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ارزیابی "برجام" و فرجام آن

 سرانجام "برنامه جامع اقدام مشترک" معروف به 
"برجام" به فرجام رسید و رییس جمهور محترم نیز 
دستاوردهای آن را تشریح کرد. از جمله دستاوردهای 
هسته ای "برجام" می توان به تثبیت حق مسلم 
ایران برای استفاده از انرژی هسته ای صلح آمیز با 
ابعاد تجاری و صنعتی و همچنین امکان حضور در 
جمع تولیدکنندگان بین المللی سوخت هسته ای و 
بازشدن باب همکاری های بین المللی در عرصه هایی 
همچون تأسیس نیروگاه های هسته ای، رآکتورهای 
تحقیقاتی، تولید سوخت، تحقیق و توسعه پیشرفته، 
گداخت هسته ای، پزشکی هسته ای، ایمنی هسته ای، 
آب شیرین کن و محافظت از محیط  زیست اشاره کرد.

     همزمان با این رویداد، دستاوردهایی در حوزه های 
سیاسی، حقوقی و اقتصادی نیز محقق گردید، از 
جمله لغو شش قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل 
متحد و دوازده قطعنامه و پنج تصمیم شورای حکام 
آژانس بین المللی انرژی اتمی که علیه ایران صادر 
شده بودند. همچنین رفع تحریم های اقتصادی و 
مالی در حوزه های گوناگون همچون نقل وانتقاالت 
مالی، فعالیت های بانکی، سرمایه گذاری، خدمات بیمه، 
اعتبارات صادراتی، نفت، گاز، پتروشیمی، حمل ونقل، 
بنادر، تجارت طال و سایر فلزات و آزادشدن دارایی های 
مسدودشده مربوط به تحریم های هسته ای ایران. 
نتیجه کلی این دستاوردها هم امکان حضور مجدد 

در اقتصاد جهانی و استفاده از بازارهای صادراتی و 
دسترسی به منابع مالی بین المللی برای سرمایه گذاری 
و ایجاد اشتغال و افزایش تولید ملی و تأمین رشد 

اقتصادی مطلوب است.
بدیهی است که این دستاوردها و پیامدهای مستقیم 
یا غیرمستقم آنها، اثر قابل توجهی در بهبود نسبی         
شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورمان خواهند 
داشت و فعاالن حوزه های فنی و مهندسی در بخش 
خصوصی کشور نیز به سهم خود از این امر استقبال 
دیپلماتیک  پروژه  این  اندرکاران  دست  از  و  نموده 
سپاسگزاری می نمایند، ولی عقل سلیم حکم می کند 
که در این زمینه نیز دچار افراط و تفریط نشویم و از 
ساده اندیشی و سطحی نگری بپرهیزیم. واقعیت این 
است که "برنامه جامع اقدام مشترک" یا "برجام"، نه 
یک چراغ جادوست و نه عصای اعجازآمیز حضرت 
موسی علیه السالم. این توافقنامه که برخی از فعاالن 
حوزه سیاست و تبلیغات می کوشند تا اجرایی شدنش 
را به عنوان یک نقطه عطف تاریخی معرفی کنند و 
در شرایط نااطمینانی فعلی، موجبات امیدواری نسبی 
جامعه را نیز فراهم آورده است، اگر گرفتار بالیی غیبی 
نشود و به بازدهی نهایی برسد، تنها یک آتش بس 
شکننده است، فرصتی برای خروج از تله تحریم و 
دورشدن از تیررس حوادث پیرامونی جهت مدیریت 
تالش          از  ای  تازه  دور  آغاز  و  سیاسی  های  تنش 

بی وقفه برای اصالح ساختارها و رفتارها، فرصتی برای    
به خودآمدن، اندیشیدن و جستجوی راه های صحیح و 
پایدار به منظور کاهش مشکالت هزارتویی که چندان 
ربطی هم به خصم خارجی ندارند، فرصتی برای ویران 
کردن بسترهای اجتماعی آغشته به مناسبات رانتی و 
تجدید نظر در بنیان های ناکارآ و ساختارهای ناسالم و 
مفسده انگیز و شکل دهی نهادهاي اجتماعي،  حقوقی، 
سیاسي و اقتصادي مبتنی بر مشارکت همگاني و خرد 
جمعی در سطح استانداردهای بین المللی، از جمله 
اصالح نظام مدیریت، افزایش ضریب امنیت قضایی 
و اقتصادی، تأسیس بازارهاي رقابتي ضد انحصار،  
گشودن راه برای حضور موثر بخش خصوصی در 
اقتصاد، تقویت شایسته ساالری و پذیرفتن معیارهای 
حاکمیت مطلوب و سایر اقدامات تصحیحی و ترمیمی 

اساسی که سخت مورد نیاز اند. 
با وجود این، باید قدر همین فرصت کوتاه ناشی از 
موفقیت "برجام" را نیز بدانیم و از دستاوردهای آن 
استفاده کنیم. به قول زیگموند فروید، عصب شناس 
معروف اتریشی که بیشتر به عنوان پدر علم روانکاوی 
شناخته می شود، اگر نمی توانیم همه رنج ها را از بین 
ببریم، ولی می توانیم برخی از آنها را از بین ببریم و 
برخی دیگر را آرامش بخشیم. داستان "برجام" هم 
موهبتی است در همین حدود و از همین زاویه باید 

به آن نگاه کرد.
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آینده صنعت احداث در شرایط پساتحریم

بررسی چالش های شرکت های ایرانی در رقابت با شرکت های خارجی و 
ارایه راهکارهای مناسب برای حضور حداکثری آن ها در پروژه ها

گزارش بخش دوم میزگرد ویژه: 

فراهم شدن مقدمات برای توافق نهایی ایران با کشورهای 1+5 که یک 
نقطه عطف قابل مالحظه در تاریخ معاصر بشمار می رود، امید به تغییر مناسبات       
بین المللی و بهبود فضای تعامل با کشورهای مختلف را افزایش داد و به موازات 
آن، بحث در مورد مدیریت بهینه کشور در دوران پساتحریم در مرکز توجه 
فعاالن صنعت  میان،  این  در  قرار گرفت.  اقتصادی  فعاالن  و  صاحبنظران 
احداث نیز که طی سالیان گذشته به کّرات مزه تلخ سیاست گذاری های غلط 
را چشیده اند، با امیدی بیمناک به آینده می نگرند، به فرصت های پیش رو و 
همچنین به تهدیدهایی که گام به گام به دنبال فرصت های مزبور خواهند 
آمد. آنان به زمانی می اندیشند که آخرین گام ها در راه اجرایی شدن  برجام  
برداشته شده و با رفع رسمی تحریم ها، درهای کشور گشوده شده و شرکت های 
خارجی برای سرمایه گذاری، مشارکت و همکاری در اجرای پروژه های داخلی 
از راه رسیده اند. در آن هنگامه حضور برای پیروزی بی قید و شرط و در آن 
عرصه رقابت برای به  دست آوردن سهم بیشتری از بازارهای داخلی و منطقه ای، 
شرکت های ایرانی رنجور و آزرده از آسیب های سالیان گذشته چه حال و روزی 

دارند و از چه جایگاهی می توانند برخوردار شوند؟ 

پیداکردن پاسخی صحیح و دقیق برای این پرسش، انگیزه اصلی برگزاری 
میزگردی بود با حضور دکتر داود هرمیداس باوند، استاد برجستۀ حقوق بین الملل 
و روابط بین الملل- مهندس محمدمهدی نصرالهی، عضو هیأت مدیره سندیکای 
شرکت های تأسیساتی و صنعتی ایران- مهندس احمد خرم، وزیر راه و ترابری 
دولت اصالحات و از مدیران فعلی صنعت احداث و سرانجام، مهندس محمد 
امیرزاده، عضو هیأت مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران.

مباحث این میزگرد که توسط آقای محمد حسین دانایی، سردبیر مجله توسعه 
اداره شد، شامل دو بخش بود: در بخش اول، در مورد تأثیر تصمیم ها و رفتارهای 
سیاسی بر اقتصاد کشور و تأثیر سوء تحریم ها به طور خاص بر پروژه های صنعت 
نفت و همچنین در مورد ضرورت اصالح نگرش نسبت به تعامل با جهان صحبت 
شد و در بخش دوم نیز چالش های شرکت های ایرانی در رقابت با شرکت های 
افزایش  راهکارهای  به بحث گذاشته شد و سپس  داخل کشور  در  خارجی 

رقابت پذیری شرکت های صنعت احداث ارایه گردید.
گزارش بخش اول این میزگرد را در شماره قبل مالحظه فرموده اید و اینک 

توجه شما را به گزیده ای از مباحث بخش دوم این میزگرد جلب می کنیم.

منیژه  فرهنگی

ویژه
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می کنند و با اجابت درخواست های اولیه متوقف 
مطرح  را  دیگری  خواسته های  بلکه  نمی شوند، 
می کنند، آنچنانکه طرف مقابل، خود را در شرایط 
Suppressive می بیند، یعنی در شرایطی که غیر 

از نوعی تسلیم، چاره ای ندارد. وی در ادامه افزود: 
طرف های مذاکره با ایران، در ازای لغو تحریم ها، 
خواستار 10 تا 15 سال کنترل و نظارت دایم بر 
تأسیسات هسته ای ایران هستند و در عین حال، 
تعهدات  ایفای  با  رابطه  در  که  می کنند  سعی 
خودشان که برداشتن تحریم هاست )به خصوص 
لغو تحریم هایی که نیازمند موافقت کنگره است( 
ایستادگی کنند. البته همۀ اینها به فضای سیاسی 
وقت بستگی دارد که مطالبات غربی ها در مذاکرات 

مشدده باشد یا مخففه؟
     دکتر باوند در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه 
آیا می توان دستیابی به این توافق را به مثابۀ یک 
تجدید نظر اساسی در اهداف و سیاست های کالن 
نظام جمهوری اسالمی ایران تلقی نمود یا خیر؟ 
گفت: در صورت واقع نگری و اتکاداشتن به خرد 
سیاسی، تغییر در اهداف و رویکردها، ضروری و به 
نفع خود نظام است، اما واقعیت آن است که هنوز 
ساختار دولت و حاکمیت در ایران تغییر نکرده است، 
یعنی کسانی که زمام امور اقتصادی و مالی را در 
دست دارند، نگرششان همان نگرش سابق است. 
از طرف دیگر، بخش خصوصی واقعی به معنای 
ندارد،  وجود  ما  کشور  در  هم   Private Sector

یعنی آنچه به عنوان بخش خصوصی در ایران 
وجود دارد، درواقع، یک بخش شبه خصوصی- 
زمان  تا  خصوص  به  بنابراین،  است.  شبه دولتی 
تشکیل مجلس بعدی و مشخص شدن ترکیب آن، 
نمی توان تغییری اساسی را در رویکردهای نظام 

سیاسی کشور مشاهده کرد.  

