانک ه بای
ــه مســکن و بخــش خصوصــی داده نشــده اســت. ــن حــوزه ب ای

می شــود  سیاســت ها  ایــن  بــا  آیــا  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
بافت هــای فرســوده را بازســازی کــرد، گفــت: بــا شــعار و حــرف 
ــم. ــازی کنی ــالح و بازس ــوده را اص ــای فرس ــم بافت ه نمی توانی

برزگــر تأکیــد کــرد: رشــد صــد در صــدی انشــعابات آب و 
ــر  ــکن تأثی ــده مس ــام ش ــت تم ــر قیم ــع ب ــور قط ــه ط ــرق ب ب
ــربار  ــای س ــن هزینه ه ــرای تأمی ــن ب ــت بنابرای ــد گذاش خواه
مســکن مــا نیازمنــد بــه یــک متولــی خــاص هســتیم.

پایــان  در  ایــران  انبــوه ســازان  کانــون سراســری  رئیــس 
ــود فضــای کســب و کار و صنعــت ســاختمان  ــرای بهب گفــت: ب
بایــد مشــکالت و گره هــا را از ســر راه ایــن حــوزه برداریــم 
ــم. ــوده کنی ــای فرس ــازی بافت ه ــه بازس ــدام ب ــم اق ــا بتوانی ت

ــی  ــش بین ــداف پی ــق اه ــتای تحق ــن در راس ــای م ــه ه برنام
ــرفت و  ــرا، پیش ــعی در اج ــی س ــت؛ یعن ــنامه اس ــده در اساس ش
پیشــبرد اهــداف عالــی کانــون. بــه طــوری کــه بتوانیــم جایــگاه 
ــه حــد واقعــی خــود برســانیم. فکــر مــی کنــم کــه  ــون را ب کان
ایــن رویکــرد بهتریــن دفــاع از منافــع مشــروع همــکاران باشــد.

متاســفانه در کشــور مــا انبــوه ســازان آن ســرمایه کالن را بــرای 
شــهرک ســازی ندارنــد و برخــالف کشــورهایی مثــل ترکیــه، هیچ 
پشــتوانه ای از طریــق منابــع و بنــگاه هــای مالــی اقتصــادی از آنها 
نمــی شــود. در ترکیــه انبــوه ســازان قــرارداد اولیــه را بــا مالــک 
زمیــن مــی بندنــد، ســپس مقدمــات زیربنایــی را آماده مــی کنند 
و وارد ســاخت و ســاز مــی شــوند. بخشــی از آورده را خودشــان 
مــی آورنــد و بانــک صددرصــد مبلــغ را بــا شــرایط مشــخص بــه 
ازاری هــر واحــد بــا متراژهــای مختلــف پرداخــت می کنــد. یعنی 
ــا متقاضیــان  ــا بازپرداخــت ۱۰ ســاله مــی دهنــد ت تســهیالت ب
تــوان خریــد مســکن و پرداخــت اقســاط را داشــته باشــند.

مــا زمانــی مــی توانیــم شــهرک بســازیم کــه کلیــه ســرانه هــای 
مــورد نیــاز ســاکنان یــا خریــداران در آن مجموعــه فراهــم باشــد 
ــد. یکــی از مشــکالت  ــاه کنن و احســاس امنیــت و آرامــش و رف

مســکن مهــر همیــن عــدم پیــش بینی ســرانه هــای عمومــی بود.

ــه  ــز وزارتخان ــا و نی ــن انجمــن م ــی بی خوشــبختانه تعامــل خوب
راه و شهرســازی برقــرار شــده اســت. بــه عنــوان مثــال در حــوزه 
بافــت هــای فرســوده تفاهــم نامــه ای بــا معاونــت بافــت هــای بــه 
صــورت چهارجانبــه منعقــد شــده و قــرار اســت در ابتــدا درچنــد 
نقطــه درقالــب طــرح آزمایشــی اجرایــی شــود. بــه هــر حــال نگاه 
ــد  ــت فرســوده ناکارآم ــار باف ــزار هکت ــه ۷۰ ه ــن اســت ک ــا ای م
درکشــور وجــود دارد. برایــن اســاس مــا نمــی توانیــم در صنعــت 
ســاختمان صرفــا بــه دنبــال ســاخت و ســازهای شــهری برویــم. 
بــه اعتقــاد مــن بافــت هــای فرســوده ای کــه در حــال حاضــر در 
تمــام شــهرها و کالنشــهرها وجــود دارد، فرصــت بســیار خوبــی 
بــرای حــوزه ســاخت وســاز هســتند کــه البتــه بــا بــروز حــوادث 
ــه تهدیــد مــی  ــه ایــن بافــت هــا تبدیــل ب ــی نظیــر زلزل احتمال
ــی  ــل بســیار خوب ــال حاضــر تعام ــی در ح ــور کل ــه ط ــوند. ب ش
بیــن کانــون سراســری انبــوه ســازان و وزارتخانــه راه و شهرســازی 
ــل  ــه قف ــد ک ــدی بپذیرن ــای آخون ــر آق ایجــاد شــده اســت و اگ
مســکن بــه دســت انبــوه ســازان بــاز مــی شــود، در ایــن صــورت 
شــاید بتوانیــم شــاهد کاهــش مشــکالت حــوزه مســکن باشــیم.

ــش  ــه بخ ــت ب ــاد دول ــورت اعتم ــرد: در ص ــان ک وی خاطرنش
خصوصــی، ایــن بخــش بافت هــای ناکارآمــد موجــود را ظــرف ۵ 
ــرد. ــد ک ــا خواه ــن بافت ه ــه ســاکنان ای ــل ب ــاده تحوی ســال آم

یــک  دولــت  ســازان؛  انبــوه  دبیرکانــون 
نــداد فرســوده  بافــت  بــه  یارانــه  ریــال 

ــود  دبیــر کانــون سراســری انبــوه ســازان مســکن گفــت: قــرار ب
ــوده را  ــت فرس ــازی باف ــهیالت نوس ــود تس ــی از س ــت نیم دول
پرداخــت کنــد کــه تاکنــون یــک ریال هــم پرداخت نشــده اســت.

   دومین همایش هم اندیشی 
تشکل های هم  سو برای تعامل با اتاق 
بازرگانی تهران برگزار شد.به گزارش 
خبرنگار تین نیوز در این جلسه تعداد 

زیادی از فعاالن بخش خصوصی حضور داشتند 
که به اتفاق به »ما« شدن برای رسیدن به 

اهداف پارلمان خصوصی تاکید کردند .داود آدینه 
دبیر این هم اندیشی در ابتدای جلسه گفت؛ 
تعدادی از تشکل ها به این نشست دعوت 

شدند که از نزدیک با مسایل بخش خصوصی 
آشنا بودند.

win8.1
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ستون ها
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فرشــید پورحاجــت در حاشــیه دهمیــن اجــالس سراســری انبــوه 
ســازان مســکن در جمــع خبرنــگاران بــا بیــان اینکــه این تشــکل 
ــه شــمار مــی  ــد و عرضــه مســکن ب ــا نهــاد خصوصــی تولی تنه
رود، گفــت: مــا در کانــون سراســری انبــوه ســازان بــه دنبــال آن 
هســتیم تــا عــالوه بــر حضــور در بخــش سیاســتگذاری مســکن، 
خــود را بــه عنــوان بــازوی مشــورتی دولــت نیــز معرفــی کنیــم.

جابجایــی[ بــرای  کشــیدن  و  ]کلیــک 

ــال  ــد س ــت در چن ــذاری دول ــت گ ــه سیاس ــان اینک ــا بی وی ب
گذشــته بــه گونــه ای بــود کــه در امــور بخــش خصوصــی دخالت 
نکنــد، گفــت: در حــوزه بافــت فرســوده آنچــه تحت عنوان توســعه 
گــر مطــرح مــی شــود همــان بخــش خصوصــی اســت کــه الزمــه 
ــت. ــت اس ــری دول ــدی گ ــش تص ــت، کاه ــن سیاس ــرای ای اج

دبیر کانون سراســری انبوه ســازان اظهارداشــت: اگر قرار اســت در 
بافــت فرســوده برنامــه ریزی منســجم داشــته باشــیم، بایــد فضای 
کســب و کار تولیــد مســکن برای بخــش خصوصی نیز بهبــود یابد.

بــه گفتــه ایــن انبــوه ســاز مســکن هــرگاه بخــش عرضــه مســکن 
را در کنــار تقاضــای مســکن در برنامــه ریــزی هــا لحــاظ نکــرده 
ــت  ــرار اس ــر ق ــن اگ ــم. بنابرای ــده ای ــه ش ــش مواج ــا چال ــم ب ای
بســته مالــی تشــویقی بــرای حضــور بخــش خصوصــی در 
بهســازی بافــت فرســوده ارائــه دهــد، بایــد آن بســته بــه صــورت 
ــود. ــه ش ــی مواج ــش خصوص ــتقبال بخ ــا اس ــا ب ــوده ت ــژه ب وی

پورحاجــت یــادآور شــد: انبــوه ســازان در مــاه های گذشــته بســته 
هــای تشــویقی مالــی مــورد نظــر خــود را اعــالم کردنــد کــه در 
ایــن بســته پیشــنهاد شــده تــا ۲۵۰۰ میلیــارد تومــان از صنــدوق 
توســعه ملــی در بانــک عامــل بخش مســکن ســپرده گذاری شــود 

و بــه همیــن میــزان نیــز ایــن بانــک بــه ســپرده هــا اضافــه کنــد.

ــه  ــم هزین ــزم ه ــن مکانی ــرای ای ــا اج ــرد: ب ــان ک وی خاطرنش
تســهیالت بــرای تولیــد مســکن کاهــش مــی یابــد و هــم 
بــا اســتقبال بیشــتری از ســوی خریــداران مواجــه خواهــد 
ــت  ــه تمــام شــده تســهیالت در باف شــد. در حــال حاضــر هزین
ــود  ــرار ب ــه ق ــازان ۱8 درصــد اســت ک ــوه س ــرای انب ــوده ب فرس
ــا  ــد ام ــت کن ــه پرداخ ــورت یاران ــه ص ــی از آن را ب ــت نیم دول
ــت فرســوده،  ــه ســود تســهیالت باف ــم ب ــال ه ــک ری ــون ی تاکن
یارانــه تعلــق نگرفتــه اســت. همچنیــن بخــش خصوصــی 
هیــچ جایگاهــی در ســتاد ملــی بازآفرینــی شــهری نــدارد.

ایــن فعــال بخــش خصوصــی ســاخت و ســاز مســکن در خصوص 
ــازار مســکن اظهارداشــت: بــر اســاس پیــش بینــی هــا بعــد از  ب
شــهریور بــازار مســکن تحــرک بیشــتری داشــته اســت و در حــال 
حاضــر معامــالت پررنــگ تــر شــده اســت. اما مشــکلی کــه در این 
زمینــه وجــود دارد ایــن اســت کــه بــا توجــه بــه پاییــن تــر بــودن 
ریســک ســرمایه گــذاری در امــالک در تعــدادی از مناطــق تهران، 
تولیــد و عرضــه مســکن در ایــن مناطــق بیشــتر شــده و اســتقبال 
مــردم هــم افزایش داشــته اســت. در نتیجــه نظم عمومــی عرضه و 
تقاضــای مســکن در مناطــق مختلــف پایتخــت بهم خورده اســت.

پورحاجــت ادامــه داد: در برخــی از مناطــق تهــران رشــد قیمــت 
مســکن تــا ۲۵ درصــد از نــرخ تــورم باالتــر بــود و در برخــی دیگــر 
از مناطــق افزایــش قیمــت پاییــن تــر از تــورم عمومــی محاســبه 
مــی شــود کــه ایــن اتفــاق خوبــی بــرای اقتصــاد خواهــد افتــاد.

مســکن خریــد  اوراق  تســهیالت  ســقف  افزایــش 

ــره بانــک مســکن از افزایــش ســقف تســهیالت  عضــو هیأت مدی

اوراق خریــد مســکن خبــر داد و گفــت: امکان 
ــه  ــه از هفت ــده اســت ک ــم ش ــدی فراه جدی
آینــده دســتورالعمل آن اعــالم خواهــد شــد و 
طی آن به متقاضیــان اوراق ۱۰ میلیون تومان 
ــد. ــد ش ــپرده پرداخــت خواه ــدون س ــز ب نی

افزایــش تســهیالت اوراق مســکن بــه ۹۰ 
میلیــون ]کلیــک و کشــیدن بــرای جابجایی[

عضــو  انارکــی  رحیمــی  ابوالقاســم 
حاشــیه  در  مســکن  بانــک  هیأت مدیــره 
نهمیــن اجــالس سراســری انبــوه ســازان، در 
جمــع خبرنــگاران بابیــان ایــن مطلــب گفــت: 

ــد  ــاز و اوراق حق تقــدم یــک امــکان جدی در حــوزه ســپرده ممت
ــک مســکن فراهــم شــده اســت کــه دســتورالعمل آن  ــرای بان ب
ــد. ــد ش ــالغ خواه ــه شــعب اب ــه ب ــر هفت ــا آخ ــده و ت ــاده ش آم

وی بــا اشــاره بــه اینکــه متقاضیــان می تواننــد بــه شــعب مراجعــه 
کننــد، گفــت: اگــر متقاضیــان بــه صــورت انفــرادی بخواهنــد از 
اوراق مســکن اســتفاده کننــد، معــادل ۱۰ میلیــون تومــان نیــز 
ــن حســاب ســقف  ــا ای ــدون ســپرده پرداخــت خواهــد شــد، ب ب
ــاب  ــا احتس ــت، ب ــان اس ــون توم ــه 6۰ میلی ــران ک اوراق در ته
پرداخــت ۲۰ میلیــون تومــان جعالــه و ۱۰ میلیــون تومــان 
ــد  ــان می توانن ــیده و متقاضی ــان رس ــون توم ــه ۹۰ میلی ــر ب اخی
۹۰ میلیــون تومــان اوراق خریــد مســکن دریافــت کننــد.

رحیمــی انارکــی ادامــه داد: در مراکــز اســتان ها و شــهرهای 
بــاالی ۲۰ هــزار نفــر کــه ســقف وام ۵۰ میلیــون تومــان 
میلیــون   ۱۰ ایــن  بــا  حق تقــدم  اوراق  متقاضیــان  اســت، 
ــه  ــت وام جعال ــار دریاف ــد در کن ــپرده می توانن ــدون س ــان ب توم

   دومین همایش هم اندیشی 
تشکل های هم  سو برای تعامل با 

اتاق بازرگانی تهران برگزار شد.به 
گزارش خبرنگار تین نیوز در این 

جلسه تعداد زیادی از فعاالن بخش 
خصوصی حضور داشتند که به اتفاق به 

»ما« شدن برای رسیدن به اهداف پارلمان 
خصوصی تاکید کردند .داود آدینه دبیر این 

هم اندیشی در ابتدای جلسه گفت؛ تعدادی 
از تشکل ها به این نشست دعوت شدند 
که از نزدیک با مسایل بخش خصوصی 

آشنا بودند.
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پنجمیــن کنفرانــس ملــی پژوهش هــای کاربــردی در مهندســی 
ــگاه  ــن نمایش ــهری و چهارمی ــت ش ــاری و مدیری ــران معم عم
ــران در  ــتان ته ــاختمان اس ــکن و س ــازان مس ــی انبوه س تخصص
ســالن همایــش هــای بــرج میــالد  
ــی  ــت کنون ــد وضعی ــد. رون ــزار ش برگ
مســکن را تشــریح کــرد و بــر روی تفاهم 
میــان دولــت و بخــش خصوصــی در امر 
ــا کنــون  مســکن تاکیــد کــرد و گفت:ت
کمتــر زمانــی بــوده تا مــا می توانســتیم 
در خصــوص مســائل مختلــف  مســکن 
میــان دولــت و بخــش خصوصــی و 
نهادهــای مرتبــط تفاهم داشــته باشــیم.

ــاختمان  ــکن و س ــاون مس ــدا مع در ابت
حامــد  شهرســازی  و  راه  وزارت 
ــنودی از  ــزار خش ــن اب ــان ضم مظاهری
ــری  ــالس سراس ــن اج ــور در نهمی حض
انبــوه ســازان ایــران اظهــار داشــت: 
ــوه  ــع انب ــم در جم ــه میتوانی ــا ک ــرای م ــت ب ــی اس ــن فرصت ای
ــائل  ــم و مس ــو کنی ــت و گ ــزان گف ــن عزی ــا ای ــور ب ــازان کش س
مرتبــط را درمیــان گذاریــم و مــی تــوان گفــت تــا کنــون 
ــن  ــا ای ــتیم ت ــی توانس ــا م ــه م ــت ک ــوده اس ــی ب ــر زمان کمت
ــت و  ــان دول ــکن می ــف  مس ــائل مختل ــوص مس ــدازه در خص ان
ــیم . ــته باش ــم داش ــط تفاه ــای مرتب ــی و نهاده ــش خصوص بخ

وی در ادامــه بــه نمونــه ای از ایــن تفاهــم بخــش هــای مختلــف 
در امــر مســکن اشــاره کــرد و گفــت: بــرای نمونــه مــی تــوان بــه 
اصــالح قانــون پیــش فــروش آپارتمــان اشــاره کــرد کــه متاســفانه 
قانــون کنونی در وضعیــت نامطلوبی قرار داشــت و آن متن متوقف 
ــون فــروش  شــد و خوشــبختانه متــن پیــش نویــس اصــالح قان
آپارتمــان بــا باالتریــن توافــق میــان دولــت و انبــوه ســازان تهیــه 
و اکنــون در مجلــس شــورای اســالمی در حــال پیگیــری اســت.

ــهری ــازهای ش ــاخت و س ــف در س ــای مختل ــی فرصت ه بررس

مظاهریــان در ادامــه بــه تشــریح وضعیــت ســاخت و ســاز 
مســکن در شــهرها پرداخــت پرداخــت و گفــت: موضوعــی کــه 

ــه تشــریح  ــم ب ــته ه ــم و در گذش ــروز مطــرح کن ــتدارم ام دوس
ــته  ــی داش ــه نگاه ــت ک ــه ام آن اس ــی از آن پرداخت ــش های بخ
ــاخت  ــرای س ــی ب ــت های ــه فرص ــون چ ــه اکن ــه اینک ــیم ب باش
ــم  ــروری خواه ــر م ــن ام ــرای ای ــم ب ــهری داری ــازهای ش و س
ــان  ــور و در پای ــکن در کش ــت مس ــرایط و وضعی ــه ش ــتم ب داش
بــه فرصــت هــای پیشــرو در ایــن امــر خواهــم پرداخــت.

ــاز  ــاخ و س ــت در س ــهم دول ــر و س ــکن مه ــش مس ــه نق وی ب
کشــور نیــز اشــاره کــرد و اظهــار داشت:بخشــی از واقعیــت 
ــکن  ــرح مس ــه ط ــود آنک ــا وج ــه ب ــت ک ــکن آن اس ــای مس ه
ــت در  ــروژه مســکن کشــور بودامــا ســهم دول ــن پ مهــر بزرگتری
ســاخت و ســاز بیــن ۰.۵  تــا ۳ درصــد بــوده و  از طــرف دیگــر 
ســهم مســکن از اشــتغال کشــور بــه حــدود ۱۲درصــد میرســد 
ــور دارد .  ــرمایه در کش ــکیل س ــادی در تش ــهم زی ــکن س و مس

ــی بخــش  ــار کم ــه آم ــه ب ــاختمان در ادام ــاون مســکن و س مع
مســکن اشــاره داشــت و گفــت:  اگــر بخواهیــم بــه  آمــار کمــی 
ــز  ــماری و مرک ــات سرش ــاس اطالع ــه براس ــکن ک ــش مس بخ
ــنی  را از  ــر روش ــیده  و توانســته تصوی ــا رس ــه دســت م ــار ب آم
ــرای شــما  ــن اعــداد ب ــه دهــد و ای ــه مــا ارائ وضعیــت مســکن ب
ــی  ــم اســت نگاه ــدادی مه ــذاران بخــش مســکن اع ســرمایه گ
داشــته باشــیم بایــد گفــت کــه مــا اکنــون در کشــور ۲۴میلیــون 
خانــوار داریــم کــه بعــد خانــوار حــدود  ۳.۳ درصداســت و  
ــه ســه و نیــم درصــد رســیده و  ــوار ب حتــی در روســتا بعــد خان
ــوار روســتایی هــم دارای دو  ایــن نشــان میدهــد کــه دیگــر خان
فرزنــد نیســت و ایــن تحــول جمعیتــی اســت کــه موضــوع  آن 
ــد در جلســات دیگــر روی آن بحــث شــود . مفصــل اســت و بای

وی همچنیــن آمــاری در خصــوص  تعــداد خانــه هــای خالــی و 
ــه  ــه کــرد افــزود: تعــداد خان ــه هــای دوم در کشــور نیــز ارائ خان
هــای خالــی براســاس همیــن آمــار ۲ میلیــون و 6۰۰ هــزار واحــد 
ــون واحــد مســکونی اســت  ــز ۲ میلی ــای دوم نی ــداد خانه ه و تع
و منظــور از خانــه هــای خالــی یعنــی خانــه هایــی کــه ســاخته 
ــای دوم  ــه اســت و خانه ه ــروش نرفت ــه ف ــفانه ب ــا متاس شــده ام
ــتفاده  ــاه اس ــر از 6 م ــکونی کمت ــد مس ــه از آن واح ــی اینک یعن
می شــود ماننــد ویــال هایــی کــه در شــمال ســاخته شــده اســت .

مظاهریــان بــا اشــاره بــه اینکــه ســود حاشــیه ی بخــش مســکن 
بــاال بــوده اســت گفــت:  اگــر تعــداد موجــودی کنونــی مســکن و 
تعــداد خانــوار را جمــع بزنیــم  مشــاهده میکنیــم کــه مــا در برابــر 
۲۴میلیــون خانــوار دارای  ۲۷میلیــون خانــه هســتیم و ایــن آمــار 
ظاهــرا نشــان مــی دهــد کــه  بیشــتر از تعــداد خانــوار دارای خانه 
هســتیم و مــی تــوان گفــت کــه انــگار تعداد مســکن های ســاخته 
شــده بــه انــدازه کافــی بــوده اســت امــا واقعیتــی کــه وجــود دارد 
ــزار واحــد مســکونی  ــون و6۰۰ه ــداد ۲میلی ــه  تع ــن اســت ک ای
خالــی  را نبایــد جــزو ایــن آمــار لحــاظ کنیــم زیــرا ایــن خانــه 
هــا براســاس الگــوی مصــرف ســاخته نشــده انــد و درحقیقــت آن 
هــا تنهــا بــرای ســفته بــازی احــداث شــده  و در زمانــی ســاخته 
شــده انــد کــه ســود حاشــیه ی بخــش مســکن بســیارباال بــوده و 
در آن زمــان افــراد بــه عنــوان یــک کاالی اقتصــادی بــه مســکن 
ــر  ــذاری در ه ــرمایه گ ــان س ــذا در آن زم ــد ل ــی کردن ــگاه م ن
ــود .  ــی ب ــزوده باالی ــد ارزش اف ــاز دارای تولی ــاخت و س ــر س مت

ــی  ــکونی خال ــد مس ــزار واح ــون و 6۰۰ه ــن ۲میلی وی همچنی
ــن  ــی ای ــا بررس ــت و افزود:ب ــس دانس ــای لوک ــه ه ــزو خان را ج
خانــه هــای خالــی متوجــه مــی شــویم کــه بخــش عمــده ای از 
ــروش نرســیده   ــه ف ــه ب ــه هــای لوکســی هســتند ک ــا خان آن ه
ــد  ــال خری ــه دنب ــه ب ــری ک ــد قش ــترس خری ــارج از دس و خ
خانــه بــه عنــوان یــک کاالی مصرفــی بــوده قــرار گرفتــه اســت 
بنابرایــن بایــد آن هــا را از آمــار خریــد مســکن جداکنیــم.

معــاون مســکن و ســاختمان وزیــر راه و شهرســازی در ادامــه  بــه 
تحــول چنــد دهــه اخیــر بخــش مســکن اشــاره کــرد و اظهــار 
داشــت: بنابرایــن آمــار واقعــی نشــان می دهــد کــه بــه ازای هــر 
ــا  ــه ۱۰۰ت ــن فاصل ــوار هســتیم  و ای ــه  دارای ۱۰۴ خان ۱۰۰ خان
۱۰۴ خانــه نشــان دهنــده ی تقاضــای بلقوه ای اســت کــه در بازار 
وجــود دارد و ایــن را نبایــد نادیــده گرفــت کــه تحــول بزرگــی در 
ــوع  ــان وق ــاده اســت  و در زم ــاق افت ــه اتف ــار ده ــن چه طــی ای
ــود  ــوار وج ــه ۱۲6 خان ــر ۱۰۰ خان ــه ازای ه ــالمی ب ــالب اس انق
داشــته لــذا تــالش هــای گســترده ای صــورت گرفتــه و مــا االن 
شــاخص هــای موجــودی مســکن مــان  افزایش پیــدا کرده اســت.

وی در ادامــه بــه افــق آینــده ده ســاله بــازار مســکن اشــاره کــرد و  
گفــت : اگــر قــرار باشــد برنامــه ریزی داشــته باشــیم کــه بدانیم در 
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آینــده چــه اتفاقاتــی خواهــد افتــاد، بایــد گفــت در ده ســال پیش 
رو ۲۴ میلیــون خانوارفعلــی مــا  به ۲۹ میلیون خانــوار   و جمعیت 
شــهر نشــین از ۷۴ درصــد فعلــی بــه ۷۹ درصــد خواهد رســید ، و 
رونــد شهرنشــینی مــا ادامه پیــدا خواهد کــرد و در ســال ۱۴۰۵ما 
ــای  ــه گوی ــت ک ــم داش ــین خواهی ــد شهرنش ــدود ۷۹درص ح
وضعیــت شــهرها آن زمــان خواهــد بود.امــا این نشــان دهنــده آن 
نیســت کــه شــهرهای مــا ایــده آل شــده اســت بلکــه گویــای آن 
اســت کــه مشــکالت در چــه بخــش هایــی اتفــاق خواهــد افتــاد.

مظاهریــان در خصــوص برنامــه ریــزی و نحــوه  تامیــن مســکن 
خانوارهــا تــا ســال ۱۴۰۵ اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه پیشــبینی 
ــن  ــرای ای ــه ب ــادی  ک ــعه اقتص ــه توس ــادی و برنام ــد اقتص رش
امــر تنظیــم شــده و افزایــش قــدرت خریــد خانــوار ایــن امــکان 
فراهــم مــی شــود کــه آن کاالهــای لوکســی کــه ســاخته شــده 
ــی از آن  ــود نیم ــردم نب ــرای اقشــار م ــد ب ــل خری ــی قاب ــود ول ب
هــا میتوانــد وارد بــازار شــود و بــه ایــن هــا اگــر نیــاز بــه مســکن 
را اضافــه کنیــم مــی شــود حــدود ۵ میلیــون خانــه جدیــد  لــذا 
بایــد پنــج میلیــون خانــه جدیــد تولیــد کنیــم کــه حــدود ۱.۳ 
ــن  ــی تامی ــای خال ــروش خانه ه ــق ف ــم از طری ــه ه ــون خان میلی
خواهــد شــد . حــدود ۳.8 میلیــون نیــاز بــه نوســازی داریــم، پــس 
ــق ۱۰ ســاله ۹ میلیــون مســکن تامیــن شــود. ــک اف ــد در ی بای

وی بــه تــوان اقتصــادی خانوارهــای شــهری اشــاره کــرد و گفــت: 
آنچــه کــه مهــم اســت تــوان  اقتصــادی خانوارهــای شــهری اســت 
و در خصــوص دهــک هــا بایــد گفــت کــه در ایــن ده دهــک کــه 
وشــرایط جامعــه و تــوان اقتصــادی ما که نشــان میدهــد و در واقع 
بــه ســه بخــش تقســیم شــده کــه شــامل   ســه دهــک اول جامعه 
کــه میتــوان بــا آن خط فقــر جامعه را مشــخص کنیــم و دو دهک 
بــاال و ســه دهــک پایینــی اســت و حــال ایــن ســوال طــرح مــی 
شــود کــه  وظیفــه دولــت چیســت؟ در واقــع ایــن تصویــر بــه مــا 
مــی گویــد کــه  دو دهــک بــاال می تواننــد مســکن خــود را تامیــن 
کننــد. دهــک هــای میانــی احتیــاج بــه کمــک دولــت دارنــد، امــا 
دهک هــای پاییــن کســانی هســتند کــه دولــت در قبــال تامیــن 
ــرد. ــده بگی ــر عه ــد آن را ب ــت و بای ــئول اس ــا مس ــکن آنه مس

ــرای  ــت ب ــاون مســکن و ســاختمان  درخصــوص  طــرح دول مع
دهــک هــای میانــی، افــزود: تشــکیل صنــدوق پــس انداز مســکن 

یکــم بــا همــه مقیاس هــا طــرح موفقی بــوده اســت، تاکنــون بیش 
ــد و  ــذاری کرده ان ــدوق ســپرده گ ــن صن ــر در ای ــزار نف از ۳6۰ ه
شــش هــزار میلیــارد تومــان در ایــن صنــدوق ذخیره شــده اســت.

ــان همچنیــن هــدف برنامــه ششــم توســعه را نوســازی   مظاهری
بافت هــای ناکارآمــد دانســت و اظهــار داشــت: بایــد گفــت 
ــازی  ــادی نوس ــردش اقتص ــان گ ــارد توم ــزار میلی ــه ۱۲۳ ه ک
ــن  ــی ای ــای تحقق ــود و  ابزاره ــد ب ــد خواه ــای ناکارآم بافت ه
طــرح بــر عهــده ســه بخــش اســت کــه دولــت ۳۱ درصــد، بخــش 
خصوصــی ۳۹ و شــهرداری هــا ۳۰ درصــد را بــر عهــده می گیرنــد.

ــه  ــازی در ادام ــر راه و شهرس ــاختمان وزی ــکن و س ــاون مس مع
افــزود:  حــال چگونــه   در مــدت  پنــج ســال نوســازی ۵۰ درصــد 
از بافت هــای فرســوده و ناکارآمــد محقــق خواهــد شــدباید گفــت 
کــه   بــرای ایــن هــدف الزاماتــی وجــود خواهــد داشــت  کــه از 
جملــه آنهــا رســیدگی بــه قانــون ســاماندهی، حمایــت از توســعه 
ــدوق  ــل صن ــان از مح ــارد توم ــاص ۴۱۵۰ میلی ــران و اختص گ
توســعه ملــی و منابــع تولیــد اشــتغال قانــون بودجه ۱۳۹۷ اســت.

ــکن  ــازار مس ــی ب ــق واقع ــا رون ــرای  ت ــت ب ــالش دول ــام ت تم

ــال  ــی س ــکن ط ــازار مس ــود  ب ــه  رک ــان ب ــن مظاهری همچنی
ــر  ــت ب ــالش دول ــام ت ــت : تم ــرد و گف ــاره ک ــته اش ــای گذش ه
ــه  ــا توج ــد و ب ــی باش ــکن واقع ــازار مس ــق ب ــا رون ــود ت ــن ب ای
ــذا  ــت. ل ــه اس ــش یافت ــه ۳.۳ کاه ــوار ب ــد خان ــه  بع ــه اینک ب
ــود  ــر وج ــدود ۷۰ مت ــراژ ح ــا مت ــی ب ــکن حداقل ــه مس ــاز ب نی
باشــد. ایرانــی  تــوان خانوارهــای  بــا  دارد  کــه متناســب 

وی  در رابطــه بــا  وضعیــت ۱۰ ماهــه بــازار مســکن، اظهــار کــرد: 
ــه  ــع نام ــداد مبای ــران تع ــاه گذشــته در شــهر ته در طــی ۱۰ م
ــم  ــت. حج ــه اس ــش یافت ــد افزای ــت 8.۲ درص ــا ۱۲.۵ و قیم ه
ریالــی بــازار مســکن نیــز ۳۰ درصــد رشــد داشــته اســت و تعــداد 
ــرده اســت  ــدا ک ــش پی ــای ســاختمانی ۵.۴ درصــد افزای پروانه ه
ــال   ــی در ح ــه آرام ــازار مســکن ب ــه ب ــد ک ــن نشــان می ده و ای
ــه  ــه آرام اســت، چــرا ک ــت اســت و خوشــحال هســتیم ک حرک

ــود. ــم نمی ش ــار تالط دچ

ــال  ــکن در س ــازار مس ــی ب ــوص  پیش بین ــان در خص وی در پای
آینــده، گفــت : افزایــش قیمــت مســکن حــدود نــرخ تــورم خواهد 
بــود لــذا  اگــر کمتــر از آن باشــد ســازندگان مســکن وارد ســاخت 

و ســاز نمی شــوند و اگــر بیشــتر باشــد 
ــرد  ــه می گی ــردم فاصل ــد م ــوان خری ــا ت ب
بنابرایــن  مــا آینــده روشــنی را بــرای مســکن 
پیشــبینی مــی کنیــم و آن  بــا تالطــم 
ســرمایه گذاری  بــرای  آمادگــی  و  کمتــر 
در بخــش مســکن همــراه خواهــد بــود.

 رئیــس کانــون سراســری انبــوه ســازان 
ــه  ــی ب ــش خصوص ــرد؛ بخ ــرح ک ــران مط ای
دنبــال اصــالح قوانیــن بخــش مســکن اســت

ــری  ــون سراس ــس کان ــر رئی ــید برزگ جمش
ــری  ــالس سراس ــران در اج ــازان ای ــوه س انب
ــی  ــه ط ــان این ک ــا بی ــران ب ــازان ای انبوه س
چهــار دهه گذشــته برنامه هــای مدنظــر ما در 
حوزه مســکن انجام نشــده اســت، گفــت: باید 
دولــت بــه بخــش مســکن افتخــار کند کــه با 

وجــود چنیــن مشــکالتی همچنــان بــه کار خــود ادامــه می دهــد.

وی بــا بیــان اینکــه بعــد از وقــوع زلزلــه رودبــار و بــم مســئوالن 
مســکن بــه فکــر نوســازی بافت هــای فرســوده در بخــش 
ــل  ــه دلی ــی ب ــام مهندس ــازمان نظ ــت: س ــد، گف ــکن افتادن مس
نوســازی بافت هــای فرســوده تشــکیل شــد و مشــارکت بخــش 
ــت. ــرار گرف ــویق ق ــورد تش ــوزه م ــن ح ــز در ای ــی نی خصوص

برزگــر بــا بیــان اینکــه ســاخت واحدهــای مســکونی بــا روش هــا و 
الگوهــای جدیــد بــرای شــهروندان آغــاز شــده اســت، افــزود: بعــد 
ــم  ــکل ها افتاده ای ــاد تش ــر ایج ــه فک ــه ب ــال ها ک ــت س از گذش
و امــور مربــوط بــه بخــش مســکن بــه بخــش خصوصــی 
واگــذار شــد بــه همیــن منظــور شــکل گیری انجن هــای 
انبــوه ســازی و تشــکل های فنــی و مهندســی شــروع شــد.

   
در ۱۰مــاه گذشــته در شــهر 
مبایع نامه هــا  تعــداد  تهــران 
۱۲.۵ و قیمــت ۸.۲درصــد، حجم 
ــد  ــز ۳۰درص ــکن نی ــازار مس ــی ب ریال
ســاختمانی  پروانه هــای  تعــداد  و 
ــت. ــرده اس ــدا ک ــش پی ــد افزای ۵.۴درص

ایــن نشــان می دهــد کــه بــازار مســکن 
ــت و  ــت اس ــال  حرک ــی در ح ــه آرام ب
خوشــحال هســتیم کــه آرام اســت، چــرا 

ــود. ــم نمی ش ــار تاط ــه دچ ک
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دریچه  دوربین

ــه  ــان اینک ــا بی ــران ب ــازان ای ــوه س ــون سراســری انب ــس کان رئی
تاکنــون تصدی گــری بــه بخــش خصوصــی بــه شــکل واقعــی رخ 
نــداده اســت، افزود: متأســفانه مســئوالن هیــچ اعتقــادی به بخش 
ــا و  ــک از تصمیم گیری ه ــچ ی ــوز در هی ــد و هن ــی ندارن خصوص
تصمیم ســازی ها در فضــای بهبــود کســب و کار و قوانیــن مربــوط 
بــه بخش مســکن از نظــرات بخش خصوصــی اســتفاده نمی کنند.

ــال اصــالح  ــه دنب ــواره ب ــادآور شــد: بخــش خصوصــی هم وی ی
ــد  ــه کار بای ــت در نتیج ــکن اس ــوزه مس ــه ح ــوط ب ــن مرب قوانی
ــه ایــن بخــش واگــذار شــود و مــا می توانیــم ادعــا کنیــم کــه  ب
تــا بــه امــروز شــرکت های توســعه ای را توســعه نداده ایــم.

برزگــر بــا بیــان اینکــه بازآفرینــی شــهری چنــدی پیــش 
ــما  ــر ش ــه نظ ــزود: ب ــورد، اف ــد خ ــور کلی ــس جمه ــط رئی توس
بازســازی  بــه  نــرخ ســود ۲۰ درصــد می توانیــم  بــا  آیــا 
بافت هــای فرســوده و بازآفرینــی شــهری امیــدوار باشــیم؟

رئیــس کانــون سراســری انبــوه ســازان ایــران افــزود: ایــن موضــوع 

ــی در  ــون ریال ــه تاکن ــرا ک ــود چ ــیده ش ــا پرس ــد از بانک ه بای
ــه مســکن و بخــش خصوصــی داده نشــده اســت. ــن حــوزه ب ای

می شــود  سیاســت ها  ایــن  بــا  آیــا  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
بافت هــای فرســوده را بازســازی کــرد، گفــت: بــا شــعار و حــرف 
ــم. ــازی کنی ــالح و بازس ــوده را اص ــای فرس ــم بافت ه نمی توانی

برزگــر تأکیــد کــرد: رشــد صــد در صــدی انشــعابات آب و 
ــر  ــکن تأثی ــده مس ــام ش ــت تم ــر قیم ــع ب ــور قط ــه ط ــرق ب ب
ــربار  ــای س ــن هزینه ه ــرای تأمی ــن ب ــت بنابرای ــد گذاش خواه
مســکن مــا نیازمنــد بــه یــک متولــی خــاص هســتیم.

پایــان  در  ایــران  انبــوه ســازان  کانــون سراســری  رئیــس 
ــود فضــای کســب و کار و صنعــت ســاختمان  ــرای بهب گفــت: ب
بایــد مشــکالت و گره هــا را از ســر راه ایــن حــوزه برداریــم 
ــم. ــوده کنی ــای فرس ــازی بافت ه ــه بازس ــدام ب ــم اق ــا بتوانی ت

ــی  ــش بین ــداف پی ــق اه ــتای تحق ــن در راس ــای م ــه ه برنام

ــرفت و  ــرا، پیش ــعی در اج ــی س ــت؛ یعن ــنامه اس ــده در اساس ش
پیشــبرد اهــداف عالــی کانــون. بــه طــوری کــه بتوانیــم جایــگاه 
ــه حــد واقعــی خــود برســانیم. فکــر مــی کنــم کــه  ــون را ب کان
ایــن رویکــرد بهتریــن دفــاع از منافــع مشــروع همــکاران باشــد.

متاســفانه در کشــور مــا انبــوه ســازان آن ســرمایه کالن را بــرای 
شــهرک ســازی ندارنــد و برخــالف کشــورهایی مثــل ترکیــه، هیچ 
پشــتوانه ای از طریــق منابــع و بنــگاه هــای مالــی اقتصــادی از آنها 
نمــی شــود. در ترکیــه انبــوه ســازان قــرارداد اولیــه را بــا مالــک 
زمیــن مــی بندنــد، ســپس مقدمــات زیربنایــی را آماده مــی کنند 
و وارد ســاخت و ســاز مــی شــوند. بخشــی از آورده را خودشــان 
مــی آورنــد و بانــک صددرصــد مبلــغ را بــا شــرایط مشــخص بــه 
ازاری هــر واحــد بــا متراژهــای مختلــف پرداخــت می کنــد. یعنی 
ــا متقاضیــان  ــا بازپرداخــت ۱۰ ســاله مــی دهنــد ت تســهیالت ب
تــوان خریــد مســکن و پرداخــت اقســاط را داشــته باشــند.

مــا زمانــی مــی توانیــم شــهرک بســازیم کــه کلیــه ســرانه هــای 
مــورد نیــاز ســاکنان یــا خریــداران در آن مجموعــه فراهــم باشــد 
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ــه  ــان اینک ــا بی ــران ب ــازان ای ــوه س ــون سراســری انب ــس کان رئی
تاکنــون تصدی گــری بــه بخــش خصوصــی بــه شــکل واقعــی رخ 
نــداده اســت، افزود: متأســفانه مســئوالن هیــچ اعتقــادی به بخش 
ــا و  ــک از تصمیم گیری ه ــچ ی ــوز در هی ــد و هن ــی ندارن خصوص
تصمیم ســازی ها در فضــای بهبــود کســب و کار و قوانیــن مربــوط 
بــه بخش مســکن از نظــرات بخش خصوصــی اســتفاده نمی کنند.

ــال اصــالح  ــه دنب ــواره ب ــادآور شــد: بخــش خصوصــی هم وی ی
ــد  ــه کار بای ــت در نتیج ــکن اس ــوزه مس ــه ح ــوط ب ــن مرب قوانی
ــه ایــن بخــش واگــذار شــود و مــا می توانیــم ادعــا کنیــم کــه  ب
تــا بــه امــروز شــرکت های توســعه ای را توســعه نداده ایــم.

برزگــر بــا بیــان اینکــه بازآفرینــی شــهری چنــدی پیــش 
ــما  ــر ش ــه نظ ــزود: ب ــورد، اف ــد خ ــور کلی ــس جمه ــط رئی توس
بازســازی  بــه  نــرخ ســود ۲۰ درصــد می توانیــم  بــا  آیــا 
بافت هــای فرســوده و بازآفرینــی شــهری امیــدوار باشــیم؟

رئیــس کانــون سراســری انبــوه ســازان ایــران افــزود: ایــن موضــوع 

ــی در  ــون ریال ــه تاکن ــرا ک ــود چ ــیده ش ــا پرس ــد از بانک ه بای
ــه مســکن و بخــش خصوصــی داده نشــده اســت. ــن حــوزه ب ای

می شــود  سیاســت ها  ایــن  بــا  آیــا  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
بافت هــای فرســوده را بازســازی کــرد، گفــت: بــا شــعار و حــرف 
ــم. ــازی کنی ــالح و بازس ــوده را اص ــای فرس ــم بافت ه نمی توانی

برزگــر تأکیــد کــرد: رشــد صــد در صــدی انشــعابات آب و 
ــر  ــکن تأثی ــده مس ــام ش ــت تم ــر قیم ــع ب ــور قط ــه ط ــرق ب ب
ــربار  ــای س ــن هزینه ه ــرای تأمی ــن ب ــت بنابرای ــد گذاش خواه
مســکن مــا نیازمنــد بــه یــک متولــی خــاص هســتیم.

پایــان  در  ایــران  انبــوه ســازان  کانــون سراســری  رئیــس 
ــود فضــای کســب و کار و صنعــت ســاختمان  ــرای بهب گفــت: ب
بایــد مشــکالت و گره هــا را از ســر راه ایــن حــوزه برداریــم 
ــم. ــوده کنی ــای فرس ــازی بافت ه ــه بازس ــدام ب ــم اق ــا بتوانی ت

ــی  ــش بین ــداف پی ــق اه ــتای تحق ــن در راس ــای م ــه ه برنام

ــرفت و  ــرا، پیش ــعی در اج ــی س ــت؛ یعن ــنامه اس ــده در اساس ش
پیشــبرد اهــداف عالــی کانــون. بــه طــوری کــه بتوانیــم جایــگاه 
ــه حــد واقعــی خــود برســانیم. فکــر مــی کنــم کــه  ــون را ب کان
ایــن رویکــرد بهتریــن دفــاع از منافــع مشــروع همــکاران باشــد.

متاســفانه در کشــور مــا انبــوه ســازان آن ســرمایه کالن را بــرای 
شــهرک ســازی ندارنــد و برخــالف کشــورهایی مثــل ترکیــه، هیچ 
پشــتوانه ای از طریــق منابــع و بنــگاه هــای مالــی اقتصــادی از آنها 
نمــی شــود. در ترکیــه انبــوه ســازان قــرارداد اولیــه را بــا مالــک 
زمیــن مــی بندنــد، ســپس مقدمــات زیربنایــی را آماده مــی کنند 
و وارد ســاخت و ســاز مــی شــوند. بخشــی از آورده را خودشــان 
مــی آورنــد و بانــک صددرصــد مبلــغ را بــا شــرایط مشــخص بــه 
ازاری هــر واحــد بــا متراژهــای مختلــف پرداخــت می کنــد. یعنی 
ــا متقاضیــان  ــا بازپرداخــت ۱۰ ســاله مــی دهنــد ت تســهیالت ب
تــوان خریــد مســکن و پرداخــت اقســاط را داشــته باشــند.

مــا زمانــی مــی توانیــم شــهرک بســازیم کــه کلیــه ســرانه هــای 
مــورد نیــاز ســاکنان یــا خریــداران در آن مجموعــه فراهــم باشــد 
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دریچه  دوربین

ــه  ــان اینک ــا بی ــران ب ــازان ای ــوه س ــون سراســری انب ــس کان رئی
تاکنــون تصدی گــری بــه بخــش خصوصــی بــه شــکل واقعــی رخ 
نــداده اســت، افزود: متأســفانه مســئوالن هیــچ اعتقــادی به بخش 
ــا  ــک از تصمیم گیری ه ــچ ی ــوز در هی ــد و هن ــی ندارن خصوص
و تصمیم ســازی ها در فضــای بهبــود کســب و کار و قوانیــن 
مربــوط بــه بخــش مســکن از نظــرات بخــش خصوصــی اســتفاده 
نمی کننــد. وی یــادآور شــد: بخــش خصوصــی همــواره بــه دنبــال 
اصــالح قوانیــن مربــوط به حوزه مســکن 
اســت در نتیجــه کار بایــد بــه این بخش 
واگــذار شــود و مــا می توانیــم ادعــا 
ــرکت های  ــروز ش ــه ام ــا ب ــه ت ــم ک کنی

ــم. ــعه نداده ای ــعه ای را توس توس
برزگــر بــا بیــان اینکــه بازآفرینــی 
شــهری چنــدی پیــش توســط رئیــس 
جمهــور کلیــد خــورد، افــزود: بــه نظــر 
ــد  ــود ۲۰ درص ــرخ س ــا ن ــا ب ــما آی ش
بافت هــای  بازســازی  بــه  می توانیــم 
ــدوار  ــهری امی ــی ش ــوده و بازآفرین فرس

ــیم؟ باش
ــازان  ــوه س ــری ان ــون سراس ــس کان رئی
ایــران افــزود: ایــن موضــوع بایــد از 
کــه  پرســیده شــود چــرا  بانک هــا 
ــه مســکن و بخــش خصوصــی  ــن حــوزه ب ــی در ای ــون ریال تاکن

داده نشــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه آیــا بــا ایــن سیاســت ها می شــود بافت هــای 
فرســوده را بازســازی کــرد، گفــت: بــا شــعار و حــرف نمی توانیــم 

بافت هــای فرســوده را اصــالح و بازســازی کنیــم.
برزگــر تأکیــد کــد: رشــد صــد در صــدی انشــعابات آب و بــرق بــه 
طــور قطــع بــر قیمت تمــام شــده مســکن تأثیــر خواهد گذاشــت 
بنابرایــن بــرای تأمیــن هزینه هــای ســربار مســکن مــا نیازمنــد به 

یــک متولــی خاص هســتیم.
ــت:  ــان گف ــران در پای ــوه ســازان ای ــون سراســری انب رئیــس کان
ــد  ــاختمان بای ــت س ــب و کار و صنع ــای کس ــود فض ــرای بهب ب
مشــکالت و گره هــا را از ســر راه ایــن حــوزه برداریــم تــا بتوانیــم 

ــم. ــوده کنی ــای فرس ــازی بافت ه ــه بازس ــدام ب اق

برنامــه هــای مــن در راســتای تحقــق اهــداف پیــش بینــی شــده 
در اساســنامه اســت؛ یعنــی ســعی در اجــرا، پیشــرفت و پیشــبرد 
اهــداف عالــی کانــون. بــه طــوری کــه بتوانیــم جایــگاه کانــون را 
بــه حــد واقعــی خــود برســانیم. فکــر مــی کنــم کــه ایــن رویکــرد 

بهتریــن دفــاع از منافــع مشــروع همــکاران باشــد.
متاســفانه در کشــور مــا انبــوه ســازان آن ســرمایه کالن را بــرای 
شــهرک ســازی ندارنــد و برخــالف کشــورهایی مثــل ترکیــه، هیچ 
ــی اقتصــادی از  ــای مال ــگاه ه ــع و بن ــق مناب پشــتوانه ای از طری
ــا  ــه را ب ــرارداد اولی ــازان ق ــوه س ــه انب ــا نمــی شــود. در ترکی آنه
ــد، ســپس مقدمــات زیربنایــی را آمــاده  مالــک زمیــن مــی بندن
ــی شــوند. بخشــی از آورده  ــاز م ــد و وارد ســاخت و س ــی کنن م
را خودشــان مــی آورنــد و بانــک صددرصــد مبلــغ را بــا شــرایط 
ــا متراژهــای مختلــف پرداخــت  ــه ازاری هــر واحــد ب مشــخص ب
مــی کنــد. یعنــی تســهیالت بــا بازپرداخــت ۱۰ ســاله مــی دهنــد 
تــا متقاضیــان تــوان خریــد مســکن و پرداخــت اقســاط را داشــته 

باشــند.
مــا زمانــی مــی توانیــم شــهرک بســازیم کــه کلیــه ســرانه هــای 
مــورد نیــاز ســاکنان یــا خریــداران در آن مجموعــه فراهــم باشــد 
ــد. یکــی از مشــکالت  ــاه کنن و احســاس امنیــت و آرامــش و رف
مســکن مهــر همیــن عــدم پیــش بینــی ســرانه هــای عمومــی 

بــود.
ــه  ــز وزارتخان ــا و نی ــن انجمــن م ــی بی خوشــبختانه تعامــل خوب
راه و شهرســازی برقــرار شــده اســت. بــه عنــوان مثــال در حــوزه 
بافــت هــای فرســوده تفاهــم نامــه ای بــا معاونــت بافــت هــای بــه 
صــورت چهارجانبــه منعقــد شــده و قــرار اســت در ابتــدا درچنــد 
نقطــه درقالــب طــرح آزمایشــی اجرایــی شــود. بــه هــر حــال نگاه 
ــد  ــت فرســوده ناکارآم ــار باف ــزار هکت ــه ۷۰ ه ــن اســت ک ــا ای م
درکشــور وجــود دارد. برایــن اســاس مــا نمــی توانیــم در صنعــت 
ســاختمان صرفــا بــه دنبــال ســاخت و ســازهای شــهری برویــم. 
بــه اعتقــاد مــن بافــت هــای فرســوده ای کــه در حــال حاضــر در 
تمــام شــهرها و کالنشــهرها وجــود دارد، فرصــت بســیار خوبــی 
بــرای حــوزه ســاخت وســاز هســتند کــه البتــه بــا بــروز حــوادث 
ــه تهدیــد مــی  ــه ایــن بافــت هــا تبدیــل ب ــی نظیــر زلزل احتمال
شــوند. بــه طــور کلــی در حــال حاضــر تعامــل بســیار خوبــی بین 
کانــون سراســری انبــوه ســازان و وزارتخانــه راه و شهرســازی ایجاد 

شــده اســت و اگــر آقــای آخونــدی بپذیرنــد کــه قفــل مســکن 
بــه دســت انبــوه ســازان بــاز مــی شــود، در ایــن صــورت شــاید 

بتوانیــم شــاهد کاهــش مشــکالت حــوزه مســکن باشــیم.
ــش  ــه بخ ــت ب ــاد دول ــورت اعتم ــرد: در ص ــان ک وی خاطرنش
خصوصــی، ایــن بخــش بافت هــای ناکارآمــد موجــود را ظــرف ۵ 
ــرد. ــد ک ــا خواه ــن بافت ه ــه ســاکنان ای ــل ب ــاده تحوی ســال آم

ــت  ــه باف ــه ب ــال یاران ــک ری ــت ی ــازان؛ دول ــوه س ــون انب دبیرکان
ــداد ــوده ن فرس

ــود  دبیــر کانــون سراســری انبــوه ســازان مســکن گفــت: قــرار ب
ــوده را  ــت فرس ــازی باف ــهیالت نوس ــود تس ــی از س ــت نیم دول
ــم پرداخــت نشــده  ــال ه ــک ری ــون ی ــه تاکن ــد ک پرداخــت کن

اســت.
فرشــید پورحاجــت در حاشــیه دهمیــن اجــالس سراســری انبــوه 
ســازان مســکن در جمــع خبرنــگاران بــا بیــان اینکــه این تشــکل 
ــه شــمار مــی  ــد و عرضــه مســکن ب ــا نهــاد خصوصــی تولی تنه
رود، گفــت: مــا در کانــون سراســری انبــوه ســازان بــه دنبــال آن 
هســتیم تــا عــالوه بــر حضــور در بخــش سیاســتگذاری مســکن، 
خــود را بــه عنــوان بــازوی مشــورتی دولــت نیــز معرفــی کنیــم.

ــال  ــد س ــت در چن ــذاری دول ــت گ ــه سیاس ــان اینک ــا بی وی ب
گذشــته بــه گونــه ای بــود کــه در امــور بخــش خصوصــی دخالت 
نکنــد، گفــت: در حــوزه بافــت فرســوده آنچــه تحت عنوان توســعه 
گــر مطــرح مــی شــود همــان بخــش خصوصــی اســت کــه الزمــه 

اجــرای ایــن سیاســت، کاهــش تصــدی گــری دولــت اســت.
دبیــر کانــون سراســری انبــوه ســازان اظهارداشــت: اگــر قرار اســت 
در بافــت فرســوده برنامــه ریــزی منســجم داشــته باشــیم، بایــد 
فضــای کســب و کار تولیــد مســکن بــرای بخــش خصوصــی نیــز 

بهبــود یابــد.
بــه گفتــه ایــن انبــوه ســاز مســکن هــرگاه بخــش عرضــه مســکن 
را در کنــار تقاضــای مســکن در برنامــه ریــزی هــا لحــاظ نکــرده 
ایــم بــا چالــش مواجــه شــده ایــم. بنابرایــن اگــر قرار اســت بســته 
مالــی تشــویقی بــرای حضــور بخــش خصوصــی در بهســازی بافت 
فرســوده ارائــه دهــد، بایــد آن بســته بــه صــورت ویــژه بــوده تــا بــا 

اســتقبال بخــش خصوصــی مواجــه شــود.
پورحاجــت یــادآور شــد: انبــوه ســازان در مــاه های گذشــته بســته 
هــای تشــویقی مالــی مــورد نظــر خــود را اعــالم کردنــد کــه در 

   دومین همایش هم اندیشی 
تشکل های هم  سو برای تعامل با اتاق 
بازرگانی تهران برگزار شد.به گزارش 
خبرنگار تین نیوز در این جلسه تعداد 

زیادی از فعاالن بخش خصوصی حضور داشتند 
که به اتفاق به »ما« شدن برای رسیدن به 

اهداف پارلمان خصوصی تاکید کردند .داود آدینه 
دبیر این هم اندیشی در ابتدای جلسه گفت؛ 
تعدادی از تشکل ها به این نشست دعوت 

شدند که از نزدیک با مسایل بخش خصوصی 
آشنا بودند.
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ایــن بســته پیشــنهاد شــده تــا ۲۵۰۰ میلیــارد تومــان از صنــدوق 
ــذاری  ــل بخــش مســکن ســپرده گ ــک عام ــی در بان توســعه مل
شــود و بــه همیــن میــزان نیــز ایــن بانــک بــه ســپرده هــا اضافــه 

. کند
ــه  ــم هزین ــزم ه ــن مکانی ــرای ای ــا اج ــرد: ب ــان ک وی خاطرنش
ــا  ــم ب ــد و ه ــی یاب ــش م ــکن کاه ــد مس ــرای تولی ــهیالت ب تس
اســتقبال بیشــتری از ســوی خریــداران مواجــه خواهــد شــد. در 
حــال حاضــر هزینــه تمــام شــده تســهیالت در بافــت فرســوده 
بــرای انبــوه ســازان ۱8 درصــد اســت کــه قــرار بــود دولــت نیمــی 
از آن را بــه صــورت یارانــه پرداخــت کنــد امــا تاکنــون یــک ریــال 
هــم بــه ســود تســهیالت بافــت فرســوده، یارانــه تعلــق نگرفتــه 
ــتاد  ــی در س ــچ جایگاه ــن بخــش خصوصــی هی اســت. همچنی

ــدارد. ملــی بازآفرینــی شــهری ن
ایــن فعــال بخــش خصوصــی ســاخت و ســاز مســکن در خصوص 
ــازار مســکن اظهارداشــت: بــر اســاس پیــش بینــی هــا بعــد از  ب
شــهریور بــازار مســکن تحــرک بیشــتری داشــته اســت و در حــال 
حاضــر معامــالت پررنــگ تــر شــده اســت. امــا مشــکلی کــه در 
ایــن زمینــه وجــود دارد ایــن اســت کــه بــا توجــه بــه پاییــن تــر 
بــودن ریســک ســرمایه گــذاری در امــالک در تعــدادی از مناطــق 
تهــران، تولیــد و عرضــه مســکن در ایــن مناطــق بیشــتر شــده 
و اســتقبال مــردم هــم افزایــش داشــته اســت. در نتیجــه نظــم 
عمومــی عرضــه و تقاضــای مســکن در مناطــق مختلــف پایتخــت 
ــق  ــی از مناط ــه داد: در برخ ــت.پورحاجت ادام ــورده اس ــم خ به
تهــران رشــد قیمــت مســکن تــا ۲۵ درصــد از نــرخ تــورم باالتــر 
بــود و در برخــی دیگــر از مناطــق افزایــش قیمــت پاییــن تــر از 
تــورم عمومــی محاســبه مــی شــود کــه ایــن اتفــاق خوبــی بــرای 

اقتصــاد خواهــد افتــاد.

افزایش سقف تسهیالت اوراق خرید مسکن
ــره بانــک مســکن از افزایــش ســقف تســهیالت  عضــو هیأت مدی
اوراق خریــد مســکن خبــر داد و گفــت: امــکان جدیــدی فراهــم 
شــده اســت کــه از هفتــه آینــده دســتورالعمل آن اعــالم خواهــد 
ــز  ــان نی ــون توم ــان اوراق ۱۰ میلی ــه متقاضی ــی آن ب ــد و ط ش

بــدون ســپرده پرداخــت خواهــد شــد.

ــک و  ــون ]کلی ــه ۹۰ میلی ــکن ب ــهیالت اوراق مس ــش تس افزای
ــی[ ــرای جابجای ــیدن ب کش

ــکن  ــک مس ــره بان ــو هیأت مدی ــی عض ــی انارک ــم رحیم ابوالقاس
ــوه ســازان، در جمــع  در حاشــیه نهمیــن اجــالس سراســری انب
خبرنــگاران بابیــان ایــن مطلــب گفــت: در حــوزه ســپرده ممتــاز و 
اوراق حق تقــدم یــک امــکان جدیــد بــرای بانــک مســکن فراهــم 
شــده اســت کــه دســتورالعمل آن آمــاده شــده و تــا آخــر هفتــه 

بــه شــعب ابــالغ خواهــد شــد.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه متقاضیــان می تواننــد بــه شــعب مراجعــه 
کننــد، گفــت: اگــر متقاضیــان بــه صــورت انفــرادی بخواهنــد از 
اوراق مســکن اســتفاده کننــد، معــادل ۱۰ میلیــون تومــان نیــز 
ــن حســاب ســقف  ــا ای ــدون ســپرده پرداخــت خواهــد شــد، ب ب
ــاب  ــا احتس ــت، ب ــان اس ــون توم ــه 6۰ میلی ــران ک اوراق در ته
پرداخــت ۲۰ میلیــون تومــان جعالــه و ۱۰ میلیــون تومــان اخیــر 
بــه ۹۰ میلیــون تومــان رســیده و متقاضیــان می تواننــد ۹۰ 

میلیــون تومــان اوراق خریــد مســکن دریافــت کننــد.

رحیمــی انارکــی ادامــه داد: در مراکــز اســتان ها و شــهرهای 
بــاالی ۲۰ هــزار نفــر کــه ســقف وام ۵۰ میلیــون تومــان اســت، 
ــدون  ــان ب ــون توم ــن ۱۰ میلی ــا ای ــدم ب ــان اوراق حق تق متقاضی
ــقف 8۰  ــا س ــه ت ــت وام جعال ــار دریاف ــد در کن ــپرده می توانن س

میلیــون تومــان اوراق مســکن تهیــه کننــد.

ــاری  ــال ج ــان س ــا پای ــد ت ــن آپشــن جدی ــرد: ای ــد ک  وی تأکی
ــم  ــه تصمی ــد چ ــد دی ــده بای ــال آین ــرای س ــود و ب ــد ب خواه

ــد. ــد ش ــه خواه ــدی گرفت جدی
وزیــر ســابق راه و شهرســازی: مــا در ابعــاد مختلــف دچــار بحــران 

هستیم
احمــد خــرم در اجــالس سراســری کانــون انبــوه ســازان، اظهــار 
کــرد:  ولــی انــگار رویمــان نمــی شــود کــه بگوییــم شــاخص های 

مــا طــی چهــل ســال گذشــته دچــار افــت شــده اســت.
احمــد خــرم در اجــالس سراســری کانــون انبــوه ســازان، اظهــار 
ــگار  ــی ان ــا در ابعــاد مختلــف دچــار بحــران هســتیم ول کــرد: م

ــل  ــی چه ــا ط ــاخص های م ــم ش ــه بگویی ــود ک ــان نمی ش رویم
ــت شــده اســت. ســال گذشــته دچــار اف

وی خاطرنشــان کــرد: قبــل از چهــل ســال گذشــته، رشــد 
اقتصــادی ۱۱ درصــد بــود کــه در ســال ۹۲ بــه منفــی ۵.6 درصــد 
ــا دو درصــد  ــک ت ــش از ی ــم بی ــر نمی کن ــم فک ــید و االن ه رس

باشــد.
مطلب ارسالی در تلگرام... ۰۱۳۹6/۱۱/۲۹

اقتصــاد  و  برنامه ریــزی  دفتــر  مدیــرکل 
مســکن دربــاره ســامانه اخــذ مالیــات از خانــه 
هــای خالــی گفــت: مســوولیت ایجاد ســامانه 
امــالک و اســکان کــه یــک طــرح ملــی اســت 
و دســتگاه ها و نهادهــای بســیاری بایــد در آن 
مشــارکت کننــد بــه ســازمان ملــی زمیــن و 
مســکن واگــذار شــده و کارهــا در حــال انجام 

اســت.

ــود در  ــخنان خ ــه س ــی در ادام ــی چگن عل
ــوه  ــری انب ــالس سراس ــن اج ــیه نهمی حاش
ســازان، بــه تیــن نیــوز، گفــت: کارهــای ایجاد 
ــام  ــال انج ــکان در ح ــالک و اس ــامانه ام س
اســت. وزیــر راه و شهرســازی در ماه هــای 
ــن  ــر طــی حکمــی مســوولیت ایجــاد ای اخی
ســامانه را بــه ســازمان ملــی زمیــن و مســکن 

ــا آن  ــز ب ــه نی ــف وزارتخان ــهای مختل ــد. بخش ــرده ان ــول ک مح
دوســتان همراهــی و هماهنگــی مــی کننــد. ولــی ایــن یــک اقدام 
ملــی اســت و اطالعاتــش منحصــر بــه یــک وزارتخانــه و دســتگاه 
نیســت. تمــام دســتگاه های دولتــی و حتــی نهادهــای غیردولتــی 
مثــل ســازمان ثبــت درگیــر ایــن مســاله هســتند کــه در حــال 

ــردن کارهــا هســتند. پیــش ب

وی همچنیــن قیمــت مســکن در ســال آینــده را مقــداری باالتــر 
ــکن در  ــازار مس ــت: ب ــرد و گف ــی ک ــش بین ــورم پی ــرخ ت از ن
ســال آینــده بــه لحــاظ معامــالت، قیمتهــا و رشــد پروانــه هــای 

   دومین همایش هم اندیشی 
تشکل های هم  سو برای تعامل با 

اتاق بازرگانی تهران برگزار شد.به 
گزارش خبرنگار تین نیوز در این 

جلسه تعداد زیادی از فعاالن بخش 
خصوصی حضور داشتند که به اتفاق به 

»ما« شدن برای رسیدن به اهداف پارلمان 
خصوصی تاکید کردند .داود آدینه دبیر این 

هم اندیشی در ابتدای جلسه گفت؛ تعدادی 
از تشکل ها به این نشست دعوت شدند 
که از نزدیک با مسایل بخش خصوصی 

آشنا بودند.
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وزیر راه و شهرسـازی با تاکید بر اینکه 
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 
در دسـتور کار دولت قـرار دارد، گفت: 
در آیین نامـه کنترل سـاختمان تالش 
شـده تـا تفکیـک نظـارت از بازرسـی، 
در  مهندسـان  امـور  تنظیم کنندگـی 
سازمان نظام مهندسی ساختمان و اینکه 
مهندسـی حق مطلق مهندسـان است 
و پذیرش مسـئولیت حرفه ای از سـوی 
مهندسـان و تضمین آن مسـئولیت از 
سـوی موسسات بیمه، مورد توجه ویژه 

قرار گرفته اسـت.
به گـزارش تین نیـوز، عبـاس آخوندی 
وزیـر راه و شهرسـازی در پنجمیـن کنفرانس ملـی پژوهش های 
کاربردی در مهندسـی عمران، معماری و مدیریت شـهری گفت: 
ما مهندسان در موقعیتی هستیم که باید ارزیابی مناسبی از نظام 
اجرایی ساختمان در ایران اعم از نظام فنی و اجرایی کشور و نظام 

مهندسی و کنترل سـاختمان داشته باشیم.  
وی ادامه داد: نیاز داریم تا در حوزه مهندسـی تغییرات ساختاری 
ایجـاد کـرده و بایـد به ایـن نکته توجـه کنیم کـه هرگونه تغییر 
ساختاری نیاز به اجماع دارد و باید بر مبنای این  اجماع انجام شود.  
عضو کابینه دولت دوازدهم با تاکید بر اینکه اجماع در ایران دشوار 
است، گفت: مشکلی که ما در ایران در حوزه مهندسی داریم مربوط 

به پذیرش مسئولیت حرفه ای است.  
وی افـزود: آیا یک مهندس مسـئولیت حرفه ای اقدامـات خود را 
می پذیرد؟، آیا سیستم مهندسی در ایران اجازه می دهد مهندس 
مسئولیت حرفه ای خود را بپذیرد؟، چرا ما در یک وضعیت نسبتا 

ممتنعی در حوزه مهندسـی قرار داریم؟
وزیر راه و شهرسـازی ادامه داد: ما مهندسان که معادالت ریاضی 
را حل می کردیم در حال حاضر با معادله گنگی در حوزه طراحی، 
اجرا، نظارت مواجه هسـتیم، به همین دلیل ضرورت دارد تا نظام 
فنی و اجرایی کشور و همچنین نظام مهندسی و کنترل ساختمان 

را مورد بازنگری قرار دهیم.  

وی با تشـریح وضعیـت فعلی نظام فنـی و اجرایی کشـور افزود: در 
نظام فنی و اجرایی کشـور از مرحله تایید صالحیت که شامل تایید 
صالحیت مشـاور، پیمانکار، ناظر تا تحویل محصول و بهره برداری با 
یک سیسـتم بوروکراتیک روبرو هسـتیم  کـه کار را ارجاع می دهد، 
صالحیـت را تشـخیص می دهد و نظـارت می کند. هـر بنگاهی که 
می خواهـد صالحیتی بگیـرد به سـازمان برنامه و بودجـه می رود و 
درخواست صالحیت می کند که در سیستم اداری بسته به درخواست 
صالحیت به آن فرد صالحیت داده می شود.  آخوندی ادامه داد: حال 
اگر در این زمینه اشتباه یا تخلفی صورت گیرد، ریسک اشتباه را در 
نظام فنی و اجرایی چه کسی می پذیرد؟ هم اکنون اینگونه است که 
اگر تخلف، ثابت شـود به عنوان تخلف اداری محسـوب می شـود در 
حالی که نتیجه تخلف در طراحی میلیارد ها تومان سرمایه گذاری را 
از بیـن می بـرد که در بحث نظارت و اجرا نیز با این مشـکالت روبرو 
هستیم . وی وضعیت فعلی ارجاع کار به نظام فنی و مهندسی را در 
ادامه سخنان خود تشریح کرد و گفت: در سیستم طراحی مهندس 
طراح در دفتر مهندسـی شروع به طراحی می کند، سوال اصلی این 
اسـت که این مهنـدس تا چه میزان حق اعمال مهندسـی دارد؟ آیا 
مسـئولیت وی فقط در حد آیین نامه ها اسـت؟ وزیر راه و شهرسازی 
ادامه داد: اگر به یک مورد پیچیده ای برسیم که آیین نامه ها کفایت 
نکنند یا مهندس راهکاری برای حل مشـکل پیدا کند، آیا مهندس 
بر اساس قانون، می تواند قضاوت کند؟ مسلما در قانون فعلی پاسخ 

منفی اسـت. بنابراین ابتکار و نوآوری کجا جای دارد؟

آخونـدی بـا تاکید بر اینکه اگر نظام تجویز دارای اشـکاالتی باشـد، 
راه کاری بـرای بـرون رفت از آن وجود ندارد، در حوزه ارجاع کار نیز 
مشـکالت و چالـش ها را تشـریح کرد و گفت: در ارجـاع کار چه در 
حوزه پیمانکاری، چه مهندسی، چه ارجاع اساس فعالیت و اقدامات 
بر اساس یکسری مدارک اداری و مراحل بوروکراتیک کارها انجام می 
شـوند و رقابت نیز بین کسانی اسـت که دارای مدارک بوروکراتیک 
هستند. وی در ادامه، یادآور شد: هنگامیکه کار ارجاع شد، اگر نتیجه 
منجر به کیفیت محصول نهایی مهندسی نشود و در عمل محصول 
نهایی فاقد کیفیت باشد مانند آنچه در زلزله اخیر در کرمانشاه شاهد 
بودیم که هیچ یک از سـاختمانهای درمانی کارآیی الزم را نداشتند، 
تضمین محصول نهایی که در این حوزه ساختمان است را چه کسی 

می پذیرد؟
این مقام سیاسـتگذار ارشد حوزه مسـکن و ساختمان کشور گفت: 
مشـکلی کـه در نظام فنـی- اجرایی داریم این اسـت کـه از مرحله 
تاییـد صالحیـت تا اجرا، نظـارت و بهره برداری، اساسـا سیسـتم بر 
اسـاس مسـئولیت حرفه ای بنیان گذاری نشده اسـت بلکه بر اساس 
کار بوروکراتیک طراحی شـده  که این آفتی اسـت که باید در صدد 

حل آن باشیم.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: پیشنهاد جناب آقای خرم مبنی بر 
اینکه نظارت نوبه ای باشد نیز دارای اشکاالتی است زیرا نظارت نوبه 

ای و تصادفی نظارت صحیحی نیست.
آخوندی با تاکید بر اینکه مشکل نظام فنی- اجرایی کشور به شکل 

گزارش ویژه

تفکیک نظارت از بازرسی 
در بازنگری قانون نظام مهندسی

و کنترل ساختمان ساز

وزیــر راه و شهرســازی بــا تاکیــد بــر اینکــه قانــون نظام 
مهندســی و کنتــرل ســاختمان در دســتور کار دولت قرار 
دارد، گفــت: در آیین نامــه کنتــرل ســاختمان تــالش شــده تــا 
تفکیــک نظــارت از بازرســی، تنظیم کنندگــی امــور مهندســان 
ــق  ــی ح ــه مهندس ــاختمان و اینک ــازمان نظام مهندسی س در س
ــه ای از  ــئولیت حرف ــرش مس ــت و پذی ــان اس ــق مهندس مطل
ســوی مهندســان و تضمیــن آن مســئولیت از ســوی موسســات 

بیمه، مورد توجه ویژه قرار گرفته است. 

ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــدی ب   آخون
مشــکل نظام فنــی- اجرایی کشــور 
در حــوزه  بنیادیــن  بــه شــکل 
ــرداری و  ــا اجــرا و بهره ب طراحــی ت
مهندســی اصــوال نظــام تجویــزی اســت، 
گفــت: در مهندســی دو سیســتم داریــم که 
ــتم  ــرا و سیس ــتم عملکردگ ــامل سیس ش
تجویــزی اســت. در نهایــت مهنــدس باید 
ــرا  ــه اج ــه را ک ــه ای آنچ ــئولیت حرف مس

می کند، بپذیرد.
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کردیـم کـه مهندسـان بایـد مسـئولیت حرفـه ای بپذیرند. 
بنده به دلیل تغییراتی که می خواسـتم و می خواهم اعمال 
کنم دوبار اسـتیضاح شـدم. وی گفت: ما معتقدیم سـازمان 
نظام مهندسی ساختمان، مسئول اعتالی مهندسی و تنسیق 
امور است. معتقدم باید با هم گفتگوی صادقانه داشته باشیم 
و بـر مبنای صداقت سـخن بگوییم و عمـل کنیم. به همین 
دلیـل از شـما درخواسـت کمک و یـاری داریم. زیـرا من در 
این تغییر و تحوالت هیچگونه نفع شـخصی ندارم و معتقدم 

که باید جامعه مهندسـی را ارتقا دهیم.
وزیـر راه و شهرسـازی تاکید کـرد: باور 
کنیـد بـا نظـام فنـی و اجرایـی کنونی 
نظـام  قانـون  بـا  و همچنیـن  کشـور 
مهندسـی و کنتـرل سـاختمان فعلی، 
مهندسی کشور ما اعتال پیدا نمی کند.

آخونـدی بـا تاکیـد بر اینکه مهندسـی 
سرراسـت تریـن دانـش بشـری اسـت 
کـه هیچگونـه تفسـیر شـخصی در آن 
راه نـدارد، گفـت: مگر می تـوان مبنای 
مهندسی را بر مبنای تعارض منافع پایه 
ریزی کـرد؟، مگر می شـود هم بازرس 
و هـم طـراح بـود؟، مگـر می شـود هم 
در وزارت راه و شهرسـازی مسـئولیت 

پذیرفـت و هم طـراح بود؟
وی بـار دیگر بر اصـول اخالق حرفه ای 
مهندسـی تاکید کرد و ادامـه داد: اصل 

عـدم پذیرش منافع متعارض اصلی سـاده اسـت که باید در 
مورد آن با گفتگوهای صادقانه و بر مبنای صداقت به اجماع 
برسیم. امیدوارم بتوانیم با کمک شما این مسائل را حل کنیم 

و در اعتالی مهندسـی کشور، گام برداریم.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: صحبت هایی که می کنیم 
بر اسـاس خوش بینی و اعتماد به ذهن مهندسی مهندسان 
و همچنین تجربیات بین المللی است و هیچکدام از ابداعات 

شخصی ما نیست.
وی خاطرنشـان کـرد: اگـر ایـن شـهر بدقـواره را داریـم که 
مسـئولیت آن را کسـی نمی پذیرد به خاطـر پذیرش منافع 
متضاد اسـت و اینکه در دو طرف میز افراد مشـترکی وجود 
داشـتند و شـهر فروشـی ها را رقم زدند. اگـر بنیاد مدیریت 
شـهری بر اسـاس فروش شهرهاسـت باید تالش کنیم تا به 

اصالحـات جدی که به نفع شـهروندان اسـت اقـدام کنیم.
آخوندی در پایان گفت: هم آیین نامه کنترل ساختمان و هم 
الیحه قانون نظام مهندسی ساختمان بر روی پرتال وزارتخانه 
بـرای نظرخواهی قـرار دارد و امیدواریم با هم دسـت به یک 

اقدام موثر در راه اعتالی مهندسی کشور بزنیم.

  آخوندی: 
بــر اســاس قانــون نظــام 
مهندســی و کنتــرل ســاختمان، 
ســازمان نظــام مهندســی و 
کنتــرل ســاختمان انجمنــی حرفــه ای 
اســت که بــرای تنظیــم و تنســیق امور 
مهندســان تاســیس شــده اســت. مگر 
ســازمان مــی توانــد مســئولیت حرفــه 
ــرل  ــد کنت ــی خواه ــه م ــرد ک ای بپذی
مضاعــف هــم داشــته باشــد؟ وظیفــه 
کنتــرل مضاعــف بــر ســاختمان ها 

برعهــده شهرداری هاســت

بنیادیـن در حـوزه طراحـی تا اجـرا و بهره برداری و مهندسـی اصوال نظام 
تجویزی اسـت، گفت: در مهندسـی دو سیسـتم داریم که شامل سیستم 
عملکردگرا و سیستم تجویزی است. در نهایت مهندس باید مسئولیت حرفه 

ای آنچـه را که اجرا می کند، بپذیرد.
وی ادامه داد: در سیسـتم تجویزی، مهندس می گوید که موظف اسـت تا 
فرآیندی را رعایت کند که برای وی بر اساس قانون و آیین نامه ها تعریف 
شـده است و نتیجه اش که محصول نهایی است را نمی پذیرد. در حالیکه 
اگر نتیجه و محصول نهایی آن بیمارستانی باشد که در زلزله کارآیی نداشته 
باشد این نظام مسئولیت پاسخگو نیست، زیرا محصول نهایی کارآیی ندارد.

لزوم تغییر موقعیت از سیستم تجویزی به عملکردی در حوزه نظام مهندسی 
ساختمان و نظام فنی- اجرایی کشور

وزیر راه و شهرسـازی تصریح کرد: بنابراین اشکال کار بنیادین در پذیرش 
مسـئولیت حرفه ای مهندسی است و باید به این سمت برویم که در بنیاد 
سیستم و نظام فعلی که مسئول محصول نهایی را نمی پذیرد، شک کنیم. به 
همین دلیل باید از سیستم تجویزی به سمت سیستم عملکردی متمایل شویم.

آخوندی همچنین گفت: مهم نیست که مهندس پایه چند دارد بلکه مهم 
آن اسـت که مسـئولیت کاری را که به وی ارجاع شـده اسـت  را بپذیرد و 
برای این منظور باید ریسـک مسـئولیت خود را به فردی حقوقی که بیمه 
اسـت منتقل کرده  و  مسـئولیت حرفه ای خود را در قبال کاری که انجام 

می دهد بپذیرد.
عضـو کابینـه دولت دوازدهـم تاکید کرد: قطعا صالحیت مهنـدس را باید 
بیمه تضمین کنـد نه یک کارمند و اصوال باید صالحیت با قدرت پذیرش 
مسـئولیت حرفـه ای همراه باشـد که این نظـام عملکردی اسـت که باید 
جایگزین نظام تجویزی شـده و اینکار با اجماع به سـرانجام خواهد رسید.

وزیر راه و شهرسازی با یادآوری این مطلب که هم اکنون نظام مهندسی و 
کنترل ساختمان مانند نظام فنی- اجرایی کشور با آشفتگی ها و معضالتی 
جدی روبه روست، گفت: نظام مهندسی و کنترل ساختمان وضعیت آشفته 
تری نسـبت به نظام فنی – اجرایی کشـور دارد و توزیع مسـئولیت در آن 
بیشـتر مشـهود اسـت که متاسـفانه هیچ یک از دسـت اندرکاران فعالیت 

مهندسـی مسئولیت محصولی را که ارائه می دهند، نمی پذیرند.
وی خاطرنشان کرد: مشکالت در حوزه نظام مهندسی و کنترل ساختمان از 
آنجا شروع شد که به طراح ساختمانی اعالم کردند که برود و برای طرحی 
که ارائه می دهد، ۲۰ تا ۳۰ امضا بیاورد. مگر می شـود یک سـاختمان را 
۲۰ نفر طراحی کرده باشند و از روز نخست نیز واضح بوده که این یک کار 

وارونه ای است.
آخوندی ادامه داد: در نظارت نیز همینگونه است و می گویند که محدوده 
نظارت مشخص است در حالیکه در نظارت لیستی وجود دارد که پای آن 
را باید ۵۰ نفر امضا کنند. آیا می شود در یک پروژه، ۵۰ مهندس، پروژه را 

نظارت کنند. معلوم است که این بنیان وارونه ای دارد.
این مقام مسـئول در حوزه سیاسـتگذاری مسکن و شهرسـازی افزود: می 
گویند می خواهند با اینکار اشتغال ایجاد کنند و توزیع کار داشته باشند، آیا 
از روش نادرستی که هم اکنون مرسوم است کار حرفه ای و مهندسی بیرون 
می آید؟، آیا از این سیستم می توانیم ارتقای مهندسی را خواستار باشیم؟. 
معلوم است که محصولی باکیفیت از این روند معیوب حاصل نخواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی همچنین گفت: سازمان های نظام مهندسی و کنترل 
ساختمان استان ها می خواهند کنترل مضاعف کنند که به قول علما این 
اول قصه است. آیا سازمان نظام مهندسی وظیفه کنترل مضاعف دارد؟، آیا 

سازمان می تواند مسئولیت حرفه ای کار مهندسی را قبول کند؟
آخوندی تصریح کرد: بر اسـاس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، 
سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان انجمنی حرفه ای است که برای 
تنظیم و تنسیق امور مهندسان تاسیس شده است. مگر سازمان می تواند 
مسئولیت حرفه ای بپذیرد که می خواهد کنترل مضاعف هم داشته باشد؟

وظیفه کنترل مضاعف بر ساختمان ها برعهده شهرداری هاست
وی ادامه داد: بنده چندین سـال عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی 
سـاختمان کشور بودم. بر همین اسـاس نیز می گویم که کنترل مضاعف 
بدین معناست که هیات مدیره سازمان اگر اتفاقی در هر نقطه از کشور در 
حوزه ساخت و ساز رخ دهد را باید بر اساس این گفته که می خواهد کنترل 
مضاعف داشته باشد بپذیرد. چگونه هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان 

استان می تواند مسئولیت کنترل مضاعف را بپذیرد؟

آخونـدی تاکید کرد: اساسـا وظیفه کنترل مضاعف در سـاختمان های 
شهری برعهده شـهرداری است.

وزیر راه و شهرسازی گفت: آیین نامه اجرایی مبحث دوم افتخار می کند 
که انتخاب مهندس ناظر را از مالک جدا کرده  اسـت در حالیکه در این 

ماده، مفهوم مسئولیت حرفه ای کجاست؟
وی ادامه داد: مالک وقتی می خواهد خانه ای بسـازد و مهندسـی انتخاب 
کند تا کار طراحی و اجرا را برایش انجام دهد، مالک اجازه ندارد در انتخاب 
مهندس سهمی داشته باشد. مانند این می ماند که بیمار شویم و سازمان 
نظـام پزشـکی این اجازه را به ما ندهد تا پزشـک خـود را انتخاب کنیم.

آخوندی افزود: مهندس ناظر توسـط سـازمان نظام مهندسی ساختمان 
تعیین می شـود. در حالیکه پول آن را مالک به سـازمان نظام مهندسی 
ساختمان می دهد و سازمان ۵ درصد پول را برای خود برمی دارد و ۹۵ 
درصـد باقیمانـده را باید به مالک بدهد، آن پول چند سـالی در حسـاب 
سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان کشور اسـت و به آن سود تعلق می 
گیرد، سـود به سازمان تعلق می گیرد و مهندس ناظر باید به شهرداری 
گزارش دهد، این روند معیوبی است که در ساخت و ساز فعلی رایج است.

وی تصریح کرد: تصور می کنید از روند معیوب سـاخت وسـاز کنونی و 
فعلی کشـور، ارتقا حاصل خواهد شد؟ اصال این سیستم می تواند زاینده 
باشد که پول را فردی بدهد، فرد دیگری انتخاب کند و گزارش به جای 
دیگری ارایه شود. وزیر راه و شهرسازی گفت: اگر شهرداری خود مسئول 
کنترل سـاختمان های شهری است باید خودش نیز ناظر را انتخاب کند 
و نه در مقام مجری که در مقام ناظر بر کار نظارت صحیح و اصولی کند 

و گزارش بدهد.
وی تاکید کرد: از روز نخست نیز تاکید داشته ام که باید مفهوم طراحی و 

نظارت را از بازرسی تفکیک کنیم.
آخوندی گفت: بازرسی امری حاکمیتی برای شهرداری است و شهرداری 
بایـد بـازرس را انتخاب کنـد و بازرس به هیچ عنوان نبایـد در طراحی و 
نظارت دخالت داشـته باشـد. کارفرمـای طراح و ناظر نیز مالک اسـت و 
آنها باید مطابق میل مالک و شـرح خدماتی کـه مالک ارایه می دهد در 

چهارچوب قوانین و مقـررات کار را جلو ببرند.

۵ نکته مهم در آیین نامه جدید کنترل ساختمان
وزیر راه و شهرسـازی یادآور شـد: ۳سال است که می خواهیم آیین نامه 
کنترل سـاختمان را تغییر دهیم که هنوز این اقدام به سرانجام نرسیده 

اسـت. در آیین نامه جدید ۵ مورد را مدنظر قرار داده ایم: 
۱- تفکیک نظارت از بازرسی.

۲- سـازمان نظام مهندسی باید تنظیم کننده و تنسیق کننده 
امور مهندسان باشد،.

۳- مهندسی حق مطلق مهندسان و نه سازمان نظام مهندسی 
ساختمان است،.

۴- مهندس مسئولیت اقدام خود را بپذیرد.
 ۵- مهندس مسـئولیت اقدام خود را در موسسـه بیمه معتبر، 

بیمه کند.
آخوندی گفت: معتقدم وقتی مهندس طراحی را انجام داد باید مسئولیت 
طراحی خود را بپذیرد و مسئولیتش را نیز با بیمه تضمین کند. همچنین 
مالک هم حق دارد ناظر و مجری را انتخاب کند و در مقابل شهرداری ها 

نیز باید نظارت داشته باشند.
وزیر راه و شهرسـازی ادامه داد: یکسـال و بیش از ۹ ماه اسـت که کار را 
طراحی کردیم و در تاریخ ۹۵.۱.۵ به دولت پیشـنهاد کردیم که کنترل 
سـاختمان باید بر این اساس باشد. معموال آیین نامه ها در دولت ۳ تا ۴ 
ماه طول می کشد تا به صحن بیاید در حالیکه برای اینکار بیش از یکسال 

و ۹ ماه زمان سپری شده است.
آخوندی افزود: به این دلیل که بحث فردی نباشد ۲ سال است که پیش 

نویس آیین نامه را روی سایت قرار دادیم تا نظرات را دریافت کنیم.
وی یـادآور شـد: بـه دلیـل همین تغییـرات، هنـگام تاییـد صالحیت و 
رای اعتمـاد مجلـس، یک گروهـی هر روز به تمامـی نمایندگان پیامک 
ارسـال مـی کردند کـه اگر من بـار دیگر انتخاب شـوم بنیـان جهان به 
بـاد مـی رود. در حالیکـه مـا در وزارت راه و شهرسـازی در مـورد قانون 
نظـام مهندسـی و کنترل سـاختمان و آیین نامـه آن معتقدیم و مطرح 
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گزارش ویژه

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی محمدسعید 
ایـزدی معاون معمـاری و شهرسـازی  در پنجمیـن کنفرانس ملی 
پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری 
گفت: امیدواریم این نشسـت آغازی باشد برای تصمیمات جدی در 
مسیر توسعه شهری ،تا به وسیله آن درس هایی بیاموزیم و چالش های 

موجود را اصالح کنیم.
ایزدی ادامه داد: در حال حاضر به نظر می رسـد در وضعیتی به سـر 
می بریم که نیازمند تجدید نظر جدی در نظام برنامه ریزی  شـهری 
هسـتیم و همان طـور که می دانیـد از ابتدای دولـت یازدهم کیفیت 
زندگـی در شـهرها مـورد تاکیـد وزیر راه 
و شهرسـازی قـرار گرفـت و مجموعـه 
برنامه هایـی برای آن در نظر گرفته شـد .

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید براینکه 
کیفیت بخشـیدن به زندگی شهروندان و 
ایجاد محیطی امـن، ایمن و با کیفیت در 
بررسی های اجمالی وزارت راه و شهرسازی 
قرار دارد خاطرنشان کرد: تالش کردیم تا 
نگرشی نو را در سطح برنامه ریزی شهری 
ایجاد کنیم و بر همین مبنا نیز در طول ۴ 
سال دولت یازدهم بحث بازآفرینی شهری 
مورد توجه قرار گرفت که تالشی بود برای 
کیفیت بخشـیدن به زندگی در شهرهای 
کنونی که خوشبختانه طرحی موفق و در 

حال اجرا در سراسر کشور است.
وی در ادامهـئ تصریـح کـرد: در حـال حاضـر صاحـب برنامه ملی 
بازآفرینی شهری هستیم و الزامات و شرایط نیز برای عملیاتی شدن 

آن فراهم  اسـت.
این مقام مسئول در حوزه شهر و شهرسازی ضمن انتقاد از این مطلب 
که همواره در شـرایط بحرانی به فکر مواجه با مسائل هستیم یادآور 
شـد: در چند ماه گذشته شـاهد وقایع تلخی همچون زلزله بودیم و 
همـه آن هـا نشـان داد که در مواجه با مسـائل و موضوعات شـهری 

نیازمند تجدید نظر  هستیم.
ایـزدی با اشـاره به اینکه آسیب شناسـی های جدی در حوزه شـهر، 
توسعه شهری و شهرسازی در حال انجام است گفت: در حال حاضر 
در وضعیتـی به سـر می بریم که چاره ای جز تجدیـد نظر در محتوا، 
ساختار و برنامه های شهری نداریم و به نظر می رسد مدت های زیادی 
اسـت کـه تلقی خـود را از مفهوم شـهر فراموش کـرده   و به بیراهه 
می رویم و همین تلقی اشـتباه سـبب شـده تا در نظام برنامه ریزی، 
سیاست گذاری و همچنین در عمل با مشکالت جدی مواجه شویم.

وی با طرح پرسشـی تحت این عنوان که تلقی ما از شـهر چیسـت 
گفت: اگر تلقی ما از شهر مجموعه ای از راه ها و خیابان ها باشد فارغ از 
انسان محوری شهرهای ما همین شهرهای کنونی خواهد بود. اما ما 
معتقدیم شهر سازمانی اجتماعی است که در این سازمان اجتماعی 

باید کیفیت مقدم بر کمیت باشد.
در ادامه معاون وزیر راه و شهرسـازی تصریح کرد: نظام برنامه ریزی 
شـهری ۳ دهه است که شـهروندان را تا حد زیادی نادیده می گیرد. 
زیرا توجه به کالبد بیش از شهروند محوری در دستور کار بود و ما در 

صدد تجدید نظر در آن هستیم.
ایـزدی در ادامـه خطرنشـان کرد: بـرای تغییر این اندیشـه نیازمند 
بازگشـت به مفهوم انسـان و توجه به نقش شـهروندان در سـازمان 
اجتماعی شهرها هستیم و به همین دلیل است که در بحث بازآفرینی 

شـهری محله محوری در اولویت قرار گرفته اسـت.
این مقام مسئول ادامه داد: در شهرها اساسا مفهوم واحد همسایگی و 

محله محوری که اساس آن ضوابط انسانی بوده  فراموش شده است. 
همچنین در نظام ساخت و ساز بی توجهی به حقوق دیگران نتیجه اش 
شهرهایی شده  که از کیفیت الزم برخوردار نیستند به همین دلیل 

نیازمند تجدیدنظر و بازخوانی طرح های توسعه شهری هستیم.
وی ادامه داد: مسـئله تاب آوری شـهرها مسـئله مهمی است که در 
دهه های اخیردرتوسعه های شهری نادیده گرفته شده است. به همین 
دلیـل نیازمندیم تا روند پشت سـر را تغییـر داده و تغییر و تحوالت 

اساسـی در نظام برنامه ریزی و توسعه شهرها ایجاد کنیم.
ایزدی با اشاره به این مطلب که وجود ۱۴۰ هزار هکتار بافت فرسوده 
و ۲ هزارو ۷۰۰ محله ناکارآمد تنها نقاط بحرانی شهرهای ما هستند 
گفت: در سـایر  بافت ها، شهرها و محالت مشکالت عدیده ای وجود 

دارد که باید برای آن ها چاره اندیشی شود.
معاون وزیر راه وشهرسازی بحث توجه به رودخانه های شهری را که 
در جلسـه اخیر شـورایعالی شهرسـازی و معماری مورد بررسی قرار 
گرفـت را بحثی مهم برای توسـعه های شـهری عنوان کـرد و افزود: 
اکثر شـهرهای ما در میانه خود صاحب رودخانه هایی هستند که در 
شـکل گیری آن ها نقش داشتند اما متاسفانه امروزه تبدیل به کانال 
فاضالب شده یا بر روی آن ها فاضالب، پاساژ و غیره ایجاد شده است. 
همچنین در هر بارشـی روبرو می شویم  با ایجاد سیل های فراوان و 
براساس مطالعات صورت گرفته مشخص شده که بیش از 8۵ درصد 
صدمات ناشـی از سـیل به خاطر ماهیت سـیل نیست بلکه به دلیل 
موانع ایجاد شـده در شهرهاسـت لذا تجدیدنظر در این باره ضرورت 

دارد.
وی نداشتن ورودی شهرها را از دیگر چالش های امروزی عنوان کرد 
و گفت: توجه به گذشته شهرها و تاریخی که بر آن ها گذشته ضرورت 
دارد که متاسـفانه مدت ها در نظام برنامه ریزی شـهری از آن غفلت 

کردیم.
 در ادامـه ایـزدی بـه ارکان نظام برنامه ریزی شـهری اشـاره کرد و 
اظهار داشت: انسان محوری و شهروند محوری اصلی ترین ارکان نظام 
برنامه ریزی شـهری است و ما  امروزه مشاهده میکنیم که شهرهای 
ما حال خوشـی ندارند و در پهنه های مختلف با مسائل جدی روبرو 
هستند به همین دلیل مهم ترین برنامه ما  تغییر درنظام برنامه ریزی 

شهری است.
این مقام مسـئول یادآور شـد: در ۳ ماه گذشـته با همکاری جامعه 
مهندسـان مشـاور و انجمـن صنفـی مهندسـان معمار و شهرسـاز 
هم اندیشی و تجدیدنظر در نظام برنامه ریزی شهری مورد توجه قرار 
گرفته اسـت که آن ها را در ۲ سـطح شهر و سـرزمین و محله مورد 

تجدیدنظر و بازنگری قـرار می دهیم.
وی در ادامه افزود: متاسفانه به رغم تهیه طرح های متعدد باالدستی 
مشاهده می کنیم  که آن طرح ها به شدت دچار عدم هم پیوندی با 

طرح های پایین دست هستند.
ایـزدی با اشـاره به این مطلب که تالشـی برای گفت و گـو با مردم 
محالت صورت نگرفته گفت: در دهه 8۰ تجربه ارزشمندی را در نظام 
برنامه ریزی از محالت شهرهای زاهدان، سنندج و برخی شهرها آغاز 
کردیم و به نظام کارآمدی دسـت یافتیـم که مبنای آن برنامه ریزی 
مشارکتی و هم پیوندی با خواست های مردم و از سویی دیگر طرح های 

باالدستی در حوزه شهری و شهرسازی بود.
معاون وزیر راه وشهرسازی خاطرنشان کرد: تجربه های گذشته نشان 
می دهد که هرکدام از شهرها نیازمند نظام برنامه ریزی خواست خود 
هسـتند که البته این نظام باید در هم پیوندی با طرح های باالدستی 

خود باشد.
وی همچنیـن گفت: در طـول دولت یازدهم تالش کردیم پهنه های 
پرخطر را شناسایی کنیم و شهرداری را مجاب کردیم  تا ساخت و ساز 
را در مناطق پرخطر انجام ندهد. در حال حاضر پهنه های پرخطر شهر 
تهران شناسـایی شده و شناسـایی پهنه های پرخطر البرز، اصفهان، 

شیراز و تبریز در دستور کار است.
ایزدی یادآور شد: یکی از امن ترین مناطق تهران بازار و محالت اطراف 
آن اسـت. در حالی هر تهران در دهه های گذشته در مناطق پرخطر 

گسترش یافت.
این مقام مسـئول همچنین از تشـکیل نخستین جلسه سامان دهی 
شـهر تهران در روز دوشنبه با حضور معاون اول رئیس جمهور خبر 
داد و گفت: در جلسات فوق تالش داریم تا مسائل کلیدی شهر تهران 

را مورد توجه جدی قرار دهیم.
وی بی توجهی به ابعاد اجتماعی شهرها را برخی از آفت های طرح های 
توسـعه ای عنـوان کـرد و گفت: بی توجهـی به مدیریـت یکپارچه از 

مسائلی اسـت که در صدد رفع آن هستیم..

توسعه شهرها 
به عنوان 

سازمان اجتماعی

ــن  ــالم ای ــا اع ــازی ب ــر راه و شهرس ــاون وزی مع
ــرز،  ــر الب ــای پرخط ــه پهنه ه ــه تهی ــب ک مطل
ــورایعالی  ــتور کار ش ــز در دس ــیراز و تبری ــان، ش اصفه
شهرســازی اســت گفــت: مــا معتقدیــم شــهر ســازمانی 
ــر  ــدم ب ــت مق ــد کیفی ــه درآن بای ــت ک ــی اس اجتماع

کمیت باشد.

 ایزدی: 
شــهروند  و  محــوری  انســان 
ــام  ــن ارکان نظ ــوری اصلی تری مح
ــا   ــت و م ــهری اس ــزی ش برنامه ری
ــهرهای  ــه ش ــم ک ــاهده میکنی ــروزه مش ام
ــای  ــد و در پهنه ه ــی ندارن ــال خوش ــا ح م
مختلــف بــا مســائل جــدی روبــرو هســتند 
ــا   ــه م ــن برنام ــل مهم تری ــن دلی ــه همی ب
تغییــر درنظــام برنامه ریــزی شــهری 

ــت. اس
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پنجمیـن کنفرانـس ملـی پروژه های مهندسـی عمران معمـاری و 
مدیریت شهری با حضور معاون مسکن وزیر راه و معاون شهرسازی 

شـهرداری تهران در سـالن همایش های برج میالد برگزار شـد.
حامد مظاهریان با اشـاره به اهتمام وزارت راه وشهرسـازی به منظور 
نوسـازی بافت های فرسـوده اظهار کرد: مهم تریـن دغدغه در بخش 

مسـکن وجود حجم باالیی از بافت فرسـوده در کشور است.
وی بـا بیـان این  کـه در یک نگاه سـریع و در مقیاسـی کالن، بخش 
مسـکن ۱۲ درصد از سـهم اشـتفال را به خود اختصاص داده است: 
گفت: هزینه های بخش مسـکن ۳۰ درصد از سـبد خانوار را به خور 
اختصاص داده و دولت به خوبی در دو دهه گذشته به اهمیت آن پی 
برده و افزایش سهم دولت در ساخت وسازها از صفر به سمت ۰.۵ تا 

۳ درصد نشـان از توجه ویژه به این نیاز اساسـی دولت دارد.
مظاهریان با اشـاره به آمار ارائه شـده در آخرین سرشـماری منازل 
خالـی در تهران، گفت: فقط در منطقه ۱تهران ۳۵ هزار واحد خالی 
وجود دارد و با وجود ۲۴ میلیون خانوار ۲۹ میلیون خانه وجود دارد .

به گفته وی، واقعیت این است که با وجود تمامی گالیه ها از کمبود 
مسکن در کشور، میزان خانوارها در کشور کاهش یافته است، کاهش 
۳.۳ درصـدی خانوار قطعاً بر تقاضای مسـکن باید تاثیرگذار باشـد، 
براساس آمار بین دو میلیون و پانصد تا 6۰۰ هزار خانه خالی در کشور 

وجود دارد که نشان از بی تعادلی در این بخش دارد.
معاون وزیر راه افزود: آمارها نشـان از بی تعادلی در بازار مسکن دارد 
وجـود ۲۷میلیـون خانه در برابر ۲۴ هزار خانـوار خود گواهی بر این 
ادعا اسـت. با این آمار کشـور ما از نُرم جهانی نیز پیشی گرفته است 
و بازار برای مصرف کننده مهیا شـده است، ۲۰ درصد افزایش تعداد 
مسکن نسبت به میزان تقاضا قطعاً موفقیت خوبی برای مسکن یک 

کشور است.
وی بـا تاکید بـر این که نباید خانه های خالی را جزو آمار مسـکن به 
شـمار آورد گفت: به دلیل قفل شدن سـرمایه ها در خانه های خالی 
و مشـخص نبودن زمان فروش آنها، قطعاً این تعداد را نباید در آمار 

مسکن گنجاند.
مظاهریان با بیان اینکه چشـم انداز ۱۰ سـاله به مـا می گوید نیاز به 
حدود ۹ میلیون مسـکن در کشـور داریم، گفت: تا ۱۰ سـال آینده 
باید موجودی مسکن به ۲۹ میلیون برسد. چرا که ۲۹ میلیون خانوار 
خواهیم داشت. پس ما تا سال ۱۴۰۵ حدود ۵.۳ میلیون خانه برای 
زوج های جوان نیاز داریم و مابقی کمبود احتماال از طریق به فروش 
رفتن ۱.۳ میلیون از ۲.6 میلیون مسـکن خالی کشور تامین خواهد 

شد.
معـاون مسـکن و سـاختمان وزارت راه و شهرسـازی اظهـار کـرد: 
تحوالت جهانی نشان می دهد هم اکنون در جهان ۵۱ درصد جمعیت 
شهرنشین است در حالی که این رقم در ایران به ۷۳ درصد می رسد. 

در سـال ۱۴۰۵ آمار شهرنشـینی ما ۷۹ درصد خواهد شد. 
البته جهان این پدیده را منفی نمی بیند. بلکه باید نیاز مسـکن این 

گـروه تامین شـود. وی تصریح کـرد: من ابایی ندارم کـه اعالم کنم 
مشکل آینده ایران می تواند مسئله نابرابری شهری و حاشیه نشینی 
باشـد. او با بیان اینکه تا سـال ۱۴۰۵ حدود ۵.۳ میلیون خانه برای 
زوج های جوان نیاز داریم، گفت: یک کمبود تاریخی هم داریم که از 
طریق فروش ۱.۳ مسکن خالی موجود می تواند تامین شود. از سوی 
دیگر نیاز به بازسازی ۳.8 میلیون مسکن داریم. مجموع این ارقام به 

ما می گوید تا ۱۴۰۵ باید ۹ میلیون مسـکن تامین کنیم.
مظاهریان با طرح این سـوال که گسـتردگی خرید مسکن در آینده 
کجا اتفاق می افتد، گفت: مخاطبان بخش مسکن به سه گروه تقسیم 
می شوند. دهک های ۹ و ۱۰ که می توانند نیاز خود را تامین کنند و 
احتیاجی به کمک دولت ندارند. دهک های چهار تا هشت که متوسط 
هسـتند ولی نمی توانند بر اسـاس ثروت خود صاحب مسکن شوند. 
بنابراین نیاز به حمایت دولت دارند که حساب پس انداز مسکن یکم 

برای این گروه تشکیل شده است.
معاون مسـکن و سـاختمان وزارت راه و شهرسـازی ادامه داد: گروه 
سـوم نیز دهک های پایین جامعه هسـتند که از طریق پس انداز هم 
قادر به تامین مسکن خود نخواهند بود و در قالب مسکن اجتماعی 

قرار می گیرند.
وی با اشـاره به صندوق پس انداز مسـکن یکم خبر داد: تا االن ۳۳۴ 
هزار نفر در این حسـاب سـپرده گذاری کرده اند که خبر خوبی است 
یعنـی مردم به بـازار و دولت اعتماد کرده اند. میزان وام باید بتواند تا 
8۰ درصد قدرت خرید را پوشـش دهد. االن در شـهر تهران میزان 
وامی که می دهیم حدود ۵۰ درصد را در بر می گیرد. ولی در شهرهای 
میانی درصد بزرگترین را به خود اختصاص می دهد که با سیاست ها 

انطباق دارد.
مظاهریان در خصوص سه دهک اول جامعه گفت: این گروه نه توانایی 
خرید دارند و نه حتی با پس انداز می توانند صاحب خانه شوند. همه 
درآمـد آنها به سـرعت خرج مصـارف روزانه می شـود بنابراین تحت 
عنوان مسکن اجتماعی می توان آنها را تحت حمایت قرار داد. یعنی 
شـوربختانه خط فقر، دهک سـوم را پشـت سـر گذاشـته است. این 
افراد در حاشیه شهرها، بافت های فرسوده و مناطق ناکارآمد زندگی 
می کنند و این در حالی است که در منطقه یک تهران ۳۵ هزار خانه 

خالی با قیمت های گزاف وجود دارد.
او طرح جامع مسـکن با هفت محور را مورد اشـاره قرار داد و گفت: 
طرح جامع مسـکن برنامه ریزی برای مسکن کشور تا سال ۱۴۰۵ را 
ترسیم کرده است. این طرح قابلیت آن را دارد که از طریق دبیرخانه 

پایش، خود را به روز کند.
وی مسـکن خانوارهای کم درآمد، سکونت گاه های نابسمان شهری، 
اصالحات در سیاسـت زمیـن، تقویت کارآمدی صنعت سـاختمان، 
بهبـود نظام تامین مالی و مسـکن روسـتایی را محورهای هفت گانه 

طرح جامع مسـکن عنوان کرد.
معاون مسـکن و ساختمان وزارت راه و شهرسـازی با اشاره به ۱۴۰ 
هزار هکتار بافت فرسوده و ناکارآمد شهری گفت: این عدد به قدری 
بزرگ اسـت که حدود دو برابر مسـاحت تهران را شـامل می شود. از 

یک طرف اشاره می کند که چه میزان بافت های 
در خطر داریم و از سـوی دیگر نشـان می دهد 
فرصت سرمایه گذاری در این مناطق وجود دارد. 
این بافت ها حـدود ۳۰ درصد جمعیت ایران را 
تشکیل می دهد. مثال در مشهد ۱.۳ میلیون نفر 

در بافت های ناکارآمد زندگی می کنند.
او اظهـار کرد: هدفی که مجلس برای ما تعیین 
کرده این اسـت که تا پایان برنامه ششم حدود 
نیمی از بافت های ناکارآمد، نوسـازی شود. این 
عدد بزرگی اسـت که ۱۲۳ هزار میلیارد تومان 

بودجه نیاز دارد. 
مظاهریـان با بیان اینکه بخش خصوصی سـال 
گذشـته حـدود 6۰ هـزار میلیـارد تومـان در 
بخش مسکن سرمایه گذاری کرد، گفت: تا االن 
انبوه سـازان صرفا به ساخت مسکن می پردازند 
ولی طبق برنامه بازآفرینی باید سـطح محله را 
ارتقا دهند. مسئله اصلی ما با توسعه گران صنعت 

ساختمان این است که چگونه می خواهند به این بافت ها ورود کنند 
چون تا امروز چنیـن کاری انجام نداده اند.

وی ادامه داد: ما هر سـه سـطح را می توان همزمان داشته باشیم. در 
سـطح اول وضعیت فعلی اسـت که انبوه ساز در تعامل با مردم سعی 
می کند پالک ها را تجمیع و اقدام به صنعتی سـازی کند. سطح دوم 
محله سازی مرحله ای است که مقداری پیچیده تر است و سطح سوم 
محله سازی جایگزین نام دارد که نوسازی از طریق ساخت شهرک ها 
یا مجتمع های مسکونی برای جایگزینی محالت به صورت همسایگی 

با راهبرد پیشبرد عملیات نوسازی خواهد بود.
معاون مسـکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در بخش دیگری 
از صحبت های خود به وضعیت بازار مسکن در ۹ ماهه ابتدایی امسال 
اشـاره و خاطرنشان کرد: در آذرماه  امسال بیش از ۵۰ درصد تعداد 
مبایعه نامه هـا افزایش یافـت که رقم قابل توجهی بـود. حجم ریالی 

مبایعات هم نشـان از رشد ۷6 درصدی می دهد.
مظاهریـان ادامـه داد: اتفاقات شـش ماهه دوم گویای این اسـت که 
می توانیم به بازار مسکن امیدوار باشیم و بخش مسکن نقش خود را 
در اقتصاد کالن ایفا کند. به شرطی که بازار هدف را مدنظر قرار دهیم.

  مظاهریان: 
حــدود   ۱۴۰۵ ســال  تــا 
بــرای  خانــه  ۵.۳میلیــون 
ــم،  ــاز داری ــوان نی ــای ج زوج ه
یــک کمبــود تاریخــی هــم داریــم کــه 
از طریــق فــروش ۱.۳میلیــون مســکن 
خالــی موجــود می توانــد تامیــن شــود. 
ــازی  ــه بازس ــاز ب ــر نی ــوی دیگ از س

ــم.  ــکن داری ــون مس ۳.۸میلی
مجمــوع ایــن ارقــام بــه مــا می گویــد 
ــکن  ــون مس ــد ۹ میلی ــا ۱۴۰۵ بای ت

تامیــن کنیــم.

بخش مسکن 
دچار 

عدم تعادل
 است 

ــر راه و شهرســازی در  معــاون امــور مســکن وزی
پنجمیــن کنفرانــس ملــی پژوهــش هــا ی 
ــت  ــاری و مدیری ــران، معم ــی عم ــردی در مهندس کارب
شــهری از نیــاز بــه بودجــه 123 هــزار میلیــاردی بــرای 
نوســازی تنهــا نیمــی از بافت هــای فرســوده موجــود در 

کشور خبر داد.

گزارش ویژه
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۲۳ درصد جمعیت کشـور در مساحتی حدود یک ونیم درصد خاک 
کل کشـور گنجانده شده اسـت که این جمعیت عظیم را در وسعت 
شـهری ای به نام تهران، با رتبه ۲8 از نظر جهانی، رتبه ۱۲8 از نظر 
مسـاحت و رتبه ۱6 از نظر تراکم، تبدیل به مجموعه ای کرده ایم که 
زندگی شـهری و اجتماعی اش از همه نظر مشـکل دارد. امید بهبود 
وضعیت در همین موارد از اهداف این کنفرانس است که امیدواریم با 
همفکری مسئوالن، مردم، جامعه دانشگاهی و انبوه سازان بتوانیم در 

انجام درست آن موفق عمل کنیم. 
استاد دانشـگاه خواجه نصیر در پنجمین 
کنفرانس ملی پژوهش هـای کاربردی در 
مهندسـی عمـران، معمـاری و مدیریـت 
شـهری گفت: اینکه در کنفرانـس امروز، 
بحث انتقاد از خود و توجه به نگرانی مردم 
از اقدامات منفِی صورت گرفته در این چند 
سـال در بخش شهرسـازی، مطرح شد را 
باید به فال نیک گرفت. اتفاقی که پیش از 

این رخ نداده بود.
به گزارش تین نیـوز، محمدرضا کاویانپور 
ادامه داد: کشور ما تمدنی گهربار دارد. علم، 
فرهنگ، تمدن، دانش، میزان تاثیرگذاری 
مـا در جهـان و میـزان دسترسـی مـا به 
اطالعات، نوع دیگری از مطالبه گری را در 
مردم ما ایجاد کرده که با مردم کشورهای 
همسایه مان که ممکن است ذخایر طبیعِی 
غنی تری از ما هم داشـته باشند، متفاوت 
است و باید این مطالبه گری را یک فرصت 
ببینیم که واقعا هم هست و از آن در جهت 

ارتقای جایگاه کشور استفاده کنیم.
کاویانپـور افـزود: الزم اسـت کـه برای پیشـبرد اهداف مشـترکمان 
علـم، عقالنیت، دانش و عمل را در کنار هم بیاوریم تا بتوانیم برنامه 

سـازندگی مان را اجرا کنیم.
وی درباره این کنفرانس نیز گفت: در این دو روز کنفرانس، مسئوالن 
مختلفی بر همراهی و وفاق بیشـتر برای توسعه آتی کشور و اصالح 
گذشـته در زمینه شهرسـازی و تغییر در برنامه ها و درس گرفتن از 

گذشته تاکید داشتند.
این استاد دانشگاه همچنین به تشریح یکی از نشانه های توسعه یافتگی 
کشـورها پرداخـت و در این بـاره گفت: شـما وقتی وارد یک کشـور 
پیشـرفته می شـوید و در خیابان هـا، پیاده راه هـا و فضاهای شـهری 
آنها قدم می زنید، متوجه می شـوید که کار فکری روی طرح و نقشه 
آنها صورت گرفته، یعنی اثرات اندیشـه و فکر را در آنجا می بینید اما 
در کشـور ما عدم هماهنگی دسـتگاه ها، تناقضات و بخشی نگری ها 
ایـن چهـره را از شـهر می سـازد که هر روز با مشـکالتش دسـت به 
گریبان هستیم. مشکالتی که باعث شده تا در این کنفرانس، جامعه 

دانشگاهی، مجموعه مدیران متبحر شهری، مشـاوران و انبوه سازان 
گـرد هم بیایند و به اتفاق نظـر برای ایجاد همراهی و هم فکری بین 
افشـار مختلف مردم به منظور افزایش کیفیت زندگی آنها شرایط را 

فراهم کنند.
او درباره معماری سنتی ایران که به دست فراموشی سپرده شده نیز 
گفت: بازارچه های قدیمی در شهرها پوشیده از اثرات معماری منظم 
شهری است که تامین کننده همه نیازهای مردم نیز بودند. معماری ای 
که االن هم باید از آن با تلفیق علم مدرن الگوبرداری و استفاده کنیم.

این سخنران درباره الگوهای بدون فکر معماری شهرهای امروز کشور 
نیز گفت: روابط انسانی نامتعادل امروزی محصول همین شهرسازی 
خنک امروزی است. ترافیک و آلودگی هوای کالن شهرها نیز مواردی 
هسـتند که توجه به احتمـال بروز آنها در شهرسـازی امروز ما اصال 

لحاظ نمی شوند.

کاویانپور در این باره بیشتر توضیح داد و گفت: این الگوهای سنتی و 
پیوندهای فرهنگی ما هستند که منجر به ایجاد وفاق ملی می شوند؛ 
نه کاری که امروز در غالب تئوری های غربی آن هم با کیفیت ضعیف 

از نظر معماری شهری انجام می دهیم.
ایـن اسـتاد دانشـگاه در پایان گفـت: ۲۳ درصد جمعیت کشـور در 
مساحتی حدود یک ونیم درصد خاک کل کشور گنجانده شده است 
که این جمعیت عظیم را در وسـعت شـهری ای به نام تهران، با رتبه 
۲8 از نظر جهانی، رتبه ۱۲8 از نظر مساحت و رتبه ۱6 از نظر تراکم 
تبدیـل به مجموعه ای کرده ایم که زندگی شـهری و اجتماعی اش از 
همه نظر مشکل دارد. امید بهبود وضعیت در همین موارد از اهداف 
این کنفرانس است که امیدواریم با همفکری مسئوالن، مردم، جامعه 

دانشـگاهی و انبوه سازان بتوانیم در انجام آن موفق عمل کنیم.

گزارش ویژه

تلفیق معماری ایرانی با معماری مدرن،  
حلقه مفقوده 

معماری شهری

محمدرضــا کاویانپــور اســتاد دانشــگاه خواجــه نصیــر در پنجمیــن کنفرانس ملــی پژوهش هــای کاربردی در مهندســی 
عمــران، معمــاری و مدیریــت شــهری مطــرح کــرد:  23 درصــد جمعیــت کشــور در مســاحتی حــدود یک ونیــم درصــد 

خاك کل کشور گنجانده شده است.

کاویانپور: 
وارد یــک کشــور  شــما وقتــی 
پیشــرفته می شــوید و در خیابان هــا، 
پیاده راه هــا و فضاهــای شــهری 
ــوید  ــه می ش ــد، متوج ــدم می زنی ــا ق آنه
ــا  ــه آنه ــرح و نقش ــری روی ط ــه کار فک ک
ــه و  ــرات اندیش ــی اث ــه، یعن صورت گرفت

فکــر را در آنجــا می بینیــد.
بازارچــه هــای قدیمــی در شــهرها پوشــیده 
ــت  ــهری اس ــم ش ــاری منظ ــرات معم از اث
کــه تامین کننــده همــه نیازهــای مــردم نیــز 
ــد از  ــم بای ــه االن ه ــاری ای ک ــد. معم بودن
ــرداری و  ــدرن الگوب ــم م ــق عل ــا تلفی آن ب

ــم اســتفاده کنی

win8.1
Sticky Note
اگر اون شرط نیست  ی عکس از ساختمان های معماری تلفیقی بدید
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این حناچی زاده هستشکاویانپور یکی دیگس
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به گزارش پیگاه خبری وارت راه و شهرسـازی، حسین عبده تبریزی 
مشاور تامین منابع مالی وزیر راه و شهرسازی در پنجمین کنفرانس 
ملـی پژوهش هـای کاربـردی در مهندسـی عمـران، معمـاری و 
مدیریت شـهری، با طـرح این موضوع که در حـوزه عرضه زمین چه 
سیاست هایی باید اعمال شود به ارائه نکاتی در این خصوص پرداخت.

مشاور تامین منابع مالی وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این موضوع 
که وزارت راه و شهرسـازی در دولت دوازدهم به دنبال این است که 
در حوزه عرضه زمین سیاست های جدیدی را اعمال کند، گفت: در 
۴۰ سال گذشته نرخ رشد کشور، نرخ رشدی قابل قبولی نبوده و در 
این حوزه شـاهد  ۲.۳ درصد رشد  بوده ایم و در عین حال، جمعیت 
۲.۱ درصد رشد داشت. بنابراین رشد خالص رشد ۰.۲ درصد درآمد 
سرانه بوده که رقم قابل مالحظه ای نمی شود و از این جهت نیازمند 

تغییر نگرش در سیاست زمین و نحوه توسعه شهرها هستیم.
وی بـا یـادآوری اینکه در حال حاضر شـهر به عنوان محور توسـعه 
شـناخته می شـود، افزود: در ۴ دهه اخیربه دلیل نرخ رشـد پایین ، 
متاسـفانه شهرها و توسعه آنها نتوانستند محور توسعه کشور باشند 

و به همین دلیل نیز ضرورت دارد تا با شناسایی همان سیاست های 
نادرسـت و آسیب شناسی آنها، درس هایی را از اتفاقاتی که رخ داده 
اسـت، بگیریم.مشـاور تامین منابع مالی وزیر راه و شهرسازی یادآور 
شـد: هنگامیکه از سیاسـتگذاری در حوزه زمیـن صحبت می کنیم 
منظور این است که مجموعه سیاست هایی که شامل دولت مرکزی 
و دولت محلی اسـت )که ما در ایران در حد محدود در شورای شهر 
داریم( را در سـه بعد مالکیت، ارزش و کاربری زمین بایسـتی اتخاذ 
کنیـم تا بهره برداری بهینـه ای از این منبع کمیـاب )زمین( صورت 
بگیرد.وی ادامه داد: بدین معنا باید بدانیم که دولت در حوزه مالکیت 
، ارزش و کاربری زمین چه کارهایی باید انجام دهد تا نهایتا نرخ رشد 
اقتصادی به  نرخ رشـد قابل قبولی برسد.همچنین مشاور وزیر راه و 
شهرسـازی گفت: سیاسـتگذاری بر روی انواع مالکیـت زمین اعم از 
ملکی و استیجاری، جلوگیری از افزایش قیمت زمین)سیاستی است 
که همه کشورها دنبال می کنند و هیچ کشوری عالقمند نیست که 
بخش قابل مالحظه ای از ارزش در داخل زمین خود را نشـان دهد 
به این دلیل که سوداگری در زمین سایر تعادل را به هم می زند( و 
حفظ تعادل عرضه و تقاضا از دیگر اقداماتی است که باید مورد توجه 
قرار گیرد.وی خاطرنشـان کرد: بسـیاری از کشورها تالش می کنند 
که همیشـه عرضه زمین بیش از تقاضا باشـد تـا بتواند قیمت های 
پایین را در آن اعمال کنند. در حالیکه نظام مالیات های زمین و نقل 
و انتقال های زمین به نحوی است که نباید ارزش های فراوانی را بتوان 
در آن حبس کرد. زیرا افزایش قیمت زمین هیچ گونه ارزش مولدی 
در کشور نیست.عبده تبریزی در ادامه گفت: افزایش قیمت زمین در 
تولید و اشـتغال تاثیری ندارد و به همین دلیل کشـورها تالش می 

کنند تا قیمت زمین افزایش نداشته باشد.

وی ادامه داد:  زمین به طور متوسط در کل کشور قیمت باالیی ندارد 
اما در مناطق شهری که توسعه یافته اند قیمت زمین به شدت باالاست 
و همین موضوع به ساخت و ساز و شکل گیری ثروت در داخل کشور 
صدمه می زند.همچنین مشاور تامین منابع مالی وزارت راه و شهرسازی 
تصریح کرد: روند اشتغال در کشور روند قابل قبولی نیست. از سال 86 
تاکنون جهت رشد اقتصادی تغییر نکرد و درآمد حقیقی خانوارها نیز 
کاهش داشـت و بر اسـاس آمار، درآمد خانوار شهری در سال ۹۴، ۱8 
درصد کمتر از سال 86 شد و این آمار در مورد خانوارهای روستایی با 
کاهش ۳۵ درصدی روبه رو شد.عبده تبریزی افزود: هم اکنون به نظر 
می رسـد، سیاسـت ملی در عرصه زمین وجود ندارد که باید برای آن 
سیاسـت ملی در نظر گرفته شود، بدین معنا مدیر زمین شهری باید 
بداند که چگونه زمین در شهرها به کار گرفته شود تا بیشترین منافع 
را برای مردمی که در این جغرافیا زندگی می کنند برای حال و آینده 
بدون کاهش امکانات برای نسـل های بعـدی فراهم کند و این بحث 
بایـد با آمایش سـرزمین به طور جدی پیش برود تا بتواند بیشـترین 
ارزش را خلق کند. مشاور وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه توسعه 

پایدار با سیاستگذار مناسب زمین آغاز می شود، 
گفت: شـهرها و مناطق را باید به گونه ای توسعه 
دهیم که اقتصـاد و کیفیت زندگی بهتر حاصل 
آن مسـاله باشد و تصمیمات حاصلی مترادف با 
گستردگی نامنظم، بن بست ترافیکی و آلودگی 
نباشـد.عبده تبریزی در ادامه یادآور شـد: وقتی 
صحبت از توسعه شهری و سرمایه گذاری عمومی 
در حوزه ارزش زمین می شـود، شـهرها ممکن 
اسـت این منابع را برای زیرساخت های عمومی 
یا برای اقشار ضعیف استفاده کنند و یا برعکس 
ممکن است این ارزش ها به ثروت های بادآورده ای 
تبدیل شود که برای مالکان خصوصی ثروت های 
بـادآورده ای ایجاد کنـد که ارزش هـای نابرابری 
موجود را که مورد اعتراض عامه ملت ایران است، 
توسعه دهد. مشـاور وزیر راه و شهرسازی گفت: 
در واقع شهرهای بزرگ و کوچک می توانند موتور 
رشد و توسـعه اقتصادی و اجتماعی باشند و در 

عین حال می توانند موضوع گسـترش محالت پست و گسترش بافت 
های نامناسـب و حاشـیه ای و سـبب افزایش فقر شـوند. لذا موضوع 
توسعه زمین و سیاست هایی که کشورها در این رابطه اعمال می کنند 
در شهرداری ها بسیار اهمیت دارد زیرا ما باید بدانیم که چه نوع توسعه 
ای در درون کشـور می خواهیم داشـته باشیم.وی تصریح کرد: وقتی 
مدیریت زمین به گونه ای باشـد که مدیران ارشـد تنها منافع کوچک 
و خاصی را تامین می کنند طبیعتا منابع مشترک زمین در جغرافیای 
ایران به شکل پایداری توزیع نخواهد شد.در پایان عبده تبریزی اهداف 

سیاسـت های زمین شهری را شامل موارد زیر دانست:
- عرضه کافی زمین برای مسکن، برای فعالیت های اجتماعی و تفریحی 
و بـرای فعالیت های تولیـدی از جمله تامین خدمات شـهری پایه.

- الگوهای فضای شهری منسجم برای به حداقل رساندن استفاده از 
منابع متناسب با منافع اقتصادی و اجتماعی.

- توزیع بهتر ثروت و درآمد از جمله دسترسی خانوارهای کم درآمد به سرپناه.
- توزیع فضایی جمعیت و فعالیت ها در سـطح منطقه ای و ملی با 

اولویت سطح منطقه ای.

  مظاهریان: 
حــدود   ۱۴۰۵ ســال  تــا 
بــرای  خانــه  ۵.۳میلیــون 
ــم،  ــاز داری ــوان نی ــای ج زوج ه
یــک کمبــود تاریخــی هــم داریــم کــه 
از طریــق فــروش ۱.۳میلیــون مســکن 
خالــی موجــود می توانــد تامیــن شــود. 
ــازی  ــه بازس ــاز ب ــر نی ــوی دیگ از س

ــم.  ــکن داری ــون مس ۳.۸میلی
مجمــوع ایــن ارقــام بــه مــا می گویــد 
ــکن  ــون مس ــد ۹ میلی ــا ۱۴۰۵ بای ت

تامیــن کنیــم.

لزوم 
تغییر نگرش در 

سیاست های 
توسعه شهرها

ــع  ــن مناب ــاور تامی ــزی مش ــده تبری ــر عب دکت
ــادآوری  ــن ی ــازی ضم ــی وزارت راه و شهرس مال
سیاســتگذاری های عرضــه زمیــن بــرای ایجــاد توســعه 
پایدار کشــور و جلوگیــری از ســوداگری ایــن بخــش، کــه 
نقــش عمــده ای در اشــتغال دارد گفــت: افزایــش قیمــت 
زمیــن در تولیــد و اشــتغال تاثیــری نــدارد و بــه همیــن 
ــن  ــت زمی ــا قیم ــد ت ــی کنن ــالش م ــورها ت ــل کش دلی

افزایش نداشته باشد.

گزارش ویژه
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به گزارش تین نیوز، احمد خرم ادامه داد: نظام فنی اجرایی کشور در 
دسـت تهیه است و در جلسه ای که به مطالعه و بررسی آن پرداخته 
می شـود، می گویند» شورای تشکل ها با مفاد این نظام فنی موافقت 
دارد«. درصورتی که براساس مکتوبات شورای فنی، نظام فنی-اجرایی 

تدوین شده با نظرات شورای تشکل ها مغایر است.
احمد خرم ادامه داد: حال به تبع همین نظام تدوین شده، خسارات 
زیادی در زمینه عدم مقاومت سـاختمان های ساخته شده به کشور 

وارد می شـود و این برخالف روال همه دنیا است.
رئیس انجمـن صنفی انبوه سـازان افزود: 
ارتباط دولت، مجلس و قوه قضایه با بخش 
خصوصی تقریبا قطع اسـت. ما در کشـور 
یـک نهـاد هماهنگی به نـام نهـاد تعامل 
داریم که باید هر ماه جلسـاتی را پیرامون 
چگونگـی ایجـاد تعامل بخـش خصوصی 
و دولتـی به منظور تسـهیل امـور اجرایی 
داشته باشد. طبق تعریف سازمان مدیریت 
این نهاد ۱۳ سـال پیش ایجاد شده است 
کـه در حال حاضر این نهـاد وجود ندارد.

این کارشناس شهرسـازی ادامه داد: یکی 
از مسائلی که به ارتقای امور منجر می شود 
بازسـازی همین نهاد اسـت کـه نبودنش 
منجر بـه ایجاد یـک حلقه مفقوده شـده 

است.
وزیر دولت اصالحات همچنین بیان کرد: 
نظارت، مقوله دیگری است که دنیا دارد به 
آن عمل می کند و در کشـور ما اقلیتی از 
ناظران از آن غفلت می کنند. به این صورت 
که به جای عمل به وظیفه خود امضافروشی می کنند. خرم توضیح 
داد: سازمان نظارت که باید به این موارد نظارت داشته باشد، در اجرا 
نظارت های کافی ندارد. در همین زلزله کرمانشاه مشخص شد که هم 
در طراحی و هم در اجرا ایراداتی وجود دارد. در همین شهر پردیس 
نیز در سـال ۹۱ دولت قبل به یکی از کسـانی که شـن و ماسه وارد 
می کرد، بدون علم داشتن به سابقه و تخصص کافی در او، ۵۰۰واحد 

را برای ساخت واگذار کردند.
رئیس انجمن صنفی انبوه سـازان ادامه داد: درهای جامعه مهندیس 
برای همه باز است و هرکس بدون تخصص کافی برای خودش سازنده 
و مجری شـده است. همین درصد نظارتی هم که هست، به صورت 

تصادفی صورت می گیرد.

احمد اخرم اضافه کرد: در دنیا دانشـگاه ها، تشـکل های مهندسـی- 
نظارتـی- طراحـی و اجـرا ایـن کار را انجـام می دهنـد و اگر کسـی 
تخلفی داشـته باشد، نقره داغش می کنند. امروز به همین دلیل شما 
می بینیـد در کشـورهایی که نظارت کافی بر پروژه های سـاختمانی 
دارند عمرمفید ساختمان هایشـان باالی ۱۰۰ سـال است. در حالی 
که مقاومت بنا در کشـور ما زیر ۳۰ سال است. این کارشناس حوزه 
شـهری مسئله مهم دیگر را پروژه های جدید و ناتمام شهری عنوان 
کرد و در این باره گفت: چهار سـال است که روی پروژه های جدید و 
نیمه تمام ساختمانی کار می شود و همایش هایی هم در این باره برگزار 

شـده اما یک صفحه مطالعه درمـورد آن وجود ندارد.
خـرم توضیـح داد: اخیرا از مجمـوع ۹6 هزار پروژه ای که در دسـت 
سـاخت بود، اعـالم کرده اند فقط ۵ هزار پروژه ناتمـام داریم که این 

تبدیل رقم، عجیب اسـت.

 او ادامه داد: باید بدانیم که برای هر پروژه ای باید مطالعات مهندسی 
صورت بگیرد. و پرسش اصلی این است که ما چطور جرات کرده ایم 
که یک پروژه هزار هزار میلیارد تومانی را به حال خود رها کنیم؟ چه 

برسد به این همه پروژه رها شده.
احمد خرم توضیح داد: جالب اسـت بدانید که مجموعا یک تریلیون 
تومان برای مطالعات این پروژه ها هزینه شده است اما از مطالعه واقعی 
و جزئـی آنها هیچ خبری نیسـت. این درصورتی اسـت که در خارج 

پروژه های بزرگ شهری یک یا چند مشاور دارند.
خرم این موضوع که دولت ناخواسـته و از سـر اجبار دست به میدان 
آمدن بخش خصوصی زده را یک اتفاق عظیم دانست که با چهار عدد 
نشست امکان سـامان دادن آنها وجود ندارد و افزود: اگر دولت واقعا 
طالب به میدان آمدن بخش خصوصی است باید در تصمیمات خود 

این اهتمام را نشان بدهد.

گزارش ویژه

مقاومت  بنا 
در کشور ما 

زیر 30سال است

رئیــس انجمــن صنفــی انبوه ســازان در پنجمیــن کنفرانــس ملــی پژوهش هــای کاربــردی در مهندســی عمــران، معماری 
و مدیریت شهری گفت: در نگاه بخش دولتی، اعتقادی به تعامل با بخش خصوصی وجود ندارد.

مهندس خرم: 
ارتبــاط دولــت، مجلــس و قــوه 
قضایــه بــا بخــش خصوصــی تقریبا 
ــک  ــور ی ــا در کش ــت. م ــع اس قط
نهــاد هماهنگــی به نــام نهــاد تعامــل داریم 
ــون  ــاتی را پیرام ــاه جلس ــر م ــد ه ــه بای ک
چگونگــی ایجــاد تعامــل بخــش خصوصــی 
و دولتــی بــه منظــور تســهیل امــور اجرایــی 

داشــته باشــد. 
طبــق تعریــف ســازمان مدیریــت ایــن نهاد 
۱۳ ســال پیــش ایجــاد شــده اســت کــه در 

حــال حاضــر این نهــاد وجــود نــدارد.
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نمایشگاه 
چهارم 

در قاب تصویر

قاب تصویر

ــه  ــان اینک ــا بی ــران ب ــازان ای ــوه س ــون سراســری انب ــس کان رئی
تاکنــون تصدی گــری بــه بخــش خصوصــی بــه شــکل واقعــی رخ 
نــداده اســت، افزود: متأســفانه مســئوالن هیــچ اعتقــادی به بخش 
ــا و  ــک از تصمیم گیری ه ــچ ی ــوز در هی ــد و هن ــی ندارن خصوص
تصمیم ســازی ها در فضــای بهبــود کســب و کار و قوانیــن مربــوط 
بــه بخش مســکن از نظــرات بخش خصوصــی اســتفاده نمی کنند.

ــال اصــالح  ــه دنب ــواره ب ــادآور شــد: بخــش خصوصــی هم وی ی
ــد  ــه کار بای ــت در نتیج ــکن اس ــوزه مس ــه ح ــوط ب ــن مرب قوانی
ــه ایــن بخــش واگــذار شــود و مــا می توانیــم ادعــا کنیــم کــه  ب
تــا بــه امــروز شــرکت های توســعه ای را توســعه نداده ایــم.

برزگــر بــا بیــان اینکــه بازآفرینــی شــهری چنــدی پیــش 
ــما  ــر ش ــه نظ ــزود: ب ــورد، اف ــد خ ــور کلی ــس جمه ــط رئی توس

بازســازی  بــه  نــرخ ســود ۲۰ درصــد می توانیــم  بــا  آیــا 
بافت هــای فرســوده و بازآفرینــی شــهری امیــدوار باشــیم؟

رئیــس کانــون سراســری انبــوه ســازان ایــران افــزود: ایــن موضــوع 
ــی در  ــون ریال ــه تاکن ــرا ک ــود چ ــیده ش ــا پرس ــد از بانک ه بای
ــه مســکن و بخــش خصوصــی داده نشــده اســت. ــن حــوزه ب ای

می شــود  سیاســت ها  ایــن  بــا  آیــا  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
بافت هــای فرســوده را بازســازی کــرد، گفــت: بــا شــعار و حــرف 
ــم. ــازی کنی ــالح و بازس ــوده را اص ــای فرس ــم بافت ه نمی توانی

برزگــر تأکیــد کــرد: رشــد صــد در صــدی انشــعابات آب و 
ــر  ــکن تأثی ــده مس ــام ش ــت تم ــر قیم ــع ب ــور قط ــه ط ــرق ب ب
ــربار  ــای س ــن هزینه ه ــرای تأمی ــن ب ــت بنابرای ــد گذاش خواه

مســکن مــا نیازمنــد بــه یــک متولــی خــاص هســتیم.

پایــان  در  ایــران  انبــوه ســازان  کانــون سراســری  رئیــس 
ــود فضــای کســب و کار و صنعــت ســاختمان  ــرای بهب گفــت: ب
بایــد مشــکالت و گره هــا را از ســر راه ایــن حــوزه برداریــم 
ــم. ــوده کنی ــای فرس ــازی بافت ه ــه بازس ــدام ب ــم اق ــا بتوانی ت

ــی  ــش بین ــداف پی ــق اه ــتای تحق ــن در راس ــای م ــه ه برنام
ــرفت و  ــرا، پیش ــعی در اج ــی س ــت؛ یعن ــنامه اس ــده در اساس ش
پیشــبرد اهــداف عالــی کانــون. بــه طــوری کــه بتوانیــم جایــگاه 
ــه حــد واقعــی خــود برســانیم. فکــر مــی کنــم کــه  ــون را ب کان
ایــن رویکــرد بهتریــن دفــاع از منافــع مشــروع همــکاران باشــد.

ــر ــرمایه کالن را ب ــازان آن س ــوه س ــا انب ــور م ــفانه در کش متاس
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ــه  ــان اینک ــا بی ــران ب ــازان ای ــوه س ــون سراســری انب ــس کان رئی
تاکنــون تصدی گــری بــه بخــش خصوصــی بــه شــکل واقعــی رخ 
نــداده اســت، افزود: متأســفانه مســئوالن هیــچ اعتقــادی به بخش 
ــا و  ــک از تصمیم گیری ه ــچ ی ــوز در هی ــد و هن ــی ندارن خصوص
تصمیم ســازی ها در فضــای بهبــود کســب و کار و قوانیــن مربــوط 
بــه بخش مســکن از نظــرات بخش خصوصــی اســتفاده نمی کنند.

ــال اصــالح  ــه دنب ــواره ب ــادآور شــد: بخــش خصوصــی هم وی ی
ــد  ــه کار بای ــت در نتیج ــکن اس ــوزه مس ــه ح ــوط ب ــن مرب قوانی
ــه ایــن بخــش واگــذار شــود و مــا می توانیــم ادعــا کنیــم کــه  ب
تــا بــه امــروز شــرکت های توســعه ای را توســعه نداده ایــم.

برزگــر بــا بیــان اینکــه بازآفرینــی شــهری چنــدی پیــش 
ــما  ــر ش ــه نظ ــزود: ب ــورد، اف ــد خ ــور کلی ــس جمه ــط رئی توس
بازســازی  بــه  نــرخ ســود ۲۰ درصــد می توانیــم  بــا  آیــا 
بافت هــای فرســوده و بازآفرینــی شــهری امیــدوار باشــیم؟

رئیــس کانــون سراســری انبــوه ســازان ایــران افــزود: ایــن موضــوع 

ــی در  ــون ریال ــه تاکن ــرا ک ــود چ ــیده ش ــا پرس ــد از بانک ه بای
ــه مســکن و بخــش خصوصــی داده نشــده اســت. ــن حــوزه ب ای

می شــود  سیاســت ها  ایــن  بــا  آیــا  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
بافت هــای فرســوده را بازســازی کــرد، گفــت: بــا شــعار و حــرف 
ــم. ــازی کنی ــالح و بازس ــوده را اص ــای فرس ــم بافت ه نمی توانی

برزگــر تأکیــد کــرد: رشــد صــد در صــدی انشــعابات آب و 
ــر  ــکن تأثی ــده مس ــام ش ــت تم ــر قیم ــع ب ــور قط ــه ط ــرق ب ب
ــربار  ــای س ــن هزینه ه ــرای تأمی ــن ب ــت بنابرای ــد گذاش خواه
مســکن مــا نیازمنــد بــه یــک متولــی خــاص هســتیم.

پایــان  در  ایــران  انبــوه ســازان  کانــون سراســری  رئیــس 
ــود فضــای کســب و کار و صنعــت ســاختمان  ــرای بهب گفــت: ب
بایــد مشــکالت و گره هــا را از ســر راه ایــن حــوزه برداریــم 
ــم. ــوده کنی ــای فرس ــازی بافت ه ــه بازس ــدام ب ــم اق ــا بتوانی ت

ــی  ــش بین ــداف پی ــق اه ــتای تحق ــن در راس ــای م ــه ه برنام

ــرفت و  ــرا، پیش ــعی در اج ــی س ــت؛ یعن ــنامه اس ــده در اساس ش
پیشــبرد اهــداف عالــی کانــون. بــه طــوری کــه بتوانیــم جایــگاه 
ــه حــد واقعــی خــود برســانیم. فکــر مــی کنــم کــه  ــون را ب کان
ایــن رویکــرد بهتریــن دفــاع از منافــع مشــروع همــکاران باشــد.

متاســفانه در کشــور مــا انبــوه ســازان آن ســرمایه کالن را بــرای 
شــهرک ســازی ندارنــد و برخــالف کشــورهایی مثــل ترکیــه، هیچ 
پشــتوانه ای از طریــق منابــع و بنــگاه هــای مالــی اقتصــادی از آنها 
نمــی شــود. در ترکیــه انبــوه ســازان قــرارداد اولیــه را بــا مالــک 
زمیــن مــی بندنــد، ســپس مقدمــات زیربنایــی را آماده مــی کنند 
و وارد ســاخت و ســاز مــی شــوند. بخشــی از آورده را خودشــان 
مــی آورنــد و بانــک صددرصــد مبلــغ را بــا شــرایط مشــخص بــه 
ازاری هــر واحــد بــا متراژهــای مختلــف پرداخــت می کنــد. یعنی 
ــا متقاضیــان  ــا بازپرداخــت ۱۰ ســاله مــی دهنــد ت تســهیالت ب
تــوان خریــد مســکن و پرداخــت اقســاط را داشــته باشــند.

مــا زمانــی مــی توانیــم شــهرک بســازیم کــه کلیــه ســرانه هــای 
مــورد نیــاز ســاکنان یــا خریــداران در آن مجموعــه فراهــم باشــد 
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ــه  ــان اینک ــا بی ــران ب ــازان ای ــوه س ــون سراســری انب ــس کان رئی
تاکنــون تصدی گــری بــه بخــش خصوصــی بــه شــکل واقعــی رخ 
نــداده اســت، افزود: متأســفانه مســئوالن هیــچ اعتقــادی به بخش 
ــا و  ــک از تصمیم گیری ه ــچ ی ــوز در هی ــد و هن ــی ندارن خصوص
تصمیم ســازی ها در فضــای بهبــود کســب و کار و قوانیــن مربــوط 
بــه بخش مســکن از نظــرات بخش خصوصــی اســتفاده نمی کنند.

ــال اصــالح  ــه دنب ــواره ب ــادآور شــد: بخــش خصوصــی هم وی ی
ــد  ــه کار بای ــت در نتیج ــکن اس ــوزه مس ــه ح ــوط ب ــن مرب قوانی
ــه ایــن بخــش واگــذار شــود و مــا می توانیــم ادعــا کنیــم کــه  ب
تــا بــه امــروز شــرکت های توســعه ای را توســعه نداده ایــم.

برزگــر بــا بیــان اینکــه بازآفرینــی شــهری چنــدی پیــش 
ــما  ــر ش ــه نظ ــزود: ب ــورد، اف ــد خ ــور کلی ــس جمه ــط رئی توس
بازســازی  بــه  نــرخ ســود ۲۰ درصــد می توانیــم  بــا  آیــا 
بافت هــای فرســوده و بازآفرینــی شــهری امیــدوار باشــیم؟

رئیــس کانــون سراســری انبــوه ســازان ایــران افــزود: ایــن موضــوع 

ــی در  ــون ریال ــه تاکن ــرا ک ــود چ ــیده ش ــا پرس ــد از بانک ه بای
ــه مســکن و بخــش خصوصــی داده نشــده اســت. ــن حــوزه ب ای

می شــود  سیاســت ها  ایــن  بــا  آیــا  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
بافت هــای فرســوده را بازســازی کــرد، گفــت: بــا شــعار و حــرف 
ــم. ــازی کنی ــالح و بازس ــوده را اص ــای فرس ــم بافت ه نمی توانی

برزگــر تأکیــد کــرد: رشــد صــد در صــدی انشــعابات آب و 
ــر  ــکن تأثی ــده مس ــام ش ــت تم ــر قیم ــع ب ــور قط ــه ط ــرق ب ب
ــربار  ــای س ــن هزینه ه ــرای تأمی ــن ب ــت بنابرای ــد گذاش خواه
مســکن مــا نیازمنــد بــه یــک متولــی خــاص هســتیم.

پایــان  در  ایــران  انبــوه ســازان  کانــون سراســری  رئیــس 
ــود فضــای کســب و کار و صنعــت ســاختمان  ــرای بهب گفــت: ب
بایــد مشــکالت و گره هــا را از ســر راه ایــن حــوزه برداریــم 
ــم. ــوده کنی ــای فرس ــازی بافت ه ــه بازس ــدام ب ــم اق ــا بتوانی ت

ــی  ــش بین ــداف پی ــق اه ــتای تحق ــن در راس ــای م ــه ه برنام

ــرفت و  ــرا، پیش ــعی در اج ــی س ــت؛ یعن ــنامه اس ــده در اساس ش
پیشــبرد اهــداف عالــی کانــون. بــه طــوری کــه بتوانیــم جایــگاه 
ــه حــد واقعــی خــود برســانیم. فکــر مــی کنــم کــه  ــون را ب کان
ایــن رویکــرد بهتریــن دفــاع از منافــع مشــروع همــکاران باشــد.

متاســفانه در کشــور مــا انبــوه ســازان آن ســرمایه کالن را بــرای 
شــهرک ســازی ندارنــد و برخــالف کشــورهایی مثــل ترکیــه، هیچ 
پشــتوانه ای از طریــق منابــع و بنــگاه هــای مالــی اقتصــادی از آنها 
نمــی شــود. در ترکیــه انبــوه ســازان قــرارداد اولیــه را بــا مالــک 
زمیــن مــی بندنــد، ســپس مقدمــات زیربنایــی را آماده مــی کنند 
و وارد ســاخت و ســاز مــی شــوند. بخشــی از آورده را خودشــان 
مــی آورنــد و بانــک صددرصــد مبلــغ را بــا شــرایط مشــخص بــه 
ازاری هــر واحــد بــا متراژهــای مختلــف پرداخــت می کنــد. یعنی 
ــا متقاضیــان  ــا بازپرداخــت ۱۰ ســاله مــی دهنــد ت تســهیالت ب
تــوان خریــد مســکن و پرداخــت اقســاط را داشــته باشــند.

مــا زمانــی مــی توانیــم شــهرک بســازیم کــه کلیــه ســرانه هــای 
مــورد نیــاز ســاکنان یــا خریــداران در آن مجموعــه فراهــم باشــد 
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به گـزارش تین نیوز، حسـین عبده تبریزی در حاشـیه 
»پنجمیـن کنفرانـس ملـی پژوهش هـای کاربـردی در 
مهندسـی عمران، معمـاری و مدیریت شـهری« اظهار 
کرد: خانه های ارزان قیمت در آینده بازار خوبی خواهند 
داشت. در مقابل، معتقدم همچنان خانه های گران قیمت 
با سرعت بسـیار کمی فروخته خواهند شد و خانه های 
خالی لوکس به راحتی به فروش نخواهند رفت. اما مسکن 
ارزان قیمت بازار رشد مناسبی را پیش رو دارد و وزارت 
راه و شهرسـازی هـم کمـک 
کرده تـا این رشـد ادامه پیدا 
کند. وی افزود: در حال حاضر 
در هفته سـه برابر ماه مشـابه 
سـال قبل در صندوق مسکن 
یکم افتتاح حسـاب انجام می 
شـود که سـبب نگرانی بانک 
مسـکن بابـت تأمیـن منابـع 
تسـهیالت مسکن شده است.

مشـاور وزیر راه و شهرسـازی 
دربـاره افزایـش نـرخ ارز طی 
هفته های اخیر گفت: من قبال 
نگفته بودم که نرخ ارز در حال 
حاضر ارزان است بلکه گرایش 
بـازار را اعـالم کرده بـودم. به 
نظـر من تشـخیص بـازار این 
اسـت که نـرخ ارز گرایش به 
باالتر رفتن دارد. دولت نیز در 
صورتی که این تشـخیص بـازار را درک کند باید کمک 

کند تا ارز به وسـیله پس انداز تبدیل نشـود.
عبده تبریزی ادامه داد: در واقع دولت باید کمک کند تا 
حباب نرخ ارز از بین برود تا به وسیله ای برای پس انداز 

تبدیل نشود.

مشـاور وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه هم اکنون در 
بازار سـرمایه، سهام های وابسـته به ارز، روند رو به رشد 
به خود گرفته اند، گفت: سـهام هایی مانند پتروشـیمی 
ها، فلزات، خودرو و دیگر سـهام هایی که وابسـته به ارز 
هستند، در روزهای اخیر با استقبال مشتریان مواجه شده 
اند و حتی از قیمت ارز هم باالتر رفته اند. عبده تبریزی 
همچنیـن درباره تسـهیالت حوزه مسـکن اظهـار کرد: 
تشخیص وزارت راه و شهرسازی مبنی بر افزایش قدرت 
خرید مسکن از سـوی مردم برنامه درستی است. وی با 
بیان اینکه مسکن ارزان قیمت قابلیت رشد قابل مالحظه 
ای دارد، گفت: حسابهایی که هم اکنون در صندوق پس 
انداز مسـکن یکم افتتاح بانک مسـکن افتتاح می شـود 

نسبت به مدت مشابه سـال قبل سه برابر افزایش یافته 
و بانک مسکن نگران کسری منابع خود شده است؛ چرا 
که با شتاب زیادی مردم در حال سرمایه گذاری هستند 
و این سـرمایه گذاری به امید دریافت وام مسـکن است.

مشاور وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: ساالنه در ایران 
6۵۰ هزار ازدواج صورت می گیرد که رقم قابل مالحظه 
ای است و این افراد وارد بازار مسکن می شوند. از سوی 
دیگر می توانند در صندوق پس انداز مسکن یکم حساب 
افتتـاح کنند. نگرانی بانک مسـکن بابت کمبود منابع با 
حمایت برطرف می شـود؛ به شـرطی کـه بانک مرکزی 
بپذیرد مطالباتی که از بانک مسکن دارد را دیرتر وصول 
کند. وی، بانک مسـکن را سـالم ترین بانـک موجود در 
ایران دانسـت و گفت: بانک مسکن وام های با مبالغ کم 
پرداخت کرده و مشکلی برای وصول آنها ندارد، بنابراین 
وضعیت آن با بانک های دیگر که وام های بزرگ پرداخت 
کرده و اقسـاط آنها بازپرداخت نمی شـود متفاوت است 
و در موقعیـت خوبی قرار دارد. عبده تبریزی تاکید کرد: 
در صورتی که بانک مسـکن به بانک توسـعه ای تبدیل 
شود وزارت راه و شهرسازی آمادگی دارد از منابع داخلی 

و امالک خود به افزایش سـرمایه این بانک کمک کند.

در حاشـیه

مسکن
 ارزان قیمت 
رونق می گیرد

مشــاور وزیــر راه و شهرســازی گفــت: 
ــس  ــرعت پ ــه س ــه اینک ــه ب ــا توج ب
انــداز در صنــدوق پــس انــداز مســکن یکــم 
ســه برابــر شــده اســت، مســکن ارزان قیمت 
تجربــه  را  مناســبی  رونــق  آینــده  در 

خواهد کرد.

عبده تبریزی: 
ــازی  ــخیص وزارت راه و شهرس تش
ــد  ــدرت خری ــش ق ــر افزای ــی ب مبن
ــه  ــردم برنام ــوی م ــکن از س مس

ــت.  ــتی اس درس
ــاه  ــر م ــه ســه براب در حــال حاضــر در هفت
ــکن  ــدوق مس ــل در صن ــال قب ــابه س مش
یکــم افتتــاح حســاب انجــام مــی شــود که 
ســبب نگرانــی بانــک مســکن بابــت تأمین 

منابــع تســهیات مســکن شــده اســت.
ــه بانــک  در صورتــی کــه بانــک مســکن ب
و  راه  وزارت  شــود  تبدیــل  ای  توســعه 
ــی  ــع داخل شهرســازی آمادگــی دارد از مناب
و امــاک خــود بــه افزایــش ســرمایه ایــن 

ــد. ــک کن ــک کم بان
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اینم همون شرطس دیگه



دیـــدگاه

اقتصـادی

3

   جهش یا رشد تدریجی قیمت ها در بازار مسکن؟ 
    مسیر جدید رونق بازار مسکن

    هم اندیشی تشکل های هم  سو برای تعامل با 
        اتاق بازرگانی تهران 

   تحوالت بخش مسکن از چه ایستگاهی می گذرد؟
   بررسي سرایت تالطم از بازده گروه انبوه سازي، 

        امالك و مستغالت به بازده گروه خودرو و ساخت
        قطعات در بورس اوراق بهادار تهران
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بحث اقتصادی هستش این فصل و این مناره اخه؟
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بررســی مختصــات بــازار مســکن نشــان می دهــد عوامــل موثــر 
بــر بــازار مســکن همچــون دیگــر بازارهــا بــه دو بخــش عوامــل 
ــه  ــا آنچ ــوند. ام ــیم بندی می ش ــا تقس ــه و تقاض ــمت عرض س
ــا ســایر بازارهــای  ــازار مســکن ب یــک تفــاوت اساســی میــان ب
اقتصــادی را بــه وجــود مــی آورد تقســیم شــدن بخــش تقاضــا 
بــه دو گــروه اســت. نــوع اول، تقاضــا مصرفــی یــا تقاضای ناشــی 
از نیــاز خانــوار و نــوع دوم تقاضــای مســکن بــرای حفــظ ارزش 
دارایــی یــا همــان تقاضــای ســرمایه ای اســت. تیمــور رحمانــی 
ــا در  ــودن تقاض ــه ب ــر دوگان ــتفاده از تعبی ــا اس ــاددان ب اقتص
بــازار مســکن معتقــد اســت: نــوع تقاضــای اثرگــذار بــر جریــان 
تحــوالت بــازار مســکن تقاضــای ســرمایه ای اســت. طــوری کــه 
ورود ایــن نــوع تقاضــا بــه بــازار مســکن منجــر به شــکل گرفتن 

الگــوی متفــاوت تغییــر قیمــت در ایــن بخــش می شــود.
ــد  ــک رون ــت؟ در ی ــرمایه ای چیس ــای س ــور از تقاض ــا منظ ام
عــادی در ســبد دارایــی خانوارهــا اقالمــی بــا هــدف تامیــن آتیه 
نگهــداری می شــود. طبیعتــا بخشــی از پس انــداز به صــورت نقــد 
ــورت  ــی به ص ــود و بخش ــداری می ش نگه
دارایــی. بســته بــه رویکــرد خانوارهــا 
درجــه نقدشــوندگی ایــن اقــالم می توانــد 
ــهام و اوراق  ــال، ارز، س ــد. ط ــاوت باش متف
ــی و  ــپرده گذاری بانک ــار س ــادار در کن به
خریــد مســکن از جملــه تاکتیک هــای 
پس اندازکننــدگان  و  ســرمایه گذاران 
ــت. در  ــان اس ــتتار دارایی هایش ــرای اس ب
ــاپ  ــت چ ــل سیاس ــران به دلی ــاد ای اقتص
پــول، تــورم مهمــان ناخوانــده حاضــر 
بــر ســر ســفره خانــوار بــوده اســت. طــی 
ــورم  ــود ت ــواره وج ــته هم ــای گذش دهه ه
بــاال عاملــی بــوده کــه خانوارهــا بخشــی از 
منابــع خــود را بــه پناهــگاه ببرنــد. یکــی 
ــوده  ــکن ب ــازار مس ــا ب ــن پناهگاه ه از ای
اســت. بــادوام بــودن، ناهمگــن بــودن 
ماهیــت دوگانــه مصرفــی- ســرمایه ای و... ایــن جذابیــت را بــه 
ــدگان و ســرمایه گذاران  ــن مصرف کنن ــه در ذه مســکن داده ک

ــرای ورود ســرمایه باشــد.  ــن ب ــی ام محل
حــاال کــه بــازار مســکن بــا فاصلــه گرفتــن از عمــق رکــود در 
ــا  ــه اســت، آی ــرار گرفت ــق ق ــه دوره رون ــاره ب ــتانه ورود دوب آس
ــایر  ــرده از س ــوچ ک ــرمایه های ک ــد س ــاره مقص ــد دوب می توان
ــی  ــد؟ رحمان ــه کن ــا را تجرب ــش قیمت ه ــد و جه ــا باش بازاره
ــازار  ــی ب ــمت و وس ــت س ــریح وضعی ــگاه در تش ــتاد دانش اس
مســکن بــه ســه عامــل تعییــن کننــده در هزینه ســاخت وســاز 
ــن،  ــت زمی ــل قیم ــه عام ــد: »س ــد. او می گوی ــاره می کن اش
هزینــه ســاخت و نــرخ بهــره بــه عنــوان عوامــل مهــم تعییــن-

کننــده هزینــه ســاخت هــر ســه در کوتــاه مــدت تاثیــر مثبت و 
ــد.  ــکن می گذارن ــای مس ــر قیمت ه ــی داری ب معن

ــت  ــر مثب ــکن تاثی ــازار مس ــی ب ــل برون بخش ــن عوام در بی
ــرخ ارز شــایان ذکــر اســت. در حــال  نقدینگــی و اثــر منفــی ن
حاضــر مهم-تریــن گرفتــاری اقتصــاد ایــران نــرخ بهــره اســت 
ــه آنکــه ســپرده گذاری کــم ریســک ترین فعالیــت  ــا توجــه ب ب
ــد  ــاال باش ــاکان ب ــره کم ــرخ به ــر ن ــت اگ ــرمایه گذاری اس س

ــرو  ــی روب ــاق خاص ــا اتف ــدت ب ــاه م ــکن در کوت ــش مس بخ
نمی شــود. 

ــل  ــی از عوام ــکن، یک ــازار مس ــران ب ــی تحلیلگ ــه برخ اگرچ
ــرخ ارز  ــذاری ن ــکن را اثرگ ــت مس ــر قیم ــذار ب ــی اثرگ بیرون
ــی  ــه ویژگ ــاره ب ــا اش ــن اقتصــاددان ب ــا ای ــد ام ــر آن می دانن ب
تقســیم ناپذیری بــازار مســکن تحلیــل متفاوتــی را ارائــه 
ــل تقســیم  ــر قاب ــی غی ــد: »مســکن کاالی ــد. او می گوی می ده
اســت کــه در آن نوعــی از شــرایط »همــه یــا هیــچ« در خریــد، 
فــروش و نگهــداری وجــود دارد. بــه همیــن ســبب بــر خــالف 
ــازار ارز کــه  دارایی هــای مالــی نظیــر ســهام و اوراق قرضــه و ب
ــرمایه  ــا »س ــروش الزام ــد و ف ــور خری ــه منظ ــا ب ــه آنه ورود ب
هنگفتــی« نمی طلبــد ورود بــه بــازار مســکن بــه دلیــل بــزرگ 
ــودن آن  ــیم ب ــل تقس ــر قاب ــی از غی ــدازه و ارزش ناش ــودن ان ب
نیازمنــد حجــم قابــل توجهــی از ســرمایه نقــدی اســت. بنابراین 
ــد منتظــر نوســان در  ــرخ ارز بای ــا نوســان ن ــوان گفــت ب نمی ت

ــود. ــازار مســکن ب ب
ــازار  ــه ب ــازار ب ایــن اســتاد دانشــگاه کــوچ ســرمایه ها از یــک ب
ــد  ــول می دان ــی پ ــه جای ــاالی جاب ــدرت ب ــد ق ــر را نیازمن دیگ
ــه او  ــه گفت ــت. ب ــی اس ــن ویژگ ــد ای ــکن فاق ــش مس ــه بخ ک
مســکن وزن زیــادی در ســبد دارایی هــا دارد، وزن یافتــن بیــش 
از حــد مســکن در ســبد دارایــی خانــوار موجــب شــده ورود بــه 
آن بــرای غالــب افــراد موجــب کاهــش شــدید امــکان تنــوع در 

ســبد دارایــی اســت.
می دهــد:  نشــان  مســکن  بــازار  وضعیــت  از  بررســی ها 
هزینه هــای مبادلــه نیــز در بــازار مســکن بــه طــور چشــمگیری 
بــاال و دارای پیامدهــای مهمــی بــر عملکــرد ایــن بــازار و 

اســت.  آن  در  قیمت هــا  شــکل گیری 
ــن  ــت. ای ــارن اس ــات نامتق ــکن اطالع ــازار مس ــع در ب در واق
عــدم شــفافیت و کاســتی های اطالعاتــی بــه نبــود یــک بــازار 
ــادالت  ــا، مب ــه قیمت ه ــوط ب ــات مرب ــاوی اطالع ــی ح عموم
ــی کــه در  ــاز مــی گــردد. در حال ــازار ب ــر ب و شــرایط حاکــم ب
بازارهایــی  نظیــر بــورس اطالعــات تقریبــا متقــارن اســت. دلیل 
ــوان  ــه عن ــکن ب ــودن مس ــون ب ــه ناهمگ ــارن ب ــدم تق ــن ع ای
ــاظ  ــه لح ــکن ب ــال ارزش مس ــردد. بهرح ــاز می گ ــک کاال ب ی
ــرق  ــهام و ارز ف ــا ارزش س ــی ب ــت جغرافیای ــح و موقعی مصال
دارد. همیــن عــدم تقــارن اطالعاتــی بیــن فروشــنده، ســازنده، 
خریــدار و ناآگاهــی از سیاســت های آتــی و نحــوه تاثیرگــذاری 

ــروز انتخاب هــای  ــه خــود امــکان ب ــه نوب ــر قیمت هــا ب آنهــا ب
ــازار مســکن افزایــش می دهــد. عــدم جریــان  معکــوس را در ب
شــفاف اطالعــات و هزینه هــای مبادلــه بــاال از مهمتریــن علــل 
بی کشــش بــودن و امــکان واکنــش ســریع در ایــن بــازار 
اســت. ایــن در حالــی اســت کــه در ادوار دیگــر شــاهد جهــش 
ــه  ــی ک ــل ورود نقدینگ ــه دلی ــکن ب ــازار مس ــا در ب قیمت ه
ــازار بــوده اتفــاق افتــاده  نشــان دهنــده واکنــش ســریع ایــن ب
اســت. تیمــور رحمانــی ایــن اتفــاق را در سیاســت های دولــت 
ــه  ــت ب ــی دول ــد: » وقت ــوان می کن ــد. او عن ریشــه یابی می کن
هــر دلیلــی بــر رشــد نقدینگــی دمیــده اســت و از آن طــرف بــه 
مــدد ارزان قیمــت کاالهــا در دیگــر بــازار هــا را از طریــق واردات 

ــد.  ــرکوب کرده ان س
بنابرایــن بدلیــل غیــر قابــل تجــارت بــودن مســکن ایــن بــازار 
ــر سیاســت هایی  ــوده اســت .از طــرف دیگ ــگاه ب ــواره پناه هم
ــازار را  ــن ب ــت ای ــده اس ــاذ ش ــازی اتخ ــوزه شهرس ــه در ح ک
تبدیــل بــه بهشــت ســوداگری کــرده اســت. امــا ریشــه تمامــی 
ــب  ــه موج ــت ک ــی« اس ــد نقدینگ ــامانی ها »رش ــن نابه س ای
ــد ســرانه  ــش درآم ــا افزای ــک تقاضــای مســکن اســت. ب تحری
خانوارهــا و همچنیــن رشــد نقدینگــی، نــه تنهــا نیــاز مصرفــی 
بــرای خریــد مســکن از ناحیــه تحریــک تقاضــای بالقــوه افزایش 
پیــدا می کنــد از یکســو، میــل بــه پس انــداز در عمــوم خانوارهــا 
زیــاد می شــود و از ســوی دیگــر به خاطــر افزایــش تــورم 
ناشــی از رشــد نقدینگــی، گرایــش بــه حفــظ قــدرت خریــد در 
خانوارهــا بیشــتر می شــود بنابرایــن تقاضــای ســرمایه ای خریــد 

ــال می شــود. ــز فع ــک نی مل
بــا نگاهــی بــه مجموعــه عوامــل موثــر بــر رونــد بــازار مســکن 
ــا  ــازار مســکن را ت ــه ای ب ــد اســت تکان ــن اقتصــاددان معتق ای

ــد.  ــد نمی کن ــاری تهدی ــال ج ــان س پای
امــا از میــان بخش هــای مختلــف یعنــی امــالک کوچک متــراژ، 
میــان متــراژ و لوکــس، امــالک کوچــک متــراژ بــا ورود 
خانه اولی هــا کــه ابــزار تســهیالت صنــدوق یکــم مجهــز 
شــده اند رونــق مناســبی پیــدا می-کنــد همچنــان آغــاز ایــن 
رونــق از اواخــر آبــان مــاه آغــاز و در میانــه آذرمــاه ســال جــاری 
بــه طــور محسوســی قابــل رصــد اســت. امــا در مقابــل از آنجــا 
ــرمایه های  ــد س ــو نیازمن ــک س ــس از ی ــای لوک ــه واحده ک
ســنگین هســتند و از ســوی دیگــر بــا توجــه بــه حجــم عرضــه 

امکان جهش در این مدت ندارند.

جهش یا  رشد تدریجی قیمت ها 
در بازار مسکن؟

ــت  ــس از گذش ــاختمان پ ــکن و س ــوزه مس ح
ــال، از  ــش از 3 س ــق بی ــود عمی ــک دوره رک ی
ابتــدای ســال جــاری بــه تدریــج بــه ایســتگاه پایانــی 
رکــود نزدیــک شــد و بــه مــرز »پیش رونــق« رســید. 
ــازار،  ــن ب ــاالن ای ــال فع ــه س ــه نیم ــیدن ب ــا رس ب
بازگشــت دوبــاره رونــق را بــه بخــش مســکن انتظــار 
ــی  ــای پایان ــازار در ماه ه ــد ب ــا بدانن ــند ت می کش
ســال جــاری جانــی دوبــاره می گیــرد یــا نــه؟ در ایــن 
میــان کارشناســان و تحلیلگــران اقتصــادی معتقدنــد 
ــد  ــکن بای ــازار مس ــی ب ــیر حرکت ــی مس ــرای ردیاب ب
ــازار مســکن  ســاختار و ویژگی هــای آن را شــناخت. ب
ــته  ــر دو دس ــه ه ــت ک ــی اس ــت بازارهای از آن دس
عوامــل درونــی و بیرونــی بخــش بــر رونــد حرکتــی آن 
بــه ســمت رونــق یــا رکــود اثرگــذار اســت. بــه همیــن 
ــای  ــاختار ها و ویژگی ه ــه س ــه ب ــدون توج ــل ب دلی
بــازار مســکن، پیش بینــی مســیر آن غیرممکــن 

است.

ــت  ــل سیاس ــران به دلی ــاد ای در اقتص
چــاپ پــول، تــورم مهمــان ناخوانــده 
حاضــر بــر ســر ســفره خانــوار بــوده 
گذشــته  دهه هــای  طــی  اســت. 
همــواره وجــود تــورم بــاال عاملــی بــوده کــه 
خانوارهــا بخشــی از منابع خــود را بــه پناهگاه 
ببرنــد. یکــی از ایــن پناهگاه هــا بازار مســکن 
بــوده اســت. بــادوام بــودن، ناهمگــن بــودن 
ــرمایه ای و...  ــی- س ــه مصرف ــت دوگان ماهی
ایــن جذابیــت را بــه مســکن داده کــه در ذهن 
مصرف کننــدگان و ســرمایه گذاران محلــی 

امن برای ورود سرمایه باشد. 
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ــام  ــالت انج ــم معام ــزی از حج ــک مرک ــمی بان ــزارش رس گ
شــده در بنگاه هــای معامــالت امــالک مناطــق مختلــف شــهر 
ــزار و  ــادل ۱۷ ه ــاه مع ــاه آذرم ــک م ــی ی ــد: ط ــان می ده نش
8۰۰ واحــد مســکونی در پایتخــت معاملــه شــده  اســت کــه در 
مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال گذشــته معــادل ۵۰/۲ درصــد 
افزایــش داشــته اســت. رشــد حجــم معامــالت خریــد و فــروش 
مســکن از میانــه پائیــز امســال اســتارت و در پایــان فصــل پائیــز 

اوج گرفــت. 
بــه ایــن معنــا کــه حجــم معامــالت خریــد و فــروش مســکن در 
ــه مــاه قبــل از آن نیــز معــادل ۲۰/۴ درصــد  آذرمــاه نســبت ب
افزایــش پیــدا کــرد. البتــه تحــوالت بازار مســکن در ماه گذشــته 
بــه حجــم معامــالت خالصــه نشــد و بــه تغییــرات قیمتــی نیــز 
رســید. در ایــن مــاه متوســط قیمــت خریــد و فــروش هــر متــر 
مربــع واحــد مســکونی معاملــه شــده در بنگاه هــای امــالک از 
مــرز ۵ میلیــون تومــان گذشــت و بــه حــدود ۵ میلیــون و ۹۰ 
ــع  هــزار تومــان رســید. بنابرایــن متوســط قیمــت هــر مترمرب
ــاه  ــل )آبان م ــاه قب ــه م ــبت ب ــز نس ــکونی نی ــان مس آپارتم
ســال جــاری( و مــاه مشــابه ســال قبل)آذرمــاه ۹۵( بــه ترتیــب  

معــادل ۴/۱ درصــد و ۱۴/۹ درصــد افزایــش را تجربــه کــرد.
ــاه  ــالت در آذرم ــم معام ــدی حج ــد ۵۰ درص ــار رش ــت آم ثب
ــر آن رکــورد افزایــش حجــم معامــالت  ســال جــاری عــالوه ب
در میــان ســه مــاه فصــل پائیــز را شکســت فرضیــه کارشناســان 
ــازار  ــر »عــدم بازگشــت ب ــازار مســکن مبنــی ب و تحلیلگــران ب

مســکن بــه رکــود« را تائیــد کــرد. 
در اواخــر فصــل تابســتان کاهــش حجــم معامــالت در مناطــق 
۲۲گانــه شــهر تهــران ســبب شــد تا ایــن گمانــه از ســوی برخی 
ــازار  ــاره ب ــازار مســکن ایجــاد شــود کــه احتمــاال دوب فعــاالن ب
مســکن بــه ســمت رکــود پیــش خواهــد رفــت. بــا ایــن حــال 
کارشناســان و تحلیلگــران بــازار مســکن تاکیــد کردنــد کاهــش 

حجــم معامــالت بــه صــورت ماهانــه و مقطعــی مالک مناســبی 
بــرای پیش بینــی آینــده بــازار مســکن نیســت.بلکه بــرای آنکــه 
بتــوان یــه یــک تحلیــل درســت در مــورد وضعیــت آتــی حــوزه 
مســکن و ســاختمان دســت پیــدا کــرد بایــد آمارهای یــک دوره 
ــورد  ــدای ســال جــاری( را م ــال از ابت ــوان مث ــه عن چندماهه)ب

بررســی قــرار داد.

کاهش سهم نوسازها
بررســی بانــک مرکــزی از وضعیــت توزیــع واحدهــای مســکونی 
معاملــه در شــهر تهــران بــر مبنــای عمــر بنــا در آذرمــاه ســال 
ــه  ــک ب ــداران مل ــتقبال خری ــداوم اس ــی از ت ــز حاک ــاری نی ج
ــه  ــج ســال ســاخت اســت. کارنام ــا پن ــای نوســاز ت آپارتمان ه
وضعیــت بــازار مســکن در آذرمــاه نشــان می دهــد: طــی ایــن 
ــه آپارتمــان مســکونی،  مــاه از مجمــوع ۱۷ هــزار و 8۰۰ معامل
معــادل ۴8/8 درصــد بــه آپارتمان هــای نوســاز تــا پنــج ســال 
ســاخت اختصــاص دارد. اگرچــه این گــروه از آپارتمان هــا دارای 
بیشــترین ســهم از مجمــوع معامــالت بیــن گروه هــای مختلــف 
ســنی آپارتمــان را دارا هســتند امــا بررســی رونــد ۹ماهــه خرید 
و فــروش آپارتمان هــا در ســال جــاری حاکــی از آن اســت کــه 
ــالت  ــوع معام ــا از مجم ــروه ســنی از آپارتمان ه ــن گ ســهم ای
ــرده  ــول ک ــته اف ــال های گذش ــه س ــبت ب ــدری نس ــه ق ماهان
ــاه ســال گذشــته  ــا آذرم ــه طــوری کــه در مقایســه ب اســت. ب
معــادل ۳/۷ واحــد درصــد کاهــش پیــدا کــرده اســت. در مقابــل 
بــه ســهم معامــالت آپارتمان هــای 6 تــا ۱۰ ســال و همینطــور 

بیــش از ۱۵ ســال افــزوده اســت.
براســاس آمــار ســهم آپارتمان هــای 6 تــا ۱۰ ســال از مجمــوع 
ــه ۱۴/۹  ــته ب ــال گذش ــاه س ــد آذرم ــالت از ۱۴/6 درص معام
درصــد در آذرمــاه ســال جــاری رســیده اســت. همینطــور ســهم 
آپارتمان هــای مســکونی بیــش از ۱۵ ســال نیــز از 8/۲ درصــد 
ــال  ــاه س ــد در آذرم ــه ۱۱/۷ درص ــته ب ــال گذش ــاه س در آذرم

جــاری رســیده اســت.

مناطق پرطرفدار در معامله
ــک  ســامانه ثبــت معامــالت امــالک و مســتغالت کشــور در ی
بررســی از توزیــع حجــم معامــالت در میــان مناطــق ۲۲گانــه 
ــن  ــد در ای ــاه آذر ۹6نشــان می ده ــک م ــران طــی ی شــهر ته
ــه ۵ و  ــداران منطق ــه از ســوی خری ــن منطق ــاه پرطرفداراتری م

ــالت  ــه دارای بیشــترین حجــم معام ــوده اســت ک ســپس ۴ ب
خریــد و فــروش در مــاه مــورد بررســی بوده انــد. ایــن گــزارش 
بیــان می کنــد: در آخریــن مــاه از فصــل گذشــته منطقــه پنــج 
بــا ســهم ۱۴/۹ درصــدی و منطقــه ۴ بــا ســهم ۱۱/۴ درصــدی 
ــه  ــروش مســکن را ب ــد و ف ــالت خری بیشــترین ســهم از معام
خــود اختصــاص داده انــد. ایــن دو منطقــه بــه عنــوان مناطــق 
مصرفــی شــهر تهــران شــناخته شــده اند کــه بخــش عمــده ای 
از متقاضیــان مصرفــی خریــد ملــک را بــه ســمت خــود جــذب 
می کننــد. جالــب آنکــه بیــش از ۷۴ درصــد از مجمــوع 
ــه  ــه ۱۰ منطق ــوط ب ــاه مرب ــن م ــده در ای ــام ش ــالت انج معام
شــامل ۵،۴،۲،8،۱۴،۱۰،۷،۳،۱ و ۱۵ بــوده اســت. البتــه منطقــه 
پنــج همانطــور کــه بیشــترین ســهم معامــالت یــک ماهــه را از 
آن خــود کــرده اســت طــی یــک مــاه آخــر پائیــز نیــز رکــود 
بیشــترین رشــد قیمــت را نیــز میــان ۲۲ منطقــه شــهر تهــران 
ثبــت کــرده اســت. مطابــق بــا آمــار بانــک مرکــزی بــه عنــوان 
مرجــع رســمی بررســی تحــوالت بازار مســکن، بیشــترین رشــد 
متوســط قیمــت در مــاه آذر ســال جــاری در مقایســه بــا مــدت 
مشــابه ســال گذشــته بــه منطقــه معــادل ۲۴/۴ درصــد تعلــق 
داشــته اســت ایــن در حالــی اســت کــه کمتریــن میــزان رشــد 

ــوط می شــود. ــرخ ۵/۳ درصــد مرب ــا ن ــه ۱6 ب ــه منطق ب

حضور گرم خانه اولی ها در بازار 
کارشناســان و تحلیلگــران بــازار مســکن طــی چنــد مــاه 
پیــش رو  رونــق  بینــی می کردنــد در دوره  پیــش  اخیــر 
ــکن  ــالت مس ــور معام ــه تن ــته آنچ ــای گذش ــالف دوره ه برخ
ــه  ــت. ب ــازار اس ــا در ب ــور خانه اولی ه ــد حض ــرم می کن را گ
ــه دلیــل فرارســیدن موعــد پرداخــت تســهیالت  گفتــه آنهــا ب
ــکا  ــا ات ــه ب ــی ک ــان مصرف ــم، متقاضی ــداز یک ــدوق پس ان صن
ــد  ــدا می کنن ــد مســکن را پی ــکان خری ــزات ام ــن تجهی ــه ای ب
ــن  ــک مرکــزی ای ــار رســمی بان ــازار حاضــر می شــوند. آم در ب
پیش بینــی را بــه نوعــی تائیــد می کنــد. چراکــه آمارهــا نشــان 
می دهــد توزیــع حجــم معامــالت در آذرمــاه بــه گونــه ای بــوده 
ــی  ــا قیمت ــکونی ب ــای مس ــد از واحده ــادل ۵۷ درص ــه مع ک

کمتــر از متوســط قیمــت هرمترمربــع واحد 
مســکونی شــهر تهــران)۵ میلیــون و ۹۰ 
ــن  ــده اند. در عی ــه ش ــان معامل ــزار توم ه
حــال توزیــع فراوانــی تعــداد واحدهــای 
ــا  ــه برحســب ســطح زیربن مســکونی معامل
ــد  ــش از ۱۴ درص ــد بی ــان می ده ــز نش نی
واحدهــای مســکونی معاملــه شــده زیربنــای 
بیــن 6۰ تــا ۷۰ مترمربــع داشــته اند. شــاهد 
ــا  ــه  اولی ه ــرم خان ــور گ ــه حض ــومی ک س
در بــازار خریــد و فــروش آپارتمان هــای 
تائیــد می کنــد ســهم ۵۳  را  مســکونی 
آپارتمان هــای  معامــالت  از  درصــدی 
ــون  ــر از ۴۰۰ میلی ــا ارزش کمت مســکونی ب

ــان انجــام شــده اســت. توم
ــای  ــداد واحده ــی تع ــع فراوان ــه توزی کارنام
حســب  بــر  شــده  معاملــه  مســکونی 
ــه  ــت ک ــی از آن اس ــد حاک ــر واح ارزش ه

ــا ۲۰۰ میلیــون تومــان  ــا ارزش ۱۵۰ ت واحدهــای مســکونس ب
ســهم ۱۱ درصــدی، آپارتمان هــای ۲۰۰ تــا ۲۵۰ میلیــون 
ــون  ــا ۱۵۰ میلی ــالک ۱۰۰ ت ــدی و ام ــهم ۱۰ درص ــان س توم
تومانــی نیــز ســهم 8/۹ درصــدی را در یــک مــاه آذر بــه خــود 

ــد. ــاص داده ان اختص

رونق آرام یا رونق نجومی؟
ثبــت تحــوالت بــازار مســکن در یــک مــاه پایانــی فصــل پائیــز 
اگرچــه نشــان دهنده ایجــاد فاصلــه جــدی میــان بــازار مســکن 
و رکــود اســت امــا کارشناســان ایــن حــوزه بازهــم بــر 
پیش رفتــن بــازار مســکن بــه ســمت یــک دوره رونــق تدریجــی 
ــس  ــا جن ــه آنه ــه گفت ــد. ب ــد دارن ــال تاکی ــان س ــا پای و آرام ت
رونــق در دوره پیــش رو بــا آنچــه تاکنــون در دوره هــای گذشــته 
رخ داده متفــاوت اســت. بــه ایــن معنــی کــه حضــور ســوداگران 
ــی  ــاری منتف ــال ج ــان س ــا پای ــت کم ت ــکن دس ــازار مس در ب
ــی  ــق آرام و طبیع ــیر رون ــک مس ــکن در ی ــازار مس ــت و ب اس

پیش خواهد رفت.

   دومین همایش هم اندیشی 
تشکل های هم  سو برای تعامل با 

اتاق بازرگانی تهران برگزار شد.به 
گزارش خبرنگار تین نیوز در این 

جلسه تعداد زیادی از فعاالن بخش 
خصوصی حضور داشتند که به اتفاق به 

»ما« شدن برای رسیدن به اهداف پارلمان 
خصوصی تاکید کردند .داود آدینه دبیر این 

هم اندیشی در ابتدای جلسه گفت؛ تعدادی 
از تشکل ها به این نشست دعوت شدند 
که از نزدیک با مسایل بخش خصوصی 

آشنا بودند.

مسیر تحوالت بخش مسکن از چه ایستگاهی می گذرد؟

نمای کلی از مسکن

ردیابــی تحــوالت بــازار مســکن طــی یــک مــاه 
اخیــر ســیگنال خــروج کامــل معامــالت 
آپارتمان هــای مســکونی از رکــود را مخابــره می کنــد. 
طوریکــه بررســی کارنامــه معامالتــی بــازار مســکن در 
ــی از  ــاری حاک ــال ج ــز س ــل پائی ــاه از فص ــن م آخری
ــه  ــق« ب ــکن از »پیش رون ــازار مس ــتگاه ب ــر ایس تغیی

»رونق مالیم« را دارد. 
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مســکن طــی  بــازار  رونــد  بررســی     
ــکن  ــد مس ــان می ده ــته نش ــال های گذش س
ــه  ــت ک ــادی اس ــای اقتص ــت حوزه-ه از آن دس
ــق و  ــیکل های رون ــار س ــال یکب ــد س ــر چن ه
ــق در  ــا رون ــد. اساس ــه می کن ــود را تجرب رک
بــازار مســکن از ســمت تقاضــا ایجــاد می شــود 
یــا عرضــه؟ بــه تعبیــر دیگــر اســتارت رونــق بــا 
ــه  ــا آنک ــود ی ــاز زده می ش ــاخت وس ــاز س آغ

ــان؟ ــاره متقاضی ــت دوب بازگش
 بــرای پاســخ بــه ایــن ســوال نیــاز اســت روند هــای رونــق 
و رکــود بخــش مســکن در دوره هــای گذشــته مــورد بررســی 
قــرار گیــرد. اگرچــه مطالعــات نظــری جهانــی انجــام شــده 
در خصــوص رونــد تحــوالت بخــش 
مســکن حاکــی از آن اســت کــه هــر دو 
ســمت عرضــه و تقاضــا در شــکل گیری 
موثــر  رکــود  و  رونــق  ســیکل های 
هســتند امــا کارنامــه ســیکل های رونــق 
ــان  ــته نش ــال های گذش ــود در س و رک
ــا تحــوالت بخــش  ــه عمدت ــد ک می ده
ــده  ــاز ش ــا آغ ــمت تقاض ــکن از س مس
اســت وبــه تعبیــر دیگــر بــازوی تقاضــا 
در بــازار مســکن ایــران قدرتمند تــر 
اســت و پــس از آن بــه تدریــج بــه 

ــد. ــه می رس ــش عرض بخ

  بــازار مســکن از آن 
ــت  ــی اس ــت بازارهای دس
ــا در آن  ــوع تقاض ــه دو ن ک
وجــود دارد. تقاضــای مصرفی)رفــع نیاز ســرپناه( 
و تقاضــای ســرمایه ای. وقتــی از اثرگذاری ســمت 
ــمت  ــه س ــکن ب ــازار مس ــک ب ــا در تحری تقاض
رونــق صحبــت می شــود منظــور کــدام یــک از 

ــوع تقاضــا اســت؟ ــن دو ن ای
 قطعــا آنچــه رونــق بــه معنــی افزایــش قیمت هــا را رقــم 
ــت.  ــوداگرانه اس ــان س ــا هم ــرمایه ای ی ــا س ــد تقاض می زن
امــا از آنجــا کــه طــی ســال های گذشــته، حجــم زیــادی از 
مــازاد عرضــه در بخــش مســکن و ســاختمان انباشــته شــده 
ــا  ــدت ی ــت در دوره کوتاه م ــار داش ــوان انتظ ــت؛ نمی ت اس
ــی  ــه معن ــب تقاضــا ســوداگرانه ب ــی از جان ــدت رونق میان م

ــد. ــا در بخــش مســکن رخ ده ــش جهشــی قیمت ه افزای

ــب  ــی و مناس ــق منطق ــورت رون ــن ص   در ای
ــه محقــق خواهــد شــد؟ ــازار مســکن چگون در ب

 بــه طــور قطــع می تــوان رونــق بخــش مســکن را از ســه 
مســیر محقــق کــرد. مســیر اول رونق ناشــی از ساخت-وســاز 
بــرای تقاضــای مصرفــی مربــوط بــه خانوارهــای جدید اســت. 
ــد  ــه می توان ــی ک ــی از بخش های ــه یک ــی ک ــن معن ــه ای ب

ــازار مســکن شــود ناشــی  ــی در ب ــه ایجــاد تحرکات منجــر ب
ــای  ــی خانواره ــرای تقاضــای مصرف ــاز ب ــق ساخت وس از رون
جدیــدی اســت. البتــه نکتــه ای در مــورد ایــن بخــش از تقاضا 
بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد. طــی ســال های اخیــر نــرخ 
ــه و از  ــرار گرفت ــی ق ــد کاهش ــک رون ــوار در ی ــکیل خان تش
ــوار  ــا 6۰۰ خان ــه حــدود ۵۰۰ ت ــوار ب ســاالنه 8۰۰ هــزار خان
ــش  ــورت افزای ــر ص ــا در ه ــت. ام ــر رسیده اس ــی کمت و حت
ــود.  انــدک ساخت وســاز از ایــن بخــش را شــاهد خواهیــم ب
ــد در  ــد در ایجــاد تحــرکات جدی مســیر دومــی کــه می توان
ــای  ــی از گروه ه ــای ناش ــد تقاض ــر باش ــکن موث ــش مس بخ
ــد  ــازار نیازمن ــای ب ــش از تقاض ــن بخ ــت. ای ــد اس کم درآم

مداخلــه مســتقیم دولــت اســت. 

  منظور از مداخله مستقیم دولت چیست؟
ــه  ــت ب ــای ورود دول ــه معن ــت ب ــتقیم دول ــه مس  مداخل
ــت.  ــد نیس ــازهای جدی ــق ساخت وس ــه از طری ــش عرض بخ
بلکــه دولــت بــرای پاســخگویی بــه ایــن بخــش از تقاضــای 
مســکن می توانــد از طریــق یارانــه، سیاســت گذاری، تامیــن 
ــت  ــار دارد در جه ــه در اختی ــی ک ــایر ابزارهای ــن و س زمی

ــدام کنــد.  ــن بخــش از تقاضــا اق توانمندســازی ای

ــازار از مســیر    یعنــی نمی تــوان در ایــن بخــش از ب
ارائــه تســهیالت بانکــی پیش بینــی شــده رونــق ایجــاد 

؟ د کر
 خیــر. ببینیــد ایــن بخــش از تقاضــای مصرفــی بــازار 
ــار  ــد اقش ــل ۳۰ درص ــه حداق ــتند ک ــد هس ــای کم درآم گروه ه
پائین دســت جامعــه را تشــکیل می دهنــد. اساســا توانمندســازی 
مالــی ایــن گــروه بــا تکیــه بــر نظــام رســمی بانکــی امکان پذیــر 
ــان  ــن اقشــار جــز آن دســته از متقاضی ــه ای ــود چراک ــد ب نخواه
مصرفــی بــازار هســتند کــه امــکان پرداخــت اقســاط تســهیالت با 

ــد. ــا را ندارن ــارف بانک ه ــود متع ــرخ س ن

ــه  ــق از س ــاد رون ــه ایج ــد ک ــاره کردی   اش
اســت. مســیر ســوم  امکان پذیــر  مســیر 

ــت؟ چیس
 ســومین مســیری کــه امــکان ایجــاد رونــق را در فضــای 
ــی اقشــار  ــازار مســکن فراهــم می کنــد؛ توانمندســازی مال ب
متوســط از طــرف بانــک عامــل بخــش مســکن اســت. بانــک 
عامــل بخــش مســکن از طریــق افزایــش ســقف تســهیالت 
و پرداخــت وام ســه رقمــی امــکان ورود اقشــار میان درآمــد 
ــد ایجــاد کرده اســت.  ــی پرداخــت اقســاط را دارن ــه توانای ک
ــر  ــت طوالنی ت ــه دوره بازپرداخ ــر چ ــه ه ــت ک ــی اس طبیع
ــر باشــد امــکان بهــره منــدی  ــرخ ســود تســهیالت کمت و ن
درصــد بیشــتری از اقشــار جامعــه از ایــن امکانــات و ورود بــه 

بــازار امــالک فراهــم خواهــد شــد.