آثار مثبت توافق هسته ای
دکتر باوند در ادامه سخنانش در خصوص آثار 
مثبت توافق هسته ای گفت: بدیهی است که در 
صورت حصول به توافق نهایی، دست دولت تا 
باز و صدایش رساتر می شود و اگر در  حدودی 
مسایل داخلی پاسخ مثبتی دریافت نکند، آنوقت 

بخش،  این  ابتدای  در  توسعه  مجله  سردبیر 
خاطرنشان ساخت که در بخش اول میزگرد، در 
بارۀ کم وکیف اثرگذاری تحریم ها و ضرورت خروج 
فوری از این وضعیت صحبت شد و به این نتیجه 
رسیدیم که از یک طرف، ادامۀ وضعیت تحریم، 
پیامدهای بسیار ناگوار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی 
خواهد داشت؛ از طرف دیگر، رفع تحریم های غرب 
علیه ایران، کشورمان را در موقعیت ممتازی قرار 
می دهد و اقتصاد ایران را با فرصت های جدیدی 
روبرو خواهد ساخت. آقای دانایی سپس از دکتر 
باوند پرسید: آیا منافع و دستاوردهای احتمالی مزبور 
برای ایران رایگان است یا مابه ازایی هم خواهد 
داشت؟ برای بسته شدن پروندۀ تحریم ها و نجات از 
این بن بست، چه امتیازی باید بدهیم؟ آیا دستیابی 
به این توافق، به مثابۀ تغییر بنیادین و تجدید نظر 
معنای  به  و  استراتژیک  رویکردهای  در  اساسی 
آغاز یک دوره تاریخی تازه برای نظام جمهوری 
اسالمی ایران است، یا یک رویداد سیاسی مقطعی؟ 
و به طور خاص، چه چیزهایی در زمینۀ رابطۀ دولت 
برای  آیا فضای کار  تغییر خواهد کرد؟  با مردم 
فعاالن بخش خصوصی باز خواهد شد، یا همچنان 
با انحصارطلبی های رایج بنگاه های اقتصادی دولتی 

روبرو خواهند بود؟

خواسته های پایان ناپذیر غرب
دکتر داود هرمیداس باوند در جواب این سوال 
که ایران در برابر توافق با غرب چه مابه ازایی باید 
بدهد؟ اظهار داشت که غربی ها با وجود دارابودن 
وجوه مثبت به عنوان عناصر تشکیل دهنده دنیای 
آزاد و... در رویارویی با جوامعی مانند ایران که در 
حالت انفعالی قرار می گیرند، معمواًل زیاده خواهی 

آقای محمد حسین دانایی: آیا 

دستیابی به توافق با گروه موسوم 

به 1+5، به مثابۀ تغییر بنیادین و 

تجدید نظر اساسی در رویکردهای 

استراتژیک و به معنای آغاز یک دوره 

تاریخی تازه برای نظام جمهوری 

اسالمی ایران است، یا یک رویداد 

سیاسی مقطعی؟

دکتر داود هرمیداس باوند: 

آنچه به عنوان بخش خصوصی

 در ایران وجود دارد، 

درواقع، یک بخش شبه خصوصی- 

شبه دولتی

 است.
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البته  با قاطعیت بیشتری برخورد کند.  می تواند 
هم  دولت  مقابل  طرف های  کوتاه مدت،  در 
سعی می کنند که فضای داخلی را تنگ تر کنند 
تا پندار موفقیت دولت ایجاد نشود، ولی پس از 
گذشت مدت کوتاهی، آثار و تبعات مثبت توافق 
ظاهر می شود. ضمناً صدای طرفداران تغییرات 
مسالمت آمیز هم رساتر می شود. عالوه بر اینها، 
واکنش بین المللی هم تا حدودی متفاوت از قبل 
خواهد بود و  کشورهای همسایه مخالف ایران، 
مانند عربستان سعودی و دیگران هم وقتی با این 
واقعیت روبرو شوند، سعی می کنند سیاستشان را 
در قبال ایران تغییر بدهند، به خصوص اگر توافق 
هسته ای ایران با 1+5 به بهبود نسبی رابطۀ ایران 
و آمریکا منجر بشود، تأثیر ویژه ای بر بهبود روابط 
ایران با کشورهای منطقه خواهد داشت، چون 
سابقه نشان داده است که هرچه رابطه ایران با 
کشورهای فرامنطقه ای تیره تر باشد، کشورهای 
صدای  اینکه  ضمن  می شوند،  جسورتر  منطقه 
عربستان  و  رساتر می شود  اوپک هم  در  ایران 
به  نفت  قیمت  کاهش  که  شد  خواهد  متوجه 

عنوان ابزار فشار بر ایران موثر نبوده است.
این استاد روابط بین الملل در ادامه سخنانش، 
سهولت جذب سرمایه  و تکنولوژی خارجی برای 
اجرای پروژه های زیربنایی را از دیگر آثار مثبت 
حصول توافق نهایی ایران با غرب دانست و در 
شرکت های  که  ساخت  خاطرنشان  حال،  عین 
خارجی، عمدتاً برای فعالیت در حوزۀ انرژی وارد 
کشور خواهند شد و به علت شرایط انفعالی ایران، 
قبل  به  نسبت  بیشتری  منافع  دنبال کسب  به 
می باشند. وی سپس افزود: مکتب اتریشی معتقد 
عنصر  اقتصادی،  نامساعد  شرایط  در  که  است 
روانی می تواند نقش تشدیدکننده داشته باشد. لذا 
پس از توافق، ارزش دالر پایین تر می آید و از نظر 
روانی، وضعیت ارزش پول ایران مساعدتر می شود 
و انتظار این است که گذشته از جذب سرمایه های 
خارجی، در ساختار داخلی هم تجدید نظر نسبی 
صورت بگیرد و جامعه از حالت اقتصاد رانتیر داللی 
و واسطه گری تا حدودی خارج بشود و فضا برای 

فعالیت های تولیدی اشتغال زا مساعدتر بشود. 

رفع  با  کشور  مشکالت  کور  گرۀ  آیا 
تحریم ها باز می شود؟

در این بخش از مباحث میزگرد، آقای دانایی 
تردید نیست که  ضمن طرح یک سوال گفت: 
و  جامعه،  فعلی  مشکالت  از  عمده ای  بخش 
به  مربوط  تحریم ها،  از  ناشی  مشکالت  حتی 
ناصحیح  سیاستگذاری های  و  مدیریت  ضعف 
یا  وجود  علیرغم  که  دولت هایی  دولت هاست، 
بنیادی  مشکالت  می توانسته اند  تحریم،  عدم 
کشور در زمینه های اقتصادی و اجتماعی را حل 
کنند، ولی نکرده اند. حال چگونه می توانیم امیدوار 
بحران هسته ای،  رفع  با  فعلی  دولت  که  باشیم 
بتواند مشکالت مزبور را حل کند؟ این واقعیت، 
برخی اذهان را متوجه این امر می کند که شاید 
برای  است  تحریم، سرپوشی  مسألۀ  بزرگنمایی 
پنهان کردن ناکارآمدی دولت ها در مدیریت قابل 
قبول امور جامعه. حال آیا واقع بینانه است که به این 
تصور واهی دل خوش کنیم و امیدوار باشیم که 
در صورت حصول توافق نهایی و  برطرف شدن 
جامعۀ  بنیادی  و  تحریم ها، مشکالت ساختاری 

ایران هم حل و فصل خواهند شد؟ 
وی سپس افزود: به عالوه، می خواهیم ببینیم 
که چالش های بخش خصوصی ایران پس از رفع 
تحریم ها دقیقاً چیست و در آن شرایط ، چه تهدیدها 
یا حتی چه فرصت هایی متوجه جامعۀ ایرانی و به 
فعاالن  و  بخش خصوصی  متوجه  خاص،  طور 
اقتصادی صنعت احداث می باشد و این گروه در چه 
فضایی می توانند کسب و کارشان را مدیریت کنند؟ 

طبقۀ  اقتصادی جدید
در این بخش از میزگرد، مهندس احمد خرم 
ضمن ارایه تحلیل در باره علل و عواقب تحریم 
ایران گفت: به نظر من، قبل از دولت نهم، اراده ای 
برای ایجاد یک طبقۀ اقتصادی جدید که پشتیبان 
باشد، شکل گرفت. به همین منظور،  حاکمیت 
اول دولت نهم، سازمان مدیریت و  در چند ماه 
برنامه ریزی منحل شد تا هیچکس متوجه نشود 
که چه اتفاقاتی در حال وقوع است و بعد کار به 
جایی رسید که یک سری عناصر با گرفتن امتیازات 

سابقه نشان داده است که هرچه 

رابطه ایران با کشورهای فرامنطقه ای 

تیره تر باشد، کشورهای منطقه 

جسورتر می شوند.

شرکت های خارجی، عمدتاً برای 

فعالیت در حوزۀ انرژی وارد کشور 

خواهند شد و به علت شرایط انفعالی 

ایران، به دنبال کسب منافع بیشتری 

نسبت به قبل می باشند.
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و رانت های مختلف و با چنگ زدن به بیت المال، در 
طبقۀ اقتصادی نوظهور جای گرفتند. وی سپس 
وجود بیش از 100 پروندۀ مشابه اختالس سه-

هزار میلیارد تومانی در بازرسی کل کشور )به نقل از 
مصاحبه رییس سابق سازمان بازرسی کل کشور( 
را یکی از نشانه های شکل گیری طبقۀ اقتصادی 
جدید حامی حاکمیت ذکر کرد و در ادامه اظهار  
عده ای یک شبه  شد  باعث  که  اتفاقاتی  داشت: 
میلیاردر شوند، بی برنامه نبود، بلکه از پیش طراحی 
شده بود، یعنی استراتژی دولت  نهم در مذاکرات 
هسته ای با اروپا، فراهم کردن شرایط برای تحریم 
ایران بود که منجر به ارجاع پروندۀ ایران به شورای 
امنیت و صدور قطعنامه های تحریم ایران شد و 
نابسامانی های اقتصادی  در داخل کشور هم به 
دامن  زده شد تا طبقۀ جدید اقتصادی بتواند کارش 
را انجام بدهد. وی سپس گفت: افراد این طبقه 
نه تنها پول و دارایی مردم، بلکه درآمد نفت کشور 
را هم تصاحب کردند، چنانکه بنا به اعالم دکتر 
جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، 118 میلیارد 
دالر درآمد فروش نفت در سال 1390، اساساً وارد 

مملکت نشده است! 
مهندس خرم در ادامه سخنانش، طالیی ترین دوران 
درآمد نفتی ایران را در دوره زمامداری دولت های نهم 
و دهم ذکر کرد و خاطرنشان ساخت که تصاحب 
800 میلیارد دالر درآمد حاصل از صادرات نفت 
خام و فرآورده های نفت و گاز و پتروشیمی توسط 
طبقۀ اقتصادی جدید در دولت های نهم و دهم، 
در حالی صورت گرفت که کشور به شدت نیازمند 
اجرای طرح های زیربنایی بود، یعنی با اختصاص 
10 میلیارد دالر در هشت سال می شد کل شبکۀ 
اتوبانی کشور را ساخت و با 10 میلیارد دالر دیگر در 
هشت سال، کل شبکۀ راه آهن ایران )هفت- هشت 
هزار کیلومتر( ساخته می شد و کل فرودگاه های 
بین المللی و بنادر کشور هم با 20 میلیارد دالر 
ساخته و تجهیز می شدند. بنابراین، با محاسبۀ این 
ارقام می توان دریافت که چه ضربه ای به مملکت 
وارد شده و کارهای عمرانی کشور حداقل 20 سال 

عقب افتاده است.
     وزیر راه و ترابری دولت اصالحات در بخش 

در  سوءمدیریت  دیگر  بار  سخنانش،  از  دیگری 
دولت های نهم و دهم را عامل وضع تحریم های 
آمریکا،  یکجانبۀ  تحریم های  و  امنیت  شورای 
اتحادیۀ اروپا، ژاپن، کره، کانادا و استرالیا ذکر کرد 
که مجموعاً فشار سنگینی را بر ایران وارد آوردند. 
وی سپس ادامه تحریم  ها، به خصوص در شرایط 
کاهش قیمت نفت و محدودیت های فروش نفت 
ایران را مصیبت بار دانست و افزود: در توافق نامه ای 
که امضا خواهد شد، برداشتن تحریم ها به صورت 
یکجا ذکر می شود، ولی به نظر می رسد که در 
طرح اجرایی، این کار به مرور انجام شود، ضمن 
اینکه ما هم آماده برداشته شدن یکبارۀ تحریم ها 
بدون  هجوم  با  صورت،  آن  در  چون  نیستیم، 
کنترل سرمایه گذاران و فاینانسرهای خارجی روبرو 
می شویم که از همین حاال مذاکراتشان را شروع 
کرده اند و دست نگهداشته اند تا زمان اعالم توافق 

نهایی و برنامه اجرایی رفع تحریم ها.