  یعنــی شــما معتقدیــد کــه ســاختار 

تســهیالت پیش بینــی شــده بــرای بخــش 
مســکن نیازمنــد اصالحاتــی اســت؟

 بلــه و ایــن موضــوع از دیــدگاه مســووالن و سیاســتگذاران 
بخــش مســکن نیــز مــورد تائیــد اســت امــا از زاویــه نظــام 

بانکــی ممکــن اســت بــا مشــکالتی همــراه باشــد. 

  چرا؟
ــاز دارد.  ــع و مصــارف نی ــادل مناب ــک تع ــک ی  چــون بان
ــد  ــت می توان ــن بخــش دول ــود ای ــش موج ــرای حــل چال ب
ــه  ــه سیاســتگذاری بخــش مســکن و زاوی شــکاف بیــن زاوی
ــای در  ــق ابزاره ــی را از طری ــت بانک ــتگذاری مدیری سیاس
ــالف  ــه اخت ــد. در نتیج ــر کن ــدودی پ ــا ح ــود ت ــار خ اختی
موجــود بیــن سیاســتگذاران بخش مســکن و مســووالن نظام 
بانکــی در مــورد ایجــاد تغییراتــی در مورد پرداخت تســهیالت 
خریــد مســکن هــر دو صحیــح اســت. امــا در ایــن میــان نیــاز 
ــه  ــه ب ــه فراموشــی ســپرده شــده اســت ک ــا ب ــم درآمده ک
نظــر مــی رســد نیــاز کــم درآمدهــا بایــد از طریــق مســکن 
اجتماعــی و مداخلــه مســتقیم دولــت پاســخ داده شــود آنهــم 
نــه بــه صــورت ســاخت وســاز بلکــه بــا اســتفاده از ابزارهــای 

ــه و زمیــن ارزان قیمــت. یاران

ــاره  ــه آن اش ــه ب ــیری ک ــه مس ــدا از س   ج
کــرددی یکــی از کانال هایــی کــه اخیــرا مــورد 
توجــه دولــت قــرار گرفتــه اســت ایجــاد رونــق 
از نقطــه بافــت فرســوده اســت. آیــا اساســا ایــن 

ــدن دارد؟ ــی ش ــکان اجرای ــده ام ای
 رونــق گرفتــن بخــش مســکن از طریــق بافــت فرســوده 
نیازمنــد یارانــه دولتــی اســت. یعنــی منابــع دولتــی بایــد در 
قالــب یارانــه بــه ویــژه به بخــش مســکن اجتماعــی تخصیص 
پیــدا کنــد. امــری کــه تاکنــون رخ نــداده اســت. نکتــه مهــم 
دیگــر آنکــه در بخشــی از محــدوده بافــت فرســوده شــهری 
ــای  ــم گروه ه ــری ه ــد و در بخــش دیگ ــای کم درآم گروه ه
میان درآمــدی ســاکن هســتند و حتــی بــرای ایــن گروه هــا 
ــدارد و  ــود ن ــی وج ــه تنهای ــا ب ــن هزینه ه ــکان تامی ــز ام نی
نیــاز بــه حضــور ســرمایه گذار اســت امــا در بافــت فرســوده 

ــاال اســت. هزینه هــای جانبــی ســاخت وســاز ب

ــان دهنده  ــمی نش ــای رس ــی آماره   بررس
ــق  ــال رون ــه کان ــکن ب ــازار مس ــاره ب ورود دوب
ــر  ــد منتظ ــی بای ــای آت ــا در ماه ه ــت. آی اس

جهــش قیمت هــا باشــیم؟
ــه  ــده ب ــم آین ــال و نی ــک س ــل ی ــکن حداق ــق مس  رون
معنــی افزایــش چندبرابــری قیمــت مســکن و شــروع دوبــاره 
معامــالت ســفته بازانه اتفــاق نخواهــد افتــاد. بــه تعبیــر دیگــر 
رونــق مســکن حتــی از مســیر بافــت فرســوده در دوره جدیــد 
شــبیه رونــق دوره هــای گذشــته همچــون ســال های 86و8۷ 

یا سال های ۹۰ و ۹۱ شکل نمی گیرد.

در گفت وگو با مدیر بازنگری طرح جامع مسکن تشریح شد:
مسیر جدید رونق بازار مسکن

فردیــن یزدانــی معتقــد اســت جنــس رونــق در بــازار در دوره جدیــد متفــاوت خواهــد بــود. او عنــوان مــی 
کنــد بــرای رونــق مناســب و منطقــی در ایــن بخــش اتفــاق افتــد حرکــت در ســه مســیر الزامــی اســت. در 

ادامه گفت وگو با مدیر بازنگری طرح جامع مسکن را می خوانید:
 مهندس مهدی محمدی

 یادداشت

مدیر روابط عمومی سازمان مهندسی

ــی  ــری جهان ــات نظ ــه مطالع  اگرچ
انجــام شــده در خصــوص رونــد 
تحــوالت بخش مســکن حاکــی از آن 
ــه و  ــمت عرض ــر دو س ــه ه ــت ک اس
ــق و  ــیکل های رون ــکل گیری س ــا در ش تقاض
رکــود موثــر هســتند امــا کارنامــه ســیکل های 
ــق و رکــود در ســال های گذشــته نشــان  رون
می دهــد کــه عمدتــا تحــوالت بخــش 
مســکن از ســمت تقاضــا آغــاز شــده اســت 
ــازار  ــا در ب ــازوی تقاض ــر ب ــر دیگ ــه تعبی وب
مســکن ایــران قدرتمند تــر اســت و پــس از 

آن به تدریج به بخش عرضه می رسد.
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داود آدینــه دبیــر ایــن هم اندیشــی در ابتــدای جلســه گفــت؛ 
تعــدادی از تشــکل هــا بــه ایــن نشســت دعــوت شــدند کــه از 
نزدیــک بــا مســایل بخــش خصوصــی آشــنا بودنــد. وی گفت؛ 
ــد  ــدا کنن ــت پی ــد دس ــه ای از رش ــه مرحل ــد  ب ــاف بای اصن
کــه در تصمیم گیری هــای کالن حضــور جــدی داشــته 
ــر  ــات تشــکل های غی ــه خصوصی ــا اشــاره ب ــه ب باشــند. آدین
انتفاعــی، افــزود؛ ســابقه تشــکل ها بــه قــرن ۱۲ میــالدی بــر 
می گــردد، در ایــران بیشــترین تشــکل ها  از ســوی کارگــران 
ــران  ــی ته ــاق بازرگان ــزود؛ ات ــت. وی اف ــده اس ــکیل ش تش
ــوی کمــک  ــد در بخــش معن ــی دارد  و می توان ــی باالی توانای
ــوان همراهــی مــادی در  ــی ت ــه تشــکل ها بکنــد ول ــادی ب زی

آن محــدود اســت.
ــروز  ــه ام ــی ک ــن موصوعات ــی از بزرگتری ــت؛ یک ــه گف آدین
مطــرح اســت برندســازی اســت و بایــد بــرای مطــرح شــدن 

ــرد . ــالش ک ت
ــی  ــداس« یک ــی »وی ــرکت صنعت ــل ش ــر عام ــن زاده مدی امی
دیگــر از کســانی بــود کــه در ایــن هم اندیشــی گفــت؛ بــرای 
پیشــرفت نیــاز بــه اعتمــاد ســازی اســت کــه بــه وجــود آمدن 

آن تنهــا بــا همراهــی ممکــن خواهــد بــود.
وی در ادامــه افــزود؛ بایــد تــالش کــرد تــا مشــکالت از ســر 
راه برداشــته شــود، گدشــتگان وضعیــت را بهتــر از مــا رصــد 
ــران  ــرد؛ ای ــح ک ــن زاده تصری ــد. امی ــی کردن ــت م و مدیری
ــی و  ــای سیاس ــه در زمینه ه ــه در منطق ــت ک ــوری اس کش
ــرای گفتــن دارد. ــادی ب اقتصــاد ی و صنعتــی حرف هــای زی

وی افــزود؛ بــا بحرانــی  کــه در مدیریــت وجــود دارد نمی تــوان 

ــا  ــد بحــران را ب ــن بای ــاد م ــه اعتق ــع کــرد ب مشــکالت را رف
ریاضی داانــان بــه اشــتراک گذاشــت زیــرا حــل مســاله تنهــا 
ــیار آزار  ــض را بس ــود. وی تبعی ــن می ش ــات ممک ــا ریاضی ب
ــب و کار  ــای کس ــض در فض ــت؛ تبعی ــت و گف ــده دانس دهن

ــت.  ــان اس آسیب رس
ــت و  ــده دانس ــانی را تعیین کنن ــل انس ــش عام ــن زاده نق امی
ــور  ــی و همراهــی فکــری باعــث پیشــرفت ام گفــت؛ همگام
ــر  ــران و دیگ ــده در ای ــام ش ــای تم ــه هزینه ه ــت، مفایس اس

ــداً ممکــن نیســت. کشــورها اب
هماهنگــی  عالــی  شــورای  رئیــس  ســیفی  حمیدرضــا 
تشــکل های صنفــی کشــور نیــز گفــت؛ بخــش خصوصــی در 
ایــران همیشــه همــراه مــردم بــوده چــه بــا حکومت هــا و چــه 
ــدون آنهــا و همــواره پیش قــراول ســرمایه گذاری در کشــور  ب

ــوده اســت. ب
ــه  ــتیم چ ــرزمین هس ــن س ــه در ای ــا همیش ــزود؛ م وی اف

ــند. ــه نباش ــند چ ــیون باش سیاس
ــا  ــود ت ــد منتطــر ب ــرد؛ چــرا همیشــه بای ــح ک ســیفی تصرب
یکــی کارهــا را انجــام دهــد؟ چراهمیشــه بایــد دولــت جلــودار 

باشــد؟
ــه  ــود دارد ک ــور وج ــی در کش ــن کارفرمای ــت؛ ۴ رک وی گف
ــردازد. ــا بپ ــت آنه ــه تقوی ــد ب پارلمــان بخــش خصوصــی بای

ــه  ــی ب ــوزه خصوص ــا ح ــیده ت ــت؛ دوران آن رس ــیفی گف س
خــود بیایــد و از طرفیت هــا درســت و بــه جــا اســتفاده کنــد.

وی تاکیــد کــرد: بخــش خصوصــی بایــد نســبت بــه اصــالح 
ــن  ــد را جایگزی ــی جدی ــگاه مدیریت ــد و ن ــدام کن ــود اق خ

سیســتم ســنتی کنــد. ســیفی بــا اشــاره بــه نیــاز دولــت بــه 
بخــش خصوصیــی گفــت؛ بایــد ایــن را بــاور داشــت کــه، مــا 

در جنــگ اقتصــادی هســتیم.
حضرتــی رئیــس هیئت مدیــره انجمــن شــرکت پیمانــکاری و 
مهندســی نفــت،گاز و پتروشــیمی، یکــی دیگــر از ســخنرانانی 
بــود کــه گفــت: اتــاق بازرگانــی نقــش بــی بدیلــی در بهبــود 

فصــای کســب و کار دارد.
وی در ادامــه افــزود: طرفیت هــای اتــاق بازرگانــی بســیار بــاال 
اســت و اقدامــات خوبــی نیــز تاکنــون در بهبــود فصای کســب 

و کار بــه انجــام رســانده اســت.
حضرتــی تصریــح کــرد: تجربــه نشــان داده کــه هــر بــار کار 
مطالعانــی خوبــی صــورت گرفتــه، مباحــث مــدون توانســته به 

قانــون شــدن نزدیــک شــود.
ــی  ــازوان تخصص ــی ب ــای صنعت ــرد: انجمن ه ــد ک وی تاکی

اتاق هــای بازرگانــی هســتند.
بیــژن ســعیدآبادی رئیــس هیئت مدیــره شــرکت بــام نیــز در 
ادامــه ایــن همایــش، گفــت: بخــش خصوصــی بایــد امادگــی 
ایــن را پیــدا کنــد کــه امــروز بــا کاهــش شــدید قیمــت نفــت  
و در تعامــل بــا دولــت، نقــش خــود را بــه خوبــی ایفــا کنــد اما 
بــه نطــر می رســد ایــن پتانســیل در حــال حاصــر در کشــور 

وجــود نــدارد.
ــورد  ــد م ــی بای ــش خصوص ــئولیت پذیری بخ ــزود: مس وی اف

اعتمــاد مــردم و دولــت باشــد.
در پایــان ایــن جلســه هم اندیشــی تعــدادی از کارشناســان بــه 

ســواالت حضــار پاســخ دادند.

دومین همایش هم اندیشی تشکل های هم  سو
 برای تعامل با اتاق بازرگانی تهران برگزار شد

هم اندیشی تشکل های هم  سو برای 
تعامل با اتاق بازرگانی تهران 

دومیــن همایــش هم اندیشــی تشــکل های هــم  
ــران  ــی ته ــاق بازرگان ــا ات ــل ب ــرای تعام ــو ب س
برگــزار شــد. بــه گــزارش خبرنــگار تیــن نیــوز در ایــن 
ــی  ــش خصوص ــاالن بخ ــادی از فع ــداد زی ــه تع جلس
حضــور داشــتند کــه بــه اتفــاق بــه »مــا« شــدن بــرای 

رسیدن به اهداف پارلمان خصوصی تاکید کردند .
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مقدمه:
ــوده و خــودروی  ــواده ای ب ــات زندگــی هــر خان مســکن از ملزوم
شــخصی نیــز بــه نوبــه خــود در چنــد دهــه گذشــته، از لحــاظ 
ــته  ــی داش ــای ایران ــواده ه ــرای خان ــژه ای ب ــگاه وی ــک جای تمل
اســت. بدیهــی اســت کــه مســکن نســبت بــه خــودروی شــخصی 
اهمیــت بیشــتری برخــوردار می باشــد چــرا کــه کاالی جانشــین 
ــا  ــهولت و ب ــه س ــخصی ب ــودروی ش خ
ــن  ــیار پایی ــبی بس ــای نس ــت ه قیم
قــرار  خانوارهــا  اختیــار  تــری،در 
مســکن  قیمــت  تغییــر  می گیــرد. 
ــر  ــخصی ا تغیی ــودروی ش ــای خ تقاض
داده و ایــن رابطــه در حالــت بالعکــس، 
بــه نظــر خــود را ضعیفتــر نشــان خواهد 
داد. هــدف اصلــی پژوهــش حاضــر، 
تعییــن ســرایت تالطــم از تغییــرات 
رشــد شــاخص قیمت)بــازده گــروه( 
ــه  ــتغالت ب ــازی،امالک و مس ــوه س ابن
ــازده  ــاخص قیمت)ب ــد ش ــرات رش تغیی
ــات در  ــاخت قطع ــودرو و س ــروه( خ گ
تهــران اســت.  بهــادار  اوراق  بــورس 
بنابرایــن فرضیــه اصلــی تحقیق،بــه 
ــوه  ــروه انب ــازده گ ــم از ب ــود: تالط ــن می ش ــر تبیی ــورت زی ص
ســازی، امــالک و مســتغالت بــه بــازده گــروه خــودرو و ســاخت 
ــر  ــد. ب ــرایت می کن ــران س ــادار ته ــورس اوراق به ــات در ب قطع
ــه  ــر ب ــکن منج ــت مس ــش قیم ــود، افزای ــی موج ــاس مبان اس
ــع آن  ــه تب ــده و ب ــخصی ش ــودرو ش ــرای خ ــا ب ــش تقاض کاه
تقاضــا بــرای کرایــه وســایل حمــل و نقــل عمومــی توســط مــردم 
ــاط  ــن ارتب ــورت یافت ــن در ص ــت. بنابرای ــد یاف ــش خواه افزای
ــال  ــه دنب ــن ب ــالک و زمی ــی ام ــت کل ــت مســکن و در حال مثب
تســهیالت حمــل و نقــل عمومــی در منطقــه، وضــع مالیــات بــر 
روی ارزش افــزوده و امــالک می توانــد منجــر بــه بازگشــت هزینــه 
هــای ســرمایه ای تأسیســات حمــل و نقــل شــهری جدیــد شــود. 
ناگفتــه نمانــد کــه ایــن فراینــد، نهایتــا بــاز هم منجــر بــه افزایش 
قیمــت مســکن خواهــد شــد)عبداهلل میالنــی و حــدادی،۱۳۹۱(.  
ــان زاده و همــکاران)۱۳۹۳( مقاله«ســرریز نوســان قیمــت  قهرم
ــت  ــازار گوش ــوردی ب ــاورزی:مطالعه م ــوالت کش ــازار محص در ب
ــن  ــرای دوره فروردی ــرقی« را ب ــان ش ــتان آذربیاج ــفند اس گوس
ــا  ــی ب ــد و مدل ــگارش درآوردن ــه ن ــفند ۱۳۹۰ ب ــی اس ۱۳۷۷ ال
متغیرهــای قیمــت ســرمزرعه گوشــت گوســفند، قیمــت خــرده 
فروشــی گوشــت گوســفند و قیمــت نهــاده هــای تولیدی گوشــت 
گوســفند را بــه روش BEKK بــرآورد نمودنــد. نتایــج نشــان دادند 

ــازار  کــه بیشــترین میــزان ســرریز نوســان قیمــت دوســویه از ب
خــرده فروشــی گوشــت گوســفند بــه بــازار نهــاده هــای تولیــدی 
و کمتریــن آن از بــازار نهــاده هــای تولیــدی گوســفند بــه بــازار 
ســرمزرعه گوشــت گوســفند صــورت می گیــرد. دهقانــی)۱۳۹۳( 
مقالــه ای بــا عنــوان » اثــر ســرریز تالطــم در بــازار هــای نفت،طال 
ــای ۲۰۱۲- ــورو« را در دوره ه ــل ی ــکا در مقاب و ارزش دالر آمری

۲۰۰۳ . ۲۰۰۳-۱۹8۷ مــورد پژوهــش قــرار داد و مدلــی بــا متغیر 
هــای قیمــت نفــت خــام، قیمــت طــال و ارزش دالر آمریــکا را بــه 
روش هــای BEKK و M.GARCH-Asy-M بــرآورد نمــود. نتیجــه 
ایــن بررســی نشــان می دهــد کــه رابطــه بیــن بازارهــا و قــدرت 
ــار و  ــر اخب ــه شــدت تحــت تاثی ــا ب ــن آن ه ــال ریســک بی انتق
پایــداری تالطــم در یــک بــازار قــرار می گیــرد. پایــداری افزایــش 
ــاداری  ــاط معن ــث ارتب ــال ۲۰۰۳ باع ــس از س ــت پ ــت نف قیم
بیــن بازدهبــی و تقویــت انتقــال تالطــم بیــن ســه بــازار نفــت، 
ــو،  ــد و خــوب در الگ ــر ب ــی خب طــال و ارز شــده اســت. نامتقارن
ــه خبــر  ــرار گرفتــه و نشــان می دهــد کــه چگون مــورد تاییــد ق
ــن  ــه بی ــت رابط ــد در تقوی ــا می توان ــازار ه ــن ب ــات بی و اطالع
ــت،  ــر باشــد. در نهای ــزان ســرریز ریســک موث بازدهــی هــا و می
نتایــج داللــت بــر ایــن دارد کــه اثــر انتقــال ریســک بــه بازدهــی 
از لحــاظ آمــاری معنــادار بــوده و بخشــی از جریــان ارتباطــی بین 
ــی_۱۳۹۳(  ــی و دهقان ــد. خیابان ــح می ده ــا را توضی ــن بازاره ای
ــای  ــازار نفــت در تالطــم بازاره ــا عنوان«نقــش ب در پژوهشــی ب
طــال و ارز)دالر/یــورو( دوره ۲۰۱۲-۱۹۹۵ را مــورد مطالعــه قــرار 
دادنــد و مدلــی بــا متغیرهــای قیمــت نفــت خــام، قیمــت طــال و 
ارزش دالر آمریــکا را بــه روش VAR-ABEKK-in-maen تخمین 
زدنــد. نتایــج مطالعــه نشــان می دهــد کــه رابطــه بیــن بازارهــای 
مذکــور و قــدرت انتقــال ریســک بیــن آن هــا بــه شــدت تحــت 
ــازار  ــژه ب ــه وی ــک بازار)ب ــم در ی ــداری تالط ــار و پای ــر اخب تاثی
ــت در ده  ــت نف ــش قیم ــد افزای ــداری رون ــد. پای ــت( می باش نف
اخیــر، باعــث بــه وجــود آمــدن ارتبــاط معهمــی بیــن بازدهــی و 
تقویــت انتقــال تالطــم بیــن ســه بــازار فــوق الذکــر شــده اســت. 
همچنیــن وجــود نامتقارنــی خبــر بــد و خــوب در بازارهــا، داللــت 
بــر ایــن دارد کــه پذیــرش نامتقــارن خبــر خــوب و بــد در بــازار 
نفــت می توانــد در تقویــت و انــدازه ســرریز ریســک بیــن بازارهــا 

مهــم و موثــر باشــد.

ــوان«  ــا عن ــه ای ب ــی)۱۳۹۲( در مقال ــینی و ابراهیم ــید حس س
ــدل  ــتفاده از م ــا اس ــم ب ــرایت تالط ــنجش س ــازی و س مدلس
هــای GARCH چنــد متغیــره، مطالعــه مــوردی: ایــران، امــارات 
ــی  ــامیر ۲۰۰6 ال ــت« دوره دس ــی نف ــت جهان ــاخص قیم و ش
ژوئــن ۲۰۱۰ را مــورد مطالعــه قــرار داده و مدلــی بــا متغیرهــای 
شــاخص بــورس ایــران، شــاخص بــورس امــارات و قیمــت نفــت 
را بــه روش هــای VEC،CCC و BEKK بــرآورد نمودنــد. نتایــج 
ــرایت  ــی از س ــا حاک ــف عموم ــای مختل ــدل ه ــن در م تخمی
ــود.  ــران ب ــی و ته ــازار دب ــه ب ــت ب ــی نف ــازار جهان ــم از ب تالط
همچنیــن ســرایت تالطــم از بــازار دبــی بــه تهــران نیــز بــه طــور 
معنــاداری مشــاهده شــد. ایــن در حالــی اســت کــه اثــر ســرایت، 
بــه طــور معکــوس مشــاهده نگردیــد. همچنیــن بــا روش هــای 
اقتصادســنجی پژوهــش، مطالعــات خارجــی زیــادی انجام ســافته 
ــه مطالعــات شــاو، مورفــی و  ــوان ب اســت کــه از آن جملــه می ت
ابریــن)۲۰۱۵(، موســونورو)۲۰۱۴( ، هوروات و پتروســکی)۲۰۱۲(، 
راهمــن و ســرلتیس)۲۰۱۲(، گاردبرویــک و هرنالــدز)۲۰۱۲(، 
چوالییــر)۲۰۱۲(، کارمــاکار)۲۰۱۰(، مکلیــر)۲۰۱۰(، مالیــک 
بنســفتا)۲۰۱۰(، چــو، وو لیــو)۲۰۰۹(، لدبــور و اســمیتز)۲۰۰۹(، 
بکیــرس و دیکــس)۲۰۰8(، مالیــک و همــوده)۲۰۰۷(، لدویــت، 
ــار  ــه داری چه ــن مقال ــف)۲۰۰۲( اشــاره نمود.ای ســانتاکالرا و ول
ــوده  بخــش اصلــی اســت. بخــش اول شــامل مقدمــه تحقیــق ب
ــا عنــوان روش  ــه محتــوای آن اشــاره شــده. بخــش دوم ب کــه ب
تحقیــق، دارای محتــوای داده هــا و روش تجزیــه و تحلیــل 
ــل  ــه و تحلی ــرآورد و تجزی ــوان ب می باشــد. بخــش ســوم، اب عن
مــدل بــوده کــه قواعــد سلســله مراتبــی در آن، جهــت رســیدن 
بــه هــدف اصلــی تحقیــق رعایــت شــده اســت. بخــش چهــارم 
نیــز شــامل مــدل نتیجــه گیــری بــود کــه خالصــه ای نتایــج، در 

ــه خواهــد شــد. آن بخــش ارائ

2- روش تحقیق:
2-1- داده ها:

ــت و  ــاظ ماهی ــردی و از لح ــدف کارب ــر ه ــق از نظ روش تحقی
روش علمی-تحلیلــی می باشــد. متغیرهــای مــورد مطالعه شــامل 
شــاخص گــروه هــای خــودرو و ســاخت قطعــات بــا نمــاد CAR و 
انبــوه ســازی، امــالک و مســتغالت بــا نمــاد EST بــوده و پســوند 

بررسی سرایت تالطم از بازده 
گروه انبوه سازی، امالك و 
مستغالت به بازده گروه خودرو و ساخت 
قطعات در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده:
در ایــن تحقیــق ســرایت تالطــم از بــازده گــروه انبــوه 
ســازی، امــالك و مســتغالت بــه بــازده گــروه خــودرو و 
ســاخت قطعــات در بــورس اوراق بهــادار تهــران مــورد 
تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت و یــک مــدل دو متغیره 
شــامل 218۴ مشــاهده بــرای هــر متغیــر، یــا ارجــاع به 
ــورس اوراق بهــادار تهــران  گزارشــات روزهــای کاری ب
هجــری  الــی 139۴/12/26  تاریــخ 138۵/12/26  از 
شمســی، بــه روش هــای Diagonal VECH)1,1( و 
Diagonal BEKK)1,1( بــرآورد شــد. قبــل از تخمیــن 
مــدل دو متغیره، شــرایط و مقتضیات آن بررســی شــده 
ــت  ــه حال ــر ب ــر متغی ــرای ه ــس ب ــانی واریان و ناهمس
ــر  ــج بیانگ ــت. نتای ــرار گرف ــد ق ــورد تائی ــته، م وابس
ــده،  ــت آم ــه دس ــت ب ــب مثب ــه ضرای ــتند ک آن هس
معنــاداری ســرایط تالطــم از بــازده گــروه انبوه ســازی، 
امــالك و مســتغالت بــه بــازده گروه خــودرو و ســاخت 
قطعــات را در ســطح بحرانــی کمتــر از 1% مــورد تائیــد 
ــی،  ــه کل ــک مقایس ــن در ی ــد. همچنی ــرار می دهن ق
ــای  ــه و تحلیل ه ــده از تجزی ــت آم ــه دس ــج ب نتای
ــود در  ــری موج ــم نظ ــاس مفاهی ــا اس ــده، ب ــام ش انج

حــوزه مطالعــه منافاتــی نداشــته اســت.
واژگان کلیدی: 

انبــوه ســازی، امــالك و مســتغالت، خــودرو و قطعــات، 
.)1,1(Diagonal BEKK و )1,1(Diagonal VECH

 مهندس مهدی محمدی
 یادداشت

مدیر روابط عمومی سازمان مهندسی

   نتایــج بیانگــر آن هســتند کــه 
ــده،  ــت آم ــه دس ــت ب ــب مثب ضرای
ــازده  ــم از ب ــرایط تاط ــاداری س معن
و  امــاک  ســازی،  انبــوه  گــروه 
مســتغات بــه بــازده گــروه خــودرو و ســاخت 
ــر از %۱  ــی کمت ــطح بحران ــات را در س قطع
ــن در  ــد. همچنی ــرار می دهن ــد ق ــورد تائی م
یــک مقایســه کلــی، نتایــج به دســت آمــده از 
تجزیــه و تحلیل هــای انجــام شــده، بــا 
ــوزه  ــود در ح ــری موج ــم نظ ــاس مفاهی اس
مطالعه منافاتی نداشته است
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 ،ESTRR و CARR ــورت ــه ص ــور ب ــای مذک ــد از نماده R بع
نشــانگر مقادیــر بــازده روزانــه مشــاهدات خواهــد بود. مرجــه داده 

هــا نیــز ســازمان بــورس اوراق بهــادار تهــران خواهــد بــود.
ابزارهــای اقتصادســنجی مــورد اســتفاده در ایــن پژوهــش، نــرم 
ــوز۱و گرتل۲می باشــند.  ــا عناویــن ایوی افزارهــای اقتصادســنجی ب
الــی   ۱۳8۵/۱۲/۲6 تاریــخ  از  مطالعــه  مــورد  زمانــی  دوره 
۱۳۹۴/۱۲/۲6 هجــری شمســی بــوده کــه ایــن دوره، ۲۱8۴ روز 
ــود. ــوب می ش ــران محس ــادار ته ــورس اوراق به ــرای ب کاری ب

روش تجزیه و تحلیل:
میانگیــن معــادالت جهــت ترکیــب نمــودن بــازده در برآوردهــا به 

صــورت فرمــول هــای )۱( و )۲( تشــکیل رگرســیون می دهنــد:
 

بــه طــوری کــه  t=[ ،1t ,،2t]I، فــرض شــده اســت کــه دارای 
ــد.  ــس Ht می باش ــر و کوواریان ــن صف ــا میانگی ــال ب ــع نرم توزی
 Diangonal ــدل ــاس م ــر اس ــرطی ب ــس ش ــبه کوواریان محاس
VECH)۱.۱(، توســط بلرســلو۳و همکارانــش در ســال ۱۹۹8 
میــالدی ارائــه شــده کــه بنــا بــه فرمــول )۳( مدلســازی می شــود:

مارتیــس هــای ضرایــب،, B,A بــه صــورت متقــارن و ۲*۲ بــوده 
و عملگــر نشــان دهنــده عملیــات عنصر بــه عنصــر در فرایندها 
می باشــد. همچنیــن عالمت )'(، نشــان دهنده ترانســپوزه۴مارتیس 
ــا،  ــدل ه ــرآورد م ــت ب ــکاران،۱۳۹۴(. جه ــد)راعی و هم می باش
تصریــح فرمــول هــای )۴( و )۵( را بــرای متغیرهــا اعمــال 
می نماییــم ) نمــاد d  نشــانگر تفاضــل مقادیــر لگاریتمــی 

می باشد(:

معــادالت واریانــس و کوواریانــس کــه توســط روش GARCH و 
بــر اســاس مــدل Diagonal VECH)۱.۱(  بــرآورد شــده اســت، از 

معادلــه )6( تفکیــک شــده انــد:

Diago- اســاس مــدل بــر   محاســبه کوواریانــس شــرطی 
ــال ۱۹۹۵  ــر۵در س ــگل و کرون ــط ان ــز توس nal BEKK)۱.۱(  نی
میــالدی رائــه شــده کــه بنــا بــه فرمــول )۷( مدلســازی می شــود) 

ــی،۱۳۹۴(: ــی و صادق عباس

ــط روشGARCH و  ــه توس ــس ک ــس و کوواریان ــادالت واریان مع
بــر اســاس مــدل Diagonal BEKK)۱.۱( بــرآورد شــده اســت، از 

معادلــه)8( تفکیــک شــده انــد:

برآورد و تجزیه و تحلیل مدل
در ایــن بخــش ماهیــت ســری داده هــا بــه همــراه نتایــج بــرآورد 
Diago- ۱.۱(  و(Diagonal VECH ــنجی ــای اقتصادس ــدل ه  م

nal BEKK)۱.۱( تشــریح می شــوند. نمودارهــای ۱، ســری هــای 
ــرای  ــه را ب ــورد مطالع ــه در دوره م ــای روزان ــازده ه ــت و ب قیم
ــه طــور کلــی شــاخص هــای  ــد. ب CAR و EST نمایــش داده ان
ــن حــال  ــا ای ــرای هــر دو کاال افزایــش یافتــه اســت. ب قیمــت ب
ــد  ــه نظــر می رســد کــه افزایــش قیمــت نســبی CAR در چن ب
ســال اخیــر بیشــتر از EST  بــوده اســت. بــازده روزانــه بیشــتر، 

نشــانگر آن اســت کــه نوســانات قیمتــی CAR و EST در سراســر 
دوره مطالعــه ثابــت نیســت. ســری هــای بــازده، تــداوم خــواص 
نوســانات قیمتــی را نشــان داده و نیــز اشــاره بــه آن دارنــد کــه 
تغییــرات بــزرگ بــه دنبــال تغییــرات بــزرگ و تغییــرات کوچــک 

ــه دنبــال تغییــرات کوچــک ظاهــر می شــوند. ب
ــدک  ــای چندک-چن ــده نموداره ــش دهن ــای۲، نمای ــودار ه نم
ــوده  ــا ب ــرای متغیره ــده ب ــتاندارد ش ــای اس ــا داده ه ــال ب نرم
ــع  ــه هــای توزی ــج ترســیمی، نشــانگر آن اســت کــه دنبال و نتای
ــال  ــع نرم ــای توزی ــه ه ــتر از دنبال ــرای CARR و ESTR بیش ب

می باشــند.
 CAR جــدول۱، خالصــه وضعیــت آمــاری برای بــازده متغیرهــای
وEST را گــزارش می دهــد. نتایــج آزمــون هــای تشــخیصی )آمــار 
JB، آمــاره ADF بــا معیــار AJC و آمــاره ناهمســانی واریانــس( نیز 
از جــدول گــردآوری شــده اســت. بــا توجــه جــدول مــورد اشــاره 
میانگیــن بازدهــی هــر دو متغیــر مطالعــه مثبــت بــوده و میانگین 
CARR بیشــتر از ESTR می باشــد. نوســانات غیرشــرطی کــه بــه 
عنــوان انحــراف معیــار بــازده روزانــه ســری زمانــی انــدازه گیــری 
شــده، بــرای CARRبیشــتر از ESTR بــوده اســت. از ایــن رو بــه 
نظــر می رســد کــه در یــک بررســی دو متغیــره، ســرمایه گــذاری 
ــر  ــازده، بهت ــل شــده ب ــراه ریســک تعدی ــه هم ــروه EST ب در گ
از گــروه CAR باشــد. مقادیــر چولگــی هــر دو متغیــر، مثبــت و 

مقــدار کشــیدگی آن ها بســیار بیشــتر از کشــیدگی تابــع چگالی 
نرمــال بــوده، لــذا منحنــی هــای آن هــا دارای دنبالــه پهــن و قلــه 
هــای بلنــد می باشــند. آمــاره هــا JB کــه بــرای آزمــون نرمــال 
بــودن مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد، گویــای ایــن مطلــب اســت 
کــه فرضیــه H۰ مبنــی بــر عــدم توزیــع نرمــال بــازده هــا، مــورد 
ــانگر  ــار AIC نش ــا معی ــاره ADF ب ــرد. آم ــرار نمی گی ــد ق تایی
ایســتایی ســری زمانــی متغیرهــا در ســطح بحرانــی کمتــر از %۱ 
بــوده و بــه عبــارت دیگــر ســری زمانــی متغیرهــا I)۰( می باشــند. 
ــه  ــا ب ــس متغیره ــاره ناهمســانی واریان ــدار آم ــه مق ــا توجــه ب ب
حالــت وابســته نیــز، هــر دو متغیــر در ســطح بحرانــی کمتــر از 

۱% دارای ناهمســانی واریانــس می باشــند.
نتایــج حاصــل از بــرآورد مــدل هــای Diagonal VECH)۱.۱(  و 
ــزارش  ــب در جــداول ۲ و ۳ گ ــه ترتی Diagonal BEKK)۱.۱(، ب
شــده انــد. بــا توجــه بــه جــداول مذکــور، C)۱(و C)۲( ، ضرایــب 
میانگیــن و ۱.۲(M،)۱.۱(M(،M)۲.۲(  ضرایــب ماتریــس عــرض از 
 ،)۱.۱(B۱ ،)۲.۲(A ،)۱.۱(A ــب ــد. ضرای ــان می دهن ــدا را نش مب
B۱)۲.۲( در ســطح بحرانــی کمتــر از ۱% معنــادار هســتند و این 
ــوق  ــک از دو شــاخص ف ــر ی ــب، ســرایت تالطــم، درون ه ضرای
را ارائــه می کننــد. ضرایــب ۱.۲(A۱(، B۱)۱.۲( در جــدول ۲، 
ــطح  ــه CARR را در س ــم از ESTR ب ــرایت تالط ــاداری س معن

ــرار می دهنــد. ــی کمتــر از ۱% مــورد تاییــد ق بحران

نمودارهای۱: روند قیمت و بازده برای متغیرها

ESTR و CARR نرمال با داده های استاندار شده Q-Q:۲ نمودارهای
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جهــت درک بیشــتر انباشــتگی بیــن   CARR و ESTR از 
نمودارهــای همبســتگی متقابــل شــرطی بیــن دو متغیر اســتفاده 

شــده اســت. 
بــر اســاس نمودارهــای۳، همبســتگی در مقاطــع مختلــف، مــورد 
تاییــد قــرار گرفتــه و بــه مــرور زمــان ارتبــاط قــوی تــر بیــن دو 
متغیــر اســتفاده شــده اســت. همبســتگی مثبــت کــه در مقاطــع 
ــانگر  ــورد، نش ــم می خ ــه چش ــن CARR و ESTR ب ــف بی مختل
ــا یکدیگــر ایجــاد  آن اســت کــه دو متغیــر در ارتبــاط نزدیــک ب
می شــوند. همچنیــن در طــی زمــان، همبســتگی بیــن دو متغیــر 
گرایــش بــه افزایــش دارد. همبســتگی هــای زیــر نرمــال در برخی 
ــج، انباشــتگی قــوی بیــن دو  ــده می شــود. پــس نتای مقاطــع دی

متغیــر بــه حالــت بــازده را نیــز نشــان می دهــد.
نمودارهــای۴، نمودارهــای چندک-چنــدک نرمال بــرای داده های 
اســتاندار شــده پســماندها را بــه نمایــش درآورده و بــر اســاس آن 
هــا بــه ایــن نکتــه پــی می بریــم کــه نتایــج بــرآورده توســط دو 
توزیــع، جهــت بررســی ارتبــاط نوســانات، مشــابهت هــای زیــادی 
نســبت بــه هــم داشــته انــد. همچنیــن الزم بــه ذکــر اســت کــه 

نمودارهــای ۳و ۴ بــرای هــر دو روش Diagonal VECH )۱.۱(  و 
Diagonal BEKK )۱.۱( یکســان هســتند.

نتیجه گیری:
ــازده  ــی نطــری موجــود، ســرایت تالطــم از ب ــه مبان ــا توجــه ب ب
گــروه انبــوه ســازی، امــالک و مســتغالت بــه بــازده گــروه خــودرو 
و ســاخت قطعــات در بــورس اوراق بهــادار تهــران مــورد تجزیــه و 
تحلیــل قــرار گرفــت. مــدل دو متغیــره مذکــور، در قالــب روش 
 Diagonal و    )۱.۱(Diagonal VECH اقتصادســنجی  هــای 
BEKK)۱.۱( بــرآورد شــد. نتایــج بــرآورد مــدل، امــکان بررســی 
ــج،  ــه نتای ــه ب ــا توج ــود. ب ــم نم ــق را فراه ــی تحقی ــه اصل فرضی
فرضیــه اصلــی تحقیــق مــورد تایید قــرار گرفتــه و تالطــم از بازده 
گــروه انبــوه ســازی، امــالک و مســتغالت به بــازده گروه خــودرو و 
ســاخت قطعــات در بــورس اوراق بهــادار تهــران ســرایت می کنــد. 
ــا مســیر مــورد اشــاره، بــه  همچنیــن شــرایب ســرایت تالطــم ب
صــورت مثبــت ارزیابــی شــده اســت. نتایــج متاخــر، تالطــم درون 
هــر یــک از دو شــاخص مــورد مطالعــه را تاییــد کــرده و شــرایب 

ــه  ــوند. برنام ــزارش می ش ــت گ ــز مثب ــی نی ــای درون ــم ه تالط
ریــزی همزمــان بــرای دو شــاخص اصلــی تحقیــق، بــا توجــه بــه 
ــوان  ــه می ت ــا، پیشــنهادی می باشــد ک ــودن آن ه ــت ب ــم جه ه

بــر اســاس نتایــج تحقیــق اظهــار نمــود.

EST و CAR نمودارهای3: همبستگی متقابل شرطی بین
)student-t و نمودار سمت راست با توزیع Gaussian نمودار سمت چپ با توزیع(

win8.1
Sticky Note
این فضای خالی زشته
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نمودارهایQ-Q :۴ نرمال برای داده های استاندار شده پسماندها
)Student-t و نمودارهای ردیف پایین برای توزیع Gaussian نمودارهای ردیف باال برای توزیع(
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مقاوم سازی 
سازه های 
بتن آرمه

امیرحسین حیدری
 یادداشت

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

راهبردهای مقاوم سازی لرزه ای:

1( بهبود منظمی ساختمان: 
اصــوال تمامــی روشــهای مقــاوم ســازی لــرزه ای بــه دنبــال حل 
ــا حــل نامنظمــی  ــوارد ب ــب م ــن مشــکل هســتند و  در اغل ای
هــای ســاختمان بخــش قابــل توجهــی از مشــکالت ســاختمان 

ــوند. ــل می ش ح

2( افزایش مقاومت: 
روش ســنتی و متعــارف مقــاوم ســازی افزایــش مقاومــت ســازه 
بــا  اضافــه کــردن اعضــای جدیــد یــا تقویــت اعضــای موجــود 
می باشــد کــه نمونــه ای از آن اضافــه کــردن دیــوار هــای جدیــد 
ــا مهاربنــدی هــای خرپایــی فلــزی اســت. هــر چنــد  بتنــی ی
بــا اتخــاذ ایــن روش مقاومــت ســازه و ســختی ســازه افزایــش 
ــر  ــی تغیی ــازه ب ــکلی س ــر ش ــت تغیی ــی ظرفی ــد ول می یاب
می مانــد و بــه ســبب افزایــش ســختی ســازه ســطح تقاضــای 
ــت  ــطح ظرفی ــه س ــد ب ــه می توان ــردی زلزل ــکل عملک تغییرش

تغییــر شــکل سیســتم ســازه ای، کاهــش یابــد. 

3( افزایش شکل پذیری: 
شــکل پذیــری در یــک تعریــف ســاده ظرفیــت تغییــر شــکل 
ــر  ــت تغیی ــد ظرفی ــس از ح ــا پ ــلیم ی ــد تس ــد از ح ــازه بع س

ــری اعضــای ســازه  شــکل االســتیک ســازه اســت. شــکل پذی
ــور  ــم آرمات ــی ک ــای بتن ــوار ه ــل دی ــکننده مث ــرد و ش ای ت
ــدود  ــا ح ــوان ت ــزودن FRP می ت ــا اف ــی ب ــای بنای ــا دیواره ی
مناســبی ارتقــا داد. بدیــن ترتیــب ظرفیــت تغییرشــکل مقطــع 
)هــم االســتیک هــم پالســتیک( ارتقــا می یابــد در حالــی کــه 
مقاومــت نهایــی مقطــع و ســختی خیلــی کــم افزایــش یافتــه 
ــه مراتــب بهتــر از روش افزایــش مقاومــت و  ــن روش ب ــد، ای ان
ــا افزایــش ســختی نیــروی جــذب  ســختی اســت. چــرا کــه ب
شــده بیشــتر می شــود و مــا هــر چــه ســازه را ســختتر کنیــم 
ــم و  ــش می دهی ــختی را افزای ــس س ــای ماتری ــه ه ــم درای ه
ــه هــای ماتریــس جــرم را و در نتیجــه نیروهــای  ــر درای مقادی
ــرد  ــه بســته شــکل می گی ــک حلق ــاد می شــوند و ی ــه زی زلزل
ــا بیشــتر می شــوند . حــال  ــم نیروه ــا ســختتر می کنی ــه م ک
آنکــه بــا افزایــش شــکل پذیــری مــا بــه دنبــال ایــن هســتیم 
ــدوده  ــده و در مح ــارج ش ــتیک خ ــار االس ــازه از رفت ــه س ک
ــد. ــرژی کن ــذب ان ــد ج ــا میتوان ــده ت ــی مان ــتیک باق پالس

 ۴( نرم سازی یا کاهش سختی: 
ــق کاهــش ســختی باعــث کاهــش  ــرم ســازی ســازه از طری ن
همزمــان نیروهــا و افزایــش تغییرمــکان ناشــی از زلزلــه 
می گــردد. یکــی از کاربردهــای عملــی ایــن روش تبدیــل 
ــت  ــری از حال ــاه تی ــه ش ــای چنددهان ــکای پله ــتم ات سیس

مفصــل بــه غلتــک اســت تــا ســازه بتوانــد تغییــر شــکل دهــد 
و مــا عمــال بایــد ســعی کنیــم قیــود مــا مانــع تغییــر مکانهــای 
صلــب ســازه شــوند. اســتفاده از قیــود زیــاد چــه در مدلســازی 
چــه در واقعیــت طــوری کــه اجــازه تغییــر شــکل را از مــا بگیرد 
ــر شــکل و ســختتر شــدن ســازه  ســبب کاهــش امــکان تغیی

می شــود.

۵( کاهش نیروی زلزله با افزایش میرایی: 
ــن  ــویم ای ــه می ش ــادل متوج ــه تع ــه معادل ــگاه ب ــا ن ــه ب آنچ
ــزاره جــرم در شــتاب و ســختی در  ــد ســه گ ــه برآین اســت ک

ــر اســت. ــر صف ــی براب ــکان و ســرعت درمیرای ــر م تغیی

ــه  وارد می شــوند یــک راهــکار  حــال وقتــی نیــرو هــای  زلزل
بــه صرفــه افزایــش میرایــی ســازه اســت. بدیــن ترتیــب تغییــر 
ــون  ــد چ ــش می یابن ــتابها کاه ــود و ش ــر می ش ــا کمت مکانه
ــود.  ــن می-ش ــازه تامی ــی س ــط میرای ــرو توس ــی از نی بخش
ــا انجــام  ــق نصــب میراگره ــد از طری ــی می توان ــش میرای افزای
ــا  ــتک ه ــوع بالش ــرزه ای از ن ــای ل ــتفاده از جداگره ــود. اس ش
ــاد و ســختی ناچیــز  ــا میرایــی زی ــرزه ای ب و تکیــه گاه هــای ل
در امتــداد افقــی، همزمــان بــا افزایــش میرایــی باعــث کاهــش 

ــوند. ــازه می ش ــختی س س

ســازه هــای بتــن آرمــه جــزو الینفــک 
مهندســی و صنعــت ســاختمان در ایــران 
هســتند. ایــن ســازه هــا در قــرون اخیــر بــه تناســب 
ــه دلیــل  توســعه علــوم مهندســی توســعه یافتــه و ب
خصوصیــات منحصــر بــه فــردی کــه دارنــد گســترده 
تریــن کاربــرد هــا را دارنــد. از ســاخت ســاختمان های 
متعــارف شــهری گرفتــه تــا ابرســازه هایــی چــون پلها 
و آسمانخراشــها و ســدها کاربــری دارنــد.  از طرف دیگر 
شــناخت مــا از زلزلــه در طول ســالیان گذشــته دائم در 
حــال تغییــر بــوده و بــا گذشــت هــر زلزلــه و مطالعــات 
روی جوانــب مختلــف زلزلــه هــا ایــن شــناخت کامــل 
ــا تکمیــل ایــن شــناخت آییــن نامــه هــا  می شــود. ب
ــت  ــا گذش ــده و ب ــه روز ش ــج ب ــه تدری ــاختمانی ب س
ــی  ــه خوب ــته ب ــه در گذش ــی ک ــازه های ــالیان س س
ــد ممکــن  پاســخگوی نیــاز هــای زمــان ســاخت بودن
ــد  ــای جدی ــه ه ــن نام ــر آیی ــق ب ــر منطب ــت دیگ اس
نباشــند. نیــز ســازه هایــی نیــز 
وجــود دارنــد کــه در اثــر اهمــال 
ــرا  ــا اج ــارت ی ــی، نظ در طراح
ــی هــا  پــس از احــداث در ارزیاب
ــای  ــل ه ــده حداق ــاع کنن اقن
آییــن نامــه ای نیســتند. در بین 
گزینــه هــای رفــع اولیــن گزینه 
ای کــه بــه ذهــن می رســد 
ــن  ــت. در ای ــازی اس ــاوم س مق
پژوهــش ســعی شــده اســت بــه 
طــور اجمالــی نگاهــی کلــی بــه 
روشــهای متــداول مقاوم ســازی 
انداختــه و مثالهایــی کاربــردی از 

این روشها را مرور کنیم.

ــا درجــه  ــی بیمارســتانی مهــم ب    وقت
ــن  ــازه ای ــم و س ــاال داری ــت ب اهمی
ســاختمان جوابگــو نیــاز ما نیســت می 
از  آن  اهمیــت  کاهــش  بــا  تــوان 
ســاختمانی پــر اهمیــت به اهمیــت عــادی مثل 
یــک درمانــگاه، نیروهــای زلزلــه طراحــی آن را 
کاهــش داده و بــدون هیــچ هزینــه ای بــا تغییر 
کاربــری ســاختمان و تامیــن نیــاز هــای ســایر 
ــای  ــود هزینه ه ــازه موج ــا س ــا ب ــری ه کارب
بهســازی ایــن ســازه را صــرف احــداث ســازه 

جدیدی برای کاربری باالتر مد نظر کرد
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6( کاهش جرم: 
بــا کاهش جــرم ســاختمان نیروهــای اینرســی کوچکتر شــده و 
در نتیجــه نیروهــای داخلــی و تنــش هــای کمتــری حیــن وقوع 
زلزلــه در اعضــای ســازه ای ایجــاد می  شــوند. در عمــل کاهــش 
ــد از  ــردن و جمــع آوری اجســام زائ ــق ســبک ک جــرم از طری
تــراز بــام و طبقــات اســت کــه شــاید بــه عنــوان یــک راهــکار 
بهســازی لــرزه ای همــواره میســر نباشــد. امــا اصــوال اســتفاده از 

مصالــح ســبکتر همــواره یــک اصــل اســت.

7( تغییرکاربری: 
کاهــش نیروهــای زلزلــه هم از طریق روشــهای ســازه ای میســر 
اســت و هــم از طریــق تغییــر کاربــری و کاهــش ســطح عملکرد 
و اهمیــت ســاختمان، مثــال وقتــی می بینیــم بیمارســتانی مهم 
بــا درجــه اهمیــت بــاال داریــم و ســازه ایــن ســاختمان جوابگــو 
نیــاز مــا نیســت میتــوان بــا کاهــش اهمیــت آن از ســاختمانی 
پــر اهمیــت بــا اهمیــت عــادی مثــل یــک درمانــگاه نیروهــای 
زلزلــه طراحــی آن را کاهــش داده و بــدون هیــچ هزینــه ای بــا 
تغییــر کاربــری ســاختمان و تامیــن نیــاز هــای ســایر کاربــری 
هــا بــا ســازه موجــود هزینــه هــای بهســازی ایــن ســازه را صرف 

احــداث ســازه جدیــدی بــرای کاربــری باالتــر مــد نظــر کــرد.

روشهای مقاوم سازی سازه های بتن آرمه:

1( ژاکت بتنی: 
روشــی متــداول در مقــاوم ســازی ســازه هــای بتنــی کــه ابتــدا 
ــا  ــی المانه ــوه پیرامون ــن در وج ــل معی ــه فواص ــوراخهایی ب س
ایجــاد شــده ســپس مــش آرماتــور پیرامــون المــان مــورد نظــر 
ــی  ــب اپوکس ــتفاده از چس ــا اس ــوراخها ب ــده و س ــرار داده ش ق
ــن ســوراخها  ــای دوخــت L شــکل درون ای پرشــده و آرماتوره
ــب  ــت قال ــای دوخ ــش و آرماتوره ــن م ــده و دور ای ــاده ش نه

ــود. ــزی می ش ــن ری ــاده و بت نه

مزایا: 
امــکان اصــالح همزمــان کلیــه مشــکالت ســختی و مقاومتــی، 
اصــالح اتصــاالت درقابهــا، امــکان اصــالح باربــری ثقلی ســتونها، 
ســهولت تامیــن پیوســتگی اجــزا جدیــد و قدیمــی، عــدم نیــاز 

بــه پوشــش ضدحریــق.

معایب: 
ــه  ــاز ب ــاری، نی ــن معم ــم ریخت ــه ه ــازه و ب ــاد س ــش ابع افزای
تخریــب گســترده اعضــا، تغییــر در ســختی ســازها و احتمــال 

ــازه. ــش وزن س ــد، افزای ــای جدی ــروز نامنظمی ه ب

2( ژاکت فوالدی: 
ــی  ــت برش ــری و مقاوم ــکل پذی ــر ش ــه از منظ ــواردی ک در م
ــری  ــر بارب ــا از نظ ــود المانه ــا خ ــتونها ی ــا و س ــاالت تیره اتص
ارضــا کننــده نیازهــا و محدودیتهــا نباشــند از ایــن روش 
ــی  ــتفاده از بولتهای ــا اس ــوالدی ب ــود،ورقهای ف ــتفاده می ش اس
ــه  ــرار گرفت ــی ق ــای بتن ــوان برشــگیر درون المانه ــه عن ــه ب ک
ــن روش  ــدی می شــوند. ای ــم همبن ــا ه ــد جــوش شــده و ب ان
عــالوه بــر افزایــش ظرفیــت باعــث ایجــاد محصورشــدگی شــده 
و از تردشــکنی ســتونها جلوگیــری نمــوده بــه حرکــت مفاصــل 

ــد. ــک می کنن ــا کم ــمت تیره ــه س ــیتک ب پالس

مزایا: 
ــاز  ــب مشــکالت ســازه ای قابهــای بتنــی، عــدم نی اصــالح اغل
ــب گشــترده ســازه، ســرعت اجــرای  ــب بنــدی و تخری ــه قال ب
بیشــتر نســبت بــه ژاکــت بتنــی، گزینــه مناســب بــه منظــور 

ــر. ــرادات معمــاری کمت ــا محصورشــدگی، ایجــاد ای ارتق

معایب: 
نیــاز بــه اجــرای پوشــش ضدحریــق، نیــاز بــه کاشــت برشــگیر، 

هزینــه بــاال، اجــرای دشــوار.

 :FRP 3( الیاف
ــه وزن  ــت ب ــاالی مقاوم ــبت ب ــه دارای نس ــری ک ــاف پلیم الی
ــد. ایــن الیــاف بــه ســهولت  ــوده، شــکل پذیــری باالیــی دارن ب
ــده شــده و باعــث ارتقــای  مثــل پارچــه پیرامــون اعضــا پیچان

ــوند.  ــازه می ش ــری س ــکل پذی ــت و ش مقائم
این مواد از دو جز ساخته شده اند:

 ۱.فایبر)الیاف(.
 ۲.رزین)چسباننده(. 

ــوع شیشــه،کربن،آرامید باشــد  ــه از ن ــر ک ــوع فایب ــه ن بســته ب
 AFRP و GFRP،CFRP ــای ــب داری نامه ــه ترتی ــواد ب ــن م ای

ــود. خواهنــد ب

مزایا: 
ــش  ــازی بخ ــر، بازس ــی کمت ــب خیل ــه تخری ــاز ب ــریعتر، نی س
تخریبــی ســاده تر، قیمــت تمــام شــده ارزانتــر)در کشــورهایی 
ــی،  ــاال در خوردگ ــت ب ــت(، مقاوم ــمند اس ــروکار ارزش ــه نی ک
دارای آییــن نامــه و رفتارهــای کنتــرل شــده و آزمایــش شــده 
کــه در ســاخت ایــن الیــاف لحاظ شــده اســت.تصویر زیــر نتایج 
ــرده  ــه روش نامب ــر روی س ــگاهی ب ــددی و آزمایش ــه ع مطالع
بــوده کــه مقایســه ای بــر عملکــرد ســه روش فــوق الذکر اســت

انواع روشهای سه گانه توضیح داده شده در باال:

۴( سیستمهای غیرفعال اتالف انرژی:
ــث می شــوند  ــازه باع ــی س ــش میرای ــا افزای ــن سیســتمها ب ای
کــه نیــروی زلزلــه جــذب شــده و درنتیجــه تغییرمکانهــا کاهش 
می یابنــد. ایــن سیســتمها بــه دو نــوع کلــی میراگرهــا و 

ــوند. ــیم می ش ــرزه ای تقس ــازهای ل جداس

۵( مهاربندهای فوالدی: 
از مهاربنــد هــای فــوالدی میتــوان در ســازه هــای بتــن آرمــه به 
ســه حالــت اتصــال از بیــرون، اتصــال درونــی بــا قــاب فــوالدی 
و اتصــال بــدون واســطه اســتفاده کــرد، اســتفاده از ایــن روش 
بــه دلیــل ناشــناخته بــودن اندرکنــش بخــش فــوالدی و بتنی و 
آزمایشــات کمــی کــه صــورت گرفته اســت بــا عــدم قطعیتهایی 
همــراه اســت. عــالوه بــر مهاریندهــای فــوالدی معمولــی 
می تــوان از مهاربندهــای ACM و مهاربندهــای BRB نیــز بــرای 
ــرد. ــره ب ــه به ــن آرم ــازه های بت ــرزه ای س ــرد ل ــود عملک بهب

مثالهایی از کاربرد روشهای مقاوم سازی 
در ساختمانهای سوئیس

دبیرستان نئوفلد در شهر برن:

وضعیت سازه: 
دبیرســتان نئوفلــد در ســال ۱۹6۵ بــا ســازه بتــن مســلح اجــرا 
شــده اســت. ایــن ســاختمان شــامل یــک طبقــه زیرزمیــن و 
طبقــه همکــف و ۴ طبقــه فوقانــی اســت و ابعــاد محیطــی آن 
ــازه ای  ــتم س ــد. سیس ــر می باش ــر در ۳۷ مت ــالن 6۹ مت در پ
ســاختمان شــامل ســتونهای بتــن مســلح بــه همــراه دو شــفت 

آسانســور و کــف هــای بتــن مســلح اســت.

ضعف سازه ای: 
در وضعیــت موجــود، ســاختمان در کلیــه طبقــات توســط یــک 

ــردد و  ــیم می گ ــب تقس ــه صل ــم ناحی ــه دو نی ــاط ب درز انبس
ــه وجــود شــفت هــای آسانســور هــر یــک از ایــن  ــا توجــه ب ب
بخشــها دارای بــرون محــوری عنصــر مقــاوم نســبت بــه مرکــز 
جــرم اســت. بــه دلیــل لنگــر پیچشــی هــر بخــش مجــزا خطــر 
عــدم تعــادل حرکــت دو قســمت در درز انبســاط حتــی در زلزله 
هــای خفیــف وجــود دارد. و نیــز ایــن ســازه در زبقــه همکــف 
بــازو ضعیــف اســت و طبقــه ای نــرم بــه حســاب می آیــد هــر 
چنــد کــه شــفت هــای صلــب آسانســور ضوابــط نامنظمــی در 

ــد. ــاع می کن ــاع را اقن ارتف

طرح مقاوم سازی: 
درز انبســاط اصلــی کــف طبقــات کــه در بخــش میانــی قــرار 
داشــت بســته شــد، در نتیجه سیســتم مهاربندی تشــکیل شــد 
کــه بــا تقــارن دو شــفت صلــب آسانســور طرفیــن پــالن منجــر 
بــه حــذف لنگــر پیچشــی زلزلــه گشــت. بــرای تامیــن مقاومــت 
ــی کــه دیگــر درزی در آن  ــرای ســازه فعل ــا ب ــی شــفت ه کاف
وجــود نداشــت از تقویــت بــه کمک نــوار هــای CFRP اســتفاده 

شــده اســت.

مدرسه شبانه روزی در گوسا:

وضعیت موجود: 
ــبانه روزی  ــه ش ــه مدرس ــد مرتب ــاختمان بلن ــرای س ــان اج زم
ــاز  ــال ۱۹6۱ ب ــه س ــا ی ــهر گوس ــرگ)Friedberg( در ش فردب
ــاق هــای اداری در ایــن  ــگاه دانــش آمــوزان و ات می گــردد. خواب
ســاختمان ۷ طبقــه جــای دارنــد. ایــن مدرســه ۲۴ متــر طــول 
ــازه ای  ــتم س ــاع دارد. سیس ــر ارتف ــرض و ۲۲ مت ــر ع و ۱۲ مت
ســاختمان دیوارهــای بتــن مســلح ســازه ای در امتــداد طــول، 
ــای  ــی در نماه ــتونهای بتن ــی و س ــداد عرض ــی در امت دیواربنای

ــی اســت.کف طبقــات بتــن مســلح اســت. انتهای

ضعف سازه ای: 
ــداد عرضــی کــه  ــر مســلح در امت وجــود دیوارهــای آجــری غی
ــز انقطــاع امتــداد دیوارهــای در  بســیار تردشــکن هســتند و نی
ــد و  ــل می کن ــرم تبدی ــه ن ــه طبق ــه آن را ب ــف ک ــه همک طبق
ســاختمان مســتعد پیچــش هــای بــزرگ در اثــر زلزلــه اســت.

طرح مقاوم سازی: 
ــداد عرضــی و در حــد  ــی در امت ــای بنای ــی دیواره نمــای جنوب
 CFRP فاصــل طبقــات دوم تــا چهــارم بــا اســتفاده از نــوار هــای
تقویــت شــدند. در ســمت پلــکان، تقویت نمــای دیوار با اســتفاده 
از نوارهــای CFRP محــدود بــه طبقــات پنجــم تــا هفتــم صورت 
گرفتــه اســت. از طبقــه دوم تا چهــارم، دیوار بتن مســلح جدیدی 
نصــب و در طبقــه زیرزمیــن مهار شــدند. نیــازی به مقاوم ســازی 
در امتــداد طولــی کــه بتــن مســلح بــود وجــود نداشــت.

پل بزرگراهی خیابان سیمیلون برونن:

وضعیت موجود: 
پــل برونــن در وضعیــت اولیه ۵ و ۱۰ دهانه از نوع شاهتیرپیوســته 
بــا یــک درز انبســاط بــر روی ســتون میانــی بــوده اســت. هــر دو 

شــاهتیر پــل در امتــداد طولــی بــه صــورت 
صلــب بــه کولــه ســمت خــود متصــل 
شــده اند. هــر دو شــاهتیر در امتــداد عرضــی 
نیــز بــه پایــه هــای تکیه گاهیــی خــود مهــار 
گشــته اند. طــول کل پــل ۲۷۰ متــر، دهانــه 
پــل بــر روی ســتونهای کوتــاه ۱6 متــری و بر 

روی پایــه هــای بلنــد ۲6 متــر اســت.

ضعف سازه ای: 
ــی  ــای طول ــه گاه ه ــه، تکی ــت اولی در وضعی
ثابــت بــر روی هــر یــک از کولــه هــای 
انتهایــی قــادر بــه تحمــل نیروهــای لــرزه ای 
نبودنــد. اختــالف زیــاد بیــن ارتفــاع پایــه هــا 
منجــر بــه نامنظمــی ســختی پــل در امتــداد 
عرضــی شــده اســت و ایــن موضــوع باعــث 

اعمــال نیروهــای قابــل توجــه بــه پایــه هــای کوتــاه در هنــگام 
ــه  ــدم تکی ــن، خطــر ع ــر ای ــالوه ب ــردد. ع ــه عرضــی می گ زلزل
کافــی عرشــه پــل در امتــداد ظولــی و در محــل درز انبســاط بــر 
روی پایــه میانــی وجــود دارد. تکیــه گاه هــای مفصلــی اضافــی 
در کولــه هــا میانــی منجــر بــه تغییــر در میــدان هــای تغییــر 
ــرا  ــوند چ ــازه می ش ــری س ــع شــکل پذی ــده و مان ــکان گردی م
کــه restraint  هــای ایجــاد شــده صرفــا مانــع تغییــر مکانهــای 
صلــب ســازه نمی شــوند بلکــه عــالوه بــر آن اجــازه تغییــر شــکل 
را نیــز از ســازه صلــب نمــوده انــد کــه منجــر بــه ایجــاد تنشــهای 

ــود. ــماند می ش پس

طرح مقاوم سازی: 
بــا نصــب تکیــه گاه هــای لــرزه ای انعطــاف پذیر)نــرم( در محــل 
کولــه هــا و در محــل پایــه هــای بحرانــی کوتــاه، سیســتم تکیــه 
گاهــی پــل در امتــداد طولــی از شــرایط مفصــل به غلتــک تغییر 

نمــود.درز انبســاط پــل در بخــش میانــی نیــز بســته شــد.

نکته مهم: 
طراحــی سیســتم تکیه گاهــی نــرم بــا اســتفاده از ۱6 بالشــتک 
ــی  ــش میرای ــث افزای ــاال، باع ــی ب ــا میرای ــتیکی ب ــرزه ای الس ل
سیســتم و افزایــش زمــان تنــاوب و در نتیجــه کاهــش نیروهــای 

ــر پــل گردیــد. ــرزه ای وارد ب ل

ــاوم  ــارف مق ــنتی و متع    روش س
ســازی افزایــش مقاومــت ســازه 
بــا  اضافــه کــردن اعضــای جدیــد 
یــا تقویــت اعضــای موجــود 
می باشــد کــه نمونــه ای از آن اضافــه 
ــا  ــی ی ــد بتن ــای جدی ــوار ه ــردن دی ک

مهاربندی های خرپایی فلزی است. 
هــر چنــد بــا اتخــاذ ایــن روش مقاومــت 
ســازه و ســختی ســازه افزایــش می یابــد 
ــی  ــر شــکلی ســازه ب ــی ظرفیــت تغیی ول

ــد . ــر می مان تغیی
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مقدمه
میراگرهای جرمی سیسـتمهایی هستند متشـکل از سه جزء جرم 
داخلـی، فنـر داخلـی و دمپینـگ کـه به 
صورت سیسـتم دینامیکی بـا یک درجه 
آزادی بـر باالی سـازه قـرار میگیرند و به 
هنگام ارتعاش سازه این سیستم نیز شروع 
به ارتعاشی با فاز مخالف فرکانس ارتعاشی 
سازه میکند و نیروهای اینرسی آن باعث 
 Soto( اسـتهالک ارتعاشات سازه می شود

 .)۲۰۱۳ .and Adeli
در مـورد میراگرهـای جرمـی تحقیقـات 
زیـادی صـورت گرفته اسـت. اغلـب این 
تحقیقات مربـوط به مطالعـه پارامتریک 
بررسـی اثر میراگـر بر پاسـخ و یا تعیین 
محل و مشـخصات بهینـه میراگر جرمی 
برای رسـیدن بـه حداکثر کاهش پاسـخ 

لرزه ای اسـت.
آخوندزاده و همکاران )۱۳۹۱( به بررسی 
الگوریتـم فعال در سـازه های مجهز به میراگر جرمی تنظیم شـده  

)TMD( پرداختند. 
در این مقاله میزان تأثیر استفاده از میراگر جرمی تنظیم شده با مد 
اول در حالتهای فعال و غیرفعال، در بهبود پاسـخ لرزه ای دو سـازه 
8 و ۱۰ طبقه مورد بررسـی قرارگرفته اسـت. در مدل مورد بررسی 
جرم هر طبقه در ارتفاع سقف به صورت متمرکز فرض شده و مکان 

میراگر در طبقه آخر است. 
نتایج حاصل از انجام تحلیل تاریخچه زمانی با ۷ رکورد زلزله همپایه 

شده، مورد مقایسه قرارگرفته است. 
نتایج نشـان میدهند که TMD در کاهش پاسـخ سازه ها  مؤثر است 
و میزان تأثیر کنترل در حالت فعال بیشـتر بوده اسـت. در انتها در 
مورد اثر انتخاب رکورد در این نتیجه گیری توضیح داده شده است.

همچنین برای تعیین موقعیت بهینه میراگر جرمی، مطالعهای توسط 
اسدپور و همکاران )۱۳۹۳( انجام شد. 

بدین منظور، سـازه های فـوالدی ۳، ۷ و ۱۵ طبقـه که دربرگیرنده 
پریودهای طبیعی مختلف می باشـند در نرم افزار ETABS به روش 
تنش مجاز طراحی گردیده و به همراه سیستم میراگر جرمی تنظیم 
شـده با مقاطع به دسـت آمده از طراحی در نرم افـزار اجزا محدود 

OpenSees مدلسـازی شـده و تحت شـتاب نگاشت های مختلف 
قرارگرفته اسـت. پس از انجام آنالیزهـای دینامیکی متعدد بر روی 
مدلهای با ترکیبات مختلف میراگرهای جرمی تنظیم شده در پالن 
بـام، نتایـج حاصل از ترکیبات مختلف قرارگیـری در جهت کاهش 
پاسخ لرزه ای سازه های موردنظر مقایسه شده و بهینه ترین موقعیت 

در قرارگیری میراگرهای جرمی تنظیم شده بر اساس معیار کاهش 
دریفت طبقات مشخص گردیده است.

با بررسی مطالعات پیشین در زمینه میراگر جرمی مشخص مشاهده 
می شود که مطالعات پارامتریک و نظری زیادی در این زمینه انجام 

شده ولی مطالعات احتماالتی در این زمینه محدود است. 

چکیده:
ــور  ــه منظ ــازه ها  ب ــده در س ــتفاده ش ــای اس ــواع میراگره ــی از ان یک
ــرژی ناشــی از نیــروی  ــه خصــوص ان ــه ســازه ب ــرژی ورودی ب میــرا کــردن ان
بــاد، میراگــر جرمــی تنظیــم شــده )TMD( اســت. تاکنــون، تحقیقــات زیــادی 
ــه  ــازه ها  ب ــداری س ــش پای ــر در افزای ــوع میراگ ــن ن ــر ای ــه تاثی در زمین
ــن  ــت. در ای ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــورد بررس ــوالدی م ــازه های ف ــوص س خص
تحقیــق، ســعی شــده اســت تاثیــر ایــن میراگرهــا بــر روی احتمــال خرابــی 
ــرار  ــه ق ــورد مطالع ــاری م ــی و آم ــهای احتماالت ــتفاده از روش ــا اس ــازه ب س
گیــرد. ایــن بیــان توســط اســتخراج منحنی هــای شــکنندگی از نمودارهــای 
تحلیــل دینامیکــی افزایشــی )IDA( انجــام میپذیــرد. بدیــن منظــور، یــک قاب 
خمشــی فــوالدی 20 طبقــه بــا اســتفاده از نــرم افــزار SAP تحلیــل و طراحــی 
ــش  ــد. تن ــازی گردی ــزار OpenSees مدلس ــرم اف ــای ن ــپس در فض ــد و س ش
تســلیم فــوالد بــه عنــوان عــدم قطعیــت ســازهای  )20 مــورد   ) و یــک رکورد 
لــرزه ای بــا شــتابهایی در بــازه 0/1تــا یــک برابر شــتاب بیشــینه زلزلــه انتخاب 
شــد. بــا انجــام تحلیــل دینامیکــی غیرخطــی بــر روی مدلهــای مذکــور بــا و 
ــای  ــتخراج منحنی ه ــای IDA و اس ــیم نموداره ــی و ترس ــر جرم ــدون میراگ ب
ــه  ــد ک ــان می ده ــج نش ــد. نتای ــن گردی ــی تعیی ــال خراب ــکنندگی، احتم ش
اســتفاده از میراگــر جرمــی در تمامــی طبقــات ســازه مــورد بررســی منجــر به 

ــود. ــی می ش ــال خراب ــه احتم ــل مالحظ ــش قاب کاه
واژگان کلیدی: 

میراگرهــای جرمــی، سیســتم قــاب خمشــی، تحلیــل دینامیکــی افزایشــی، 
منحنی های شــکنندگی

ــواع میراگرهــای اســتفاده     یکــی از ان
ــرا  ــور می ــه منظ ــازه ها  ب ــده در س ش
ــه  ــازه ب ــه س ــرژی ورودی ب ــردن ان ک
خصــوص انــرژی ناشــی از نیــروی باد، 
میراگــر جرمــی تنظیــم شــده )TMD( اســت. 
تاکنــون، تحقیقــات زیــادی در زمینــه تاثیر این 
نــوع میراگــر در افزایــش پایــداری ســازه ها  به 
ــی  ــورد بررس ــوالدی م ــازه های ف ــوص س خص
ــق، ســعی  ــن تحقی ــه اســت. در ای ــرار گرفت ق
ــر روی  ــا ب ــن میراگره ــر ای ــت تاثی ــده اس ش
احتمــال خرابی ســازه بــا اســتفاده از روشــهای 

احتماالتی و آماری مورد مطالعه قرار گیرد.
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از معـدود مطالعـات احتماالتـی در ایـن زمینه میتـوان به پژوهش 
دبارمـا و دبنـاث  )Debbarma and Debnath. ۲۰۱۳( اشـاره کرد. 
آنها به بررسـی طراحی بهینه میراگر جرمی بهینه به لحاظ لرزه ای 
با توجه به عدم قطعیت مشـخصات میراگـر پرداختند. تحقیق آنها 
شـامل بهینه سـازی فرکانس و ویژگیهای میرایی TMD با توجه به 

پارامترهای نامشـخص این سیستم است. 

بـه منظور یافتـن مقدار بهینـه پارامترهای TMD بر اسـاس قوانین 
ارتعاشات تصادفی، حداکثر جابجایی سازه های ساختمانی سه طبقه 

به عنوان یک هدف در نظر گرفته شـده است.
طربعلی )Tarbali. ۲۰۱۵( اثر میراگر جرمی را بر پاسخ لرزه ای قاب 
ساختمانی با درنظر گرفتن ویژگیهای عدم قطعیت ساختاری بررسی 
کـرد. در این مطالعـه، به منظور بررسـی پاسـخ احتماالتی قابهای 

فوالدی مقاوم خمشی مجهز به TMDs، احتمال شکست ساختار به 
واسطه آسیب تجمعی طبقات مورد مطالعه قرار گرفته است. آسیب 
هر یک از طبقات به وسیله شاخص آسیب تجمعی عناصر ساختاری 
محاسبه شده است، که این محاسبه بر اساس رویکرد متوسط وزنی 

به دست آمده است.
هدف از انجام این تحقیق، بررسـی دقیق رفتار سـازه های مجهز به 
میراگـر جرمی در مقایسـه با سـازه های دیگر در هنـگام طراحی و 
تحلیل سازه های بلندمرتبه در برابر عدم قطعیت لرزه ای و سازهای 
است. در این مطالعه، یک سازه فوالدی مجهز به میراگر جرمی دارای 
سیستم قاب خمشی ۲۰ طبقه مدلسازی شده و تاثیر میراگر جرمی 
بر روی احتمال خرابی سازه با استفاده از روشهای احتماالتی و آماری 

مورد مطالعه قرار گرفته است.

روش تحقیق
در ایـن مطالعه، یک قاب ۲۰ طبقه دو بعدی و از جنس فوالد مدل 
شـده اسـت. قاب شـامل ۴ دهانه ۵ متری و ارتفـاع تمامی طبقات 
۳ متر می باشـد. آییـن نامه مورد اسـتفاده برای ضوابط سـازه های 
فوالدی، بارگـذاری و ضوابط لرزه ای به ترتیـب مبحث ۱۰ مقررات 
ملی ساختمان ایران، مبحث 6 مقررات ملی ساختمان ایران و آیین 
نامه ۲8۰۰ )ویرایش سـوم) می باشـد. قاب ۲۰ طبقه با اسـتفاده از 
برنامـه SAP۲۰۰۰ طراحـی و مقطعها منطقی انتخاب شدهاسـت. 
تمام اجزای سـازه از فوالد سـاختمانی ST۳۷ با تنش تسـلیم ۲6۰ 

مگاپاسکال انتخاب شده اند.
مقادیـر بارهای مـرده، زنده طبقات و بام در جـدول ۱ ارائه گردیده 
است. همچنین بارهای ناشی از زلزله با این فرض به دست آمده اند 
که سـازه در شـهر تهران قرار دارد و بر روی زمینی با خاک تیپ دو 

بنا شده است. 
روند محاسـبات مربوط به بارهای ناشـی از زلزله در جدول ۲ آمده 
اسـت. طراحـی در چند مرحله صورت گرفته اسـت تا از یک سـو، 
انتخاب مقاطع نزدیک به حالت بهینه (از نظر مقدار تنشها و تغییر 
مکان جانبی سـازه) باشـد و از سـوی دیگـر، طراحی اجزا سـاده و 
یکنواخت باشـد. بدین ترتیـب میتوان میزان تاثیر هر یـک از انواع 
اعضا را بر رفتار کلی سازه، به گونه ای مناسب و قابل درک، تجزیه و 
تحلیل نمود. المانهای بکار برده شده در مدل سازه ها  تیر و ستونها 
میباشند، برای ستونها از قوطی مستطیلی و ساخته شده از ورقهای 
فوالدی و برای تیرها از IPE های نورد شده استفاده شده است. الزم 
به ذکر اسـت که از فشـردگی تمام مقاطع استفاده شده در سازه، از 
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قبیل تیر ورق و قوطیها، اطمینان حاصل شـده است.
برای طراحی TMD، عموما دو پارامتر نسـبت جرمی (جرم TMD به 
جرم کل سازه) و دوره تناوب در مقایسه با مد سازه تعیین می شود. 
از آنجا که عموما نسبت جرمی بین ۱ تا ۱۰ درصد انتخاب میگردد 
 ,Pozos-Estrada and Hong ;1980 ,Warburton and Ayorinde(
2015( ، جرم TMD در این تحقیق برابر با ۲ درصد جرم کل سازه 
در نظر گرفته شد. سختی سازه نیز به گونه ای در نظر گرفته شد که 
 Vickery( به تنهایی با پریود مد اول سـازه یکی باشـد TMD پریود

.)2001 ,.et al

تحلیـل دینامیکـی غیرخطی تمـام مدلهای طرح اصلـی مبنا برای 
دسـتیابی به پارامترهای آماری در ظرفیت فروپاشی انجام می شود. 
تحلیـل دینامیکـی غیرخطـی بـرای سـنجش ظرفیت هـای میانه 

فروپاشـی و انحراف معیار نسـبت های فروپاشـی انجام می شـود. 
بارهای گرانشـی برای تحلیـل از بارهای گرانشـی طراحی متفاوت 
هسـتند و بـا جمع بار مـرده و ۲۰درصد بار زنده تعیین می شـوند.

پاسـخ دینامیکـی غیرخطـی مدل های مبنـا برای مجموعـه ای از 
جنبش های زمین که قبال ثبت شده است تا جایی محاسبه می شود 
که سـازه ناپایدار شده و یا به سطح عملکرد مورد نظر رسیده باشد. 
تحلیل هـای انجام شـده بـر روی مدل ها از نوع تحلیـل دینامیکی 

افزایشـی  )IDA( می باشد. 
بـرای انجـام این نوع تحلیل، می بایسـت 
سازه مورد نظر را تحت تحریک یک رکورد 
زلزله قـرار داده و در مرحلـه بعد زلزله را 

شـدیدتر نموده و به سازه اعمال کرد. 
یکـی از راه هـای معمـول ایـن تحلیـل 
آن اسـت کـه ابتـدا سـازه را تحـت زلزله 
بـا شـتاب ماکزیمـم»g 0/1« قـرار داده 
و در هـر مرحلـه بـه میـزان»g 0/1« به 
شـتاب ماکزیمـم اضافـه کرد کـه در این 
تحقیق دستور افزایش شتاب در نرم افزار 
MATLAB نوشـته و مطابـق برنامـه هـر 
بـار»g 0/1« شـتاب افزایـش می یابـد و 
خروجـی وارد برنامـه OpenSees شـده 
 OpenSees و تحلیل اصلی در نرم افـزار
انجام می شود. به منظور تعیین تاثیر عدم قطعیت سازهای بر روی 
عملکرد میراگر جرمی، تنش تسلیم فوالد در بازه ۲۲۰مگاپاسکال تا 

۲6۰مگاپاسـکال در ۲۰سـطح مختلـف تغییر داده شـد.
جهت انجام تحلیـل از نرم افزار OpenSees و MATLAB به صورت 
توام اسـتفاده شده است. در ابتدا با استفاده از کدی که در نرم افزار 
MATLAB نوشته شده است، یک زیر روال در محیط Tcl که حاوی 

اطالعات رکورد زلزله است ایجاد شد. 
سـپس با توجه به اینکه می بایست برای انجام تحلیلهای دینامیکی 
افزایشی  )IDA( هر بار مدل ایجاد شده در OpenSees اصالح شود، 
MAT-  عملیات نوشتن و اصالح کد به صورت خودکار و با استفاده از

LAB انجام شد. 
همچنین جهت سهولت در سـاخت مقاطع مورد استفاده از دو زیر 
برنامه در محیط Tcl اسـتفاده شـده که یکی وظیفه ساخت مقاطع 
ستون ها و دیگری مقاطع I شکل را به صورت فایبری به عهده دارند. 
کد نوشـته شـده در OpenSees در هر بار اجرا شـدن یک تحلیل 
IDA روی سازه انجام داده و خروجی های آن را در فایل های متنی 

می نویسد. 
MAT-  پس از اتمام کار خروجی های تولید شده دوباره با استفاده از

LAB پردازش شـده و منحنی های IDA ترسیم می شوند و سپس با 
اسـتفاده از این منحنی ها می توان به منحنی شکنندگی رسید. در 

فلوچارت شـکل۱ روند انجام کار به صورت کامل آورده شده است.
برای انجام تحلیل دینامیکی افزایشی، بیشینه شتاب زلزله به عنوان 
پارامتر لرزه ای در نظر گرفته شد و مقدار آن تا g۱ افزایش داده شد، 
سـپس با ترسـیم این پارامتر در یک نمودار، منحنی های IDA برای 

قاب ۲۰ طبقه رسم شد.

یافته ها و بحث
در ایـن تحقیق، بـه منظور ارزیابی احتماالتـی عملکرد میراگرهای 
جرمی در سازه های بلند فوالدی، یک رکورد زلزله با مشخصات نشان 
داده شده در جدول۳ انتخاب شده و برای تحلیل دینامیکی افزایشی 

مورد استفاده قرار گرفت.
MAT- در OpenSees  پـس از پردازش دادههای حاصل از خروجی

LAB با اسـتفاده از فلوچارت شکل۱، منحنی IDA استخراج شد که 
در شکل ۲ منحنی IDA برای طبقات دهم و بیستم سازه ۲۰ طبقه 

مورد بررسی نمایش داده شده است. 
جابجائی هر یک از طبقات به صورت نسبی در مقایسه با طبقه باالئی 

و پائینی در نظر گرفته شده است.
با مقایسـه منحنی های شکنندگی برای سازه های با و بدون میراگر 
جرمی در شکل۲، مشاهده می شود که اضافه کردن میراگر جرمی به 
طور کلی با دور کردن دوره تناوب موثر سازه از دوره تناوب بحرانی 
باعث کاهش پاسخهای سازه می شود و همچنین افزودن این میراگر 
به سـازه به دلیل اختالف فازی که بین سـازه اصلی و میراگر وجود 
دارد باعث جلوگیری از پاسـخهای شدید و ناگهانی سازه می شود و 

منحنی پاسـخ را به طور کلی نرم تر و مقدار پاسـخ در نقاط پیک را 
کاهش می دهد. 

تغییـرات مقادیر تنش تسـلیم در ۲۰ سـطح به منظور بررسـی اثر 
نایقینی سـازهای بـر روی تحلیل دینامیکی افزایشـی بوده اسـت. 
بررسی شکل ۲ نشان می دهد که با زیاد شدن شدت بیشینه زلزله 
)PGA(، اثر تغییرات تنش تسـلیم بر روی جابجائی نسـبی طبقات 
سازه بیشتر می شود. این موضوع باید در طراحی سازه های فوالدی 

در نظر گرفته شود.
از نتایج قابل توجه این نمودارها میتوان به این نکته اشـاره کرد که 
به طور کلی، جابجائی نسبی طبقه بیستم در مقایسه با طبقه دهم 

کمتر بوده است. 
در نتیجـه، نمیتوان گفـت در طبقات باالئی سـارههای بلند مرتبه 

میزان جابجائی نسـبی بیشـتر از طبقات پائین اسـت.
شـکل ۳ منحنی شـکنندگی طبقات دهم و بیستم سازه ۲۰ طبقه 
مجهز به میراگر جرمی را نشان می دهد. این منحنی، نشان دهنده 
احتمال خرابی با در نظر گرفتن جابجائی نسبی ۲% رسم شده است. 
در این نمودارها نیز مشـاهده می شـود که استفاده از میراگر جرمی 
میزان خرابی را به ازای یک PGA مشخص به طور معناداری کاهش 

داده است. 
به طور مثال، اگر ۱۰m/s۲=PGA آنگاه احتمال خرابی طبقه بیستم 
سـازه بدون میراگر ۱۰۰% است، در حالیکه این میزان خرابی برای 

طبقه بیستم سازه مجهز به میراگر جرمی به 66% رسیده است.

ارزیابی احتماالتی 
عملکرد میراگرهای 
جرمی در سازه های 
بلند فوالدی

هم اندیشــی  همایــش  دومیــن     
ــا  ــل ب ــرای تعام ــو ب ــم  س ــکل های ه تش
ــد.به  ــزار ش ــران برگ ــی ته ــاق بازرگان ات
گــزارش خبرنــگار تین نیــوز در این جلســه 
تعــداد زیــادی از فعــاالن بخــش خصوصــی حضــور 
ــرای  ــدن ب ــا« ش ــه »م ــاق ب ــه اتف ــه ب ــتند ک داش
ــد  ــی تاکی ــان خصوص ــداف پارلم ــه اه ــیدن ب رس
کردنــد .داود آدینــه دبیــر ایــن هم اندیشــی در ابتدای 
ــن  ــه ای ــا ب ــکل ه ــدادی از تش ــت؛ تع ــه گف جلس
نشســت دعــوت شــدند کــه از نزدیــک بــا مســایل 

بخش خصوصی آشنا بودند.
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نتیجه گیری
در این تحقیق، رفتار سـازه های مجهز به میراگر جرمی در مقایسه 
با سـازه های دیگر در هنگام طراحی و تحلیل سـازه های بلندمرتبه 
در برابر عدم قطعیت لرزه ای مورد مطالعه قرار گرفته اسـت. به این 
منظور، یک سـازه فـوالدی مجهز به میراگر جرمی دارای سیسـتم 
قاب خمشی ۲۰ طبقه مدلسازی شده و تاثیر میراگر جرمی بر روی 
احتمال خرابی سازه با استفاده از روشهای احتماالتی و آماری مورد 
مطالعه قرار گرفته اسـت. یک سـازه ۲۰ طبقه فوالدی مدل شـد و 
سپس، نمودار تحلیل دینامیکی افزایشی و منحنی های شکنندگی 
آن به ازای یک رکورد زلزله با تغییر دادن شـتاب بیشینه زلزله )در 
۱۰سطح بین g۱/۰ تا g( و تنش تسلیم فوالد بکار رفته در سازه (در 

۲۰ سطح) مورد بررسی قرار گرفت. 

نتایج در طبقات دهم و بیسـتم سـازه فـوالدی مورد 
مطالعـه قـرار گرفت که نتایج نشـان داد اضافه کردن 
میراگـر جرمـی با دور کـردن دوره تناوب موثر سـازه 
از دوره تناوب بحرانی باعث کاهش پاسـخهای سـازه 
می شود و همچنین افزودن این میراگر به سازه به دلیل 
اختالف فازی که بین سازه اصلی و میراگر وجود دارد، 
باعث جلوگیری از پاسـخهای شـدید و ناگهانی سازه 
می شود و منحنی پاسخ را به طور کلی نرمتر و مقدار 

پاسـخ در نقاط پیک را کاهش می دهد. 
همچنین، منحنی های شکنندگی برای تعیین احتمال 
خرابی طبقات دهم و بیستم سازه ۲۰طبقه با و بدون 
میراگـر جرمی با در نظر گرفتن جابجائی نسـبی %۲ 
مـورد بررسـی قـرار گرفت کـه نتایج نشـان می دهد 
اسـتفاده از میراگر جرمی میزان خرابی را به ازای یک 
PGA مشـخص به طور معناداری کاهش داده است. 
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در تهیــه ی طــرح هــای جامــع شــهری بــرای کالن شــهرهای 
ــوارد توجــه  ــن م ــه ای ــه ۳۰ شمســی ب ــز طــی ده ــران نی ای
فراوانــی بــه عمــل آمــد و تفکیــک قطعــات، طراحــی شــبکه 
هــای دسترســی، تعییــن ســرانه هــای کاربــری هــا و توزیــع 
و پراکنــش متناســب کاربــری هــای خدماتــی در ســطح کل 
ــدود  ــا ح ــام و ت ــکونی انج ــم مس ــا تراک ــب ب ــهر، متناس ش

زیــادی نیــز اجــرا شــد. 
البتــه معضــالت و مشــکالت شهرنشــینی عجیبــی از جملــه 
حاشــیه نشــینی و دســته بنــدی مناطــق شــهرها بــه ثروتمند 
نشــین و فقیرنشــین و محلــه بنــدی بــر اســاس فاصلــه هــای 
ــواره در  ــز هم ــهروندان نی ــای ش ــزان درآمده ــی و می طبقات
شــکل گیــری تراکــم ســاختمانی و بالطبــع تراکــم جمعیتــی 
ــران تأثیــر گــذار و  در پهنــه هــای متفــاوِت کالنشــهرهای ای

عمدتــاً بــا بــار منفــی همــرا بــوده اســت.
در کالنشــهری چــون تهــران بنــا بــه تــوان مالــی شــهروندان، 
قطعــات مســکونی از ۵۰ متــر مربــع تــا بیــش از ۳۰۰۰ متــر 
مربــع وجــود داشــته کــه معمــوالً قطعــات با مســاحت کــم در 
مناطــق جنوبــی و قطعــات بــا متــراژ 
بــزرگ در مناطــق شــمالی شــهر 
تفکیــک و جهــت ســاخت مســکن بــه 

متقاضیــان آن فروختــه شــد. 
بــا توجــه به ایــن موضــوع، درک اینکه 
ــدان دور  ــه چن چــرا در گذشــته ای ن
تراکــم جمعیتــی در مناطــق جنوبــی 
شــهر همــواره بیشــتر از مناطــق 
شــمالی بــوده، چندان دشــوار نیســت. 
بــا توجــه بــه آن نــوع از تفکیــک 
قطعــات و پیش بینی جمعیت ســاکن 
در آنهــا؛ ســایر کاربــری هــای شــهری 
ــوع دسترســی  ــن ن ــن تعیی و همچنی
ــر  ــدی معاب ــای ســواره و درجــه بن ه
ــبکه  ــاوت )ش ــای متف ــرض ه ــا ع ب
ترافیــک شــهری(، توســط طراحــان شــهری صــورت گرفــت 
و حداقــل طــی ســه تــا چهــار دهــه، اهالــی مناطــق و محلــه 
هــا مشــکالت چندانــی از نظــر نــوع دسترســی بــه خدمــات 
شــهری متناســب بــا توزیــع و پراکنــش آنهــا نداشــتند و یــا 
اینکــه میــزان آن بســیار انــدک و قابــل چشــم پوشــی بــوده 

اســت.
ــه  ــت ک ــن سیاس ــا ای ــی ب ــه ۷۰ شمس ــدای ده ــا از ابت ام
ــا  ــد خودکف ــور بای ــزرگ کش ــهرهای ب ــای ش ــهرداری ه ش
ــق درآمدهــای شــهری  ــوده و هزینــه هــای خــود را از طری ب
تأمیــن کننــد، مشــکالت مالــی فراوانــی بوجــود آمــد و درآمــد  
ــه  ــدور پروان ــازی و ص ــوارض نوس ــن ع ــهرداری ها از گرفت ش
ــق  ــهری دارای ح ــای ش ــن ه ــروش زمی ــا ف ــاختمان و ی س
مرغوبیــت و ماننــد ایــن هــا، دیگــر کفــاف هزینــه هــای کالِن 
مدیریــت و توســعه شــهر را نمــی داد و بــه ناچــار بــه پدیــده 
ای بــه نــام فــروش تراکــم ســاختمانی مــازاد روی آوردنــد. در 
ــه صــورت  ــوده و ب ــن میــان شــهرداری تهــران پیشــقدم ب ای

ــد. ــران در آم ــرای ســایر شــهرهای ای ــی ب الگوی
در حالیکــه در طــرح هــای توســعه شــهری، تعــداد طبقــات 
و میــزان تراکــم هــای ســاختمانی مجــاز و تشــویقی و غیــره، 

ــر  ــران، در ه ــی مصــوب ۱۳۹۱ ته خصوصــاً در طــرح تفصیل
ــن  ــی و همچنی ــه تفکیک ــاحت قطع ــاس مس ــه ای براس پهن
ــت،  ــده اس ــالم ش ــخص واع ــت مش ــه صراح ــر ب ــرض معب ع

لیکــن مــی تــوان مشــاهده نمــود 
ــران  ــای ته ــان ه ــی خیاب ــه در تمام ک
ــه  ــده ک ــاخته ش ــی س ــاختمان های س
چنــد طبقــه بیشــتر از حــد مجــاز مــی 
ــکل  ــوع مش ــن موض ــاید ای ــد. ش باش
ــا حــدودی حــل  ــود مســکن را ت کمب
ــکالت و  ــاً مش ــا دقیق ــد، ام ــرده باش ک
ــئله  ــن مس ــهری از همی ــالت ش معض

ــت. ــده اس ــاز گردی آغ
هــم اکنــون بــا گذشــت بیــش از 
۲۵ســال از موضــوع فــروش تراکــم 
مــازاد )کــه بــه راحتــی از آن بــه عنوان 
ــرده شــده  ــام ب فــروش خالفــی هــم ن
اســت(، بیشــتر ســاختمانهای ویالئــی و 
کــم طبقــه کــه حتــی عمــری کمتــر از 
۲۰ ســال داشــتند، تخریــب شــده و بــه 
ــا  ــد، ب ــا آپارتمــان هــای بلن جــای آنه
تعــداد واحدهــای بیشــتر کــه زیربنائــی 
ــنهادی  ــکن پیش ــوی مس ــد الگ در ح
وزارت مســکن و شهرســازی ســابق 
ــوی  ــت، )الگ ــده اس ــاخته ش ــد س دارن
در ســایر  و  تهــران ۷۵  در  مســکن 
ــی باشــد(.  ــع م ــر مرب شــهرها ۱۰۰مت
ایــن امــر در حالــی اتفــاق افتــاده 
ــد  ــش چن ــود افزای ــا وج ــه ب ــت ک اس
برابــری واحــد هــای مســکونی در هــر 
کــوی و بــرزن و محلــه و ناحیــه و 
منطقــه، معابــر همــان اســت کــه بــود 
ــز  ــهری نی ــای ش ــری ه ــایر کارب و س
اگــر کمتــر نشــده باشــد، بیشــتر هــم 
ــد در برخــی از  ــر چن نشــده اســت. ه
محلــه هائــی کــه ســابقاً کوچــه هــای 
ــر  ــض معب ــتند تعری ــم عرضــی داش ک
صــورت گرفتــه، امــا آن تعریــض هــا در 
بهتریــن حالــت، یــک کوچــه ۲متــری 
یــا ۴ متــری را بــه یــک معبــر 8 متــری 
ــی در  ــر چندان ــوده و تأثی ــل نم تبدی
کاهــش بــار ترافیــک شــهری نداشــته 
انــد و فقــط اندکــی دسترســی ســواره 
ــه واحدهــای مســکونی اطــراف آن  را ب

ــرده اســت. ــر ک راحــت ت
بــا تخریــب خانــه هــای کــم طبقــه در 
ــران و ســاختن  ــای شــهر ته ــه ه محل
ــای  ــه ج ــه ب ــد طبق ــای چن آپارتمانه
از  آنهــا، تراکــم ســاختمانی بیــش 
۲برابــر ولــی تراکــم جمعیتــی بیــش از 

ــد.  ــر گردی ۴براب
ــم  ــه ک ــک خان ــال در ی ــر قب ــرا اگ زی

طبقــه بیــن یک تــا ســه خانــوار زندگــی میکردنــد، بــا احداث 
یــک آپارتمــان 8 یــا ۱۰ یــا ۱۵ واحــدی بــه جــای هــر کــدام 
از آنهــا، تعــداد خانوارهــای جایگزیــن نیــز بــه همیــن نســبت 

کاهش سرانه های خدماتی به خاطر 
افزایش بی رویه تراکم مسکونی

در برنامــه ریــزی و طراحــی شــهری طبــق اصــول شهرســازی نویــن و مــدرن، بیش 
از یــک قــرن اســت کــه تناســب بیــن ســرانه کاربــری هــا بــا جمعیــت ســاکن در 
هــر پهنــه از شــهرها، رابطــه اصولــی و منطقــی ای پیــش بینــی و در بســیاری از شــهرهای 
ــر اســاس کنگــره هــای بیــن المللــی معمــاری و شهرســازی  ــا اجــرا شــده اســت. ب دنی
مــدرن کــه مشــهور تریــن آنهــا چهارمیــن کنگــره بیــن المللــی معمــاری مــدرن کــه در 
ــور  ــوان »منش ــت عن ــی تح ــز در کتاب ــتاوردهای آن نی ــد و دس ــزار گردی ــال 1933 برگ س
آتــن« توســط معمــار شــهیر مدرنیســت »لو کــور بوزیــه« در ســال 19۴3 نوشــته و منتشــر 
شــد، اوقــات شــبانه روزی شــهروندان بــه  چهــار دســته کلــی، شــامل توزیــع و تنظیــم 
چهــار عملکــرد مهــم شــهری )اســکان، کار، اوقــات فراغــت و ترافیــک( تقســیم گردیــد و 
برنامــه ریــزان شــهری و معمــاران ســعی نمودنــد تــا شــکل گیــری شــهرها و تعیین ســرانه 
ــه ای انجــام شــود کــه تمامــی  ــه گون ــر همیــن اســاس ب ــری هــای شــهری ب هــای کارب
ــی،  ــی، رفاه ــای خدمات ــری ه ــتفاده از کارب ــودی در اس ــدرن کمب ــهرهای م ــاکنان ش س

تفریحی، آموزشی، درمانی، فرهنگی و... در کنار کاربری مسکونی نداشته باشند.