پیامدهای اقتصادی لغو تحریم ها
در ادامه مباحث، آقای دانایی ضمن برشماری 
پیامدهای مالی لغو تحریم ها اظهار داشت: گرچه 
ارزی      ذخایر  میزان  درباره  اعالم شده  آمارهای 
بلوکه شده و مقادیر قابل استفاده از آنها متغیر است، 
ولی به هرحال، پس از توافق های مزبور، مبالغی از 
پول های بلوکه شدۀ ایران آزاد می شود و می تواند تا 
حدودی برای رفع تنگنای مالی دولت و یا برای 
پرداخت بدهی های قبلی مورد استفاده قرار گیرد. 
آقای دانایی در ادامه گفت: دومین اثر اقتصادی 
مورد انتظار از لغو تحریم ها، افزایش توان تولید نفت 
است، به نحوی که در یک مدت معقول به توان 
تولید چهار میلیون بشکه در روز برسیم. این امر هم 
قطعاً به تقویت منابع ارزی کشور کمک می کند. 
وی سپس به سومین تأثیر رفع تحریم ها اشاره 
کرد و گفت: بازشدن مسیر سرمایه گذاری خارجی 
در بخش نفت، گاز، خودرو، صنعت گردشگری و 
سایر بخش های دارای مزیت های نسبی هم آثار 
قابل توجهی بر متغیرهای اقتصادی خواهند داشت. 
بدیهی است که این پیامدها برای بخش خصوصی 
هم مفیدند و فرصت های تازه ای را برای آنان ایجاد 

مهندس احمد خرم: ما هم آماده 

برداشته شدن یکبارۀ

 تحریم ها نیستیم، چون در آن 

صورت، با هجوم بدون کنترل 

سرمایه گذاران و فاینانسرهای 

خارجی روبرو می شویم.
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مهندس محمدمهدی نصرالهی: 

واقعیت آن است که با لغو تحریم ها، 

همه مسایل ما حل نمی شوند،

 بلکه مشکالت کشور باید به درستی 

مدیریت شوند، زیرا در غیر این 

صورت، با بحران های جدیدی

 روبرو خواهیم شد.

می کنند، ولی از طرف دیگر، به نظر می رسد که 
تهدیدهایی را هم به دنبال خواهند داشت. به عنوان 
مثال، ورود رقبای خارجی، احتمااًل فضای کسب و 
کار را برای فعاالن بخش خصوصی تنگ تر خواهد 
کرد. وی در ادامه افزود: آخرین پیامد پیش بینی شده 
در  ایران  محدودیت های  رفع  هم  راستا  این  در 
مبادالت مالی و امکان استفاده سیستم بانکی کشور 
از نظام سوییفت است که آنهم برای بهبود مناسبات 
مالی و مااًل برای رونق اقتصادی کشور و فضای 

کسب و کار اهمیت زیادی دارد.
سردبیر فصلنامه توسعه سپس از مهندس نصرالهی 

خواست که نظرش را در این زمینه ها بیان کند.

ایجاد اتاق فکر اندیشمندان اقتصادی
مهندس نصرالهی در این بخش از میزگرد گفت: 
محدودیت های ناشی از تحریم ها، مانند عدم امکان 
استفاده از سوییفت، مشکالت اساسی برای مبادالت 
ما با خارج از کشور ایجاد کرده است. لذا اگر قرار باشد 
که در آینده هم نتوانیم LC باز کنیم و یا ارز جابجا 
کنیم، واردات و صادرات نخواهیم داشت و یکی از 
بزرگترین معضالت فعلی ما هم همین است. وی در 
ادامه افزود: در صورت رفع تحریم ها، تازه در ابتدای 
راه تالش برای رفع مشکالت اقتصادی کشور قرار 

می گیریم.
این عضو هیأت مدیره سندیکا سپس با تأکید بر 
عدم آمادگی شرایط داخلی برای برداشته شدن یکبارۀ 
تحریم ها گفت: واقعیت آن است که با لغو تحریم ها، 
همه مسایل ما حل نمی شوند، بلکه مشکالت کشور 
این  غیر  در  زیرا  شوند،  مدیریت  درستی  به  باید 
صورت، با بحران های جدیدی روبرو خواهیم شد. لذا 
باید با بسترسازی و به روزکردن شرایط اقتصادی مان، 
آمادۀ ورود به دوران پس از لغو تحریم ها بشویم و 
در این مسیر، تیم اقتصادی دولت می تواند از آرای 
و  مدنی  نهادهای  بخش خصوصی،  صاحبنظران 

نهادهای صنفی هم استفاده کند.

اجرای  برای  ایران  اقتصاد  ظرفیت های 
پروژه های داخلی 

در این بخش از مباحث میزگرد، آقای دانایی به نقل 

از گزارش های غیررسمی و اظهارنظرهای مسووالن 
که در رسانه ها منعکس شده است، برآورد حجم 
اعتباری پروژه های وزارتخانه های مختلف را  که 
در شرایط پس از رفع تحریم ، محتاج سرمایه گذاری 

هستند، به شرح زیر ارایه کرد:
1( وزارت راه و شهرسازی: 90 میلیارد دالر .

2( وزارت صنعت، معدن و تجارت: 55 میلیارد دالر .
3( وزارت نیرو: 60 میلیارد دالر .

4( وزارت جهاد کشاورزی: 20 میلیارد دالر .
جمع  حاصل  گفت:  سخنانش  ادامه  در  وی 
غیرنفتی  بخش  به  مربوط  که  مذکور  پروژه های 
است، بالغ بر 220 میلیارد دالر می شود و اگر صدها 
میلیارد دالر پروژه های بخش نفت و گاز و پتروشیمی 
را هم به آنها اضافه کنیم، آنوقت به رقم بسیار بزرگی 
می رسیم که نشانه وجود ظرفیت های عظیم برای 
قبول سرمایه گذاری و اشتغال شرکت های خارجی 
در پروژه های عمرانی مختلف است. وی سپس از 
مهندس خرم خواست که در این مورد اظهار نظر کند 
و بدین سوال پاسخ دهد که آیا ظرفیت های اجرایی 
مناسب و الزم برای آغاز چنین حجم عظیمی از 

پروژه ها در نهادهای دولتی ایران وجود دارد یا خیر؟
 

عوامل افزایش قیمت پروژه های زیربنایی 
و هدررفت منابع ملی

اظهار  مزبور  برآوردهای  مورد  در  مهندس خرم 
شهرسازی  و  راه  وزارت  پروژه های  که  داشت 
شامل احداث حدود 10هزار کیلومتر اتوبان و حدود 
12هزار کیلومتر راه آهن و تجهیز سیستم ناوبری 
روز  تکنولوژی  با   بین المللی کشور  فرودگاه  هفت 
است. لذا 90 میلیارد دالر برای اجرای این پروژه ها، 
رقم بسیار باالیی است و به احتمال زیاد، اینگونه 
واسطه های  و  دالالن  سهم  احتساب  با  برآوردها 
به سرمایه گذاران و شرکت های  واگذاری پروژه ها 
تبانی  سپس  وی  است.  گرفته  صورت  خارجی 
دالالن داخلی با سرمایه گذاران خارجی را یکی از 
دالیل افزایش قیمت پروژه ها ذکر کرد و ضمن بیان 
نمونه ای در این مورد گفت: در سال 1383 ما پروژۀ 
قطار سریع السیر تهران- اصفهان به مسافت 370 
کیلومتر را که از ایستگاه متروی مرقد امام )ره( شروع 
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می شد و در ایستگاه متروی شمالی اصفهان خاتمه 
می یافت، مطالعه و برآورد کردیم که اجرای آن با 
تمام تجهیزات موردنیاز، 1/5 میلیارد دالر هزینه دارد. 
اگرچه اجرای این پروژه را آغاز کردیم، ولی ادامه کار 
متوقف شد تا آنکه چندی پیش، یک شرکت چینی 
فقط برای اجرای بخشی از این خط آهن، یعنی از 
تهران تا قم، 4/7 میلیارد یورو قیمت داده و پس از 
اعتراض برخی از افراد مطلع، معلوم شده است که 
حدود 2/5 میلیارد دالر از این رقم اضافه دریافت 
واگذاری  در  دخیل  داخلی  دالالن  عاید  چینی ها، 

پروژه به شرکت چینی می شود! 
را  حاکمیتی  شرکت های  سپس  خرم  مهندس 
پروژه ها  قیمت  افزایش  بر  تأثیرگذار  دیگر  عامل 
ذکر کرد و اظهار داشت که شرکت های حاکمیتی، 
با اتکا به قدرتشان، پروژه ها را می گیرند و آنها را به 
دو تا پنج برابر قیمت واقعی تمام می کنند. به عنوان  
مثال، در سال 82، ما هر کیلومتر راه آهن در دشت 
را با حدود 200 میلیون تومان ساختیم، اما در سال 
92، وزارت راه و شهرسازی برای احداث هر کیلومتر 
راه آهن در دشت، 3/5 میلیارد تومان به یک شرکت 
حاکمیتی پرداخت کرده است! یعنی 12 برابر قیمت 
سال 82، درحالی که با درنظرگرفتن میزان تورم 
در ظرف 10 سال، این رقم باید سه برابر می شد، 
نه 12 برابر. وزیر راه و ترابری دولت اصالحات در 
ادامه به ذکر نمونۀ دیگری از حیف و میل منابع 
ملی توسط شرکت های حاکمیتی پرداخت و گفت: 
مدیرعامل یک شرکت پیمانکاری خصوصی که در 
مناقصه محدود طبقۀ دوم بزرگراه صدر به مسافت 
10 کیلومتر شرکت کرده بود، به من گفت که برای 
اجرای هر کیلومتر این پروژه که زمان اجرای آن 
یک سال ونیم بود، 30 میلیارد تومان و در صورت 
بروز تورم افسارگسیخته، 35 میلیارد تومان پیشنهاد 
این  با  پروژه  اجرای  و در صورت  بود  داده  قیمت 
شرایط، 15 درصد سود عاید شرکت مزبور می شد، 
اما این پروژه توسط شهرداری به قرارگاه خاتم االنبیا 
داده شد به قیمت هر کیلومتر 180 میلیارد تومان! 
ضمن آنکه شهردار تهران این پروژه را با یک هیأت 
ژوری مرکب از بهترین متخصصان و کارشناسان 
و مدیران حمل ونقل کشور در میان گذاشت و 70 

درصد اعضای این هیأت، رأی منفی به اجرای این 
پروژه دادند و 15 روز پس از آن هم تعداد مخالفان به 
85 درصد رسید، ولی بازهم بدون توجه به نظریات 

کارشناسی، اجرای پروژه شروع شد!

راهکار انتقال دانش و تکنولوژی روز 
مهندس خرم در بخش دیگری از سخنانش، با 
تأکید بر لزوم تجهیز شرکت های ایرانی به دانش 
دنیا گفت: در دهۀ 40 شمسی،  و تکنولوژی روز 
پیمانکار  مناسب  و  مشاور  شرکت های  چون 
لذا  برای اجرای پروژه ها در کشور وجود نداشتند، 
شرکت های خارجی به مناقصات دعوت می شدند و 
شرکت  خارجی  برندۀ مناقصه هم ملزم به تشکیل 
جوینت ونچر با شرکت های داخلی بود و چون شرکت  
شرکت های  لذا  نداشت،  وجود  ایران  در  قوی ای 
خارجی توسط فارغ التحصیالن دانشگاه های داخل 
و خارج از کشور، شرکت تأسیس می کردند و بعد 
با آنها جوینت می شدند. در دهۀ 50، دولت مناقصات 
داخلی برگزارمی کرد و شرکت داخلی برندۀ مناقصه، 
برای اجرای پروژه، ملزم به پیداکردن شریک خارجی 
بود. به این ترتیب، در طی دو دهه، تعداد زیادی 
مشاور و پیمانکار زبده در کشور تربیت شدند. امروز 
هم برای جبران عقب ماندگی شرکت های داخلی از 
دانش و فناوری روز دنیا، باید همین کار را بکنیم، 
چون بهترین راه برای انتقال دانش و تکنولوژی و 
ماشین آالت جدید و افزایش کیفیت و صرفه جویی در 
هزینه  اجرا، مشارکت با صاحبان دانش و تکنولوژی 

روز دنیا در اجرای پروژه هاست.  

اجرای پروژه طبقه دوم بزرگراه 

صدر توسط شهرداری به قرارگاه 

خاتم االنبیا داده شد به قیمت هر 

کیلومتر 180 میلیارد تومان!
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اهمیت  بر  تأکید  نیز ضمن  نصرالهی  مهندس 
مشارکت با شرکت های خارجی به منظور انتقال دانش 
و تکنولوژی جدید، به ذکر یکی از خاطرات خود در این 
زمینه پرداخت و گفت: در دهۀ 40 و 50، تعداد زیادی 
شرکت مهندس مشاور ایرانی از همین طریق تشکیل 
شدند. به عنوان نمونه، شرکت مهندس مشاور ایرندکو 
توسط مهندس اتحادیه و تعدادی از بازنشستگان 
شرکت نفت تأسیس شد که صاحب 51 درصد سهام 
شرکت بودند و 49 درصد سهام آن هم متعلق به یک 
شرکت انگلیسی بود و به همین علت، شرکت نفت 
به شرکت ایرندکو پروژه می داد. من هم حدود یک 
سال در این شرکت کار کردم و در این مدت، چیزهای 

زیادی یاد گرفتم.

به  دولت  پاسخگویی  عدم  پیامدهای 
انتظارات مردم 

از  گفت:  دانایی  آقای  نشست،  این  ادامۀ  در 
مجموعه مباحث مطرح شده چنین استنباط می شود 
که ماجرای رفع تحریم ها هم مانند ماجرای وضع 
است  چندالیه  حساب شدۀ  برنامه  یک  تحریم ها، 
که اکثریت جامعه فقط الیۀ بیرونی آن را می بیند. 
است  آن  از  حاکی  امر  ظاهر  یا  بیرونی  این الیۀ 
که در صورت رفع تحریم ها، موفقیت های سیاسی 
و اقتصادی وسیعی نصیب ایران خواهد شد، ولی 
آیا واقع امر هم چنین است؟ به همین دلیل، یک 
آدم خوش ذوق برای وصف این شرایط، از مضمون 
دیباچۀ گلستان سعدی استفاده کرده و گفته است: 
رفع تحریم ها، فقط ُمِمد حیات است برای بعضی از 

ایرانیان  و نه ُمفّرح ذات برای همه ایرانیان! 
وی سپس از دکتر باوند سوال کرد که اگر برنامه 

رفع تحریم ها به اهداف تبلیغاتی مورد بحث نینجامد 
و به انتظارات تقویت شده جامعه پاسخ مناسبی داده 
نشود، آنوقت از لحاظ گسست اعتماد میان حاکمیت و 
مردم و تضعیف مضاعف سرمایه های اجتماعی، باید 
در انتظار چه پیامدهای سیاسی و اجتماعی ای باشیم؟ 

و  فساد  برابر  در  دولت  ایستادگی  لزوم 
زدوبندهای اقتصادی

دکتر باوند ضمن تأکید بر پیامدهای اجتماعی 
با  توافق  اهداف  به  دستیابی  عدم  از  ناشی  سوء 
قدرت های جهانی، به زمینه های بحران خیز داخلی 
اشاره کرد و گفت: متأسفانه ساختار جامعۀ ما، دچار 
به  باال شروع می شود و  از  فساد مزمن است که 
قاعدۀ هرم اجتماعی تسری می یابد و این مشکل 
ساختاری در کوتاه مدت حل شدنی نیست. البته یک 
دولت پاکدامن می تواند تا حدودی در مقابل فساد و 
اختالس و زدوبندهای اقتصادی ایستادگی کند، ولی 
در کشور ما، مسووالن معمواًل اسیر پست و مقام 
هستند و می خواهند تا پایان دورۀ قانونی بر سر کار 
باقی بمانند و لذا حاضر به ایستادگی در مقابل فساد و 
یا حتی تهدید به استعفا نیستند و در نتیجه، سرنوشت 
دولت اصالحات را پیدا می کنند که به گفتۀ خودشان، 
رییسش تنها یک تدارکاتچی بود، در حالی که اگر از 
روز اول اعالم می کرد که مطابق قانون اساسی، خود 
را موظف به پاسخگویی به مجلس، مردم و تاریخ 
می داند و با فساد و اختالس مقابله  می کرد، آنوقت 

سرنوشت کشور چیز دیگری می شد.
در  گفت:  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  وی 
حال حاضر، مهمترین مسألۀ کشور، دورشدن از لبۀ 
پرتگاه و ترمیم روابط بین المللی متشنج است و پس 
از آن، الزم است که ساختار مجلس آتی تغییر کند 
تا بتواند تصمیم گیری کند و از طریق همکاری با 
دولت منتخب مردم، با مافیای اقتصادی مبارزه کند 
و شرایط مساعدی را برای فعالیت بخش خصوصی 

واقعی ایجاد نماید.  

راه مقابله با فساد، قطع ارتباط درآمد نفت 
با بودجه دولت است

در ادامۀ مباحث، مهندس نصرالهی نیز ضمن ارایۀ 

بهترین راه برای انتقال

 دانش و تکنولوژی و ماشین آالت 

جدید و افزایش کیفیت 

و صرفه جویی در هزینه اجرا، 

مشارکت با صاحبان دانش 

و تکنولوژی روز دنیا 

در اجرای پروژه هاست.  
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پیشنهادی برای خروج کشور از شرایط دشوار کنونی 
گفت: مادامی که بودجه دولت به درآمد نفت متکی 
باشد، بوروکراسی دولتی گسترده تر می شود و درآمد 
نفت را می بلعد و از سوی دیگر، با ایجاد رانت، فساد 
اقتصادی وسیع تر می شود. بنابراین، وضعیت ایده آل 
آن است که درآمد نفت از دولت گرفته شود و مانند 
کشورهای سوئد و نروژ، درآمد دولت از محل مالیات 
تأمین شود و درآمدهای نفتی در حساب یا صندوق 
جداگانه ای نگهداری و صرف ایجاد زیرساخت های 

کشور بشود.
 

تحول جامعه نیازمند مجلس فهیم، دولت 
فهیم و دستگاه های اجرایی فهیم است

مهندس خرم در بخش پایانی سخنانش در این 
میزگرد، عدم تعهد نسبت به رعایت استانداردها را 
موجب حیف و میل منابع کشور دانست و اظهار 
سال   36 گذشت  از  پس  متأسفانه  که  داشت 
بی توجهی  استانداردها  به  همچنان  انقالب،  از 
می شود و هیچ اراده ای هم برای اصالح این رویه 
وجود ندارد. وی سپس تصریح کرد: تا زمانی که 
روشنفکران سیاسی که مملکت را مدیریت می کنند 
و روشنفکران فرهنگی که یا معترضند و یا منتقد، 
برای اصالح امور فرهنگی و توسعۀ سیاسی هم راستا 
نشوند، اتفاق خاصی در کشور نمی افتد. وقوع یک 
اتفاق بزرگ، نیازمند یک مجلس فهیم، یک دولت 
است،  فهیم  و  قوی  اجرایی  و دستگاه های  فهیم 
یعنی نهادهایی که ضوابط و معیارها و استانداردها 

را  بشناسند و به آنها پایبند باشند.

ناچاریم پیشرفت کنیم
از  بخش  آخرین  در  نیز  نصرالهی  مهندس 
اظهاراتش در این نشست گفت: ما ناچاریم پیشرفت 
کنیم و خوشبختانه امکان آن را هم داریم، یعنی 
با داشتن منابع فراوان گاز و نفت و امکان تبدیل 
آنها به فرآورده و اجتناب از خام فروشی و همچنین 
با سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی، می توانیم 
صادرات را افزایش دهیم. عالوه بر این، به خاطر 
بر  اروپا  و  روسیه  روابط  در  ایجادشده  مشکالت 
سر مسأله اوکراین، ما می توانیم کمبود گاز اروپا را 

تا سال 2020 تأمین کنیم و درآمد ارزی کشور را 
باال ببریم. در چنین شرایطی، غرب ناچار است با 
ایران کنار بیاید و از برخی خواسته هایش در مذاکرات 
جاری عقب نشینی کند. وی در ادامه افزود: بنابراین، 
با توجه به نیاز جامعۀ سرمایه داری غرب به منابع 
انرژی ارزان، امیدوارم که به زودی، با رفع تحریم ها، 
شاهد گسترش روابط ایران با دیگر کشورها و ورود 
سرمایه های خارجی برای پیشرفت کشور باشیم. 
همچنین امیدوارم که با انجام اقدامات الزم، شرایط 
برای ورود سرمایۀ ایرانیان خارج از کشور هم فراهم 

شود.

تنها راه چارۀ بخش خصوصی
در  نیز  توسعه  فصلنامه  سردبیر  دانایی،  آقای 
بخش پایانی میزگرد گفت: حدود 10 سال پیش 
که اولین نشانه های بروز بحران در شرایط کسب 
و کار فعاالن اقتصادی بخش خصوصی دیده شد، 
تشکل های فعال در حوزۀ صنعت احداث، دست 
به کار شدند و با برگزاری جلسات ویژه، به بررسی 
شرایط بحران پرداختند. یکی از اینگونه فعالیت ها 
هم برگزاری چند میزگرد در مجله توسعه بود که 
طی آنها علل بروز بحران و راه های مقابله با آن، 
توسط نمایندگان تشکل های مختلف مورد بررسی 
اقتصادی  قرار گرفت. در آن زمان، شاخص های 
به شدت درحال نوسان بودند و شرایط اجتماعی 
و سیاسی به تدریج سنگین تر می شد و در همین 
حال، نهادهای حاکمیتی هم با تأسیس شرکت های 
برای  را  خودشان  جدی  عزم  شبه خصوصی 
انحصاری کردن بازارها، به خصوص بازار خدمات 
فنی و مهندسی آشکار کرده بودند. در آن زمان، 
جمع بندی مباحث فعاالن بخش خصوصی در حوزۀ 
صنعت احداث این بود که فعاًل و در این شرایط 
ندارد.  وجود  توسعه  و  پیشرفت  امکان  بحرانی، 
بنابراین، باید تالش کنیم که سرمان را از آب باال 
نگهداریم تا خفه نشویم. وی در ادامه افزود: به نظر 
می رسد که هنوز هم تنها راه چارۀ بخش خصوصی 
همین است، یعنی تالش برای حفظ وضع موجود 

به امید اینکه شاید در آینده بتوان کاری کرد.