 دکتر بهروز جانی پور
 یادداشت

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

هم اندیشــی  همایــش  دومیــن     
ــل  ــرای تعام ــو ب ــم  س ــکل های ه تش
ــزار  ــران برگ ــی ته ــاق بازرگان ــا ات ب
شــد. در ایــن جلســه تعــداد زیــادی از 
ــتند  ــور داش ــی حض ــش خصوص ــاالن بخ فع
کــه بــه اتفــاق بــه »ما« شــدن بــرای رســیدن 
بــه اهــداف پارلمــان خصوصــی تاکیــد کردند .

داود آدینــه دبیــر ایــن هم اندیشــی در ابتــدای 
جلســه گفــت؛ تعــدادی از تشــکل هــا بــه این 
ــا  ــک ب ــه از نزدی ــدند ک ــوت ش ــت دع نشس

مسایل بخش خصوصی آشنا بودند.
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افزایــش یافــت. 
تصــور کنیــد در محلــه ای ماننــد امیرآبــاد تهــران کــه قطعات 
تفکیکــی زمیــن در آن اغلــب بیــن ۲۰۰ تــا ۵۰۰ متــر مربــع 
و بافــت مســکونی آن نیــز عمدتــاً ســاختمان هائــی ۲ طبقــه 
بــا زیربنــای میانگیــن ۱۵۰ متــر مربــع بــود، در حــال حاضــر 
دارای بافــت آپارتمانــی متراکمــی اســت کــه میانگیــن طبقات 
آن ۵ و میانگیــن تعــداد واحدهای مســکونی آن ۱۲ می باشــد. 
یعنــی اگــر در یــک واحــد همســایگی بــا تعــداد ۱۰ قطعــه، 
قبــاًل ۲۰ خانــوار بــا جمعیتــی معــادل ۱۰۰ نفــر زندگــی مــی 
ــد، امــروزه در همــان ۱۰ قطعــه، ۱۲۰ واحــد مســکونی  کردن
ســاخته شــده و در آنهــا جمعیتــی معــادل ۴8۰ نفــر زندگــی 

مــی کننــد. 
ــمال  ــکونی ش ــای مس ــه ه ــق و محل ــوع در مناط ــن موض ای
ــا  ــرا در آنج ــت، زی ــده اس ــر ش ــیار حاّدت ــران بس ــهر ته ش
قطعــات بــاالی ۱۰۰۰متــر مربعــی زیــادی بودنــد کــه خانــه 
ــای  ــرج ه ــده و ب ــراب ش ــا خ ــرافی در آنه ــی اش ــای ویالئ ه
ــا ســاخته شــده و در  ــه جــای آنه ــت ب ــر جمعی مســکونی پ
ــذاب  ــا ع ــراه ب ــا هم ــی را در آنج ــاً زندگ ــر تقریب ــال حاض ح

ــت.  ــوده اس نم
ــه  ــه، کامرانی ــه، فرمانی ــه، الهی ــال در زعفرانی ــور مث ــه ط ب
ــی  ــای ویالئ ــه ه ــر،  بیشــتِر خان ــای دیگ ــه ه و برخــی محل
ــی  ــع و اعیان ــر مرب اشــرافی دارای مســاحت عرصــه ۲۰۰۰مت
۵۰۰ متــر مربــع بودنــد. خیابــان هــای آن محلــه هــا عمدتــاً 
۱۰تــا ۱۴متــری بــوده و نیــازی بــه معابــر پهنــاور نداشــتند. 
بــا توجــه بــه اینکــه تراکــم ســاختمانی آنجــا پائیــن و زیربنای 
خانــه هــا نیــز زیــاد بــود، پــس تراکــم جمعیتــی نیــز در آن 

محلــه هــا بشــدت پائیــن بــوده اســت. 
بــه همیــن دلیــل میزان ســطوح و ســرانه هــای ســایر کاربری 
هــا خصوصــاً کاربــری هــای خدماتــی و آموزشــی و درمانــی و 
ــداد جمعیــت  ــا تع ــدک و متناســب ب ــز بســیار ان تجــاری نی

ســاکن در آنجــا بــوده اســت.
امــا طــی ۱۰ ســال گذشــته، بیشــتر زمیــن هــای ۲۰۰۰ متــر 
مربعــی بــه چهــار قطعــه ۵۰۰ متــر مربعــی تفکیــک شــده و 

در هــر کــدام از آن قطعــه هــا نیــز یــک بــرج ۱۲ تــا ۲۰ طبقه 
ســاخته شــده اســت. 

بــا یــک محاســبه ســاده مــی تــوان گفــت کــه در یــک خانــه 
ویالئــی اشــرافی قدیمــی )دارای یــک تــا ســه واحــد مســتقل 
ــه  ــا س ــک ت ــش، ی ــال پی ــا ۱۵ س ــه ت ــر مســتقل( ک ــا غی ی
خانــوار بــا جمعیتــی در حــدود ۳ تــا ۱۵ نفــر و بــا تعــداد ۳ تــا 
ــد، امــروزه در همــان مــکان، ۴  6 اتومبیــل زندگــی می کردن
بــرج کــه هرکــدام 6۰ تــا 8۰ واحــد مســکونی دارنــد، ســاخته 
شــده کــه حــدوداً ۲۴۰ تــا ۳۲۰ خانــوار را در خــود جــای داده 
و جمعیــت ســاکن در آنجــا را از حداکثــر ۱۵ نفــر بــه حداقــل 
۵۰۰ نفــر و گاهــی تــا بیــش از ۱۰۰۰ نفــر افزایش داده اســت. 
اگر در خانه های ویالئی قدیمی حداکثر 6 دستگاه اتومبیل یافت می 
شـد، امروزه در برج های مسکونی ساخته شده بر جای آنها، حداقل 
۲۰۰ دستگاه اتومبیل وجود خواهد داشت، این در حالی است که می 
دانیم در حال حاضر بیشـتر خانوارها دارای ۲ یا ۳ اتومبیل شخصی 
هستند که فقط برای یکی از آنها جای پارک دارند و بقیه را در خیابان 
ها پارک میکنند. با این حساب می توان ادعا نمود که با فروش تراکم 
سـاختمانی مازاد )البته بسیار بیشـتر از مازاد( در یک محله، چقدر 
تراکم جمعیتی و تعداد خودروهای ترددی آن محله باال رفته است. 

عمق فاجعه زمانی مشخص می شود 
ــه  ــک قطع ــه را از ی ــبات مربوط ــوع و محاس ــن موض ــه ای ک
زمیــن بــه صدهــا قطعــه در ســطح یــک محلــه یــا ناحیــه یــا 

منطقــه و حتــی در ســطح کل شــهر تعمیــم دهیــم.
ــدس  ــان مق ــه خیاب ــه زعفرانی ــر در محل ــال اگ ــور مث ــه ط ب
اردبیلــی، یــا محلــه الهیــه خیابــان آقــا بزرگــی قــدم بزنیــد، 
متوجــه خواهیــد شــد کــه ایــن خیابــان هــا عرضــی متفــاوت 
ــای  ــرج ه ــا ب ــراف آنه ــی در اط ــد ول ــر دارن ــا ۱۲ مت از 8 ت
نزدیــک بــه همــی ســاخته شــده اســت کــه بیــش از 6۰ متــر 
ــی  ــنگین و گاه ــیار س ــا بس ــک در آنج ــد. ترافی ــاع دارن ارتف

ــدان اســت.  راهبن
جمعیــت آنجــا قبــاًل کمتــر از یــک دهــم امــروز بــوده و بــه 
خاطــر کوچــک شــدن واحدهــای مســکونی، بافــت جمعیتــی 

و فرهنگــی آنجــا نیــز عــوض شــده اســت. 

ــت  ــدید جمعی ــش ش ــم افزای ــه علیرغ ــت ک ــن در حالیس ای
ــی  ــای فرهنگ ــکان ه ــدارس، م ــداد م ــا، تع ــه ه در آن محل
ــی،  ــای مذهب ــکان ه ــداد م ــر شــده؛ تع ــا کمت ــگاه ه و درمان
ــداد  ــه؛ تع ــش نیافت ــر افزای ــبز و معاب ــای س ــی، فضاه ورزش
واحدهــای تجــاری محلــه ای اندکــی افزایــش یافتــه و 
مجموعــاً ســرانه هــای ســایر کاربــری هــای شــهری نســبت 
بــه تراکــم جمعیتــی بــه شــدت کاهــش یافتــه اســت. )بــرای 
ســاخت بــرج هــا، بســیاری از درختــان کهنســال درون خانــه 

ــت(. ــن رف ــز از بی ــی نی ــای ویالئ ه
ــدن مشــکالت و معضــالت  ــه وجــود آم ــاال، ب ــل ب ــا تفاصی ب
ــک،  ــدید ترافی ــش ش ــد: افزای ــاکنان مانن ــرای س ــده ب عدی
کمبــود فضاهــای خدماتــی و الــزام بــه تــردد به جاهــای دیگر 
ــاز، ایجــاد مشــکالت  ــورد نی ــات م ــه خدم ــرای دســتیابی ب ب
همســایگی ناشــی از آپارتمــان و بــرج نشــینی، افزایــش 
ــرای  ــارک ب ــای پ ــود ج ــی، نب ــی و روان ــای اجتماع تنش ه
اتومبیــل هــای مهمانــان و دردســرهای یافتــن جای پــارک در 
خیابــان هــا؛ افزایــش ســرقت و بــزه کاری؛ افزایــش خطــرات 
ناشــی از حــوادث طبیعــی ماننــد زلزلــه، و غیــر طبیعــی مانند 
آتــش ســوزی )ماننــد آتــش گرفتــن بــرج مســکونی در حــال 
ــاه ۹6( و  ــهریور م ــاوران در ش ــژده، نی ــان م ــاخت در خیاب س
بســیار پدیــده هــای اســترس زای نوظهــور کــه علــت آن فقط 
و فقــط عــدم دوراندیشــی در فــروش تراکــم مازاد ســاختمانی 

بــوده اســت، چنــدان تعجــب برانگیــز نخواهــد بــود.
اینگونــه مشــکالت شهرنشــینی عــالوه بــر تهــران، به ســرعت 
در ســایر شــهرهای ایــران نیــز رواج یافــت و امــروزه زندگــی 
کــردن در بســیاری از شــهرها واقعــاً ســخت و عــذاب آور شــده 

 . ست ا
ــاره  ــاال گفتــه شــد، فقــط پ ــی کــه در ب مشــکالت و معضالت
ــازاد  ــروش تراکــم م ای از مشــکالت شهرنشــینی ناشــی از ف
ســاختمانی مــی باشــد و ایــن امــر بــا وجــود اشــراف متولیــان 
ــتر،  ــد بیش ــب درآم ــر کس ــه خاط ــاً ب ــه آن، صرف ــهرها ب ش
ــکالت  ــائل و مش ــه مس ــه روز ب ــه دارد و روز ب ــان ادام همچن

ــد. ــی کن ــه م شهرنشــینی اضاف
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به گزارش پایگاه خبری آرمـان اقتصادی، با فرمان رئیس جمهوری، 
اراضی دارای سـه نوع مالکیت غیرشخصی شامل دولت، شهرداری و 
سایر نهادهای عمومی برای اجرای فاز اول طرح پیشگام به عنوان گام 
نخست از طرح بازآفرینی بافت های فرسوده آماده سازی و در اختیار 
سرمایه گذاران بخش خصوصی و نهادهای توسعه گر قرار می گیرد تا 
در قالب آن سـاالنه ۱۰۰ هزار واحد مسـکونی به مدت ۵ سال برای 

تامین مسکن در هسته فرسوده شهرها احداث شود. 
بررسی های »دنیای اقتصاد« از جزئیات اجرای طرح مسکن پایاپای 
که از ۱۵ بهمن همزمان با شـهر تهران در بافت های فرسـوده سـایر 
شـهرهای کشـور کلید می خورد، نشـان می دهد در قالب این طرح 
ابتدا ساخت وساز روی زمین های دولتی در بافت فرسوده یا مجاورت 
بافت های فرسـوده در این شـهرها آغاز شـده تا از این طریق امکان 
آزادسـازی محالت فرسوده برای ساخت وسـازهای بعدی و سرعت 
گرفتن فرآیند نوسـازی در محالت هدف 

نوسازی فراهم شود. 
طرح مسکن پایاپای در واقع مقدمه طرح 
»پیشـگام« یا فاز اول عملیات »نوسـازی 
محله محور« در بافت های فرسوده سراسر 
کشـور در قالـب »طـرح ملـی بازآفرینی 
شـهری« محسـوب می شـود که با تاکید 
ویژه رئیس جمهـوری از طریق »اهرم قرار 
دادن تمـام اراضـی برخوردار از اسـتعداد 
نوسـازی« همچون زمین های در مالکیت 
دولت، شهرداری ها و سایر نهادها)نهادهای 
نظامی(، از نیمه بهمن ماه در کشـور آغاز 
شده و تا پایان برنامه ششم مقدمه ساخت 
ساالنه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی)مجموعا 
۵۰۰ هـزار واحد مسـکونی تا پایان سـال 

۱۴۰۱( قـرار خواهد گرفت.
»پیشـگام«،  طـرح  جزئیـات  مطابـق   
ساخت وسـاز در ایـن طـرح نوسـازی بـا 
سـه روش »محلی سـازی«، »محله سازی 

مرحلـه ای« و »محله سـازی جایگزیـن« انجـام می شـود. 
در روش اول، پروژه های سـاختمانی »متعارف و کم واحد« با تجمیع 
حداکثر ۵ پالک کلنگی و در روش دوم، عملیات نوسازی در مقیاس 

»بلوک شهری« استارت می خورد. 
روش سوم بر شهرک سازی با اهرم »زمین های ذخیره« استوار است. 
طرحی که هم اکنون  برای احیای بافت فرسـوده اسـتارت زده شده 
ترکیبی از جزء سوم مسکن پیشگام یعنی »شهرک سازی با استفاده 

از ظرفیت اراضی ذخیره« و طرح »زمین صفر« اسـت.  
طرح زمین صفر طرحی بود که حسن روحانی رئیس جمهوری دو هفته 
پیش در یک گفت وگوی تلویزیونی از آن تعبیر به زمین مجانی کرد. 
براساس فرمول تعریف شده در این طرح سه گروه دولت، شهرداری 
و سـایر نهادهـای عمومی، در طول دوران مشـارکت زمیـن را بدون 
دریافت هزینه عوارض سـاختمانی و سایر هزینه های جانبی ساخت 
و سـاز در اختیار سـرمایه گذار قرار می دهند و طرفین درباره قیمت 
ساخت توافق می کنند؛ ضمن اینکه در ابتدای کار رقمی هم به عنوان 

سود سرمایه گذار در نظر گرفته می شود. در واقع قیمت ساخت و نرخ 
سود مبنای توافق با توسعه گر محسوب می شود. همچنین توسعه گر 
)انبوه سـاز( در پایان پروژه سود خود را دریافت می کند؛ ضمن اینکه 

سند ساختمان هم به نام وی صادر می شود. 
در نهایت سـازنده بعد از برداشـت هزینه سـاخت و نرخ سود توافق 
شـده، بقیـه پروژه را به صاحـب زمین تحویل می دهد. قرار اسـت با 
اجـرای ایـن طـرح همزمـان با آغـاز عملیـات نوسـازی روی اراضی 
بایـر در اختیار یا تحـت مالکیت دولت در بافت های فرسـوده، دفاتر 
تسـهیلگری زیرمجموعه شهرداری ها و همچنین توسعه گران نیز به 
صـورت همزمان برای جلب رضایت مالـکان به منظور تملک اراضی 
فرسوده و گسترش عملیات نوسازی به سایر محدوده های هدف اقدام 
کنند؛ هدف از اجرای این طرح »الگوسازی در بافت های فرسوده« و 
همچنین »تامین مسکن جایگزین برای ساکنان بافت های فرسوده« 
است طوری که از همان ابتدای فرآیند نوسازی در اراضی تملک شده، 
ساکنان واحدهای فرسوده به واحدهای مسکونی نوساز ساخته شده 

روی اراضی دولتی منتقل می شـوند.
در راسـتای اجـرای طـرح مسـکن پایاپای، حسـن روحانـی، رئیس 
جمهـوری بـه مدیران دولتـی فرمان داده اسـت تمـام اراضی تحت 
مالکیت دولت و شهرداری در بافت های فرسوده که مستعد استفاده 
برای نوسازی در این بافت ها هستند، در اختیار این طرح قرار بگیرد 
و حتی سایر زمین های موجود که هم اکنون در اختیار نهادهای شبه 
دولتی مانند نهادهای نظامی است و می توان از آنها برای اجرای طرح 
مسـکن پایاپای اسـتفاده کرد از طریق مذاکره با مقامات ارشـد این 

نهادها در اختیـار این طرح قرار بگیرد. ب
رای اجرای طرح مسـکن پایاپای در سراسـر کشور، سامانه اینترنتی 
راه اندازی شـده اسـت که از نیمه بهمن در دسـترس سرمایه گذاران 
و سـایر فعـاالن نوسـازی بافت هـای فرسـوده قـرار خواهـد گرفت؛ 
سرمایه گذاران می توانند با مراجعه به این سامانه اینترنتی ضمن اطالع 
از آدرس و موقعیت امالک اعالم شـده برای شروع عملیات نوسازی، 
بسـته های پیشنهادی خود برای نوسـازی را از طریق این سامانه به 

مسووالن نوسـازی ارائه دهند.
از مهم ترین ویژگی های این طرح، آن است که در این طرح برخالف 
طرح مسـکن مهر که دولت برای هزینه ساخت وساز و قیمت نهایی 
فروش، سـقف قیمتی تعیین کـرده بود هیچ سـقفی از بابت هزینه 
ساخت و قیمت نهایی فروش به صورت قطعی تعیین نمی شود بلکه 
دولـت به واسـطه اعالم مشـخصات مصالح، نقشـه ها و طراحی ها به 
سرمایه گذار به نوعی از ایجاد چالش کم فروشی ناشی از تعیین سقف 
هزینه ساخت برای واحدها که در مسکن مهر ایجاد شد، جلوگیری 
می کنـد. بر مبنـای این ایده کارشناسـی و با قرار گرفتن سـاخت و 
سازها در چارچوب های اعالم شده از سوی شهرداری و دولت، قیمت 
تمام شده و قیمت فروش واحدها نیز در یک چارچوب متعارف قرار 

می گیرد.
برآوردهای صورت گرفته نشان می دهد در شهر تهران هزینه ساخت 
هر مترمربع واحد مسکونی در قالب طرح مسکن پایاپای حدود یک 
میلیون تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و قیمت فروش هر مترمربع 

از این واحدها حول و حوش ۳ میلیون تومان خواهد بود. 
در قالب طرح مسـکن پایاپای، قرار است مساحت متوسط هر واحد 
مسـکونی احداثـی، 8۰ مترمربـع )واحدهـای مسـکونی مصرفـی و 
کم متراژ( باشـد. یافته های »دنیای اقتصاد« از کم و کیف اجرای این 
طرح همچنین حاکی است ظرفیت کشوری اراضی فعلی در اختیار 
دولت برای اجرای طرح مسـکن پایاپای، هم اکنون برای ساخت ۱۰ 

هزار واحد مسـکونی مناسب است. 
به واسطه شناسایی این اراضی قرار است در سال ۹۷، اجرای این طرح 
پایه و اساس ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در بافت های فرسوده 
سراسـر کشـور قرار بگیرد؛ به طوری که تا پایان برنامه ششم توسعه، 

درمجموع ۵۰۰ هزار واحد مسکونی و ۱۳۳۴ محله فرسوده در ۵۴۳ 
شهر کشور نوسازی شود.

این طرح ۵ سـاله در واقع نیمی از برنامه ۱۰ ساله بازآفرینی شهری 
است که در قالب آن نوسازی ۲۷۰۰ محله فرسوده کشور هدف گذاری 
شـده که قرار اسـت در قالب برنامه ۵ سـاله ششـم توسـعه تا پایان 
سـال ۱۴۰۱، مجموعا هزار و ۳۳۴ محله از این تعداد نوسـازی شود. 
مطابق برنامه ریزی های انجام شـده، سال آینده ۱۰۰ محله فرسوده 
در قالب این طرح نوسازی خواهد شد اما از سال ۹8 برنامه نوسازی 
محالت به نوسازی ساالنه ۲۷۰ محله گسترش خواهد یافت. برآوردها 
نشـان می دهد هم اکنون کل محدوده هدف نوسـازی کشـور شامل 
سه بخش »بافت های فرسـوده درون شهرها«، »بافت های تاریخی« 
و »بافت های حاشـیه ای« با مسـاحت کل ۱۴۱ هزار هکتار است که 
درمجموع ۱8 درصد از کل مسـاحت شهری کشور را در برمی گیرد. 
براسـاس برنامه ریزی های صورت گرفته قرار است طی ۵ سال آینده 
ساالنه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در کل این محدوده ها نوسازی شود. 
همچنین کل بودجه و اعتبار مورد نیاز برای اجرای این طرح در طول 
اجرای برنامه ۵ سـاله ششم توسعه معادل ۱۲۳ هزار میلیارد تومان 
برآورد شده که قرار است ۴۰ درصد از این رقم از سوی سرمایه گذاران 
بخـش خصوصـی، ۳۰ درصد از سـوی دولـت و ۳۰ درصد از سـوی 

شهرداری ها تامین شود. 
در ایـن طـرح که بـا هـدف نوسـازی و بازآفرینی محالت فرسـوده 
شهری از ابتدای هفته آینده کلید می خورد، درمجموع ۵ اهرم موثر 
برای نوسـازی شـامل »زمین دولتی«، »سـرمایه بخش خصوصی«، 
»تسـهیالت بانکـی«، »تخفیفـات شـهرداری« و همچنین»کمـک 
مالی بیش از ۲۰ دسـتگاه، نهاد و سازمان عضو ستاد ملی بازآفرینی 
شـهری« به کار گرفته می شود. ریاست ستاد ملی بازآفرینی شهری 
در اختیار رئیس جمهور قرار دارد که با فرمان وی قرار است ۳۰ درصد 
از اعتبارات مربوطه این دستگاه ها به بازآفرینی شهری در بافت های 
فرسـوده اختصاص یابد. به دنبال طرح بازآفرینی شهری که با هدف 
بازسازی محله محور بافت های فرسـوده و نه صرفا اجرای پروژه های 
ساخت مسکن در محدوده های هدف نوسازی به اجرا درخواهد آمد، 

دو اتفاق به صورت همزمان محقق خواهد شـد.
بـا این توضیح که به دنبال اجرای این طرح سـاالنه ۱۰۰ هزار واحد 
مسکونی در مدت ۵ سال در محالت فرسوده کشور ساخته می شود 
و تا پایان سال ۱۴۰۱، مجموعا ۴۰ میلیون مترمربع فضای خدماتی و 
روبنایی، ۱۳۲ میلیون متر طول خطوط آب، برق، گاز و همچنین8۲ 
میلیون مترمربع فضای عمومی شهری در بافت های فرسوده شهری 
سراسر کشور تامین خواهد شد؛ به این ترتیب در این طرح به موازات 
عرضه مسـکن، خدمات شهری و سکونتی هم در بافت های فرسوده 
شهری تامین می شود، مطابق با برآوردهای انجام شده، اعتبار بودجه 
مورد نیاز برای بخش مسـکن در این طرح)سـاخت ۵۰۰ هزار واحد 
مسکونی(، حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از ۱۲۳ هزار میلیارد تومان 
هزینه برآورد شـده برای اجرای کل این طرح اسـت. به طوری که در 
قالب این طرح ساالنه ۱۰۰ هزار فقره تسهیالت ۵۰ میلیون تومانی 
نوسـازی بدون سـپرده بـه سـازندگان پرداخت می شـود، یافته های 
»دنیای اقتصاد« حاکی است تامین منابع بانکی و اعتباری مورد نیاز 
برای پرداخت این تسهیالت نیز طی روزهای اخیر در دولت تضمین 
شده است. مسـووالن دولتی به وزارت راه و شهرسازی تعهد داده اند 
۲۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار دولتی را به شکل وجوه اداره شده برای 
اجـرای این طرح در شـبکه بانکی سـپرده گذاری کننـد و به صورت 
همزمان شـبکه بانکی نیز ۲ هـزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای 
پرداخت ساالنه ۱۰۰ هزار فقره تسهیالت ۵۰ میلیون تومانی با نرخ 
سـود ۹ درصد به این میـزان اضافه کند و درمجموع ۵ هزار میلیارد 
تومـان منابـع مالی برای تامین مالی پروژه های سـاخت مسـکن در 

محالت فرسوده شهری اختصاص یابد.

جزئیات طرح 
»مسکن رایگان«

 مهندس مهدی محمدی
 یادداشت

مدیر روابط عمومی سازمان مهندسی

ــازی و  ــدف نوس ــا ه ــرح ب ــن ط در ای
بازآفرینــی محات فرســوده شــهری، 
درمجمــوع ۵ اهــرم موثــر بــرای 
ــی«،  ــن دولت ــامل »زمی ــازی ش نوس
خصوصــی«،  بخــش  »ســرمایه 
ــهرداری«  ــات ش ــهیات بانکی«، »تخفیف »تس
و همچنین»کمــک مالــی بیــش از 20 دســتگاه، 
نهــاد و ســازمان عضــو ســتاد ملــی بازآفرینی 
ــت  ــود. ریاس ــه می ش ــه کار گرفت ــهری« ب ش
ــار  ــهری در اختی ــی ش ــی بازآفرین ــتاد مل س
ــان وی  ــا فرم ــه ب ــرار دارد ک ــور ق رئیس جمه
قــرار اســت 30 درصــد از اعتبــارات مربوطــه 
ــهری در  ــی ش ــه بازآفرین ــتگاه ها ب ــن دس ای

بافت های فرسوده اختصاص یابد

طــرح »مســکن پایاپــای« بــا اســتفاده از 
مالکیــت  نــوع  ســه  دارای  زمین هــای 
ــد  ــت ناکارآم ــاه در باف ــه بهمن م ــخصی از نیم غیرش
میانــی تهــران و همزمــان ســایر مناطــق شــهر آغــاز 

می شود.
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تامین مالی ۵ هزار میلیارد تومانی درنظر گرفته شـده همان اتفاقی 
اسـت که طی همه سال های گذشته به عنوان اصلی ترین پیش شرط 
ورود دولـت، بخـش خصوصی و سـایر فعاالن حوزه ساخت وسـاز به 
نوسـازی بافت های فرسوده محقق نشد؛ به طوری که در عمل اجرای 
همه طرح های نوسـازی بافت فرسـوده در همه سـال های گذشـته 
به خاطر نبود تسهیالت بدون سپرده و ارزان قیمت نوسازی به سرانجام 
نرسید. به گزارش »دنیای اقتصاد« با اجرای طرح مسکن پایاپای در 
قالب اسـتفاده از اراضی دولتی، فرآیند نوسـازی به شـکل مرحله ای 
و در قالـب »نوسـازی دومینویی« به اجـرا در می آید؛چـرا که بعد از 
ساخت وسـاز روی اراضی دولتی در قالب این طرح امکان آزادسـازی 
عرصه در محالت فرسوده مجاور  یا در همان محالت فراهم می شود 
و این فرآیند نوسازی، تا نوسازی آخرین محله فرسوده در شهرها ادامه 
می یابد. این درحالی است که اجرای این طرح همزمان اهداف دولت 
برای اشـتغالزایی را هم تامین می کند چراکه برآوردها حاکی اسـت 
با اجرای این طرح سـاالنه حدود ۳۰۰ هزار شـغل ایجاد خواهد شد.

محـور اجرای طرح مسـکن پایاپـای، »طرح زمین صفر« اسـت که 
دربردارنـده یـک مزیـت عمـده از بابت عـدم نیاز بـه پرداخت بهای 
زمین در ابتدای شروع پروژه از سوی سازنده به مالک زمین-دولت- 
اسـت؛طرح مسـکن پایاپای عالوه بر این به جهت کاهش دو ریسک 
مهم برای سرمایه گذاران و به حداقل رساندن آنها همچنین دو امتیاز 
دیگر دربرخواهد داشت؛اولین امتیاز تضمین سود ساالنه ۱8 درصد 
برای سـرمایه گذار از سـوی دولـت و دومین امتیـاز از بین بردن ۵۰ 
درصد ریسک مربوط به فروش واحدها از محل بازگرداندن بخشی از 
واحدهای سـاخته شده به دولت به عنوان سهم مالک زمین از سوی 
سازندگان است. به گزارش »دنیای اقتصاد«، عرضه ساالنه ۱۰۰ هزار 
واحد مسـکونی در بافت های فرسـوده کل شهرهای کشور به اعتبار 
تحریک تقاضا در بافت های فرسوده ناشی از پرداخت وام ارزان قیمت 
از محل صندوق پس انداز مسـکن یکم است؛ بررسی های انجام شده 
از سوی دولت نشان می دهد در حال حاضر میزان تقاضا برای خرید 
مسـکن نوسـازی شـده در بافت های فرسـوده به اعتبار فرارسـیدن 
موعد دریافت تسـهیالت از محل صندوق پس انداز یکم برای بخش 
قابل توجهی از متقاضیان مسکن افزایش یافته است و عرضه واحدهای 

نوسازی شده در قالب این طرح می تواند به نوعی پاسخ به نیاز ایجاد 
شـده برای خرید مسکن در این محدوده ها نیز باشد.

با این فرمول، از سه روز دیگر امکان ثبت نام در طرح مسکن پایاپای 
برای سـرمایه گذار در سایت سـازمان نوسازی شهر تهران و همزمان 
سایر مناطق شهری کشور فراهم می شود. برمبنای شرایط اعالم شده 
در فراخوان سـازمان نوسـازی برای جذب مشـارکت سرمایه گذاران 
بخـش خصوصی، سـرمایه گذار بیش از یک ماه بـرای اعالم آمادگی 
خـود در این سـامانه مهلت نـدارد. در این راسـتا اراضـی عمومی با 
بارگذاری تقریبی اعالم شـده مندرج در اسـناد فراخوان متناسب با 
حجـم و مقیاس پروژه در یک دوره زمانی ۱8 تا ۳6 ماهه به واجدان 
شرایط شامل سرمایه گذار و توسعه گرها واگذار می شود. توسعه گرانی 
که مایل به مشارکت در اجرای این طرح هستند باید دارای سه ویژگی 

توان سـرمایه گذاری، تخصص و تجربه ساخت وساز مسکن باشند.
مطابق با بررسی های »دنیای اقتصاد« تاکنون پنج منطقه زمین های 
قابل واگذاری شناسـایی شده است. تعداد قطعات شناسایی شده در 
برخی مناطق شامل ۱۱، ۱۴، ۱6، ۱8، ۱۲ و... معادل ۷۰ قطعه بیش 
از یک هکتار اسـت. بنابراین به نظر می رسـد اگر میزان اسـتقبال از 
مشارکت در این طرح باال باشد و شرایط آن از سوی سازمان نوسازی 
شـهر تهران تایید شـود به همان انـدازه نیز پروژه قابـل واگذاری به 
سـرمایه گذاران موجود باشـد. پس از آن، مرحلـه دوم فراخوان آغاز 
می شود. به این معنا که پس از مرحله واگذاری زمین، درصد مشارکت 
و نحوه مشارکت ها در مرحله دوم برحسب ارزش و متراژ زمین و مجوز 
سـاختمانی مربوطه اعالم عمومی خواهد شـد. با این حال از دیدگاه 
کارشناسان حوزه بافت فرسوده یکی از مهم ترین موانع موجود بر سر 
راه اجرای طرح مسکن پایاپای، اصالت اسناد اراضی متعلق به دولت 

یا سایر نهادهای عمومی است.
حجت اهلل میرزایی، معاون برنامه ریزی و توسـعه شـهری شـهرداری 
تهـران درباره تمایـل یا عدم تمایل سـرمایه گذاران بخش خصوصی 
در محدوده بافت فرسـوده عنوان کرد: ساخت وسـاز در سایر مناطق 
شهری به خصوص مناطق لوکس و گرانقیمت شهر تهران به واسطه 
نوع سیاسـت های جدید اجرایی از سـوی شـهرداری تهران در سال 
آینده با محدودیت هایی مواجه است که به طور طبیعی انگیزه را برای 

سـرمایه گذاری در طرح نوسازی بافت فرسوده از جمله طرح مسکن 
پایاپـای افزایش می دهد. او در تشـریح سیاسـت های محدودکننده 
ساخت وسـاز در سـایر مناطق شـهر اظهـار کرد: این سیاسـت ها در 
چهار گروه اصلی قابل دسته بندی هستند. توقف بلندمرتبه سازی در 
منطقه ۲۲، توقف بلندمرتبه سازی در هر منطقه ای از شهر تهران که 
شـرایط ساخت وسـاز بلندمرتبه را نداشته باشـد. دو گروه نخست از 
محدودیت های اعمال شده برای ساخت وساز در سایر مناطق پایتخت 
است. به گفته وی هم اکنون بیش از ۱۰۰ مجوز بلندمرتبه سازی که 
در دوره گذشـته ارائه شـده اند اما هنوز به مرحله ساخت نرسیده اند 

تعلیق شده است.
او ادامه داد: در سـال آینده نیز توقف فروش تراکم و تغییر کاربری و 
همچنین ساخت وساز بر مبنای مصوبه برج باغ از دیگر محدودیت های 
اعمال شده برای ساخت وساز در سایر مناطق شهری است. میرزایی 
با این حال مشـوق توسـعه ساخت وسـاز در محدوده ۳ هزار و ۷۰۰ 
هکتاری بافت فرسوده تهران را شامل مشوق کالبدی و مالی دانست 
و افزود: مشوق های کالبدی از جنس ارائه تراکم اضافه و امکان حذف 
پارکینگ در محدوده قدیمی شـهر اسـت که در دوره جدید شهری 
متوقف خواهند شد، چراکه نوسـازی با استفاده از این نوع مشوق ها 
به دلیل عدم تامین سرانه های خدماتی از جنس مخرب خواهد بود.

به نوشته دنیای اقتصاد، معاون شهردار تهران با اشاره به دومین مشوق 
ساخت وساز در بافت فرسوده از جنس مالی تصریح کرد: دولت و نظام 
بانکی باید در دوره جدید در حوزه ارائه مشوق های مالی کمک کنند 
تا از این مسیر امکان پرداخت وام ارزان قیمت نوسازی و همچنین وام 
ودیعه به گونه ای که اقسـاط آنها در استطاعت ساکنان بافت فرسوده 
باشـد، فراهم شـود. به گفته میرزایی مشـوق های مالی دست کم در 
۱۰سال گذشته در حوزه نوسازی بافت فرسوده تقریبا وزن موثری در 
تحریک نوسازی نداشته اند، به طوری که سهم آنها در تشویق مالکان 
به نوسازی حدود ۳ درصد برآورد شده است. او تاکید کرد: با نگاهی 
به نقش اندک مشوق های مالی در تحریک سرمایه گذاران و مالکان در 
نوسازی بافت فرسوده، باید دولت و نظام بانکی در دوره جدید حجم 
پرداخت تسـهیالت را افزایش دهند تا بتوانند جاذبه مضاعفی برای 

ساخت وساز در این حوزه ایجاد کنند.
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به گزارش ایسـنا، رضا حیدریون عضو سازمان نظام مهندسی کشور 
گفت: در دهه ۷۰ تا 8۰ ساخت و سازها به سمت استفاده از سازه های 
فلزی رفت، قوانین شـهرداری نیز در اسـتفاده از این سازه ها سخت 
گیری زیادی نداشـت؛ اما در سال های اخیر نوع استفاده از سازه ها 
در سـاخت و سـاز تغییر و به سمت استفاده از سازه های بتنی رفته 
اسـت. رشـد سازه ها در ده سال گذشته بیش از ۷۰ درصد به سمت 
سازه های بتنی بوده در صورتی که سازه های فلزی کمتر از ۵ درصد 
استفاده شده است اما هیچ کدام دلیل بر مقاوم بودن سازه ای بر سازه 
دیگر نیست بلکه اگر طراحی مناسب باشد و اجرا با کیفیت باشد، هم 

سازه فلزی هم بتنی می تواند مقاومت یکسانی داشته باشد.
رئیس انجمن صنفی مهندسان عمران شهر تهران گفت: به نظر می 
رسـد در این سال ها سرمایه گذاری و جذب سرمایه اهمیت داشته 
است و به ساختمان به عنوان کاالی سرمایه ای توجه شده است. در 
سازه های بتنی نقدینگی کمتری صرف می شود و به صرفه تر است.

وی در ادامـه دربـاره تفاوت اسـکلت فلزی و بتنی گفت: سـازه های 
بتنی در آتش سـوزی ها مقاوم تر از سـازه های فلزی هسـتند البته 
سـازه های فلزی را هم می توان دربرابر آتش سـوزی مقاوم کرد اما 
ایـن کار هزینـه های خـود را دارد؛ امـا به طور کلی سـازه هایی که 
پوشش ضعیفی داشته باشـند دربرابر آتش سوزی مقاومت کمتری 
دارند. در مقایسه این دو سازه عوامل دیگری مثل منطقه جغرافیایی، 
مصالح، خوردگی نیز تاثیر دارد. باید دید که این نوع سـازه در کدام 
منطقه جغرافیایی نصب می شود به عنوان نمونه در مناطق شمالی 
سـازه های بتنی بیشتر استفاده می شـود چون سازه های فلزی در 

برابر رطوبت خوردگی بیشـتری دارند و در برابر عوامل جوی آسیب 
پذیرترند. دسترسی به مصالح نیز مهم است در برخی مناطق کارخانه 
سـیمان و معادن شن و ماسـه فراوان تراست که بیشتر از سازه های 
بتنی استفاده می شود اما در برخی مناطق هزینه حمل و نقل اضافه 

می شود.
حیدریون تاکید کرد: نکته کلیدی در کیفیت ساخت و ساز سازنده 
نوع سازه است پس در ساخت ساختمان نیز مثل یک کاال صالحیت 
افراد سـازنده مهم است؛ وقتی سرمایه گذاران وارد صنعت ساخت و 

ساز می شوند جای بهره بردار را می گیرند.
وی گفت: در روند سـاخت و سـاز، قوانین به درستی مشخص است 
و آیین نامه های کنترل ساختمان و قانون نظام مهندسی که قانون 
خوبی است وظایف ارگان ها و سازمان ها را مشخص کرده است اما 
به درستی اجرا نشده است. از سال ۷6 با اجرای قانون نظام مهندسی، 
طراحی ها به درسـتی رو به انجام اسـت اما بعـد از طراحی کار اجرا 

مهم است. 
وی ادامه داد: سـازمان های شـهرداری و وزارت راه و شهرسـازی در 
کنار سازمان نظام مهندسی نقش کنترلی دارند اما در سال های اخیر 
تکلیف قانونی که به عهده شهردای تهران نهاده شده است برای اجرای 
ساختمان توسط مهندسان ذیصالح به درستی عملیاتی نشده است. 
در حال حاضر برای ساختمان های باالی ۲۰۰۰ متر مجری ذیصالح 
اسـتفاده می شـود که عمال کمتر از ده درصد ساختمان های تهران 
را شامل می شود و عمال ساختمان ها به وسیله افراد فاقد صالحیت 

ساخته می شود.

حیدریون در ادامه گفت: در حال حاضر ۴۴۰۰ هکتار از مساحت شهر 
تهران در بافت فرسوده قرار گرفته است، در وضعیت فعلی چهارصد 
هزار واحد مسـکونی با سـازه فلزی غیرمقاوم هستند بنابراین مقاوم 
سازی بافت های فرسوده در دستور کار دولت دوازدهم است و دغدغه 
جدی دولت است تا به سمت اصالح روند بافت فرسوده پیش برویم 
که البته این مقدمه ای برای با کیفیت تر شدن ساخت و سازها است.

مهنـدس تورج فرهـادی  قائم مقـام معاونت شهرسـازی و معماری 
شهرداری تهران نیز در ارتباط تلفنی تصریح کرد: آنچه در نوع سازه 
در سـاخت و ساز بسـیار مهم است توجه به جزئیات در اجرای سازه 
های فوالدی و بتنی و توجه به اتصاالت است بنابراین ما در پی این 
هستیم که ترتیبی اتخاذ شود که حضور مجری برای تمام ساختمان 

ها الزامی شود.
فرهادی درباره مقاوم سـازی سـاختمان ها نیـز گفت: بیمه کیفیت 
ساختمان باید الزامی شود البته اتفاقات خوبی در حال انجام است و از 
بیمه مرکزی پیگیر موضوع هستیم.حضور ناظران و مجریان به نحوی 
که بر کیفیت ساختمان تاثیر گذار باشد که به شناسنامه فنی خوب 
برسیم، نبوده است. شهرداری، سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و 

شهر سازی باید در این زمینه همکاری داشته باشند.
 محمد شـکرچی زاده معـاون وزیر و رئیس مرکز تحقیقات مسـکن 
و شهرسـازی نیـز در ارتباط تلفنی گفـت: فرایند نظـارت بر اجرای 
ساختمان ها باید به گونه ای باشد که حقوق شهروندان رعایت شود.

وی افزود: در سال های اخیر تغییراتی در ساز و کار نظارتی انجام شده 
و در کمیسـیون زیربنایی مجلس نهایی شده و مراحل بعدی را طی 
می کند.  وقتی بتن ریزی انجام می شـود و مهندس ناظر و مجری 
حضور ندارد، ساخت و ساز ها به مشکل می خورد. بنابراین آنچه در 
ساخت وسازها مهم است توجه به بیمه است. بیمه بیشتر مربوط به 
پرسنلی می شود که در زمان ساخت و ساز ساختمان حضور دارند و 
شرکت بیمه گر خود را درگیر محصول نهایی نمی کند حتی درجه 
بندی شرکت ها نیز بر اساس بیمه و ریسک پذیری انجام نمی شود 
اما اگر این کار عملی شود می توانیم در این راه از ساخت و سازهای 

با کیفیت تری برخوردار باشیم.
بر اسـاس گزارش پایگاه اطالع رسـانی شبکه خبر، شکرچی زاده در 
ادامه درباره مقاوم سازی بافت های فرسوده نیز گفت: در مقوله بافت 
فرسوده که نزدیک ۲۰ درصد مساحت شهرهای ما را به خود اختصاص 
داده، برنامه جدی دولت دوازدهم این است که هم پروژه های متعددی 
را در شرکت عمران و بهسازی پیش بینی کرده است و هم تسهیالت 
الزم بـرای ایـن کار درنظر گرفته تا آسـیب پذیرترین نقـاط هم در 
برخورد با زلزله با محوریت کاهش آسیب پذیری مقاوم سازی شود.

 مهندس مهدی محمدی
 یادداشت

ــای  ــازه ه ــتفاده از س ــته اس ــال گذش در ده س
بتنــی نســبت بــه ســازه هــای فلــزی 70 درصد 
رشــد داشــته امــا هیــچ کــدام دلیــل بــر مقــاوم بــودن 
ســازه ای بــر ســازه دیگــر نیســت بلکــه در اســتفاده از 

سازه ها طراحی مناسب و نحوه اجرا مهم است
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ایـران با وجـود امکاناتی از جمله نیروی کار جـوان و تحصیل کرده ، 
مراکز تحقیق و توسعه ، نوآوری و مصالح و ماشین آالت گوناگون هنوز 
نتوانسته است که همگام با پیشرفت تکنولوژی در جهان قدم بردارد و 
متاسفانه همچنان کارفرمایان با استفاده از روش سنتی به ساخت و ساز 
ادامه می دهند که این روش دارای معایب بسیاری از جمله گران بودن 
قیمت تمام شـده سـاختمان، باال بودن وزن مرده ساختمان، سرعت 
پایین در ساخت و ساز، پایین بودن کیفیت و ایمنی و غیره می باشد. 
در تکنولوژی سـاختمان سـازی امروزی روش های جدیدی برای هر 
چه بهتر اقتصادی و مناسـب کردن سازه ها به کار می برند که شامل 

موارد زیر می شود:
۱-سیستم ساختمان سازی بهبود یافته

۲-سیستم ساختمان سازی صنعتی
۳-سیستم های پیش ساخته سنگین
۴-سیستم پیس ساخته نیمه سنگین

۵-سیستم پیش ساخته سبک
 موضوعی که وجود این روش های متفاوت در بحث ساخت و ساز را 
اهمیت بخشیده است، بحث تولید انبوه ساختمان مسکونی اداری یا به 
طور کلی انبوه سازی میباشد. تامین مسکن از طریق انبوه سازی شیوه 
ای است که در آن روش های تولید انبوه به منظور ساخت واحد های 
مسکونی به کار گرفته میشوند. انبوه سازی مسکن در واقع الگویی از 
ساخت است که از توجیهات اقتصادی، فنی و مدیریتی باالیی برخوردار 
اسـت و میبایست سـه حوزه کیفیت، زمان و هزینه را بهینه کند. اما 
بایستی توجه داشت که این الگو از سویی خود دارای نقاط ضعف است 
و از سویی دیگر نحوه اجرا و اعمال آن نیز از مواردی است که در کارایی 

و اثربخشی آن، نتایج متفاوتی را بر بار خواهد آورد. 
مطابق سرشـماری سال ۱۳۹۵ تعداد خانوارهای ایرانی ۲۴ میلیون و 
۱۹6 هزار است و تعداد واحدهای مسکونی کشور در حد ۲۲ میلیون 
و 8۲۵ هزار واحد است. از طرفی ۷6.۵ درصد واحدهای مسکونی در 
شهرها و ۲۳.۵ درصد در روستاها واقع شده اند. اما نکته مهم، میزان 
استحکام این واحدهای مسکونی در پهنه لرزه خیز ایران است. افزایش 
روز افزون جمعیت و تقاضای شدید برای شرایط بهتر اقتصادی و زندگی 
آسـوده تر در محیطی امن و سالم، به راه حل های اقتصادی ویژه ای 
در زمینه صنعت سـاختمان نیاز دارد، در این زمینه طرح جامعی که 
ضمـن اقتصادی بودن و زمان کوتاه سـاخت، از کیفیت برتر و ایمنی 
باالئی برخوردار باشـد مورد استقبال دست اندرکاران، صاحب نظران، 
کارفرمایان و مصرف کنندگان قرار خواهد گرفت. اسـتفاده از صنایع 
پیش سـاخته به طور اعم و بتن پیش سـاخته به طور اخص میتواند 
پاسـخ مثبتی در جهت تامین نیازهای انسـان امروزی در این زمینه 
باشد. امروزه پیش ساخته سازی یکی از روش های مرسوم در صنعت 

ساخت و ساز می باشد.
 هـم زمـان با روند رو به رشـد اسـتفاده از فوالد و بتن در سـازه های 
پیش ساخته به کارگیری مصالح جدید با مشخصات کیفی مطلوب به 
کاهش هزینه، کاهش زمان ساخت، سهولت اجرا و تنوع سیستم سازه 
ای منجر گردیده و همراه با معماری زیبا و مطلوب صنعت ساختمان 
را با شکوفایی مناسبی روبرو نموده و به عصر تحوالت طالیی در این 

زمینه نزدیک میکند. 
تعریف دقیقی از اصطالح پیش سـاخته سازی وجود ندارد و در زمان 
های مختلف تغییر کرده است اما تاریخچه صنعت پیش ساخته سازی 
را می توان به زمان ساخت اهرام سه گانه مصر و کاخ های هخامنشیان 
نسـبت داد. اولین تجربه های پیش ساخته سـازی سنگین در ایران 
توسـط بانک ساختمانی سابق و شرکت سـاختمانی »ریما« و برخی 
شرکت های خارجی دیگر در ایران در محله نارمک تهران شروع شد. 

از سـال ۱۳۴۱ که مقارن تاریخی آغاز صنعتی شـدن کشور به شمار 
می رود با احداث مجتمع های عظیم صنعتی در کشور از قبیل ذوب 
آهن اصفهان، ماشین سـازی اراک، تراکتورسازی و سایر کارخانجات 
سـنگین در تبریز و مجتمع های صنعتی اهواز و بعضی از شـهرهای 
بزرگ، به مسائل مربوط به صنعتی شدن ساختمان نیز توجه بیشتری 
مبذول گردید و متعاقباً با توجه به کمبودهای مسکن، نیاز مبرمی به 
احداث مجتمع های مسکونی، به خصوص با استفاده از روش های پیش 
ساخته سازی احساس گردید که البته در مقایسه با روش های متداول 
سنتی هنوز نه مورد قبول قرار گرفته و نه توان رقابت اقتصادی داشتند. 
یکی از متداول ترین روش های پیش ساخته سازی روش ساندویچ پنل 
می باشد. ساندویچ پانل ها ترکیبی از ورق های فوالدی هستند که با 
آلومینیوم و روی پوشش داده شده اند و مقاوت فوالد باعث شده تا در 
برابر خوردگی ها بسیار مقاوم شوند و قسمت های آن را با الیه پرایمر 
مخصوص و پلی اسـتر کوره ای پوشـانده اند که بین آن ها الیه های 
عایق پلی اورتان ساختار سلول بسته می باشد که این ساختار پلی اورتان 
خود یک عایق برای حرارت و صوت می باشد. استفاده از این ساندویچ 
پانل ها انواع مختلفی از جمله ساندویچ پانل سقفی، دیواری و سردخانه 
ای دارد که هر کدام بسـته به نوع استفاده و کاربری از آن ها استفاده 
می شود. ساختار این ساندویچ پانل ها از دو الیه ورق ساخته شده است 
و میان این دو ورق یک الیه عایق سبک قرار دارد که به این عایق هسته 
ساندویچ پانل می گویند که انواع مختلفی دارد و نسبت به دیگر مصالح 

عایق صوتی و حرارتی قوی تر است .
ساندویچ پانل شیاری از سازه کمپوزیت طبقه 
طبقه شـده  ) ورقه باالیـی و ورقه پایینی ( و 
هسته شیاری متشکل از اسفنج و کمپوزیت 

طبقه طبقه شده است.
فرمول درست و مناسبی برای مشکالت ناشی 
از ویژگی هایی همچون سفتی ساندویچ پانل 
شیاری طراحی شده است. یکی از مواد اصلی 
استفاده شده در هسـته ساندویچ پانل باربر ، 
اسفنج شیاری طبقه طبقه شده است. ویژگی 
اصلـی این سـاندویچ پانل قابـل ارتجاع بودن 
آن اسـت. این نـوع از سـاندویچ پانل ها تاثیر 
سـودمندی در ساخت و سـاز دارند. ساندویچ 
پانل شـیاری یک محور اصلی عمودی نازک 
دارد که با اسـتفاده از ایده حلزونی کالسیک 

طراحی شـده اسـت. تئوری طبقه بنـدی، الگوریتم را بـرای طراحی 
مهندسی مواد محکم سـاندویچ پانل شیاری مقدور می سازد. ویژگی 
قابل ارتجاعی بودن سـاندویچ پانل به تعداد مانع برای هر شـیار ، نوع 

اسـفنج ، تعداد الیه های سـطح خارجی و شیار وابسته است.
ساندویچ پانل النه زنبوری آلومینیوم، حداکثر استحکام و مقاومت را 
به ما عرضه می دارد. این نوع از سـاندویچ پانل باالترین میزان نسـبت 
استحکام به وزن را دارد. پوسته ساندویچ پانل که فلز نازک و ورقه شده 
است را با مواد خاصی تمیز می کنند و با فعل و انفعاالت شیمیایی آن 
را عایق می کنند تا مقاومت آن در برابر تجزیه و خوردگی افزایش یابد. 
برای حداکثر مقاومت در برابر خوردگی باید سطح ساندویچ پانل را با 

عایق PAA پوشاند.
ساندویچ پانل ها با قابلیت نصب سریع ، پوشش دهی کلی بناها ، سبک 
وزن بودن و راه حل هایی برای جلوگیری از هدر رفتن انرژی بهترین 
گزینه برای ساخت و ساز هستند. اجرا و نصب ساندویچ پانل ها بر روی 
بنا نیازمند فهم بیشتر از تاثیر ساندویچ پانل بر روی شرایط ساخت و 

ساز و آگاهی از خطاهای انجام شده در حین نصب است.
۱- شرایط بیرون از ساختمان.

۲- تعداد یا محل تکیه گاه های ساختمان.
۳- نحوه پیچ و تاب دادن به ساندویچ پانل ها.

اخیرا اسـتفاده از سـازه های پیش سـاخته در خانه سازی در قسمت 
شـمال کانادا رواج یافته اسـت. استفاده از سـاندویچ پانل نیز به علت 
وقتگیـر نبـودن ، کم هزینه بـودن در حمل و نقل و سـاخت و سـاز 
مورد توجه قرار گرفته است. در این دهه ساندویچ پانل در سازه های 

ساختمانی قسمت شمال کانادا به علت حداکثر مقدار نسبت مقاومت 
بـه وزن به کار می رود. 

با کاربرد موفق سازه ساندویچ پانل در صنعت هواپیماسازی برای اولین 
بار توسط شرکت معروف British Mosquito بسیاری از آمریکاییان و 
بعضی از شرکت های کانادایی طی دوازده سال اخیر از ساندویچ پانل به 
عنوان سازه پیش فرض ساختمان استفاده کرده اند. همیشه مشکالت 
اتصال و هزینه دردسـر سـاز بوده است اما سـاندویچ پانل های دارای 
کیفیت مرغوب همیشه هزینه کمتری نسبت به بناهای چوبی داشته 
اند. بازاریابی و فروش سازه ای ساندویچ پانل در ابتدا توسط مهندسینی 

که آشنایی کاملی با آن نداشتند؛ ممنوع شده بود.
سازه ساخته شده از ساندویچ پانل حداکثر مقاومت و سفتی را داراست. 
مقاومت ساندویچ پانل به علت مواد به کار رفته و شکل و طراحی آن 
اسـت. در هنگام تولید سـاندویچ پانل مقاوم ترین مواد را برای سطح 

خارجی و ورقه ها که به هسته اتصال شده اند به کار می برند.
عمل فشرده سـازی پوسته ساندویچ پانل هنگامی انجام می پذیرد ، 
که نیروی مستقیمی برای متصل کردن و چسباندن پوسته ها به کار 
می رود. در این حالت هسته تمام بارها و فشارهای اضافی را می گیرد و 
مانع از جمع شدن و چروک شدن پوسته می گردد. برای اینکه پوسته 
و سـطح خارجی سـاندویچ پانل بار اضافی را به خود بگیـرد آن را در 
دورتریـن فاصله از محور خنثی می گذارند؛ سـاندویچ پانل بزرگترین 
ضریـب مقطع را دارد و در هر سـتون و خط نیروی الزم برای تحمل 

فشار را دارد.
بازده ساندویچ پانل را می توان با در نظر گرفتن دو ساندویچ پانل ضخیم 
1.7lb/ در کنار هم مشخص کرد. اگر این دو ساندویچ پانل وزنشان تنها

sq  باشد. این ساندویچ پانل سبک وزن را می توان به عنوان یک دیوار 
باربـر قـرار داد کـه با دیوار میخی بـا وزن lb/ sq 8 یک مقـدار بار را 
تحمل می نمایند. عالوه بر اینکه می توانند از ساندویچ پانل دیوار بسازند 
می توانند آن را به عنوان قسمت داخلی و خارجی ، مانعی برای بخار و 
عایق دمایی استفاده کرد .توجه کنید که این سه ویژگی خیلی مهم در 

ساندویچ پانل وجود دارد.
هم چنین این را در نظر بگیرید که سازه دیوار قراردادی و استاندارد، 
نه ماده جداگانه را در کنار هم برای این سه ویژگی مهم به کار می برد. 
ساندویچ پانل های خم شو ساندویچ پانل هایی هستند که چهار برابر 
پانل های دیگر ضخامت دارند. اگر بخواهیم با جنس های دیگر مقایسه 
کنیم خواهیم دید پوسته تخته چند ال در همین شرایط دوازده فوت 

ضخامت خواهد داشت.
نصب ساندویچ پانل آسان است اما با در نظر گرفتن مشخصات تکنیکی 
شـان بسیار پیچیده اسـت چون هم به مواد اجزای مختلف آن و هم 
انسجام )چسبندگی( آنها بستگی دارد. نصب سریع و آسان ساندویچ 
پانل پیش سـاخته و بزرگ )شیار های طولی بهم متصل شده و پیچ 
بکمک دریل بسـته می شـود(یک راه حل اقتصادی جهت پوشـش 
سـطوح بزرگ و یکنواخت اسـت. ساندویچ پانل سـقف پوش و دیوار 
پوش مناسبترین گزینه برای سازه های صنعتی، کشاورزی، تجاری و 

دیگر انواع سالن ها می باشد.

خانه با 
ساندویچ

بعــد از دهــه ۴0، ایــران بــا اعمــال سیاســت 
هایــی چــون اصالحــات ارضــی، کــه اولویت 
ــوج  ــار م ــود؛ دچ ــور ب ــردن کش ــی ک آن صنعت
مهاجــرت روســتائیان بــه شــهر هــا و به دنبــال آن 

ــهر  ــه ش ــک ب ــای کوچ ــهر ه ــاکنان ش ــرت س مهاج
ــرفت  ــد. پیش ــران ش ــوص ته ــه خص ــزرگ ب ــای ب ه
ــن  ــان، تامی ــول زم ــدن آن در ط ــی ش ــور و صنعت کش
مســکن در ابرشــهر هــا جایگاهــی بــه عنــوان یکــی از 
ــا و  ــرح ه ــه ط ــان در کلی ــای انس ــاز ه ــتین نی نخس

برنامه ها بدست آورد.

سید محمد آقاجانزاده امیرکایی
 یادداشت

مدیر روابط عمومی سازمان مهندسی
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بــه گــزارش خبرنــگار تیــن نیــوز در ایــن جلســه تعــداد زیــادی 
از فعــاالن بخــش خصوصــی حضــور داشــتند کــه بــه اتفــاق بــه 
»مــا« شــدن بــرای رســیدن بــه اهــداف پارلمــان خصوصــی تاکید 

کردنــد .
ــت؛  ــه گف ــدای جلس ــی در ابت ــن هم اندیش ــر ای ــه دبی داود آدین
ــن نشســت دعــوت شــدند کــه از  ــه ای تعــدادی از تشــکل هــا ب
ــت؛  ــد.وی گف ــا مســایل بخــش خصوصــی آشــنا بودن ــک ب نزدی
اصنــاف بایــد  بــه مرحلــه ای از رشــد دســت پیــدا کننــد کــه در 
تصمیم گیری هــای کالن حضــور جــدی داشــته باشــند.آدینه 
ــزود؛  ــی، اف ــر انتفاع ــکل های غی ــات تش ــه خصوصی ــاره ب ــا اش ب
ســابقه تشــکل ها بــه قــرن ۱۲ میــالدی بــر می گــردد، در ایــران 
بیشــترین تشــکل ها  از ســوی کارگــران تشــکیل شــده اســت.وی 
ــد  ــی دارد  و می توان ــی باالی ــران توانای ــی ته ــاق بازرگان ــزود؛ ات اف
ــی  ــد ول ــکل ها بکن ــه تش ــادی ب ــک زی ــوی کم ــش معن در بخ
تــوان همراهــی مــادی در آن محــدود اســت.ادینه گفــت؛ یکــی از 
بزرگتریــن موصوعاتــی کــه امــروز مطــرح اســت برندســازی اســت 
ــر عامــل  ــرای مطــرح شــدن تــالش کرد .امیــن زاده مدی ــد ب و بای
شــرکت صنعتــی »ویــداس« یکــی دیگــر از کســانی بــود کــه در 
ایــن هم اندیشــی گفــت؛ بــرای پیشــرفت نیــاز بــه اعتمــاد ســازی 
اســت کــه بــه وجــود آمــدن آن تنهــا بــا همراهــی ممکــن خواهد 
بــود.وی در ادامــه افــزود؛ بایــد تــالش کــرد تــا مشــکالت از ســر 
ــا رصــد و  ــر از م ــت را بهت راه برداشــته شــود، گدشــتگان وضعی
مدیریتمــی کردند.امیــن زاده تصریــح کــرد؛ ایــران کشــوری اســت 
کــه در منطقــه در زمینه هــای سیاســی و اقتصــاد ی و صنعتــی 
ــی   ــا بحران ــزود؛ ب ــن دارد.وی اف ــرای گفت ــادی ب ــای زی حرف ه
ــع کــرد  ــوان مشــکالت را رف ــت وجــود دارد نمی ت کــه در مدیری
ــتراک  ــه اش ــان ب ــا ریاضی داان ــران را ب ــد بح ــن بای ــاد م ــه اعتق ب
گذاشــت زیــرا حــل مســاله تنهــا بــا ریاضیاتممکــن می شــود.وی 
تبعیــض را بســیار آزار دهنــده دانســت و گفت؛ تبعیــض در فضای 
کســب و کار آسیب رســان اســت.امین زاده نقــش عامــل انســانی 
ــی و همراهــی فکــری  ــت؛ همگام ــده دانســت و گف را تعیین کنن
ــور اســت، مفایســه هزینه هــای تمــام شــده  باعــث پیشــرفت ام
در ایــران و دیگــر کشــورها ابــداً ممکــن نیســت.حمیدرضا ســیفی 
ــور  ــی کش ــکل های صنف ــی تش ــی هماهنگ ــورای عال ــس ش رئی
نیــز گفــت؛ بخــش خصوصــی در ایــران 
ــا  ــه ب ــوده چ ــردم ب ــراه م ــه هم همیش
حکومت هــا و چــه بــدون آنهــا و همــواره 
ــور  ــرمایه گذاری در کش ــراول س پیش ق
ــوده اســت.وی افــزود؛ مــا همیشــه در  ب
ایــن ســرزمین هســتیم چــه سیاســیون 
باشــند چــه نباشند.ســیفی تصربــح کرد؛ 
چــرا همیشــه بایــد منتطــر بــود تــا یکی 
کارهــا را انجــام دهــد؟ چراهمیشــه بایــد 
دولــت جلــودار باشــد؟وی گفــت؛ ۴ 
رکــن کارفرمایــی در کشــور وجــود دارد 
ــد  ــی بای ــش خصوص ــان بخ ــه پارلم ک
بــه تقویــت آنهــا بپردازد.ســیفی گفــت؛ 
ــا حــوزه خصوصــی  دوران آن رســیده ت
بــه خــود بیایــد و از طرفیت هــا درســت 
و بــه جــا اســتفاده کنــد.وی تاکیــد کــرد: بخــش خصوصــی بایــد 
نســبت بــه اصــالح خــود اقــدام کنــد و نــگاه مدیریتــی جدیــد را 
جایگزیــن سیســتم ســنتی کند.ســیفی بــا اشــاره بــه نیــاز دولــت 
بــه بخــش خصوصیــی گفــت؛ بایــد ایــن را بــاور داشــت که، مــا در 
جنــگ اقتصــادی هســتیم.حضرتی رئیــس هیئت مدیــره انجمــن 
ــکاری و مهندســی نفــت،گاز و پتروشــیمی، یکــی  شــرکت پیمان
دیگــر از ســخنرانانی بــود کــه گفــت: اتــاق بازرگانــی نقــش بــی 
بدیلــی در بهبــود فصــای کســب و کار دارد.وی در ادامــه افــزود: 
طرفیت هــای اتــاق بازرگانــی بســیار بــاال اســت و اقدامــات خوبــی 
نیــز تاکنــون در بهبود فصای کســب و کار به انجام رســانده اســت.

حضرتــی تصریــح کــرد: تجربه نشــان داده که هر بــار کار مطالعانی 
خوبــی صــورت گرفتــه، مباحــث مــدون توانســته بــه قانون شــدن 
ــازوان  ــی ب ــای صنعت ــرد: انجمن ه ــد ک ــود.وی تاکی ــک ش نزدی
تخصصــی اتاق هــای بازرگانــی هســتند.بیژن ســعیدآبادی رئیــس 
ــن همایــش، گفــت:  ــه ای ــز در ادام ــام نی ــره شــرکت ب هیئت مدی
بخــش خصوصــی بایــد امادگــی ایــن را پیــدا کنــد کــه امــروز بــا 
کاهــش شــدید قیمــت نفــت  و در تعامــل بــا دولــت، نقــش خــود 
را بــه خوبــی ایفــا کنــد امــا بــه نطــر می رســد ایــن پتانســیل در 
حــال حاصــر در کشــور وجــود نــدارد.ی افــزود: مســئولیت پذیری 

ــد. ــت باش ــردم و دول ــاد م ــورد اعتم ــد م ــی بای ــش خصوص بخ
ــه  ــان ب ــدادی از کارشناس ــن جلســه هم اندیشــی تع ــان ای در پای
ســواالت حضــار پاســخ دادنــد.ه گــزارش خبرنــگار تیــن نیــوز در 
ایــن جلســه تعــداد زیــادی از فعــاالن بخــش خصوصــی حضــور 
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــدن ب ــا« ش ــه »م ــاق ب ــه اتف ــه ب ــتند ک داش
اهــداف پارلمــان خصوصــی تاکیــد کردنــد .داود آدینــه دبیــر ایــن 
هم اندیشــی در ابتــدای جلســه گفــت؛ تعــدادی از تشــکل هــا بــه 
ــا مســایل بخــش  ایــن نشســت دعــوت شــدند کــه از نزدیــک ب
خصوصــی آشــنا بودنــد.وی گفــت؛ اصنــاف بایــد  بــه مرحلــه ای 
ــای کالن  ــه در تصمیم گیری ه ــد ک ــدا کنن ــت پی ــد دس از رش
ــات  ــه خصوصی ــا اشــاره ب حضــور جــدی داشــته باشــند.آدینه ب
ــرن  ــه ق ــکل ها ب ــابقه تش ــزود؛ س ــی، اف ــر انتفاع ــکل های غی تش
ــکل ها  از  ــترین تش ــران بیش ــردد، در ای ــر می گ ــالدی ب ۱۲ می
ســوی کارگــران تشــکیل شــده اســت.وی افــزود؛ اتــاق بازرگانــی 
تهــران توانایــی باالیــی دارد  و می توانــد در بخــش معنــوی کمــک 
ــادی در آن  ــوان همراهــی م ــی ت ــد ول ــه تشــکل ها بکن ــادی ب زی
محــدود اســت.ادینه گفــت؛ یکــی از بزرگتریــن موصوعاتــی کــه 
امــروز مطــرح اســت برندســازی اســت و بایــد بــرای مطرح شــدن 
تــالش کرد .امیــن زاده مدیــر عامــل شــرکت صنعتــی »ویــداس« 
یکــی دیگــر از کســانی بــود کــه در ایــن هم اندیشــی گفــت؛ بــرای 
پیشــرفت نیــاز بــه اعتمــاد ســازی اســت کــه بــه وجــود آمــدن آن 
تنهــا بــا همراهــی ممکــن خواهــد بــود.وی در ادامــه افــزود؛ بایــد 
تــالش کــرد تــا مشــکالت از ســر راه برداشــته شــود، گدشــتگان 
وضعیــت را بهتــر از مــا رصــد و مدیریــت مــی کردند.امیــن زاده 
تصریــح کــرد؛ ایــران کشــوری اســت کــه در منطقــه در زمینه های 
سیاســی و اقتصــاد ی و صنعتــی حرف هــای زیــادی بــرای 
گفتــن دارد.وی افــزود؛ بــا بحرانــی  کــه در مدیریــت وجــود دارد 
نمی تــوان مشــکالت را رفــع کــرد بــه اعتقــاد مــن بایــد بحــران 
را بــا ریاضی داانــان بــه اشــتراک گذاشــت زیــرا حــل مســاله تنهــا 
بــا ریاضیــات ممکــن می شــود.وی تبعیــض را بســیار آزار دهنــده 
دانســت و گفــت؛ تبعیــض در فضــای کســب و کار آسیب رســان 
اســت.امین زاده نقــش عامــل انســانی را تعیین کننــده دانســت و 
گفــت؛ همگامــی و همراهــی فکــری باعــث پیشــرفت امــور اســت، 
مفایســه هزینه هــای تمــام شــده در ایــران و دیگــر کشــورها ابــداً 
ممکــن نیســت.حمیدرضا ســیفی رئیس شــورای عالــی هماهنگی 
ــی در  ــش خصوص ــت؛ بخ ــز گف ــور نی ــی کش ــکل های صنف تش

ــا و چــه  ــا حکومت ه ــوده چــه ب ــردم ب ــران همیشــه همــراه م ای
ــور  ــرمایه گذاری در کش ــراول س ــواره پیش ق ــا و هم ــدون آنه ب
ــوده اســت.وی افــزود؛ مــا همیشــه در ایــن ســرزمین هســتیم  ب
ــرا  ــرد؛ چ ــح ک ــیفی تصرب ــه نباشند.س ــند چ ــیون باش چهسیاس
ــد؟  ــام ده ــا را انج ــی کاره ــا یک ــود ت ــر ب ــد منتط ــه بای همیش
ــن  ــت؛ ۴ رک ــد؟وی گف ــودار باش ــت جل ــد دول ــه بای چراهمیش
کارفرمایــی در کشــور وجــود دارد کــه پارلمــان بخــش خصوصــی 
بایــد بــه تقویــت آنهــا بپردازد.ســیفی گفــت؛ دوران آن رســیده تــا 
حــوزه خصوصــی بــه خودبیایــد و از طرفیت هــا درســت و بــه جــا 
اســتفاده کنــد.وی تاکیــد کــرد: بخــش خصوصــی بایــد نســبت به 
اصــالح خــود اقــدام کنــد و نــگاه مدیریتــی جدیــد را جایگزیــن 
سیســتم ســنتی کند.ســیفی بــا اشــاره بــه نیــاز دولــت بــه بخــش 
خصوصیــی گفــت؛ بایــد ایــن را بــاور داشــت کــه، مــا در جنــگ 
اقتصــادی هســتیم.حضرتی رئیــس هیئت مدیــره انجمــن شــرکت 
ــکاری و مهندســی نفــت،گاز و پتروشــیمی، یکــی دیگــر از  پیمان
ســخنرانانی بــود کــه گفــت: اتــاق بازرگانــی نقــش بــی بدیلــی در 
بهبــود فصــای کســب و کار دارد.وی در ادامــه افــزود: طرفیت هــای 
اتــاق بازرگانــی بســیار بــاال اســت و اقدامــات خوبــی نیــز تاکنــون 
در بهبــود فصــای کســب و کار بــه انجــام رســانده اســت.حضرتی 
ــی  ــار کار مطالعان ــر ب ــه ه ــان داده ک ــه نش ــرد: تجرب ــح ک تصری
خوبــی صــورت گرفتــه، مباحــث مــدون توانســته بــه قانون شــدن 
ــازوان  ــی ب ــای صنعت ــرد: انجمن ه ــد ک ــود.وی تاکی ــک ش نزدی
تخصصــی اتاق هــای بازرگانــی هســتند.بیژن ســعیدآبادی رئیــس 
ــن همایــش، گفــت:  ــه ای ــز در ادام ــام نی ــره شــرکت ب هیئت مدی
بخــش خصوصــی بایــد امادگــی ایــن را پیــدا کنــد کــه امــروز بــا 
کاهــش شــدید قیمــت نفــت  و در تعامــل بــا دولــت، نقــش خــود 
را بــه خوبــی ایفــا کنــد امــا بــه نطــر می رســد ایــن پتانســیل در 
حــال حاصــر در کشــور وجــود نــدارد.وی افــزود: مســئولیت پذیری 
ــد. ــت باش ــردم و دول ــاد م ــورد اعتم ــد م ــی بای ــش خصوص بخ

ــه  ــان ب ــدادی از کارشناس ــن جلســه هم اندیشــی تع ــان ای در پای
ــوز  ــن نی ــگار تی ــزارش خبرن ــه گ ســواالت حضــار پاســخ دادند.ب
در ایــن جلســه تعــداد زیادیــز فعــاالن بخــش خصوصــی حضــور 
داشــتند کــه بــه اتفــاق بــه »مــا« شــدن بــرای رســیدن بــه اهداف 

پارلمــان خصوصــی تاکیــد کردنــد .
ــت؛  ــه گف ــدای جلس ــی در ابت ــن هم اندیش ــر ای ــه دبی داود آدین
ــن نشســت دعــوت شــدند کــه از  ــه ای تعــدادی از تشــکل هــا ب

صالحیت نظارت بر ساخت و ساز
ــاق  ــا ات ــل ب ــرای تعام ــو ب ــم  س ــکل های ه ــی تش ــش هم اندیش ــن همای دومی
ــه  ــن جلس ــوز در ای ــن نی ــگار تی ــزارش خبرن ــد.به گ ــزار ش ــران برگ ــی ته بازرگان
تعــداد زیــادی از فعــاالن بخــش خصوصــی حضــور داشــتند کــه بــه اتفــاق بــه »ما« شــدن 
ــن  ــر ای ــه دبی ــد .داود آدین ــد کردن ــی تاکی ــان خصوص ــداف پارلم ــه اه ــیدن ب ــرای رس ب
هم اندیشــی در ابتــدای جلســه گفــت؛ تعــدادی از تشــکل هــا بــه ایــن نشســت دعــوت 

شدند که از نزدیک با مسایل بخش خصوصی آشنا بودند.

 مهندس مهدی محمدی
 یادداشت

مدیر روابط عمومی سازمان مهندسی

   دومین همایش هم اندیشی 
تشکل های هم  سو برای تعامل با اتاق 
بازرگانی تهران برگزار شد.به گزارش 
خبرنگار تین نیوز در این جلسه تعداد 

زیادی از فعاالن بخش خصوصی حضور داشتند 
که به اتفاق به »ما« شدن برای رسیدن به 

اهداف پارلمان خصوصی تاکید کردند .داود آدینه 
دبیر این هم اندیشی در ابتدای جلسه گفت؛ 
تعدادی از تشکل ها به این نشست دعوت 

شدند که از نزدیک با مسایل بخش خصوصی 
آشنا بودند.
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ــت؛  ــد.وی گف ــا مســایل بخــش خصوصــی آشــنا بودن ــک ب نزدی
اصنــاف بایــد  بــه مرحلــه ای از رشــد دســت پیــدا کننــد کــه در 
تصمیم گیری هــای کالن حضــور جــدی داشــته باشــند.آدینه 
ــزود؛  ــی، اف ــر انتفاع ــکل های غی ــات تش ــه خصوصی ــاره ب ــا اش ب
ســابقه تشــکل ها بــه قــرن ۱۲ میــالدی بــر می گــردد، در ایــران 
بیشــترین تشــکل ها  از ســوی کارگــران تشــکیل شــده اســت.وی 
ــد  ــی دارد  و می توان ــی باالی ــران توانای ــی ته ــاق بازرگان ــزود؛ ات اف
ــی  ــد ول ــکل ها بکن ــه تش ــادی ب ــک زی ــوی کم ــش معن در بخ
تــوان همراهــی مــادی در آن محــدود اســت.ادینه گفــت؛ یکــی از 
بزرگتریــن موصوعاتــی کــه امــروز مطــرح اســت برندســازی اســت 
ــر عامــل  ــرای مطــرح شــدن تــالش کرد .امیــن زاده مدی ــد ب و بای
شــرکت صنعتــی »ویــداس« یکــی دیگــر از کســانی بــود کــه در 
ایــن هم اندیشــی گفــت؛ بــرای پیشــرفت نیــاز بــه اعتمــاد ســازی 
اســت کــه بــه وجــود آمــدن آن تنهــا بــا همراهــی ممکــن خواهد 
بــود.وی در ادامــه افــزود؛ بایــد تــالش کــرد تــا مشــکالت از ســر 
ــا رصــد و  ــر از م ــت را بهت راهبرداشــته شــود، گدشــتگان وضعی
ــران کشــوری  ــرد؛ ای ــح ک ــن زاده تصری ــی کردند.امی ــت م مدیری
ــاد ی و  ــی و اقتص ــای سیاس ــه در زمینه ه ــه در منطق ــت ک اس
ــا  ــزود؛ ب ــن دارد.وی اف ــرای گفت ــادی ب ــای زی ــی حرف ه صنعت
بحرانــی  کــه در مدیریــت وجــود دارد نمی تــوان مشــکالت را رفــع 
کــرد بــه اعتقــاد مــن بایــد بحــران را بــا ریاضی داانــان به اشــتراک 
گذاشــت زیــرا حــل مســاله تنهــا بــا ریاضیــات ممکــن می شــود.

وی تبعیــض را بســیار آزار دهنــده دانســت و گفــت؛ تبعیــض در 
ــت. ــان اس ــب و کار آسیب رس ــای کس ض

امیــن زاده نقــش عامــل انســانی را تعیین کننــده دانســت و 
گفــت؛ همگامــی و همراهــی فکــری باعــث پیشــرفت امــور اســت، 
مفایســه هزینه هــای تمــام شــده در ایــران و دیگــر کشــورها ابــداً 
ممکــن نیســت.حمیدرضا ســیفی رئیس شــورای عالــی هماهنگی 
ــی در  ــش خصوص ــت؛ بخ ــز گف ــور نی ــی کش ــکل های صنف تش
ــا و چــه  ــا حکومت ه ــوده چــه ب ــردم ب ــران همیشــه همــراه م ای
ــور  ــرمایه گذاری در کش ــراول س ــواره پیش ق ــا و هم ــدون آنه ب
ــوده اســت.وی افــزود؛ مــا همیشــه در ایــن ســرزمین هســتیم  ب
چــه سیاســیون باشــند چــه نباشند.ســیفی تصربــح کــرد؛ 
ــا یکیکارهــا را انجــام دهــد؟  ــود ت ــد منتطــر ب چــرا همیشــه بای
ــن  ــت؛ ۴ رک ــد؟وی گف ــودار باش ــت جل ــد دول ــه بای چراهمیش
ــه پارلمانبخــش خصوصــی  ــی در کشــور وجــود دارد ک کارفرمای
بایــد بــه تقویــت آنهــا بپردازد.ســیفی گفــت؛ دوران آن رســیده تــا 
ــه  ــد و از طرفیت هــا درســت و ب ــه خــود بیای حــوزه خصوصــی ب
جــا اســتفاده کنــد.وی تاکیــد کــرد: بخــش خصوصی باید نســبت 

بــه اصــالح خــود اقــدام کنــد و نــگاه مدیریتــی جدیــد را جایگزین 
سیســتم ســنتی کند.ســیفی بــا اشــاره بــه نیــاز دولــت بــه بخــش 
خصوصیــی گفــت؛ بایــد ایــن را بــاور داشــت کــه، مــا در جنــگ 
اقتصــادی هســتیم.حضرتی رئیــس هیئت مدیــره انجمــن شــرکت 
ــکاری و مهندســی نفــت،گاز و پتروشــیمی، یکــی دیگــر از  پیمان
ســخنرانانی بــود کــه گفــت: اتــاق بازرگانــی نقــش بــی بدیلــی در 
بهبــود فصــای کســب و کار دارد.وی در ادامــه افــزود: طرفیت هــای 
اتــاق بازرگانــی بســیار بــاال اســت و اقدامــات خوبــی نیــز تاکنــون 

در بهبــود فصــای کســب و کار بــه انجــام رســانده اســت.
حضرتــی تصریــح کــرد: تجربه نشــان داده که هر بــار کار مطالعانی 
خوبــی صــورت گرفتــه، مباحــث مــدون توانســته بــه قانون شــدن 
ــازوان  ــی ب ــای صنعت ــرد: انجمن ه ــد ک ــود.وی تاکی ــک ش نزدی
تخصصــی اتاق هــای بازرگانــی هســتند.بیژن ســعیدآبادی رئیــس 
ــن همایــش، گفــت:  ــه ای ــز در ادام ــام نی ــره شــرکت ب هیئت مدی
بخــش خصوصــی بایــد امادگــی ایــن را پیــدا کنــد کــه امــروز بــا 
کاهــش شــدید قیمــت نفــت  و در تعامــل بــا دولــت، نقــش خــود 
را بــه خوبــی ایفــا کنــد امــا بــه نطــر می رســد ایــن پتانســیل در 
حــال حاصــر در کشــور وجــود نــدارد.وی افــزود: مســئولیت پذیری 
ــد.در  ــت باش ــردم و دول ــاد م ــورد اعتم ــد م ــش خصوصیبای بخ
ــه  ــان ب ــدادی از کارشناس ــی تع ــه هم اندیش ــن جلس ــان ای پای
ســواالت حضــار پاســخ دادند.بــه گــزارش خبرنــگار تیــن نیــوز در 
ایــن جلســه تعــداد زیــادی از فعــاالن بخــش خصوصــی حضــور 
داشــتند کــه بــه اتفــاق بــه »مــا« شــدن بــرای رســیدن بــه اهداف 
پارلمــان خصوصــی تاکیــد کردند .امیــن زاده تصریــح کــرد؛ ایــران 
کشــوری اســت کــه در منطقــه در زمینه هــای سیاســی و اقتصــاد 
ی و صنعتــی حرف هــای زیــادی بــرای گفتــن دارد.وی افــزود؛ بــا 
بحرانــی  کــه در مدیریــت وجــود دارد نمی تــوان مشــکالت را رفــع 
کــرد بــه اعتقــاد مــن بایــد بحــران را بــا ریاضی داانــان به اشــتراک 
گذاشــت زیــرا حــل مســاله تنهــا بــا ریاضیــات ممکــن می شــود.

وی تبعیــض را بســیار آزار دهنــده دانســت و گفــت؛ تبعیــض در 
ــل  ــش عام فضــای کســب و کار آسیب رســان اســت.امین زاده نق
انســانی را تعیین کننــده دانســت و گفــت؛ همگامــی و همراهــی 
فکــری باعــث پیشــرفت امــور اســت، مفایســه هزینه هــای تمــام 
شــده در ایــران و دیگــر کشــورها ابــداً ممکــن نیســت.حمیدرضا 
ــی  ــکل های صنف ــی تش ــی هماهنگ ــورای عال ــس ش ــیفی رئی س
کشــور نیــز گفــت؛ بخــش خصوصــی در ایــران همیشــه همــراه 
ــواره  ــا و هم ــدون آنه ــه ب ــا و چ ــا حکومت ه ــه ب ــوده چ ــردم ب م
ــزود؛  ــت.وی اف ــوده اس ــور ب ــرمایه گذاری در کش ــراول س پیش ق
مــا همیشــه در ایــن ســرزمین هســتیم چــه سیاســیون باشــند 

چــه نباشند.ســیفی تصربــح کــرد؛ چــرا همیشــه بایــد منتطــر بود 
تــا یکــی کارهــا را انجــام دهــد؟ چراهمیشــه بایــد دولــت جلــودار 
باشــد؟وی گفــت؛ ۴ رکــن کارفرمایــی در کشــور وجــود دارد کــه 
ــیفی  ــا بپردازد.س ــت آنه ــه تقوی ــد ب پارلمانبخــش خصوصــی بای

گفــت؛ دوران آن رســیده تــا حــوزه خصوصــی 
بــه خــود بیایــد و از طرفیت هــا درســت 
ــرد:  ــد ک ــد.وی تاکی ــتفاده کن ــا اس ــه ج و ب
ــه اصــالح  ــد نســبت ب بخــش خصوصــی بای
خــود اقــدام کنــد و نــگاه مدیریتــی جدیــد را 
جایگزیــن سیســتم ســنتی کنــد.داود آدینــه 
ــه  ــدای جلس ــی در ابت ــن هم اندیش ــر ای دبی
گفــت؛ تعــدادی از تشــکل هــا به این نشســت 
ــایل  ــا مس ــک ب ــه از نزدی ــدند ک ــوت ش دع
ــت؛  ــد.وی گف ــنا بودن ــی آش ــش خصوص بخ
اصنــاف بایــد  بــه مرحلــه ای از رشــد دســت 
پیــدا کننــد کــه در تصمیم گیری هــای کالن 
حضــور جــدی داشــته باشــند.آدینه بــا اشــاره 
ــی،  ــر انتفاع ــات تشــکل های غی ــه خصوصی ب
افــزود؛ ســابقه تشــکل ها بــه قــرن ۱۲ میالدی 
ــر می گــردد، در ایــران بیشــترین تشــکل ها   ب
از ســوی کارگــران تشــکیل شــده اســت.وی 
افــزود؛ اتــاق بازرگانــی تهــران توانایــی باالیــی 

دارد  و می توانــد در بخــش معنــوی کمــک زیــادی بــه تشــکل ها 
ــت.ادینه  ــدود اس ــادی در آن مح ــی م ــوان همراه ــی ت ــد ول بکن
گفــت؛ یکــی از بزرگتریــن موصوعاتــی کــه امــروز مطــرح اســت 
برندســازی اســت و بایــد برای مطرح شــدن تــالش کرد .امیــن زاده 
مدیــر عامــل شــرکت صنعتــی »ویــداس« یکــی دیگــر از کســانی 
ــه  ــاز ب ــرای پیشــرفت نی ــن هم اندیشــی گفــت؛ ب ــود کــه در ای ب
اعتمــاد ســازی اســت کــه بــه وجــود آمــدن آن تنهــا بــا همراهــی 
ــا  ــود.وی در ادامــه افــزود؛ بایــد تــالش کــرد ت ممکــن خواهــد ب
مشــکالت از ســر راه برداشــته شــود، گدشــتگان وضعیــت را بهتــر 
از مــا رصــد و مدیریــت مــی کردند.امیــن زاده تصریــح کــرد؛ ایران 
کشــوری اســت کــه در منطقــه درزمینه هــای سیاســی و اقتصــاد 
ــزود؛  ــن دارد.وی اف ــرای گفت ــادی ب ــای زی ــی حرف ه ی و صنعت
ــکالت  ــوان مش ــود دارد نمی ت ــت وج ــه در مدیری ــی  ک ــا بحران ب
ــان  ــا ریاضی داان ــد بحــران را ب ــن بای ــاد م ــه اعتق ــرد ب ــع ک را رف
ــات  ــا ریاضی ــا ب ــاله تنه ــل مس ــرا ح ــت زی ــتراک گذاش ــه اش ب
ــت و  ــده دانس ــیار آزار دهن ــض را بس ــود.وی تبعی ــن می ش ممک
ــت. ــان اس ــب و کار آسیب رس ــای کس ــض در فض ــت؛ تبعی گف

   دومین همایش هم اندیشی 
تشکل های هم  سو برای تعامل با 

اتاق بازرگانی تهران برگزار شد.به 
گزارش خبرنگار تین نیوز در این 

جلسه تعداد زیادی از فعاالن بخش 
خصوصی حضور داشتند که به اتفاق به 

»ما« شدن برای رسیدن به اهداف پارلمان 
خصوصی تاکید کردند .داود آدینه دبیر این 

هم اندیشی در ابتدای جلسه گفت؛ تعدادی 
از تشکل ها به این نشست دعوت شدند 
که از نزدیک با مسایل بخش خصوصی 

آشنا بودند.
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بــه گــزارش خبرنــگار تیــن نیــوز در ایــن جلســه تعــداد زیــادی 
از فعــاالن بخــش خصوصــی حضــور داشــتند کــه بــه اتفــاق بــه 
»مــا« شــدن بــرای رســیدن بــه اهــداف پارلمــان خصوصــی تاکید 

کردند .
ــت؛  ــه گف ــدای جلس ــی در ابت ــن هم اندیش ــر ای ــه دبی داود آدین
ــه ایــن نشســت دعــوت شــدند کــه از  تعــدادی از تشــکل هــا ب
ــد.وی گفــت؛  ــا مســایل بخــش خصوصــی آشــنا بودن ــک ب نزدی
اصنــاف بایــد  بــه مرحلــه ای از رشــد دســت پیــدا کننــد کــه در 
ــند.آدینه  ــته باش ــدی داش ــور ج ــای کالن حض تصمیم گیری ه
ــزود؛  ــی، اف ــر انتفاع ــکل های غی ــات تش ــه خصوصی ــاره ب ــا اش ب
ســابقه تشــکل ها بــه قــرن ۱۲ میــالدی بــر می گــردد، در ایــران 
بیشــترین تشــکل ها  از ســوی کارگــران تشــکیل شــده اســت.وی 
ــد  ــی دارد  و می توان ــی باالی ــی تهــران توانای ــاق بازرگان ــزود؛ ات اف
ــی  ــد ول ــکل ها بکن ــه تش ــادی ب ــک زی ــوی کم ــش معن در بخ
تــوان همراهــی مــادی در آن محــدود اســت.ادینه گفــت؛ یکــی از 
بزرگتریــن موصوعاتــی کــه امــروز مطرح اســت برندســازی اســت 
و بایــد بــرای مطــرح شــدن تــالش کرد .امیــن زاده مدیــر عامــل 
شــرکت صنعتــی »ویــداس« یکــی دیگــر از کســانی بــود کــه در 
ایــن هم اندیشــی گفــت؛ بــرای پیشــرفت نیــاز بــه اعتمــاد ســازی 
اســت کــه بــه وجــود آمــدن آن تنهــا بــا همراهــی ممکــن خواهد 
بــود.وی در ادامــه افــزود؛ بایــد تــالش کــرد تــا مشــکالت از ســر 
ــا رصــد و  ــر از م ــت را بهت راه برداشــته شــود، گدشــتگان وضعی
مدیریتمــی کردند.امیــن زاده تصریــح کــرد؛ ایران کشــوری اســت 
کــه در منطقــه در زمینه های سیاســی و 
اقتصــاد ی و صنعتــی حرف هــای زیادی 
بــرای گفتــن دارد.وی افــزود؛ بــا بحرانــی  
کــه در مدیریــت وجــود دارد نمی تــوان 
مشــکالت را رفــع کــرد بــه اعتقــاد مــن 
ــه  ــان ب ــا ریاضی داان ــران را ب ــد بح بای
ــاله  ــل مس ــرا ح ــت زی ــتراک گذاش اش
ــود.وی  ــن می ش ــا ریاضیاتممک ــا ب تنه
تبعیــض را بســیار آزار دهنــده دانســت 
ــب و  ــای کس ــض در فض ــت؛ تبعی و گف
کار آسیب رســان اســت.امین زاده نقــش 
عامــل انســانی را تعیین کننــده دانســت 
ــری  ــی فک ــی و همراه ــت؛ همگام و گف
ــور اســت، مفایســه  باعــث پیشــرفت ام
هزینه هــای تمــام شــده در ایــران و 
ــس  ــن نیســت.حمیدرضا ســیفی رئی ــداً ممک ــر کشــورها اب دیگ
شــورای عالــی هماهنگــی تشــکل های صنفــی کشــور نیــز 
گفــت؛ بخــش خصوصــی در ایــران همیشــه همــراه مــردم بــوده 
ــراول  ــواره پیش ق ــا و هم ــدون آنه ــه ب ــا و چ ــا حکومت ه ــه ب چ
ــه  ــا همیش ــزود؛ م ــت.وی اف ــوده اس ــور ب ــرمایه گذاری در کش س
در ایــن ســرزمین هســتیم چــه سیاســیون باشــند چــه نباشــند.