هنوز هم تنها راه چارۀ بخش 

خصوصی، تالش برای 

حفظ وضع موجود است 

به امید اینکه

 شاید در آینده بتوان 

کاری کرد.

شاید بزرگنمایی مسالۀ تحریم، 

سرپوشی است برای 

پنهان کردن ناکارآمدی دولت

 در مدیریت قابل قبول

 امور جامعه.
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تدارک حضور در فضای کسب و کار پساتحریم
گزارش دو اجالس برای:

با امضای توافق ایران با 1+5، افق های روشنی در مقابل اقتصاد ایران قرار گرفته و هیأت های تجاری عمدتًا اروپایی نیز برای استفاده از مزیت ها و 
فرصت های اقتصادی کشورمان، یکی پس از دیگری، روانه ایران شده اند و بازار بحث و نظریه پردازی پیرامون نحوه همکاری های متقابل نیز رونق 
گرفته است. به نظر می رسد که با بسته شدن پرونده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی در آذرماه سال جاری و نزدیک شدن زمان اجرای برجام، 
روند ورود هیأت های بین المللی و سرمایه گذاران خارجی به کشور شتاب بیشتری یابد. در این میان، تشکل های صنعت احداث نیز همچون سایر فعاالن 
اقتصادی، ورود سرمایه های خارجی را فرصتی برای خروج از رکود و رشد تولید و اقتصاد کشور می دانند و تالش می کنند تا از این فرصت برای رونق 
کسب و کار حرفۀ خود بهره بگیرند و در تدارک این امر، چندی است که جلسات بحث و تبادل نظر درمورد راهکارهای حل مسایل بنگاه های مهندسی 

بخش خصوصی و نحوۀ ارتقای توان فنی و مالی جامعه مهندسی کشور در جریان است.
دو نمونه از این جلسات، نشست انجمن مدیران فنی و اجرایی در آبان ماه و اجالس شورای هماهنگی تشکل ها در آذر ماه سال جاری است. در ادامه 

توجه شما را به فرازهایی از مباحث مطرح شده در این نشست ها جلب می کنیم.

توسعه تأسیسات و تجهیزات

صنفی
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بهره برداری از توان ملی 
برای تأمین سرمایه طرح ها
 در پساتحریم

گردهمایی انجمن مدیران فنی و اجرایی برای بحث درباره:
نمونه یکم

گردهمایی انجمن مدیران فنی و اجرایی، در اوایل آبان 
ماه سال جاری به منظور بحث و تبادل نظر در خصوص 
بهره  برداری از توان ملی برای تأمین سرمایه طرح  ها در 
پساتحریم برگزار شد. در این نشست که با حضور جمعی 
از مدیران عضو این تشکل در سالن اجتماعات سندیکای 
شرکت  های تأسیساتی و صنعتی ایران برگزار شد، چند 
تن از مسووالن تشکل  های مهندسی نظریات خود را در 

مورد موضوع این نشست ابراز کردند.

نیاز به امنیت و آرامش
در ابتدای این نشست، مهندس مصطفی امیری  فر، 
اجرایی،  انجمن مدیران فنی و  رییس هیأت مدیره 
ضمن گفتن خیرمقدم به حاضران، با اشاره به امیدهای 
ایجاد  لزوم  بر  برجام،  به  ثمرنشستن  برای  پدیدآمده 
آمادگی برای ورود به دورۀ پساتحریم تأکید کرد. وی 
سپس با بیان دغدغۀ ذهنی فعاالن صنعت احداث در 
مورد اینکه آیا برنامه  ریزی فعلی و سرمایه  گذاری داخلی 
برای برون  رفت از وضعیت سکون چندساله کافی است 
یا نه؟ گفت: در حال حاضر، مدیران ما برای برنامه  ریزی 
و جذب سرمایه  های کالن داخلی و خارجی، نیاز به 
آرامش دارند و با توجه به اینکه سرمایه ترسوست، در 
دورۀ پساتحریم، نیاز به امنیت در سرمایه  گذاری و امنیت 

در شغل و کار احساس می  شود که باید فراهم گردد. 

خارجی  سرمایه   گذاری  جلب  جز  چاره   ای 
نیست

بانک  مدیرعامل  آیت   اللهی،  عطاءاهلل  مهندس 
کارآفرین نیز طی سخنانی در این نشست با اشاره به 
نیاز فراوان کشور به سازندگی در بخش   های مختلف 
حمل   ونقل، بهداشت و درمان، نفت و گاز و پتروشیمی 
و سایر بخش   ها متذکر شد که منابع بانک   ها و صندوق 
توسعه ملی، منابع محدودی هستند که می   توانند در 
اختیار طرح   های توسعه   ای و بخش خصوصی کشور 
قرار گیرند، ولی این منابع کفاف فعالیت   های عمرانی و 
سازندگی کشور را نمی   دهند و سرمایه   گذاری مستقیم و 
غیرمستقیم خارجی، یک الزام و ضرورت برای سازندگی 

و توسعه کشور است و چاره   ای جز این وجود ندارد.
مدیرعامل بانک کارآفرین هم امنیت سرمایه    را 
مهمترین پیش   نیاز سرمایه   گذاری ذکر کرد که باید 
بستر آن در قوانین جاری، شرایط سیاسی و ثبات 
اقتصادی کشور پذیرنده سرمایه   گذار تضمین شود. وی 
همچنین با تأکید بر لزوم تغییر نگرش جامعه نسبت 
به سرمایه، سود و سودبردن گفت: باید پذیرفت که 

سرمایه   دار در رأس هرم است و سودبردن یک عمل 
مشروع است و سرمایه   گذار باید از سرمایه   اش منتفع 
بشود و اختیار سرمایه   اش را داشته باشد و هر زمان 
که اراده کند، بتواند در مورد سرمایه   اش تصمیم بگیرد. 

محدودیت   های سیستم بانکی در شرایط 
پساتحریم

از  سرمایه   گذاری  کارآفرین،  بانک  مدیرعامل 
طریق مشارکت در طرح   ها و پروژه   ها، سرمایه   گذاری 
توسط بانک   های عامل و اعطای خطوط اعتباری 
توسط بانک   های بین   المللی را شکل   های محتمل 
داشت  اظهار  و  کرد  ذکر  کشور  به  سرمایه  ورود 
که بانک   های عامل داخلی، برای دریافت خطوط 
اعتباری از بانک   های بین   المللی با آنها وارد مذاکره 
و  می   گیرند  قرار  ارزیابی  مورد  سپس  و     می   شوند 
چنانچه شرایط   شان با معیارهای بانک   های بین   المللی 
پذیرفته  کارگزار  عنوان  به  باشد،  داشته  مطابقت 
می   شوند و خط اعتباری در اختیارشان قرار می   گیرد. 
سلسله  اقدامات،  اولین  در  اما  افزود:  سپس  وی 
برنامه   هایی درمدنظر است که ما هنوز آمادگی آن 
را نداریم، مانند تطبیق مقررات داخلی با مقررات 
بین   المللی پولشویی، بحث ریسک و مسایل مختلف 
دیگری که بانک   های داخلی با آنها روبرو هستند، اما 

با جدیت در حال رفع نقایص می   باشند.
مهندس آیت   اللهی لینک   شدن با بانک   های خارج از 
کشور، کسب استانداردهای الزم و فناوری اطالعات را 
از جمله چالش   های بانک   های کشور در شرایط فعلی 
ذکر کرد و خاطرنشان ساخت که بانک کارآفرین در 
حال آماده   سازی مقدمات برای لینک   شدن با بانک   های 
خارجی    و آگاهی از آخرین نرم   افزارها و اطالعات آنها 

برای ارتقای انفورماتیک این بانک است.

مهندس عطاءاهلل آیت    اللهی،

لینک    شدن با بانک    های خارج از کشور، 

کسب استانداردهای الزم 

و فناوری اطالعات را از جمله

 چالش    های بانک    های کشور 

در شرایط فعلی می    داند.
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تأمین مالی از طریق سپرده   گذاری دولت 
در بانک

دولت  ترابری  و  راه  وزیر  خرم،  احمد  مهندس 
و  فنی  مدیران  انجمن  رییس  نایب  و  اصالحات 
اجرایی هم در مورد بهره   برداری از توان ملی برای 
تأمین سرمایه طرح   ها اظهار داشت: معمواًل بخشی 
و  فاینانس  طریق  از  عمرانی  طرح   های  منابع  از 
سرمایه   گذاری خارجی تأمین می   شود، ولی ما می-

توانستیم کاری را بکنیم که آمریکا پس از جنگ 
جهانی دوم انجام داد، یعنی با سپرده   گذاری توسط 
و  کنیم  باز  ریالی   LC پروژه   هایمان  روی  دولت 
با  سپس  وی  کنیم.  اجرا  را  زیربنایی     پروژه   های 
بیان نحوۀ تأمین مالی طرح نوسازی ناوگان باری 
در دورۀ مسوولیتش در وزات راه و ترابری گفت: 
ما در سال 1381 برای نوسازی ناوگان باری، 100 
میلیارد تومان در بانک ملت سپرده   گذاری کردیم و 
چهار برابر آن را تسهیالت گرفتیم، با حدود هشت 
میلیارد تومان سوبسید که سود 18 درصد را به نُه 
درصد کاهش داد. با این روش، تعداد کامیون   هایی 
را که در کشور Assemble می   شدند، از کمتر از 
2000 دستگاه در سال، به 15000 دستگاه در سال 
1383 رساندیم. بنابراین، با این روش می   توان چند 
برابر مبلغ سپرده   گذاری، تأمین منابع کرد و با  اتمام 

پروژه   ها در ده سال،  پول بانک را در مدت 20 تا 25 
سال بازگشت داد.

افق   های روشن 
شورای  رییس  انصاری،  محمدرضا  مهندس 
هماهنگی تشکل   های مهندسی، صنفی، حرفه   ای 
کشور هم از جمله سخنرانان این اجالس بود. وی 
درباره روابط ایران با کشورهای دیگر گفت: با وجود 
همۀ مشکالت در داخل و خارج از کشور در مسیر 
مصالحه ایران با دنیا، این مصالحه حتماً اتفاق خواهد 
افتاد و کشورمان جایگاه تازه   ای را در مناسبات جهانی 

پیدا می   کند و می   تواند ظرف ده سال آینده به تدریج 
به مقام اول اقتصادی در منطقه تبدیل شود. وی در 
ادامه متذکر شد که موج فعاالن اقتصادی کشورهای 
مختلف اروپا که به همراه مقامات باالی سیاسی و 
بعضاً تا سطح رییس جمهور و چند وزیر وارد کشور 
می   شوند، بیانگر وجود شرایط مناسب در ایران است 
و بر همین اساس هم امید به سرمایه   گذاری خارجی 

در کشور قوت گرفته است.

سرمایه   گذاری خارجی باید منجر به انتقال 
تکنولوژی و رشد اقتصادی شود

مهندس انصاری سپس کمبود شدید نقدینگی 
و وجود 400هزار میلیارد تومان پروژه   های نا   تمام را 
موجب پیدایش تشنگی و استعداد زیاد برای جذب 
سرمایه خارجی در کشور ذکر کرد و هشدار داد که 
این فشار زیاد، یک امید افراطی ایجاد کرده مبنی 
بر اینکه با ورود سرمایۀ خارجی، مشکالت ما حل 
خواهند شد، اما شکست آمریکای التین در استفاده 
صحیح از سرمایه   گذاری خارجی پس از جنگ جهانی 
دوم، نشان می   دهد که ممکن است پول بیاید، ولی 

انتقال تکنولوژی اتفاق نیفتد. بنابراین، باید توجه 
کنیم که حضور سرمایه خارجی، به رفع مشکالت 
اقتصادی کشور و انتقال تکنولوژی بینجامد و این 
روی می   دهد که سرمایه      گذاران  به شرطی  اتفاق 
و پیمانکاران خارجی که به ایران می   آیند، با یک 

شرکت ایرانی شریک شوند.
وی همچنین با بیان اینکه با استخدام کارگر توسط 
شرکت   های خارجی، انتقال تکنولوژی روی نمی   دهد، 
گفت: تکنولوژی، یک امر جمعی مدیریت شده است 
صاحب  افراد  ایران  در  ما  فردی.  امر  یک  نه  و 
تکنولوژی و فن کم نداریم، اما یک نفر تکنولوژی 
نیست. وقتی شما یک سازمان دارید و آن را مدیریت 
می   کنید و آدم   های متفاوت در تخصص   های متفاوت 
را کنار هم می   گذارید تا به یک هدف معین برسید، 
آن وقت صاحب تکنولوژی شده   اید. از این رو، دستور 
کلی باید این باشد که پیمانکار، مشاور و سرمایه   گذار 
خارجی، باید شریک ایرانی داشته باشند. ما توانستیم 
این بحث را در قراردادهای جدید نفت بگنجانیم که 
البته یک نقطه ضعف دارد، چون در آن جا عنوان 
شده است که شراکت ایرانی حداکثر 49 درصد است، 
امیدواریم  اما حداقل را مشخص نکرده است که 
بتوانیم در دستورالعمل   ها این ضعف را پوشش دهیم.

مهندس انصاری که نایب   رییس اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز می   باشد، با تأکید 

بر لزوم ارتقای توانمندی و ظرفیت   سازی شرکت   های 
ایرانی برای مشارکت با شرکت   های خارجی، گفت: 
شرکت   های  که  معتقدیم  بازرگانی  اتاق  در  ما 
ایرانی استعداد بهبود را دارند و در نتیجۀ شراکت 
ظرفیت   سازی  می   توانند  خارجی،  شرکت   های  با 

مهندس احمد خرم: 

معموالً بخشی از منابع

 طرح     های عمرانی از طریق

 فاینانس و سرمایه     گذاری خارجی

 تأمین می     شود، ولی ما 

می     توانستیم کاری را بکنیم 

که آمریکا پس از جنگ جهانی دوم 

انجام داد ...

شرکت      های ایرانی استعداد 

بهبود را دارند و در نتیجۀ 

شراکت با شرکت      های خارجی، 

می      توانند ظرفیت      سازی کنند

 و لذا نباید خیلی از سطح

 رشدیافتگی پایین      تر

 شرکت      های ایرانی 

هراس داشت.
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   کنند و لذا نباید خیلی از سطح رشدیافتگی پایین   تر 
شرکت   های ایرانی هراس داشت.

ناموفق  تجربۀ  تکرار  از  جلوگیری 
پروژه   های  واگذاری  در  خصوصی   سازی 

نا   تمام 
رییس شورای هماهنگی تشکل   ها در فراز دیگری 
مصوبۀ  اساس  بر  که  داشت  اظهار  سخنانش  از 
ناتمام  طرح   های  میزان  اسالمی،  شورای  مجلس 
اجرایی  آیین   نامۀ  و  است  تومان  میلیارد  400هزار 
آن هم دو ماه قبل در شورای اقتصاد به تصویب 
حدود  انجام   شده،  بررسی   های  مطابق  اما  رسیده، 
120هزار میلیارد تومان از این طرح   ها قابلیت اجرا 
دارد. وی در ادامه تصریح کرد که شورای هماهنگی 
تشکل   ها در تالش است تا از طریق اصالحیه   ای 
بر مصوبۀ مذکور شورای اقتصاد، مانع آن شود که 

تجربۀ ناموفق خصوصی   سازی در سال   های اخیر، در 
واگذاری طرح   های نیمه   تمام تکرار بشود و طرح های 
ناتمام بر اساس تعهد به توسعه اقتصادی و ایجاد 
اشتغال، به شرکت   های صاحب فن و مدیریت واگذار 
شوند. در این صورت، بین هفتصد هزار تا یک میلیون 
نفر اشتغال ایجاد می   شود و می   تواند تقریباً برای تمام 

شرکت   ها در کشور کار ایجاد کند.

محاسبه ریسک سرمایه
که  شد  متذکر  همچنین  انصاری  مهندس 
پیمانکاران و برگزارکنندگان مناقصات باید بدانند که 
در صورت سرمایه   گذاری پیمانکار در پروژه   ، عالوه 
ریسک سرمایه  هزینۀ  و خدمات،  کاال  قیمت  بر 
هم باید محاسبه و منظور شود، به خصوص اینکه 
اگر هزینه   های پیمانکار به ریال باشد و یک پروژه 
دوساله، به هر علتی سه سال طول بکشد، 25 درصد 

تغییر در کل هزینه   هایش بوجود می   آید.

حضور در ارکان تصمیم   گیری کشور
مدیره  هیأت  رییس  احمدی،  محمد  مهندس 
سندیکای شرکت   هاي تأسیساتی و صنعتي ایران، 

حضور نمایندگان صنعت احداث در ارکان تصمیم- 
گیری کشور را ضرورت اساسی حل مشکالت این 
صنعت و بهبود جایگاه آن دانست و گفت: ما باید اتاق 
بازرگانی را جدی بگیریم و در آن جا حضور فعال   تری 
داشته باشیم. وی سپس گفت: ما در گذشته تجربه 

حضور شادروان آقاي مهندس ادب را در مجلس 
داشتیم که چه کمک   های شایانی به حرفه انجام 
دادند. بنابراین، ما باید چند نماینده در مجلس شورای 
اسالمی داشته باشیم تا از این طریق، حضور مستقیم 

در قانونگذاری داشته باشیم. 
رییس سندیکا در مورد نحوه مشارکت شرکت   های 

مهندس محمد رضا انصاری: ممکن است 

پول بیاید، ولی انتقال تکنولوژی اتفاق 

نیفتد
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مهندسی برای ایجاد ارتباط با شرکت   های خارجی 
که وارد ایران می   شوند، اظهار داشت که الزم است 
این  برنامه   ریزی منظمی  با  تشکل   های مهندسی 
شرکت   های خارجی را دعوت کنند و ضمن آشنایی 
بیشتر با یکدیگر، توانمندی   های شرکت   های داخلی را 
به آنها معرفی کنند. وی همچنین خاطرنشان ساخت 
که سندیکای شرکت   های ساختمانی در حال رایزنی 
با سفارت خانه   های خارجی در ایران است تا در برنامه 
گروه   هایی که به ایران می   آیند، مالقات   هایی هم 

برای تشکل   های صنفی گنجانده شود.

آمادۀ بهره   برداری از شرایط پس از برجام 
شویم

مهندس هرمزد رامینه، رییس شوراي مدیریت 

ایرانی و خارجی نیز گفت: در پروژه   هایي که پیمانکاران 
خارجی حضور دارند، همیشه ما به صورت جزیره   ای 
جمع   بندی  اندوخته   مان  هیچگاه  و  داریم  حضور 
نمی   شود. بنابراین، اگر مسووالن خواهان مشارکت 
واقعی شرکت   های داخلی با خارجی   ها می   باشند، باید 
شرکت   های ایرانی در تصمیم   سازی و تصمیم   گیری   ها 
مشارکت داده شوند. بدون این روش، صنعت بومی 
نخواهد شد و کارهای جزیره   ای شرکت   های ایرانی، 

ثمری نخواهد داشت.

توانمندی   های  معرفی  برای  برنامه   ریزی 
داخلی

مهندس جواد خوانساری، نایب رییس سندیکاي 
شرکت   های ساختمانی ایران هم طی سخنانی در 
این نشست با تأکید بر لزوم تالش بیشتر تشکل   های 

جامعه مهندسان مشاور ایران نیز در سخنانش بر 
لزوم نزدیکی بیشتر و هم   اندیشی تشکل   های صنعت 
احداث برای دستیابی به اهداف مشترک و پرهیز از 
کارهای موازی و جلوگیری از هدررفت نیروها تأکید 
کرد و گفت: در شرایط کنونی، شاهد نگاه جدیدی به 
تشکل   های حرفه   ای و ورود به کارگروه   های مختلف 
توسعه هستیم که قباًل سابقه نداشته است. وی در 
ادامه سخنانش با تأکید بر لزوم ایجاد آمادگی   های 
الزم در شرکت   های صنعت احداث برای بهره   گیری 
از شرایط مساعد پس از اجرای برجام گفت: باید 
روی شرکت   ها و تشکل  هایمان کار بکنیم. اگر ما 
به آمادگی الزم دست پیدا کنیم، می   توانیم بهره   مند 
شویم و در غیر این صورت، این موج از روی ما عبور 

خواهد کرد. 
برنامه  باید  گفت:  همچنین  رامینه  مهندس 
درستی برای ورود شرکت های خارجی و تقویت 
شرکت   های خصوصی داخلی طراحی شود، وگرنه 
خواهد  رخداد  این  نهایی  بازنده  کشورمان  قطعاً 
بود. بنابراین، باید مسووالن را قانع کنیم که برای 
سرمایه   گذاران خارجی، اصولی را تدوین کنند که در 

راستای توان   افزایی داخلی باشد.
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بررسی وضعیت موجود صنعت احداث ایران و آینده آن
 در دوره پساتحریم

نمونه دوم
اجالس شورای هماهنگی تشکل های مهندسی، صنفی، حرفه ای کشور

توسعه تأسیسات و تجهیزات

اجالس مدیران 18 تشکل عضو شورای هماهنگی تشکل های مهندسی، صنفی، حرفه ای کشور، پس از خواب 
زمستانی چهارساله، در اواخر آذرماه سال جاری به میزبانی جامعه مهندسان مشاور ایران برگزار شد. موضوع این 

نشست به بررسی وضعیت موجود صنعت احداث ایران و آینده آن در دوره پساتحریم  اختصاص داشت.

بایدهای کنونی
مهندس هرمزد رامینه، رییس شوراي مدیریت 
جامعه مهندسان مشاور ایران، پس از گفتن خیرمقدم 
به حاضران در این اجالس، با اشاره به لطماتی که 
پروژه ها  در  دولتی  شرکت های  حضور  دلیل  به 
متوجه منافع ملی و فعاالن صنعت احداث شده، 
متذکر شد که در دورۀ پساتحریم هم سرمایه گذاران 
و شرکت های مشاور و پیمانکاران خارجی به سمت 
شرکت های دولتی کشیده می شوند، با این تصور که 
شرکت های دولتی بهتر از بخش خصوصی منافع 
آنها را تأمین می کنند. وی سپس خواستار آن شد 

که رسیدگی کامل به این موضوع، در دستور کار 
شورای هماهنگی تشکل ها قرار گیرد.

رییس شوراي مدیریت جامعه مهندسان مشاور 
ایران در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه 
با  رابطه  ایجاد  در  حرفه ای  تشکل های  غفلت 
قوه قضاییه، موجب ایجاد نگرش منفی مسووالن 
این قوه نسبت به فعالیت مشاوران و پیمانکاران شده 
و این امر موجب کندشدن روند پیشرفت پروژه ها 
و بعضاً منجر به توقف آنها می شود، خواهان توجه 
و فعالیت بیشتر شورای هماهنگی برای رفع این 

نقیصه شد. 