ســیفی تصربــح کــرد؛ چــرا همیشــه بایــد منتطــر بــود تــا یکــی 
کارهــا را انجــام دهــد؟ چراهمیشــه بایــد دولــت جلودار باشــد؟وی 
گفــت؛ ۴ رکــن کارفرمایــی در کشــور وجــود دارد کــه پارلمــان 
بخــش خصوصــی بایــد بــه تقویــت آنهــا بپردازد.ســیفی گفــت؛ 
ــد و از  ــود بیای ــه خ ــی ب ــوزه خصوص ــا ح ــیده ت دوران آن رس
ــرد:  ــد ک ــد.وی تاکی ــتفاده کن ــا اس ــه ج ــت و ب ــا درس طرفیت ه
بخــش خصوصــی بایــد نســبت بــه اصــالح خــود اقــدام کنــد و 
نــگاه مدیریتــی جدیــد را جایگزیــن سیســتم ســنتی کند.ســیفی 
بــا اشــاره بــه نیــاز دولــت بــه بخــش خصوصیــی گفــت؛ بایــد این 
ــگ اقتصــادی هســتیم.حضرتی  ــا در جن ــه، م ــاور داشــت ک را ب
ــی  ــکاری و مهندس ــرکت پیمان ــن ش ــره انجم ــس هیئت مدی رئی
نفــت،گاز و پتروشــیمی، یکــی دیگــر از ســخنرانانی بــود که گفت: 
اتــاق بازرگانــی نقــش بــی بدیلــی در بهبــود فصــای کســب و کار 
دارد.وی در ادامــه افــزود: طرفیت هــای اتــاق بازرگانــی بســیار بــاال 

اســت و اقدامــات خوبــی نیــز تاکنــون در بهبــود فصــای کســب و 
کار بــه انجــام رســانده اســت.حضرتی تصریــح کــرد: تجربه نشــان 
داده کــه هــر بــار کار مطالعانــی خوبــی صــورت گرفتــه، مباحــث 
مــدون توانســته بــه قانــون شــدن نزدیــک شــود.وی تاکیــد کــرد: 
انجمن هــای صنعتــی بــازوان تخصصــی اتاق هــای بازرگانــی 
هســتند.بیژن ســعیدآبادی رئیــس هیئت مدیــره شــرکت بــام نیــز 
در ادامــه ایــن همایــش، گفــت: بخــش خصوصــی بایــد امادگــی 
ایــن را پیــدا کنــد کــه امــروز بــا کاهــش شــدید قیمــت نفــت  و 
در تعامــل بــا دولــت، نقــش خــود را بــه خوبــی ایفــا کنــد امــا بــه 
نطــر می رســد ایــن پتانســیل در حــال حاصــر در کشــور وجــود 
نــدارد.ی افــزود: مســئولیت پذیری بخــش خصوصــی بایــد مــورد 
اعتمــاد مــردم و دولــت باشــد.در پایــان ایــن جلســه هم اندیشــی 
ــد.ه  ــخ دادن ــار پاس ــواالت حض ــه س ــان ب ــدادی از کارشناس تع
ــادی از  ــن جلســه تعــداد زی ــوز در ای ــگار تیــن نی گــزارش خبرن
ــه  ــاق ب ــه اتف ــه ب ــاالن بخــش خصوصــی حضــور داشــتند ک فع
»مــا« شــدن بــرای رســیدن بــه اهــداف پارلمــان خصوصــی تاکید 
ــه  ــدای جلس ــی در ابت ــن هم اندیش ــر ای ــه دبی ــد .داود آدین کردن
گفــت؛ تعــدادی از تشــکل هــا بــه ایــن نشســت دعــوت شــدند 
ــد.وی  ــنا بودن ــا مســایل بخــش خصوصــی آش ــک ب ــه از نزدی ک
گفــت؛ اصنــاف بایــد  بــه مرحلــه ای از رشــد دســت پیــدا کننــد 
ــه در تصمیم گیری هــای کالن حضــور جــدی داشــته باشــند. ک

آدینــه بــا اشــاره بــه خصوصیات تشــکل های غیــر انتفاعــی، افزود؛ 
ســابقه تشــکل ها بــه قــرن ۱۲ میــالدی بــر می گــردد، در ایــران 
بیشــترین تشــکل ها  از ســوی کارگــران تشــکیل شــده اســت.وی 
ــد  ــی دارد  و می توان ــی باالی ــی تهــران توانای ــاق بازرگان ــزود؛ ات اف
ــی  ــد ول ــکل ها بکن ــه تش ــادی ب ــک زی ــوی کم ــش معن در بخ
تــوان همراهــی مــادی در آن محــدود اســت.ادینه گفــت؛ یکــی 
ــازی  ــت برندس ــرح اس ــروز مط ــه ام ــی ک ــن موصوعات از بزرگتری
ــر  ــرای مطــرح شــدن تــالش کرد .امیــن زاده مدی ــد ب اســت و بای
عامــل شــرکت صنعتــی »ویــداس« یکــی دیگــر از کســانی بــود 
کــه در ایــن هم اندیشــی گفــت؛ بــرای پیشــرفت نیــاز بــه اعتمــاد 
ســازی اســت کــه بــه وجــود آمــدن آن تنهــا بــا همراهــی ممکــن 
خواهــد بــود.وی در ادامــه افــزود؛ بایــد تــالش کــرد تــا مشــکالت 
ــا  ــر از م ــت را بهت ــتگان وضعی ــود، گدش ــته ش ــر راه برداش از س
ــران  ــرد؛ ای ــح ک ــن زاده تصری ــی کردند.امی ــت م ــد و مدیری رص
کشــوری اســت کــه در منطقــه در زمینه هــای سیاســی و اقتصــاد 
ی و صنعتــی حرف هــای زیــادی بــرای گفتــن دارد.وی افــزود؛ بــا 
بحرانــی  کــه در مدیریــت وجــود دارد نمی تــوان مشــکالت را رفع 
کــرد بــه اعتقــاد مــن بایــد بحــران را بــا ریاضی داانــان به اشــتراک 
گذاشــت زیــرا حــل مســاله تنهــا بــا ریاضیــات ممکــن می شــود.

وی تبعیــض را بســیار آزار دهنــده دانســت و گفــت؛ تبعیــض در 
ــل  فضــای کســب و کار آسیب رســان اســت.امین زاده نقــش عام
انســانی را تعیین کننــده دانســت و گفــت؛ همگامــی و همراهــی 
فکــری باعــث پیشــرفت امــور اســت، مفایســه هزینه هــای تمــام 
شــده در ایــران و دیگــر کشــورها ابــداً ممکــن نیســت.حمیدرضا 
ــی  ــی تشــکل های صنف ــی هماهنگ ــورای عال ــس ش ــیفی رئی س
کشــور نیــز گفــت؛ بخــش خصوصــی در ایــران همیشــه همــراه 
ــواره  ــا و هم ــدون آنه ــا و چــه ب ــا حکومت ه ــوده چــه ب ــردم ب م
ــزود؛  ــت.وی اف ــوده اس ــور ب ــرمایه گذاری در کش ــراول س پیش ق
مــا همیشــه در ایــن ســرزمین هســتیم چهسیاســیون باشــند چه 
نباشند.ســیفی تصربــح کــرد؛ چــرا همیشــه بایــد منتطــر بــود تــا 
ــودار  ــت جل ــد دول یکــی کارهــا را انجــام دهــد؟ چراهمیشــه بای
باشــد؟وی گفــت؛ ۴ رکــن کارفرمایــی در کشــور وجــود دارد کــه 
پارلمــان بخــش خصوصــی بایــد بــه تقویــت آنهــا بپردازد.ســیفی 
ــد و  ــه خودبیای ــا حــوزه خصوصــی ب ــت؛ دوران آن رســیده ت گف

از طرفیت هــا درســت و بــه جــا اســتفاده کنــد.وی تاکیــد کــرد: 
بخــش خصوصــی بایــد نســبت بــه اصــالح خــود اقــدام کنــد و 
نــگاه مدیریتــی جدیــد را جایگزیــن سیســتم ســنتی کند.ســیفی 
بــا اشــاره بــه نیــاز دولــت بــه بخــش خصوصیــی گفــت؛ بایــد این 
ــگ اقتصــادی هســتیم.حضرتی  ــا در جن ــه، م ــاور داشــت ک را ب
ــی  ــکاری و مهندس ــرکت پیمان ــن ش ــره انجم ــس هیئت مدی رئی
نفــت،گاز و پتروشــیمی، یکــی دیگــر از ســخنرانانی بــود که گفت: 
اتــاق بازرگانــی نقــش بــی بدیلــی در بهبــود فصــای کســب و کار 
دارد.وی در ادامــه افــزود: طرفیت هــای اتــاق بازرگانــی بســیار بــاال 
اســت و اقدامــات خوبــی نیــز تاکنــون در بهبــود فصــای کســب و 
کار بــه انجــام رســانده اســت.حضرتی تصریــح کــرد: تجربه نشــان 
داده کــه هــر بــار کار مطالعانــی خوبــی صــورت گرفتــه، مباحــث 
مــدون توانســته بــه قانــون شــدن نزدیــک شــود.وی تاکیــد کــرد: 
انجمن هــای صنعتــی بــازوان تخصصــی اتاق هــای بازرگانــی 
هســتند.بیژن ســعیدآبادی رئیــس هیئت مدیــره شــرکت بــام نیــز 
در ادامــه ایــن همایــش، گفــت: بخــش خصوصــی بایــد امادگــی 
ایــن را پیــدا کنــد کــه امــروز بــا کاهــش شــدید قیمــت نفــت  و 
ــی ایفــا کنــد امــا  ــه خوب ــت، نقــش خــود را ب ــا دول در تعامــل ب
ــور  ــر در کش ــال حاص ــیل در ح ــن پتانس ــد ای ــر می رس ــه نط ب
ــی  ــش خصوص ــئولیت پذیری بخ ــزود: مس ــدارد.وی اف ــود ن وج
بایــد مــورد اعتمــاد مــردم و دولــت باشــد.در پایــان ایــن جلســه 
هم اندیشــی تعــدادی از کارشناســان بــه ســواالت حضــار پاســخ 
ــداد  ــن جلســه تع ــوز در ای ــن نی ــگار تی ــزارش خبرن ــه گ دادند.ب
زیادیــز فعــاالن بخــش خصوصــی حضــور داشــتند کــه بــه اتفــاق 
بــه »مــا« شــدن بــرای رســیدن بــه اهــداف پارلمــان خصوصــی 

تاکیــد کردنــد .
ــت؛  ــه گف ــدای جلس ــی در ابت ــن هم اندیش ــر ای ــه دبی داود آدین
ــه ایــن نشســت دعــوت شــدند کــه از  تعــدادی از تشــکل هــا ب
ــد.وی گفــت؛  ــا مســایل بخــش خصوصــی آشــنا بودن ــک ب نزدی
اصنــاف بایــد  بــه مرحلــه ای از رشــد دســت پیــدا کننــد کــه در 
ــند.آدینه  ــته باش ــدی داش ــور ج ــای کالن حض تصمیم گیری ه
ــزود؛  ــی، اف ــر انتفاع ــکل های غی ــات تش ــه خصوصی ــاره ب ــا اش ب
ســابقه تشــکل ها بــه قــرن ۱۲ میــالدی بــر می گــردد، در ایــران 
بیشــترین تشــکل ها  از ســوی کارگــران تشــکیل شــده اســت.وی 
ــد  ــی دارد  و می توان ــی باالی ــی تهــران توانای ــاق بازرگان ــزود؛ ات اف
ــی  ــد ول ــکل ها بکن ــه تش ــادی ب ــک زی ــوی کم ــش معن در بخ
تــوان همراهــی مــادی در آن محــدود اســت.ادینه گفــت؛ یکــی از 
بزرگتریــن موصوعاتــی کــه امــروز مطرح اســت برندســازی اســت 
و بایــد بــرای مطــرح شــدن تــالش کرد .امیــن زاده مدیــر عامــل 
شــرکت صنعتــی »ویــداس« یکــی دیگــر از کســانی بــود کــه در 
ایــن هم اندیشــی گفــت؛ بــرای پیشــرفت نیــاز بــه اعتمــاد ســازی 
اســت کــه بــه وجــود آمــدن آن تنهــا بــا همراهــی ممکــن خواهد 
بــود.وی در ادامــه افــزود؛ بایــد تــالش کــرد تــا مشــکالت از ســر 
ــا رصــد و  ــر از م راهبرداشــته شــود، گدشــتگان وضعیــت را بهت
ــران کشــوری  ــح کــرد؛ ای ــن زاده تصری ــت مــی کردند.امی مدیری
ــاد ی و  ــی و اقتص ــای سیاس ــه در زمینه ه ــه در منطق ــت ک اس
ــا  ــزود؛ ب ــن دارد.وی اف ــرای گفت ــادی ب ــای زی ــی حرف ه صنعت
ــکالت را  ــوان مش ــود دارد نمی ت ــت وج ــه در مدیری ــی  ک بحران
رفــع کــرد بــه اعتقــاد مــن بایــد بحــران را بــا ریاضی داانــان بــه 
اشــتراک گذاشــت زیــرا حــل مســاله تنهــا بــا ریاضیــات ممکــن 
ــت؛  ــت و گف ــده دانس ــیار آزار دهن ــض را بس ــود.وی تبعی می ش

ــت. ــان اس ــب و کار آسیب رس ــای کس ــض در ض تبعی
امیــن زاده نقــش عامــل انســانی را تعیین کننــده دانســت و 
گفــت؛ همگامــی و همراهــی فکــری باعــث پیشــرفت امور اســت، 
مفایســه هزینه هــای تمــام شــده در ایــران و دیگــر کشــورها ابــداً 

هویت در 
ساخت و ساز

دومیــن همایــش هم اندیشــی تشــکل های 
ــی  ــاق بازرگان ــا ات ــل ب ــرای تعام ــو ب ــم  س ه
تهــران برگــزار شــد.به گــزارش خبرنــگار تین نیــوز در 
ایــن جلســه تعــداد زیــادی از فعــاالن بخــش خصوصی 
حضــور داشــتند کــه بــه اتفــاق بــه »مــا« شــدن بــرای 
رســیدن بــه اهــداف پارلمــان خصوصــی تاکیــد کردند .
داود آدینــه دبیــر ایــن هم اندیشــی در ابتــدای جلســه 
گفــت؛ تعــدادی از تشــکل هــا بــه ایــن نشســت دعوت 
ــی  ــش خصوص ــایل بخ ــا مس ــک ب ــه از نزدی ــدند ک ش

آشنا بودند.

 مهندس مهدی محمدی
 یادداشت

مدیر روابط عمومی سازمان مهندسی

   دومین همایش هم اندیشی 
تشکل های هم  سو برای تعامل با اتاق 
بازرگانی تهران برگزار شد.به گزارش 
خبرنگار تین نیوز در این جلسه تعداد 

زیادی از فعاالن بخش خصوصی حضور داشتند 
که به اتفاق به »ما« شدن برای رسیدن به 

اهداف پارلمان خصوصی تاکید کردند .داود آدینه 
دبیر این هم اندیشی در ابتدای جلسه گفت؛ 
تعدادی از تشکل ها به این نشست دعوت 

شدند که از نزدیک با مسایل بخش خصوصی 
آشنا بودند.
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ممکــن نیســت.حمیدرضا ســیفی رئیس شــورای عالــی هماهنگی 
ــی در  ــش خصوص ــت؛ بخ ــز گف ــور نی ــی کش ــکل های صنف تش
ــا حکومت هــا و چــه  ــوده چــه ب ــران همیشــه همــراه مــردم ب ای
ــور  ــرمایه گذاری در کش ــراول س ــواره پیش ق ــا و هم ــدون آنه ب
ــوده اســت.وی افــزود؛ مــا همیشــه در ایــن ســرزمین هســتیم  ب
چــه سیاســیون باشــند چــه نباشند.ســیفی تصربــح کــرد؛ 
ــا یکیکارهــا را انجــام دهــد؟  ــود ت ــد منتطــر ب چــرا همیشــه بای
ــن  ــت؛ ۴ رک ــد؟وی گف ــودار باش ــت جل ــد دول ــه بای چراهمیش
ــه پارلمانبخــش خصوصــی  ــی در کشــور وجــود دارد ک کارفرمای
ــه تقویــت آنهــا بپردازد.ســیفی گفــت؛ دوران آن رســیده  ــد ب بای
ــد و از طرفیت هــا درســت و  ــه خــود بیای ــا حــوزه خصوصــی ب ت
بــه جــا اســتفاده کنــد.وی تاکیــد کــرد: بخــش خصوصــی بایــد 
نســبت بــه اصــالح خــود اقــدام کنــد و نــگاه مدیریتــی جدیــد را 
جایگزیــن سیســتم ســنتی کند.ســیفی بــا اشــاره بــه نیــاز دولــت 
بــه بخــش خصوصیــی گفــت؛ باید ایــن را بــاور داشــت که، مــا در 
جنــگ اقتصــادی هســتیم.حضرتی رئیــس هیئت مدیــره انجمــن 
ــکاری و مهندســی نفــت،گاز و پتروشــیمی، یکــی  شــرکت پیمان
دیگــر از ســخنرانانی بــود کــه گفــت: اتــاق بازرگانــی نقــش بــی 
بدیلــی در بهبــود فصــای کســب و کار دارد.وی در ادامــه افــزود: 
طرفیت هــای اتــاق بازرگانــی بســیار بــاال اســت و اقدامــات خوبــی 
نیــز تاکنــون در بهبــود فصــای کســب و کار بــه انجــام رســانده 

اســت.
ــار کار  ــر ب ــه ه ــان داده ک ــه نش ــرد: تجرب ــح ک ــی تصری حضرت
ــته  ــدون توانس ــث م ــه، مباح ــورت گرفت ــی ص ــی خوب مطالعان
ــای  ــرد: انجمن ه ــد ک ــود.وی تاکی ــک ش ــون شــدن نزدی ــه قان ب

ــتند. ــی هس ــای بازرگان ــی اتاق ه ــازوان تخصص ــی ب صنعت
ــز در  ــام نی ــرکت ب ــره ش ــس هیئت مدی ــعیدآبادی رئی ــژن س بی
ادامــه ایــن همایــش، گفــت: بخــش خصوصــی بایــد امادگــی این 
ــا کاهــش شــدید قیمــت نفــت  و در  را پیــدا کنــد کــه امــروز ب
تعامــل بــا دولــت، نقــش خــود را بــه خوبــی ایفــا کنــد امــا بــه 
نطــر می رســد ایــن پتانســیل در حــال حاصــر در کشــور وجــود 
نــدارد.وی افــزود: مســئولیت پذیری بخــش خصوصــی بایــد مــورد 

اعتمــاد مــردم و دولــت باشــد.
ــه  ــدادی از کارشناســان ب ــن جلســه هم اندیشــی تع ــان ای در پای
ســواالت حضــار پاســخ دادند.بــه گــزارش خبرنــگار تیــن نیــوز در 
ایــن جلســه تعــداد زیــادی از فعــاالن بخــش خصوصــی حضــور 
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــدن ب ــا« ش ــه »م ــاق ب ــه اتف ــه ب ــتند ک داش

ــد . اهــداف پارلمــان خصوصــی تاکیــد کردن
امیــن زاده تصریــح کــرد؛ ایــران کشــوری اســت کــه در منطقــه 
در زمینه هــای سیاســی و اقتصــاد ی و صنعتــی حرف هــای 
زیــادی بــرای گفتــن دارد.وی افــزود؛ بــا بحرانــی  کــه در مدیریت 
ــن  ــاد م ــه اعتق ــرد ب ــع ک ــوان مشــکالت را رف وجــود دارد نمی ت
ــرا  ــت زی ــتراک گذاش ــه اش ــان ب ــا ریاضی داان ــران را ب ــد بح بای
ــات ممکــن می شــود.وی تبعیــض  ــا ریاضی ــا ب حــل مســاله تنه
را بســیار آزار دهنــده دانســت و گفــت؛ تبعیــض در فضــای 
کســب و کار آسیب رســان اســت.امین زاده نقــش عامــل انســانی 
را تعیین کننــده دانســت و گفــت؛ همگامــی و همراهــی فکــری 
باعــث پیشــرفت امــور اســت، مفایســه هزینه هــای تمــام شــده 
در ایــران و دیگــر کشــورها ابــداً ممکــن نیســت.حمیدرضا ســیفی 
رئیــس شــورای عالــی هماهنگــی تشــکل های صنفــی کشــور نیز 
گفــت؛ بخــش خصوصــی در ایــران همیشــه همــراه مــردم بــوده 
ــراول  ــواره پیش ق ــا و هم ــدون آنه ــه ب ــا و چ ــا حکومت ه ــه ب چ
ســرمایه گذاری در کشــور بــوده اســت.وی افــزود؛ مــا همیشــه در 
ایــن ســرزمین هســتیم چه سیاســیون باشــند چه نباشند.ســیفی 
تصربــح کــرد؛ چــرا همیشــه بایــد منتطــر بــود تــا یکــی کارهــا را 
انجــام دهــد؟ چراهمیشــه بایــد دولــت جلــودار باشــد؟وی گفــت؛ 
ــش  ــه پارلمانبخ ــود دارد ک ــور وج ــی در کش ــن کارفرمای ۴ رک
ــت؛ دوران  ــا بپردازد.ســیفی گف ــت آنه ــه تقوی ــد ب خصوصــی بای
آن رســیده تــا حــوزه خصوصــی بــه خــود بیایــد و از طرفیت هــا 
درســت و بــه جــا اســتفاده کنــد.وی تاکیــد کرد: بخــش خصوصی 
ــی  ــگاه مدیریت ــد و ن ــدام کن ــود اق ــالح خ ــه اص ــبت ب ــد نس بای
جدیــد را جایگزیــن سیســتم ســنتی کنــد.داود آدینــه دبیــر ایــن 
هم اندیشــی در ابتــدای جلســه گفــت؛ تعــدادی از تشــکل هــا بــه 
ــا مســایل بخــش  ایــن نشســت دعــوت شــدند کــه از نزدیــک ب
خصوصــی آشــنا بودنــد.وی گفــت؛ اصنــاف بایــد  بــه مرحلــه ای 
ــای کالن  ــه در تصمیم گیری ه ــد ک ــدا کنن ــت پی ــد دس از رش
ــات  ــه خصوصی ــا اشــاره ب حضــور جــدی داشــته باشــند.آدینه ب
ــرن  ــه ق ــکل ها ب ــابقه تش ــزود؛ س ــی، اف ــر انتفاع ــکل های غی تش
ــکل ها  از  ــترین تش ــران بیش ــردد، در ای ــر می گ ــالدی ب ۱۲ می
ســوی کارگــران تشــکیل شــده اســت.وی افــزود؛ اتــاق بازرگانــی 
تهــران توانایــی باالیــی دارد  و می توانــد در بخــش معنــوی کمک 
ــوان همراهــی مــادی در آن  ــی ت ــه تشــکل ها بکنــد ول ــادی ب زی
محــدود اســت.ادینه گفــت؛ یکــی از بزرگتریــن موصوعاتــی کــه 
امــروز مطــرح اســت برندســازی اســت و بایــد بــرای مطرح شــدن 
تــالش کرد .امیــن زاده مدیــر عامــل شــرکت صنعتــی »ویــداس« 
ــت؛  ــی گف ــن هم اندیش ــه در ای ــود ک ــانی ب ــر از کس ــی دیگ یک
ــه وجــود  ــه اعتمــاد ســازی اســت کــه ب ــرای پیشــرفت نیــاز ب ب
ــا همراهــی ممکــن خواهــد بــود.وی در ادامــه  آمــدن آن تنهــا ب
افــزود؛ بایــد تــالش کــرد تــا مشــکالت از ســر راه برداشــته شــود، 
گدشــتگان وضعیــت را بهتــر از مــا رصــد و مدیریــت مــی کردنــد.

امیــن زاده تصریــح کــرد؛ ایــران کشــوری اســت کــه در منطقــه 
درزمینه هــای سیاســی و اقتصــاد ی و صنعتــی حرف هــای 
زیــادی بــرای گفتــن دارد.وی افــزود؛ بــا بحرانــی  کــه در مدیریت 
ــن  ــاد م ــه اعتق ــرد ب ــع ک ــوان مشــکالت را رف وجــود دارد نمی ت
بایــد بحــران را بــا ریاضی داانــان بــه اشــتراک گذاشــت زیــرا حــل 
مســاله تنهــا بــا ریاضیــات ممکــن می شــود.وی تبعیــض را بســیار 
ــت؛ تبعیــض در فضــای کســب و کار  ــده دانســت و گف آزار دهن

ــت. ــان اس آسیب رس
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بــه گــزارش خبرنــگار تیــن نیــوز در ایــن جلســه تعــداد زیــادی 
از فعــاالن بخــش خصوصــی حضــور داشــتند کــه بــه اتفــاق بــه 
»مــا« شــدن بــرای رســیدن بــه اهــداف پارلمــان خصوصــی تاکید 

کردنــد .
ــت؛  ــه گف ــدای جلس ــی در ابت ــن هم اندیش ــر ای ــه دبی داود آدین
ــن نشســت دعــوت شــدند کــه از  ــه ای تعــدادی از تشــکل هــا ب
ــت؛  ــد.وی گف ــا مســایل بخــش خصوصــی آشــنا بودن ــک ب نزدی
اصنــاف بایــد  بــه مرحلــه ای از رشــد دســت پیــدا کننــد کــه در 
تصمیم گیری هــای کالن حضــور جــدی داشــته باشــند.آدینه 
ــزود؛  ــی، اف ــر انتفاع ــکل های غی ــات تش ــه خصوصی ــاره ب ــا اش ب
ســابقه تشــکل ها بــه قــرن ۱۲ میــالدی بــر می گــردد، در ایــران 
بیشــترین تشــکل ها  از ســوی کارگــران تشــکیل شــده اســت.وی 
ــد  ــی دارد  و می توان ــی باالی ــران توانای ــی ته ــاق بازرگان ــزود؛ ات اف
ــی  ــد ول ــکل ها بکن ــه تش ــادی ب ــک زی ــوی کم ــش معن در بخ
تــوان همراهــی مــادی در آن محــدود اســت.ادینه گفــت؛ یکــی از 
بزرگتریــن موصوعاتــی کــه امــروز مطــرح اســت برندســازی اســت 
ــر عامــل  ــرای مطــرح شــدن تــالش کرد .امیــن زاده مدی ــد ب و بای
شــرکت صنعتــی »ویــداس« یکــی دیگــر از کســانی بــود کــه در 
ایــن هم اندیشــی گفــت؛ بــرای پیشــرفت نیــاز بــه اعتمــاد ســازی 
اســت کــه بــه وجــود آمــدن آن تنهــا بــا همراهــی ممکــن خواهد 
بــود.وی در ادامــه افــزود؛ بایــد تــالش کــرد تــا مشــکالت از ســر 
ــا رصــد و  ــر از م ــت را بهت راه برداشــته شــود، گدشــتگان وضعی
مدیریتمــی کردند.امیــن زاده تصریــح کــرد؛ ایــران کشــوری اســت 
کــه در منطقــه در زمینه هــای سیاســی و اقتصــاد ی و صنعتــی 
حرف هــای زیــادی بــرای گفتــن دارد.وی افــزود؛ با بحرانــی  که در 
مدیریــت وجــود دارد نمی تــوان مشــکالت را رفــع کــرد بــه اعتقاد 
ــان  ــا ریاضی داان ــران را ب ــد بح ــن بای م
بــه اشــتراک گذاشــت زیــرا حــل مســاله 
ــود.وی  ــن می ش ــا ریاضیاتممک ــا ب تنه
ــده دانســت  تبعیــض را بســیار آزار دهن
ــب و  ــای کس ــض در فض ــت؛ تبعی و گف
ــش  ــان اســت.امین زاده نق کار آسیب رس
عامــل انســانی را تعیین کننــده دانســت 
ــری  ــی فک ــی و همراه ــت؛ همگام و گف
ــور اســت، مفایســه  باعــث پیشــرفت ام
هزینه هــای تمــام شــده در ایــران و 
ــت. ــن نیس ــداً ممک ــورها اب ــر کش دیگ

حمیدرضــا ســیفی رئیــس شــورای 
ــی  ــکل های صنف ــی تش ــی هماهنگ عال
ــی  ــش خصوص ــت؛ بخ ــز گف ــور نی کش
ــوده  ــردم ب ــران همیشــه همــراه م در ای
ــراول  ــواره پیش ق ــا و هم ــدون آنه ــه ب ــا و چ ــا حکومت ه ــه ب چ
ســرمایه گذاری در کشــور بــوده اســت.وی افــزود؛ مــا همیشــه در 
ایــن ســرزمین هســتیم چه سیاســیون باشــند چه نباشند.ســیفی 
تصربــح کــرد؛ چــرا همیشــه بایــد منتطــر بــود تــا یکــی کارهــا را 
انجــام دهــد؟ چراهمیشــه بایــد دولــت جلــودار باشــد؟وی گفــت؛ 
ــی در کشــور وجــود دارد کــه پارلمــان بخــش  ۴ رکــن کارفرمای
ــت؛ دوران  ــیفی گف ــا بپردازد.س ــت آنه ــه تقوی ــد ب ــی بای خصوص
آن رســیده تــا حــوزه خصوصــی بــه خــود بیایــد و از طرفیت هــا 
درســت و بــه جــا اســتفاده کنــد.وی تاکیــد کرد: بخــش خصوصی 
بایــد نســبت بــه اصــالح خود اقــدام کنــد و نــگاه مدیریتــی جدید 
را جایگزیــن سیســتم ســنتی کند.ســیفی بــا اشــاره به نیــاز دولت 
بــه بخــش خصوصیــی گفــت؛ بایــد ایــن را بــاور داشــت که، مــا در 
جنــگ اقتصــادی هســتیم.حضرتی رئیــس هیئت مدیــره انجمــن 
ــکاری و مهندســی نفــت،گاز و پتروشــیمی، یکــی  شــرکت پیمان
دیگــر از ســخنرانانی بــود کــه گفــت: اتــاق بازرگانــی نقــش بــی 
بدیلــی در بهبــود فصــای کســب و کار دارد.وی در ادامــه افــزود: 
طرفیت هــای اتــاق بازرگانــی بســیار بــاال اســت و اقدامــات خوبــی 
ــه انجــام رســانده  نیــز تاکنــون در بهبــود فصــای کســب و کار ب
اســت.حضرتی تصریــح کــرد: تجربــه نشــان داده کــه هــر بــار کار 

ــه،  ــورت گرفت ــی ص ــی خوب مطالعان
مباحــث مــدون توانســته بــه قانــون 
شــدن نزدیــک شــود.وی تاکیــد 
ــازوان  ــی ب ــای صنعت ــرد: انجمن ه ک
بازرگانــی  اتاق هــای  تخصصــی 
ــس  ــعیدآبادی رئی ــتند.بیژن س هس
ــز در  ــام نی ــرکت ب ــره ش هیئت مدی
ادامــه ایــن همایــش، گفــت: بخــش 
خصوصــی بایــد امادگــی ایــن را پیدا 
کنــد کــه امــروز بــا کاهــش شــدید 
قیمــت نفــت  و در تعامــل بــا دولت، 
نقــش خــود را بــه خوبــی ایفــا کنــد 
امــا بــه نطــر می رســد این پتانســیل 
ــود  ــور وج ــر در کش ــال حاص در ح
ــئولیت پذیری  ــزود: مس ــدارد.ی اف ن
بخــش خصوصــی بایــد مــورد اعتماد 
مــردم و دولــت باشــد.در پایــان ایــن 
از  تعــدادی  هم اندیشــی  جلســه 
کارشناســان بــه ســواالت حضــار 
ــگار  ــزارش خبرن ــد.ه گ ــخ دادن پاس
ــداد  ــه تع ــن جلس ــوز در ای ــن نی تی
زیــادی از فعــاالن بخــش خصوصــی 
حضــور داشــتند کــه بــه اتفــاق بــه 

»مــا« شــدن بــرای رســیدن بــه اهــداف پارلمــان خصوصــی تاکید 
ــه  ــدای جلس ــی در ابت ــن هم اندیش ــر ای ــه دبی ــد .داود آدین کردن
گفــت؛ تعــدادی از تشــکل هــا بــه ایــن نشســت دعــوت شــدند که 
از نزدیــک بــا مســایل بخــش خصوصــی آشــنا بودنــد.وی گفــت؛ 
اصنــاف بایــد  بــه مرحلــه ای از رشــد دســت پیــدا کننــد کــه در 
تصمیم گیری هــای کالن حضــور جــدی داشــته باشــند.آدینه 
ــزود؛  ــی، اف ــر انتفاع ــکل های غی ــات تش ــه خصوصی ــاره ب ــا اش ب
ســابقه تشــکل ها بــه قــرن ۱۲ میــالدی بــر می گــردد، در ایــران 
بیشــترین تشــکل ها  از ســوی کارگــران تشــکیل شــده اســت.وی 
ــد  ــی دارد  و می توان ــی باالی ــران توانای ــی ته ــاق بازرگان ــزود؛ ات اف
ــی  ــد ول ــکل ها بکن ــه تش ــادی ب ــک زی ــوی کم ــش معن در بخ
ــوان همراهــی مــادی در آن محــدود اســت.ادینه گفــت؛ یکــی  ت
ــازی  ــت برندس ــرح اس ــروز مط ــه ام ــی ک ــن موصوعات از بزرگتری
ــر  ــالش کرد .امیــن زاده مدی ــرای مطــرح شــدن ت ــد ب اســت و بای
ــانی  ــر از کس ــی دیگ ــداس« یک ــی »وی ــرکت صنعت ــل ش عام
ــه  ــاز ب ــرای پیشــرفت نی ــن هم اندیشــی گفــت؛ ب ــود کــه در ای ب
اعتمــاد ســازی اســت کــه بــه وجــود آمــدن آن تنهــا بــا همراهــی 
ــا  ــود.وی در ادامــه افــزود؛ بایــد تــالش کــرد ت ممکــن خواهــد ب
مشــکالت از ســر راه برداشــته شــود، گدشــتگان وضعیــت را بهتــر 
از مــا رصــد و مدیریــت مــی کردند.امیــن زاده تصریــح کــرد؛ ایران 
کشــوری اســت کــه در منطقــه در زمینه هــای سیاســی و اقتصــاد 
ی و صنعتــی حرف هــای زیــادی بــرای گفتــن دارد.وی افــزود؛ بــا 
بحرانــی  کــه در مدیریــت وجــود دارد نمی تــوان مشــکالت را رفــع 
کــرد بــه اعتقــاد مــن بایــد بحــران را بــا ریاضی داانــان به اشــتراک 
گذاشــت زیــرا حــل مســاله تنهــا بــا ریاضیــات ممکــن می شــود.

وی تبعیــض را بســیار آزار دهنــده دانســت و گفــت؛ تبعیــض در 
ــل  ــش عام فضــای کســب و کار آسیب رســان اســت.امین زاده نق
انســانی را تعیین کننــده دانســت و گفــت؛ همگامــی و همراهــی 
فکــری باعــث پیشــرفت امــور اســت، مفایســه هزینه هــای تمــام 
شــده در ایــران و دیگــر کشــورها ابــداً ممکــن نیســت.حمیدرضا 
ــی  ــکل های صنف ــی تش ــی هماهنگ ــورای عال ــس ش ــیفی رئی س
کشــور نیــز گفــت؛ بخــش خصوصــی در ایــران همیشــه همــراه 
ــواره  ــا و هم ــدون آنه ــه ب ــا و چ ــا حکومت ه ــه ب ــوده چ ــردم ب م
ــزود؛  ــت.وی اف ــوده اس ــور ب ــرمایه گذاری در کش ــراول س پیش ق
مــا همیشــه در ایــن ســرزمین هســتیم چهسیاســیون باشــند چه 
نباشند.ســیفی تصربــح کــرد؛ چــرا همیشــه بایــد منتطــر بــود تــا 
ــودار  ــت جل ــد دول ــا را انجــام دهــد؟ چراهمیشــه بای یکــی کاره

باشــد؟وی گفــت؛ ۴ رکــن کارفرمایــی در کشــور وجــود دارد کــه 
پارلمــان بخــش خصوصــی بایــد بــه تقویــت آنهــا بپردازد.ســیفی 
ــد و  ــه خودبیای ــوزه خصوصــی ب ــا ح ــیده ت ــت؛ دوران آن رس گف
ــه جــا اســتفاده کنــد.وی تاکیــد کــرد:  از طرفیت هــا درســت و ب
ــه اصــالح خــود اقــدام کنــد و  بخــش خصوصــی بایــد نســبت ب
نــگاه مدیریتــی جدیــد را جایگزیــن سیســتم ســنتی کند.ســیفی 
بــا اشــاره بــه نیــاز دولــت بــه بخــش خصوصیــی گفــت؛ بایــد ایــن 
ــتیم.حضرتی  ــادی هس ــگ اقتص ــا در جن ــه، م ــت ک ــاور داش را ب
ــی  ــکاری و مهندس ــرکت پیمان ــن ش ــره انجم ــس هیئت مدی رئی
نفــت،گاز و پتروشــیمی، یکــی دیگــر از ســخنرانانی بود کــه گفت: 
اتــاق بازرگانــی نقــش بــی بدیلــی در بهبــود فصــای کســب و کار 
دارد.وی در ادامــه افــزود: طرفیت هــای اتــاق بازرگانــی بســیار بــاال 
اســت و اقدامــات خوبــی نیــز تاکنــون در بهبــود فصــای کســب 
ــه  ــرد: تجرب ــح ک ــت.حضرتی تصری ــانده اس ــام رس ــه انج و کار ب
ــه،  ــی صــورت گرفت ــی خوب ــار کار مطالعان نشــان داده کــه هــر ب
ــود.وی  ــک ش ــدن نزدی ــون ش ــه قان ــته ب ــدون توانس ــث م مباح
ــای  ــازوان تخصصــی اتاق ه ــی ب ــای صنعت ــرد: انجمن ه ــد ک تاکی
بازرگانــی هســتند.بیژن ســعیدآبادی رئیــس هیئت مدیره شــرکت 
بــام نیــز در ادامــه ایــن همایــش، گفــت: بخــش خصوصــی بایــد 
امادگــی ایــن را پیــدا کنــد کــه امــروز بــا کاهــش شــدید قیمــت 
نفــت  و در تعامــل بــا دولــت، نقــش خــود را بــه خوبــی ایفــا کنــد 
امــا بــه نطــر می رســد ایــن پتانســیل در حــال حاصــر در کشــور 
ــی  ــش خصوص ــئولیت پذیری بخ ــزود: مس ــدارد.وی اف ــود ن وج
بایــد مــورد اعتمــاد مــردم و دولــت باشــد.در پایــان ایــن جلســه 
ــه ســواالت حضــار پاســخ  هم اندیشــی تعــدادی از کارشناســان ب
ــداد  ــه تع ــن جلس ــوز در ای ــن نی ــگار تی ــزارش خبرن ــه گ دادند.ب
زیادیــز فعــاالن بخــش خصوصــی حضــور داشــتند کــه بــه اتفــاق 
بــه »مــا« شــدن بــرای رســیدن بــه اهــداف پارلمــان خصوصــی 

تاکیــد کردنــد .
ــت؛  ــه گف ــدای جلس ــی در ابت ــن هم اندیش ــر ای ــه دبی داود آدین
ــن نشســت دعــوت شــدند کــه از  ــه ای تعــدادی از تشــکل هــا ب
ــت؛  ــد.وی گف ــا مســایل بخــش خصوصــی آشــنا بودن ــک ب نزدی
اصنــاف بایــد  بــه مرحلــه ای از رشــد دســت پیــدا کننــد کــه در 
تصمیم گیری هــای کالن حضــور جــدی داشــته باشــند.آدینه 
ــزود؛  ــی، اف ــر انتفاع ــکل های غی ــات تش ــه خصوصی ــاره ب ــا اش ب
ســابقه تشــکل ها بــه قــرن ۱۲ میــالدی بــر می گــردد، در ایــران 
بیشــترین تشــکل ها  از ســوی کارگــران تشــکیل شــده اســت.وی 

صالحیت 
نظارت بر
 ساخت و ساز

ــاق  ــا ات ــل ب ــرای تعام ــو ب ــم  س ــکل های ه ــی تش ــش هم اندیش ــن همای دومی
ــه  ــن جلس ــوز در ای ــن نی ــگار تی ــزارش خبرن ــد.به گ ــزار ش ــران برگ ــی ته بازرگان
تعــداد زیــادی از فعــاالن بخــش خصوصــی حضــور داشــتند کــه بــه اتفــاق بــه »ما« شــدن 
ــن  ــر ای ــه دبی ــد .داود آدین ــد کردن ــی تاکی ــان خصوص ــداف پارلم ــه اه ــیدن ب ــرای رس ب
هم اندیشــی در ابتــدای جلســه گفــت؛ تعــدادی از تشــکل هــا بــه ایــن نشســت دعــوت 

شدند که از نزدیک با مسایل بخش خصوصی آشنا بودند.

   دومین همایش هم اندیشی 
تشکل های هم  سو برای تعامل با اتاق 
بازرگانی تهران برگزار شد.به گزارش 
خبرنگار تین نیوز در این جلسه تعداد 

زیادی از فعاالن بخش خصوصی حضور داشتند 
که به اتفاق به »ما« شدن برای رسیدن به 

اهداف پارلمان خصوصی تاکید کردند .داود آدینه 
دبیر این هم اندیشی در ابتدای جلسه گفت؛ 
تعدادی از تشکل ها به این نشست دعوت 

شدند که از نزدیک با مسایل بخش خصوصی 
آشنا بودند.
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ــد  ــی دارد  و می توان ــی باالی ــران توانای ــی ته ــاق بازرگان ــزود؛ ات اف
ــی  ــد ول ــکل ها بکن ــه تش ــادی ب ــک زی ــوی کم ــش معن در بخ
تــوان همراهــی مــادی در آن محــدود اســت.ادینه گفــت؛ یکــی از 
بزرگتریــن موصوعاتــی کــه امــروز مطــرح اســت برندســازی اســت 
ــر عامــل  ــرای مطــرح شــدن تــالش کرد .امیــن زاده مدی ــد ب و بای
شــرکت صنعتــی »ویــداس« یکــی دیگــر از کســانی بــود کــه در 
ایــن هم اندیشــی گفــت؛ بــرای پیشــرفت نیــاز بــه اعتمــاد ســازی 
اســت کــه بــه وجــود آمــدن آن تنهــا بــا همراهــی ممکــن خواهد 
بــود.وی در ادامــه افــزود؛ بایــد تــالش کــرد تــا مشــکالت از ســر 
ــا رصــد و  ــر از م ــت را بهت راهبرداشــته شــود، گدشــتگان وضعی
ــران کشــوری  ــرد؛ ای ــح ک ــن زاده تصری ــی کردند.امی ــت م مدیری
ــاد ی و  ــی و اقتص ــای سیاس ــه در زمینه ه ــه در منطق ــت ک اس
ــا  ــزود؛ ب ــن دارد.وی اف ــرای گفت ــادی ب ــای زی ــی حرف ه صنعت
بحرانــی  کــه در مدیریــت وجــود دارد نمی تــوان مشــکالت را رفــع 
کــرد بــه اعتقــاد مــن بایــد بحــران را بــا ریاضی داانــان به اشــتراک 
گذاشــت زیــرا حــل مســاله تنهــا بــا ریاضیــات ممکــن می شــود.

وی تبعیــض را بســیار آزار دهنــده دانســت و گفــت؛ تبعیــض در 
ــت. ــان اس ــب و کار آسیب رس ــای کس ض

امیــن زاده نقــش عامــل انســانی را تعیین کننــده دانســت و 
گفــت؛ همگامــی و همراهــی فکــری باعــث پیشــرفت امــور اســت، 
مفایســه هزینه هــای تمــام شــده در ایــران و دیگــر کشــورها ابــداً 
ممکــن نیســت.حمیدرضا ســیفی رئیس شــورای عالــی هماهنگی 
ــی در  ــش خصوص ــت؛ بخ ــز گف ــور نی ــی کش ــکل های صنف تش
ــا و چــه  ــا حکومت ه ــوده چــه ب ــردم ب ــران همیشــه همــراه م ای
ــور  ــرمایه گذاری در کش ــراول س ــواره پیش ق ــا و هم ــدون آنه ب
ــوده اســت.وی افــزود؛ مــا همیشــه در ایــن ســرزمین هســتیم  ب
چــه سیاســیون باشــند چــه نباشند.ســیفی تصربــح کــرد؛ 
ــا یکیکارهــا را انجــام دهــد؟  ــود ت ــد منتطــر ب چــرا همیشــه بای
ــن  ــت؛ ۴ رک ــد؟وی گف ــودار باش ــت جل ــد دول ــه بای چراهمیش
ــه پارلمانبخــش خصوصــی  ــی در کشــور وجــود دارد ک کارفرمای
بایــد بــه تقویــت آنهــا بپردازد.ســیفی گفــت؛ دوران آن رســیده تــا 
ــه  ــد و از طرفیت هــا درســت و ب ــه خــود بیای حــوزه خصوصــی ب
جــا اســتفاده کنــد.وی تاکیــد کــرد: بخــش خصوصی باید نســبت 
بــه اصــالح خــود اقــدام کنــد و نــگاه مدیریتــی جدیــد را جایگزین 
سیســتم ســنتی کند.ســیفی بــا اشــاره بــه نیــاز دولــت بــه بخــش 
خصوصیــی گفــت؛ بایــد ایــن را بــاور داشــت کــه، مــا در جنــگ 
اقتصــادی هســتیم.حضرتی رئیــس هیئت مدیــره انجمــن شــرکت 

ــکاری و مهندســی نفــت،گاز و پتروشــیمی، یکــی دیگــر از  پیمان
ســخنرانانی بــود کــه گفــت: اتــاق بازرگانــی نقــش بــی بدیلــی در 
بهبــود فصــای کســب و کار دارد.وی در ادامــه افــزود: طرفیت هــای 
اتــاق بازرگانــی بســیار بــاال اســت و اقدامــات خوبــی نیــز تاکنــون 

در بهبــود فصــای کســب و کار بــه انجــام رســانده اســت.
حضرتــی تصریــح کــرد: تجربه نشــان داده که هر بــار کار مطالعانی 
خوبــی صــورت گرفتــه، مباحــث مــدون توانســته بــه قانون شــدن 
ــازوان  ــی ب ــای صنعت ــرد: انجمن ه ــد ک ــود.وی تاکی ــک ش نزدی
تخصصــی اتاق هــای بازرگانــی هســتند.بیژن ســعیدآبادی رئیــس 
ــن همایــش، گفــت:  ــه ای ــز در ادام ــام نی ــره شــرکت ب هیئت مدی
بخــش خصوصــی بایــد امادگــی ایــن را پیــدا کنــد کــه امــروز بــا 
کاهــش شــدید قیمــت نفــت  و در تعامــل بــا دولــت، نقــش خــود 
را بــه خوبــی ایفــا کنــد امــا بــه نطــر می رســد ایــن پتانســیل در 
حــال حاصــر در کشــور وجــود نــدارد.وی افــزود: مســئولیت پذیری 
ــد.در  ــت باش ــردم و دول ــاد م ــورد اعتم ــد م ــش خصوصیبای بخ
ــه  ــان ب ــدادی از کارشناس ــی تع ــه هم اندیش ــن جلس ــان ای پای
ســواالت حضــار پاســخ دادند.بــه گــزارش خبرنــگار تیــن نیــوز در 
ایــن جلســه تعــداد زیــادی از فعــاالن بخــش خصوصــی حضــور 
داشــتند کــه بــه اتفــاق بــه »مــا« شــدن بــرای رســیدن بــه اهداف 
پارلمــان خصوصــی تاکیــد کردند .امیــن زاده تصریــح کــرد؛ ایــران 
کشــوری اســت کــه در منطقــه در زمینه هــای سیاســی و اقتصــاد 
ی و صنعتــی حرف هــای زیــادی بــرای گفتــن دارد.وی افــزود؛ بــا 
بحرانــی  کــه در مدیریــت وجــود دارد نمی تــوان مشــکالت را رفــع 
کــرد بــه اعتقــاد مــن بایــد بحــران را بــا ریاضی داانــان به اشــتراک 
گذاشــت زیــرا حــل مســاله تنهــا بــا ریاضیــات ممکــن می شــود.

وی تبعیــض را بســیار آزار دهنــده دانســت و گفــت؛ تبعیــض در 
ــل  ــش عام فضــای کســب و کار آسیب رســان اســت.امین زاده نق
انســانی را تعیین کننــده دانســت و گفــت؛ همگامــی و همراهــی 
فکــری باعــث پیشــرفت امــور اســت، مفایســه هزینه هــای تمــام 
شــده در ایــران و دیگــر کشــورها ابــداً ممکــن نیســت.حمیدرضا 
ــی  ــکل های صنف ــی تش ــی هماهنگ ــورای عال ــس ش ــیفی رئی س
کشــور نیــز گفــت؛ بخــش خصوصــی در ایــران همیشــه همــراه 
ــواره  ــا و هم ــدون آنه ــه ب ــا و چ ــا حکومت ه ــه ب ــوده چ ــردم ب م
ــزود؛  ــت.وی اف ــوده اس ــور ب ــرمایه گذاری در کش ــراول س پیش ق
مــا همیشــه در ایــن ســرزمین هســتیم چــه سیاســیون باشــند 
چــه نباشند.ســیفی تصربــح کــرد؛ چــرا همیشــه بایــد منتطــر بود 
تــا یکــی کارهــا را انجــام دهــد؟ چراهمیشــه بایــد دولــت جلــودار 

باشــد؟وی گفــت؛ ۴ رکــن کارفرمایــی در کشــور وجــود دارد کــه 
ــیفی  ــا بپردازد.س ــت آنه ــه تقوی ــد ب پارلمانبخــش خصوصــی بای
ــد  ــه خــود بیای ــا حــوزه خصوصــی ب ــت؛ دوران آن رســیده ت گف

ــتفاده  ــا اس ــه ج ــت و ب ــا درس و از طرفیت ه
کنــد.وی تاکیــد کــرد: بخــش خصوصــی باید 
نســبت بــه اصــالح خــود اقــدام کنــد و نــگاه 
مدیریتــی جدید را جایگزین سیســتم ســنتی 
ــن هم اندیشــی در  ــر ای ــه دبی ــد.داود آدین کن
ــکل  ــدادی از تش ــت؛ تع ــه گف ــدای جلس ابت
ــه  ــدند ک ــوت ش ــت دع ــن نشس ــه ای ــا ب ه
از نزدیــک بــا مســایل بخــش خصوصــی 
ــه  ــد  ب ــاف بای ــت؛ اصن ــد.وی گف ــنا بودن آش
ــه  ــد ک ــدا کنن ــه ای از رشــد دســت پی مرحل
در تصمیم گیری هــای کالن حضــور جــدی 
داشــته باشــند.آدینه بــا اشــاره بــه خصوصیات 
ــابقه  ــزود؛ س ــی، اف ــر انتفاع ــکل های غی تش
بــر  میــالدی   ۱۲ قــرن  بــه  تشــکل ها 
می گــردد، در ایــران بیشــترین تشــکل ها  
از ســوی کارگــران تشــکیل شــده اســت.وی 
افــزود؛ اتــاق بازرگانــی تهــران توانایــی باالیــی 

دارد  و می توانــد در بخــش معنــوی کمــک زیــادی بــه تشــکل ها 
ــت.ادینه  ــدود اس ــادی در آن مح ــی م ــوان همراه ــی ت ــد ول بکن
گفــت؛ یکــی از بزرگتریــن موصوعاتــی کــه امــروز مطــرح اســت 
برندســازی اســت و بایــد برای مطرح شــدن تــالش کرد .امیــن زاده 
مدیــر عامــل شــرکت صنعتــی »ویــداس« یکــی دیگــر از کســانی 
ــه  ــاز ب ــرای پیشــرفت نی ــن هم اندیشــی گفــت؛ ب ــود کــه در ای ب
اعتمــاد ســازی اســت کــه بــه وجــود آمــدن آن تنهــا بــا همراهــی 
ــا  ــود.وی در ادامــه افــزود؛ بایــد تــالش کــرد ت ممکــن خواهــد ب
مشــکالت از ســر راه برداشــته شــود، گدشــتگان وضعیــت را بهتــر 
از مــا رصــد و مدیریــت مــی کردند.امیــن زاده تصریــح کــرد؛ ایران 
کشــوری اســت کــه در منطقــه درزمینه هــای سیاســی و اقتصــاد 
ــزود؛  ــن دارد.وی اف ــرای گفت ــادی ب ــای زی ــی حرف ه ی و صنعت
ــکالت  ــوان مش ــود دارد نمی ت ــت وج ــه در مدیری ــی  ک ــا بحران ب
ــان  ــا ریاضی داان ــد بحــران را ب ــن بای ــاد م ــه اعتق ــرد ب ــع ک را رف
ــات  ــا ریاضی ــا ب ــاله تنه ــل مس ــرا ح ــت زی ــتراک گذاش ــه اش ب
ــت و  ــده دانس ــیار آزار دهن ــض را بس ــود.وی تبعی ــن می ش ممک
ــت. ــان اس ــب و کار آسیب رس ــای کس ــض در فض ــت؛ تبعی گف

   دومین همایش هم اندیشی 
تشکل های هم  سو برای تعامل با 

اتاق بازرگانی تهران برگزار شد.به 
گزارش خبرنگار تین نیوز در این 

جلسه تعداد زیادی از فعاالن بخش 
خصوصی حضور داشتند که به اتفاق به 

»ما« شدن برای رسیدن به اهداف پارلمان 
خصوصی تاکید کردند .داود آدینه دبیر این 

هم اندیشی در ابتدای جلسه گفت؛ تعدادی 
از تشکل ها به این نشست دعوت شدند 
که از نزدیک با مسایل بخش خصوصی 

آشنا بودند.
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ــه  ــرپل ذهاب ک ــهر س ــه و ش ــه ازگل ــاه در منطق ــه کرمانش زلزل
ــرز  ــی م ــه در نزدیک ــلی در دو نقط ــت گس ــر فعالی ــت تاثی تح
ــه( رخ  ــهر حلبچ ــری ش ــدوده ۳۲کیلومت ــراق )در مح ــران و ع ای
ــه تنهــا در ۱۵اســتان دیگــر شــامل کردســتان،  داد و همزمــان ن
ــدان،  ــان، هم ــان، زنج ــزی، اصفه ــتان، مرک ــران، لرس ــالم، ته ای
ــی،  ــان غرب ــرقی، آذربایج ــان ش ــاری، آذربایج چهارمحال وبختی
اردبیــل، بوشــهر، خوزســتان و هرمــزگان حــس شــد، بلکــه عــالوه 
بــر عــراق و ایــران بخش هایــی از هشــت کشــور منطقــه شــامل 
ــر،  ــتان، قط ــتان، عربس ــان، گرجس ــتان، آذربایج ــت، ارمنس کوی
بحریــن و لبنــان نیــز بــه واســطه فعــال شــدن ایــن گســل لرزیــد.

کــه  حالــی  در  میــان،  ایــن  در 
شــهروندان تهرانــی بــه عنــوان ســاکنان 
پرمخاطره تریــن شــهر کشــور بــه لحــاظ 
ــای  ــی در هفته ه ــه احتمال ــات زلزل تلف
ســپری شــده از زلزلــه ۲۱ آبان مــاه 
ــرای  ــک ب ــز کم ــه تجهی ــاه ب کرمانش
ــه زده اشــتغال  ــه مناطــق زلزل ارســال ب
ــس از  ــه پ ــد هفت ــا چن ــتند، تنه داش
ایــن رخــداد، بــا زلزلــه دیگــری در خانه 

ــدند.  ــرو ش ــود روب خ
در آخریــن دقایــق ۲۹ آذر مــاه ۹6 یعنی 
ــه  ــس از اینک ــه پ ــش هفت ــر از ش کمت
ســاکنان غــرب کشــور لرزیدنــد، تهــران 
نیــز تحــت تاثیــر فعــال شــدن گســل ماهدشــت_جنوب کــرج و 
ــت  ــدوده مالرد_مشکین دش ــتری در مح ــه ۵/۲ ریش ــوع زلزل وق

لرزیــد و خــواب را از چشــم شــهروندان تهرانــی ربــود.
از پس لرزه هــای کمتــر از ســه ریشــتری در یــک هفتــه پــس از 
زلزلــه مــالرد کــه بگذریــم، فعــال شــدن گســل اشــتهارد در غرب 
ــاه، پایتخت نشــینان  ــز در ســاعات اولیــه ششــم دی م کشــور نی
ــاره  ــد، دوب ــر می بردن ــواب به س ــه درخ ــی ک ــار در اوقات ــن ب را ای
ــر از  ــه ۴/۲ ریشــتر و ضعیف ت ــن زلزل ــزرگای ای ــد. اگرچــه ب لرزان
زلزلــه قبلــی بــود،  امــا موجــب شــد فرضیــه وقــوع زلزلــه احتمالی 
در تهــران بیــش از گذشــته جــدی شــود. ایــن در حالــی اســت 
ــان  ــور جه ــن کش ــه در زلزله خیزتری ــا ک ــاور ژاپنی ه ــه ب ــه ب ک
ــه  ــه منزل ــد، ب ــه رخ می ده ــه ای ک ــر زلزل ــد، ه ــی می کنن زندگ
مانــوری بــرای امــداد و نجــات در زلزله هــای دیگــر اســت و تنهــا 
در صورتــی کــه ایــن نــگاه حاکــم میــان مــردم و مدیــران بحــران 
حاکــم باشــد، می تــوان امیــدوار بــود کــه تلفــات زلزله هــا در هــر 
نوبــت نســبت بــه نوبــت قبــل کاهــش یابــد. در ایــن میــان نگاهی 
بــه کارنامــه آواربــرداری، امدادرســانی و اســکان در جریــان زلزلــه 
کرمانشــاه می توانــد تصویــری از میــزان آمادگــی احتمالــی بــرای 
مدیریــت بحــران در صــورت وقــوع زلزلــه بــا شــدت بــاال در تهران 
ــاره آن بســیار گــرم شــده  ــازار شــایعات درب را کــه ایــن روزهــا ب

اســت، بــه نمایــش بگــذارد.

امدادرســانی  جزییــات 
در زمــان طالیــی پــس از 

ــه حادث

زلزلــه کرمانشــاه ۲۱ آبــان ماه 
در ســاعت ۲۱:۴8 دقیقــه رخ 
داد امــا از آنجــا کــه از حــدود 
پیش لرزه هــای   ۲۱ ســاعت 

ایــن زلــزه آغــاز شــد کهبزرگتریــن آنهــا ۵/۴ ریشــتر ثبــت شــده 
اســت، مــردم هوشــیار شــدند و خــود را بــرای واکنــش احتمالــی 

در برابــر زلزلــه آمــاده کردنــد. 
بــه ایــن ترتیــب آمادگــی مــردم ســبب شــد خســارات ایــن زلزلــه 
در مقایســه بــا زلزله هــای بــزرگ دیگــر در کشــور، تلفــات جانــی 

نســبتا کمتری داشــته باشــد. 
ــر اعــالم  ــه کرمانشــاه ۵۷۴ نف ــات زلزل ــن حــال شــمار تلف ــا ای ب
شــد و حــدود ۹ هــزار و ۴۰۰ نفــر نیــز مصــدوم و ۷۰ هــزار نفــر 
بی خانمــان شــدند. ایــن زلزلــه بــه تخریــب بخش هــای وســیعی 
از ۵۲6 روســتا و 8 شــهر منجــر شــد و پهنــه عملیات امدادرســانی 

در جریــان ایــن حادثــه وســعت قابــل توجهــی داشــت.
برابــر اعــالم پژوهشــکده مدیریــت خطرپذیری و بحران پژوهشــگاه 
بین المللــی زلزلــه، زمــان طالیــی بــرای نجــات آســیب دیدگان در 
زلزلــه ۲۴ تــا حداکثــر ۷۲ ســاعت پــس از وقــوع حادثــه اســت. 
بازدیــد تیــم آژانــس همکاری هــای بین المللــی ژاپــن )جایــکا( از 
مناطــق زلزلــه زده غــرب کشــور، یــک مــاه پــس از وقــوع حادثــه و 
ارزیابــی آنهــا از گزارش هــای ارائــه شــده در ایــن رابطــه، حکایــت 
از آن دارد کــه ایــران در امــر آواربــرداری و امدادرســانی نمــره قابل 

قبولــی اخــذ کــرده اســت
ای گوتــو، مدیــر بخــش کاهــش مخاطــرات مرتبــط بــا ســوانح در 
دفتــر مرکــزی جایــکا در توکیــو کــه بــه نمایندگــی از تیــم ژاپنی 
ــای  ــرد، واکنش ه ــریح ک ــد را تش ــن بازدی ــود از ای ــای خ یافته ه
اولیــه بــه بحــران را مطلــوب ارزیابــی کــرد و گفــت: عــالوه بــر آغاز 
ــریان های  ــوری ش ــازی ف ــات، بازس ــداد و نج ــات ام ــوری عملی ف
حیاتــی شــام شــبکه معابــر کلیــدی بــرای نقــل و انتقــاالت، طــی 

۴8 ســاعت پــس از وقــوع زلزلــه احیــا و بازســازی شــد. 
ــان صــورت  ــن زم ــز در کوتاه تری ــادر نی اســکان اضطــراری در چ

گرفــت.
گزارش هــا از جزییــات امدادرســانی بــه مناطــق زلزلــه زده حاکــی 
ــر اســت،  ــن ام ــپاه در ای ــش و س ــر، ارت ــالل احم از مشــارکت ه
ــن نهادهــا و در راس آنهــا  ــدون کمــک شــهروندان، ای هرچنــد ب
هــالل احمــر کــه مســوولیت مســتقیم تامیــن اقــالم ضــروری در 
ایــن شــرایط را داشــته اســت، از عهــده توزیــع »چــادر« بــه تعــداد 

ــد.  ــر نمی آم ــی ب کاف
در عیــن حــال انتقاداتــی نیــز بــه نحــوه توزیــع اقــالم ضــروری بــه 

ویــژه چــادر میــان زلزلــه زدگان وجود داشــت. 

سازمان دهی نه چندان مطلوب 
عملیــات امــداد و نجــات بــه کمــک ماشــین آالت وارد شــده بــه 
کشــور از همــان دقایــق اولیــه آغــاز شــد و در همــان زمــان طالیی 
ــا توجــه  ــه اتمــام رســید، امــا شــمار ماشــین آالت وارد شــده ب ب
بــه ضــرورت تســریع در آوار بــرداری بــه تدریــج افزایــش یافــت 
و در پایــان هفتــه اول بــه حــدود ۱۰۰۰ دســتگاه رســید تــا کار 
بــا ســرعت بیشــتری پیــش بــرود. در کمتــر از ۱۲ ســاعت اولیــه 
ــش 8۵  ــز پوش ــانی و نی ــبکه برق رس ــدی ش ــش ۷۰ درص پوش
درصــدی شــبکه مخابــرات برقــرار شــد و بخش هــای باقی مانــده 

نیــز در ادامــه بــه تدریــج ترمیــم شــدند.
آن گونــه کــه شــاهین فتحــی، معــاون عملیــات ســازمان امــداد و 
نجــات جمعیــت هــالل احمــر گــزارش داده اســت، ظــرف کمتر از 
۴8 ســاعت پــس از وقــوع زلزلــه کرماشــناه، »آواربــرداری ســبک« 
بــرای دسترســی بــه مصدومــان حادثــه پایــان یافــت و فاز اســکان 
و تغذیــه اضطــراری نیــز در پایــان روز دوم پــس از حادثــه تکمیــل 
شــد. در حــوزه اســکان و تغذیــه اضطــراری نیــز ابتــدا ســعی شــد 
بــا ایجــاد ســرپناه نیــاز آســب دیدگان رفــع شــود. در ایــن زمینــه 
ــو و ۱8۵  ــه پت ــزار تخت ــادر، ۲۰ ه ــه چ ــزار تخت ــر ۱۰ ه ــغ ب بال
هــزار کنســروجات توزیــع شــد، امــا بــا توجــه بــه وســعت منطقــه 
حادثــه و گســترده بــودن جمعیــت ســاکن در منطقــه و جمعیــت 
تحــت تاثیــر آن، نیــاز بیشــتری رصــد شــد کــه در ســاعات بعدی 
از طریــق بالگردهــای پشــتیبان ایــن نیــاز تــا حــد قابــل قبــول 
برطــرف شــد. اگرچــه بــرای کلیــه افــراد بی خانمــان ایــن زلزلــه 
ــرای  ــا ب ــه اضطــراری فراهــم شــد، ام تســهیالت اســکان و تغذی
ســامان دادن خانواده هــا در کنــار یکدیگــر، بــه چادرهــای بســیار 
بیشــتری نیــاز بــود و بــه همیــن خاطــر موضــوع تامیــن ۳۰ هــزار 
تختــه چــادر دیگــر نیــز در دســتور کار هــالل احمــر قــرار گرفــت.

در حــال حاضــر نیــز شــمار کانکس هــای توزیــع شــده در مناطــق 
ــق  ــا در مناط ــه عمدت ــت ک ــتگاه اس ــر از ۴۰۰۰ دس ــه کمت زلزل
ــده  ــع ش ــد، توزی ــده بودن ــب ش ــی تخری ــه کل ــه ب ــتایی ک روس
ــرودت  ــیب دیده و ب ــق آس ــعت مناط ــود وس ــن وج ــا ای ــت. ب اس
هــوا ضــرورت تســریع در تامیــن کانکس هــای بیشــتر را نشــان 
ــاز شــهری در شــهرهای  ــه دلیــل وجــود فضاهــای ب می دهــد. ب
زلزلــه زده عملیــات اســکان موقــت زلزلــه زدگان بــا مشــکل خاصی 
ــکان  ــن ام ــل وجــود ای ــه دلی ــان ب همــراه نشــد و بســیاری از آن
ــود  ــکونی خ ــای مس ــی از واحده ــه کم ــه فاصل ــدند ب ــق ش موف

ــوند. ــاکن ش ــت س ــور موق به ط

زمان طالیی 
زمین لرزه کرمانشاه 
چگونه گذشت؟

درس هایی از 
آزمون زلزله 
در غرب کشور

ــرب  ــتر در غ ــزرگای 7/2 ریش ــا ب ــابقه ب ــب و بی س ــرزه مهی ــوع زمین ل وق
کشــور پــس از گذشــت 13 ســال از زلزلــه پرتلفــات بــم، بــه مثابــه فریــاد یــا 
ــا صــدای ناگهانــی خــود، خــواب آســوده را از چشــم مــردم و  زنــگ خطــری کــه ب
مســووالن گرفــت و ســبب شــد یک بــار دیگــر موضــوع میــزان تــاب آوری شــهرها 
در برابــر بحران هــای ناشــی از حــوادث طبیعــی مــورد توجــه قــرار بگیرد و مشــکالتی 
ــه زده  کــه در زمینــه امدادرســانی، خدمات رســانی، اســکان و بازســازی مناطــق زلزل

وجود دارد، به همگان یادآوری شود. 

  به باور ژاپنی ها که در زلزله خیزترین 
کشور جهان زندگی می کنند، هر 

زلزله ای که رخ می دهد، به منزله مانوری 
برای امداد و نجات در زلزله های دیگر 

است و تنها در صورتی که این نگاه حاکم میان 
مردم و مدیران بحران حاکم باشد، می توان 

امیدوار بود که تلفات زلزله ها در هر نوبت نسبت 
به نوبت قبل کاهش یابد
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عوامل تخریب ساختمان ها در کرمانشاه
تیــم کارشناســی مرکــز تحقیقــات راه، مســکن و شهرســازی پس 
از ۱۰ روز از وقــوع حادثــه، بــا تشــریح نتایــج بازدیدهــای فنــی از 
ــاره »میــزان خســارت ها« و  مناطــق زلزلــه زده غــرب کشــور، درب
»علــل تخریب هــا« اعالم کرد: در کل شــهرها و روســتاهای اســتان 
کرمانشــاه، ۱6 هــزار خانــه بــه شــکل ۱۰۰ درصــدی »تخریــب« 
و ۱۴ هــزار و ۵۰۰ واحــد نیــز دچــار »آســیب قابل تعمیــر« شــد. 
ایــن کمیتــه دالیــل تــاب آوری پاییــن ســاختمان های کرمانشــاه 

در برابــر زلزلــه را نیــز تشــریح کــرد.
براســاس ایــن گــزارش، زلزلــه مذکــور در پهنــه ای به وســعت ۱۰۰ 
کیلومتــر مربــع منجــر بــه بــروز آســیب و خســارت جــدی شــد به 
ــرب کشــور به صــورت  ــر در غ ــزار نف ــه حــدود ۲۵۰ ه نحــوی ک
ــروز خســارت های مالــی و جانــی( تحــت  ــه دلیــل ب مســتقیم )ب
تاثیــر زلزلــه قــرار گرفتنــد و بیــش از ۱۰۰ میلیون نفــر از جمعیت 
ــه  ــات صــورت گرفت ــج تحقیق ــد. نتای ــا آن را احســاس کردن دنی
نشــان می دهــد، اگر چــه در مجمــوع، کل منطقــه زلزلــه زده غــرب 
کشــور بــه لحــاظ »ســطح پایــداری« و »مقاومــت بناهــا« در برابــر 
زمین لــرزه منطقــه ای »تــاب آور« نبــوده اســت، امــا آســیب وارده 
شــده بــه واحدهــای مســکونی و ســایر ســاختمان ها در مناطــق 
ــگ«  ــب هماهن ــوی »تخری ــاه، از الگ ــتان کرمانش ــه زده اس زلزل
تبعیــت نکــرده اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه در بســیاری از مــوارد، 
در مجــاورت ســاختمان هایی کــه ۱۰۰ درصــد تخریــب شــده اند، 
ــه رو  ــا حداقــل آســیب دیدگی روب برخــی دیگــر از ســاختمان ها ب

شــده یــا کوچکتریــن آســیبی بــه آنهــا وارد نشــده اســت. 
بررســی مرکــز تحقیقــات راه، مســکن و شهرســازی حاکی اســت، 
ــررات  ــط و مق ــاختمان ها ضواب ــاخت س ــه در س ــواردی ک در م
ســاخت و ســاز بــه خصــوص مقــررات مــورد تاکیــد در آیین نامــه 
ــات  ــاختمان ها( و الزام ــرزه ای س ــازی ل ــه مقاوم س ۲8۰۰)آیین نام
مقــررات ملــی ســاختمان به طــور کامــل رعایــت شــده اســت، بــه 
رغــم شــدید بــودن زلزلــه، ســاختمان ها بــا کوچکتریــن آســیبی 
مواجــه نشــده اند. بنابرایــن در صورتــی پایبنــدی کامــل بــه ایــن 
ضوابــط، ایــن قابلیــت وجــود داشــت کــه تلفــات جانــی و مالــی 

زلزلــه کرمانشــاه بــه صفــر میــل کنــد.
در ایــن میــان موضــوع تخریــب ســاختمان های مســکن مهــر کــه 
در زمــره واحدهــای نوســاز منطقــه غــرب کشــور بــوده و نهادهای 
دولتــی در ســاخت آن دخیــل بوده انــد، بیــش از هــر چیــز مــورد 
ــه  ــن رابط ــات در ای ــت. تحقیق ــرار گرف ــی ق ــکار عموم ــه اف توج

حاکــی ازا یــن اســت کــه از مجمــوع کل واحدهــای مســکن مهــر 
کرمانشــاه، ۱۴ بلــوک مشــتمل بــر ۱۴۰ واحــد مســکونی به طــور 
ــر 6۵۳  ــتمل ب ــوک مش ــده اند؛ ۳۴ بل ــب ش ــد تخری ۱۰۰ درص
ــر  ــوک مشــتمل ب ــه، ۹ بل ــی فروریخت ــا دیوارهــای جانب واحــد ب
۱۷۲ واحــد بــا ترک هــای بــه پهنــای بیــش از ۴ میلیمتــر و ۳۷ 
بلــوک مشــٌتمل بــا ۷۲۹ واحــد بــا ترک هــای بــه پهنــای کمتــر از 
۴ میلی متــر شناســایی شــده اســت. در ایــن میــان یــک ویژگــی 
مشــترک در نــوع تخریب هــای مســکن مهــر وجــود داشــته کــه 
ــه  ــاختمان ها« ب ــای س ــزش نم ــت و آن »ری ــت اس ــز اهمی حائ
عنــوان رایج تریــن شــکل آســیب دیدگی ایــن مجتمع هــا اســت. 
ــی یکــی از  ــه ســازه اصل ــا ب ــن ترتیــب ضعــف اتصــال نم ــه ای ب
ــه  ــاه ب ــه در کرمانش ــازهای صــورت گرفت ــای ساخت وس چالش ه
ــن 6۰  ــت. همچنی ــوده اس ــر ب ــکن مه ــای مس ــژه در پروژه ه وی
درصــد از خرابی هــای مســکن مهــر مربــوط بــه ابنیــه بــا اســکلت 

بتنــی و ۴۰ درصــد اســکلت فلــزی بــوده اســت.
ــم از  ــاختمان ها اع ــب س ــاالی تخری ــار ب ــل آم ــن عل از مهم تری
ــه  ــرب کشــور ک ــر ســاختمان های غ ــر و دیگ ــه مســکن مه ابنی
در زلزلــه دچــار آســیب شــدند می تــوان بــه ساخت وســاز 
روی خاک هــای نامرغــوب اشــاره کــرد. طبیعــی اســت کــه 
ــای  ــه آزمایش ه ــدون اینک ــتی ب ــاک دس ــاز روی خ ساخت وس
فنــی الزم قبــال صــورت گرفتــه و اســتحکام و پایدارســازی صورت 
گرفتــه باشــد، تلفــات ســاختمانی را افزایــش داده اســت. افــزون بر 
ایــن، برخــی از پروژه هــای ســاختمانی در لبــه شــیب قــرار گرفتــه 

بونــد کــه دیــوار حائلــی بــرای آنهــا ســاخته نشــده بــود. 
یکــی از موضوعاتــی کــه هــم در بازدیــد تیــم جایــکا از مناطقــه 
زلزلــه زده و هــم در گــزارش وزارت راه و شهرســازی بــه آن اشــاره 
ــه  ــن زلزل ــاختمانی ای ــای س ــادی در تخریب ه ــش زی ــده و نق ش
ــم در  ــه ه ــوده ک ــازه ای ب ــف در اتصــاالت س ــته اســت، ضع داش
ــود  ــزی وج ــاختمان های فل ــم در س ــی و ه ــاختمان های بتن س
داشــته اســت. فقــدان مهــارت جوشــکار در ســاختمان های 
فلــزی دردسرســاز شــده و اســتفاده از بتــن دســتی در پروژه هــای 
ــای  ــد ارتق ــوارد نشــان می ده ــن م ــه ای ــی. مجموع اســکلت بتن
ــن ســطوح  مهــارت عوامــل دخیــل در ساخت وســاز در پایین تری
ــد بــه حفــظ جــان و مــال شــهروندان در  ــدازه می توان ــا چــه ان ت

هنــگام بــروز حوادثــی همچــون زلزلــه کمــک کنــد.
ــد از  ــکا را در بازدی ــم جای ــه نظــر تی ــزی ک ــن، چی ــر ای ــزون ب اف
کرمانشــاه جلــب کــرد، تخریــب دیوارها حتــی در ســاختمان هایی 

کــه اســکلت آنهــا ســرپا باقــی مانــده، بــود کــه بــه اعتقــاد آنهــا 
ــن  ــت پایی ــرا و کیفی ــف در اج ــی از ضع ــز ناش ــوع نی ــن موض ای

مصالــح بــکار رفتــه بــوده اســت.بر اســاس این 
گــزارش، بــا پایبنــدی بــه چنــد اصــل مهــم 
می تــوان آســیب های ناشــی از زلزله هــای 
ــل  ــه حداق ــور را ب ــدی در کش ــی بع احتمال
ــررات ساخت وســاز  ــه مق ــدی ب رســاند. پایبن
به خصــوص مقــررات مقاوم ســازی لــرزه ای 
ســقف های  ســاخت  رواج  ســاختمان ها، 
ــاندن  ــل رس ــه حداق ــور ب ــه منظ ــبک ب س
تلفــات ناشــی از ریــزش ســقف های ســنگین 
در زمــان وقــوع زلزلــه، ترویــج اقدامــات 
ــش از  ــران پی ــت بح ــرای مدیری ــی ب عملیات
ــی  ــر برنامه های ــرای فراگی ــه و اج ــوع زلزل وق
ــت  ــهروندان و در نهای ــوزش ش ــون آم همچ
بازنگــری در رژیــم لرزه خیــزی کشــور بــا 
توجــه بــه تهیــه نقشــه حریــم گســل ها بــرای 
ــن  ــور از مهم تری ــف در کش ــهرهای مختل ش
ــد در دســتور کار  ــه بای ــن اصــول اســت ک ای
ــاز  ــز از ساخت وس ــرد. پرهی ــرار بگی ــدی ق ج
در حریــم گســل ها موضوعــی اســت کــه 

ــازی  ــه وزارت راه و شهرس ــط ارکان عالی ــد توس ــط آن بای ضواب
تدویــن شــود و بــرای اجــرا در اختیــار شــهرداری ها قــرار بگیــرد. 
البتــه بــا تدقیــق، تصویــب و ابــالغ نقشــه حریــم گســل های شــهر 
تهــران از ایــن پــس ســاخت بــرج، ســاختمان های بســیار مهــم و 
خطــرزا در ایــن حریم هــا ممنــوع شــده اســت. امــا ســایه تهدیــد 
زلزلــه تنهــا بــر ســر تهــران نیســت بلکــه شــهرهای بســیاری در 
کشــور وجــود دارد کــه گســل هایی در محــدوده آنهــا شناســایی 
شــده اســت و بســیاری از آنهــا می تواننــد زلزله هایــی بــا بــزرگای 
ــبب  ــتر از آن را س ــی بیش ــاه رخ داد و حت ــه در کرمانش ــه ک آنچ
شــوند.مادامی کــه زیســتگاه بشــر »زمیــن« اســت، خطــر وقــوع 
ــره  ــن ک ــل انتظــار از ای ــک رخــداد قاب ــوان ی ــه عن ــز ب ــه نی زلزل
خاکــی وجــود دارد. زلزلــه ناشــی از رفتــار طبیعــی زمیــن اســت و 
چــاره ای جــز کســب آمادگــی بــرای تــاب آوری در برابــر آن وجــود 
نــدارد. ایــن راهــی اســت کــه کشــورهایی نظیــر ژاپــن و امریــکا 
بــا موفقیــت پیموده انــد و قطعــا بــا تــالش مهندســان ایرانــی، در 

ایــران نیــز قابــل پیمــودن اســت.

ــاالی  ــار ب ــل آم ــن عل    از مهم تری
تخریــب ســاختمان ها اعــم از ابنیه 
ــکن مهر و دیگر ساختمان های  مس
غــرب کشــور کــه در زلزلــه دچــار 
آســیب شــدند می تــوان بــه ساخت وســاز 
ــرد.  ــاره ک ــوب اش ــای نامرغ روی خاک ه
طبیعــی اســت کــه ساخت وســاز روی 
خــاک دســتی بــدون اینکــه آزمایش هــای 
فنــی الزم قبا صــورت گرفته و اســتحکام و 
پایدارســازی صــورت گرفتــه باشــد، تلفات 
ســاختمانی را افزایــش داده اســت. افــزون 
بــر ایــن، برخــی از پروژه هــای ســاختمانی 
در لبــه شــیب قــرار گرفتــه بونــد کــه دیوار 

حائلی برای آنها ساخته نشده بود. 

alis
Sticky Note
فرستادم



فصل نامه 
اطالع رسانی, 
تحلیلی و آموزشی  
انجمن کارفرمایان 
انبوه سازان مسکن 
و ساختمان تهران 

68 

شماره 
دوازدهم، 
دوره جدید، 
پاییز 1396، 
100صفحه

بــه لطــف عملکــرد عالــی ســازه ای و مولد بــرق پشــتیبان، عملکرد 
ــرار  ــرزه ق ــن بیمارســتان تحــت تأثیــر زمین ل و خدمت رســانی ای
ــه  ــل ب ــه، تبدی ــات زلزل ــن ارتعاش ــان گرفت ــد از پای ــت و بع نگرف

پایــگاه مدیریــت بحــران در آن شــهر شــد. 
ایــن بیمارســتان یکــی از چنــد هــزار ســازه ای بــود کــه در کشــور 
ــال،  ــار س ــه چه ــر س ــدهاند و ه ــرزه ای ش ــازی ل ــن، جداس ژاپ
ــه  ــچ خســارتی ب ــدون هی ــزرگ مواجــه شــده و ب ــه ای ب ــا زلزل ب

ادامــه می دهنــد.  خدمت رســانی 
   

بیمارستان صلیب سرخ ایشینوماکی، 
مجهز به فناوری جداسازی لرزه ای

ایــاالت متحــده از زمین لــرزه ۱۹۹۴ نورثریــج، ژاپــن از زمین لــرزه 
ــد  ــی و نیوزیلن ــرزه ۱۹۹۹ کوجائل ــه از زمین ل ــه، ترکی ۱۹۹۵ کوب
ــد و  ــای مهمــی گرفتن ــرزه ۲۰۱۱ کریســتچرچ، درس ه از زمین ل
پــس از ایــن وقایــع، فرهنــگ عمومــی و کیفیــت ســاخت و ســاز 
و فنــاوری هــای مــورد اســتفاده در ایــن کشــورها، جهــش قابــل 
ــا را در دو  ــن درس ه ــن ای ــوان مهمتری ــت. شــاید بت توجهــی یاف
موضــوع گنجانــد: درک آســیب پذیری ســاختمان هایی کــه 
ــرزه ای، ســاخته  ــای ســنتِی طــرح ل ــم و روش ه براســاس مفاهی
شــده انــد و لمــس بحران هــای مدیریــت شــهری پــس از وقــوع 

زمین لــرزه.
ــر  ــم در براب ــی می کنی ــا زندگ ــا در آن ه ــه م ــاختمان هایی ک س
ــه  ــا توج ــد. م ــاء می کنن ــت را الق ــتباه از امنی ــی اش ــه حس زلزل
می کنیــم کــه ســاختمان ها بــدون هیچــی تکانــی، اســتوار 
ایســتاده اند. آن هــا وزن خــود را بــه اضافــه ی بــار تمامــی 
تجهیــزات، انبــار و ســایر محتویــات ســاکنین، تحمــل می کننــد. 
ــی  ــار ثقل ــر ب ــا در اث ــاختمان ها تنه ــه س ــت ک ــادر اس ــیار ن بس
ــون  ــه چ ــیم ک ــاور برس ــن ب ــه ای ــت ب ــن اس ــد. ممک ــرو بریزن ف
ــه  ــرزه را تجرب ــد زمین ل ــا چن ــک ی ــا ی ســاختمان های اطــراف م
نموده انــد، پــس می تــوان آن هــا را ایمــن فــرض نمــود. همچنیــن 
ــاختمان ها  ــورد ســاخت س ــه بیشــتر در م ــی ک ــی از آن های خیل
ــه چــون ســازه ها  ــاور اشــتباه رســیده اند ک ــن ب ــه ای ــد، ب مطلعن
بــه کمــک مصالــح مدرنی چــون بتــن مصلح و فــوالد ســاختمانی 
ایــن  بیشــتر  می باشــند.  ایمــن  پــس  می شــوند،  ســاخته 

ــت!  ــح نیس ــت ها صحی برداش
حقیقــت ایــن اســت کــه ریســک فروریــزش یــک ســاختمان در 
ــوان  ــرزه بســیار بیشــتر از چیــزی اســت کــه  می ت حیــن زمین ل
تصــور کــرد. بیشــتر ســاختمان های دنیــا بــه جــز آن هایــی کــه از 
اوایــل دهــه هشــتاد میــالدی مقاوم ســازی یــا ســاخته شــده اند، 

ــد. در  ــر زمین لرزه ان ــل در براب ــزش کام ــر فروری ــرض خط در مع
برخــی از کشــورها حتــی ســاختمان های مــدرن نیــز در معــرض 

ــن خطــر می باشــند.  ای
ــگارش  ــالدی ن ــه 8۰ می ــس از ده ــه پ ــی ک ــای مدرن آیین نامه ه
شــده اند )از جملــه اســتاندارد ۲8۰۰ ایــران(، الزم می داننــد 
ــه  ــرزه ای ســازه، اضاف ــر ل ــی بارب هنگامــی کــه سیســتم های اصل
بارهــای ناشــی از زمین لــرزه را تجربــه می کنــد، ســاختمان فــرو 
نریــزد. برایــن اســاس مهنــدس ســازه، ابعــاد و جزئیــات اعضــای 
ســازه ای را محاســبه نمــوده تــا آن هــا یــا بــه قــدری قــوی باشــند 
کــه در یــک زمین لــرزه بیــش از حــد ظرفیــت بارگــذاری نشــوند 

ــه صــورت شــکل پذیر طراحــی شــوند.  ــا ب و ی
تحــت ایــن شــرایط اســت کــه حتــی اگــر یــک عضــو خســارت 
دیــد، ســاختمان عمــده ی مقاومــت خــود را حفــظ نمــوده 
و گســیخته نمی شــود )فــرو نمی ریــزد(. بــه طــور خالصــه 
ــای  ــات آیین نامه ه ــوری، الزام ــر کش ــه در ه ــت ک ــوان گف می ت
لــرزه ای تنهــا یــک حداقلــی اســت بــرای تأمیــن ایمنــی جانــی 
ســاکنین؛ کــه البتــه در عمــل و در زمین لرزه هایــی کــه ذکــر آن 
رفــت، ناکارآمــد بــودن ایــن روش هــا بــرای حفــظ ســرویس دهی 

ــت.  ــده اس ــرز گردی ــه، مح ــس از زلزل ــاختمان ها پ س
بــرای مثــال زمین لــرزه ی ۲۰۱۱ کریســتچرچ در کشــور نیوزیلند، 
ــای  ــکل پذیری در المان ه ــز ش ــه تجوی ــان داد ک ــوح نش ــه وض ب
ــه  ــد منجــر ب ــه می توان ــای خســارتی اســت ک ــه معن ســازه ای ب
تخریــب شــود. در ۲۲ فوریــه ۲۰۱۱، شــهر کریســتچرچ بــا 
زلزلــه ای مخــرب مواجــه شــد کــه تنهــا ۱۰ کیلومتــر از مرکــز آن 

ــود.  ــه داشــت و عمــق آن در ۵ کیلومتــری زمیــن ب فاصل
در ایــن حادثــه، تنهــا ســاختمان جداســازی لرزه ای شــده ی شــهر 
کریســتچرچ، یعنــی بیمارســتان زنــان ایــن شــهر، توســط زلزلــه 
مــورد آزمایــش قــرار گرفــت و ایــن ســاختمان تنها ســازه ی شــهر 

شــد کــه کامــالً پــا برجــا مانــد. 
صدهــا ســاختمان کــه بســیاری از آن هــا براســاس یکــی از 

مقاومت نه! 
باید با زلزله حرکت کرد!

توهوکــوی   2011 زلزلــه 
ــرزه  ژاپــن، دومیــن زمین ل
ــه  ــن ب ــره زمی ــخ ک ــزرگ تاری ب
بــزرگای 9 ریشــتر بــود. تصاویری 
کــه از داخــل بیمارســتان صلیــب 
ســرخ شــهر ایشــینوماکی ژاپــن 
در حیــن وقــوع ایــن زلزلــه ضبط 
ــن  ــت. ای ــز اس ــده، حیرت انگی ش
ــر  ــی از دفت ــا صحنه های ــم ب فیل
ــای  ــن تکان ه ــتان در حی بیمارس
ســاختمان آغــاز می شــود و ســپس عملیــات تــدارك 
ــد.  ــان می ده ــن، نش ــت آوردن مصدومی ــریع را جه س
برخــی کارگــران پشــت میزهایشــان باقــی ماندنــد؛ در 
حالــی کــه ســایرین مانیتورهــای کامپیوترهــا و ســایر 
تجهیــزات را کــه در حــال ارتعــاش بودنــد، آرام 
ــه  ــی ک ــا و پرونده های ــر از کاغذ ه ــه غی ــد. ب می کردن
ــارتی  ــچ خس ــاد، هی ــه ها می افت ــا و قفس از روی میزه

به سازه یا نازك کاری ساختمان مشاهده نشد.

 مهندس مهدی محمدی
 یادداشت

مدیر روابط عمومی سازمان مهندسی

ــاور برســیم  ــه ایــن ب ممکــن اســت ب
ــا  کــه چــون ســاختمان های اطــراف م
ــه  ــرزه را تجرب ــد زمین ل ــا چن ــک ی ی
نموده انــد، پــس می تــوان آن هــا را 
ایمــن فرض نمــود. همچنیــن خیلــی از آن هایی 
ــاختمان ها  ــاخت س ــورد س ــتر در م ــه بیش ک
مطلعنــد، بــه ایــن بــاور اشــتباه رســیده اند کــه 
ــی  ــح مدرن ــک مصال ــه کم ــازه ها ب ــون س چ
چــون بتــن مصلح و فــوالد ســاختمانی ســاخته 
ــتر  ــند. بیش ــن می باش ــس ایم ــوند، پ می ش

این برداشت ها صحیح نیست! 

alis
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در امتداد سایر ستون ها نیست
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ــده اند،  ــی ش ــا طراح ــه دنی ــای زلزل ــختگیرانه ترین آیین نامه ه س
ــور  ــه ط ــا ب ــد؛ ام ــه در بردن ــالم ب ــان س ــی ج ــدون فروپاش ب

ــدند. ــب ش ــاً تخری ــا متعاقب ــتر آن ه ــزی بیش غم انگی
نگارنــده ایــن نوشــتار قصــد دارد پیش از آنکــه به معرفــی اجمالی 
روش جداســازی  لــرزه ای بپــردازد، توجــه خواننــده را بــه یکــی از 
ــرزه  ــوع زمین ل ــس از وق ــه پ ــد ک ــب کن ــی جل ــن عومل اصلی تری
بــه شــکل قابــل توجهــی موجــب تشــدید بحــران می گــردد. بــه 

عنــوان مثــال کشــور ژاپــن را در نظــر بگیریــد. 
در هنــگام وقــوع زمیــن لــرزه ۹ ریشــتری توهوکــو، ایــن کشــور 
جمعیتــی بالــغ بــر ۱۰۰ میلیــون نفــر را شــامل می شــد. عمــده 
ایــن جمعیــت در شــهرها و بــه شــکلی متراکــم در مجتمع هــای 

مســکونی بلنــد مرتبــه، ســکونت دارنــد. 
بــرای مثــال شــهر توکیــو یــک دهــم ایــن جمعیــت را در 
ســاختمان های خــود و از جملــه آســمان خراش  هــا، در بــر 

می گیــرد. 
در چنیــن شــرایطی و در صــورت وقــوع زلزلــه، کافــی اســت تنهــا 
ــا دچــار وحشــت  ــل شــده و آن ه ــی ســاکنین مخت ــت روان امنی
شــوند. نتیجــه آن می شــود کــه ســیل جمعیــت از ســاختمان ها 
راهــی خیابان هــا شــده و اخاللــی بیســابقه در جریــان ترافیکــی 

شــهر ایجــاد شــود. 
در  حتــی  شــده،  دیــده  بارهــا  عمــل  در  کــه  همانطــور 
ــای  ــران در هفته ه ــد آنچــه ته ــه مانن ــی ب ــای خفیف زمین لرزه ه
ــرون از  ــه بی ــت ب ــرار جمعی ــورش و ف ــود، ی ــه نم ــته تجرب گذش
ــر  ــود. اگ ــی ش ــات جان ــل تلف ــد عام ــود می توان ــاختمان ها خ س
ــده،  ــه ش ــزرگ تجرب ــای ب ــیاری از زلزله ه ــه در بس ــق آنچ مطاب
ــتفاده  ــت اس ــارات قابلی ــر خس ــکونی در اث ــاختمان های مس س
خــود را از دســت دهنــد، آورگان زلزلــه، نیــاز بــه اســکان موقــت، 
مهاجــرت بیــن شــهری و تنشــی کــه بــه شــبکه حمــل و نقــل 
وارد می شــود، هزینه هــای ســنگینی را موجــب شــده و موضــوع 

ــود.  ــد نم ــر خواه ــت پیچیده ت ــه غای ــران را ب ــت بح مدیری

ــاختن  ــمت س ــن س ــه ای ــن را ب ــل ژاپ ــوری مث ــر، کش ــن ام ای
ســازه هایی ســوق داد کــه پــس از وقــوع زلزلــه نــه تنهــا پایــداری 
ــاکنین  ــرای س ــان ب ــی ش ــرد و ســرویس ده ــه عملک ــی، بلک کل
حفــظ شــده و خــود اصلی تریــن پناهــگاه در حیــن زلزلــه باشــند.    