مهندس رامینه در مورد اهمیت توجه به سازمان 
نظام مهندسی هم گفت: مبالغی که در چهارچوب 
سازمان نظام مهندسی هزینه می شود، به مراتب 
بیشتر از بودجه طرح های عمرانی است، ولی ما از 

غفلت تشکل های حرفه ای

 در ایجاد رابطه با قوه قضاییه، 

موجب ایجاد نگرش منفی 

مسووالن این قوه نسبت

 به فعالیت مشاوران و پیمانکاران

 شده است.
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آن غافل هستیم و جا دارد که شورای هماهنگی 
تشکل ها، توجه بیشتری به جایگاه این سازمان داشته 
باشد. وی در پایان سخنانش تأکید کرد که شورای 
هماهنگی تشکل ها باید سیاست کلی خود برای 
توسعه کشور و نقش خود در این فرایند را مشخص 
نماید تا همه تشکل ها در همان جهت حرکت کنند. 

هیأت  اخیر  دورۀ  فعالیت های  گزارش 
اجرایی شورای هماهنگی تشکل ها

مهندس اسماعیل مسگرپور طوسی، دبیر هیأت 
مهندسی،  تشکل های  هماهنگی  شورای  اجرایی 
اقدامات  مهمترین  هم  کشور  حرفه ای  صنفی، 
دردست انجام دورۀ اخیر هیأت اجرایی را به شرح 

زیر برشمرد:
- ارزیابی و اصالح آیین نامه مصوب شورای عالی 
به  نیمه تمام  پروژه های  واگذاری  مورد  در  اقتصاد 

بخش خصوصی.
نحوۀ  تعیین  منظور  به  تیپ  قراردادهای  تهیه   -
با  داخلی  شرکت های  مشارکت  و  همکاری 

شرکت های خارجی.
به  احداث  صنعت  ماندگار  چهره های  معرفی   -
سازمان مدیریت و برنامه ریزی که قرار بود در هفته 
دولت از آنها تجلیل شود، لیکن به علت وجود برخی 

مشکالت، عملی نشد.
- پیگیری مسایل مربوط به رتبه بندی و تشخیص 
صالحیت شرکت ها. وی در این رابطه از تدوین 
آیین نامۀ جدید رتبه بندی پیمانکاران، مشاوران و 
سازندگان در سازمان مدیریت و برنامه ریزی خبر داد 
و از تشکل های عضو شورا خواست تا نظریاتشان در 

این زمینه را به این سازمان ارایه کنند.

- درخواست تشکیل جلسه نهاد تعامل که به علت 
عدم حصول توافق طرفین بر سر مفاد دستور جلسه، 

هنوز برگزار نشده است.
وی سپس تغییر نظام فنی و اجرایی جامع کشور 
را یکی از نکات مورد نظر شورای هماهنگی برای 
بحث در جلسه آتی نهاد تعامل ذکر کرد و ضمن 
فنی  نظام  گفت:  مورد  این  در  بیشتری  توضیح 
اجرای طرح های  بر  ناظر  فعلی، عمدتاً  اجرایی  و 
عمرانی است و اگر قرار باشد که از این پس، بخش 
خصوصی عهده دار توسعه کشور بشود، نظام فنی و 
اجرایی باید دارای تعاریف جامع و کاملی در مورد 
شرکت های سرمایه گذاری، شرکت های اجرایی و 

انواع مشارکت ها باشد.
اصالحات  حذف  همچنین  مسگرپور  مهندس 
سهم  تعیین  پیمان،  عمومی  شرایط  نهایی 
پروژه های  از  خصوصی  و  دولتی  شرکت های 
عمرانی کشور، پرداخت مطالبات معوق مشاوران 
و پیمانکاران و نحوۀ جبران تأثیر تورم در کاهش 
ارزش این مطالبات و بازکردن LC برای طرح های 
نظر شورای  مورد  دیگر موضوعات  از  را  عمرانی 
هماهنگی تشکل ها برای طرح در نهاد تعامل ذکر 

کرد. 
دبیر هیأت اجرایی شورای هماهنگی تشکل ها در 
پایان اظهار داشت که شورای هماهنگی تشکل ها 
احداث،  صنعت  فکر  اتاق  عنوان  به  دارد  قصد 
نظریات اعضای این صنعت در بخش های مختلف 
را جمع بندی کند و برای مطرح شدن از تریبون اتاق 
بازرگانی در اختیار مهندس انصاری، رییس شورای 
هماهنگی که در هیأت رییسه اتاق بازرگانی ایران 

هم عضویت دارد، قرار دهد.

بردارهای هم جهت باشیم، پیروزیم
مهندس منوچهر ملکیانی فرد، نایب رییس شورای 
هماهنگی تشکل ها نیز طی سخنانی در این نشست 
گفت: پساتحریم با قبل از تحریم هیچ فرقی ندارد، 
بلکه بستگی به ما دارد. امروز، دولت حسب ظاهر 
گوش شنوا دارد و می خواهد که شکوفایی تحقق 
یابد، منتها شکوفایی از نظر ما، به معنای بسترسازی 
سیاست  دقیق  اجرای  و  ملت  آحاد  حرکت  برای 

خصوصی سازی در عمل است که با شکوفایی مورد 
نظر آقایان تفاوت فاحش دارد. لذا اگر روش ما روش 
گذشته باشد، پساتحریم مان، با پیش از تحریم مان و 

با زمان تحریم مان فرقی نخواهد داشت.
مهندس ملکیانی فرد سپس اتحاد و یکپارچگی 
تشکل های صنفی برای دستیابی به اهداف مشترک 
را کلیدی دانست و گفت: هر جا که همه با هم 

متحد شدیم و یک حرف زدیم، آن حرف پیش رفته 
است. آخرین حرفمان این بود که اگر ورود سرمایه 
به کشور مدیریت نشود، می تواند خسارات بسیار 
زیادی داشته باشد، همانطور که در آمریکای التین 
داشت و اگر مدیریت شود، می تواند بسیار موثر باشد، 
همانطور که پس از جنگ دوم جهانی در اروپا اتفاق 

افتاد. 
وی همچنین رفع حدود 85 درصد از مشکالت 
ارزش افزوده و تالش دولت  بر  مالیات  به  مربوط 
برای پیداکردن راهکار پرداخت مطالبات پیمانکاران 
طرح  در  تشکل ها  یکپارچگی  و  اتحاد  نتیجه  را 
مطالبات صنفی ذکر کرد و گفت: شک نداشته باشید 
که هر جا که همه با هم باشیم و بردارهای هم جهت 

بشویم، پیروز خواهیم شد.
الزم به ذکر است که در جریان این نشست، به 
هماهنگی  اعضای شورای  بیشتر  آشنایی  منظور 
تشکل ها با یکدیگر، نمایندگان انجمن انبوه سازان 
عمرانی  پیمانکاران  سراسری  کانون  مسکن، 
ایران، انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی، انجمن 
شرکت های اتوماسیون صنعتی، انجمن شرکت های 
آزمایش های غیرمخرب و جامعه  بازرسی فنی و 
مهندسان مشاور ایران، به معرفی تاریخچۀ تشکیل، 
زمینه فعالیت اعضا، ساختار تشکیالتی و فعالیت های 

تشکل متبوع خود پرداختند.

نظام فنی و اجرایی فعلی، عمدتاً ناظر 

بر اجرای طرح های عمرانی است و 

اگر قرار باشد که از این پس، بخش 

خصوصی عهده دار توسعه کشور بشود، 

نظام فنی و اجرایی باید دارای تعاریف 

جامع و کاملی در مورد شرکت های 

سرمایه گذاری، شرکت های اجرایی و 

اگر روش ما روش گذشته باشد، انواع مشارکت ها باشد.

پساتحریم مان، با پیش از

 تحریم مان و با زمان تحریم مان

 فرقی نخواهد داشت.

عکس های این گزارش توسط مهدی
    حسن پور زارع تهیه شده است.
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پنجمین کنفرانس صنعت احداث و انرژی
گزارشی از :

با رویکرد: ظرفیت سازی، ایجاد توانمندی و ماندگاری شرکت ها و سازمان های پروژه محور

موسسه تحقیق و توسعه صنعت احداث، نهاد علمی و پژوهشی تشکل های مهندسی بخش خصوصی کشور است، مؤسسه ای که با وجود محدودیت های 
ناشی از موقعیت اعتالنایافتۀ بخش خصوصی در ایران، همچنان افتان و خیزان به حیات خود و به انجام وظایفش ادامه می دهد. این موسسه که تا کنون با 
برگزاری چهار کنفرانس، فرصت گردهم آمدن فعاالن صنعت احداث و برخی از مسووالن کشور برای طرح و بحث دربارۀ مسایل و مشکالتشان را فراهم 

کرده است، در اواخر آبان ماه سال جاری، پنجمین کنفرانس صنعت احداث را با یک سال تأخیر، در مرکز همایش های کتابخانه ملی ایران برگزار کرد.
رویکرد کنفرانس پنجم نیز همچون کنفرانس های پیشین، ظرفیت سازی، ایجاد توانمندی و ماندگاری شرکت ها و سازمان های صنعت احداث بود، 
اهدافی که در سال های قبل، راهکارهایی برای تحقق آنها یافته و اعالم شد، ولی گوش شنوایی برای این حرف ها نبود و حاصل آن هم ناگزیر تضعیف 

شدید سازمان های صنعت احداث و انحالل برخی از آنها در سال های اخیر بود.
 کنفرانس امسال، با حضور جمعی از مدیران صنعت احداث برگزار شد و نکته جالب توجه نیز حضور جوانان بود. از میان مقامات و مسووالن مرتبط با 
حرفه مهندسی و ساخت و ساز کشور هم دکتر عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی- دکتر اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور و دکتر منادی 

سفیدان، عضو هیأت رییسه مجلس شورای اسالمی در مراسم افتتاحیۀ این همایش سخنرانی کردند.
در ادامه این گزارش،  گزیده اي از اظهارات برخي از سخنرانان را می خوانید.

توسعه تأسیسات و تجهیزات
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مراسم افتتاحیه
در ابتدای این همایش، مهندس مهدی نصرالهی، 
رییس هیأت مدیره موسسه تحقیق و توسعه صنعت 
احداث و انرژی، به حاضران خیرمقدم گفت. سپس 
مهندس کاظم سماک، دبیر این کنفرانس، گزارشی 
از مهمترین فعالیت های موسسه تحقیق و توسعه 
صنعت احداث را به سمع حاضران رساند. وی دربارۀ 
تشکیل موسسه تحقیق و توسعه صنعت احداث  اظهار 
داشت که این موسسه در سال 1380، با راهنمایی و 
ایده پردازی دکتر عباس آخوندی به منظور بررسی و 
ریشه یابی مسایل و معضالت فعاالن بخش خصوصی 
در صنعت احداث تشکیل شد تا با پژوهش و آموزش 
نسبت به رفع تنگناها و ارتقای بنگاه های فعال در این 

صنعت اقدام نماید.
دبیر پنجمین کنفرانس صنعت احداث و انرژی در ادامه 
افزود: باالترین رکن موسسه، هیأت امنای 30 نفره ای 
است که توسط انجمن های ذینفع و فعال در صنعت 
احداث و انرژی انتخاب شده و راهبردهای موسسه را 
به سامان می رساند و هیأت مدیره 11 نفره نیز نقشه راه 
موسسه را پیگیری می نماید. ضمناً فعالیت کلیۀ اعضای 
هیأت امنا و هیأت مدیره موسسه تحقیق و توسعه صنعت 

احداث و انرژی به صورت داوطلبانه می باشد.
کلیه  اینکه  بر  تأکید  با  مهندس سماک سپس 

فعالیت های موسسه تحقیق و توسعه صنعت احداث و 
انرژی با توجه به سند استراتژیک این موسسه پیگیری 
و اجرا می  شود، توضیح داد که این فعالیت ها، در دو 
بخش آموزش و پژوهش صورت می گیرند. در بخش 
آموزش تاکنون چندین کالس EMBA برگزار شده و 
در بخش پژوهش هم 41 پروژه کاربردی طراحی شده 
که تعدادی از آنها اجرا شده اند و برخی دیگر دردست 

اجرا می باشند.