جداسازی لرزه ای
حتــی پیــش از آنکــه محدودیت هــای روش هــای جــاری طراحــی 
ــغول  ــین مش ــود، مهندس ــال ش ــکاری برم ــور آش ــه ط ــرزه ای ب ل
ــک  ــد کم ــه مانن ــا، ب ــون میراگره ــی چ ــزات نوین ــعه تجهی توس
ــود  ــازه ای موج ــتم های س ــالح سیس ــا اص ــودرو، و ی ــای خ فنره
ــا  ــزرگ را ب ــا ب ــط ت ــای متوس ــوان زمین لرزه ه ــا بت ــد ت بوده ان
ــه خســارتی، پشــت ســر گذاشــت.  ــدون هیچ گون ــا ب ــن ی کمتری
امــروزه بــا از نظــر گذارنــد تجربــه ی کشــورهای لرزه خیــزی چــون 
ــرزه،  ــا زمین ل ــه ب ــده در مواجه ــاالت متح ــن و ای ــد، ژاپ نیوزیلن
می تــوان عالی تریــن ثمــره ی ایــن تالش هــا را در توســعه و 

ــد.  ــرزه ای دی ــده ی جداســازی ل ــی ســاختن ای عمل
درک ایــن مفهــوم بــه خصــوص در شــکل ایده آلــش نیــازی بــه 
تجربــه و دانــش تخصصــی نــدارد. پــر واضــح اســت که جــدا بودن 
ــن اســت.  ــت ممک ــن موقعی ــه، ایمن تری ــن زلزل ــن در حی از زمی
جداســازی لــرزه ای شــامل جداســازی نســبی یــک ســاختمان از 
ــه مــی شــود.  ــه هــدف کاهــش شــدت ارتعاشــات زلزل زمیــن، ب
جداســازی لــرزه ای ماننــد قــرار دادن روســازه ی یــک ســاختمان 
ــه جهــت ایجــاد امــکان  ــی اســت کــه ب ــک پ ــر روی ســطح ی ب

لغزندگــی، روغنــکاری شــده اســت. 
ــورت  ــه ص ــن را ب ــه، زمی ــواج زلزل ــن ام ــه مخرب تری ــی ک زمان
ــه واســطه ی  ــو تــکان می دهــد، روســازه ب ــه عقــب و جل افقــی ب
ــت  ــرکات تبعی ــن ح ــود و از ای ــت می ش ــده محافظ ــطح لغزن س
نمی کنــد. جداســازی لــرزه ای یــک ســاختمان تــا انــدازه ای شــبیه 
بــه حرکــت دادن یــک کشــتی از یــک لنگــرگاه خشــک ـ جایــی 
کــه بــر روی زمیــن قــرار دارد ـ و انداختــن آن بــر آب می باشــد. 

بــه محــض آنکــه ســاختمان از پــی اش جــدا 
شــد و بــر روی تکیه گاه هــای الســتیکی 
ــازه ی  ــد، س ــناور گردی ــری ش ــواع دیگ ــا ان ی
جداســازی شــده بــه میــزان بســیار کمتــری 
افقــی  زمین لرزه هــای  اثــرات  برابــر  در 

آســیب پذیر خواهــد بــود. 
ســاختمان جداســازی شــده در حیــن زلزلــه 
حرکتــی بســیار آرام تــر داشــته و در معــرض 
در  فزاینــده  جابجایی هــای  و  شــتاب ها 

ــت.  ــد گرف ــرار نخواه ــی، ق ــات فوقان طبق
ــرژی  ــت ان ــوان گف ــه می ت ــور خالص ــه ط ب

ــر  ــن ام ــه روســازه منتقــل خواهــد شــد و ای ــری ب ــرزه ای کمت ل
خســارات وارده بــه اعضــای ســازه ای، اعضای معمــاری و محتویات 

ــرد.  ــا تقریبــاً از میــان خواهــد ب ســاختمان را کاهــش داده و ی
ایــن ارتقــاء قابــل توجــه در رفتــار لــرزه ای، معمــوالً بــه ازای صرف 
مقــداری هزینــه  بــه دســت می  آیــد. هزینــه بــرای کیفیــت جــزء 

الینفــک هــر خریــدی اســت کــه مــا انجــام می دهیــم. 
بــرای مثــال، مطالعــه ای کــه بــر روی ســه بیمارســتان جداســازی 
لــرزه ای شــده و ســاخته شــده در ۲۰۰8 صــورت گرفتــه، نشــان 
ــرزه ای در  ــی سیســتم جداســازی ل ــه ی اضاف می دهــد کــه هزین
حــدود ۳درصــد کل هزینه هــای ســاخت بــوده اســت. جداســازی 
لــرزه ای از خســارات هزینه آفریــن جلوگیــری نمــوده و یکپارچگی 
ــه،  ــس از زلزل ــتان را پ ــن بیمارس ــانی ای ــردی و خدمت رس عملک

تضمیــن کــرده اســت.  
جداســازی لــرزه ای تاکنــون از جــان ده هــا میلیــون  نفــر و صدهــا 
میلیــارد دالر ســرمایه در کشــورهای لرزه خیــز، محافظــت نمــوده 
ــا امــروز پنــج بیمارســتان و چندیــن ســازه ی دیگــر در  اســت. ت

کشــورمان جداســازی لــرزه ای شــده انــد. 
امیــد اســت کــه بتوانیــم بــه بهتریــن شــکل از دانــش مهندســی و 
فناوری هــای موجــود، در جهــت ایمنــی بیشــتر اســتفاده نماییــم.

   دومین همایش 
هم اندیشی 

تشکل های هم  
با اتاق بازرگانی سو برای تعامل 

تهران برگزار شد.به گزارش خبرنگار تین 
نیوز در این جلسه تعداد زیادی از فعاالن 

بخش خصوصی حضور داشتند که به اتفاق 
به »ما« شدن برای رسیدن به اهداف 

پارلمان خصوصی تاکید کردند .داود آدینه 
دبیر این هم اندیشی در ابتدای جلسه گفت؛ 
تعدادی از تشکل ها به این نشست دعوت 

شدند که از نزدیک با مسایل بخش 
خصوصی آشنا بودند.

alis
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بــه گــزارش خبرنــگار تیــن نیــوز در ایــن جلســه تعــداد زیــادی 
از فعــاالن بخــش خصوصــی حضــور داشــتند کــه بــه اتفــاق بــه 
»مــا« شــدن بــرای رســیدن بــه اهــداف پارلمــان خصوصــی تاکید 

کردنــد .
ــت؛  ــه گف ــدای جلس ــی در ابت ــن هم اندیش ــر ای ــه دبی داود آدین
ــن نشســت دعــوت شــدند کــه از  ــه ای تعــدادی از تشــکل هــا ب
ــت؛  ــد.وی گف ــا مســایل بخــش خصوصــی آشــنا بودن ــک ب نزدی
اصنــاف بایــد  بــه مرحلــه ای از رشــد دســت پیــدا کننــد کــه در 
تصمیم گیری هــای کالن حضــور جــدی داشــته باشــند.آدینه 
ــزود؛  ــی، اف ــر انتفاع ــکل های غی ــات تش ــه خصوصی ــاره ب ــا اش ب
ســابقه تشــکل ها بــه قــرن ۱۲ میــالدی بــر می گــردد، در ایــران 
بیشــترین تشــکل ها  از ســوی کارگــران تشــکیل شــده اســت.وی 
ــد  ــی دارد  و می توان ــی باالی ــران توانای ــی ته ــاق بازرگان ــزود؛ ات اف
ــی  ــد ول ــکل ها بکن ــه تش ــادی ب ــک زی ــوی کم ــش معن در بخ
تــوان همراهــی مــادی در آن محــدود اســت.ادینه گفــت؛ یکــی از 
بزرگتریــن موصوعاتــی کــه امــروز مطــرح اســت برندســازی اســت 
ــر عامــل  ــرای مطــرح شــدن تــالش کرد .امیــن زاده مدی ــد ب و بای
شــرکت صنعتــی »ویــداس« یکــی دیگــر از کســانی بــود کــه در 
ایــن هم اندیشــی گفــت؛ بــرای پیشــرفت نیــاز بــه اعتمــاد ســازی 
اســت کــه بــه وجــود آمــدن آن تنهــا بــا همراهــی ممکــن خواهد 
بــود.وی در ادامــه افــزود؛ بایــد تــالش کــرد تــا مشــکالت از ســر 
ــا رصــد و  ــر از م ــت را بهت راه برداشــته شــود، گدشــتگان وضعی
مدیریتمــی کردند.امیــن زاده تصریــح کــرد؛ ایــران کشــوری اســت 
کــه در منطقــه در زمینه هــای سیاســی و اقتصــاد ی و صنعتــی 
ــی   ــا بحران ــزود؛ ب ــن دارد.وی اف ــرای گفت ــادی ب ــای زی حرف ه
ــع کــرد  ــوان مشــکالت را رف ــت وجــود دارد نمی ت کــه در مدیری
ــتراک  ــه اش ــان ب ــا ریاضی داان ــران را ب ــد بح ــن بای ــاد م ــه اعتق ب
گذاشــت زیــرا حــل مســاله تنهــا بــا ریاضیاتممکــن می شــود.وی 
تبعیــض را بســیار آزار دهنــده دانســت و گفت؛ تبعیــض در فضای 
کســب و کار آسیب رســان اســت.امین زاده نقــش عامــل انســانی 
ــی و همراهــی فکــری  ــت؛ همگام ــده دانســت و گف را تعیین کنن
ــور اســت، مفایســه هزینه هــای تمــام شــده  باعــث پیشــرفت ام
در ایــران و دیگــر کشــورها ابــداً ممکــن نیســت.حمیدرضا ســیفی 
ــور  ــی کش ــکل های صنف ــی تش ــی هماهنگ ــورای عال ــس ش رئی
نیــز گفــت؛ بخــش خصوصــی در ایــران 
ــا  ــه ب ــوده چ ــردم ب ــراه م ــه هم همیش
حکومت هــا و چــه بــدون آنهــا و همــواره 
ــور  ــرمایه گذاری در کش ــراول س پیش ق
ــوده اســت.وی افــزود؛ مــا همیشــه در  ب
ایــن ســرزمین هســتیم چــه سیاســیون 
باشــند چــه نباشند.ســیفی تصربــح کرد؛ 
چــرا همیشــه بایــد منتطــر بــود تــا یکی 
کارهــا را انجــام دهــد؟ چراهمیشــه بایــد 
دولــت جلــودار باشــد؟وی گفــت؛ ۴ 
رکــن کارفرمایــی در کشــور وجــود دارد 
ــد  ــی بای ــش خصوص ــان بخ ــه پارلم ک
بــه تقویــت آنهــا بپردازد.ســیفی گفــت؛ 
ــا حــوزه خصوصــی  دوران آن رســیده ت
بــه خــود بیایــد و از طرفیت هــا درســت 
و بــه جــا اســتفاده کنــد.وی تاکیــد کــرد: بخــش خصوصــی بایــد 
نســبت بــه اصــالح خــود اقــدام کنــد و نــگاه مدیریتــی جدیــد را 
جایگزیــن سیســتم ســنتی کند.ســیفی بــا اشــاره بــه نیــاز دولــت 
بــه بخــش خصوصیــی گفــت؛ بایــد ایــن را بــاور داشــت که، مــا در 
جنــگ اقتصــادی هســتیم.حضرتی رئیــس هیئت مدیــره انجمــن 
ــکاری و مهندســی نفــت،گاز و پتروشــیمی، یکــی  شــرکت پیمان
دیگــر از ســخنرانانی بــود کــه گفــت: اتــاق بازرگانــی نقــش بــی 
بدیلــی در بهبــود فصــای کســب و کار دارد.وی در ادامــه افــزود: 
طرفیت هــای اتــاق بازرگانــی بســیار بــاال اســت و اقدامــات خوبــی 
نیــز تاکنــون در بهبود فصای کســب و کار به انجام رســانده اســت.

حضرتــی تصریــح کــرد: تجربه نشــان داده که هر بــار کار مطالعانی 
خوبــی صــورت گرفتــه، مباحــث مــدون توانســته بــه قانون شــدن 
ــازوان  ــی ب ــای صنعت ــرد: انجمن ه ــد ک ــود.وی تاکی ــک ش نزدی
تخصصــی اتاق هــای بازرگانــی هســتند.بیژن ســعیدآبادی رئیــس 
ــن همایــش، گفــت:  ــه ای ــز در ادام ــام نی ــره شــرکت ب هیئت مدی
بخــش خصوصــی بایــد امادگــی ایــن را پیــدا کنــد کــه امــروز بــا 
کاهــش شــدید قیمــت نفــت  و در تعامــل بــا دولــت، نقــش خــود 
را بــه خوبــی ایفــا کنــد امــا بــه نطــر می رســد ایــن پتانســیل در 
حــال حاصــر در کشــور وجــود نــدارد.ی افــزود: مســئولیت پذیری 

ــد. ــت باش ــردم و دول ــاد م ــورد اعتم ــد م ــی بای ــش خصوص بخ
ــه  ــان ب ــدادی از کارشناس ــن جلســه هم اندیشــی تع ــان ای در پای
ســواالت حضــار پاســخ دادنــد.ه گــزارش خبرنــگار تیــن نیــوز در 
ایــن جلســه تعــداد زیــادی از فعــاالن بخــش خصوصــی حضــور 
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــدن ب ــا« ش ــه »م ــاق ب ــه اتف ــه ب ــتند ک داش
اهــداف پارلمــان خصوصــی تاکیــد کردنــد .داود آدینــه دبیــر ایــن 
هم اندیشــی در ابتــدای جلســه گفــت؛ تعــدادی از تشــکل هــا بــه 
ــا مســایل بخــش  ایــن نشســت دعــوت شــدند کــه از نزدیــک ب
خصوصــی آشــنا بودنــد.وی گفــت؛ اصنــاف بایــد  بــه مرحلــه ای 
ــای کالن  ــه در تصمیم گیری ه ــد ک ــدا کنن ــت پی ــد دس از رش
ــات  ــه خصوصی ــا اشــاره ب حضــور جــدی داشــته باشــند.آدینه ب
ــرن  ــه ق ــکل ها ب ــابقه تش ــزود؛ س ــی، اف ــر انتفاع ــکل های غی تش
ــکل ها  از  ــترین تش ــران بیش ــردد، در ای ــر می گ ــالدی ب ۱۲ می
ســوی کارگــران تشــکیل شــده اســت.وی افــزود؛ اتــاق بازرگانــی 
تهــران توانایــی باالیــی دارد  و می توانــد در بخــش معنــوی کمــک 
ــادی در آن  ــوان همراهــی م ــی ت ــد ول ــه تشــکل ها بکن ــادی ب زی
محــدود اســت.ادینه گفــت؛ یکــی از بزرگتریــن موصوعاتــی کــه 
امــروز مطــرح اســت برندســازی اســت و بایــد بــرای مطرح شــدن 
تــالش کرد .امیــن زاده مدیــر عامــل شــرکت صنعتــی »ویــداس« 
یکــی دیگــر از کســانی بــود کــه در ایــن هم اندیشــی گفــت؛ بــرای 
پیشــرفت نیــاز بــه اعتمــاد ســازی اســت کــه بــه وجــود آمــدن آن 
تنهــا بــا همراهــی ممکــن خواهــد بــود.وی در ادامــه افــزود؛ بایــد 
تــالش کــرد تــا مشــکالت از ســر راه برداشــته شــود، گدشــتگان 
وضعیــت را بهتــر از مــا رصــد و مدیریــت مــی کردند.امیــن زاده 
تصریــح کــرد؛ ایــران کشــوری اســت کــه در منطقــه در زمینه های 
سیاســی و اقتصــاد ی و صنعتــی حرف هــای زیــادی بــرای 
گفتــن دارد.وی افــزود؛ بــا بحرانــی  کــه در مدیریــت وجــود دارد 
نمی تــوان مشــکالت را رفــع کــرد بــه اعتقــاد مــن بایــد بحــران 
را بــا ریاضی داانــان بــه اشــتراک گذاشــت زیــرا حــل مســاله تنهــا 
بــا ریاضیــات ممکــن می شــود.وی تبعیــض را بســیار آزار دهنــده 
دانســت و گفــت؛ تبعیــض در فضــای کســب و کار آسیب رســان 
اســت.امین زاده نقــش عامــل انســانی را تعیین کننــده دانســت و 
گفــت؛ همگامــی و همراهــی فکــری باعــث پیشــرفت امــور اســت، 
مفایســه هزینه هــای تمــام شــده در ایــران و دیگــر کشــورها ابــداً 
ممکــن نیســت.حمیدرضا ســیفی رئیس شــورای عالــی هماهنگی 
ــی در  ــش خصوص ــت؛ بخ ــز گف ــور نی ــی کش ــکل های صنف تش

ــا و چــه  ــا حکومت ه ــوده چــه ب ــردم ب ــران همیشــه همــراه م ای
ــور  ــرمایه گذاری در کش ــراول س ــواره پیش ق ــا و هم ــدون آنه ب
ــوده اســت.وی افــزود؛ مــا همیشــه در ایــن ســرزمین هســتیم  ب
ــرا  ــرد؛ چ ــح ک ــیفی تصرب ــه نباشند.س ــند چ ــیون باش چهسیاس
ــد؟  ــام ده ــا را انج ــی کاره ــا یک ــود ت ــر ب ــد منتط ــه بای همیش
ــن  ــت؛ ۴ رک ــد؟وی گف ــودار باش ــت جل ــد دول ــه بای چراهمیش
کارفرمایــی در کشــور وجــود دارد کــه پارلمــان بخــش خصوصــی 
بایــد بــه تقویــت آنهــا بپردازد.ســیفی گفــت؛ دوران آن رســیده تــا 
حــوزه خصوصــی بــه خودبیایــد و از طرفیت هــا درســت و بــه جــا 
اســتفاده کنــد.وی تاکیــد کــرد: بخــش خصوصــی بایــد نســبت به 
اصــالح خــود اقــدام کنــد و نــگاه مدیریتــی جدیــد را جایگزیــن 
سیســتم ســنتی کند.ســیفی بــا اشــاره بــه نیــاز دولــت بــه بخــش 
خصوصیــی گفــت؛ بایــد ایــن را بــاور داشــت کــه، مــا در جنــگ 
اقتصــادی هســتیم.حضرتی رئیــس هیئت مدیــره انجمــن شــرکت 
ــکاری و مهندســی نفــت،گاز و پتروشــیمی، یکــی دیگــر از  پیمان
ســخنرانانی بــود کــه گفــت: اتــاق بازرگانــی نقــش بــی بدیلــی در 
بهبــود فصــای کســب و کار دارد.وی در ادامــه افــزود: طرفیت هــای 
اتــاق بازرگانــی بســیار بــاال اســت و اقدامــات خوبــی نیــز تاکنــون 
در بهبــود فصــای کســب و کار بــه انجــام رســانده اســت.حضرتی 
ــی  ــار کار مطالعان ــر ب ــه ه ــان داده ک ــه نش ــرد: تجرب ــح ک تصری
خوبــی صــورت گرفتــه، مباحــث مــدون توانســته بــه قانون شــدن 
ــازوان  ــی ب ــای صنعت ــرد: انجمن ه ــد ک ــود.وی تاکی ــک ش نزدی
تخصصــی اتاق هــای بازرگانــی هســتند.بیژن ســعیدآبادی رئیــس 
ــن همایــش، گفــت:  ــه ای ــز در ادام ــام نی ــره شــرکت ب هیئت مدی
بخــش خصوصــی بایــد امادگــی ایــن را پیــدا کنــد کــه امــروز بــا 
کاهــش شــدید قیمــت نفــت  و در تعامــل بــا دولــت، نقــش خــود 
را بــه خوبــی ایفــا کنــد امــا بــه نطــر می رســد ایــن پتانســیل در 
حــال حاصــر در کشــور وجــود نــدارد.وی افــزود: مســئولیت پذیری 
ــد. ــت باش ــردم و دول ــاد م ــورد اعتم ــد م ــی بای ــش خصوص بخ

ــه  ــان ب ــدادی از کارشناس ــن جلســه هم اندیشــی تع ــان ای در پای
ــوز  ــن نی ــگار تی ــزارش خبرن ــه گ ســواالت حضــار پاســخ دادند.ب
در ایــن جلســه تعــداد زیادیــز فعــاالن بخــش خصوصــی حضــور 
داشــتند کــه بــه اتفــاق بــه »مــا« شــدن بــرای رســیدن بــه اهداف 

پارلمــان خصوصــی تاکیــد کردنــد .
ــت؛  ــه گف ــدای جلس ــی در ابت ــن هم اندیش ــر ای ــه دبی داود آدین
ــن نشســت دعــوت شــدند کــه از  ــه ای تعــدادی از تشــکل هــا ب

صالحیت نظارت بر ساخت و ساز
ــاق  ــا ات ــل ب ــرای تعام ــو ب ــم  س ــکل های ه ــی تش ــش هم اندیش ــن همای دومی
ــه  ــن جلس ــوز در ای ــن نی ــگار تی ــزارش خبرن ــد.به گ ــزار ش ــران برگ ــی ته بازرگان
تعــداد زیــادی از فعــاالن بخــش خصوصــی حضــور داشــتند کــه بــه اتفــاق بــه »ما« شــدن 
ــن  ــر ای ــه دبی ــد .داود آدین ــد کردن ــی تاکی ــان خصوص ــداف پارلم ــه اه ــیدن ب ــرای رس ب
هم اندیشــی در ابتــدای جلســه گفــت؛ تعــدادی از تشــکل هــا بــه ایــن نشســت دعــوت 

شدند که از نزدیک با مسایل بخش خصوصی آشنا بودند.

 مهندس مهدی محمدی
 یادداشت

مدیر روابط عمومی سازمان مهندسی

   دومین همایش هم اندیشی 
تشکل های هم  سو برای تعامل با اتاق 
بازرگانی تهران برگزار شد.به گزارش 
خبرنگار تین نیوز در این جلسه تعداد 

زیادی از فعاالن بخش خصوصی حضور داشتند 
که به اتفاق به »ما« شدن برای رسیدن به 

اهداف پارلمان خصوصی تاکید کردند .داود آدینه 
دبیر این هم اندیشی در ابتدای جلسه گفت؛ 
تعدادی از تشکل ها به این نشست دعوت 

شدند که از نزدیک با مسایل بخش خصوصی 
آشنا بودند.
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ــت؛  ــد.وی گف ــا مســایل بخــش خصوصــی آشــنا بودن ــک ب نزدی
اصنــاف بایــد  بــه مرحلــه ای از رشــد دســت پیــدا کننــد کــه در 
تصمیم گیری هــای کالن حضــور جــدی داشــته باشــند.آدینه 
ــزود؛  ــی، اف ــر انتفاع ــکل های غی ــات تش ــه خصوصی ــاره ب ــا اش ب
ســابقه تشــکل ها بــه قــرن ۱۲ میــالدی بــر می گــردد، در ایــران 
بیشــترین تشــکل ها  از ســوی کارگــران تشــکیل شــده اســت.وی 
ــد  ــی دارد  و می توان ــی باالی ــران توانای ــی ته ــاق بازرگان ــزود؛ ات اف
ــی  ــد ول ــکل ها بکن ــه تش ــادی ب ــک زی ــوی کم ــش معن در بخ
تــوان همراهــی مــادی در آن محــدود اســت.ادینه گفــت؛ یکــی از 
بزرگتریــن موصوعاتــی کــه امــروز مطــرح اســت برندســازی اســت 
ــر عامــل  ــرای مطــرح شــدن تــالش کرد .امیــن زاده مدی ــد ب و بای
شــرکت صنعتــی »ویــداس« یکــی دیگــر از کســانی بــود کــه در 
ایــن هم اندیشــی گفــت؛ بــرای پیشــرفت نیــاز بــه اعتمــاد ســازی 
اســت کــه بــه وجــود آمــدن آن تنهــا بــا همراهــی ممکــن خواهد 
بــود.وی در ادامــه افــزود؛ بایــد تــالش کــرد تــا مشــکالت از ســر 
ــا رصــد و  ــر از م ــت را بهت راهبرداشــته شــود، گدشــتگان وضعی
ــران کشــوری  ــرد؛ ای ــح ک ــن زاده تصری ــی کردند.امی ــت م مدیری
ــاد ی و  ــی و اقتص ــای سیاس ــه در زمینه ه ــه در منطق ــت ک اس
ــا  ــزود؛ ب ــن دارد.وی اف ــرای گفت ــادی ب ــای زی ــی حرف ه صنعت
بحرانــی  کــه در مدیریــت وجــود دارد نمی تــوان مشــکالت را رفــع 
کــرد بــه اعتقــاد مــن بایــد بحــران را بــا ریاضی داانــان به اشــتراک 
گذاشــت زیــرا حــل مســاله تنهــا بــا ریاضیــات ممکــن می شــود.

وی تبعیــض را بســیار آزار دهنــده دانســت و گفــت؛ تبعیــض در 
ــت. ــان اس ــب و کار آسیب رس ــای کس ض

امیــن زاده نقــش عامــل انســانی را تعیین کننــده دانســت و 
گفــت؛ همگامــی و همراهــی فکــری باعــث پیشــرفت امــور اســت، 
مفایســه هزینه هــای تمــام شــده در ایــران و دیگــر کشــورها ابــداً 
ممکــن نیســت.حمیدرضا ســیفی رئیس شــورای عالــی هماهنگی 
ــی در  ــش خصوص ــت؛ بخ ــز گف ــور نی ــی کش ــکل های صنف تش
ــا و چــه  ــا حکومت ه ــوده چــه ب ــردم ب ــران همیشــه همــراه م ای
ــور  ــرمایه گذاری در کش ــراول س ــواره پیش ق ــا و هم ــدون آنه ب
ــوده اســت.وی افــزود؛ مــا همیشــه در ایــن ســرزمین هســتیم  ب
چــه سیاســیون باشــند چــه نباشند.ســیفی تصربــح کــرد؛ 
ــا یکیکارهــا را انجــام دهــد؟  ــود ت ــد منتطــر ب چــرا همیشــه بای
ــن  ــت؛ ۴ رک ــد؟وی گف ــودار باش ــت جل ــد دول ــه بای چراهمیش
ــه پارلمانبخــش خصوصــی  ــی در کشــور وجــود دارد ک کارفرمای
بایــد بــه تقویــت آنهــا بپردازد.ســیفی گفــت؛ دوران آن رســیده تــا 
ــه  ــد و از طرفیت هــا درســت و ب ــه خــود بیای حــوزه خصوصــی ب
جــا اســتفاده کنــد.وی تاکیــد کــرد: بخــش خصوصی باید نســبت 

بــه اصــالح خــود اقــدام کنــد و نــگاه مدیریتــی جدیــد را جایگزین 
سیســتم ســنتی کند.ســیفی بــا اشــاره بــه نیــاز دولــت بــه بخــش 
خصوصیــی گفــت؛ بایــد ایــن را بــاور داشــت کــه، مــا در جنــگ 
اقتصــادی هســتیم.حضرتی رئیــس هیئت مدیــره انجمــن شــرکت 
ــکاری و مهندســی نفــت،گاز و پتروشــیمی، یکــی دیگــر از  پیمان
ســخنرانانی بــود کــه گفــت: اتــاق بازرگانــی نقــش بــی بدیلــی در 
بهبــود فصــای کســب و کار دارد.وی در ادامــه افــزود: طرفیت هــای 
اتــاق بازرگانــی بســیار بــاال اســت و اقدامــات خوبــی نیــز تاکنــون 

در بهبــود فصــای کســب و کار بــه انجــام رســانده اســت.
حضرتــی تصریــح کــرد: تجربه نشــان داده که هر بــار کار مطالعانی 
خوبــی صــورت گرفتــه، مباحــث مــدون توانســته بــه قانون شــدن 
ــازوان  ــی ب ــای صنعت ــرد: انجمن ه ــد ک ــود.وی تاکی ــک ش نزدی
تخصصــی اتاق هــای بازرگانــی هســتند.بیژن ســعیدآبادی رئیــس 
ــن همایــش، گفــت:  ــه ای ــز در ادام ــام نی ــره شــرکت ب هیئت مدی
بخــش خصوصــی بایــد امادگــی ایــن را پیــدا کنــد کــه امــروز بــا 
کاهــش شــدید قیمــت نفــت  و در تعامــل بــا دولــت، نقــش خــود 
را بــه خوبــی ایفــا کنــد امــا بــه نطــر می رســد ایــن پتانســیل در 
حــال حاصــر در کشــور وجــود نــدارد.وی افــزود: مســئولیت پذیری 
ــد.در  ــت باش ــردم و دول ــاد م ــورد اعتم ــد م ــش خصوصیبای بخ
ــه  ــان ب ــدادی از کارشناس ــی تع ــه هم اندیش ــن جلس ــان ای پای
ســواالت حضــار پاســخ دادند.بــه گــزارش خبرنــگار تیــن نیــوز در 
ایــن جلســه تعــداد زیــادی از فعــاالن بخــش خصوصــی حضــور 
داشــتند کــه بــه اتفــاق بــه »مــا« شــدن بــرای رســیدن بــه اهداف 
پارلمــان خصوصــی تاکیــد کردند .امیــن زاده تصریــح کــرد؛ ایــران 
کشــوری اســت کــه در منطقــه در زمینه هــای سیاســی و اقتصــاد 
ی و صنعتــی حرف هــای زیــادی بــرای گفتــن دارد.وی افــزود؛ بــا 
بحرانــی  کــه در مدیریــت وجــود دارد نمی تــوان مشــکالت را رفــع 
کــرد بــه اعتقــاد مــن بایــد بحــران را بــا ریاضی داانــان به اشــتراک 
گذاشــت زیــرا حــل مســاله تنهــا بــا ریاضیــات ممکــن می شــود.

وی تبعیــض را بســیار آزار دهنــده دانســت و گفــت؛ تبعیــض در 
ــل  ــش عام فضــای کســب و کار آسیب رســان اســت.امین زاده نق
انســانی را تعیین کننــده دانســت و گفــت؛ همگامــی و همراهــی 
فکــری باعــث پیشــرفت امــور اســت، مفایســه هزینه هــای تمــام 
شــده در ایــران و دیگــر کشــورها ابــداً ممکــن نیســت.حمیدرضا 
ــی  ــکل های صنف ــی تش ــی هماهنگ ــورای عال ــس ش ــیفی رئی س
کشــور نیــز گفــت؛ بخــش خصوصــی در ایــران همیشــه همــراه 
ــواره  ــا و هم ــدون آنه ــه ب ــا و چ ــا حکومت ه ــه ب ــوده چ ــردم ب م
ــزود؛  ــت.وی اف ــوده اس ــور ب ــرمایه گذاری در کش ــراول س پیش ق
مــا همیشــه در ایــن ســرزمین هســتیم چــه سیاســیون باشــند 

چــه نباشند.ســیفی تصربــح کــرد؛ چــرا همیشــه بایــد منتطــر بود 
تــا یکــی کارهــا را انجــام دهــد؟ چراهمیشــه بایــد دولــت جلــودار 
باشــد؟وی گفــت؛ ۴ رکــن کارفرمایــی در کشــور وجــود دارد کــه 
ــیفی  ــا بپردازد.س ــت آنه ــه تقوی ــد ب پارلمانبخــش خصوصــی بای

گفــت؛ دوران آن رســیده تــا حــوزه خصوصــی 
بــه خــود بیایــد و از طرفیت هــا درســت 
ــرد:  ــد ک ــد.وی تاکی ــتفاده کن ــا اس ــه ج و ب
ــه اصــالح  ــد نســبت ب بخــش خصوصــی بای
خــود اقــدام کنــد و نــگاه مدیریتــی جدیــد را 
جایگزیــن سیســتم ســنتی کنــد.داود آدینــه 
ــه  ــدای جلس ــی در ابت ــن هم اندیش ــر ای دبی
گفــت؛ تعــدادی از تشــکل هــا به این نشســت 
ــایل  ــا مس ــک ب ــه از نزدی ــدند ک ــوت ش دع
ــت؛  ــد.وی گف ــنا بودن ــی آش ــش خصوص بخ
اصنــاف بایــد  بــه مرحلــه ای از رشــد دســت 
پیــدا کننــد کــه در تصمیم گیری هــای کالن 
حضــور جــدی داشــته باشــند.آدینه بــا اشــاره 
ــی،  ــر انتفاع ــات تشــکل های غی ــه خصوصی ب
افــزود؛ ســابقه تشــکل ها بــه قــرن ۱۲ میالدی 
ــر می گــردد، در ایــران بیشــترین تشــکل ها   ب
از ســوی کارگــران تشــکیل شــده اســت.وی 
افــزود؛ اتــاق بازرگانــی تهــران توانایــی باالیــی 

دارد  و می توانــد در بخــش معنــوی کمــک زیــادی بــه تشــکل ها 
ــت.ادینه  ــدود اس ــادی در آن مح ــی م ــوان همراه ــی ت ــد ول بکن
گفــت؛ یکــی از بزرگتریــن موصوعاتــی کــه امــروز مطــرح اســت 
برندســازی اســت و بایــد برای مطرح شــدن تــالش کرد .امیــن زاده 
مدیــر عامــل شــرکت صنعتــی »ویــداس« یکــی دیگــر از کســانی 
ــه  ــاز ب ــرای پیشــرفت نی ــن هم اندیشــی گفــت؛ ب ــود کــه در ای ب
اعتمــاد ســازی اســت کــه بــه وجــود آمــدن آن تنهــا بــا همراهــی 
ــا  ــود.وی در ادامــه افــزود؛ بایــد تــالش کــرد ت ممکــن خواهــد ب
مشــکالت از ســر راه برداشــته شــود، گدشــتگان وضعیــت را بهتــر 
از مــا رصــد و مدیریــت مــی کردند.امیــن زاده تصریــح کــرد؛ ایران 
کشــوری اســت کــه در منطقــه درزمینه هــای سیاســی و اقتصــاد 
ــزود؛  ــن دارد.وی اف ــرای گفت ــادی ب ــای زی ــی حرف ه ی و صنعت
ــکالت  ــوان مش ــود دارد نمی ت ــت وج ــه در مدیری ــی  ک ــا بحران ب
ــان  ــا ریاضی داان ــد بحــران را ب ــن بای ــاد م ــه اعتق ــرد ب ــع ک را رف
ــات  ــا ریاضی ــا ب ــاله تنه ــل مس ــرا ح ــت زی ــتراک گذاش ــه اش ب
ــت و  ــده دانس ــیار آزار دهن ــض را بس ــود.وی تبعی ــن می ش ممک
ــت. ــان اس ــب و کار آسیب رس ــای کس ــض در فض ــت؛ تبعی گف

   دومین همایش هم اندیشی 
تشکل های هم  سو برای تعامل با 

اتاق بازرگانی تهران برگزار شد.به 
گزارش خبرنگار تین نیوز در این 

جلسه تعداد زیادی از فعاالن بخش 
خصوصی حضور داشتند که به اتفاق به 

»ما« شدن برای رسیدن به اهداف پارلمان 
خصوصی تاکید کردند .داود آدینه دبیر این 

هم اندیشی در ابتدای جلسه گفت؛ تعدادی 
از تشکل ها به این نشست دعوت شدند 
که از نزدیک با مسایل بخش خصوصی 

آشنا بودند.
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بــه گــزارش خبرنــگار تیــن نیــوز در ایــن جلســه تعــداد زیــادی 
از فعــاالن بخــش خصوصــی حضــور داشــتند کــه بــه اتفــاق بــه 
»مــا« شــدن بــرای رســیدن بــه اهــداف پارلمــان خصوصــی تاکید 

کردنــد .
ــت؛  ــه گف ــدای جلس ــی در ابت ــن هم اندیش ــر ای ــه دبی داود آدین
ــن نشســت دعــوت شــدند کــه از  ــه ای تعــدادی از تشــکل هــا ب
ــت؛  ــد.وی گف ــا مســایل بخــش خصوصــی آشــنا بودن ــک ب نزدی
اصنــاف بایــد  بــه مرحلــه ای از رشــد دســت پیــدا کننــد کــه در 
تصمیم گیری هــای کالن حضــور جــدی داشــته باشــند.آدینه 
ــزود؛  ــی، اف ــر انتفاع ــکل های غی ــات تش ــه خصوصی ــاره ب ــا اش ب
ســابقه تشــکل ها بــه قــرن ۱۲ میــالدی بــر می گــردد، در ایــران 
بیشــترین تشــکل ها  از ســوی کارگــران تشــکیل شــده اســت.وی 
ــد  ــی دارد  و می توان ــی باالی ــران توانای ــی ته ــاق بازرگان ــزود؛ ات اف
ــی  ــد ول ــکل ها بکن ــه تش ــادی ب ــک زی ــوی کم ــش معن در بخ
تــوان همراهــی مــادی در آن محــدود اســت.ادینه گفــت؛ یکــی از 
بزرگتریــن موصوعاتــی کــه امــروز مطــرح اســت برندســازی اســت 
ــر عامــل  ــرای مطــرح شــدن تــالش کرد .امیــن زاده مدی ــد ب و بای
شــرکت صنعتــی »ویــداس« یکــی دیگــر از کســانی بــود کــه در 
ایــن هم اندیشــی گفــت؛ بــرای پیشــرفت نیــاز بــه اعتمــاد ســازی 
اســت کــه بــه وجــود آمــدن آن تنهــا بــا همراهــی ممکــن خواهد 
بــود.وی در ادامــه افــزود؛ بایــد تــالش کــرد تــا مشــکالت از ســر 
ــا رصــد و  ــر از م ــت را بهت راه برداشــته شــود، گدشــتگان وضعی
مدیریتمــی کردند.امیــن زاده تصریــح کــرد؛ ایــران کشــوری اســت 
کــه در منطقــه در زمینه هــای سیاســی و اقتصــاد ی و صنعتــی 
حرف هــای زیــادی بــرای گفتــن دارد.وی افــزود؛ با بحرانــی  که در 
مدیریــت وجــود دارد نمی تــوان مشــکالت را رفــع کــرد بــه اعتقاد 
ــان  ــا ریاضی داان ــران را ب ــد بح ــن بای م
بــه اشــتراک گذاشــت زیــرا حــل مســاله 
ــود.وی  ــن می ش ــا ریاضیاتممک ــا ب تنه
ــده دانســت  تبعیــض را بســیار آزار دهن
ــب و  ــای کس ــض در فض ــت؛ تبعی و گف
ــش  ــان اســت.امین زاده نق کار آسیب رس
عامــل انســانی را تعیین کننــده دانســت 
ــری  ــی فک ــی و همراه ــت؛ همگام و گف
ــور اســت، مفایســه  باعــث پیشــرفت ام
هزینه هــای تمــام شــده در ایــران و 
ــت. ــن نیس ــداً ممک ــورها اب ــر کش دیگ

حمیدرضــا ســیفی رئیــس شــورای 
ــی  ــکل های صنف ــی تش ــی هماهنگ عال
ــی  ــش خصوص ــت؛ بخ ــز گف ــور نی کش
ــوده  ــردم ب ــران همیشــه همــراه م در ای
ــراول  ــواره پیش ق ــا و هم ــدون آنه ــه ب ــا و چ ــا حکومت ه ــه ب چ
ســرمایه گذاری در کشــور بــوده اســت.وی افــزود؛ مــا همیشــه در 
ایــن ســرزمین هســتیم چه سیاســیون باشــند چه نباشند.ســیفی 
تصربــح کــرد؛ چــرا همیشــه بایــد منتطــر بــود تــا یکــی کارهــا را 
انجــام دهــد؟ چراهمیشــه بایــد دولــت جلــودار باشــد؟وی گفــت؛ 
ــی در کشــور وجــود دارد کــه پارلمــان بخــش  ۴ رکــن کارفرمای
ــت؛ دوران  ــیفی گف ــا بپردازد.س ــت آنه ــه تقوی ــد ب ــی بای خصوص
آن رســیده تــا حــوزه خصوصــی بــه خــود بیایــد و از طرفیت هــا 
درســت و بــه جــا اســتفاده کنــد.وی تاکیــد کرد: بخــش خصوصی 
بایــد نســبت بــه اصــالح خود اقــدام کنــد و نــگاه مدیریتــی جدید 
را جایگزیــن سیســتم ســنتی کند.ســیفی بــا اشــاره به نیــاز دولت 
بــه بخــش خصوصیــی گفــت؛ بایــد ایــن را بــاور داشــت که، مــا در 
جنــگ اقتصــادی هســتیم.حضرتی رئیــس هیئت مدیــره انجمــن 
ــکاری و مهندســی نفــت،گاز و پتروشــیمی، یکــی  شــرکت پیمان
دیگــر از ســخنرانانی بــود کــه گفــت: اتــاق بازرگانــی نقــش بــی 
بدیلــی در بهبــود فصــای کســب و کار دارد.وی در ادامــه افــزود: 
طرفیت هــای اتــاق بازرگانــی بســیار بــاال اســت و اقدامــات خوبــی 
ــه انجــام رســانده  نیــز تاکنــون در بهبــود فصــای کســب و کار ب
اســت.حضرتی تصریــح کــرد: تجربــه نشــان داده کــه هــر بــار کار 

ــه،  ــورت گرفت ــی ص ــی خوب مطالعان
مباحــث مــدون توانســته بــه قانــون 
شــدن نزدیــک شــود.وی تاکیــد 
ــازوان  ــی ب ــای صنعت ــرد: انجمن ه ک
بازرگانــی  اتاق هــای  تخصصــی 
ــس  ــعیدآبادی رئی ــتند.بیژن س هس
ــز در  ــام نی ــرکت ب ــره ش هیئت مدی
ادامــه ایــن همایــش، گفــت: بخــش 
خصوصــی بایــد امادگــی ایــن را پیدا 
کنــد کــه امــروز بــا کاهــش شــدید 
قیمــت نفــت  و در تعامــل بــا دولت، 
نقــش خــود را بــه خوبــی ایفــا کنــد 
امــا بــه نطــر می رســد این پتانســیل 
ــود  ــور وج ــر در کش ــال حاص در ح
ــئولیت پذیری  ــزود: مس ــدارد.ی اف ن
بخــش خصوصــی بایــد مــورد اعتماد 
مــردم و دولــت باشــد.در پایــان ایــن 
از  تعــدادی  هم اندیشــی  جلســه 
کارشناســان بــه ســواالت حضــار 
ــگار  ــزارش خبرن ــد.ه گ ــخ دادن پاس
ــداد  ــه تع ــن جلس ــوز در ای ــن نی تی
زیــادی از فعــاالن بخــش خصوصــی 
حضــور داشــتند کــه بــه اتفــاق بــه 

»مــا« شــدن بــرای رســیدن بــه اهــداف پارلمــان خصوصــی تاکید 
ــه  ــدای جلس ــی در ابت ــن هم اندیش ــر ای ــه دبی ــد .داود آدین کردن
گفــت؛ تعــدادی از تشــکل هــا بــه ایــن نشســت دعــوت شــدند که 
از نزدیــک بــا مســایل بخــش خصوصــی آشــنا بودنــد.وی گفــت؛ 
اصنــاف بایــد  بــه مرحلــه ای از رشــد دســت پیــدا کننــد کــه در 
تصمیم گیری هــای کالن حضــور جــدی داشــته باشــند.آدینه 
ــزود؛  ــی، اف ــر انتفاع ــکل های غی ــات تش ــه خصوصی ــاره ب ــا اش ب
ســابقه تشــکل ها بــه قــرن ۱۲ میــالدی بــر می گــردد، در ایــران 
بیشــترین تشــکل ها  از ســوی کارگــران تشــکیل شــده اســت.وی 
ــد  ــی دارد  و می توان ــی باالی ــران توانای ــی ته ــاق بازرگان ــزود؛ ات اف
ــی  ــد ول ــکل ها بکن ــه تش ــادی ب ــک زی ــوی کم ــش معن در بخ
ــوان همراهــی مــادی در آن محــدود اســت.ادینه گفــت؛ یکــی  ت
ــازی  ــت برندس ــرح اس ــروز مط ــه ام ــی ک ــن موصوعات از بزرگتری
ــر  ــالش کرد .امیــن زاده مدی ــرای مطــرح شــدن ت ــد ب اســت و بای
ــانی  ــر از کس ــی دیگ ــداس« یک ــی »وی ــرکت صنعت ــل ش عام
ــه  ــاز ب ــرای پیشــرفت نی ــن هم اندیشــی گفــت؛ ب ــود کــه در ای ب
اعتمــاد ســازی اســت کــه بــه وجــود آمــدن آن تنهــا بــا همراهــی 
ــا  ــود.وی در ادامــه افــزود؛ بایــد تــالش کــرد ت ممکــن خواهــد ب
مشــکالت از ســر راه برداشــته شــود، گدشــتگان وضعیــت را بهتــر 
از مــا رصــد و مدیریــت مــی کردند.امیــن زاده تصریــح کــرد؛ ایران 
کشــوری اســت کــه در منطقــه در زمینه هــای سیاســی و اقتصــاد 
ی و صنعتــی حرف هــای زیــادی بــرای گفتــن دارد.وی افــزود؛ بــا 
بحرانــی  کــه در مدیریــت وجــود دارد نمی تــوان مشــکالت را رفــع 
کــرد بــه اعتقــاد مــن بایــد بحــران را بــا ریاضی داانــان به اشــتراک 
گذاشــت زیــرا حــل مســاله تنهــا بــا ریاضیــات ممکــن می شــود.

وی تبعیــض را بســیار آزار دهنــده دانســت و گفــت؛ تبعیــض در 
ــل  ــش عام فضــای کســب و کار آسیب رســان اســت.امین زاده نق
انســانی را تعیین کننــده دانســت و گفــت؛ همگامــی و همراهــی 
فکــری باعــث پیشــرفت امــور اســت، مفایســه هزینه هــای تمــام 
شــده در ایــران و دیگــر کشــورها ابــداً ممکــن نیســت.حمیدرضا 
ــی  ــکل های صنف ــی تش ــی هماهنگ ــورای عال ــس ش ــیفی رئی س
کشــور نیــز گفــت؛ بخــش خصوصــی در ایــران همیشــه همــراه 
ــواره  ــا و هم ــدون آنه ــه ب ــا و چ ــا حکومت ه ــه ب ــوده چ ــردم ب م
ــزود؛  ــت.وی اف ــوده اس ــور ب ــرمایه گذاری در کش ــراول س پیش ق
مــا همیشــه در ایــن ســرزمین هســتیم چهسیاســیون باشــند چه 
نباشند.ســیفی تصربــح کــرد؛ چــرا همیشــه بایــد منتطــر بــود تــا 
ــودار  ــت جل ــد دول ــا را انجــام دهــد؟ چراهمیشــه بای یکــی کاره

باشــد؟وی گفــت؛ ۴ رکــن کارفرمایــی در کشــور وجــود دارد کــه 
پارلمــان بخــش خصوصــی بایــد بــه تقویــت آنهــا بپردازد.ســیفی 
ــد و  ــه خودبیای ــوزه خصوصــی ب ــا ح ــیده ت ــت؛ دوران آن رس گف
ــه جــا اســتفاده کنــد.وی تاکیــد کــرد:  از طرفیت هــا درســت و ب
ــه اصــالح خــود اقــدام کنــد و  بخــش خصوصــی بایــد نســبت ب
نــگاه مدیریتــی جدیــد را جایگزیــن سیســتم ســنتی کند.ســیفی 
بــا اشــاره بــه نیــاز دولــت بــه بخــش خصوصیــی گفــت؛ بایــد ایــن 
ــتیم.حضرتی  ــادی هس ــگ اقتص ــا در جن ــه، م ــت ک ــاور داش را ب
ــی  ــکاری و مهندس ــرکت پیمان ــن ش ــره انجم ــس هیئت مدی رئی
نفــت،گاز و پتروشــیمی، یکــی دیگــر از ســخنرانانی بود کــه گفت: 
اتــاق بازرگانــی نقــش بــی بدیلــی در بهبــود فصــای کســب و کار 
دارد.وی در ادامــه افــزود: طرفیت هــای اتــاق بازرگانــی بســیار بــاال 
اســت و اقدامــات خوبــی نیــز تاکنــون در بهبــود فصــای کســب 
ــه  ــرد: تجرب ــح ک ــت.حضرتی تصری ــانده اس ــام رس ــه انج و کار ب
ــه،  ــی صــورت گرفت ــی خوب ــار کار مطالعان نشــان داده کــه هــر ب
ــود.وی  ــک ش ــدن نزدی ــون ش ــه قان ــته ب ــدون توانس ــث م مباح
ــای  ــازوان تخصصــی اتاق ه ــی ب ــای صنعت ــرد: انجمن ه ــد ک تاکی
بازرگانــی هســتند.بیژن ســعیدآبادی رئیــس هیئت مدیره شــرکت 
بــام نیــز در ادامــه ایــن همایــش، گفــت: بخــش خصوصــی بایــد 
امادگــی ایــن را پیــدا کنــد کــه امــروز بــا کاهــش شــدید قیمــت 
نفــت  و در تعامــل بــا دولــت، نقــش خــود را بــه خوبــی ایفــا کنــد 
امــا بــه نطــر می رســد ایــن پتانســیل در حــال حاصــر در کشــور 
ــی  ــش خصوص ــئولیت پذیری بخ ــزود: مس ــدارد.وی اف ــود ن وج
بایــد مــورد اعتمــاد مــردم و دولــت باشــد.در پایــان ایــن جلســه 
ــه ســواالت حضــار پاســخ  هم اندیشــی تعــدادی از کارشناســان ب
ــداد  ــه تع ــن جلس ــوز در ای ــن نی ــگار تی ــزارش خبرن ــه گ دادند.ب
زیادیــز فعــاالن بخــش خصوصــی حضــور داشــتند کــه بــه اتفــاق 
بــه »مــا« شــدن بــرای رســیدن بــه اهــداف پارلمــان خصوصــی 

تاکیــد کردنــد .
ــت؛  ــه گف ــدای جلس ــی در ابت ــن هم اندیش ــر ای ــه دبی داود آدین
ــن نشســت دعــوت شــدند کــه از  ــه ای تعــدادی از تشــکل هــا ب
ــت؛  ــد.وی گف ــا مســایل بخــش خصوصــی آشــنا بودن ــک ب نزدی
اصنــاف بایــد  بــه مرحلــه ای از رشــد دســت پیــدا کننــد کــه در 
تصمیم گیری هــای کالن حضــور جــدی داشــته باشــند.آدینه 
ــزود؛  ــی، اف ــر انتفاع ــکل های غی ــات تش ــه خصوصی ــاره ب ــا اش ب
ســابقه تشــکل ها بــه قــرن ۱۲ میــالدی بــر می گــردد، در ایــران 
بیشــترین تشــکل ها  از ســوی کارگــران تشــکیل شــده اســت.وی 

صالحیت 
نظارت بر
 ساخت و ساز

ــاق  ــا ات ــل ب ــرای تعام ــو ب ــم  س ــکل های ه ــی تش ــش هم اندیش ــن همای دومی
ــه  ــن جلس ــوز در ای ــن نی ــگار تی ــزارش خبرن ــد.به گ ــزار ش ــران برگ ــی ته بازرگان
تعــداد زیــادی از فعــاالن بخــش خصوصــی حضــور داشــتند کــه بــه اتفــاق بــه »ما« شــدن 
ــن  ــر ای ــه دبی ــد .داود آدین ــد کردن ــی تاکی ــان خصوص ــداف پارلم ــه اه ــیدن ب ــرای رس ب
هم اندیشــی در ابتــدای جلســه گفــت؛ تعــدادی از تشــکل هــا بــه ایــن نشســت دعــوت 

شدند که از نزدیک با مسایل بخش خصوصی آشنا بودند.

   دومین همایش هم اندیشی 
تشکل های هم  سو برای تعامل با اتاق 
بازرگانی تهران برگزار شد.به گزارش 
خبرنگار تین نیوز در این جلسه تعداد 

زیادی از فعاالن بخش خصوصی حضور داشتند 
که به اتفاق به »ما« شدن برای رسیدن به 

اهداف پارلمان خصوصی تاکید کردند .داود آدینه 
دبیر این هم اندیشی در ابتدای جلسه گفت؛ 
تعدادی از تشکل ها به این نشست دعوت 

شدند که از نزدیک با مسایل بخش خصوصی 
آشنا بودند.
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ــد  ــی دارد  و می توان ــی باالی ــران توانای ــی ته ــاق بازرگان ــزود؛ ات اف
ــی  ــد ول ــکل ها بکن ــه تش ــادی ب ــک زی ــوی کم ــش معن در بخ
تــوان همراهــی مــادی در آن محــدود اســت.ادینه گفــت؛ یکــی از 
بزرگتریــن موصوعاتــی کــه امــروز مطــرح اســت برندســازی اســت 
ــر عامــل  ــرای مطــرح شــدن تــالش کرد .امیــن زاده مدی ــد ب و بای
شــرکت صنعتــی »ویــداس« یکــی دیگــر از کســانی بــود کــه در 
ایــن هم اندیشــی گفــت؛ بــرای پیشــرفت نیــاز بــه اعتمــاد ســازی 
اســت کــه بــه وجــود آمــدن آن تنهــا بــا همراهــی ممکــن خواهد 
بــود.وی در ادامــه افــزود؛ بایــد تــالش کــرد تــا مشــکالت از ســر 
ــا رصــد و  ــر از م ــت را بهت راهبرداشــته شــود، گدشــتگان وضعی
ــران کشــوری  ــرد؛ ای ــح ک ــن زاده تصری ــی کردند.امی ــت م مدیری
ــاد ی و  ــی و اقتص ــای سیاس ــه در زمینه ه ــه در منطق ــت ک اس
ــا  ــزود؛ ب ــن دارد.وی اف ــرای گفت ــادی ب ــای زی ــی حرف ه صنعت
بحرانــی  کــه در مدیریــت وجــود دارد نمی تــوان مشــکالت را رفــع 
کــرد بــه اعتقــاد مــن بایــد بحــران را بــا ریاضی داانــان به اشــتراک 
گذاشــت زیــرا حــل مســاله تنهــا بــا ریاضیــات ممکــن می شــود.

وی تبعیــض را بســیار آزار دهنــده دانســت و گفــت؛ تبعیــض در 
ــت. ــان اس ــب و کار آسیب رس ــای کس ض

امیــن زاده نقــش عامــل انســانی را تعیین کننــده دانســت و 
گفــت؛ همگامــی و همراهــی فکــری باعــث پیشــرفت امــور اســت، 
مفایســه هزینه هــای تمــام شــده در ایــران و دیگــر کشــورها ابــداً 
ممکــن نیســت.حمیدرضا ســیفی رئیس شــورای عالــی هماهنگی 
ــی در  ــش خصوص ــت؛ بخ ــز گف ــور نی ــی کش ــکل های صنف تش
ــا و چــه  ــا حکومت ه ــوده چــه ب ــردم ب ــران همیشــه همــراه م ای
ــور  ــرمایه گذاری در کش ــراول س ــواره پیش ق ــا و هم ــدون آنه ب
ــوده اســت.وی افــزود؛ مــا همیشــه در ایــن ســرزمین هســتیم  ب
چــه سیاســیون باشــند چــه نباشند.ســیفی تصربــح کــرد؛ 
ــا یکیکارهــا را انجــام دهــد؟  ــود ت ــد منتطــر ب چــرا همیشــه بای
ــن  ــت؛ ۴ رک ــد؟وی گف ــودار باش ــت جل ــد دول ــه بای چراهمیش
ــه پارلمانبخــش خصوصــی  ــی در کشــور وجــود دارد ک کارفرمای
بایــد بــه تقویــت آنهــا بپردازد.ســیفی گفــت؛ دوران آن رســیده تــا 
ــه  ــد و از طرفیت هــا درســت و ب ــه خــود بیای حــوزه خصوصــی ب
جــا اســتفاده کنــد.وی تاکیــد کــرد: بخــش خصوصی باید نســبت 
بــه اصــالح خــود اقــدام کنــد و نــگاه مدیریتــی جدیــد را جایگزین 
سیســتم ســنتی کند.ســیفی بــا اشــاره بــه نیــاز دولــت بــه بخــش 
خصوصیــی گفــت؛ بایــد ایــن را بــاور داشــت کــه، مــا در جنــگ 
اقتصــادی هســتیم.حضرتی رئیــس هیئت مدیــره انجمــن شــرکت 

ــکاری و مهندســی نفــت،گاز و پتروشــیمی، یکــی دیگــر از  پیمان
ســخنرانانی بــود کــه گفــت: اتــاق بازرگانــی نقــش بــی بدیلــی در 
بهبــود فصــای کســب و کار دارد.وی در ادامــه افــزود: طرفیت هــای 
اتــاق بازرگانــی بســیار بــاال اســت و اقدامــات خوبــی نیــز تاکنــون 

در بهبــود فصــای کســب و کار بــه انجــام رســانده اســت.
حضرتــی تصریــح کــرد: تجربه نشــان داده که هر بــار کار مطالعانی 
خوبــی صــورت گرفتــه، مباحــث مــدون توانســته بــه قانون شــدن 
ــازوان  ــی ب ــای صنعت ــرد: انجمن ه ــد ک ــود.وی تاکی ــک ش نزدی
تخصصــی اتاق هــای بازرگانــی هســتند.بیژن ســعیدآبادی رئیــس 
ــن همایــش، گفــت:  ــه ای ــز در ادام ــام نی ــره شــرکت ب هیئت مدی
بخــش خصوصــی بایــد امادگــی ایــن را پیــدا کنــد کــه امــروز بــا 
کاهــش شــدید قیمــت نفــت  و در تعامــل بــا دولــت، نقــش خــود 
را بــه خوبــی ایفــا کنــد امــا بــه نطــر می رســد ایــن پتانســیل در 
حــال حاصــر در کشــور وجــود نــدارد.وی افــزود: مســئولیت پذیری 
ــد.در  ــت باش ــردم و دول ــاد م ــورد اعتم ــد م ــش خصوصیبای بخ
ــه  ــان ب ــدادی از کارشناس ــی تع ــه هم اندیش ــن جلس ــان ای پای
ســواالت حضــار پاســخ دادند.بــه گــزارش خبرنــگار تیــن نیــوز در 
ایــن جلســه تعــداد زیــادی از فعــاالن بخــش خصوصــی حضــور 
داشــتند کــه بــه اتفــاق بــه »مــا« شــدن بــرای رســیدن بــه اهداف 
پارلمــان خصوصــی تاکیــد کردند .امیــن زاده تصریــح کــرد؛ ایــران 
کشــوری اســت کــه در منطقــه در زمینه هــای سیاســی و اقتصــاد 
ی و صنعتــی حرف هــای زیــادی بــرای گفتــن دارد.وی افــزود؛ بــا 
بحرانــی  کــه در مدیریــت وجــود دارد نمی تــوان مشــکالت را رفــع 
کــرد بــه اعتقــاد مــن بایــد بحــران را بــا ریاضی داانــان به اشــتراک 
گذاشــت زیــرا حــل مســاله تنهــا بــا ریاضیــات ممکــن می شــود.

وی تبعیــض را بســیار آزار دهنــده دانســت و گفــت؛ تبعیــض در 
ــل  ــش عام فضــای کســب و کار آسیب رســان اســت.امین زاده نق
انســانی را تعیین کننــده دانســت و گفــت؛ همگامــی و همراهــی 
فکــری باعــث پیشــرفت امــور اســت، مفایســه هزینه هــای تمــام 
شــده در ایــران و دیگــر کشــورها ابــداً ممکــن نیســت.حمیدرضا 
ــی  ــکل های صنف ــی تش ــی هماهنگ ــورای عال ــس ش ــیفی رئی س
کشــور نیــز گفــت؛ بخــش خصوصــی در ایــران همیشــه همــراه 
ــواره  ــا و هم ــدون آنه ــه ب ــا و چ ــا حکومت ه ــه ب ــوده چ ــردم ب م
ــزود؛  ــت.وی اف ــوده اس ــور ب ــرمایه گذاری در کش ــراول س پیش ق
مــا همیشــه در ایــن ســرزمین هســتیم چــه سیاســیون باشــند 
چــه نباشند.ســیفی تصربــح کــرد؛ چــرا همیشــه بایــد منتطــر بود 
تــا یکــی کارهــا را انجــام دهــد؟ چراهمیشــه بایــد دولــت جلــودار 

باشــد؟وی گفــت؛ ۴ رکــن کارفرمایــی در کشــور وجــود دارد کــه 
ــیفی  ــا بپردازد.س ــت آنه ــه تقوی ــد ب پارلمانبخــش خصوصــی بای
ــد  ــه خــود بیای ــا حــوزه خصوصــی ب ــت؛ دوران آن رســیده ت گف

ــتفاده  ــا اس ــه ج ــت و ب ــا درس و از طرفیت ه
کنــد.وی تاکیــد کــرد: بخــش خصوصــی باید 
نســبت بــه اصــالح خــود اقــدام کنــد و نــگاه 
مدیریتــی جدید را جایگزین سیســتم ســنتی 
ــن هم اندیشــی در  ــر ای ــه دبی ــد.داود آدین کن
ــکل  ــدادی از تش ــت؛ تع ــه گف ــدای جلس ابت
ــه  ــدند ک ــوت ش ــت دع ــن نشس ــه ای ــا ب ه
از نزدیــک بــا مســایل بخــش خصوصــی 
ــه  ــد  ب ــاف بای ــت؛ اصن ــد.وی گف ــنا بودن آش
ــه  ــد ک ــدا کنن ــه ای از رشــد دســت پی مرحل
در تصمیم گیری هــای کالن حضــور جــدی 
داشــته باشــند.آدینه بــا اشــاره بــه خصوصیات 
ــابقه  ــزود؛ س ــی، اف ــر انتفاع ــکل های غی تش
بــر  میــالدی   ۱۲ قــرن  بــه  تشــکل ها 
می گــردد، در ایــران بیشــترین تشــکل ها  
از ســوی کارگــران تشــکیل شــده اســت.وی 
افــزود؛ اتــاق بازرگانــی تهــران توانایــی باالیــی 

دارد  و می توانــد در بخــش معنــوی کمــک زیــادی بــه تشــکل ها 
ــت.ادینه  ــدود اس ــادی در آن مح ــی م ــوان همراه ــی ت ــد ول بکن
گفــت؛ یکــی از بزرگتریــن موصوعاتــی کــه امــروز مطــرح اســت 
برندســازی اســت و بایــد برای مطرح شــدن تــالش کرد .امیــن زاده 
مدیــر عامــل شــرکت صنعتــی »ویــداس« یکــی دیگــر از کســانی 
ــه  ــاز ب ــرای پیشــرفت نی ــن هم اندیشــی گفــت؛ ب ــود کــه در ای ب
اعتمــاد ســازی اســت کــه بــه وجــود آمــدن آن تنهــا بــا همراهــی 
ــا  ــود.وی در ادامــه افــزود؛ بایــد تــالش کــرد ت ممکــن خواهــد ب
مشــکالت از ســر راه برداشــته شــود، گدشــتگان وضعیــت را بهتــر 
از مــا رصــد و مدیریــت مــی کردند.امیــن زاده تصریــح کــرد؛ ایران 
کشــوری اســت کــه در منطقــه درزمینه هــای سیاســی و اقتصــاد 
ــزود؛  ــن دارد.وی اف ــرای گفت ــادی ب ــای زی ــی حرف ه ی و صنعت
ــکالت  ــوان مش ــود دارد نمی ت ــت وج ــه در مدیری ــی  ک ــا بحران ب
ــان  ــا ریاضی داان ــد بحــران را ب ــن بای ــاد م ــه اعتق ــرد ب ــع ک را رف
ــات  ــا ریاضی ــا ب ــاله تنه ــل مس ــرا ح ــت زی ــتراک گذاش ــه اش ب
ــت و  ــده دانس ــیار آزار دهن ــض را بس ــود.وی تبعی ــن می ش ممک
ــت. ــان اس ــب و کار آسیب رس ــای کس ــض در فض ــت؛ تبعی گف

   دومین همایش هم اندیشی 
تشکل های هم  سو برای تعامل با 

اتاق بازرگانی تهران برگزار شد.به 
گزارش خبرنگار تین نیوز در این 

جلسه تعداد زیادی از فعاالن بخش 
خصوصی حضور داشتند که به اتفاق به 

»ما« شدن برای رسیدن به اهداف پارلمان 
خصوصی تاکید کردند .داود آدینه دبیر این 

هم اندیشی در ابتدای جلسه گفت؛ تعدادی 
از تشکل ها به این نشست دعوت شدند 
که از نزدیک با مسایل بخش خصوصی 

آشنا بودند.
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بــه گــزارش خبرنــگار تیــن نیــوز در ایــن جلســه تعــداد زیــادی 
از فعــاالن بخــش خصوصــی حضــور داشــتند کــه بــه اتفــاق بــه 
»مــا« شــدن بــرای رســیدن بــه اهــداف پارلمــان خصوصــی تاکید 

کردنــد .
ــت؛  ــه گف ــدای جلس ــی در ابت ــن هم اندیش ــر ای ــه دبی داود آدین
ــن نشســت دعــوت شــدند کــه از  ــه ای تعــدادی از تشــکل هــا ب
ــت؛  ــد.وی گف ــا مســایل بخــش خصوصــی آشــنا بودن ــک ب نزدی
اصنــاف بایــد  بــه مرحلــه ای از رشــد دســت پیــدا کننــد کــه در 
تصمیم گیری هــای کالن حضــور جــدی داشــته باشــند.آدینه 
ــزود؛  ــی، اف ــر انتفاع ــکل های غی ــات تش ــه خصوصی ــاره ب ــا اش ب
ســابقه تشــکل ها بــه قــرن ۱۲ میــالدی بــر می گــردد، در ایــران 
بیشــترین تشــکل ها  از ســوی کارگــران تشــکیل شــده اســت.وی 
ــد  ــی دارد  و می توان ــی باالی ــران توانای ــی ته ــاق بازرگان ــزود؛ ات اف
ــی  ــد ول ــکل ها بکن ــه تش ــادی ب ــک زی ــوی کم ــش معن در بخ
تــوان همراهــی مــادی در آن محــدود اســت.ادینه گفــت؛ یکــی از 
بزرگتریــن موصوعاتــی کــه امــروز مطــرح اســت برندســازی اســت 
ــر عامــل  ــرای مطــرح شــدن تــالش کرد .امیــن زاده مدی ــد ب و بای
شــرکت صنعتــی »ویــداس« یکــی دیگــر از کســانی بــود کــه در 
ایــن هم اندیشــی گفــت؛ بــرای پیشــرفت نیــاز بــه اعتمــاد ســازی 
اســت کــه بــه وجــود آمــدن آن تنهــا بــا همراهــی ممکــن خواهد 
بــود.وی در ادامــه افــزود؛ بایــد تــالش کــرد تــا مشــکالت از ســر 
ــا رصــد و  ــر از م ــت را بهت راه برداشــته شــود، گدشــتگان وضعی
مدیریتمــی کردند.امیــن زاده تصریــح کــرد؛ ایــران کشــوری اســت 
کــه در منطقــه در زمینه هــای سیاســی و اقتصــاد ی و صنعتــی 
ــی   ــا بحران ــزود؛ ب ــن دارد.وی اف ــرای گفت ــادی ب ــای زی حرف ه
ــع کــرد  ــوان مشــکالت را رف ــت وجــود دارد نمی ت کــه در مدیری
ــتراک  ــه اش ــان ب ــا ریاضی داان ــران را ب ــد بح ــن بای ــاد م ــه اعتق ب
گذاشــت زیــرا حــل مســاله تنهــا بــا ریاضیاتممکــن می شــود.وی 
تبعیــض را بســیار آزار دهنــده دانســت و گفت؛ تبعیــض در فضای 
کســب و کار آسیب رســان اســت.امین زاده نقــش عامــل انســانی 
ــی و همراهــی فکــری  ــت؛ همگام ــده دانســت و گف را تعیین کنن
ــور اســت، مفایســه هزینه هــای تمــام شــده  باعــث پیشــرفت ام
در ایــران و دیگــر کشــورها ابــداً ممکــن نیســت.حمیدرضا ســیفی 
ــور  ــی کش ــکل های صنف ــی تش ــی هماهنگ ــورای عال ــس ش رئی
نیــز گفــت؛ بخــش خصوصــی در ایــران 
ــا  ــه ب ــوده چ ــردم ب ــراه م ــه هم همیش
حکومت هــا و چــه بــدون آنهــا و همــواره 
ــور  ــرمایه گذاری در کش ــراول س پیش ق
ــوده اســت.وی افــزود؛ مــا همیشــه در  ب
ایــن ســرزمین هســتیم چــه سیاســیون 
باشــند چــه نباشند.ســیفی تصربــح کرد؛ 
چــرا همیشــه بایــد منتطــر بــود تــا یکی 
کارهــا را انجــام دهــد؟ چراهمیشــه بایــد 
دولــت جلــودار باشــد؟وی گفــت؛ ۴ 
رکــن کارفرمایــی در کشــور وجــود دارد 
ــد  ــی بای ــش خصوص ــان بخ ــه پارلم ک
بــه تقویــت آنهــا بپردازد.ســیفی گفــت؛ 
ــا حــوزه خصوصــی  دوران آن رســیده ت
بــه خــود بیایــد و از طرفیت هــا درســت 
و بــه جــا اســتفاده کنــد.وی تاکیــد کــرد: بخــش خصوصــی بایــد 
نســبت بــه اصــالح خــود اقــدام کنــد و نــگاه مدیریتــی جدیــد را 
جایگزیــن سیســتم ســنتی کند.ســیفی بــا اشــاره بــه نیــاز دولــت 
بــه بخــش خصوصیــی گفــت؛ بایــد ایــن را بــاور داشــت که، مــا در 
جنــگ اقتصــادی هســتیم.حضرتی رئیــس هیئت مدیــره انجمــن 
ــکاری و مهندســی نفــت،گاز و پتروشــیمی، یکــی  شــرکت پیمان
دیگــر از ســخنرانانی بــود کــه گفــت: اتــاق بازرگانــی نقــش بــی 
بدیلــی در بهبــود فصــای کســب و کار دارد.وی در ادامــه افــزود: 
طرفیت هــای اتــاق بازرگانــی بســیار بــاال اســت و اقدامــات خوبــی 
نیــز تاکنــون در بهبود فصای کســب و کار به انجام رســانده اســت.

حضرتــی تصریــح کــرد: تجربه نشــان داده که هر بــار کار مطالعانی 
خوبــی صــورت گرفتــه، مباحــث مــدون توانســته بــه قانون شــدن 
ــازوان  ــی ب ــای صنعت ــرد: انجمن ه ــد ک ــود.وی تاکی ــک ش نزدی
تخصصــی اتاق هــای بازرگانــی هســتند.بیژن ســعیدآبادی رئیــس 
ــن همایــش، گفــت:  ــه ای ــز در ادام ــام نی ــره شــرکت ب هیئت مدی
بخــش خصوصــی بایــد امادگــی ایــن را پیــدا کنــد کــه امــروز بــا 
کاهــش شــدید قیمــت نفــت  و در تعامــل بــا دولــت، نقــش خــود 
را بــه خوبــی ایفــا کنــد امــا بــه نطــر می رســد ایــن پتانســیل در 
حــال حاصــر در کشــور وجــود نــدارد.ی افــزود: مســئولیت پذیری 

ــد. ــت باش ــردم و دول ــاد م ــورد اعتم ــد م ــی بای ــش خصوص بخ
ــه  ــان ب ــدادی از کارشناس ــن جلســه هم اندیشــی تع ــان ای در پای
ســواالت حضــار پاســخ دادنــد.ه گــزارش خبرنــگار تیــن نیــوز در 
ایــن جلســه تعــداد زیــادی از فعــاالن بخــش خصوصــی حضــور 
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــدن ب ــا« ش ــه »م ــاق ب ــه اتف ــه ب ــتند ک داش
اهــداف پارلمــان خصوصــی تاکیــد کردنــد .داود آدینــه دبیــر ایــن 
هم اندیشــی در ابتــدای جلســه گفــت؛ تعــدادی از تشــکل هــا بــه 
ــا مســایل بخــش  ایــن نشســت دعــوت شــدند کــه از نزدیــک ب
خصوصــی آشــنا بودنــد.وی گفــت؛ اصنــاف بایــد  بــه مرحلــه ای 
ــای کالن  ــه در تصمیم گیری ه ــد ک ــدا کنن ــت پی ــد دس از رش
ــات  ــه خصوصی ــا اشــاره ب حضــور جــدی داشــته باشــند.آدینه ب
ــرن  ــه ق ــکل ها ب ــابقه تش ــزود؛ س ــی، اف ــر انتفاع ــکل های غی تش
ــکل ها  از  ــترین تش ــران بیش ــردد، در ای ــر می گ ــالدی ب ۱۲ می
ســوی کارگــران تشــکیل شــده اســت.وی افــزود؛ اتــاق بازرگانــی 
تهــران توانایــی باالیــی دارد  و می توانــد در بخــش معنــوی کمــک 
ــادی در آن  ــوان همراهــی م ــی ت ــد ول ــه تشــکل ها بکن ــادی ب زی
محــدود اســت.ادینه گفــت؛ یکــی از بزرگتریــن موصوعاتــی کــه 
امــروز مطــرح اســت برندســازی اســت و بایــد بــرای مطرح شــدن 
تــالش کرد .امیــن زاده مدیــر عامــل شــرکت صنعتــی »ویــداس« 
یکــی دیگــر از کســانی بــود کــه در ایــن هم اندیشــی گفــت؛ بــرای 
پیشــرفت نیــاز بــه اعتمــاد ســازی اســت کــه بــه وجــود آمــدن آن 
تنهــا بــا همراهــی ممکــن خواهــد بــود.وی در ادامــه افــزود؛ بایــد 
تــالش کــرد تــا مشــکالت از ســر راه برداشــته شــود، گدشــتگان 
وضعیــت را بهتــر از مــا رصــد و مدیریــت مــی کردند.امیــن زاده 
تصریــح کــرد؛ ایــران کشــوری اســت کــه در منطقــه در زمینه های 
سیاســی و اقتصــاد ی و صنعتــی حرف هــای زیــادی بــرای 
گفتــن دارد.وی افــزود؛ بــا بحرانــی  کــه در مدیریــت وجــود دارد 
نمی تــوان مشــکالت را رفــع کــرد بــه اعتقــاد مــن بایــد بحــران 
را بــا ریاضی داانــان بــه اشــتراک گذاشــت زیــرا حــل مســاله تنهــا 
بــا ریاضیــات ممکــن می شــود.وی تبعیــض را بســیار آزار دهنــده 
دانســت و گفــت؛ تبعیــض در فضــای کســب و کار آسیب رســان 
اســت.امین زاده نقــش عامــل انســانی را تعیین کننــده دانســت و 
گفــت؛ همگامــی و همراهــی فکــری باعــث پیشــرفت امــور اســت، 
مفایســه هزینه هــای تمــام شــده در ایــران و دیگــر کشــورها ابــداً 
ممکــن نیســت.حمیدرضا ســیفی رئیس شــورای عالــی هماهنگی 
ــی در  ــش خصوص ــت؛ بخ ــز گف ــور نی ــی کش ــکل های صنف تش

ــا و چــه  ــا حکومت ه ــوده چــه ب ــردم ب ــران همیشــه همــراه م ای
ــور  ــرمایه گذاری در کش ــراول س ــواره پیش ق ــا و هم ــدون آنه ب
ــوده اســت.وی افــزود؛ مــا همیشــه در ایــن ســرزمین هســتیم  ب
ــرا  ــرد؛ چ ــح ک ــیفی تصرب ــه نباشند.س ــند چ ــیون باش چهسیاس
ــد؟  ــام ده ــا را انج ــی کاره ــا یک ــود ت ــر ب ــد منتط ــه بای همیش
ــن  ــت؛ ۴ رک ــد؟وی گف ــودار باش ــت جل ــد دول ــه بای چراهمیش
کارفرمایــی در کشــور وجــود دارد کــه پارلمــان بخــش خصوصــی 
بایــد بــه تقویــت آنهــا بپردازد.ســیفی گفــت؛ دوران آن رســیده تــا 
حــوزه خصوصــی بــه خودبیایــد و از طرفیت هــا درســت و بــه جــا 
اســتفاده کنــد.وی تاکیــد کــرد: بخــش خصوصــی بایــد نســبت به 
اصــالح خــود اقــدام کنــد و نــگاه مدیریتــی جدیــد را جایگزیــن 
سیســتم ســنتی کند.ســیفی بــا اشــاره بــه نیــاز دولــت بــه بخــش 
خصوصیــی گفــت؛ بایــد ایــن را بــاور داشــت کــه، مــا در جنــگ 
اقتصــادی هســتیم.حضرتی رئیــس هیئت مدیــره انجمــن شــرکت 
ــکاری و مهندســی نفــت،گاز و پتروشــیمی، یکــی دیگــر از  پیمان
ســخنرانانی بــود کــه گفــت: اتــاق بازرگانــی نقــش بــی بدیلــی در 
بهبــود فصــای کســب و کار دارد.وی در ادامــه افــزود: طرفیت هــای 
اتــاق بازرگانــی بســیار بــاال اســت و اقدامــات خوبــی نیــز تاکنــون 
در بهبــود فصــای کســب و کار بــه انجــام رســانده اســت.حضرتی 
ــی  ــار کار مطالعان ــر ب ــه ه ــان داده ک ــه نش ــرد: تجرب ــح ک تصری
خوبــی صــورت گرفتــه، مباحــث مــدون توانســته بــه قانون شــدن 
ــازوان  ــی ب ــای صنعت ــرد: انجمن ه ــد ک ــود.وی تاکی ــک ش نزدی
تخصصــی اتاق هــای بازرگانــی هســتند.بیژن ســعیدآبادی رئیــس 
ــن همایــش، گفــت:  ــه ای ــز در ادام ــام نی ــره شــرکت ب هیئت مدی
بخــش خصوصــی بایــد امادگــی ایــن را پیــدا کنــد کــه امــروز بــا 
کاهــش شــدید قیمــت نفــت  و در تعامــل بــا دولــت، نقــش خــود 
را بــه خوبــی ایفــا کنــد امــا بــه نطــر می رســد ایــن پتانســیل در 
حــال حاصــر در کشــور وجــود نــدارد.وی افــزود: مســئولیت پذیری 
ــد. ــت باش ــردم و دول ــاد م ــورد اعتم ــد م ــی بای ــش خصوص بخ

ــه  ــان ب ــدادی از کارشناس ــن جلســه هم اندیشــی تع ــان ای در پای
ــوز  ــن نی ــگار تی ــزارش خبرن ــه گ ســواالت حضــار پاســخ دادند.ب
در ایــن جلســه تعــداد زیادیــز فعــاالن بخــش خصوصــی حضــور 
داشــتند کــه بــه اتفــاق بــه »مــا« شــدن بــرای رســیدن بــه اهداف 

پارلمــان خصوصــی تاکیــد کردنــد .
ــت؛  ــه گف ــدای جلس ــی در ابت ــن هم اندیش ــر ای ــه دبی داود آدین
ــن نشســت دعــوت شــدند کــه از  ــه ای تعــدادی از تشــکل هــا ب

صالحیت نظارت بر ساخت و ساز
ــاق  ــا ات ــل ب ــرای تعام ــو ب ــم  س ــکل های ه ــی تش ــش هم اندیش ــن همای دومی
ــه  ــن جلس ــوز در ای ــن نی ــگار تی ــزارش خبرن ــد.به گ ــزار ش ــران برگ ــی ته بازرگان
تعــداد زیــادی از فعــاالن بخــش خصوصــی حضــور داشــتند کــه بــه اتفــاق بــه »ما« شــدن 
ــن  ــر ای ــه دبی ــد .داود آدین ــد کردن ــی تاکی ــان خصوص ــداف پارلم ــه اه ــیدن ب ــرای رس ب
هم اندیشــی در ابتــدای جلســه گفــت؛ تعــدادی از تشــکل هــا بــه ایــن نشســت دعــوت 

شدند که از نزدیک با مسایل بخش خصوصی آشنا بودند.

 مهندس مهدی محمدی
 یادداشت
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که به اتفاق به »ما« شدن برای رسیدن به 

اهداف پارلمان خصوصی تاکید کردند .داود آدینه 
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شدند که از نزدیک با مسایل بخش خصوصی 
آشنا بودند.

alis
Sticky Note
تکراری



فصل نامه 
اطالع رسانی, 

تحلیلی و آموزشی  
انجمن کارفرمایان 

انبوه سازان مسکن 
و ساختمان تهران 

شماره 
دوازدهم، 

دوره جدید، 
پاییز 1396، 

100صفحه

79 

ــت؛  ــد.وی گف ــا مســایل بخــش خصوصــی آشــنا بودن ــک ب نزدی
اصنــاف بایــد  بــه مرحلــه ای از رشــد دســت پیــدا کننــد کــه در 
تصمیم گیری هــای کالن حضــور جــدی داشــته باشــند.آدینه 
ــزود؛  ــی، اف ــر انتفاع ــکل های غی ــات تش ــه خصوصی ــاره ب ــا اش ب
ســابقه تشــکل ها بــه قــرن ۱۲ میــالدی بــر می گــردد، در ایــران 
بیشــترین تشــکل ها  از ســوی کارگــران تشــکیل شــده اســت.وی 
ــد  ــی دارد  و می توان ــی باالی ــران توانای ــی ته ــاق بازرگان ــزود؛ ات اف
ــی  ــد ول ــکل ها بکن ــه تش ــادی ب ــک زی ــوی کم ــش معن در بخ
تــوان همراهــی مــادی در آن محــدود اســت.ادینه گفــت؛ یکــی از 
بزرگتریــن موصوعاتــی کــه امــروز مطــرح اســت برندســازی اســت 
ــر عامــل  ــرای مطــرح شــدن تــالش کرد .امیــن زاده مدی ــد ب و بای
شــرکت صنعتــی »ویــداس« یکــی دیگــر از کســانی بــود کــه در 
ایــن هم اندیشــی گفــت؛ بــرای پیشــرفت نیــاز بــه اعتمــاد ســازی 
اســت کــه بــه وجــود آمــدن آن تنهــا بــا همراهــی ممکــن خواهد 
بــود.وی در ادامــه افــزود؛ بایــد تــالش کــرد تــا مشــکالت از ســر 
ــا رصــد و  ــر از م ــت را بهت راهبرداشــته شــود، گدشــتگان وضعی
ــران کشــوری  ــرد؛ ای ــح ک ــن زاده تصری ــی کردند.امی ــت م مدیری
ــاد ی و  ــی و اقتص ــای سیاس ــه در زمینه ه ــه در منطق ــت ک اس
ــا  ــزود؛ ب ــن دارد.وی اف ــرای گفت ــادی ب ــای زی ــی حرف ه صنعت
بحرانــی  کــه در مدیریــت وجــود دارد نمی تــوان مشــکالت را رفــع 
کــرد بــه اعتقــاد مــن بایــد بحــران را بــا ریاضی داانــان به اشــتراک 
گذاشــت زیــرا حــل مســاله تنهــا بــا ریاضیــات ممکــن می شــود.

وی تبعیــض را بســیار آزار دهنــده دانســت و گفــت؛ تبعیــض در 
ــت. ــان اس ــب و کار آسیب رس ــای کس ض

امیــن زاده نقــش عامــل انســانی را تعیین کننــده دانســت و 
گفــت؛ همگامــی و همراهــی فکــری باعــث پیشــرفت امــور اســت، 
مفایســه هزینه هــای تمــام شــده در ایــران و دیگــر کشــورها ابــداً 
ممکــن نیســت.حمیدرضا ســیفی رئیس شــورای عالــی هماهنگی 
ــی در  ــش خصوص ــت؛ بخ ــز گف ــور نی ــی کش ــکل های صنف تش
ــا و چــه  ــا حکومت ه ــوده چــه ب ــردم ب ــران همیشــه همــراه م ای
ــور  ــرمایه گذاری در کش ــراول س ــواره پیش ق ــا و هم ــدون آنه ب
ــوده اســت.وی افــزود؛ مــا همیشــه در ایــن ســرزمین هســتیم  ب
چــه سیاســیون باشــند چــه نباشند.ســیفی تصربــح کــرد؛ 
ــا یکیکارهــا را انجــام دهــد؟  ــود ت ــد منتطــر ب چــرا همیشــه بای
ــن  ــت؛ ۴ رک ــد؟وی گف ــودار باش ــت جل ــد دول ــه بای چراهمیش
ــه پارلمانبخــش خصوصــی  ــی در کشــور وجــود دارد ک کارفرمای
بایــد بــه تقویــت آنهــا بپردازد.ســیفی گفــت؛ دوران آن رســیده تــا 
ــه  ــد و از طرفیت هــا درســت و ب ــه خــود بیای حــوزه خصوصــی ب
جــا اســتفاده کنــد.وی تاکیــد کــرد: بخــش خصوصی باید نســبت 

بــه اصــالح خــود اقــدام کنــد و نــگاه مدیریتــی جدیــد را جایگزین 
سیســتم ســنتی کند.ســیفی بــا اشــاره بــه نیــاز دولــت بــه بخــش 
خصوصیــی گفــت؛ بایــد ایــن را بــاور داشــت کــه، مــا در جنــگ 
اقتصــادی هســتیم.حضرتی رئیــس هیئت مدیــره انجمــن شــرکت 
ــکاری و مهندســی نفــت،گاز و پتروشــیمی، یکــی دیگــر از  پیمان
ســخنرانانی بــود کــه گفــت: اتــاق بازرگانــی نقــش بــی بدیلــی در 
بهبــود فصــای کســب و کار دارد.وی در ادامــه افــزود: طرفیت هــای 
اتــاق بازرگانــی بســیار بــاال اســت و اقدامــات خوبــی نیــز تاکنــون 

در بهبــود فصــای کســب و کار بــه انجــام رســانده اســت.
حضرتــی تصریــح کــرد: تجربه نشــان داده که هر بــار کار مطالعانی 
خوبــی صــورت گرفتــه، مباحــث مــدون توانســته بــه قانون شــدن 
ــازوان  ــی ب ــای صنعت ــرد: انجمن ه ــد ک ــود.وی تاکی ــک ش نزدی
تخصصــی اتاق هــای بازرگانــی هســتند.بیژن ســعیدآبادی رئیــس 
ــن همایــش، گفــت:  ــه ای ــز در ادام ــام نی ــره شــرکت ب هیئت مدی
بخــش خصوصــی بایــد امادگــی ایــن را پیــدا کنــد کــه امــروز بــا 
کاهــش شــدید قیمــت نفــت  و در تعامــل بــا دولــت، نقــش خــود 
را بــه خوبــی ایفــا کنــد امــا بــه نطــر می رســد ایــن پتانســیل در 
حــال حاصــر در کشــور وجــود نــدارد.وی افــزود: مســئولیت پذیری 
ــد.در  ــت باش ــردم و دول ــاد م ــورد اعتم ــد م ــش خصوصیبای بخ
ــه  ــان ب ــدادی از کارشناس ــی تع ــه هم اندیش ــن جلس ــان ای پای
ســواالت حضــار پاســخ دادند.بــه گــزارش خبرنــگار تیــن نیــوز در 
ایــن جلســه تعــداد زیــادی از فعــاالن بخــش خصوصــی حضــور 
داشــتند کــه بــه اتفــاق بــه »مــا« شــدن بــرای رســیدن بــه اهداف 
پارلمــان خصوصــی تاکیــد کردند .امیــن زاده تصریــح کــرد؛ ایــران 
کشــوری اســت کــه در منطقــه در زمینه هــای سیاســی و اقتصــاد 
ی و صنعتــی حرف هــای زیــادی بــرای گفتــن دارد.وی افــزود؛ بــا 
بحرانــی  کــه در مدیریــت وجــود دارد نمی تــوان مشــکالت را رفــع 
کــرد بــه اعتقــاد مــن بایــد بحــران را بــا ریاضی داانــان به اشــتراک 
گذاشــت زیــرا حــل مســاله تنهــا بــا ریاضیــات ممکــن می شــود.

وی تبعیــض را بســیار آزار دهنــده دانســت و گفــت؛ تبعیــض در 
ــل  ــش عام فضــای کســب و کار آسیب رســان اســت.امین زاده نق
انســانی را تعیین کننــده دانســت و گفــت؛ همگامــی و همراهــی 
فکــری باعــث پیشــرفت امــور اســت، مفایســه هزینه هــای تمــام 
شــده در ایــران و دیگــر کشــورها ابــداً ممکــن نیســت.حمیدرضا 
ــی  ــکل های صنف ــی تش ــی هماهنگ ــورای عال ــس ش ــیفی رئی س
کشــور نیــز گفــت؛ بخــش خصوصــی در ایــران همیشــه همــراه 
ــواره  ــا و هم ــدون آنه ــه ب ــا و چ ــا حکومت ه ــه ب ــوده چ ــردم ب م
ــزود؛  ــت.وی اف ــوده اس ــور ب ــرمایه گذاری در کش ــراول س پیش ق
مــا همیشــه در ایــن ســرزمین هســتیم چــه سیاســیون باشــند 

چــه نباشند.ســیفی تصربــح کــرد؛ چــرا همیشــه بایــد منتطــر بود 
تــا یکــی کارهــا را انجــام دهــد؟ چراهمیشــه بایــد دولــت جلــودار 
باشــد؟وی گفــت؛ ۴ رکــن کارفرمایــی در کشــور وجــود دارد کــه 
ــیفی  ــا بپردازد.س ــت آنه ــه تقوی ــد ب پارلمانبخــش خصوصــی بای

گفــت؛ دوران آن رســیده تــا حــوزه خصوصــی 
بــه خــود بیایــد و از طرفیت هــا درســت 
ــرد:  ــد ک ــد.وی تاکی ــتفاده کن ــا اس ــه ج و ب
ــه اصــالح  ــد نســبت ب بخــش خصوصــی بای
خــود اقــدام کنــد و نــگاه مدیریتــی جدیــد را 
جایگزیــن سیســتم ســنتی کنــد.داود آدینــه 
ــه  ــدای جلس ــی در ابت ــن هم اندیش ــر ای دبی
گفــت؛ تعــدادی از تشــکل هــا به این نشســت 
ــایل  ــا مس ــک ب ــه از نزدی ــدند ک ــوت ش دع
ــت؛  ــد.وی گف ــنا بودن ــی آش ــش خصوص بخ
اصنــاف بایــد  بــه مرحلــه ای از رشــد دســت 
پیــدا کننــد کــه در تصمیم گیری هــای کالن 
حضــور جــدی داشــته باشــند.آدینه بــا اشــاره 
ــی،  ــر انتفاع ــات تشــکل های غی ــه خصوصی ب
افــزود؛ ســابقه تشــکل ها بــه قــرن ۱۲ میالدی 
ــر می گــردد، در ایــران بیشــترین تشــکل ها   ب
از ســوی کارگــران تشــکیل شــده اســت.وی 
افــزود؛ اتــاق بازرگانــی تهــران توانایــی باالیــی 

دارد  و می توانــد در بخــش معنــوی کمــک زیــادی بــه تشــکل ها 
ــت.ادینه  ــدود اس ــادی در آن مح ــی م ــوان همراه ــی ت ــد ول بکن
گفــت؛ یکــی از بزرگتریــن موصوعاتــی کــه امــروز مطــرح اســت 
برندســازی اســت و بایــد برای مطرح شــدن تــالش کرد .امیــن زاده 
مدیــر عامــل شــرکت صنعتــی »ویــداس« یکــی دیگــر از کســانی 
ــه  ــاز ب ــرای پیشــرفت نی ــن هم اندیشــی گفــت؛ ب ــود کــه در ای ب
اعتمــاد ســازی اســت کــه بــه وجــود آمــدن آن تنهــا بــا همراهــی 
ــا  ــود.وی در ادامــه افــزود؛ بایــد تــالش کــرد ت ممکــن خواهــد ب
مشــکالت از ســر راه برداشــته شــود، گدشــتگان وضعیــت را بهتــر 
از مــا رصــد و مدیریــت مــی کردند.امیــن زاده تصریــح کــرد؛ ایران 
کشــوری اســت کــه در منطقــه درزمینه هــای سیاســی و اقتصــاد 
ــزود؛  ــن دارد.وی اف ــرای گفت ــادی ب ــای زی ــی حرف ه ی و صنعت
ــکالت  ــوان مش ــود دارد نمی ت ــت وج ــه در مدیری ــی  ک ــا بحران ب
ــان  ــا ریاضی داان ــد بحــران را ب ــن بای ــاد م ــه اعتق ــرد ب ــع ک را رف
ــات  ــا ریاضی ــا ب ــاله تنه ــل مس ــرا ح ــت زی ــتراک گذاش ــه اش ب
ــت و  ــده دانس ــیار آزار دهن ــض را بس ــود.وی تبعی ــن می ش ممک
ــت. ــان اس ــب و کار آسیب رس ــای کس ــض در فض ــت؛ تبعی گف

   دومین همایش هم اندیشی 
تشکل های هم  سو برای تعامل با 

اتاق بازرگانی تهران برگزار شد.به 
گزارش خبرنگار تین نیوز در این 

جلسه تعداد زیادی از فعاالن بخش 
خصوصی حضور داشتند که به اتفاق به 

»ما« شدن برای رسیدن به اهداف پارلمان 
خصوصی تاکید کردند .داود آدینه دبیر این 

هم اندیشی در ابتدای جلسه گفت؛ تعدادی 
از تشکل ها به این نشست دعوت شدند 
که از نزدیک با مسایل بخش خصوصی 

آشنا بودند.
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بــه گــزارش خبرنــگار تیــن نیــوز در ایــن جلســه تعــداد زیــادی 
از فعــاالن بخــش خصوصــی حضــور داشــتند کــه بــه اتفــاق بــه 
»مــا« شــدن بــرای رســیدن بــه اهــداف پارلمــان خصوصــی تاکید 

کردند .
ــت؛  ــه گف ــدای جلس ــی در ابت ــن هم اندیش ــر ای ــه دبی داود آدین
ــه ایــن نشســت دعــوت شــدند کــه از  تعــدادی از تشــکل هــا ب
ــد.وی گفــت؛  ــا مســایل بخــش خصوصــی آشــنا بودن ــک ب نزدی
اصنــاف بایــد  بــه مرحلــه ای از رشــد دســت پیــدا کننــد کــه در 
ــند.آدینه  ــته باش ــدی داش ــور ج ــای کالن حض تصمیم گیری ه
ــزود؛  ــی، اف ــر انتفاع ــکل های غی ــات تش ــه خصوصی ــاره ب ــا اش ب
ســابقه تشــکل ها بــه قــرن ۱۲ میــالدی بــر می گــردد، در ایــران 
بیشــترین تشــکل ها  از ســوی کارگــران تشــکیل شــده اســت.وی 
ــد  ــی دارد  و می توان ــی باالی ــی تهــران توانای ــاق بازرگان ــزود؛ ات اف
ــی  ــد ول ــکل ها بکن ــه تش ــادی ب ــک زی ــوی کم ــش معن در بخ
تــوان همراهــی مــادی در آن محــدود اســت.ادینه گفــت؛ یکــی از 
بزرگتریــن موصوعاتــی کــه امــروز مطرح اســت برندســازی اســت 
و بایــد بــرای مطــرح شــدن تــالش کرد .امیــن زاده مدیــر عامــل 
شــرکت صنعتــی »ویــداس« یکــی دیگــر از کســانی بــود کــه در 
ایــن هم اندیشــی گفــت؛ بــرای پیشــرفت نیــاز بــه اعتمــاد ســازی 
اســت کــه بــه وجــود آمــدن آن تنهــا بــا همراهــی ممکــن خواهد 
بــود.وی در ادامــه افــزود؛ بایــد تــالش کــرد تــا مشــکالت از ســر 
ــا رصــد و  ــر از م ــت را بهت راه برداشــته شــود، گدشــتگان وضعی
مدیریتمــی کردند.امیــن زاده تصریــح کــرد؛ ایران کشــوری اســت 
کــه در منطقــه در زمینه های سیاســی و 
اقتصــاد ی و صنعتــی حرف هــای زیادی 
بــرای گفتــن دارد.وی افــزود؛ بــا بحرانــی  
کــه در مدیریــت وجــود دارد نمی تــوان 
مشــکالت را رفــع کــرد بــه اعتقــاد مــن 
ــه  ــان ب ــا ریاضی داان ــران را ب ــد بح بای
ــاله  ــل مس ــرا ح ــت زی ــتراک گذاش اش
ــود.وی  ــن می ش ــا ریاضیاتممک ــا ب تنه
تبعیــض را بســیار آزار دهنــده دانســت 
ــب و  ــای کس ــض در فض ــت؛ تبعی و گف
کار آسیب رســان اســت.امین زاده نقــش 
عامــل انســانی را تعیین کننــده دانســت 
ــری  ــی فک ــی و همراه ــت؛ همگام و گف
ــور اســت، مفایســه  باعــث پیشــرفت ام
هزینه هــای تمــام شــده در ایــران و 
ــس  ــن نیســت.حمیدرضا ســیفی رئی ــداً ممک ــر کشــورها اب دیگ
شــورای عالــی هماهنگــی تشــکل های صنفــی کشــور نیــز 
گفــت؛ بخــش خصوصــی در ایــران همیشــه همــراه مــردم بــوده 
ــراول  ــواره پیش ق ــا و هم ــدون آنه ــه ب ــا و چ ــا حکومت ه ــه ب چ
ــه  ــا همیش ــزود؛ م ــت.وی اف ــوده اس ــور ب ــرمایه گذاری در کش س
در ایــن ســرزمین هســتیم چــه سیاســیون باشــند چــه نباشــند.

ســیفی تصربــح کــرد؛ چــرا همیشــه بایــد منتطــر بــود تــا یکــی 
کارهــا را انجــام دهــد؟ چراهمیشــه بایــد دولــت جلودار باشــد؟وی 
گفــت؛ ۴ رکــن کارفرمایــی در کشــور وجــود دارد کــه پارلمــان 
بخــش خصوصــی بایــد بــه تقویــت آنهــا بپردازد.ســیفی گفــت؛ 
ــد و از  ــود بیای ــه خ ــی ب ــوزه خصوص ــا ح ــیده ت دوران آن رس
ــرد:  ــد ک ــد.وی تاکی ــتفاده کن ــا اس ــه ج ــت و ب ــا درس طرفیت ه
بخــش خصوصــی بایــد نســبت بــه اصــالح خــود اقــدام کنــد و 
نــگاه مدیریتــی جدیــد را جایگزیــن سیســتم ســنتی کند.ســیفی 
بــا اشــاره بــه نیــاز دولــت بــه بخــش خصوصیــی گفــت؛ بایــد این 
ــگ اقتصــادی هســتیم.حضرتی  ــا در جن ــه، م ــاور داشــت ک را ب
ــی  ــکاری و مهندس ــرکت پیمان ــن ش ــره انجم ــس هیئت مدی رئی
نفــت،گاز و پتروشــیمی، یکــی دیگــر از ســخنرانانی بــود که گفت: 
اتــاق بازرگانــی نقــش بــی بدیلــی در بهبــود فصــای کســب و کار 
دارد.وی در ادامــه افــزود: طرفیت هــای اتــاق بازرگانــی بســیار بــاال 

اســت و اقدامــات خوبــی نیــز تاکنــون در بهبــود فصــای کســب و 
کار بــه انجــام رســانده اســت.حضرتی تصریــح کــرد: تجربه نشــان 
داده کــه هــر بــار کار مطالعانــی خوبــی صــورت گرفتــه، مباحــث 
مــدون توانســته بــه قانــون شــدن نزدیــک شــود.وی تاکیــد کــرد: 
انجمن هــای صنعتــی بــازوان تخصصــی اتاق هــای بازرگانــی 
هســتند.بیژن ســعیدآبادی رئیــس هیئت مدیــره شــرکت بــام نیــز 
در ادامــه ایــن همایــش، گفــت: بخــش خصوصــی بایــد امادگــی 
ایــن را پیــدا کنــد کــه امــروز بــا کاهــش شــدید قیمــت نفــت  و 
در تعامــل بــا دولــت، نقــش خــود را بــه خوبــی ایفــا کنــد امــا بــه 
نطــر می رســد ایــن پتانســیل در حــال حاصــر در کشــور وجــود 
نــدارد.ی افــزود: مســئولیت پذیری بخــش خصوصــی بایــد مــورد 
اعتمــاد مــردم و دولــت باشــد.در پایــان ایــن جلســه هم اندیشــی 
ــد.ه  ــخ دادن ــار پاس ــواالت حض ــه س ــان ب ــدادی از کارشناس تع
ــادی از  ــن جلســه تعــداد زی ــوز در ای ــگار تیــن نی گــزارش خبرن
ــه  ــاق ب ــه اتف ــه ب ــاالن بخــش خصوصــی حضــور داشــتند ک فع
»مــا« شــدن بــرای رســیدن بــه اهــداف پارلمــان خصوصــی تاکید 
ــه  ــدای جلس ــی در ابت ــن هم اندیش ــر ای ــه دبی ــد .داود آدین کردن
گفــت؛ تعــدادی از تشــکل هــا بــه ایــن نشســت دعــوت شــدند 
ــد.وی  ــنا بودن ــا مســایل بخــش خصوصــی آش ــک ب ــه از نزدی ک
گفــت؛ اصنــاف بایــد  بــه مرحلــه ای از رشــد دســت پیــدا کننــد 
ــه در تصمیم گیری هــای کالن حضــور جــدی داشــته باشــند. ک

آدینــه بــا اشــاره بــه خصوصیات تشــکل های غیــر انتفاعــی، افزود؛ 
ســابقه تشــکل ها بــه قــرن ۱۲ میــالدی بــر می گــردد، در ایــران 
بیشــترین تشــکل ها  از ســوی کارگــران تشــکیل شــده اســت.وی 
ــد  ــی دارد  و می توان ــی باالی ــی تهــران توانای ــاق بازرگان ــزود؛ ات اف
ــی  ــد ول ــکل ها بکن ــه تش ــادی ب ــک زی ــوی کم ــش معن در بخ
تــوان همراهــی مــادی در آن محــدود اســت.ادینه گفــت؛ یکــی 
ــازی  ــت برندس ــرح اس ــروز مط ــه ام ــی ک ــن موصوعات از بزرگتری
ــر  ــرای مطــرح شــدن تــالش کرد .امیــن زاده مدی ــد ب اســت و بای
عامــل شــرکت صنعتــی »ویــداس« یکــی دیگــر از کســانی بــود 
کــه در ایــن هم اندیشــی گفــت؛ بــرای پیشــرفت نیــاز بــه اعتمــاد 
ســازی اســت کــه بــه وجــود آمــدن آن تنهــا بــا همراهــی ممکــن 
خواهــد بــود.وی در ادامــه افــزود؛ بایــد تــالش کــرد تــا مشــکالت 
ــا  ــر از م ــت را بهت ــتگان وضعی ــود، گدش ــته ش ــر راه برداش از س
ــران  ــرد؛ ای ــح ک ــن زاده تصری ــی کردند.امی ــت م ــد و مدیری رص
کشــوری اســت کــه در منطقــه در زمینه هــای سیاســی و اقتصــاد 
ی و صنعتــی حرف هــای زیــادی بــرای گفتــن دارد.وی افــزود؛ بــا 
بحرانــی  کــه در مدیریــت وجــود دارد نمی تــوان مشــکالت را رفع 
کــرد بــه اعتقــاد مــن بایــد بحــران را بــا ریاضی داانــان به اشــتراک 
گذاشــت زیــرا حــل مســاله تنهــا بــا ریاضیــات ممکــن می شــود.

وی تبعیــض را بســیار آزار دهنــده دانســت و گفــت؛ تبعیــض در 
ــل  فضــای کســب و کار آسیب رســان اســت.امین زاده نقــش عام
انســانی را تعیین کننــده دانســت و گفــت؛ همگامــی و همراهــی 
فکــری باعــث پیشــرفت امــور اســت، مفایســه هزینه هــای تمــام 
شــده در ایــران و دیگــر کشــورها ابــداً ممکــن نیســت.حمیدرضا 
ــی  ــی تشــکل های صنف ــی هماهنگ ــورای عال ــس ش ــیفی رئی س
کشــور نیــز گفــت؛ بخــش خصوصــی در ایــران همیشــه همــراه 
ــواره  ــا و هم ــدون آنه ــا و چــه ب ــا حکومت ه ــوده چــه ب ــردم ب م
ــزود؛  ــت.وی اف ــوده اس ــور ب ــرمایه گذاری در کش ــراول س پیش ق
مــا همیشــه در ایــن ســرزمین هســتیم چهسیاســیون باشــند چه 
نباشند.ســیفی تصربــح کــرد؛ چــرا همیشــه بایــد منتطــر بــود تــا 
ــودار  ــت جل ــد دول یکــی کارهــا را انجــام دهــد؟ چراهمیشــه بای
باشــد؟وی گفــت؛ ۴ رکــن کارفرمایــی در کشــور وجــود دارد کــه 
پارلمــان بخــش خصوصــی بایــد بــه تقویــت آنهــا بپردازد.ســیفی 
ــد و  ــه خودبیای ــا حــوزه خصوصــی ب ــت؛ دوران آن رســیده ت گف

از طرفیت هــا درســت و بــه جــا اســتفاده کنــد.وی تاکیــد کــرد: 
بخــش خصوصــی بایــد نســبت بــه اصــالح خــود اقــدام کنــد و 
نــگاه مدیریتــی جدیــد را جایگزیــن سیســتم ســنتی کند.ســیفی 
بــا اشــاره بــه نیــاز دولــت بــه بخــش خصوصیــی گفــت؛ بایــد این 
ــگ اقتصــادی هســتیم.حضرتی  ــا در جن ــه، م ــاور داشــت ک را ب
ــی  ــکاری و مهندس ــرکت پیمان ــن ش ــره انجم ــس هیئت مدی رئی
نفــت،گاز و پتروشــیمی، یکــی دیگــر از ســخنرانانی بــود که گفت: 
اتــاق بازرگانــی نقــش بــی بدیلــی در بهبــود فصــای کســب و کار 
دارد.وی در ادامــه افــزود: طرفیت هــای اتــاق بازرگانــی بســیار بــاال 
اســت و اقدامــات خوبــی نیــز تاکنــون در بهبــود فصــای کســب و 
کار بــه انجــام رســانده اســت.حضرتی تصریــح کــرد: تجربه نشــان 
داده کــه هــر بــار کار مطالعانــی خوبــی صــورت گرفتــه، مباحــث 
مــدون توانســته بــه قانــون شــدن نزدیــک شــود.وی تاکیــد کــرد: 
انجمن هــای صنعتــی بــازوان تخصصــی اتاق هــای بازرگانــی 
هســتند.بیژن ســعیدآبادی رئیــس هیئت مدیــره شــرکت بــام نیــز 
در ادامــه ایــن همایــش، گفــت: بخــش خصوصــی بایــد امادگــی 
ایــن را پیــدا کنــد کــه امــروز بــا کاهــش شــدید قیمــت نفــت  و 
ــی ایفــا کنــد امــا  ــه خوب ــت، نقــش خــود را ب ــا دول در تعامــل ب
ــور  ــر در کش ــال حاص ــیل در ح ــن پتانس ــد ای ــر می رس ــه نط ب
ــی  ــش خصوص ــئولیت پذیری بخ ــزود: مس ــدارد.وی اف ــود ن وج
بایــد مــورد اعتمــاد مــردم و دولــت باشــد.در پایــان ایــن جلســه 
هم اندیشــی تعــدادی از کارشناســان بــه ســواالت حضــار پاســخ 
ــداد  ــن جلســه تع ــوز در ای ــن نی ــگار تی ــزارش خبرن ــه گ دادند.ب
زیادیــز فعــاالن بخــش خصوصــی حضــور داشــتند کــه بــه اتفــاق 
بــه »مــا« شــدن بــرای رســیدن بــه اهــداف پارلمــان خصوصــی 

تاکیــد کردنــد .
ــت؛  ــه گف ــدای جلس ــی در ابت ــن هم اندیش ــر ای ــه دبی داود آدین
ــه ایــن نشســت دعــوت شــدند کــه از  تعــدادی از تشــکل هــا ب
ــد.وی گفــت؛  ــا مســایل بخــش خصوصــی آشــنا بودن ــک ب نزدی
اصنــاف بایــد  بــه مرحلــه ای از رشــد دســت پیــدا کننــد کــه در 
ــند.آدینه  ــته باش ــدی داش ــور ج ــای کالن حض تصمیم گیری ه
ــزود؛  ــی، اف ــر انتفاع ــکل های غی ــات تش ــه خصوصی ــاره ب ــا اش ب
ســابقه تشــکل ها بــه قــرن ۱۲ میــالدی بــر می گــردد، در ایــران 
بیشــترین تشــکل ها  از ســوی کارگــران تشــکیل شــده اســت.وی 
ــد  ــی دارد  و می توان ــی باالی ــی تهــران توانای ــاق بازرگان ــزود؛ ات اف
ــی  ــد ول ــکل ها بکن ــه تش ــادی ب ــک زی ــوی کم ــش معن در بخ
تــوان همراهــی مــادی در آن محــدود اســت.ادینه گفــت؛ یکــی از 
بزرگتریــن موصوعاتــی کــه امــروز مطرح اســت برندســازی اســت 
و بایــد بــرای مطــرح شــدن تــالش کرد .امیــن زاده مدیــر عامــل 
شــرکت صنعتــی »ویــداس« یکــی دیگــر از کســانی بــود کــه در 
ایــن هم اندیشــی گفــت؛ بــرای پیشــرفت نیــاز بــه اعتمــاد ســازی 
اســت کــه بــه وجــود آمــدن آن تنهــا بــا همراهــی ممکــن خواهد 
بــود.وی در ادامــه افــزود؛ بایــد تــالش کــرد تــا مشــکالت از ســر 
ــا رصــد و  ــر از م راهبرداشــته شــود، گدشــتگان وضعیــت را بهت
ــران کشــوری  ــح کــرد؛ ای ــن زاده تصری ــت مــی کردند.امی مدیری
ــاد ی و  ــی و اقتص ــای سیاس ــه در زمینه ه ــه در منطق ــت ک اس
ــا  ــزود؛ ب ــن دارد.وی اف ــرای گفت ــادی ب ــای زی ــی حرف ه صنعت
ــکالت را  ــوان مش ــود دارد نمی ت ــت وج ــه در مدیری ــی  ک بحران
رفــع کــرد بــه اعتقــاد مــن بایــد بحــران را بــا ریاضی داانــان بــه 
اشــتراک گذاشــت زیــرا حــل مســاله تنهــا بــا ریاضیــات ممکــن 
ــت؛  ــت و گف ــده دانس ــیار آزار دهن ــض را بس ــود.وی تبعی می ش

ــت. ــان اس ــب و کار آسیب رس ــای کس ــض در ض تبعی
امیــن زاده نقــش عامــل انســانی را تعیین کننــده دانســت و 
گفــت؛ همگامــی و همراهــی فکــری باعــث پیشــرفت امور اســت، 
مفایســه هزینه هــای تمــام شــده در ایــران و دیگــر کشــورها ابــداً 

هویت در 
ساخت و ساز

دومیــن همایــش هم اندیشــی تشــکل های 
ــی  ــاق بازرگان ــا ات ــل ب ــرای تعام ــو ب ــم  س ه
تهــران برگــزار شــد.به گــزارش خبرنــگار تین نیــوز در 
ایــن جلســه تعــداد زیــادی از فعــاالن بخــش خصوصی 
حضــور داشــتند کــه بــه اتفــاق بــه »مــا« شــدن بــرای 
رســیدن بــه اهــداف پارلمــان خصوصــی تاکیــد کردند .
داود آدینــه دبیــر ایــن هم اندیشــی در ابتــدای جلســه 
گفــت؛ تعــدادی از تشــکل هــا بــه ایــن نشســت دعوت 
ــی  ــش خصوص ــایل بخ ــا مس ــک ب ــه از نزدی ــدند ک ش

آشنا بودند.

 مهندس مهدی محمدی
 یادداشت

مدیر روابط عمومی سازمان مهندسی

   دومین همایش هم اندیشی 
تشکل های هم  سو برای تعامل با اتاق 
بازرگانی تهران برگزار شد.به گزارش 
خبرنگار تین نیوز در این جلسه تعداد 

زیادی از فعاالن بخش خصوصی حضور داشتند 
که به اتفاق به »ما« شدن برای رسیدن به 

اهداف پارلمان خصوصی تاکید کردند .داود آدینه 
دبیر این هم اندیشی در ابتدای جلسه گفت؛ 
تعدادی از تشکل ها به این نشست دعوت 

شدند که از نزدیک با مسایل بخش خصوصی 
آشنا بودند.

alis
Sticky Note
تکراری
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ممکــن نیســت.حمیدرضا ســیفی رئیس شــورای عالــی هماهنگی 
ــی در  ــش خصوص ــت؛ بخ ــز گف ــور نی ــی کش ــکل های صنف تش
ــا حکومت هــا و چــه  ــوده چــه ب ــران همیشــه همــراه مــردم ب ای
ــور  ــرمایه گذاری در کش ــراول س ــواره پیش ق ــا و هم ــدون آنه ب
ــوده اســت.وی افــزود؛ مــا همیشــه در ایــن ســرزمین هســتیم  ب
چــه سیاســیون باشــند چــه نباشند.ســیفی تصربــح کــرد؛ 
ــا یکیکارهــا را انجــام دهــد؟  ــود ت ــد منتطــر ب چــرا همیشــه بای
ــن  ــت؛ ۴ رک ــد؟وی گف ــودار باش ــت جل ــد دول ــه بای چراهمیش
ــه پارلمانبخــش خصوصــی  ــی در کشــور وجــود دارد ک کارفرمای
ــه تقویــت آنهــا بپردازد.ســیفی گفــت؛ دوران آن رســیده  ــد ب بای
ــد و از طرفیت هــا درســت و  ــه خــود بیای ــا حــوزه خصوصــی ب ت
بــه جــا اســتفاده کنــد.وی تاکیــد کــرد: بخــش خصوصــی بایــد 
نســبت بــه اصــالح خــود اقــدام کنــد و نــگاه مدیریتــی جدیــد را 
جایگزیــن سیســتم ســنتی کند.ســیفی بــا اشــاره بــه نیــاز دولــت 
بــه بخــش خصوصیــی گفــت؛ باید ایــن را بــاور داشــت که، مــا در 
جنــگ اقتصــادی هســتیم.حضرتی رئیــس هیئت مدیــره انجمــن 
ــکاری و مهندســی نفــت،گاز و پتروشــیمی، یکــی  شــرکت پیمان
دیگــر از ســخنرانانی بــود کــه گفــت: اتــاق بازرگانــی نقــش بــی 
بدیلــی در بهبــود فصــای کســب و کار دارد.وی در ادامــه افــزود: 
طرفیت هــای اتــاق بازرگانــی بســیار بــاال اســت و اقدامــات خوبــی 
نیــز تاکنــون در بهبــود فصــای کســب و کار بــه انجــام رســانده 

اســت.
ــار کار  ــر ب ــه ه ــان داده ک ــه نش ــرد: تجرب ــح ک ــی تصری حضرت
ــته  ــدون توانس ــث م ــه، مباح ــورت گرفت ــی ص ــی خوب مطالعان
ــای  ــرد: انجمن ه ــد ک ــود.وی تاکی ــک ش ــون شــدن نزدی ــه قان ب

ــتند. ــی هس ــای بازرگان ــی اتاق ه ــازوان تخصص ــی ب صنعت
ــز در  ــام نی ــرکت ب ــره ش ــس هیئت مدی ــعیدآبادی رئی ــژن س بی
ادامــه ایــن همایــش، گفــت: بخــش خصوصــی بایــد امادگــی این 
ــا کاهــش شــدید قیمــت نفــت  و در  را پیــدا کنــد کــه امــروز ب
تعامــل بــا دولــت، نقــش خــود را بــه خوبــی ایفــا کنــد امــا بــه 
نطــر می رســد ایــن پتانســیل در حــال حاصــر در کشــور وجــود 
نــدارد.وی افــزود: مســئولیت پذیری بخــش خصوصــی بایــد مــورد 

اعتمــاد مــردم و دولــت باشــد.
ــه  ــدادی از کارشناســان ب ــن جلســه هم اندیشــی تع ــان ای در پای
ســواالت حضــار پاســخ دادند.بــه گــزارش خبرنــگار تیــن نیــوز در 
ایــن جلســه تعــداد زیــادی از فعــاالن بخــش خصوصــی حضــور 
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــدن ب ــا« ش ــه »م ــاق ب ــه اتف ــه ب ــتند ک داش

ــد . اهــداف پارلمــان خصوصــی تاکیــد کردن
امیــن زاده تصریــح کــرد؛ ایــران کشــوری اســت کــه در منطقــه 
در زمینه هــای سیاســی و اقتصــاد ی و صنعتــی حرف هــای 
زیــادی بــرای گفتــن دارد.وی افــزود؛ بــا بحرانــی  کــه در مدیریت 
ــن  ــاد م ــه اعتق ــرد ب ــع ک ــوان مشــکالت را رف وجــود دارد نمی ت
ــرا  ــت زی ــتراک گذاش ــه اش ــان ب ــا ریاضی داان ــران را ب ــد بح بای
ــات ممکــن می شــود.وی تبعیــض  ــا ریاضی ــا ب حــل مســاله تنه
را بســیار آزار دهنــده دانســت و گفــت؛ تبعیــض در فضــای 
کســب و کار آسیب رســان اســت.امین زاده نقــش عامــل انســانی 
را تعیین کننــده دانســت و گفــت؛ همگامــی و همراهــی فکــری 
باعــث پیشــرفت امــور اســت، مفایســه هزینه هــای تمــام شــده 
در ایــران و دیگــر کشــورها ابــداً ممکــن نیســت.حمیدرضا ســیفی 
رئیــس شــورای عالــی هماهنگــی تشــکل های صنفــی کشــور نیز 
گفــت؛ بخــش خصوصــی در ایــران همیشــه همــراه مــردم بــوده 
ــراول  ــواره پیش ق ــا و هم ــدون آنه ــه ب ــا و چ ــا حکومت ه ــه ب چ
ســرمایه گذاری در کشــور بــوده اســت.وی افــزود؛ مــا همیشــه در 
ایــن ســرزمین هســتیم چه سیاســیون باشــند چه نباشند.ســیفی 
تصربــح کــرد؛ چــرا همیشــه بایــد منتطــر بــود تــا یکــی کارهــا را 
انجــام دهــد؟ چراهمیشــه بایــد دولــت جلــودار باشــد؟وی گفــت؛ 
ــش  ــه پارلمانبخ ــود دارد ک ــور وج ــی در کش ــن کارفرمای ۴ رک
ــت؛ دوران  ــا بپردازد.ســیفی گف ــت آنه ــه تقوی ــد ب خصوصــی بای
آن رســیده تــا حــوزه خصوصــی بــه خــود بیایــد و از طرفیت هــا 
درســت و بــه جــا اســتفاده کنــد.وی تاکیــد کرد: بخــش خصوصی 
ــی  ــگاه مدیریت ــد و ن ــدام کن ــود اق ــالح خ ــه اص ــبت ب ــد نس بای
جدیــد را جایگزیــن سیســتم ســنتی کنــد.داود آدینــه دبیــر ایــن 
هم اندیشــی در ابتــدای جلســه گفــت؛ تعــدادی از تشــکل هــا بــه 
ــا مســایل بخــش  ایــن نشســت دعــوت شــدند کــه از نزدیــک ب
خصوصــی آشــنا بودنــد.وی گفــت؛ اصنــاف بایــد  بــه مرحلــه ای 
ــای کالن  ــه در تصمیم گیری ه ــد ک ــدا کنن ــت پی ــد دس از رش
ــات  ــه خصوصی ــا اشــاره ب حضــور جــدی داشــته باشــند.آدینه ب
ــرن  ــه ق ــکل ها ب ــابقه تش ــزود؛ س ــی، اف ــر انتفاع ــکل های غی تش
ــکل ها  از  ــترین تش ــران بیش ــردد، در ای ــر می گ ــالدی ب ۱۲ می
ســوی کارگــران تشــکیل شــده اســت.وی افــزود؛ اتــاق بازرگانــی 
تهــران توانایــی باالیــی دارد  و می توانــد در بخــش معنــوی کمک 
ــوان همراهــی مــادی در آن  ــی ت ــه تشــکل ها بکنــد ول ــادی ب زی
محــدود اســت.ادینه گفــت؛ یکــی از بزرگتریــن موصوعاتــی کــه 
امــروز مطــرح اســت برندســازی اســت و بایــد بــرای مطرح شــدن 
تــالش کرد .امیــن زاده مدیــر عامــل شــرکت صنعتــی »ویــداس« 
ــت؛  ــی گف ــن هم اندیش ــه در ای ــود ک ــانی ب ــر از کس ــی دیگ یک
ــه وجــود  ــه اعتمــاد ســازی اســت کــه ب ــرای پیشــرفت نیــاز ب ب
ــا همراهــی ممکــن خواهــد بــود.وی در ادامــه  آمــدن آن تنهــا ب
افــزود؛ بایــد تــالش کــرد تــا مشــکالت از ســر راه برداشــته شــود، 
گدشــتگان وضعیــت را بهتــر از مــا رصــد و مدیریــت مــی کردنــد.

امیــن زاده تصریــح کــرد؛ ایــران کشــوری اســت کــه در منطقــه 
درزمینه هــای سیاســی و اقتصــاد ی و صنعتــی حرف هــای 
زیــادی بــرای گفتــن دارد.وی افــزود؛ بــا بحرانــی  کــه در مدیریت 
ــن  ــاد م ــه اعتق ــرد ب ــع ک ــوان مشــکالت را رف وجــود دارد نمی ت
بایــد بحــران را بــا ریاضی داانــان بــه اشــتراک گذاشــت زیــرا حــل 
مســاله تنهــا بــا ریاضیــات ممکــن می شــود.وی تبعیــض را بســیار 
ــت؛ تبعیــض در فضــای کســب و کار  ــده دانســت و گف آزار دهن

ــت. ــان اس آسیب رس
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بــه گــزارش خبرنــگار تیــن نیــوز در ایــن جلســه تعــداد زیــادی 
از فعــاالن بخــش خصوصــی حضــور داشــتند کــه بــه اتفــاق بــه 
»مــا« شــدن بــرای رســیدن بــه اهــداف پارلمــان خصوصــی تاکید 

کردنــد .
ــت؛  ــه گف ــدای جلس ــی در ابت ــن هم اندیش ــر ای ــه دبی داود آدین
ــن نشســت دعــوت شــدند کــه از  ــه ای تعــدادی از تشــکل هــا ب
ــت؛  ــد.وی گف ــا مســایل بخــش خصوصــی آشــنا بودن ــک ب نزدی
اصنــاف بایــد  بــه مرحلــه ای از رشــد دســت پیــدا کننــد کــه در 
تصمیم گیری هــای کالن حضــور جــدی داشــته باشــند.آدینه 
ــزود؛  ــی، اف ــر انتفاع ــکل های غی ــات تش ــه خصوصی ــاره ب ــا اش ب
ســابقه تشــکل ها بــه قــرن ۱۲ میــالدی بــر می گــردد، در ایــران 
بیشــترین تشــکل ها  از ســوی کارگــران تشــکیل شــده اســت.وی 
ــد  ــی دارد  و می توان ــی باالی ــران توانای ــی ته ــاق بازرگان ــزود؛ ات اف
ــی  ــد ول ــکل ها بکن ــه تش ــادی ب ــک زی ــوی کم ــش معن در بخ
تــوان همراهــی مــادی در آن محــدود اســت.ادینه گفــت؛ یکــی از 
بزرگتریــن موصوعاتــی کــه امــروز مطــرح اســت برندســازی اســت 
ــر عامــل  ــرای مطــرح شــدن تــالش کرد .امیــن زاده مدی ــد ب و بای
شــرکت صنعتــی »ویــداس« یکــی دیگــر از کســانی بــود کــه در 
ایــن هم اندیشــی گفــت؛ بــرای پیشــرفت نیــاز بــه اعتمــاد ســازی 
اســت کــه بــه وجــود آمــدن آن تنهــا بــا همراهــی ممکــن خواهد 
بــود.وی در ادامــه افــزود؛ بایــد تــالش کــرد تــا مشــکالت از ســر 
ــا رصــد و  ــر از م ــت را بهت راه برداشــته شــود، گدشــتگان وضعی
مدیریتمــی کردند.امیــن زاده تصریــح کــرد؛ ایــران کشــوری اســت 
کــه در منطقــه در زمینه هــای سیاســی و اقتصــاد ی و صنعتــی 
حرف هــای زیــادی بــرای گفتــن دارد.وی افــزود؛ با بحرانــی  که در 
مدیریــت وجــود دارد نمی تــوان مشــکالت را رفــع کــرد بــه اعتقاد 
ــان  ــا ریاضی داان ــران را ب ــد بح ــن بای م
بــه اشــتراک گذاشــت زیــرا حــل مســاله 
ــود.وی  ــن می ش ــا ریاضیاتممک ــا ب تنه
ــده دانســت  تبعیــض را بســیار آزار دهن
ــب و  ــای کس ــض در فض ــت؛ تبعی و گف
ــش  ــان اســت.امین زاده نق کار آسیب رس
عامــل انســانی را تعیین کننــده دانســت 
ــری  ــی فک ــی و همراه ــت؛ همگام و گف
ــور اســت، مفایســه  باعــث پیشــرفت ام
هزینه هــای تمــام شــده در ایــران و 
ــت. ــن نیس ــداً ممک ــورها اب ــر کش دیگ

حمیدرضــا ســیفی رئیــس شــورای 
ــی  ــکل های صنف ــی تش ــی هماهنگ عال
ــی  ــش خصوص ــت؛ بخ ــز گف ــور نی کش
ــوده  ــردم ب ــران همیشــه همــراه م در ای
ــراول  ــواره پیش ق ــا و هم ــدون آنه ــه ب ــا و چ ــا حکومت ه ــه ب چ
ســرمایه گذاری در کشــور بــوده اســت.وی افــزود؛ مــا همیشــه در 
ایــن ســرزمین هســتیم چه سیاســیون باشــند چه نباشند.ســیفی 
تصربــح کــرد؛ چــرا همیشــه بایــد منتطــر بــود تــا یکــی کارهــا را 
انجــام دهــد؟ چراهمیشــه بایــد دولــت جلــودار باشــد؟وی گفــت؛ 
ــی در کشــور وجــود دارد کــه پارلمــان بخــش  ۴ رکــن کارفرمای
ــت؛ دوران  ــیفی گف ــا بپردازد.س ــت آنه ــه تقوی ــد ب ــی بای خصوص
آن رســیده تــا حــوزه خصوصــی بــه خــود بیایــد و از طرفیت هــا 
درســت و بــه جــا اســتفاده کنــد.وی تاکیــد کرد: بخــش خصوصی 
بایــد نســبت بــه اصــالح خود اقــدام کنــد و نــگاه مدیریتــی جدید 
را جایگزیــن سیســتم ســنتی کند.ســیفی بــا اشــاره به نیــاز دولت 
بــه بخــش خصوصیــی گفــت؛ بایــد ایــن را بــاور داشــت که، مــا در 
جنــگ اقتصــادی هســتیم.حضرتی رئیــس هیئت مدیــره انجمــن 
ــکاری و مهندســی نفــت،گاز و پتروشــیمی، یکــی  شــرکت پیمان
دیگــر از ســخنرانانی بــود کــه گفــت: اتــاق بازرگانــی نقــش بــی 
بدیلــی در بهبــود فصــای کســب و کار دارد.وی در ادامــه افــزود: 
طرفیت هــای اتــاق بازرگانــی بســیار بــاال اســت و اقدامــات خوبــی 
ــه انجــام رســانده  نیــز تاکنــون در بهبــود فصــای کســب و کار ب
اســت.حضرتی تصریــح کــرد: تجربــه نشــان داده کــه هــر بــار کار 

ــه،  ــورت گرفت ــی ص ــی خوب مطالعان
مباحــث مــدون توانســته بــه قانــون 
شــدن نزدیــک شــود.وی تاکیــد 
ــازوان  ــی ب ــای صنعت ــرد: انجمن ه ک
بازرگانــی  اتاق هــای  تخصصــی 
ــس  ــعیدآبادی رئی ــتند.بیژن س هس
ــز در  ــام نی ــرکت ب ــره ش هیئت مدی
ادامــه ایــن همایــش، گفــت: بخــش 
خصوصــی بایــد امادگــی ایــن را پیدا 
کنــد کــه امــروز بــا کاهــش شــدید 
قیمــت نفــت  و در تعامــل بــا دولت، 
نقــش خــود را بــه خوبــی ایفــا کنــد 
امــا بــه نطــر می رســد این پتانســیل 
ــود  ــور وج ــر در کش ــال حاص در ح
ــئولیت پذیری  ــزود: مس ــدارد.ی اف ن
بخــش خصوصــی بایــد مــورد اعتماد 
مــردم و دولــت باشــد.در پایــان ایــن 
از  تعــدادی  هم اندیشــی  جلســه 
کارشناســان بــه ســواالت حضــار 
ــگار  ــزارش خبرن ــد.ه گ ــخ دادن پاس
ــداد  ــه تع ــن جلس ــوز در ای ــن نی تی
زیــادی از فعــاالن بخــش خصوصــی 
حضــور داشــتند کــه بــه اتفــاق بــه 

»مــا« شــدن بــرای رســیدن بــه اهــداف پارلمــان خصوصــی تاکید 
ــه  ــدای جلس ــی در ابت ــن هم اندیش ــر ای ــه دبی ــد .داود آدین کردن
گفــت؛ تعــدادی از تشــکل هــا بــه ایــن نشســت دعــوت شــدند که 
از نزدیــک بــا مســایل بخــش خصوصــی آشــنا بودنــد.وی گفــت؛ 
اصنــاف بایــد  بــه مرحلــه ای از رشــد دســت پیــدا کننــد کــه در 
تصمیم گیری هــای کالن حضــور جــدی داشــته باشــند.آدینه 
ــزود؛  ــی، اف ــر انتفاع ــکل های غی ــات تش ــه خصوصی ــاره ب ــا اش ب
ســابقه تشــکل ها بــه قــرن ۱۲ میــالدی بــر می گــردد، در ایــران 
بیشــترین تشــکل ها  از ســوی کارگــران تشــکیل شــده اســت.وی 
ــد  ــی دارد  و می توان ــی باالی ــران توانای ــی ته ــاق بازرگان ــزود؛ ات اف
ــی  ــد ول ــکل ها بکن ــه تش ــادی ب ــک زی ــوی کم ــش معن در بخ
ــوان همراهــی مــادی در آن محــدود اســت.ادینه گفــت؛ یکــی  ت
ــازی  ــت برندس ــرح اس ــروز مط ــه ام ــی ک ــن موصوعات از بزرگتری
ــر  ــالش کرد .امیــن زاده مدی ــرای مطــرح شــدن ت ــد ب اســت و بای
ــانی  ــر از کس ــی دیگ ــداس« یک ــی »وی ــرکت صنعت ــل ش عام
ــه  ــاز ب ــرای پیشــرفت نی ــن هم اندیشــی گفــت؛ ب ــود کــه در ای ب
اعتمــاد ســازی اســت کــه بــه وجــود آمــدن آن تنهــا بــا همراهــی 
ــا  ــود.وی در ادامــه افــزود؛ بایــد تــالش کــرد ت ممکــن خواهــد ب
مشــکالت از ســر راه برداشــته شــود، گدشــتگان وضعیــت را بهتــر 
از مــا رصــد و مدیریــت مــی کردند.امیــن زاده تصریــح کــرد؛ ایران 
کشــوری اســت کــه در منطقــه در زمینه هــای سیاســی و اقتصــاد 
ی و صنعتــی حرف هــای زیــادی بــرای گفتــن دارد.وی افــزود؛ بــا 
بحرانــی  کــه در مدیریــت وجــود دارد نمی تــوان مشــکالت را رفــع 
کــرد بــه اعتقــاد مــن بایــد بحــران را بــا ریاضی داانــان به اشــتراک 
گذاشــت زیــرا حــل مســاله تنهــا بــا ریاضیــات ممکــن می شــود.

وی تبعیــض را بســیار آزار دهنــده دانســت و گفــت؛ تبعیــض در 
ــل  ــش عام فضــای کســب و کار آسیب رســان اســت.امین زاده نق
انســانی را تعیین کننــده دانســت و گفــت؛ همگامــی و همراهــی 
فکــری باعــث پیشــرفت امــور اســت، مفایســه هزینه هــای تمــام 
شــده در ایــران و دیگــر کشــورها ابــداً ممکــن نیســت.حمیدرضا 
ــی  ــکل های صنف ــی تش ــی هماهنگ ــورای عال ــس ش ــیفی رئی س
کشــور نیــز گفــت؛ بخــش خصوصــی در ایــران همیشــه همــراه 
ــواره  ــا و هم ــدون آنه ــه ب ــا و چ ــا حکومت ه ــه ب ــوده چ ــردم ب م
ــزود؛  ــت.وی اف ــوده اس ــور ب ــرمایه گذاری در کش ــراول س پیش ق
مــا همیشــه در ایــن ســرزمین هســتیم چهسیاســیون باشــند چه 
نباشند.ســیفی تصربــح کــرد؛ چــرا همیشــه بایــد منتطــر بــود تــا 
ــودار  ــت جل ــد دول ــا را انجــام دهــد؟ چراهمیشــه بای یکــی کاره

باشــد؟وی گفــت؛ ۴ رکــن کارفرمایــی در کشــور وجــود دارد کــه 
پارلمــان بخــش خصوصــی بایــد بــه تقویــت آنهــا بپردازد.ســیفی 
ــد و  ــه خودبیای ــوزه خصوصــی ب ــا ح ــیده ت ــت؛ دوران آن رس گف
ــه جــا اســتفاده کنــد.وی تاکیــد کــرد:  از طرفیت هــا درســت و ب
ــه اصــالح خــود اقــدام کنــد و  بخــش خصوصــی بایــد نســبت ب
نــگاه مدیریتــی جدیــد را جایگزیــن سیســتم ســنتی کند.ســیفی 
بــا اشــاره بــه نیــاز دولــت بــه بخــش خصوصیــی گفــت؛ بایــد ایــن 
ــتیم.حضرتی  ــادی هس ــگ اقتص ــا در جن ــه، م ــت ک ــاور داش را ب
ــی  ــکاری و مهندس ــرکت پیمان ــن ش ــره انجم ــس هیئت مدی رئی
نفــت،گاز و پتروشــیمی، یکــی دیگــر از ســخنرانانی بود کــه گفت: 
اتــاق بازرگانــی نقــش بــی بدیلــی در بهبــود فصــای کســب و کار 
دارد.وی در ادامــه افــزود: طرفیت هــای اتــاق بازرگانــی بســیار بــاال 
اســت و اقدامــات خوبــی نیــز تاکنــون در بهبــود فصــای کســب 
ــه  ــرد: تجرب ــح ک ــت.حضرتی تصری ــانده اس ــام رس ــه انج و کار ب
ــه،  ــی صــورت گرفت ــی خوب ــار کار مطالعان نشــان داده کــه هــر ب
ــود.وی  ــک ش ــدن نزدی ــون ش ــه قان ــته ب ــدون توانس ــث م مباح
ــای  ــازوان تخصصــی اتاق ه ــی ب ــای صنعت ــرد: انجمن ه ــد ک تاکی
بازرگانــی هســتند.بیژن ســعیدآبادی رئیــس هیئت مدیره شــرکت 
بــام نیــز در ادامــه ایــن همایــش، گفــت: بخــش خصوصــی بایــد 
امادگــی ایــن را پیــدا کنــد کــه امــروز بــا کاهــش شــدید قیمــت 
نفــت  و در تعامــل بــا دولــت، نقــش خــود را بــه خوبــی ایفــا کنــد 
امــا بــه نطــر می رســد ایــن پتانســیل در حــال حاصــر در کشــور 
ــی  ــش خصوص ــئولیت پذیری بخ ــزود: مس ــدارد.وی اف ــود ن وج
بایــد مــورد اعتمــاد مــردم و دولــت باشــد.در پایــان ایــن جلســه 
ــه ســواالت حضــار پاســخ  هم اندیشــی تعــدادی از کارشناســان ب
ــداد  ــه تع ــن جلس ــوز در ای ــن نی ــگار تی ــزارش خبرن ــه گ دادند.ب
زیادیــز فعــاالن بخــش خصوصــی حضــور داشــتند کــه بــه اتفــاق 
بــه »مــا« شــدن بــرای رســیدن بــه اهــداف پارلمــان خصوصــی 

تاکیــد کردنــد .
ــت؛  ــه گف ــدای جلس ــی در ابت ــن هم اندیش ــر ای ــه دبی داود آدین
ــن نشســت دعــوت شــدند کــه از  ــه ای تعــدادی از تشــکل هــا ب
ــت؛  ــد.وی گف ــا مســایل بخــش خصوصــی آشــنا بودن ــک ب نزدی
اصنــاف بایــد  بــه مرحلــه ای از رشــد دســت پیــدا کننــد کــه در 
تصمیم گیری هــای کالن حضــور جــدی داشــته باشــند.آدینه 
ــزود؛  ــی، اف ــر انتفاع ــکل های غی ــات تش ــه خصوصی ــاره ب ــا اش ب
ســابقه تشــکل ها بــه قــرن ۱۲ میــالدی بــر می گــردد، در ایــران 
بیشــترین تشــکل ها  از ســوی کارگــران تشــکیل شــده اســت.وی 

صالحیت 
نظارت بر
 ساخت و ساز

ــاق  ــا ات ــل ب ــرای تعام ــو ب ــم  س ــکل های ه ــی تش ــش هم اندیش ــن همای دومی
ــه  ــن جلس ــوز در ای ــن نی ــگار تی ــزارش خبرن ــد.به گ ــزار ش ــران برگ ــی ته بازرگان
تعــداد زیــادی از فعــاالن بخــش خصوصــی حضــور داشــتند کــه بــه اتفــاق بــه »ما« شــدن 
ــن  ــر ای ــه دبی ــد .داود آدین ــد کردن ــی تاکی ــان خصوص ــداف پارلم ــه اه ــیدن ب ــرای رس ب
هم اندیشــی در ابتــدای جلســه گفــت؛ تعــدادی از تشــکل هــا بــه ایــن نشســت دعــوت 

شدند که از نزدیک با مسایل بخش خصوصی آشنا بودند.

   دومین همایش هم اندیشی 
تشکل های هم  سو برای تعامل با اتاق 
بازرگانی تهران برگزار شد.به گزارش 
خبرنگار تین نیوز در این جلسه تعداد 

زیادی از فعاالن بخش خصوصی حضور داشتند 
که به اتفاق به »ما« شدن برای رسیدن به 

اهداف پارلمان خصوصی تاکید کردند .داود آدینه 
دبیر این هم اندیشی در ابتدای جلسه گفت؛ 
تعدادی از تشکل ها به این نشست دعوت 

شدند که از نزدیک با مسایل بخش خصوصی 
آشنا بودند.
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ــد  ــی دارد  و می توان ــی باالی ــران توانای ــی ته ــاق بازرگان ــزود؛ ات اف
ــی  ــد ول ــکل ها بکن ــه تش ــادی ب ــک زی ــوی کم ــش معن در بخ
تــوان همراهــی مــادی در آن محــدود اســت.ادینه گفــت؛ یکــی از 
بزرگتریــن موصوعاتــی کــه امــروز مطــرح اســت برندســازی اســت 
ــر عامــل  ــرای مطــرح شــدن تــالش کرد .امیــن زاده مدی ــد ب و بای
شــرکت صنعتــی »ویــداس« یکــی دیگــر از کســانی بــود کــه در 
ایــن هم اندیشــی گفــت؛ بــرای پیشــرفت نیــاز بــه اعتمــاد ســازی 
اســت کــه بــه وجــود آمــدن آن تنهــا بــا همراهــی ممکــن خواهد 
بــود.وی در ادامــه افــزود؛ بایــد تــالش کــرد تــا مشــکالت از ســر 
ــا رصــد و  ــر از م ــت را بهت راهبرداشــته شــود، گدشــتگان وضعی
ــران کشــوری  ــرد؛ ای ــح ک ــن زاده تصری ــی کردند.امی ــت م مدیری
ــاد ی و  ــی و اقتص ــای سیاس ــه در زمینه ه ــه در منطق ــت ک اس
ــا  ــزود؛ ب ــن دارد.وی اف ــرای گفت ــادی ب ــای زی ــی حرف ه صنعت
بحرانــی  کــه در مدیریــت وجــود دارد نمی تــوان مشــکالت را رفــع 
کــرد بــه اعتقــاد مــن بایــد بحــران را بــا ریاضی داانــان به اشــتراک 
گذاشــت زیــرا حــل مســاله تنهــا بــا ریاضیــات ممکــن می شــود.

وی تبعیــض را بســیار آزار دهنــده دانســت و گفــت؛ تبعیــض در 
ــت. ــان اس ــب و کار آسیب رس ــای کس ض

امیــن زاده نقــش عامــل انســانی را تعیین کننــده دانســت و 
گفــت؛ همگامــی و همراهــی فکــری باعــث پیشــرفت امــور اســت، 
مفایســه هزینه هــای تمــام شــده در ایــران و دیگــر کشــورها ابــداً 
ممکــن نیســت.حمیدرضا ســیفی رئیس شــورای عالــی هماهنگی 
ــی در  ــش خصوص ــت؛ بخ ــز گف ــور نی ــی کش ــکل های صنف تش
ــا و چــه  ــا حکومت ه ــوده چــه ب ــردم ب ــران همیشــه همــراه م ای
ــور  ــرمایه گذاری در کش ــراول س ــواره پیش ق ــا و هم ــدون آنه ب
ــوده اســت.وی افــزود؛ مــا همیشــه در ایــن ســرزمین هســتیم  ب
چــه سیاســیون باشــند چــه نباشند.ســیفی تصربــح کــرد؛ 
ــا یکیکارهــا را انجــام دهــد؟  ــود ت ــد منتطــر ب چــرا همیشــه بای
ــن  ــت؛ ۴ رک ــد؟وی گف ــودار باش ــت جل ــد دول ــه بای چراهمیش
ــه پارلمانبخــش خصوصــی  ــی در کشــور وجــود دارد ک کارفرمای
بایــد بــه تقویــت آنهــا بپردازد.ســیفی گفــت؛ دوران آن رســیده تــا 
ــه  ــد و از طرفیت هــا درســت و ب ــه خــود بیای حــوزه خصوصــی ب
جــا اســتفاده کنــد.وی تاکیــد کــرد: بخــش خصوصی باید نســبت 
بــه اصــالح خــود اقــدام کنــد و نــگاه مدیریتــی جدیــد را جایگزین 
سیســتم ســنتی کند.ســیفی بــا اشــاره بــه نیــاز دولــت بــه بخــش 
خصوصیــی گفــت؛ بایــد ایــن را بــاور داشــت کــه، مــا در جنــگ 
اقتصــادی هســتیم.حضرتی رئیــس هیئت مدیــره انجمــن شــرکت 

ــکاری و مهندســی نفــت،گاز و پتروشــیمی، یکــی دیگــر از  پیمان
ســخنرانانی بــود کــه گفــت: اتــاق بازرگانــی نقــش بــی بدیلــی در 
بهبــود فصــای کســب و کار دارد.وی در ادامــه افــزود: طرفیت هــای 
اتــاق بازرگانــی بســیار بــاال اســت و اقدامــات خوبــی نیــز تاکنــون 

در بهبــود فصــای کســب و کار بــه انجــام رســانده اســت.
حضرتــی تصریــح کــرد: تجربه نشــان داده که هر بــار کار مطالعانی 
خوبــی صــورت گرفتــه، مباحــث مــدون توانســته بــه قانون شــدن 
ــازوان  ــی ب ــای صنعت ــرد: انجمن ه ــد ک ــود.وی تاکی ــک ش نزدی
تخصصــی اتاق هــای بازرگانــی هســتند.بیژن ســعیدآبادی رئیــس 
ــن همایــش، گفــت:  ــه ای ــز در ادام ــام نی ــره شــرکت ب هیئت مدی
بخــش خصوصــی بایــد امادگــی ایــن را پیــدا کنــد کــه امــروز بــا 
کاهــش شــدید قیمــت نفــت  و در تعامــل بــا دولــت، نقــش خــود 
را بــه خوبــی ایفــا کنــد امــا بــه نطــر می رســد ایــن پتانســیل در 
حــال حاصــر در کشــور وجــود نــدارد.وی افــزود: مســئولیت پذیری 
ــد.در  ــت باش ــردم و دول ــاد م ــورد اعتم ــد م ــش خصوصیبای بخ
ــه  ــان ب ــدادی از کارشناس ــی تع ــه هم اندیش ــن جلس ــان ای پای
ســواالت حضــار پاســخ دادند.بــه گــزارش خبرنــگار تیــن نیــوز در 
ایــن جلســه تعــداد زیــادی از فعــاالن بخــش خصوصــی حضــور 
داشــتند کــه بــه اتفــاق بــه »مــا« شــدن بــرای رســیدن بــه اهداف 
پارلمــان خصوصــی تاکیــد کردند .امیــن زاده تصریــح کــرد؛ ایــران 
کشــوری اســت کــه در منطقــه در زمینه هــای سیاســی و اقتصــاد 
ی و صنعتــی حرف هــای زیــادی بــرای گفتــن دارد.وی افــزود؛ بــا 
بحرانــی  کــه در مدیریــت وجــود دارد نمی تــوان مشــکالت را رفــع 
کــرد بــه اعتقــاد مــن بایــد بحــران را بــا ریاضی داانــان به اشــتراک 
گذاشــت زیــرا حــل مســاله تنهــا بــا ریاضیــات ممکــن می شــود.

وی تبعیــض را بســیار آزار دهنــده دانســت و گفــت؛ تبعیــض در 
ــل  ــش عام فضــای کســب و کار آسیب رســان اســت.امین زاده نق
انســانی را تعیین کننــده دانســت و گفــت؛ همگامــی و همراهــی 
فکــری باعــث پیشــرفت امــور اســت، مفایســه هزینه هــای تمــام 
شــده در ایــران و دیگــر کشــورها ابــداً ممکــن نیســت.حمیدرضا 
ــی  ــکل های صنف ــی تش ــی هماهنگ ــورای عال ــس ش ــیفی رئی س
کشــور نیــز گفــت؛ بخــش خصوصــی در ایــران همیشــه همــراه 
ــواره  ــا و هم ــدون آنه ــه ب ــا و چ ــا حکومت ه ــه ب ــوده چ ــردم ب م
ــزود؛  ــت.وی اف ــوده اس ــور ب ــرمایه گذاری در کش ــراول س پیش ق
مــا همیشــه در ایــن ســرزمین هســتیم چــه سیاســیون باشــند 
چــه نباشند.ســیفی تصربــح کــرد؛ چــرا همیشــه بایــد منتطــر بود 
تــا یکــی کارهــا را انجــام دهــد؟ چراهمیشــه بایــد دولــت جلــودار 

باشــد؟وی گفــت؛ ۴ رکــن کارفرمایــی در کشــور وجــود دارد کــه 
ــیفی  ــا بپردازد.س ــت آنه ــه تقوی ــد ب پارلمانبخــش خصوصــی بای
ــد  ــه خــود بیای ــا حــوزه خصوصــی ب ــت؛ دوران آن رســیده ت گف

ــتفاده  ــا اس ــه ج ــت و ب ــا درس و از طرفیت ه
کنــد.وی تاکیــد کــرد: بخــش خصوصــی باید 
نســبت بــه اصــالح خــود اقــدام کنــد و نــگاه 
مدیریتــی جدید را جایگزین سیســتم ســنتی 
ــن هم اندیشــی در  ــر ای ــه دبی ــد.داود آدین کن
ــکل  ــدادی از تش ــت؛ تع ــه گف ــدای جلس ابت
ــه  ــدند ک ــوت ش ــت دع ــن نشس ــه ای ــا ب ه
از نزدیــک بــا مســایل بخــش خصوصــی 
ــه  ــد  ب ــاف بای ــت؛ اصن ــد.وی گف ــنا بودن آش
ــه  ــد ک ــدا کنن ــه ای از رشــد دســت پی مرحل
در تصمیم گیری هــای کالن حضــور جــدی 
داشــته باشــند.آدینه بــا اشــاره بــه خصوصیات 
ــابقه  ــزود؛ س ــی، اف ــر انتفاع ــکل های غی تش
بــر  میــالدی   ۱۲ قــرن  بــه  تشــکل ها 
می گــردد، در ایــران بیشــترین تشــکل ها  
از ســوی کارگــران تشــکیل شــده اســت.وی 
افــزود؛ اتــاق بازرگانــی تهــران توانایــی باالیــی 

دارد  و می توانــد در بخــش معنــوی کمــک زیــادی بــه تشــکل ها 
ــت.ادینه  ــدود اس ــادی در آن مح ــی م ــوان همراه ــی ت ــد ول بکن
گفــت؛ یکــی از بزرگتریــن موصوعاتــی کــه امــروز مطــرح اســت 
برندســازی اســت و بایــد برای مطرح شــدن تــالش کرد .امیــن زاده 
مدیــر عامــل شــرکت صنعتــی »ویــداس« یکــی دیگــر از کســانی 
ــه  ــاز ب ــرای پیشــرفت نی ــن هم اندیشــی گفــت؛ ب ــود کــه در ای ب
اعتمــاد ســازی اســت کــه بــه وجــود آمــدن آن تنهــا بــا همراهــی 
ــا  ــود.وی در ادامــه افــزود؛ بایــد تــالش کــرد ت ممکــن خواهــد ب
مشــکالت از ســر راه برداشــته شــود، گدشــتگان وضعیــت را بهتــر 
از مــا رصــد و مدیریــت مــی کردند.امیــن زاده تصریــح کــرد؛ ایران 
کشــوری اســت کــه در منطقــه درزمینه هــای سیاســی و اقتصــاد 
ــزود؛  ــن دارد.وی اف ــرای گفت ــادی ب ــای زی ــی حرف ه ی و صنعت
ــکالت  ــوان مش ــود دارد نمی ت ــت وج ــه در مدیری ــی  ک ــا بحران ب
ــان  ــا ریاضی داان ــد بحــران را ب ــن بای ــاد م ــه اعتق ــرد ب ــع ک را رف
ــات  ــا ریاضی ــا ب ــاله تنه ــل مس ــرا ح ــت زی ــتراک گذاش ــه اش ب
ــت و  ــده دانس ــیار آزار دهن ــض را بس ــود.وی تبعی ــن می ش ممک
ــت. ــان اس ــب و کار آسیب رس ــای کس ــض در فض ــت؛ تبعی گف

   دومین همایش هم اندیشی 
تشکل های هم  سو برای تعامل با 

اتاق بازرگانی تهران برگزار شد.به 
گزارش خبرنگار تین نیوز در این 

جلسه تعداد زیادی از فعاالن بخش 
خصوصی حضور داشتند که به اتفاق به 

»ما« شدن برای رسیدن به اهداف پارلمان 
خصوصی تاکید کردند .داود آدینه دبیر این 

هم اندیشی در ابتدای جلسه گفت؛ تعدادی 
از تشکل ها به این نشست دعوت شدند 
که از نزدیک با مسایل بخش خصوصی 

آشنا بودند.
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بــه گــزارش خبرنــگار تیــن نیــوز در ایــن جلســه تعــداد زیــادی 
از فعــاالن بخــش خصوصــی حضــور داشــتند کــه بــه اتفــاق بــه 
»مــا« شــدن بــرای رســیدن بــه اهــداف پارلمــان خصوصــی تاکید 

کردنــد .
ــت؛  ــه گف ــدای جلس ــی در ابت ــن هم اندیش ــر ای ــه دبی داود آدین
ــن نشســت دعــوت شــدند کــه از  ــه ای تعــدادی از تشــکل هــا ب
ــت؛  ــد.وی گف ــا مســایل بخــش خصوصــی آشــنا بودن ــک ب نزدی
اصنــاف بایــد  بــه مرحلــه ای از رشــد دســت پیــدا کننــد کــه در 
تصمیم گیری هــای کالن حضــور جــدی داشــته باشــند.آدینه 
ــزود؛  ــی، اف ــر انتفاع ــکل های غی ــات تش ــه خصوصی ــاره ب ــا اش ب
ســابقه تشــکل ها بــه قــرن ۱۲ میــالدی بــر می گــردد، در ایــران 
بیشــترین تشــکل ها  از ســوی کارگــران تشــکیل شــده اســت.وی 
ــد  ــی دارد  و می توان ــی باالی ــران توانای ــی ته ــاق بازرگان ــزود؛ ات اف
ــی  ــد ول ــکل ها بکن ــه تش ــادی ب ــک زی ــوی کم ــش معن در بخ
تــوان همراهــی مــادی در آن محــدود اســت.ادینه گفــت؛ یکــی از 
بزرگتریــن موصوعاتــی کــه امــروز مطــرح اســت برندســازی اســت 
ــر عامــل  ــرای مطــرح شــدن تــالش کرد .امیــن زاده مدی ــد ب و بای
شــرکت صنعتــی »ویــداس« یکــی دیگــر از کســانی بــود کــه در 
ایــن هم اندیشــی گفــت؛ بــرای پیشــرفت نیــاز بــه اعتمــاد ســازی 
اســت کــه بــه وجــود آمــدن آن تنهــا بــا همراهــی ممکــن خواهد 
بــود.وی در ادامــه افــزود؛ بایــد تــالش کــرد تــا مشــکالت از ســر 
ــا رصــد و  ــر از م ــت را بهت راه برداشــته شــود، گدشــتگان وضعی
مدیریتمــی کردند.امیــن زاده تصریــح کــرد؛ ایــران کشــوری اســت 
کــه در منطقــه در زمینه هــای سیاســی و اقتصــاد ی و صنعتــی 
ــی   ــا بحران ــزود؛ ب ــن دارد.وی اف ــرای گفت ــادی ب ــای زی حرف ه
ــع کــرد  ــوان مشــکالت را رف ــت وجــود دارد نمی ت کــه در مدیری
ــتراک  ــه اش ــان ب ــا ریاضی داان ــران را ب ــد بح ــن بای ــاد م ــه اعتق ب
گذاشــت زیــرا حــل مســاله تنهــا بــا ریاضیاتممکــن می شــود.وی 
تبعیــض را بســیار آزار دهنــده دانســت و گفت؛ تبعیــض در فضای 
کســب و کار آسیب رســان اســت.امین زاده نقــش عامــل انســانی 
ــی و همراهــی فکــری  ــت؛ همگام ــده دانســت و گف را تعیین کنن
ــور اســت، مفایســه هزینه هــای تمــام شــده  باعــث پیشــرفت ام
در ایــران و دیگــر کشــورها ابــداً ممکــن نیســت.حمیدرضا ســیفی 
ــور  ــی کش ــکل های صنف ــی تش ــی هماهنگ ــورای عال ــس ش رئی
نیــز گفــت؛ بخــش خصوصــی در ایــران 
ــا  ــه ب ــوده چ ــردم ب ــراه م ــه هم همیش
حکومت هــا و چــه بــدون آنهــا و همــواره 
ــور  ــرمایه گذاری در کش ــراول س پیش ق
ــوده اســت.وی افــزود؛ مــا همیشــه در  ب
ایــن ســرزمین هســتیم چــه سیاســیون 
باشــند چــه نباشند.ســیفی تصربــح کرد؛ 
چــرا همیشــه بایــد منتطــر بــود تــا یکی 
کارهــا را انجــام دهــد؟ چراهمیشــه بایــد 
دولــت جلــودار باشــد؟وی گفــت؛ ۴ 
رکــن کارفرمایــی در کشــور وجــود دارد 
ــد  ــی بای ــش خصوص ــان بخ ــه پارلم ک
بــه تقویــت آنهــا بپردازد.ســیفی گفــت؛ 
ــا حــوزه خصوصــی  دوران آن رســیده ت
بــه خــود بیایــد و از طرفیت هــا درســت 
و بــه جــا اســتفاده کنــد.وی تاکیــد کــرد: بخــش خصوصــی بایــد 
نســبت بــه اصــالح خــود اقــدام کنــد و نــگاه مدیریتــی جدیــد را 
جایگزیــن سیســتم ســنتی کند.ســیفی بــا اشــاره بــه نیــاز دولــت 
بــه بخــش خصوصیــی گفــت؛ بایــد ایــن را بــاور داشــت که، مــا در 
جنــگ اقتصــادی هســتیم.حضرتی رئیــس هیئت مدیــره انجمــن 
ــکاری و مهندســی نفــت،گاز و پتروشــیمی، یکــی  شــرکت پیمان
دیگــر از ســخنرانانی بــود کــه گفــت: اتــاق بازرگانــی نقــش بــی 
بدیلــی در بهبــود فصــای کســب و کار دارد.وی در ادامــه افــزود: 
طرفیت هــای اتــاق بازرگانــی بســیار بــاال اســت و اقدامــات خوبــی 
نیــز تاکنــون در بهبود فصای کســب و کار به انجام رســانده اســت.

حضرتــی تصریــح کــرد: تجربه نشــان داده که هر بــار کار مطالعانی 
خوبــی صــورت گرفتــه، مباحــث مــدون توانســته بــه قانون شــدن 
ــازوان  ــی ب ــای صنعت ــرد: انجمن ه ــد ک ــود.وی تاکی ــک ش نزدی
تخصصــی اتاق هــای بازرگانــی هســتند.بیژن ســعیدآبادی رئیــس 
ــن همایــش، گفــت:  ــه ای ــز در ادام ــام نی ــره شــرکت ب هیئت مدی
بخــش خصوصــی بایــد امادگــی ایــن را پیــدا کنــد کــه امــروز بــا 
کاهــش شــدید قیمــت نفــت  و در تعامــل بــا دولــت، نقــش خــود 
را بــه خوبــی ایفــا کنــد امــا بــه نطــر می رســد ایــن پتانســیل در 
حــال حاصــر در کشــور وجــود نــدارد.ی افــزود: مســئولیت پذیری 

ــد. ــت باش ــردم و دول ــاد م ــورد اعتم ــد م ــی بای ــش خصوص بخ
ــه  ــان ب ــدادی از کارشناس ــن جلســه هم اندیشــی تع ــان ای در پای
ســواالت حضــار پاســخ دادنــد.ه گــزارش خبرنــگار تیــن نیــوز در 
ایــن جلســه تعــداد زیــادی از فعــاالن بخــش خصوصــی حضــور 
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــدن ب ــا« ش ــه »م ــاق ب ــه اتف ــه ب ــتند ک داش
اهــداف پارلمــان خصوصــی تاکیــد کردنــد .داود آدینــه دبیــر ایــن 
هم اندیشــی در ابتــدای جلســه گفــت؛ تعــدادی از تشــکل هــا بــه 
ــا مســایل بخــش  ایــن نشســت دعــوت شــدند کــه از نزدیــک ب
خصوصــی آشــنا بودنــد.وی گفــت؛ اصنــاف بایــد  بــه مرحلــه ای 
ــای کالن  ــه در تصمیم گیری ه ــد ک ــدا کنن ــت پی ــد دس از رش
ــات  ــه خصوصی ــا اشــاره ب حضــور جــدی داشــته باشــند.آدینه ب
ــرن  ــه ق ــکل ها ب ــابقه تش ــزود؛ س ــی، اف ــر انتفاع ــکل های غی تش
ــکل ها  از  ــترین تش ــران بیش ــردد، در ای ــر می گ ــالدی ب ۱۲ می
ســوی کارگــران تشــکیل شــده اســت.وی افــزود؛ اتــاق بازرگانــی 
تهــران توانایــی باالیــی دارد  و می توانــد در بخــش معنــوی کمــک 
ــادی در آن  ــوان همراهــی م ــی ت ــد ول ــه تشــکل ها بکن ــادی ب زی
محــدود اســت.ادینه گفــت؛ یکــی از بزرگتریــن موصوعاتــی کــه 
امــروز مطــرح اســت برندســازی اســت و بایــد بــرای مطرح شــدن 
تــالش کرد .امیــن زاده مدیــر عامــل شــرکت صنعتــی »ویــداس« 
یکــی دیگــر از کســانی بــود کــه در ایــن هم اندیشــی گفــت؛ بــرای 
پیشــرفت نیــاز بــه اعتمــاد ســازی اســت کــه بــه وجــود آمــدن آن 
تنهــا بــا همراهــی ممکــن خواهــد بــود.وی در ادامــه افــزود؛ بایــد 
تــالش کــرد تــا مشــکالت از ســر راه برداشــته شــود، گدشــتگان 
وضعیــت را بهتــر از مــا رصــد و مدیریــت مــی کردند.امیــن زاده 
تصریــح کــرد؛ ایــران کشــوری اســت کــه در منطقــه در زمینه های 
سیاســی و اقتصــاد ی و صنعتــی حرف هــای زیــادی بــرای 
گفتــن دارد.وی افــزود؛ بــا بحرانــی  کــه در مدیریــت وجــود دارد 
نمی تــوان مشــکالت را رفــع کــرد بــه اعتقــاد مــن بایــد بحــران 
را بــا ریاضی داانــان بــه اشــتراک گذاشــت زیــرا حــل مســاله تنهــا 
بــا ریاضیــات ممکــن می شــود.وی تبعیــض را بســیار آزار دهنــده 
دانســت و گفــت؛ تبعیــض در فضــای کســب و کار آسیب رســان 
اســت.امین زاده نقــش عامــل انســانی را تعیین کننــده دانســت و 
گفــت؛ همگامــی و همراهــی فکــری باعــث پیشــرفت امــور اســت، 
مفایســه هزینه هــای تمــام شــده در ایــران و دیگــر کشــورها ابــداً 
ممکــن نیســت.حمیدرضا ســیفی رئیس شــورای عالــی هماهنگی 
ــی در  ــش خصوص ــت؛ بخ ــز گف ــور نی ــی کش ــکل های صنف تش

ــا و چــه  ــا حکومت ه ــوده چــه ب ــردم ب ــران همیشــه همــراه م ای
ــور  ــرمایه گذاری در کش ــراول س ــواره پیش ق ــا و هم ــدون آنه ب
ــوده اســت.وی افــزود؛ مــا همیشــه در ایــن ســرزمین هســتیم  ب
ــرا  ــرد؛ چ ــح ک ــیفی تصرب ــه نباشند.س ــند چ ــیون باش چهسیاس
ــد؟  ــام ده ــا را انج ــی کاره ــا یک ــود ت ــر ب ــد منتط ــه بای همیش
ــن  ــت؛ ۴ رک ــد؟وی گف ــودار باش ــت جل ــد دول ــه بای چراهمیش
کارفرمایــی در کشــور وجــود دارد کــه پارلمــان بخــش خصوصــی 
بایــد بــه تقویــت آنهــا بپردازد.ســیفی گفــت؛ دوران آن رســیده تــا 
حــوزه خصوصــی بــه خودبیایــد و از طرفیت هــا درســت و بــه جــا 
اســتفاده کنــد.وی تاکیــد کــرد: بخــش خصوصــی بایــد نســبت به 
اصــالح خــود اقــدام کنــد و نــگاه مدیریتــی جدیــد را جایگزیــن 
سیســتم ســنتی کند.ســیفی بــا اشــاره بــه نیــاز دولــت بــه بخــش 
خصوصیــی گفــت؛ بایــد ایــن را بــاور داشــت کــه، مــا در جنــگ 
اقتصــادی هســتیم.حضرتی رئیــس هیئت مدیــره انجمــن شــرکت 
ــکاری و مهندســی نفــت،گاز و پتروشــیمی، یکــی دیگــر از  پیمان
ســخنرانانی بــود کــه گفــت: اتــاق بازرگانــی نقــش بــی بدیلــی در 
بهبــود فصــای کســب و کار دارد.وی در ادامــه افــزود: طرفیت هــای 
اتــاق بازرگانــی بســیار بــاال اســت و اقدامــات خوبــی نیــز تاکنــون 
در بهبــود فصــای کســب و کار بــه انجــام رســانده اســت.حضرتی 
ــی  ــار کار مطالعان ــر ب ــه ه ــان داده ک ــه نش ــرد: تجرب ــح ک تصری
خوبــی صــورت گرفتــه، مباحــث مــدون توانســته بــه قانون شــدن 
ــازوان  ــی ب ــای صنعت ــرد: انجمن ه ــد ک ــود.وی تاکی ــک ش نزدی
تخصصــی اتاق هــای بازرگانــی هســتند.بیژن ســعیدآبادی رئیــس 
ــن همایــش، گفــت:  ــه ای ــز در ادام ــام نی ــره شــرکت ب هیئت مدی
بخــش خصوصــی بایــد امادگــی ایــن را پیــدا کنــد کــه امــروز بــا 
کاهــش شــدید قیمــت نفــت  و در تعامــل بــا دولــت، نقــش خــود 
را بــه خوبــی ایفــا کنــد امــا بــه نطــر می رســد ایــن پتانســیل در 
حــال حاصــر در کشــور وجــود نــدارد.وی افــزود: مســئولیت پذیری 
ــد. ــت باش ــردم و دول ــاد م ــورد اعتم ــد م ــی بای ــش خصوص بخ

ــه  ــان ب ــدادی از کارشناس ــن جلســه هم اندیشــی تع ــان ای در پای
ــوز  ــن نی ــگار تی ــزارش خبرن ــه گ ســواالت حضــار پاســخ دادند.ب
در ایــن جلســه تعــداد زیادیــز فعــاالن بخــش خصوصــی حضــور 
داشــتند کــه بــه اتفــاق بــه »مــا« شــدن بــرای رســیدن بــه اهداف 

پارلمــان خصوصــی تاکیــد کردنــد .
ــت؛  ــه گف ــدای جلس ــی در ابت ــن هم اندیش ــر ای ــه دبی داود آدین
ــن نشســت دعــوت شــدند کــه از  ــه ای تعــدادی از تشــکل هــا ب

صالحیت نظارت بر ساخت و ساز
ــاق  ــا ات ــل ب ــرای تعام ــو ب ــم  س ــکل های ه ــی تش ــش هم اندیش ــن همای دومی
ــه  ــن جلس ــوز در ای ــن نی ــگار تی ــزارش خبرن ــد.به گ ــزار ش ــران برگ ــی ته بازرگان
تعــداد زیــادی از فعــاالن بخــش خصوصــی حضــور داشــتند کــه بــه اتفــاق بــه »ما« شــدن 
ــن  ــر ای ــه دبی ــد .داود آدین ــد کردن ــی تاکی ــان خصوص ــداف پارلم ــه اه ــیدن ب ــرای رس ب
هم اندیشــی در ابتــدای جلســه گفــت؛ تعــدادی از تشــکل هــا بــه ایــن نشســت دعــوت 

شدند که از نزدیک با مسایل بخش خصوصی آشنا بودند.

 مهندس مهدی محمدی
 یادداشت

مدیر روابط عمومی سازمان مهندسی

   دومین همایش هم اندیشی 
تشکل های هم  سو برای تعامل با اتاق 
بازرگانی تهران برگزار شد.به گزارش 
خبرنگار تین نیوز در این جلسه تعداد 

زیادی از فعاالن بخش خصوصی حضور داشتند 
که به اتفاق به »ما« شدن برای رسیدن به 

اهداف پارلمان خصوصی تاکید کردند .داود آدینه 
دبیر این هم اندیشی در ابتدای جلسه گفت؛ 
تعدادی از تشکل ها به این نشست دعوت 

شدند که از نزدیک با مسایل بخش خصوصی 
آشنا بودند.
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ــت؛  ــد.وی گف ــا مســایل بخــش خصوصــی آشــنا بودن ــک ب نزدی
اصنــاف بایــد  بــه مرحلــه ای از رشــد دســت پیــدا کننــد کــه در 
تصمیم گیری هــای کالن حضــور جــدی داشــته باشــند.آدینه 
ــزود؛  ــی، اف ــر انتفاع ــکل های غی ــات تش ــه خصوصی ــاره ب ــا اش ب
ســابقه تشــکل ها بــه قــرن ۱۲ میــالدی بــر می گــردد، در ایــران 
بیشــترین تشــکل ها  از ســوی کارگــران تشــکیل شــده اســت.وی 
ــد  ــی دارد  و می توان ــی باالی ــران توانای ــی ته ــاق بازرگان ــزود؛ ات اف
ــی  ــد ول ــکل ها بکن ــه تش ــادی ب ــک زی ــوی کم ــش معن در بخ
تــوان همراهــی مــادی در آن محــدود اســت.ادینه گفــت؛ یکــی از 
بزرگتریــن موصوعاتــی کــه امــروز مطــرح اســت برندســازی اســت 
ــر عامــل  ــرای مطــرح شــدن تــالش کرد .امیــن زاده مدی ــد ب و بای
شــرکت صنعتــی »ویــداس« یکــی دیگــر از کســانی بــود کــه در 
ایــن هم اندیشــی گفــت؛ بــرای پیشــرفت نیــاز بــه اعتمــاد ســازی 
اســت کــه بــه وجــود آمــدن آن تنهــا بــا همراهــی ممکــن خواهد 
بــود.وی در ادامــه افــزود؛ بایــد تــالش کــرد تــا مشــکالت از ســر 
ــا رصــد و  ــر از م ــت را بهت راهبرداشــته شــود، گدشــتگان وضعی
ــران کشــوری  ــرد؛ ای ــح ک ــن زاده تصری ــی کردند.امی ــت م مدیری
ــاد ی و  ــی و اقتص ــای سیاس ــه در زمینه ه ــه در منطق ــت ک اس
ــا  ــزود؛ ب ــن دارد.وی اف ــرای گفت ــادی ب ــای زی ــی حرف ه صنعت
بحرانــی  کــه در مدیریــت وجــود دارد نمی تــوان مشــکالت را رفــع 
کــرد بــه اعتقــاد مــن بایــد بحــران را بــا ریاضی داانــان به اشــتراک 
گذاشــت زیــرا حــل مســاله تنهــا بــا ریاضیــات ممکــن می شــود.

وی تبعیــض را بســیار آزار دهنــده دانســت و گفــت؛ تبعیــض در 
ــت. ــان اس ــب و کار آسیب رس ــای کس ض

امیــن زاده نقــش عامــل انســانی را تعیین کننــده دانســت و 
گفــت؛ همگامــی و همراهــی فکــری باعــث پیشــرفت امــور اســت، 
مفایســه هزینه هــای تمــام شــده در ایــران و دیگــر کشــورها ابــداً 
ممکــن نیســت.حمیدرضا ســیفی رئیس شــورای عالــی هماهنگی 
ــی در  ــش خصوص ــت؛ بخ ــز گف ــور نی ــی کش ــکل های صنف تش
ــا و چــه  ــا حکومت ه ــوده چــه ب ــردم ب ــران همیشــه همــراه م ای
ــور  ــرمایه گذاری در کش ــراول س ــواره پیش ق ــا و هم ــدون آنه ب
ــوده اســت.وی افــزود؛ مــا همیشــه در ایــن ســرزمین هســتیم  ب
چــه سیاســیون باشــند چــه نباشند.ســیفی تصربــح کــرد؛ 
ــا یکیکارهــا را انجــام دهــد؟  ــود ت ــد منتطــر ب چــرا همیشــه بای
ــن  ــت؛ ۴ رک ــد؟وی گف ــودار باش ــت جل ــد دول ــه بای چراهمیش
ــه پارلمانبخــش خصوصــی  ــی در کشــور وجــود دارد ک کارفرمای
بایــد بــه تقویــت آنهــا بپردازد.ســیفی گفــت؛ دوران آن رســیده تــا 
ــه  ــد و از طرفیت هــا درســت و ب ــه خــود بیای حــوزه خصوصــی ب
جــا اســتفاده کنــد.وی تاکیــد کــرد: بخــش خصوصی باید نســبت 

بــه اصــالح خــود اقــدام کنــد و نــگاه مدیریتــی جدیــد را جایگزین 
سیســتم ســنتی کند.ســیفی بــا اشــاره بــه نیــاز دولــت بــه بخــش 
خصوصیــی گفــت؛ بایــد ایــن را بــاور داشــت کــه، مــا در جنــگ 
اقتصــادی هســتیم.حضرتی رئیــس هیئت مدیــره انجمــن شــرکت 
ــکاری و مهندســی نفــت،گاز و پتروشــیمی، یکــی دیگــر از  پیمان
ســخنرانانی بــود کــه گفــت: اتــاق بازرگانــی نقــش بــی بدیلــی در 
بهبــود فصــای کســب و کار دارد.وی در ادامــه افــزود: طرفیت هــای 
اتــاق بازرگانــی بســیار بــاال اســت و اقدامــات خوبــی نیــز تاکنــون 

در بهبــود فصــای کســب و کار بــه انجــام رســانده اســت.
حضرتــی تصریــح کــرد: تجربه نشــان داده که هر بــار کار مطالعانی 
خوبــی صــورت گرفتــه، مباحــث مــدون توانســته بــه قانون شــدن 
ــازوان  ــی ب ــای صنعت ــرد: انجمن ه ــد ک ــود.وی تاکی ــک ش نزدی
تخصصــی اتاق هــای بازرگانــی هســتند.بیژن ســعیدآبادی رئیــس 
ــن همایــش، گفــت:  ــه ای ــز در ادام ــام نی ــره شــرکت ب هیئت مدی
بخــش خصوصــی بایــد امادگــی ایــن را پیــدا کنــد کــه امــروز بــا 
کاهــش شــدید قیمــت نفــت  و در تعامــل بــا دولــت، نقــش خــود 
را بــه خوبــی ایفــا کنــد امــا بــه نطــر می رســد ایــن پتانســیل در 
حــال حاصــر در کشــور وجــود نــدارد.وی افــزود: مســئولیت پذیری 
ــد.در  ــت باش ــردم و دول ــاد م ــورد اعتم ــد م ــش خصوصیبای بخ
ــه  ــان ب ــدادی از کارشناس ــی تع ــه هم اندیش ــن جلس ــان ای پای
ســواالت حضــار پاســخ دادند.بــه گــزارش خبرنــگار تیــن نیــوز در 
ایــن جلســه تعــداد زیــادی از فعــاالن بخــش خصوصــی حضــور 
داشــتند کــه بــه اتفــاق بــه »مــا« شــدن بــرای رســیدن بــه اهداف 
پارلمــان خصوصــی تاکیــد کردند .امیــن زاده تصریــح کــرد؛ ایــران 
کشــوری اســت کــه در منطقــه در زمینه هــای سیاســی و اقتصــاد 
ی و صنعتــی حرف هــای زیــادی بــرای گفتــن دارد.وی افــزود؛ بــا 
بحرانــی  کــه در مدیریــت وجــود دارد نمی تــوان مشــکالت را رفــع 
کــرد بــه اعتقــاد مــن بایــد بحــران را بــا ریاضی داانــان به اشــتراک 
گذاشــت زیــرا حــل مســاله تنهــا بــا ریاضیــات ممکــن می شــود.

وی تبعیــض را بســیار آزار دهنــده دانســت و گفــت؛ تبعیــض در 
ــل  ــش عام فضــای کســب و کار آسیب رســان اســت.امین زاده نق
انســانی را تعیین کننــده دانســت و گفــت؛ همگامــی و همراهــی 
فکــری باعــث پیشــرفت امــور اســت، مفایســه هزینه هــای تمــام 
شــده در ایــران و دیگــر کشــورها ابــداً ممکــن نیســت.حمیدرضا 
ــی  ــکل های صنف ــی تش ــی هماهنگ ــورای عال ــس ش ــیفی رئی س
کشــور نیــز گفــت؛ بخــش خصوصــی در ایــران همیشــه همــراه 
ــواره  ــا و هم ــدون آنه ــه ب ــا و چ ــا حکومت ه ــه ب ــوده چ ــردم ب م
ــزود؛  ــت.وی اف ــوده اس ــور ب ــرمایه گذاری در کش ــراول س پیش ق
مــا همیشــه در ایــن ســرزمین هســتیم چــه سیاســیون باشــند 

چــه نباشند.ســیفی تصربــح کــرد؛ چــرا همیشــه بایــد منتطــر بود 
تــا یکــی کارهــا را انجــام دهــد؟ چراهمیشــه بایــد دولــت جلــودار 
باشــد؟وی گفــت؛ ۴ رکــن کارفرمایــی در کشــور وجــود دارد کــه 
ــیفی  ــا بپردازد.س ــت آنه ــه تقوی ــد ب پارلمانبخــش خصوصــی بای

گفــت؛ دوران آن رســیده تــا حــوزه خصوصــی 
بــه خــود بیایــد و از طرفیت هــا درســت 
ــرد:  ــد ک ــد.وی تاکی ــتفاده کن ــا اس ــه ج و ب
ــه اصــالح  ــد نســبت ب بخــش خصوصــی بای
خــود اقــدام کنــد و نــگاه مدیریتــی جدیــد را 
جایگزیــن سیســتم ســنتی کنــد.داود آدینــه 
ــه  ــدای جلس ــی در ابت ــن هم اندیش ــر ای دبی
گفــت؛ تعــدادی از تشــکل هــا به این نشســت 
ــایل  ــا مس ــک ب ــه از نزدی ــدند ک ــوت ش دع
ــت؛  ــد.وی گف ــنا بودن ــی آش ــش خصوص بخ
اصنــاف بایــد  بــه مرحلــه ای از رشــد دســت 
پیــدا کننــد کــه در تصمیم گیری هــای کالن 
حضــور جــدی داشــته باشــند.آدینه بــا اشــاره 
ــی،  ــر انتفاع ــات تشــکل های غی ــه خصوصی ب
افــزود؛ ســابقه تشــکل ها بــه قــرن ۱۲ میالدی 
ــر می گــردد، در ایــران بیشــترین تشــکل ها   ب
از ســوی کارگــران تشــکیل شــده اســت.وی 
افــزود؛ اتــاق بازرگانــی تهــران توانایــی باالیــی 

دارد  و می توانــد در بخــش معنــوی کمــک زیــادی بــه تشــکل ها 
ــت.ادینه  ــدود اس ــادی در آن مح ــی م ــوان همراه ــی ت ــد ول بکن
گفــت؛ یکــی از بزرگتریــن موصوعاتــی کــه امــروز مطــرح اســت 
برندســازی اســت و بایــد برای مطرح شــدن تــالش کرد .امیــن زاده 
مدیــر عامــل شــرکت صنعتــی »ویــداس« یکــی دیگــر از کســانی 
ــه  ــاز ب ــرای پیشــرفت نی ــن هم اندیشــی گفــت؛ ب ــود کــه در ای ب
اعتمــاد ســازی اســت کــه بــه وجــود آمــدن آن تنهــا بــا همراهــی 
ــا  ــود.وی در ادامــه افــزود؛ بایــد تــالش کــرد ت ممکــن خواهــد ب
مشــکالت از ســر راه برداشــته شــود، گدشــتگان وضعیــت را بهتــر 
از مــا رصــد و مدیریــت مــی کردند.امیــن زاده تصریــح کــرد؛ ایران 
کشــوری اســت کــه در منطقــه درزمینه هــای سیاســی و اقتصــاد 
ــزود؛  ــن دارد.وی اف ــرای گفت ــادی ب ــای زی ــی حرف ه ی و صنعت
ــکالت  ــوان مش ــود دارد نمی ت ــت وج ــه در مدیری ــی  ک ــا بحران ب
ــان  ــا ریاضی داان ــد بحــران را ب ــن بای ــاد م ــه اعتق ــرد ب ــع ک را رف
ــات  ــا ریاضی ــا ب ــاله تنه ــل مس ــرا ح ــت زی ــتراک گذاش ــه اش ب
ــت و  ــده دانس ــیار آزار دهن ــض را بس ــود.وی تبعی ــن می ش ممک
ــت. ــان اس ــب و کار آسیب رس ــای کس ــض در فض ــت؛ تبعی گف

   دومین همایش هم اندیشی 
تشکل های هم  سو برای تعامل با 

اتاق بازرگانی تهران برگزار شد.به 
گزارش خبرنگار تین نیوز در این 

جلسه تعداد زیادی از فعاالن بخش 
خصوصی حضور داشتند که به اتفاق به 

»ما« شدن برای رسیدن به اهداف پارلمان 
خصوصی تاکید کردند .داود آدینه دبیر این 

هم اندیشی در ابتدای جلسه گفت؛ تعدادی 
از تشکل ها به این نشست دعوت شدند 
که از نزدیک با مسایل بخش خصوصی 

آشنا بودند.
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بــه گــزارش خبرنــگار تیــن نیــوز در ایــن جلســه تعــداد زیــادی 
از فعــاالن بخــش خصوصــی حضــور داشــتند کــه بــه اتفــاق بــه 
»مــا« شــدن بــرای رســیدن بــه اهــداف پارلمــان خصوصــی تاکید 

کردند .
ــت؛  ــه گف ــدای جلس ــی در ابت ــن هم اندیش ــر ای ــه دبی داود آدین
ــه ایــن نشســت دعــوت شــدند کــه از  تعــدادی از تشــکل هــا ب
ــد.وی گفــت؛  ــا مســایل بخــش خصوصــی آشــنا بودن ــک ب نزدی
اصنــاف بایــد  بــه مرحلــه ای از رشــد دســت پیــدا کننــد کــه در 
ــند.آدینه  ــته باش ــدی داش ــور ج ــای کالن حض تصمیم گیری ه
ــزود؛  ــی، اف ــر انتفاع ــکل های غی ــات تش ــه خصوصی ــاره ب ــا اش ب
ســابقه تشــکل ها بــه قــرن ۱۲ میــالدی بــر می گــردد، در ایــران 
بیشــترین تشــکل ها  از ســوی کارگــران تشــکیل شــده اســت.وی 
ــد  ــی دارد  و می توان ــی باالی ــی تهــران توانای ــاق بازرگان ــزود؛ ات اف
ــی  ــد ول ــکل ها بکن ــه تش ــادی ب ــک زی ــوی کم ــش معن در بخ
تــوان همراهــی مــادی در آن محــدود اســت.ادینه گفــت؛ یکــی از 
بزرگتریــن موصوعاتــی کــه امــروز مطرح اســت برندســازی اســت 
و بایــد بــرای مطــرح شــدن تــالش کرد .امیــن زاده مدیــر عامــل 
شــرکت صنعتــی »ویــداس« یکــی دیگــر از کســانی بــود کــه در 
ایــن هم اندیشــی گفــت؛ بــرای پیشــرفت نیــاز بــه اعتمــاد ســازی 
اســت کــه بــه وجــود آمــدن آن تنهــا بــا همراهــی ممکــن خواهد 
بــود.وی در ادامــه افــزود؛ بایــد تــالش کــرد تــا مشــکالت از ســر 
ــا رصــد و  ــر از م ــت را بهت راه برداشــته شــود، گدشــتگان وضعی
مدیریتمــی کردند.امیــن زاده تصریــح کــرد؛ ایران کشــوری اســت 
کــه در منطقــه در زمینه های سیاســی و 
اقتصــاد ی و صنعتــی حرف هــای زیادی 
بــرای گفتــن دارد.وی افــزود؛ بــا بحرانــی  
کــه در مدیریــت وجــود دارد نمی تــوان 
مشــکالت را رفــع کــرد بــه اعتقــاد مــن 
ــه  ــان ب ــا ریاضی داان ــران را ب ــد بح بای
ــاله  ــل مس ــرا ح ــت زی ــتراک گذاش اش
ــود.وی  ــن می ش ــا ریاضیاتممک ــا ب تنه
تبعیــض را بســیار آزار دهنــده دانســت 
ــب و  ــای کس ــض در فض ــت؛ تبعی و گف
کار آسیب رســان اســت.امین زاده نقــش 
عامــل انســانی را تعیین کننــده دانســت 
ــری  ــی فک ــی و همراه ــت؛ همگام و گف
ــور اســت، مفایســه  باعــث پیشــرفت ام
هزینه هــای تمــام شــده در ایــران و 
ــس  ــن نیســت.حمیدرضا ســیفی رئی ــداً ممک ــر کشــورها اب دیگ
شــورای عالــی هماهنگــی تشــکل های صنفــی کشــور نیــز 
گفــت؛ بخــش خصوصــی در ایــران همیشــه همــراه مــردم بــوده 
ــراول  ــواره پیش ق ــا و هم ــدون آنه ــه ب ــا و چ ــا حکومت ه ــه ب چ
ــه  ــا همیش ــزود؛ م ــت.وی اف ــوده اس ــور ب ــرمایه گذاری در کش س
در ایــن ســرزمین هســتیم چــه سیاســیون باشــند چــه نباشــند.

ســیفی تصربــح کــرد؛ چــرا همیشــه بایــد منتطــر بــود تــا یکــی 
کارهــا را انجــام دهــد؟ چراهمیشــه بایــد دولــت جلودار باشــد؟وی 
گفــت؛ ۴ رکــن کارفرمایــی در کشــور وجــود دارد کــه پارلمــان 
بخــش خصوصــی بایــد بــه تقویــت آنهــا بپردازد.ســیفی گفــت؛ 
ــد و از  ــود بیای ــه خ ــی ب ــوزه خصوص ــا ح ــیده ت دوران آن رس
ــرد:  ــد ک ــد.وی تاکی ــتفاده کن ــا اس ــه ج ــت و ب ــا درس طرفیت ه
بخــش خصوصــی بایــد نســبت بــه اصــالح خــود اقــدام کنــد و 
نــگاه مدیریتــی جدیــد را جایگزیــن سیســتم ســنتی کند.ســیفی 
بــا اشــاره بــه نیــاز دولــت بــه بخــش خصوصیــی گفــت؛ بایــد این 
ــگ اقتصــادی هســتیم.حضرتی  ــا در جن ــه، م ــاور داشــت ک را ب
ــی  ــکاری و مهندس ــرکت پیمان ــن ش ــره انجم ــس هیئت مدی رئی
نفــت،گاز و پتروشــیمی، یکــی دیگــر از ســخنرانانی بــود که گفت: 
اتــاق بازرگانــی نقــش بــی بدیلــی در بهبــود فصــای کســب و کار 
دارد.وی در ادامــه افــزود: طرفیت هــای اتــاق بازرگانــی بســیار بــاال 

اســت و اقدامــات خوبــی نیــز تاکنــون در بهبــود فصــای کســب و 
کار بــه انجــام رســانده اســت.حضرتی تصریــح کــرد: تجربه نشــان 
داده کــه هــر بــار کار مطالعانــی خوبــی صــورت گرفتــه، مباحــث 
مــدون توانســته بــه قانــون شــدن نزدیــک شــود.وی تاکیــد کــرد: 
انجمن هــای صنعتــی بــازوان تخصصــی اتاق هــای بازرگانــی 
هســتند.بیژن ســعیدآبادی رئیــس هیئت مدیــره شــرکت بــام نیــز 
در ادامــه ایــن همایــش، گفــت: بخــش خصوصــی بایــد امادگــی 
ایــن را پیــدا کنــد کــه امــروز بــا کاهــش شــدید قیمــت نفــت  و 
در تعامــل بــا دولــت، نقــش خــود را بــه خوبــی ایفــا کنــد امــا بــه 
نطــر می رســد ایــن پتانســیل در حــال حاصــر در کشــور وجــود 
نــدارد.ی افــزود: مســئولیت پذیری بخــش خصوصــی بایــد مــورد 
اعتمــاد مــردم و دولــت باشــد.در پایــان ایــن جلســه هم اندیشــی 
ــد.ه  ــخ دادن ــار پاس ــواالت حض ــه س ــان ب ــدادی از کارشناس تع
ــادی از  ــن جلســه تعــداد زی ــوز در ای ــگار تیــن نی گــزارش خبرن
ــه  ــاق ب ــه اتف ــه ب ــاالن بخــش خصوصــی حضــور داشــتند ک فع
»مــا« شــدن بــرای رســیدن بــه اهــداف پارلمــان خصوصــی تاکید 
ــه  ــدای جلس ــی در ابت ــن هم اندیش ــر ای ــه دبی ــد .داود آدین کردن
گفــت؛ تعــدادی از تشــکل هــا بــه ایــن نشســت دعــوت شــدند 
ــد.وی  ــنا بودن ــا مســایل بخــش خصوصــی آش ــک ب ــه از نزدی ک
گفــت؛ اصنــاف بایــد  بــه مرحلــه ای از رشــد دســت پیــدا کننــد 
ــه در تصمیم گیری هــای کالن حضــور جــدی داشــته باشــند. ک

آدینــه بــا اشــاره بــه خصوصیات تشــکل های غیــر انتفاعــی، افزود؛ 
ســابقه تشــکل ها بــه قــرن ۱۲ میــالدی بــر می گــردد، در ایــران 
بیشــترین تشــکل ها  از ســوی کارگــران تشــکیل شــده اســت.وی 
ــد  ــی دارد  و می توان ــی باالی ــی تهــران توانای ــاق بازرگان ــزود؛ ات اف
ــی  ــد ول ــکل ها بکن ــه تش ــادی ب ــک زی ــوی کم ــش معن در بخ
تــوان همراهــی مــادی در آن محــدود اســت.ادینه گفــت؛ یکــی 
ــازی  ــت برندس ــرح اس ــروز مط ــه ام ــی ک ــن موصوعات از بزرگتری
ــر  ــرای مطــرح شــدن تــالش کرد .امیــن زاده مدی ــد ب اســت و بای
عامــل شــرکت صنعتــی »ویــداس« یکــی دیگــر از کســانی بــود 
کــه در ایــن هم اندیشــی گفــت؛ بــرای پیشــرفت نیــاز بــه اعتمــاد 
ســازی اســت کــه بــه وجــود آمــدن آن تنهــا بــا همراهــی ممکــن 
خواهــد بــود.وی در ادامــه افــزود؛ بایــد تــالش کــرد تــا مشــکالت 
ــا  ــر از م ــت را بهت ــتگان وضعی ــود، گدش ــته ش ــر راه برداش از س
ــران  ــرد؛ ای ــح ک ــن زاده تصری ــی کردند.امی ــت م ــد و مدیری رص
کشــوری اســت کــه در منطقــه در زمینه هــای سیاســی و اقتصــاد 
ی و صنعتــی حرف هــای زیــادی بــرای گفتــن دارد.وی افــزود؛ بــا 
بحرانــی  کــه در مدیریــت وجــود دارد نمی تــوان مشــکالت را رفع 
کــرد بــه اعتقــاد مــن بایــد بحــران را بــا ریاضی داانــان به اشــتراک 
گذاشــت زیــرا حــل مســاله تنهــا بــا ریاضیــات ممکــن می شــود.

وی تبعیــض را بســیار آزار دهنــده دانســت و گفــت؛ تبعیــض در 
ــل  فضــای کســب و کار آسیب رســان اســت.امین زاده نقــش عام
انســانی را تعیین کننــده دانســت و گفــت؛ همگامــی و همراهــی 
فکــری باعــث پیشــرفت امــور اســت، مفایســه هزینه هــای تمــام 
شــده در ایــران و دیگــر کشــورها ابــداً ممکــن نیســت.حمیدرضا 
ــی  ــی تشــکل های صنف ــی هماهنگ ــورای عال ــس ش ــیفی رئی س
کشــور نیــز گفــت؛ بخــش خصوصــی در ایــران همیشــه همــراه 
ــواره  ــا و هم ــدون آنه ــا و چــه ب ــا حکومت ه ــوده چــه ب ــردم ب م
ــزود؛  ــت.وی اف ــوده اس ــور ب ــرمایه گذاری در کش ــراول س پیش ق
مــا همیشــه در ایــن ســرزمین هســتیم چهسیاســیون باشــند چه 
نباشند.ســیفی تصربــح کــرد؛ چــرا همیشــه بایــد منتطــر بــود تــا 
ــودار  ــت جل ــد دول یکــی کارهــا را انجــام دهــد؟ چراهمیشــه بای
باشــد؟وی گفــت؛ ۴ رکــن کارفرمایــی در کشــور وجــود دارد کــه 
پارلمــان بخــش خصوصــی بایــد بــه تقویــت آنهــا بپردازد.ســیفی 
ــد و  ــه خودبیای ــا حــوزه خصوصــی ب ــت؛ دوران آن رســیده ت گف

از طرفیت هــا درســت و بــه جــا اســتفاده کنــد.وی تاکیــد کــرد: 
بخــش خصوصــی بایــد نســبت بــه اصــالح خــود اقــدام کنــد و 
نــگاه مدیریتــی جدیــد را جایگزیــن سیســتم ســنتی کند.ســیفی 
بــا اشــاره بــه نیــاز دولــت بــه بخــش خصوصیــی گفــت؛ بایــد این 
ــگ اقتصــادی هســتیم.حضرتی  ــا در جن ــه، م ــاور داشــت ک را ب
ــی  ــکاری و مهندس ــرکت پیمان ــن ش ــره انجم ــس هیئت مدی رئی
نفــت،گاز و پتروشــیمی، یکــی دیگــر از ســخنرانانی بــود که گفت: 
اتــاق بازرگانــی نقــش بــی بدیلــی در بهبــود فصــای کســب و کار 
دارد.وی در ادامــه افــزود: طرفیت هــای اتــاق بازرگانــی بســیار بــاال 
اســت و اقدامــات خوبــی نیــز تاکنــون در بهبــود فصــای کســب و 
کار بــه انجــام رســانده اســت.حضرتی تصریــح کــرد: تجربه نشــان 
داده کــه هــر بــار کار مطالعانــی خوبــی صــورت گرفتــه، مباحــث 
مــدون توانســته بــه قانــون شــدن نزدیــک شــود.وی تاکیــد کــرد: 
انجمن هــای صنعتــی بــازوان تخصصــی اتاق هــای بازرگانــی 
هســتند.بیژن ســعیدآبادی رئیــس هیئت مدیــره شــرکت بــام نیــز 
در ادامــه ایــن همایــش، گفــت: بخــش خصوصــی بایــد امادگــی 
ایــن را پیــدا کنــد کــه امــروز بــا کاهــش شــدید قیمــت نفــت  و 
ــی ایفــا کنــد امــا  ــه خوب ــت، نقــش خــود را ب ــا دول در تعامــل ب
ــور  ــر در کش ــال حاص ــیل در ح ــن پتانس ــد ای ــر می رس ــه نط ب
ــی  ــش خصوص ــئولیت پذیری بخ ــزود: مس ــدارد.وی اف ــود ن وج
بایــد مــورد اعتمــاد مــردم و دولــت باشــد.در پایــان ایــن جلســه 
هم اندیشــی تعــدادی از کارشناســان بــه ســواالت حضــار پاســخ 
ــداد  ــن جلســه تع ــوز در ای ــن نی ــگار تی ــزارش خبرن ــه گ دادند.ب
زیادیــز فعــاالن بخــش خصوصــی حضــور داشــتند کــه بــه اتفــاق 
بــه »مــا« شــدن بــرای رســیدن بــه اهــداف پارلمــان خصوصــی 

تاکیــد کردنــد .
ــت؛  ــه گف ــدای جلس ــی در ابت ــن هم اندیش ــر ای ــه دبی داود آدین
ــه ایــن نشســت دعــوت شــدند کــه از  تعــدادی از تشــکل هــا ب
ــد.وی گفــت؛  ــا مســایل بخــش خصوصــی آشــنا بودن ــک ب نزدی
اصنــاف بایــد  بــه مرحلــه ای از رشــد دســت پیــدا کننــد کــه در 
ــند.آدینه  ــته باش ــدی داش ــور ج ــای کالن حض تصمیم گیری ه
ــزود؛  ــی، اف ــر انتفاع ــکل های غی ــات تش ــه خصوصی ــاره ب ــا اش ب
ســابقه تشــکل ها بــه قــرن ۱۲ میــالدی بــر می گــردد، در ایــران 
بیشــترین تشــکل ها  از ســوی کارگــران تشــکیل شــده اســت.وی 
ــد  ــی دارد  و می توان ــی باالی ــی تهــران توانای ــاق بازرگان ــزود؛ ات اف
ــی  ــد ول ــکل ها بکن ــه تش ــادی ب ــک زی ــوی کم ــش معن در بخ
تــوان همراهــی مــادی در آن محــدود اســت.ادینه گفــت؛ یکــی از 
بزرگتریــن موصوعاتــی کــه امــروز مطرح اســت برندســازی اســت 
و بایــد بــرای مطــرح شــدن تــالش کرد .امیــن زاده مدیــر عامــل 
شــرکت صنعتــی »ویــداس« یکــی دیگــر از کســانی بــود کــه در 
ایــن هم اندیشــی گفــت؛ بــرای پیشــرفت نیــاز بــه اعتمــاد ســازی 
اســت کــه بــه وجــود آمــدن آن تنهــا بــا همراهــی ممکــن خواهد 
بــود.وی در ادامــه افــزود؛ بایــد تــالش کــرد تــا مشــکالت از ســر 
ــا رصــد و  ــر از م راهبرداشــته شــود، گدشــتگان وضعیــت را بهت
ــران کشــوری  ــح کــرد؛ ای ــن زاده تصری ــت مــی کردند.امی مدیری
ــاد ی و  ــی و اقتص ــای سیاس ــه در زمینه ه ــه در منطق ــت ک اس
ــا  ــزود؛ ب ــن دارد.وی اف ــرای گفت ــادی ب ــای زی ــی حرف ه صنعت
ــکالت را  ــوان مش ــود دارد نمی ت ــت وج ــه در مدیری ــی  ک بحران
رفــع کــرد بــه اعتقــاد مــن بایــد بحــران را بــا ریاضی داانــان بــه 
اشــتراک گذاشــت زیــرا حــل مســاله تنهــا بــا ریاضیــات ممکــن 
ــت؛  ــت و گف ــده دانس ــیار آزار دهن ــض را بس ــود.وی تبعی می ش

ــت. ــان اس ــب و کار آسیب رس ــای کس ــض در ض تبعی
امیــن زاده نقــش عامــل انســانی را تعیین کننــده دانســت و 
گفــت؛ همگامــی و همراهــی فکــری باعــث پیشــرفت امور اســت، 
مفایســه هزینه هــای تمــام شــده در ایــران و دیگــر کشــورها ابــداً 

هویت در 
ساخت و ساز

دومیــن همایــش هم اندیشــی تشــکل های 
ــی  ــاق بازرگان ــا ات ــل ب ــرای تعام ــو ب ــم  س ه
تهــران برگــزار شــد.به گــزارش خبرنــگار تین نیــوز در 
ایــن جلســه تعــداد زیــادی از فعــاالن بخــش خصوصی 
حضــور داشــتند کــه بــه اتفــاق بــه »مــا« شــدن بــرای 
رســیدن بــه اهــداف پارلمــان خصوصــی تاکیــد کردند .
داود آدینــه دبیــر ایــن هم اندیشــی در ابتــدای جلســه 
گفــت؛ تعــدادی از تشــکل هــا بــه ایــن نشســت دعوت 
ــی  ــش خصوص ــایل بخ ــا مس ــک ب ــه از نزدی ــدند ک ش

آشنا بودند.

 مهندس مهدی محمدی
 یادداشت

مدیر روابط عمومی سازمان مهندسی

   دومین همایش هم اندیشی 
تشکل های هم  سو برای تعامل با اتاق 
بازرگانی تهران برگزار شد.به گزارش 
خبرنگار تین نیوز در این جلسه تعداد 

زیادی از فعاالن بخش خصوصی حضور داشتند 
که به اتفاق به »ما« شدن برای رسیدن به 

اهداف پارلمان خصوصی تاکید کردند .داود آدینه 
دبیر این هم اندیشی در ابتدای جلسه گفت؛ 
تعدادی از تشکل ها به این نشست دعوت 

شدند که از نزدیک با مسایل بخش خصوصی 
آشنا بودند.
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ممکــن نیســت.حمیدرضا ســیفی رئیس شــورای عالــی هماهنگی 
ــی در  ــش خصوص ــت؛ بخ ــز گف ــور نی ــی کش ــکل های صنف تش
ــا حکومت هــا و چــه  ــوده چــه ب ــران همیشــه همــراه مــردم ب ای
ــور  ــرمایه گذاری در کش ــراول س ــواره پیش ق ــا و هم ــدون آنه ب
ــوده اســت.وی افــزود؛ مــا همیشــه در ایــن ســرزمین هســتیم  ب
چــه سیاســیون باشــند چــه نباشند.ســیفی تصربــح کــرد؛ 
ــا یکیکارهــا را انجــام دهــد؟  ــود ت ــد منتطــر ب چــرا همیشــه بای
ــن  ــت؛ ۴ رک ــد؟وی گف ــودار باش ــت جل ــد دول ــه بای چراهمیش
ــه پارلمانبخــش خصوصــی  ــی در کشــور وجــود دارد ک کارفرمای
ــه تقویــت آنهــا بپردازد.ســیفی گفــت؛ دوران آن رســیده  ــد ب بای
ــد و از طرفیت هــا درســت و  ــه خــود بیای ــا حــوزه خصوصــی ب ت
بــه جــا اســتفاده کنــد.وی تاکیــد کــرد: بخــش خصوصــی بایــد 
نســبت بــه اصــالح خــود اقــدام کنــد و نــگاه مدیریتــی جدیــد را 
جایگزیــن سیســتم ســنتی کند.ســیفی بــا اشــاره بــه نیــاز دولــت 
بــه بخــش خصوصیــی گفــت؛ باید ایــن را بــاور داشــت که، مــا در 
جنــگ اقتصــادی هســتیم.حضرتی رئیــس هیئت مدیــره انجمــن 
ــکاری و مهندســی نفــت،گاز و پتروشــیمی، یکــی  شــرکت پیمان
دیگــر از ســخنرانانی بــود کــه گفــت: اتــاق بازرگانــی نقــش بــی 
بدیلــی در بهبــود فصــای کســب و کار دارد.وی در ادامــه افــزود: 
طرفیت هــای اتــاق بازرگانــی بســیار بــاال اســت و اقدامــات خوبــی 
نیــز تاکنــون در بهبــود فصــای کســب و کار بــه انجــام رســانده 

اســت.
ــار کار  ــر ب ــه ه ــان داده ک ــه نش ــرد: تجرب ــح ک ــی تصری حضرت
ــته  ــدون توانس ــث م ــه، مباح ــورت گرفت ــی ص ــی خوب مطالعان
ــای  ــرد: انجمن ه ــد ک ــود.وی تاکی ــک ش ــون شــدن نزدی ــه قان ب

ــتند. ــی هس ــای بازرگان ــی اتاق ه ــازوان تخصص ــی ب صنعت
ــز در  ــام نی ــرکت ب ــره ش ــس هیئت مدی ــعیدآبادی رئی ــژن س بی
ادامــه ایــن همایــش، گفــت: بخــش خصوصــی بایــد امادگــی این 
ــا کاهــش شــدید قیمــت نفــت  و در  را پیــدا کنــد کــه امــروز ب
تعامــل بــا دولــت، نقــش خــود را بــه خوبــی ایفــا کنــد امــا بــه 
نطــر می رســد ایــن پتانســیل در حــال حاصــر در کشــور وجــود 
نــدارد.وی افــزود: مســئولیت پذیری بخــش خصوصــی بایــد مــورد 

اعتمــاد مــردم و دولــت باشــد.
ــه  ــدادی از کارشناســان ب ــن جلســه هم اندیشــی تع ــان ای در پای
ســواالت حضــار پاســخ دادند.بــه گــزارش خبرنــگار تیــن نیــوز در 
ایــن جلســه تعــداد زیــادی از فعــاالن بخــش خصوصــی حضــور 
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــدن ب ــا« ش ــه »م ــاق ب ــه اتف ــه ب ــتند ک داش

ــد . اهــداف پارلمــان خصوصــی تاکیــد کردن
امیــن زاده تصریــح کــرد؛ ایــران کشــوری اســت کــه در منطقــه 
در زمینه هــای سیاســی و اقتصــاد ی و صنعتــی حرف هــای 
زیــادی بــرای گفتــن دارد.وی افــزود؛ بــا بحرانــی  کــه در مدیریت 
ــن  ــاد م ــه اعتق ــرد ب ــع ک ــوان مشــکالت را رف وجــود دارد نمی ت
ــرا  ــت زی ــتراک گذاش ــه اش ــان ب ــا ریاضی داان ــران را ب ــد بح بای
ــات ممکــن می شــود.وی تبعیــض  ــا ریاضی ــا ب حــل مســاله تنه
را بســیار آزار دهنــده دانســت و گفــت؛ تبعیــض در فضــای 
کســب و کار آسیب رســان اســت.امین زاده نقــش عامــل انســانی 
را تعیین کننــده دانســت و گفــت؛ همگامــی و همراهــی فکــری 
باعــث پیشــرفت امــور اســت، مفایســه هزینه هــای تمــام شــده 
در ایــران و دیگــر کشــورها ابــداً ممکــن نیســت.حمیدرضا ســیفی 
رئیــس شــورای عالــی هماهنگــی تشــکل های صنفــی کشــور نیز 
گفــت؛ بخــش خصوصــی در ایــران همیشــه همــراه مــردم بــوده 
ــراول  ــواره پیش ق ــا و هم ــدون آنه ــه ب ــا و چ ــا حکومت ه ــه ب چ
ســرمایه گذاری در کشــور بــوده اســت.وی افــزود؛ مــا همیشــه در 
ایــن ســرزمین هســتیم چه سیاســیون باشــند چه نباشند.ســیفی 
تصربــح کــرد؛ چــرا همیشــه بایــد منتطــر بــود تــا یکــی کارهــا را 
انجــام دهــد؟ چراهمیشــه بایــد دولــت جلــودار باشــد؟وی گفــت؛ 
ــش  ــه پارلمانبخ ــود دارد ک ــور وج ــی در کش ــن کارفرمای ۴ رک
ــت؛ دوران  ــا بپردازد.ســیفی گف ــت آنه ــه تقوی ــد ب خصوصــی بای
آن رســیده تــا حــوزه خصوصــی بــه خــود بیایــد و از طرفیت هــا 
درســت و بــه جــا اســتفاده کنــد.وی تاکیــد کرد: بخــش خصوصی 
ــی  ــگاه مدیریت ــد و ن ــدام کن ــود اق ــالح خ ــه اص ــبت ب ــد نس بای
جدیــد را جایگزیــن سیســتم ســنتی کنــد.داود آدینــه دبیــر ایــن 
هم اندیشــی در ابتــدای جلســه گفــت؛ تعــدادی از تشــکل هــا بــه 
ــا مســایل بخــش  ایــن نشســت دعــوت شــدند کــه از نزدیــک ب
خصوصــی آشــنا بودنــد.وی گفــت؛ اصنــاف بایــد  بــه مرحلــه ای 
ــای کالن  ــه در تصمیم گیری ه ــد ک ــدا کنن ــت پی ــد دس از رش
ــات  ــه خصوصی ــا اشــاره ب حضــور جــدی داشــته باشــند.آدینه ب
ــرن  ــه ق ــکل ها ب ــابقه تش ــزود؛ س ــی، اف ــر انتفاع ــکل های غی تش
ــکل ها  از  ــترین تش ــران بیش ــردد، در ای ــر می گ ــالدی ب ۱۲ می
ســوی کارگــران تشــکیل شــده اســت.وی افــزود؛ اتــاق بازرگانــی 
تهــران توانایــی باالیــی دارد  و می توانــد در بخــش معنــوی کمک 
ــوان همراهــی مــادی در آن  ــی ت ــه تشــکل ها بکنــد ول ــادی ب زی
محــدود اســت.ادینه گفــت؛ یکــی از بزرگتریــن موصوعاتــی کــه 
امــروز مطــرح اســت برندســازی اســت و بایــد بــرای مطرح شــدن 
تــالش کرد .امیــن زاده مدیــر عامــل شــرکت صنعتــی »ویــداس« 
ــت؛  ــی گف ــن هم اندیش ــه در ای ــود ک ــانی ب ــر از کس ــی دیگ یک
ــه وجــود  ــه اعتمــاد ســازی اســت کــه ب ــرای پیشــرفت نیــاز ب ب
ــا همراهــی ممکــن خواهــد بــود.وی در ادامــه  آمــدن آن تنهــا ب
افــزود؛ بایــد تــالش کــرد تــا مشــکالت از ســر راه برداشــته شــود، 
گدشــتگان وضعیــت را بهتــر از مــا رصــد و مدیریــت مــی کردنــد.

امیــن زاده تصریــح کــرد؛ ایــران کشــوری اســت کــه در منطقــه 
درزمینه هــای سیاســی و اقتصــاد ی و صنعتــی حرف هــای 
زیــادی بــرای گفتــن دارد.وی افــزود؛ بــا بحرانــی  کــه در مدیریت 
ــن  ــاد م ــه اعتق ــرد ب ــع ک ــوان مشــکالت را رف وجــود دارد نمی ت
بایــد بحــران را بــا ریاضی داانــان بــه اشــتراک گذاشــت زیــرا حــل 
مســاله تنهــا بــا ریاضیــات ممکــن می شــود.وی تبعیــض را بســیار 
ــت؛ تبعیــض در فضــای کســب و کار  ــده دانســت و گف آزار دهن

ــت. ــان اس آسیب رس
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بــه گــزارش خبرنــگار تیــن نیــوز در ایــن جلســه تعــداد زیــادی 
از فعــاالن بخــش خصوصــی حضــور داشــتند کــه بــه اتفــاق بــه 
»مــا« شــدن بــرای رســیدن بــه اهــداف پارلمــان خصوصــی تاکید 

کردنــد .
ــت؛  ــه گف ــدای جلس ــی در ابت ــن هم اندیش ــر ای ــه دبی داود آدین
ــن نشســت دعــوت شــدند کــه از  ــه ای تعــدادی از تشــکل هــا ب
ــت؛  ــد.وی گف ــا مســایل بخــش خصوصــی آشــنا بودن ــک ب نزدی
اصنــاف بایــد  بــه مرحلــه ای از رشــد دســت پیــدا کننــد کــه در 
تصمیم گیری هــای کالن حضــور جــدی داشــته باشــند.آدینه 
ــزود؛  ــی، اف ــر انتفاع ــکل های غی ــات تش ــه خصوصی ــاره ب ــا اش ب
ســابقه تشــکل ها بــه قــرن ۱۲ میــالدی بــر می گــردد، در ایــران 
بیشــترین تشــکل ها  از ســوی کارگــران تشــکیل شــده اســت.وی 
ــد  ــی دارد  و می توان ــی باالی ــران توانای ــی ته ــاق بازرگان ــزود؛ ات اف
ــی  ــد ول ــکل ها بکن ــه تش ــادی ب ــک زی ــوی کم ــش معن در بخ
تــوان همراهــی مــادی در آن محــدود اســت.ادینه گفــت؛ یکــی از 
بزرگتریــن موصوعاتــی کــه امــروز مطــرح اســت برندســازی اســت 
ــر عامــل  ــرای مطــرح شــدن تــالش کرد .امیــن زاده مدی ــد ب و بای
شــرکت صنعتــی »ویــداس« یکــی دیگــر از کســانی بــود کــه در 
ایــن هم اندیشــی گفــت؛ بــرای پیشــرفت نیــاز بــه اعتمــاد ســازی 
اســت کــه بــه وجــود آمــدن آن تنهــا بــا همراهــی ممکــن خواهد 
بــود.وی در ادامــه افــزود؛ بایــد تــالش کــرد تــا مشــکالت از ســر 
ــا رصــد و  ــر از م ــت را بهت راه برداشــته شــود، گدشــتگان وضعی
مدیریتمــی کردند.امیــن زاده تصریــح کــرد؛ ایــران کشــوری اســت 
کــه در منطقــه در زمینه هــای سیاســی و اقتصــاد ی و صنعتــی 
حرف هــای زیــادی بــرای گفتــن دارد.وی افــزود؛ با بحرانــی  که در 
مدیریــت وجــود دارد نمی تــوان مشــکالت را رفــع کــرد بــه اعتقاد 
ــان  ــا ریاضی داان ــران را ب ــد بح ــن بای م
بــه اشــتراک گذاشــت زیــرا حــل مســاله 
ــود.وی  ــن می ش ــا ریاضیاتممک ــا ب تنه
ــده دانســت  تبعیــض را بســیار آزار دهن
ــب و  ــای کس ــض در فض ــت؛ تبعی و گف
ــش  ــان اســت.امین زاده نق کار آسیب رس
عامــل انســانی را تعیین کننــده دانســت 
ــری  ــی فک ــی و همراه ــت؛ همگام و گف
ــور اســت، مفایســه  باعــث پیشــرفت ام
هزینه هــای تمــام شــده در ایــران و 
ــت. ــن نیس ــداً ممک ــورها اب ــر کش دیگ

حمیدرضــا ســیفی رئیــس شــورای 
ــی  ــکل های صنف ــی تش ــی هماهنگ عال
ــی  ــش خصوص ــت؛ بخ ــز گف ــور نی کش
ــوده  ــردم ب ــران همیشــه همــراه م در ای
ــراول  ــواره پیش ق ــا و هم ــدون آنه ــه ب ــا و چ ــا حکومت ه ــه ب چ
ســرمایه گذاری در کشــور بــوده اســت.وی افــزود؛ مــا همیشــه در 
ایــن ســرزمین هســتیم چه سیاســیون باشــند چه نباشند.ســیفی 
تصربــح کــرد؛ چــرا همیشــه بایــد منتطــر بــود تــا یکــی کارهــا را 
انجــام دهــد؟ چراهمیشــه بایــد دولــت جلــودار باشــد؟وی گفــت؛ 
ــی در کشــور وجــود دارد کــه پارلمــان بخــش  ۴ رکــن کارفرمای
ــت؛ دوران  ــیفی گف ــا بپردازد.س ــت آنه ــه تقوی ــد ب ــی بای خصوص
آن رســیده تــا حــوزه خصوصــی بــه خــود بیایــد و از طرفیت هــا 
درســت و بــه جــا اســتفاده کنــد.وی تاکیــد کرد: بخــش خصوصی 
بایــد نســبت بــه اصــالح خود اقــدام کنــد و نــگاه مدیریتــی جدید 
را جایگزیــن سیســتم ســنتی کند.ســیفی بــا اشــاره به نیــاز دولت 
بــه بخــش خصوصیــی گفــت؛ بایــد ایــن را بــاور داشــت که، مــا در 
جنــگ اقتصــادی هســتیم.حضرتی رئیــس هیئت مدیــره انجمــن 
ــکاری و مهندســی نفــت،گاز و پتروشــیمی، یکــی  شــرکت پیمان
دیگــر از ســخنرانانی بــود کــه گفــت: اتــاق بازرگانــی نقــش بــی 
بدیلــی در بهبــود فصــای کســب و کار دارد.وی در ادامــه افــزود: 
طرفیت هــای اتــاق بازرگانــی بســیار بــاال اســت و اقدامــات خوبــی 
ــه انجــام رســانده  نیــز تاکنــون در بهبــود فصــای کســب و کار ب
اســت.حضرتی تصریــح کــرد: تجربــه نشــان داده کــه هــر بــار کار 

ــه،  ــورت گرفت ــی ص ــی خوب مطالعان
مباحــث مــدون توانســته بــه قانــون 
شــدن نزدیــک شــود.وی تاکیــد 
ــازوان  ــی ب ــای صنعت ــرد: انجمن ه ک
بازرگانــی  اتاق هــای  تخصصــی 
ــس  ــعیدآبادی رئی ــتند.بیژن س هس
ــز در  ــام نی ــرکت ب ــره ش هیئت مدی
ادامــه ایــن همایــش، گفــت: بخــش 
خصوصــی بایــد امادگــی ایــن را پیدا 
کنــد کــه امــروز بــا کاهــش شــدید 
قیمــت نفــت  و در تعامــل بــا دولت، 
نقــش خــود را بــه خوبــی ایفــا کنــد 
امــا بــه نطــر می رســد این پتانســیل 
ــود  ــور وج ــر در کش ــال حاص در ح
ــئولیت پذیری  ــزود: مس ــدارد.ی اف ن
بخــش خصوصــی بایــد مــورد اعتماد 
مــردم و دولــت باشــد.در پایــان ایــن 
از  تعــدادی  هم اندیشــی  جلســه 
کارشناســان بــه ســواالت حضــار 
ــگار  ــزارش خبرن ــد.ه گ ــخ دادن پاس
ــداد  ــه تع ــن جلس ــوز در ای ــن نی تی
زیــادی از فعــاالن بخــش خصوصــی 
حضــور داشــتند کــه بــه اتفــاق بــه 

»مــا« شــدن بــرای رســیدن بــه اهــداف پارلمــان خصوصــی تاکید 
ــه  ــدای جلس ــی در ابت ــن هم اندیش ــر ای ــه دبی ــد .داود آدین کردن
گفــت؛ تعــدادی از تشــکل هــا بــه ایــن نشســت دعــوت شــدند که 
از نزدیــک بــا مســایل بخــش خصوصــی آشــنا بودنــد.وی گفــت؛ 
اصنــاف بایــد  بــه مرحلــه ای از رشــد دســت پیــدا کننــد کــه در 
تصمیم گیری هــای کالن حضــور جــدی داشــته باشــند.آدینه 
ــزود؛  ــی، اف ــر انتفاع ــکل های غی ــات تش ــه خصوصی ــاره ب ــا اش ب
ســابقه تشــکل ها بــه قــرن ۱۲ میــالدی بــر می گــردد، در ایــران 
بیشــترین تشــکل ها  از ســوی کارگــران تشــکیل شــده اســت.وی 
ــد  ــی دارد  و می توان ــی باالی ــران توانای ــی ته ــاق بازرگان ــزود؛ ات اف
ــی  ــد ول ــکل ها بکن ــه تش ــادی ب ــک زی ــوی کم ــش معن در بخ
ــوان همراهــی مــادی در آن محــدود اســت.ادینه گفــت؛ یکــی  ت
ــازی  ــت برندس ــرح اس ــروز مط ــه ام ــی ک ــن موصوعات از بزرگتری
ــر  ــالش کرد .امیــن زاده مدی ــرای مطــرح شــدن ت ــد ب اســت و بای
ــانی  ــر از کس ــی دیگ ــداس« یک ــی »وی ــرکت صنعت ــل ش عام
ــه  ــاز ب ــرای پیشــرفت نی ــن هم اندیشــی گفــت؛ ب ــود کــه در ای ب
اعتمــاد ســازی اســت کــه بــه وجــود آمــدن آن تنهــا بــا همراهــی 
ــا  ــود.وی در ادامــه افــزود؛ بایــد تــالش کــرد ت ممکــن خواهــد ب
مشــکالت از ســر راه برداشــته شــود، گدشــتگان وضعیــت را بهتــر 
از مــا رصــد و مدیریــت مــی کردند.امیــن زاده تصریــح کــرد؛ ایران 
کشــوری اســت کــه در منطقــه در زمینه هــای سیاســی و اقتصــاد 
ی و صنعتــی حرف هــای زیــادی بــرای گفتــن دارد.وی افــزود؛ بــا 
بحرانــی  کــه در مدیریــت وجــود دارد نمی تــوان مشــکالت را رفــع 
کــرد بــه اعتقــاد مــن بایــد بحــران را بــا ریاضی داانــان به اشــتراک 
گذاشــت زیــرا حــل مســاله تنهــا بــا ریاضیــات ممکــن می شــود.

وی تبعیــض را بســیار آزار دهنــده دانســت و گفــت؛ تبعیــض در 
ــل  ــش عام فضــای کســب و کار آسیب رســان اســت.امین زاده نق
انســانی را تعیین کننــده دانســت و گفــت؛ همگامــی و همراهــی 
فکــری باعــث پیشــرفت امــور اســت، مفایســه هزینه هــای تمــام 
شــده در ایــران و دیگــر کشــورها ابــداً ممکــن نیســت.حمیدرضا 
ــی  ــکل های صنف ــی تش ــی هماهنگ ــورای عال ــس ش ــیفی رئی س
کشــور نیــز گفــت؛ بخــش خصوصــی در ایــران همیشــه همــراه 
ــواره  ــا و هم ــدون آنه ــه ب ــا و چ ــا حکومت ه ــه ب ــوده چ ــردم ب م
ــزود؛  ــت.وی اف ــوده اس ــور ب ــرمایه گذاری در کش ــراول س پیش ق
مــا همیشــه در ایــن ســرزمین هســتیم چهسیاســیون باشــند چه 
نباشند.ســیفی تصربــح کــرد؛ چــرا همیشــه بایــد منتطــر بــود تــا 
ــودار  ــت جل ــد دول ــا را انجــام دهــد؟ چراهمیشــه بای یکــی کاره

باشــد؟وی گفــت؛ ۴ رکــن کارفرمایــی در کشــور وجــود دارد کــه 
پارلمــان بخــش خصوصــی بایــد بــه تقویــت آنهــا بپردازد.ســیفی 
ــد و  ــه خودبیای ــوزه خصوصــی ب ــا ح ــیده ت ــت؛ دوران آن رس گف
ــه جــا اســتفاده کنــد.وی تاکیــد کــرد:  از طرفیت هــا درســت و ب
ــه اصــالح خــود اقــدام کنــد و  بخــش خصوصــی بایــد نســبت ب
نــگاه مدیریتــی جدیــد را جایگزیــن سیســتم ســنتی کند.ســیفی 
بــا اشــاره بــه نیــاز دولــت بــه بخــش خصوصیــی گفــت؛ بایــد ایــن 
ــتیم.حضرتی  ــادی هس ــگ اقتص ــا در جن ــه، م ــت ک ــاور داش را ب
ــی  ــکاری و مهندس ــرکت پیمان ــن ش ــره انجم ــس هیئت مدی رئی
نفــت،گاز و پتروشــیمی، یکــی دیگــر از ســخنرانانی بود کــه گفت: 
اتــاق بازرگانــی نقــش بــی بدیلــی در بهبــود فصــای کســب و کار 
دارد.وی در ادامــه افــزود: طرفیت هــای اتــاق بازرگانــی بســیار بــاال 
اســت و اقدامــات خوبــی نیــز تاکنــون در بهبــود فصــای کســب 
ــه  ــرد: تجرب ــح ک ــت.حضرتی تصری ــانده اس ــام رس ــه انج و کار ب
ــه،  ــی صــورت گرفت ــی خوب ــار کار مطالعان نشــان داده کــه هــر ب
ــود.وی  ــک ش ــدن نزدی ــون ش ــه قان ــته ب ــدون توانس ــث م مباح
ــای  ــازوان تخصصــی اتاق ه ــی ب ــای صنعت ــرد: انجمن ه ــد ک تاکی
بازرگانــی هســتند.بیژن ســعیدآبادی رئیــس هیئت مدیره شــرکت 
بــام نیــز در ادامــه ایــن همایــش، گفــت: بخــش خصوصــی بایــد 
امادگــی ایــن را پیــدا کنــد کــه امــروز بــا کاهــش شــدید قیمــت 
نفــت  و در تعامــل بــا دولــت، نقــش خــود را بــه خوبــی ایفــا کنــد 
امــا بــه نطــر می رســد ایــن پتانســیل در حــال حاصــر در کشــور 
ــی  ــش خصوص ــئولیت پذیری بخ ــزود: مس ــدارد.وی اف ــود ن وج
بایــد مــورد اعتمــاد مــردم و دولــت باشــد.در پایــان ایــن جلســه 
ــه ســواالت حضــار پاســخ  هم اندیشــی تعــدادی از کارشناســان ب
ــداد  ــه تع ــن جلس ــوز در ای ــن نی ــگار تی ــزارش خبرن ــه گ دادند.ب
زیادیــز فعــاالن بخــش خصوصــی حضــور داشــتند کــه بــه اتفــاق 
بــه »مــا« شــدن بــرای رســیدن بــه اهــداف پارلمــان خصوصــی 

تاکیــد کردنــد .
ــت؛  ــه گف ــدای جلس ــی در ابت ــن هم اندیش ــر ای ــه دبی داود آدین
ــن نشســت دعــوت شــدند کــه از  ــه ای تعــدادی از تشــکل هــا ب
ــت؛  ــد.وی گف ــا مســایل بخــش خصوصــی آشــنا بودن ــک ب نزدی
اصنــاف بایــد  بــه مرحلــه ای از رشــد دســت پیــدا کننــد کــه در 
تصمیم گیری هــای کالن حضــور جــدی داشــته باشــند.آدینه 
ــزود؛  ــی، اف ــر انتفاع ــکل های غی ــات تش ــه خصوصی ــاره ب ــا اش ب
ســابقه تشــکل ها بــه قــرن ۱۲ میــالدی بــر می گــردد، در ایــران 
بیشــترین تشــکل ها  از ســوی کارگــران تشــکیل شــده اســت.وی 

صالحیت 
نظارت بر
 ساخت و ساز

ــاق  ــا ات ــل ب ــرای تعام ــو ب ــم  س ــکل های ه ــی تش ــش هم اندیش ــن همای دومی
ــه  ــن جلس ــوز در ای ــن نی ــگار تی ــزارش خبرن ــد.به گ ــزار ش ــران برگ ــی ته بازرگان
تعــداد زیــادی از فعــاالن بخــش خصوصــی حضــور داشــتند کــه بــه اتفــاق بــه »ما« شــدن 
ــن  ــر ای ــه دبی ــد .داود آدین ــد کردن ــی تاکی ــان خصوص ــداف پارلم ــه اه ــیدن ب ــرای رس ب
هم اندیشــی در ابتــدای جلســه گفــت؛ تعــدادی از تشــکل هــا بــه ایــن نشســت دعــوت 

شدند که از نزدیک با مسایل بخش خصوصی آشنا بودند.

   دومین همایش هم اندیشی 
تشکل های هم  سو برای تعامل با اتاق 
بازرگانی تهران برگزار شد.به گزارش 
خبرنگار تین نیوز در این جلسه تعداد 

زیادی از فعاالن بخش خصوصی حضور داشتند 
که به اتفاق به »ما« شدن برای رسیدن به 

اهداف پارلمان خصوصی تاکید کردند .داود آدینه 
دبیر این هم اندیشی در ابتدای جلسه گفت؛ 
تعدادی از تشکل ها به این نشست دعوت 

شدند که از نزدیک با مسایل بخش خصوصی 
آشنا بودند.
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ــد  ــی دارد  و می توان ــی باالی ــران توانای ــی ته ــاق بازرگان ــزود؛ ات اف
ــی  ــد ول ــکل ها بکن ــه تش ــادی ب ــک زی ــوی کم ــش معن در بخ
تــوان همراهــی مــادی در آن محــدود اســت.ادینه گفــت؛ یکــی از 
بزرگتریــن موصوعاتــی کــه امــروز مطــرح اســت برندســازی اســت 
ــر عامــل  ــرای مطــرح شــدن تــالش کرد .امیــن زاده مدی ــد ب و بای
شــرکت صنعتــی »ویــداس« یکــی دیگــر از کســانی بــود کــه در 
ایــن هم اندیشــی گفــت؛ بــرای پیشــرفت نیــاز بــه اعتمــاد ســازی 
اســت کــه بــه وجــود آمــدن آن تنهــا بــا همراهــی ممکــن خواهد 
بــود.وی در ادامــه افــزود؛ بایــد تــالش کــرد تــا مشــکالت از ســر 
ــا رصــد و  ــر از م ــت را بهت راهبرداشــته شــود، گدشــتگان وضعی
ــران کشــوری  ــرد؛ ای ــح ک ــن زاده تصری ــی کردند.امی ــت م مدیری
ــاد ی و  ــی و اقتص ــای سیاس ــه در زمینه ه ــه در منطق ــت ک اس
ــا  ــزود؛ ب ــن دارد.وی اف ــرای گفت ــادی ب ــای زی ــی حرف ه صنعت
بحرانــی  کــه در مدیریــت وجــود دارد نمی تــوان مشــکالت را رفــع 
کــرد بــه اعتقــاد مــن بایــد بحــران را بــا ریاضی داانــان به اشــتراک 
گذاشــت زیــرا حــل مســاله تنهــا بــا ریاضیــات ممکــن می شــود.

وی تبعیــض را بســیار آزار دهنــده دانســت و گفــت؛ تبعیــض در 
ــت. ــان اس ــب و کار آسیب رس ــای کس ض

امیــن زاده نقــش عامــل انســانی را تعیین کننــده دانســت و 
گفــت؛ همگامــی و همراهــی فکــری باعــث پیشــرفت امــور اســت، 
مفایســه هزینه هــای تمــام شــده در ایــران و دیگــر کشــورها ابــداً 
ممکــن نیســت.حمیدرضا ســیفی رئیس شــورای عالــی هماهنگی 
ــی در  ــش خصوص ــت؛ بخ ــز گف ــور نی ــی کش ــکل های صنف تش
ــا و چــه  ــا حکومت ه ــوده چــه ب ــردم ب ــران همیشــه همــراه م ای
ــور  ــرمایه گذاری در کش ــراول س ــواره پیش ق ــا و هم ــدون آنه ب
ــوده اســت.وی افــزود؛ مــا همیشــه در ایــن ســرزمین هســتیم  ب
چــه سیاســیون باشــند چــه نباشند.ســیفی تصربــح کــرد؛ 
ــا یکیکارهــا را انجــام دهــد؟  ــود ت ــد منتطــر ب چــرا همیشــه بای
ــن  ــت؛ ۴ رک ــد؟وی گف ــودار باش ــت جل ــد دول ــه بای چراهمیش
ــه پارلمانبخــش خصوصــی  ــی در کشــور وجــود دارد ک کارفرمای
بایــد بــه تقویــت آنهــا بپردازد.ســیفی گفــت؛ دوران آن رســیده تــا 
ــه  ــد و از طرفیت هــا درســت و ب ــه خــود بیای حــوزه خصوصــی ب
جــا اســتفاده کنــد.وی تاکیــد کــرد: بخــش خصوصی باید نســبت 
بــه اصــالح خــود اقــدام کنــد و نــگاه مدیریتــی جدیــد را جایگزین 
سیســتم ســنتی کند.ســیفی بــا اشــاره بــه نیــاز دولــت بــه بخــش 
خصوصیــی گفــت؛ بایــد ایــن را بــاور داشــت کــه، مــا در جنــگ 
اقتصــادی هســتیم.حضرتی رئیــس هیئت مدیــره انجمــن شــرکت 

ــکاری و مهندســی نفــت،گاز و پتروشــیمی، یکــی دیگــر از  پیمان
ســخنرانانی بــود کــه گفــت: اتــاق بازرگانــی نقــش بــی بدیلــی در 
بهبــود فصــای کســب و کار دارد.وی در ادامــه افــزود: طرفیت هــای 
اتــاق بازرگانــی بســیار بــاال اســت و اقدامــات خوبــی نیــز تاکنــون 

در بهبــود فصــای کســب و کار بــه انجــام رســانده اســت.
حضرتــی تصریــح کــرد: تجربه نشــان داده که هر بــار کار مطالعانی 
خوبــی صــورت گرفتــه، مباحــث مــدون توانســته بــه قانون شــدن 
ــازوان  ــی ب ــای صنعت ــرد: انجمن ه ــد ک ــود.وی تاکی ــک ش نزدی
تخصصــی اتاق هــای بازرگانــی هســتند.بیژن ســعیدآبادی رئیــس 
ــن همایــش، گفــت:  ــه ای ــز در ادام ــام نی ــره شــرکت ب هیئت مدی
بخــش خصوصــی بایــد امادگــی ایــن را پیــدا کنــد کــه امــروز بــا 
کاهــش شــدید قیمــت نفــت  و در تعامــل بــا دولــت، نقــش خــود 
را بــه خوبــی ایفــا کنــد امــا بــه نطــر می رســد ایــن پتانســیل در 
حــال حاصــر در کشــور وجــود نــدارد.وی افــزود: مســئولیت پذیری 
ــد.در  ــت باش ــردم و دول ــاد م ــورد اعتم ــد م ــش خصوصیبای بخ
ــه  ــان ب ــدادی از کارشناس ــی تع ــه هم اندیش ــن جلس ــان ای پای
ســواالت حضــار پاســخ دادند.بــه گــزارش خبرنــگار تیــن نیــوز در 
ایــن جلســه تعــداد زیــادی از فعــاالن بخــش خصوصــی حضــور 
داشــتند کــه بــه اتفــاق بــه »مــا« شــدن بــرای رســیدن بــه اهداف 
پارلمــان خصوصــی تاکیــد کردند .امیــن زاده تصریــح کــرد؛ ایــران 
کشــوری اســت کــه در منطقــه در زمینه هــای سیاســی و اقتصــاد 
ی و صنعتــی حرف هــای زیــادی بــرای گفتــن دارد.وی افــزود؛ بــا 
بحرانــی  کــه در مدیریــت وجــود دارد نمی تــوان مشــکالت را رفــع 
کــرد بــه اعتقــاد مــن بایــد بحــران را بــا ریاضی داانــان به اشــتراک 
گذاشــت زیــرا حــل مســاله تنهــا بــا ریاضیــات ممکــن می شــود.

وی تبعیــض را بســیار آزار دهنــده دانســت و گفــت؛ تبعیــض در 
ــل  ــش عام فضــای کســب و کار آسیب رســان اســت.امین زاده نق
انســانی را تعیین کننــده دانســت و گفــت؛ همگامــی و همراهــی 
فکــری باعــث پیشــرفت امــور اســت، مفایســه هزینه هــای تمــام 
شــده در ایــران و دیگــر کشــورها ابــداً ممکــن نیســت.حمیدرضا 
ــی  ــکل های صنف ــی تش ــی هماهنگ ــورای عال ــس ش ــیفی رئی س
کشــور نیــز گفــت؛ بخــش خصوصــی در ایــران همیشــه همــراه 
ــواره  ــا و هم ــدون آنه ــه ب ــا و چ ــا حکومت ه ــه ب ــوده چ ــردم ب م
ــزود؛  ــت.وی اف ــوده اس ــور ب ــرمایه گذاری در کش ــراول س پیش ق
مــا همیشــه در ایــن ســرزمین هســتیم چــه سیاســیون باشــند 
چــه نباشند.ســیفی تصربــح کــرد؛ چــرا همیشــه بایــد منتطــر بود 
تــا یکــی کارهــا را انجــام دهــد؟ چراهمیشــه بایــد دولــت جلــودار 

باشــد؟وی گفــت؛ ۴ رکــن کارفرمایــی در کشــور وجــود دارد کــه 
ــیفی  ــا بپردازد.س ــت آنه ــه تقوی ــد ب پارلمانبخــش خصوصــی بای
ــد  ــه خــود بیای ــا حــوزه خصوصــی ب ــت؛ دوران آن رســیده ت گف

ــتفاده  ــا اس ــه ج ــت و ب ــا درس و از طرفیت ه
کنــد.وی تاکیــد کــرد: بخــش خصوصــی باید 
نســبت بــه اصــالح خــود اقــدام کنــد و نــگاه 
مدیریتــی جدید را جایگزین سیســتم ســنتی 
ــن هم اندیشــی در  ــر ای ــه دبی ــد.داود آدین کن
ــکل  ــدادی از تش ــت؛ تع ــه گف ــدای جلس ابت
ــه  ــدند ک ــوت ش ــت دع ــن نشس ــه ای ــا ب ه
از نزدیــک بــا مســایل بخــش خصوصــی 
ــه  ــد  ب ــاف بای ــت؛ اصن ــد.وی گف ــنا بودن آش
ــه  ــد ک ــدا کنن ــه ای از رشــد دســت پی مرحل
در تصمیم گیری هــای کالن حضــور جــدی 
داشــته باشــند.آدینه بــا اشــاره بــه خصوصیات 
ــابقه  ــزود؛ س ــی، اف ــر انتفاع ــکل های غی تش
بــر  میــالدی   ۱۲ قــرن  بــه  تشــکل ها 
می گــردد، در ایــران بیشــترین تشــکل ها  
از ســوی کارگــران تشــکیل شــده اســت.وی 
افــزود؛ اتــاق بازرگانــی تهــران توانایــی باالیــی 

دارد  و می توانــد در بخــش معنــوی کمــک زیــادی بــه تشــکل ها 
ــت.ادینه  ــدود اس ــادی در آن مح ــی م ــوان همراه ــی ت ــد ول بکن
گفــت؛ یکــی از بزرگتریــن موصوعاتــی کــه امــروز مطــرح اســت 
برندســازی اســت و بایــد برای مطرح شــدن تــالش کرد .امیــن زاده 
مدیــر عامــل شــرکت صنعتــی »ویــداس« یکــی دیگــر از کســانی 
ــه  ــاز ب ــرای پیشــرفت نی ــن هم اندیشــی گفــت؛ ب ــود کــه در ای ب
اعتمــاد ســازی اســت کــه بــه وجــود آمــدن آن تنهــا بــا همراهــی 
ــا  ــود.وی در ادامــه افــزود؛ بایــد تــالش کــرد ت ممکــن خواهــد ب
مشــکالت از ســر راه برداشــته شــود، گدشــتگان وضعیــت را بهتــر 
از مــا رصــد و مدیریــت مــی کردند.امیــن زاده تصریــح کــرد؛ ایران 
کشــوری اســت کــه در منطقــه درزمینه هــای سیاســی و اقتصــاد 
ــزود؛  ــن دارد.وی اف ــرای گفت ــادی ب ــای زی ــی حرف ه ی و صنعت
ــکالت  ــوان مش ــود دارد نمی ت ــت وج ــه در مدیری ــی  ک ــا بحران ب
ــان  ــا ریاضی داان ــد بحــران را ب ــن بای ــاد م ــه اعتق ــرد ب ــع ک را رف
ــات  ــا ریاضی ــا ب ــاله تنه ــل مس ــرا ح ــت زی ــتراک گذاش ــه اش ب
ــت و  ــده دانس ــیار آزار دهن ــض را بس ــود.وی تبعی ــن می ش ممک
ــت. ــان اس ــب و کار آسیب رس ــای کس ــض در فض ــت؛ تبعی گف

   دومین همایش هم اندیشی 
تشکل های هم  سو برای تعامل با 

اتاق بازرگانی تهران برگزار شد.به 
گزارش خبرنگار تین نیوز در این 

جلسه تعداد زیادی از فعاالن بخش 
خصوصی حضور داشتند که به اتفاق به 

»ما« شدن برای رسیدن به اهداف پارلمان 
خصوصی تاکید کردند .داود آدینه دبیر این 

هم اندیشی در ابتدای جلسه گفت؛ تعدادی 
از تشکل ها به این نشست دعوت شدند 
که از نزدیک با مسایل بخش خصوصی 

آشنا بودند.
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بــه گــزارش خبرنــگار تیــن نیــوز در ایــن جلســه تعــداد زیــادی 
از فعــاالن بخــش خصوصــی حضــور داشــتند کــه بــه اتفــاق بــه 
»مــا« شــدن بــرای رســیدن بــه اهــداف پارلمــان خصوصــی تاکید 

کردنــد .
ــت؛  ــه گف ــدای جلس ــی در ابت ــن هم اندیش ــر ای ــه دبی داود آدین
ــن نشســت دعــوت شــدند کــه از  ــه ای تعــدادی از تشــکل هــا ب
ــت؛  ــد.وی گف ــا مســایل بخــش خصوصــی آشــنا بودن ــک ب نزدی
اصنــاف بایــد  بــه مرحلــه ای از رشــد دســت پیــدا کننــد کــه در 
تصمیم گیری هــای کالن حضــور جــدی داشــته باشــند.آدینه 
ــزود؛  ــی، اف ــر انتفاع ــکل های غی ــات تش ــه خصوصی ــاره ب ــا اش ب
ســابقه تشــکل ها بــه قــرن ۱۲ میــالدی بــر می گــردد، در ایــران 
بیشــترین تشــکل ها  از ســوی کارگــران تشــکیل شــده اســت.وی 
ــد  ــی دارد  و می توان ــی باالی ــران توانای ــی ته ــاق بازرگان ــزود؛ ات اف
ــی  ــد ول ــکل ها بکن ــه تش ــادی ب ــک زی ــوی کم ــش معن در بخ
تــوان همراهــی مــادی در آن محــدود اســت.ادینه گفــت؛ یکــی از 
بزرگتریــن موصوعاتــی کــه امــروز مطــرح اســت برندســازی اســت 
ــر عامــل  ــرای مطــرح شــدن تــالش کرد .امیــن زاده مدی ــد ب و بای
شــرکت صنعتــی »ویــداس« یکــی دیگــر از کســانی بــود کــه در 
ایــن هم اندیشــی گفــت؛ بــرای پیشــرفت نیــاز بــه اعتمــاد ســازی 
اســت کــه بــه وجــود آمــدن آن تنهــا بــا همراهــی ممکــن خواهد 
بــود.وی در ادامــه افــزود؛ بایــد تــالش کــرد تــا مشــکالت از ســر 
ــا رصــد و  ــر از م ــت را بهت راه برداشــته شــود، گدشــتگان وضعی
مدیریتمــی کردند.امیــن زاده تصریــح کــرد؛ ایــران کشــوری اســت 
کــه در منطقــه در زمینه هــای سیاســی و اقتصــاد ی و صنعتــی 
ــی   ــا بحران ــزود؛ ب ــن دارد.وی اف ــرای گفت ــادی ب ــای زی حرف ه
ــع کــرد  ــوان مشــکالت را رف ــت وجــود دارد نمی ت کــه در مدیری
ــتراک  ــه اش ــان ب ــا ریاضی داان ــران را ب ــد بح ــن بای ــاد م ــه اعتق ب
گذاشــت زیــرا حــل مســاله تنهــا بــا ریاضیاتممکــن می شــود.وی 
تبعیــض را بســیار آزار دهنــده دانســت و گفت؛ تبعیــض در فضای 
کســب و کار آسیب رســان اســت.امین زاده نقــش عامــل انســانی 
ــی و همراهــی فکــری  ــت؛ همگام ــده دانســت و گف را تعیین کنن
ــور اســت، مفایســه هزینه هــای تمــام شــده  باعــث پیشــرفت ام
در ایــران و دیگــر کشــورها ابــداً ممکــن نیســت.حمیدرضا ســیفی 
ــور  ــی کش ــکل های صنف ــی تش ــی هماهنگ ــورای عال ــس ش رئی
نیــز گفــت؛ بخــش خصوصــی در ایــران 
ــا  ــه ب ــوده چ ــردم ب ــراه م ــه هم همیش
حکومت هــا و چــه بــدون آنهــا و همــواره 
ــور  ــرمایه گذاری در کش ــراول س پیش ق
ــوده اســت.وی افــزود؛ مــا همیشــه در  ب
ایــن ســرزمین هســتیم چــه سیاســیون 
باشــند چــه نباشند.ســیفی تصربــح کرد؛ 
چــرا همیشــه بایــد منتطــر بــود تــا یکی 
کارهــا را انجــام دهــد؟ چراهمیشــه بایــد 
دولــت جلــودار باشــد؟وی گفــت؛ ۴ 
رکــن کارفرمایــی در کشــور وجــود دارد 
ــد  ــی بای ــش خصوص ــان بخ ــه پارلم ک
بــه تقویــت آنهــا بپردازد.ســیفی گفــت؛ 
ــا حــوزه خصوصــی  دوران آن رســیده ت
بــه خــود بیایــد و از طرفیت هــا درســت 
و بــه جــا اســتفاده کنــد.وی تاکیــد کــرد: بخــش خصوصــی بایــد 
نســبت بــه اصــالح خــود اقــدام کنــد و نــگاه مدیریتــی جدیــد را 
جایگزیــن سیســتم ســنتی کند.ســیفی بــا اشــاره بــه نیــاز دولــت 
بــه بخــش خصوصیــی گفــت؛ بایــد ایــن را بــاور داشــت که، مــا در 
جنــگ اقتصــادی هســتیم.حضرتی رئیــس هیئت مدیــره انجمــن 
ــکاری و مهندســی نفــت،گاز و پتروشــیمی، یکــی  شــرکت پیمان
دیگــر از ســخنرانانی بــود کــه گفــت: اتــاق بازرگانــی نقــش بــی 
بدیلــی در بهبــود فصــای کســب و کار دارد.وی در ادامــه افــزود: 
طرفیت هــای اتــاق بازرگانــی بســیار بــاال اســت و اقدامــات خوبــی 
نیــز تاکنــون در بهبود فصای کســب و کار به انجام رســانده اســت.

حضرتــی تصریــح کــرد: تجربه نشــان داده که هر بــار کار مطالعانی 
خوبــی صــورت گرفتــه، مباحــث مــدون توانســته بــه قانون شــدن 
ــازوان  ــی ب ــای صنعت ــرد: انجمن ه ــد ک ــود.وی تاکی ــک ش نزدی
تخصصــی اتاق هــای بازرگانــی هســتند.بیژن ســعیدآبادی رئیــس 
ــن همایــش، گفــت:  ــه ای ــز در ادام ــام نی ــره شــرکت ب هیئت مدی
بخــش خصوصــی بایــد امادگــی ایــن را پیــدا کنــد کــه امــروز بــا 
کاهــش شــدید قیمــت نفــت  و در تعامــل بــا دولــت، نقــش خــود 
را بــه خوبــی ایفــا کنــد امــا بــه نطــر می رســد ایــن پتانســیل در 
حــال حاصــر در کشــور وجــود نــدارد.ی افــزود: مســئولیت پذیری 

ــد. ــت باش ــردم و دول ــاد م ــورد اعتم ــد م ــی بای ــش خصوص بخ
ــه  ــان ب ــدادی از کارشناس ــن جلســه هم اندیشــی تع ــان ای در پای
ســواالت حضــار پاســخ دادنــد.ه گــزارش خبرنــگار تیــن نیــوز در 
ایــن جلســه تعــداد زیــادی از فعــاالن بخــش خصوصــی حضــور 
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــدن ب ــا« ش ــه »م ــاق ب ــه اتف ــه ب ــتند ک داش
اهــداف پارلمــان خصوصــی تاکیــد کردنــد .داود آدینــه دبیــر ایــن 
هم اندیشــی در ابتــدای جلســه گفــت؛ تعــدادی از تشــکل هــا بــه 
ــا مســایل بخــش  ایــن نشســت دعــوت شــدند کــه از نزدیــک ب
خصوصــی آشــنا بودنــد.وی گفــت؛ اصنــاف بایــد  بــه مرحلــه ای 
ــای کالن  ــه در تصمیم گیری ه ــد ک ــدا کنن ــت پی ــد دس از رش
ــات  ــه خصوصی ــا اشــاره ب حضــور جــدی داشــته باشــند.آدینه ب
ــرن  ــه ق ــکل ها ب ــابقه تش ــزود؛ س ــی، اف ــر انتفاع ــکل های غی تش
ــکل ها  از  ــترین تش ــران بیش ــردد، در ای ــر می گ ــالدی ب ۱۲ می
ســوی کارگــران تشــکیل شــده اســت.وی افــزود؛ اتــاق بازرگانــی 
تهــران توانایــی باالیــی دارد  و می توانــد در بخــش معنــوی کمــک 
ــادی در آن  ــوان همراهــی م ــی ت ــد ول ــه تشــکل ها بکن ــادی ب زی
محــدود اســت.ادینه گفــت؛ یکــی از بزرگتریــن موصوعاتــی کــه 
امــروز مطــرح اســت برندســازی اســت و بایــد بــرای مطرح شــدن 
تــالش کرد .امیــن زاده مدیــر عامــل شــرکت صنعتــی »ویــداس« 
یکــی دیگــر از کســانی بــود کــه در ایــن هم اندیشــی گفــت؛ بــرای 
پیشــرفت نیــاز بــه اعتمــاد ســازی اســت کــه بــه وجــود آمــدن آن 
تنهــا بــا همراهــی ممکــن خواهــد بــود.وی در ادامــه افــزود؛ بایــد 
تــالش کــرد تــا مشــکالت از ســر راه برداشــته شــود، گدشــتگان 
وضعیــت را بهتــر از مــا رصــد و مدیریــت مــی کردند.امیــن زاده 
تصریــح کــرد؛ ایــران کشــوری اســت کــه در منطقــه در زمینه های 
سیاســی و اقتصــاد ی و صنعتــی حرف هــای زیــادی بــرای 
گفتــن دارد.وی افــزود؛ بــا بحرانــی  کــه در مدیریــت وجــود دارد 
نمی تــوان مشــکالت را رفــع کــرد بــه اعتقــاد مــن بایــد بحــران 
را بــا ریاضی داانــان بــه اشــتراک گذاشــت زیــرا حــل مســاله تنهــا 
بــا ریاضیــات ممکــن می شــود.وی تبعیــض را بســیار آزار دهنــده 
دانســت و گفــت؛ تبعیــض در فضــای کســب و کار آسیب رســان 
اســت.امین زاده نقــش عامــل انســانی را تعیین کننــده دانســت و 
گفــت؛ همگامــی و همراهــی فکــری باعــث پیشــرفت امــور اســت، 
مفایســه هزینه هــای تمــام شــده در ایــران و دیگــر کشــورها ابــداً 
ممکــن نیســت.حمیدرضا ســیفی رئیس شــورای عالــی هماهنگی 
ــی در  ــش خصوص ــت؛ بخ ــز گف ــور نی ــی کش ــکل های صنف تش

ــا و چــه  ــا حکومت ه ــوده چــه ب ــردم ب ــران همیشــه همــراه م ای
ــور  ــرمایه گذاری در کش ــراول س ــواره پیش ق ــا و هم ــدون آنه ب
ــوده اســت.وی افــزود؛ مــا همیشــه در ایــن ســرزمین هســتیم  ب
ــرا  ــرد؛ چ ــح ک ــیفی تصرب ــه نباشند.س ــند چ ــیون باش چهسیاس
ــد؟  ــام ده ــا را انج ــی کاره ــا یک ــود ت ــر ب ــد منتط ــه بای همیش
ــن  ــت؛ ۴ رک ــد؟وی گف ــودار باش ــت جل ــد دول ــه بای چراهمیش
کارفرمایــی در کشــور وجــود دارد کــه پارلمــان بخــش خصوصــی 
بایــد بــه تقویــت آنهــا بپردازد.ســیفی گفــت؛ دوران آن رســیده تــا 
حــوزه خصوصــی بــه خودبیایــد و از طرفیت هــا درســت و بــه جــا 
اســتفاده کنــد.وی تاکیــد کــرد: بخــش خصوصــی بایــد نســبت به 
اصــالح خــود اقــدام کنــد و نــگاه مدیریتــی جدیــد را جایگزیــن 
سیســتم ســنتی کند.ســیفی بــا اشــاره بــه نیــاز دولــت بــه بخــش 
خصوصیــی گفــت؛ بایــد ایــن را بــاور داشــت کــه، مــا در جنــگ 
اقتصــادی هســتیم.حضرتی رئیــس هیئت مدیــره انجمــن شــرکت 
ــکاری و مهندســی نفــت،گاز و پتروشــیمی، یکــی دیگــر از  پیمان
ســخنرانانی بــود کــه گفــت: اتــاق بازرگانــی نقــش بــی بدیلــی در 
بهبــود فصــای کســب و کار دارد.وی در ادامــه افــزود: طرفیت هــای 
اتــاق بازرگانــی بســیار بــاال اســت و اقدامــات خوبــی نیــز تاکنــون 
در بهبــود فصــای کســب و کار بــه انجــام رســانده اســت.حضرتی 
ــی  ــار کار مطالعان ــر ب ــه ه ــان داده ک ــه نش ــرد: تجرب ــح ک تصری
خوبــی صــورت گرفتــه، مباحــث مــدون توانســته بــه قانون شــدن 
ــازوان  ــی ب ــای صنعت ــرد: انجمن ه ــد ک ــود.وی تاکی ــک ش نزدی
تخصصــی اتاق هــای بازرگانــی هســتند.بیژن ســعیدآبادی رئیــس 
ــن همایــش، گفــت:  ــه ای ــز در ادام ــام نی ــره شــرکت ب هیئت مدی
بخــش خصوصــی بایــد امادگــی ایــن را پیــدا کنــد کــه امــروز بــا 
کاهــش شــدید قیمــت نفــت  و در تعامــل بــا دولــت، نقــش خــود 
را بــه خوبــی ایفــا کنــد امــا بــه نطــر می رســد ایــن پتانســیل در 
حــال حاصــر در کشــور وجــود نــدارد.وی افــزود: مســئولیت پذیری 
ــد. ــت باش ــردم و دول ــاد م ــورد اعتم ــد م ــی بای ــش خصوص بخ

ــه  ــان ب ــدادی از کارشناس ــن جلســه هم اندیشــی تع ــان ای در پای
ــوز  ــن نی ــگار تی ــزارش خبرن ــه گ ســواالت حضــار پاســخ دادند.ب
در ایــن جلســه تعــداد زیادیــز فعــاالن بخــش خصوصــی حضــور 
داشــتند کــه بــه اتفــاق بــه »مــا« شــدن بــرای رســیدن بــه اهداف 

پارلمــان خصوصــی تاکیــد کردنــد .
ــت؛  ــه گف ــدای جلس ــی در ابت ــن هم اندیش ــر ای ــه دبی داود آدین
ــن نشســت دعــوت شــدند کــه از  ــه ای تعــدادی از تشــکل هــا ب

صالحیت نظارت بر ساخت و ساز
ــاق  ــا ات ــل ب ــرای تعام ــو ب ــم  س ــکل های ه ــی تش ــش هم اندیش ــن همای دومی
ــه  ــن جلس ــوز در ای ــن نی ــگار تی ــزارش خبرن ــد.به گ ــزار ش ــران برگ ــی ته بازرگان
تعــداد زیــادی از فعــاالن بخــش خصوصــی حضــور داشــتند کــه بــه اتفــاق بــه »ما« شــدن 
ــن  ــر ای ــه دبی ــد .داود آدین ــد کردن ــی تاکی ــان خصوص ــداف پارلم ــه اه ــیدن ب ــرای رس ب
هم اندیشــی در ابتــدای جلســه گفــت؛ تعــدادی از تشــکل هــا بــه ایــن نشســت دعــوت 

شدند که از نزدیک با مسایل بخش خصوصی آشنا بودند.

 مهندس مهدی محمدی
 یادداشت

مدیر روابط عمومی سازمان مهندسی

   دومین همایش هم اندیشی 
تشکل های هم  سو برای تعامل با اتاق 
بازرگانی تهران برگزار شد.به گزارش 
خبرنگار تین نیوز در این جلسه تعداد 

زیادی از فعاالن بخش خصوصی حضور داشتند 
که به اتفاق به »ما« شدن برای رسیدن به 

اهداف پارلمان خصوصی تاکید کردند .داود آدینه 
دبیر این هم اندیشی در ابتدای جلسه گفت؛ 
تعدادی از تشکل ها به این نشست دعوت 

شدند که از نزدیک با مسایل بخش خصوصی 
آشنا بودند.
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ــت؛  ــد.وی گف ــا مســایل بخــش خصوصــی آشــنا بودن ــک ب نزدی
اصنــاف بایــد  بــه مرحلــه ای از رشــد دســت پیــدا کننــد کــه در 
تصمیم گیری هــای کالن حضــور جــدی داشــته باشــند.آدینه 
ــزود؛  ــی، اف ــر انتفاع ــکل های غی ــات تش ــه خصوصی ــاره ب ــا اش ب
ســابقه تشــکل ها بــه قــرن ۱۲ میــالدی بــر می گــردد، در ایــران 
بیشــترین تشــکل ها  از ســوی کارگــران تشــکیل شــده اســت.وی 
ــد  ــی دارد  و می توان ــی باالی ــران توانای ــی ته ــاق بازرگان ــزود؛ ات اف
ــی  ــد ول ــکل ها بکن ــه تش ــادی ب ــک زی ــوی کم ــش معن در بخ
تــوان همراهــی مــادی در آن محــدود اســت.ادینه گفــت؛ یکــی از 
بزرگتریــن موصوعاتــی کــه امــروز مطــرح اســت برندســازی اســت 
ــر عامــل  ــرای مطــرح شــدن تــالش کرد .امیــن زاده مدی ــد ب و بای
شــرکت صنعتــی »ویــداس« یکــی دیگــر از کســانی بــود کــه در 
ایــن هم اندیشــی گفــت؛ بــرای پیشــرفت نیــاز بــه اعتمــاد ســازی 
اســت کــه بــه وجــود آمــدن آن تنهــا بــا همراهــی ممکــن خواهد 
بــود.وی در ادامــه افــزود؛ بایــد تــالش کــرد تــا مشــکالت از ســر 
ــا رصــد و  ــر از م ــت را بهت راهبرداشــته شــود، گدشــتگان وضعی
ــران کشــوری  ــرد؛ ای ــح ک ــن زاده تصری ــی کردند.امی ــت م مدیری
ــاد ی و  ــی و اقتص ــای سیاس ــه در زمینه ه ــه در منطق ــت ک اس
ــا  ــزود؛ ب ــن دارد.وی اف ــرای گفت ــادی ب ــای زی ــی حرف ه صنعت
بحرانــی  کــه در مدیریــت وجــود دارد نمی تــوان مشــکالت را رفــع 
کــرد بــه اعتقــاد مــن بایــد بحــران را بــا ریاضی داانــان به اشــتراک 
گذاشــت زیــرا حــل مســاله تنهــا بــا ریاضیــات ممکــن می شــود.

وی تبعیــض را بســیار آزار دهنــده دانســت و گفــت؛ تبعیــض در 
ــت. ــان اس ــب و کار آسیب رس ــای کس ض

امیــن زاده نقــش عامــل انســانی را تعیین کننــده دانســت و 
گفــت؛ همگامــی و همراهــی فکــری باعــث پیشــرفت امــور اســت، 
مفایســه هزینه هــای تمــام شــده در ایــران و دیگــر کشــورها ابــداً 
ممکــن نیســت.حمیدرضا ســیفی رئیس شــورای عالــی هماهنگی 
ــی در  ــش خصوص ــت؛ بخ ــز گف ــور نی ــی کش ــکل های صنف تش
ــا و چــه  ــا حکومت ه ــوده چــه ب ــردم ب ــران همیشــه همــراه م ای
ــور  ــرمایه گذاری در کش ــراول س ــواره پیش ق ــا و هم ــدون آنه ب
ــوده اســت.وی افــزود؛ مــا همیشــه در ایــن ســرزمین هســتیم  ب
چــه سیاســیون باشــند چــه نباشند.ســیفی تصربــح کــرد؛ 
ــا یکیکارهــا را انجــام دهــد؟  ــود ت ــد منتطــر ب چــرا همیشــه بای
ــن  ــت؛ ۴ رک ــد؟وی گف ــودار باش ــت جل ــد دول ــه بای چراهمیش
ــه پارلمانبخــش خصوصــی  ــی در کشــور وجــود دارد ک کارفرمای
بایــد بــه تقویــت آنهــا بپردازد.ســیفی گفــت؛ دوران آن رســیده تــا 
ــه  ــد و از طرفیت هــا درســت و ب ــه خــود بیای حــوزه خصوصــی ب
جــا اســتفاده کنــد.وی تاکیــد کــرد: بخــش خصوصی باید نســبت 

بــه اصــالح خــود اقــدام کنــد و نــگاه مدیریتــی جدیــد را جایگزین 
سیســتم ســنتی کند.ســیفی بــا اشــاره بــه نیــاز دولــت بــه بخــش 
خصوصیــی گفــت؛ بایــد ایــن را بــاور داشــت کــه، مــا در جنــگ 
اقتصــادی هســتیم.حضرتی رئیــس هیئت مدیــره انجمــن شــرکت 
ــکاری و مهندســی نفــت،گاز و پتروشــیمی، یکــی دیگــر از  پیمان
ســخنرانانی بــود کــه گفــت: اتــاق بازرگانــی نقــش بــی بدیلــی در 
بهبــود فصــای کســب و کار دارد.وی در ادامــه افــزود: طرفیت هــای 
اتــاق بازرگانــی بســیار بــاال اســت و اقدامــات خوبــی نیــز تاکنــون 

در بهبــود فصــای کســب و کار بــه انجــام رســانده اســت.
حضرتــی تصریــح کــرد: تجربه نشــان داده که هر بــار کار مطالعانی 
خوبــی صــورت گرفتــه، مباحــث مــدون توانســته بــه قانون شــدن 
ــازوان  ــی ب ــای صنعت ــرد: انجمن ه ــد ک ــود.وی تاکی ــک ش نزدی
تخصصــی اتاق هــای بازرگانــی هســتند.بیژن ســعیدآبادی رئیــس 
ــن همایــش، گفــت:  ــه ای ــز در ادام ــام نی ــره شــرکت ب هیئت مدی
بخــش خصوصــی بایــد امادگــی ایــن را پیــدا کنــد کــه امــروز بــا 
کاهــش شــدید قیمــت نفــت  و در تعامــل بــا دولــت، نقــش خــود 
را بــه خوبــی ایفــا کنــد امــا بــه نطــر می رســد ایــن پتانســیل در 
حــال حاصــر در کشــور وجــود نــدارد.وی افــزود: مســئولیت پذیری 
ــد.در  ــت باش ــردم و دول ــاد م ــورد اعتم ــد م ــش خصوصیبای بخ
ــه  ــان ب ــدادی از کارشناس ــی تع ــه هم اندیش ــن جلس ــان ای پای
ســواالت حضــار پاســخ دادند.بــه گــزارش خبرنــگار تیــن نیــوز در 
ایــن جلســه تعــداد زیــادی از فعــاالن بخــش خصوصــی حضــور 
داشــتند کــه بــه اتفــاق بــه »مــا« شــدن بــرای رســیدن بــه اهداف 
پارلمــان خصوصــی تاکیــد کردند .امیــن زاده تصریــح کــرد؛ ایــران 
کشــوری اســت کــه در منطقــه در زمینه هــای سیاســی و اقتصــاد 
ی و صنعتــی حرف هــای زیــادی بــرای گفتــن دارد.وی افــزود؛ بــا 
بحرانــی  کــه در مدیریــت وجــود دارد نمی تــوان مشــکالت را رفــع 
کــرد بــه اعتقــاد مــن بایــد بحــران را بــا ریاضی داانــان به اشــتراک 
گذاشــت زیــرا حــل مســاله تنهــا بــا ریاضیــات ممکــن می شــود.

وی تبعیــض را بســیار آزار دهنــده دانســت و گفــت؛ تبعیــض در 
ــل  ــش عام فضــای کســب و کار آسیب رســان اســت.امین زاده نق
انســانی را تعیین کننــده دانســت و گفــت؛ همگامــی و همراهــی 
فکــری باعــث پیشــرفت امــور اســت، مفایســه هزینه هــای تمــام 
شــده در ایــران و دیگــر کشــورها ابــداً ممکــن نیســت.حمیدرضا 
ــی  ــکل های صنف ــی تش ــی هماهنگ ــورای عال ــس ش ــیفی رئی س
کشــور نیــز گفــت؛ بخــش خصوصــی در ایــران همیشــه همــراه 
ــواره  ــا و هم ــدون آنه ــه ب ــا و چ ــا حکومت ه ــه ب ــوده چ ــردم ب م
ــزود؛  ــت.وی اف ــوده اس ــور ب ــرمایه گذاری در کش ــراول س پیش ق
مــا همیشــه در ایــن ســرزمین هســتیم چــه سیاســیون باشــند 

چــه نباشند.ســیفی تصربــح کــرد؛ چــرا همیشــه بایــد منتطــر بود 
تــا یکــی کارهــا را انجــام دهــد؟ چراهمیشــه بایــد دولــت جلــودار 
باشــد؟وی گفــت؛ ۴ رکــن کارفرمایــی در کشــور وجــود دارد کــه 
ــیفی  ــا بپردازد.س ــت آنه ــه تقوی ــد ب پارلمانبخــش خصوصــی بای

گفــت؛ دوران آن رســیده تــا حــوزه خصوصــی 
بــه خــود بیایــد و از طرفیت هــا درســت 
ــرد:  ــد ک ــد.وی تاکی ــتفاده کن ــا اس ــه ج و ب
ــه اصــالح  ــد نســبت ب بخــش خصوصــی بای
خــود اقــدام کنــد و نــگاه مدیریتــی جدیــد را 
جایگزیــن سیســتم ســنتی کنــد.داود آدینــه 
ــه  ــدای جلس ــی در ابت ــن هم اندیش ــر ای دبی
گفــت؛ تعــدادی از تشــکل هــا به این نشســت 
ــایل  ــا مس ــک ب ــه از نزدی ــدند ک ــوت ش دع
ــت؛  ــد.وی گف ــنا بودن ــی آش ــش خصوص بخ
اصنــاف بایــد  بــه مرحلــه ای از رشــد دســت 
پیــدا کننــد کــه در تصمیم گیری هــای کالن 
حضــور جــدی داشــته باشــند.آدینه بــا اشــاره 
ــی،  ــر انتفاع ــات تشــکل های غی ــه خصوصی ب
افــزود؛ ســابقه تشــکل ها بــه قــرن ۱۲ میالدی 
ــر می گــردد، در ایــران بیشــترین تشــکل ها   ب
از ســوی کارگــران تشــکیل شــده اســت.وی 
افــزود؛ اتــاق بازرگانــی تهــران توانایــی باالیــی 

دارد  و می توانــد در بخــش معنــوی کمــک زیــادی بــه تشــکل ها 
ــت.ادینه  ــدود اس ــادی در آن مح ــی م ــوان همراه ــی ت ــد ول بکن
گفــت؛ یکــی از بزرگتریــن موصوعاتــی کــه امــروز مطــرح اســت 
برندســازی اســت و بایــد برای مطرح شــدن تــالش کرد .امیــن زاده 
مدیــر عامــل شــرکت صنعتــی »ویــداس« یکــی دیگــر از کســانی 
ــه  ــاز ب ــرای پیشــرفت نی ــن هم اندیشــی گفــت؛ ب ــود کــه در ای ب
اعتمــاد ســازی اســت کــه بــه وجــود آمــدن آن تنهــا بــا همراهــی 
ــا  ــود.وی در ادامــه افــزود؛ بایــد تــالش کــرد ت ممکــن خواهــد ب
مشــکالت از ســر راه برداشــته شــود، گدشــتگان وضعیــت را بهتــر 
از مــا رصــد و مدیریــت مــی کردند.امیــن زاده تصریــح کــرد؛ ایران 
کشــوری اســت کــه در منطقــه درزمینه هــای سیاســی و اقتصــاد 
ــزود؛  ــن دارد.وی اف ــرای گفت ــادی ب ــای زی ــی حرف ه ی و صنعت
ــکالت  ــوان مش ــود دارد نمی ت ــت وج ــه در مدیری ــی  ک ــا بحران ب
ــان  ــا ریاضی داان ــد بحــران را ب ــن بای ــاد م ــه اعتق ــرد ب ــع ک را رف
ــات  ــا ریاضی ــا ب ــاله تنه ــل مس ــرا ح ــت زی ــتراک گذاش ــه اش ب
ــت و  ــده دانس ــیار آزار دهن ــض را بس ــود.وی تبعی ــن می ش ممک
ــت. ــان اس ــب و کار آسیب رس ــای کس ــض در فض ــت؛ تبعی گف

   دومین همایش هم اندیشی 
تشکل های هم  سو برای تعامل با 

اتاق بازرگانی تهران برگزار شد.به 
گزارش خبرنگار تین نیوز در این 

جلسه تعداد زیادی از فعاالن بخش 
خصوصی حضور داشتند که به اتفاق به 

»ما« شدن برای رسیدن به اهداف پارلمان 
خصوصی تاکید کردند .داود آدینه دبیر این 

هم اندیشی در ابتدای جلسه گفت؛ تعدادی 
از تشکل ها به این نشست دعوت شدند 
که از نزدیک با مسایل بخش خصوصی 

آشنا بودند.



بــه گــزارش خبرنــگار تیــن نیــوز در ایــن جلســه تعــداد زیــادی 
از فعــاالن بخــش خصوصــی حضــور داشــتند کــه بــه اتفــاق بــه 
ــی  ــان خصوص ــداف پارلم ــه اه ــیدن ب ــرای رس ــدن ب ــا« ش »م

تاکیــد کردنــد .
ــت؛  ــه گف ــدای جلس ــی در ابت ــن هم اندیش ــر ای ــه دبی داود آدین
ــه ایــن نشســت دعــوت شــدند کــه از  تعــدادی از تشــکل هــا ب
ــد.وی گفــت؛  ــا مســایل بخــش خصوصــی آشــنا بودن نزدیــک ب
ــه  ــد ک ــدا کنن ــه ای از رشــد دســت پی ــه مرحل ــد  ب ــاف بای اصن
در تصمیم گیری هــای کالن حضــور جــدی داشــته باشــند.آدینه 
ــزود؛  ــی، اف ــر انتفاع ــکل های غی ــات تش ــه خصوصی ــاره ب ــا اش ب
ســابقه تشــکل ها بــه قــرن ۱۲ میــالدی بــر می گــردد، در ایــران 
بیشــترین تشــکل ها  از ســوی کارگــران تشــکیل شــده اســت.وی 
ــد  ــی تهــران توانایــی باالیــی دارد  و می توان ــاق بازرگان افــزود؛ ات
ــی  ــد ول ــکل ها بکن ــه تش ــادی ب ــک زی ــوی کم ــش معن در بخ
تــوان همراهــی مــادی در آن محــدود اســت.ادینه گفــت؛ یکــی از 
بزرگتریــن موصوعاتــی کــه امــروز مطرح اســت برندســازی اســت 
و بایــد بــرای مطــرح شــدن تــالش کرد .امیــن زاده مدیــر عامــل 
شــرکت صنعتــی »ویــداس« یکــی دیگــر از کســانی بــود کــه در 
ایــن هم اندیشــی گفــت؛ بــرای پیشــرفت نیــاز بــه اعتمــاد ســازی 
اســت کــه بــه وجــود آمــدن آن تنهــا بــا همراهــی ممکــن خواهد 
بــود.وی در ادامــه افــزود؛ بایــد تــالش کــرد تــا مشــکالت از ســر 
ــا رصــد و  ــر از م راه برداشــته شــود، گدشــتگان وضعیــت را بهت
مدیریتمــی کردند.امیــن زاده تصریــح کــرد؛ ایران کشــوری اســت 
کــه در منطقــه در زمینه هــای سیاســی و اقتصــاد ی و صنعتــی 
ــی   ــا بحران ــزود؛ ب ــن دارد.وی اف ــرای گفت ــادی ب ــای زی حرف ه
کــه در مدیریــت وجــود دارد نمی تــوان مشــکالت را رفــع کــرد 
ــه اشــتراک  ــان ب ــا ریاضی داان ــد بحــران را ب ــن بای ــاد م ــه اعتق ب
ــا ریاضیاتممکــن می شــود. ــا ب ــرا حــل مســاله تنه گذاشــت زی

وی تبعیــض را بســیار آزار دهنــده دانســت و گفــت؛ تبعیــض در 
فضــای کســب و کار آسیب رســان اســت.امین زاده نقــش عامــل 
انســانی را تعیین کننــده دانســت و گفــت؛ همگامــی و همراهــی 
فکــری باعــث پیشــرفت امــور اســت، مفایســه هزینه هــای تمــام 
شــده در ایــران و دیگــر کشــورها ابــداً ممکــن نیســت.حمیدرضا 
ــی  ــی هماهنگــی تشــکل های صنف ــس شــورای عال ســیفی رئی
ــی  ــش خصوص ــت؛ بخ ــز گف ــور نی کش
ــوده  ــران همیشــه همــراه مــردم ب در ای
چــه بــا حکومت هــا و چــه بــدون آنهــا 
ــرمایه گذاری  ــراول س ــواره پیش ق و هم
ــا  ــزود؛ م ــت.وی اف ــوده اس ــور ب در کش
همیشــه در ایــن ســرزمین هســتیم 
ــند. ــه نباش ــند چ ــیون باش ــه سیاس چ

ســیفی تصربــح کرد؛ چــرا همیشــه باید 
ــا یکــی کارهــا را انجــام  ــود ت منتطــر ب
دهــد؟ چراهمیشــه بایــد دولــت جلــودار 
ــی  ــن کارفرمای ــت؛ ۴ رک ــد؟وی گف باش
در کشــور وجــود دارد کــه پارلمــان 
بخــش خصوصــی بایــد بــه تقویــت آنها 
بپردازد.ســیفی گفــت؛ دوران آن رســیده 
تــا حــوزه خصوصــی بــه خــود بیایــد و 
از طرفیت هــا درســت و بــه جــا اســتفاده کنــد.وی تاکیــد کــرد: 
ــد  ــدام کن ــه اصــالح خــود اق ــد نســبت ب بخــش خصوصــی بای
ــد. ــنتی کن ــتم س ــن سیس ــد را جایگزی ــی جدی ــگاه مدیریت و ن

ســیفی بــا اشــاره بــه نیــاز دولــت بــه بخــش خصوصیــی گفــت؛ 
بایــد ایــن را بــاور داشــت کــه، مــا در جنــگ اقتصــادی هســتیم.

ــکاری و  ــرکت پیمان ــن ش ــره انجم ــس هیئت مدی ــی رئی حضرت
ــر از ســخنرانانی  ــی دیگ ــیمی، یک ــت،گاز و پتروش مهندســی نف
ــود  ــی در بهب ــی بدیل ــش ب ــی نق ــاق بازرگان ــت: ات ــه گف ــود ک ب
فصــای کســب و کار دارد.وی در ادامــه افــزود: طرفیت هــای 
اتــاق بازرگانــی بســیار بــاال اســت و اقدامــات خوبــی نیــز تاکنــون 
در بهبــود فصــای کســب و کار بــه انجــام رســانده اســت.حضرتی 
ــی  ــار کار مطالعان ــر ب ــه ه ــان داده ک ــه نش ــرد: تجرب ــح ک تصری
خوبــی صــورت گرفتــه، مباحــث مــدون توانســته به قانون شــدن 
ــازوان  ــی ب ــای صنعت ــرد: انجمن ه ــد ک ــود.وی تاکی ــک ش نزدی
تخصصــی اتاق هــای بازرگانــی هســتند.بیژن ســعیدآبادی رئیــس 
ــام نیــز در ادامــه ایــن همایــش، گفــت:  هیئت مدیــره شــرکت ب
بخــش خصوصــی بایــد امادگــی ایــن را پیــدا کنــد کــه امــروز بــا 
کاهــش شــدید قیمــت نفــت  و در تعامــل بــا دولــت، نقــش خود 
را بــه خوبــی ایفــا کنــد امــا بــه نطــر می رســد ایــن پتانســیل در 

حــال حاصــر در کشــور وجــود نــدارد.ی افــزود: مســئولیت پذیری 
ــد. ــت باش ــردم و دول ــاد م ــورد اعتم ــد م ــی بای ــش خصوص بخ

ــه  ــن جلســه هم اندیشــی تعــدادی از کارشناســان ب ــان ای در پای
ســواالت حضــار پاســخ دادنــد.ه گــزارش خبرنــگار تیــن نیــوز در 
ایــن جلســه تعــداد زیــادی از فعــاالن بخــش خصوصــی حضــور 
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــدن ب ــا« ش ــه »م ــاق ب ــه اتف ــه ب ــتند ک داش
اهــداف پارلمــان خصوصــی تاکیــد کردنــد .داود آدینــه دبیــر ایــن 
هم اندیشــی در ابتــدای جلســه گفــت؛ تعــدادی از تشــکل هــا بــه 
ایــن نشســت دعــوت شــدند کــه از نزدیــک بــا مســایل بخــش 
خصوصــی آشــنا بودنــد.وی گفــت؛ اصنــاف بایــد  بــه مرحلــه ای 
ــای کالن  ــه در تصمیم گیری ه ــد ک ــدا کنن ــت پی ــد دس از رش
ــه خصوصیــات  ــا اشــاره ب حضــور جــدی داشــته باشــند.آدینه ب
ــرن  ــه ق ــابقه تشــکل ها ب ــزود؛ س ــی، اف ــر انتفاع تشــکل های غی
ــکل ها  از  ــترین تش ــران بیش ــردد، در ای ــر می گ ــالدی ب ۱۲ می
ســوی کارگــران تشــکیل شــده اســت.وی افــزود؛ اتــاق بازرگانــی 
تهــران توانایــی باالیــی دارد  و می توانــد در بخــش معنــوی کمک 
ــادی در  ــی م ــوان همراه ــی ت ــد ول ــکل ها بکن ــه تش ــادی ب زی
ــی  ــن موصوعات آن محــدود اســت.ادینه گفــت؛ یکــی از بزرگتری
کــه امــروز مطــرح اســت برندســازی اســت و بایــد بــرای مطــرح 
ــی  ــرکت صنعت ــل ش ــر عام ــن زاده مدی ــالش کرد .امی ــدن ت ش
»ویــداس« یکــی دیگــر از کســانی بــود کــه در ایــن هم اندیشــی 
گفــت؛ بــرای پیشــرفت نیــاز بــه اعتمــاد ســازی اســت کــه بــه 
وجــود آمــدن آن تنهــا بــا همراهــی ممکــن خواهــد بــود.وی در 
ادامــه افــزود؛ بایــد تــالش کــرد تــا مشــکالت از ســر راه برداشــته 
ــت  ــد و مدیری ــا رص ــر از م ــت را بهت ــتگان وضعی ــود، گدش ش
مــی کردند.امیــن زاده تصریــح کــرد؛ ایــران کشــوری اســت کــه 
در منطقــه در زمینه هــای سیاســی و اقتصــاد ی و صنعتــی 
ــی   ــا بحران ــزود؛ ب ــن دارد.وی اف ــرای گفت ــادی ب ــای زی حرف ه
کــه در مدیریــت وجــود دارد نمی تــوان مشــکالت را رفــع کــرد 
ــه اشــتراک  ــان ب ــا ریاضی داان ــد بحــران را ب ــن بای ــاد م ــه اعتق ب
گذاشــت زیــرا حــل مســاله تنهــا بــا ریاضیــات ممکــن می شــود.

وی تبعیــض را بســیار آزار دهنــده دانســت و گفــت؛ تبعیــض در 
فضــای کســب و کار آسیب رســان اســت.امین زاده نقــش عامــل 
انســانی را تعیین کننــده دانســت و گفــت؛ همگامــی و همراهــی 
فکــری باعــث پیشــرفت امــور اســت، مفایســه هزینه هــای تمــام 
شــده در ایــران و دیگــر کشــورها ابــداً ممکــن نیســت.حمیدرضا 

ــی  ــی هماهنگــی تشــکل های صنف ــس شــورای عال ســیفی رئی
کشــور نیــز گفــت؛ بخــش خصوصــی در ایــران همیشــه همــراه 
ــا و همــواره  ــدون آنه ــا و چــه ب ــا حکومت ه ــوده چــه ب ــردم ب م
ــزود؛  ــت.وی اف ــوده اس ــور ب ــرمایه گذاری در کش ــراول س پیش ق
مــا همیشــه در ایــن ســرزمین هســتیم چهسیاســیون باشــند چه 
نباشند.ســیفی تصربــح کــرد؛ چــرا همیشــه بایــد منتطــر بــود تــا 
ــودار  ــد دولــت جل یکــی کارهــا را انجــام دهــد؟ چراهمیشــه بای
باشــد؟وی گفــت؛ ۴ رکــن کارفرمایــی در کشــور وجــود دارد کــه 
پارلمــان بخــش خصوصــی بایــد بــه تقویــت آنهــا بپردازد.ســیفی 
گفــت؛ دوران آن رســیده تــا حــوزه خصوصــی بــه خودبیایــد و از 
ــرد:  ــد ک ــد.وی تاکی ــتفاده کن ــا اس ــه ج ــا درســت و ب طرفیت ه
بخــش خصوصــی بایــد نســبت بــه اصــالح خــود اقــدام کنــد و 
نــگاه مدیریتــی جدیــد را جایگزیــن سیســتم ســنتی کند.ســیفی 
بــا اشــاره بــه نیــاز دولــت بــه بخــش خصوصیــی گفــت؛ بایــد این 
ــگ اقتصــادی هســتیم.حضرتی  ــا در جن ــه، م ــاور داشــت ک را ب
ــکاری و مهندســی  ــره انجمــن شــرکت پیمان ــس هیئت مدی رئی
نفــت،گاز و پتروشــیمی، یکــی دیگــر از ســخنرانانی بــود که گفت: 
اتــاق بازرگانــی نقــش بــی بدیلــی در بهبــود فصــای کســب و کار 
دارد.وی در ادامــه افــزود: طرفیت هــای اتــاق بازرگانــی بســیار بــاال 
اســت و اقدامــات خوبــی نیــز تاکنــون در بهبــود فصــای کســب و 
کار بــه انجــام رســانده اســت.حضرتی تصریــح کــرد: تجربه نشــان 
داده کــه هــر بــار کار مطالعانــی خوبــی صــورت گرفتــه، مباحــث 
مــدون توانســته بــه قانــون شــدن نزدیــک شــود.وی تاکیــد کــرد: 
ــی  ــای بازرگان ــی اتاق ه ــازوان تخصص ــی ب ــای صنعت انجمن ه
هســتند.بیژن ســعیدآبادی رئیــس هیئت مدیــره شــرکت بــام نیز 
در ادامــه ایــن همایــش، گفــت: بخــش خصوصــی بایــد امادگــی 
ایــن را پیــدا کنــد کــه امــروز بــا کاهــش شــدید قیمــت نفــت  و 
ــا دولــت، نقــش خــود را بــه خوبــی ایفــا کنــد امــا  در تعامــل ب
ــور  ــر در کش ــال حاص ــیل در ح ــن پتانس ــد ای ــر می رس ــه نط ب
ــی  ــش خصوص ــئولیت پذیری بخ ــزود: مس ــدارد.وی اف ــود ن وج
بایــد مــورد اعتمــاد مــردم و دولــت باشــد.در پایــان ایــن جلســه 
هم اندیشــی تعــدادی از کارشناســان بــه ســواالت حضــار پاســخ 
ــداد  ــن جلســه تع ــوز در ای ــن نی ــگار تی ــزارش خبرن ــه گ دادند.ب
زیادیــز فعــاالن بخــش خصوصــی حضــور داشــتند کــه بــه اتفــاق 
بــه »مــا« شــدن بــرای رســیدن بــه اهــداف پارلمــان خصوصــی 

تاکیــد کردنــد .

صالحیت نظارت بر ساخت و ساز
ــاق  ــا ات ــل ب ــرای تعام ــو ب ــم  س ــکل های ه ــی تش ــش هم اندیش ــن همای دومی
ــه  ــن جلس ــوز در ای ــن نی ــگار تی ــزارش خبرن ــد.به گ ــزار ش ــران برگ ــی ته بازرگان
تعــداد زیــادی از فعــاالن بخــش خصوصــی حضــور داشــتند کــه بــه اتفــاق بــه »ما« شــدن 
ــن  ــر ای ــه دبی ــد .داود آدین ــد کردن ــی تاکی ــان خصوص ــداف پارلم ــه اه ــیدن ب ــرای رس ب
هم اندیشــی در ابتــدای جلســه گفــت؛ تعــدادی از تشــکل هــا بــه ایــن نشســت دعــوت 

شدند که از نزدیک با مسایل بخش خصوصی آشنا بودند.

 مهندس مهدی محمدی
 یادداشت

مدیر روابط عمومی سازمان مهندسی

   دومین همایش هم اندیشی 
تشکل های هم  سو برای تعامل با اتاق 
بازرگانی تهران برگزار شد.به گزارش 
خبرنگار تین نیوز در این جلسه تعداد 

زیادی از فعاالن بخش خصوصی حضور داشتند 
که به اتفاق به »ما« شدن برای رسیدن به 

اهداف پارلمان خصوصی تاکید کردند .داود آدینه 
دبیر این هم اندیشی در ابتدای جلسه گفت؛ 
تعدادی از تشکل ها به این نشست دعوت 

شدند که از نزدیک با مسایل بخش خصوصی 
آشنا بودند.