دورۀ  در  ایران  بنگاه های  تقویت  لزوم 
پساتحریم

دکتر عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی که 
از سخنرانان مرحله افتتاحیه این اجالس بود، با ذکر 
برای شرایط پساتحریم گفت: در دورۀ  دو ویژگی 
پساتحریم از یک طرف، فضایی برای ورود سرمایه 
بین المللی به ایران فراهم می شود که نکتۀ بسیار مثبتی 
است، ولی از سوی دیگر هم رقابت بسیار سختی بین 
فعاالن و کنشگران اقتصادی بین المللی و کنشگران 
اقتصادی ایران صورت می گیرد. بنابراین، ما نیاز داریم 
یک نوع توانمندسازی بسیار مهم و جدی و گسترده 
در ایران داشته باشیم تا دفاتر مهندسی ایران بتوانند 
هم در این رقابت بین المللی حضور پیدا کنند و هم از 
فرصت های مشارکت بین المللی حداکثر بهره را ببرند. 

وی سپس با بیان اینکه نحوۀ اجرای خصوصی سازی 
در ده ساله گذشته، نظام بنگاهداری اقتصاد کشور را 
دچار اختالل جدی کرده، گفت: در حال حاضر، با 
وضعیتی مواجه هستیم که دفاتر مهندسی خصوصی 
در ایران- چه به علت نبود کار و یا ضعف بازار کار 
و چه به علت نحوۀ توزیع فعالیت ها- بسیار رنجور 
شده اند و ما برای ورود به یک هماورد بین المللی، با 
کاستی جدی مواجهیم. از این رو، من فکر می کنم که 
در چهارچوبۀ توانمندسازی اقتصاد ایران و در چهارچوبۀ 
اقتصاد مقاومتی، به این استراتژی نیازمندیم که به 
نحوی بنگاه های ایران را- نه به روش بوروکراتیک، 
بلکه به روش ساختاری- تقویت کنیم تا بتوانند در 

 دکتر عباس آخوندی: در چهارچوبۀ 

توانمندسازی اقتصاد ایران و در 

چهارچوبۀ اقتصاد مقاومتی، به این 

استراتژی نیازمندیم که به نحوی 

بنگاه های ایران را نه به روش 

بوروکراتیک، بلکه به روش ساختاری، 

تقویت کنیم تا بتوانند در صحنه 

بین المللی با همانندهای خودشان رقابت 

و همکاری کنند.
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صحنه بین المللی با همانندهای خودشان هم رقابت 
و همکاری کنند.

دولت هیچ ارجاع کاری را خارج از رقابت 
نپذیرد

خود،  سخنان  ادامه  در  شهرسازی  و  راه  وزیر 
سطح  ارتقای  و  توانمندسازی  و  قدرتمندسازی 
بنگاه های مهندسی ایران به سطح بنگاه های کالس 
جهانی را مستلزم وفاداری به رقابت در نظام ارجاع 
کار ذکر کرد و گفت: در سنوات گذشته، نظام ارجاع 
فعالیت ها، با کاستی بسیار فراوانی مواجه بوده و با 
یک توجیه بسیار ساده که ذینفع نهایی رقبای دفاتر 
مهندسی خصوصی نهادهای عمومی هستند، ارجاع 
بسیاری از کارهای بزرگ از حیطۀ رقابت خارج شده 
و عماًل دفاتر مهندسی بخش خصوصی در یک رقابت 
غیرمنصفانه، ُتُنک و الغر و ضعیف شده اند. لذا دولت 
باید به جد به اصل رقابت پایبند باشد و هیچ ارجاع 
کاری را خارج از رقابت نپذیرد. وی سپس افزود: این 
امر هم می تواند به سالمت و مبارزه با فساد و هم به 
افزایش شفافیت کمک کند و من در حد ُوسع خودم، 
تمام تالشم در وزارتخانۀ تحت مسوولیتم آن است که 

ارجاع کار فقط و فقط از طریق رقابت انجام شود.

رکود  معضل  دو  رفع  برای  پیشنهاد  دو 
اقتصادی کشور 

از  دیگری  بخش  در  شهرسازی  و  راه  وزیر 

سخنانش، یکی از دالیل رکود اقتصادی کشور را 
انباشت بدهی های دولت به اقتصاد ملی دانست و 
اظهار داشت که سرجمع بدهی های دولت به بانک ها 
و شرکت ها و عرضه کنندگان کاال و خدمات، حدود 
300 هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با اقتصاد 
ملی و تولید ناخالص داخلی ایران، رقم بزرگی نیست، 
ولی چون این بدهی قابلیت مبادله در بازار اقتصادی 
ایران را ندارد، بسیار بزرگ است و به تنهایی توانسته 
هم بخش عمده ای از اقتصاد را به رکود بکشاند و هم 
نظام بنگاهداری کشور را با مخاطره جدی روبرو کند. 
وی سپس پیشنهاد کرد که برای پرداخت بدهی های 
از  دالر  میلیارد  حدود 100  ملی،  اقتصاد  به  دولت 
درآمدهای آتی نفت به صورت اوراق معادل ارزی با 
نرخ های بین المللی )بین سه تا چهار درصد( و دورۀ 
زمانی بازپرداخت 10 تا 15ساله، در سطح بین المللی 
منتشر شود و با این کار، اقتصاد ایران از رکود مزمنی 
که دولت یازدهم میراث دار آن است و نقشی در ایجاد 

آن نداشته، رها گردد.
     دکتر آخوندی مشکل دوم وضعیت فعلی اقتصاد 
بانکی  نظام  سمی  دارایی های  و  پول ها  را  ایران 
کشور دانست و متذکر شد: رانت های مختلفی که 
به انحای مختلف در یک بازار کاماًل غیرشفاف، در 
قالب تسهیالت مختلف بانکی به نهادهای مختلف 
یازدهم،  دولت  دورۀ مسوولیت  در  است،  داده شده 
در قالب دارایی های سمی نمایان شده و کل نظام 
بانکی کشور را دچار مشکل جدی کرده است. وزیر 
راه و شهرسازی میزان دارایی های سمی نظام بانکی 

وزیر راه و شهرسازی: در حال حاضر، 

با وضعیتی مواجه هستیم که دفاتر 

مهندسی خصوصی در ایران- چه به 

علت نبود کار و یا ضعف بازار کار و چه 

به علت نحوۀ توزیع فعالیت ها- بسیار 

رنجور شده اند و ما برای ورود به یک 

هماورد بین المللی، با کاستی جدی 

مواجهیم.
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کشور را بیش از 100هزار میلیارد تومان ذکر کرد و 
خاطرنشان ساخت: کسانی که این دارایی ها را تملک 
کرده اند، اهل برگرداندن پول ها نیستند و به انحای 
مختلف از هرگونه پاسخگویی فرار می کنند و هر روز 
با انواع حیله ها و دسایس سیاسی و اجتماعی، شرایط 
را برای دولت سخت تر می کنند و اموال ملت را به 
یغما می برند. وی سپس با تصریح بر اینکه حل این 
مشکل با دستور و بخشنامه امکانپذیر نیست و نیازمند 
اقدام حقوقی قاطع و جدی علیه تمام کسانی است 
که ثروت ملی را تصاحب کرده اند، پیشنهاد کرد که 
شورای مستقلی زیر نظر دکتر جهانگیری، به عنوان 
رییس شورای مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل بشود 

و تکلیف پول های سمی را یکجا تعیین کند.

بخش خصوصی اقتصاد کشور را در دست 
بگیرد

دکتر اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، 
همایش            این  افتتاحیه  مراسم  در  سخنرانی  ضمن 
یک روزه، با پیش بینی آینده ای روشن برای اقتصاد 
کشور، به عدم بهبود معیشت مردم با وجود درآمد 950 
میلیارد دالری نفت و گاز در دولت های نهم و دهم اشاره 
کرد و آن را نشانۀ اتالف منابع و اتالف نظام مدیریتی 
و تصمیم گیری کشور در آن دوره دانست و در ادامه 
اظهار داشت که مهمترین پیام سیاست های کلی اصل 
44 قانون اساسی، آن بود که سقفی برای پرواز بخش 
خصوصی در ایران وجود ندارد و بسیاری از مقررات 

کشور بر این اساس اصالح شد تا بخش خصوصی 
بدون احساس ناامنی و نگرانی، در هر سطحی که 
می خواهد، عمل کند و در همین راستا هم تصمیم به 
واگذاری تصدیات دولت به بخش خصوصی گرفته شد، 
اما تنها 12 درصد تصدیات نصیب بخش خصوصی شد 
و مابقی به نهادهای عمومی واگذار گردید. وی در ادامه با 
اذعان بر اینکه راهی جز حضور قدرتمند بخش خصوصی 
در اقتصاد ایران وجود ندارد و باید همۀ پیش نیازهای آن 
فراهم شود، گفت: بخش خصوصی باید خودش را آماده 
کند تا اقتصاد ایران را در دست بگیرد، اشتغال ایجاد کند، 
اقتصاد را توسعه بدهد، شریک معتبر خارجی پیدا کند و 
کارش قابل عرضه در فضای بین المللی باشد، ضمن اینکه 
شرایط و قوانین و مقررات آن وجود دارد و هم دولت و هم  

بخش خصوصی آمادگی انجام این کار را دارند.

به  پروژه ها  واگذاری  برای  سهل  شرایط 
بخش خصوصی

دکتر جهانگیری در فراز دیگری از سخنانش، کاهش 
تصدی گری دولت را از رویکردهای دولت یازدهم ذکر 
کرد و گفت: از سال قبل که درآمد نفت باال بود و 
امسال و در سال های آینده، رویکردمان آن است که 

باید طرح های عمرانی در اختیار دولت، با سهل ترین 
شرایط به بخش خصوصی واگذار شود، یعنی باید 
طرح هایی را که 20، 30 یا 50 درصد پیشرفت فیزیکی 
دارند، بدون دریافت هیچ چیزی به بخش خصوصی 
واگذار کنیم تا آن را به اتمام برساند و پس از یک 
دورۀ تنفس و بهره برداری از طرح، پول توافق شده را 

به خزانه واریز کند.
معاون اول رییس جمهور سپس از اختصاص حدود 
20 میلیارد دالر منابع ایران در چین برای فاینانس 
پروژه های مهم کشور خبر داد که همۀ آنها به مرحلۀ 
گشایش L.C رسیده و L.C 10 پروژه  هم گشایش 
یافته است و در ادامه خواستار فعال شدن جدی تر و 
سریعتر این پروژه ها شد. وی همچنین گفت: در سال 
گذشته، از محل منابع صندوق توسعه ملی، مجوز 
برداشت حدود 10 میلیارد دالر برای طرح های آبی و 
خاکی کشور گرفتیم و لذا پیمانکارانی که در آن بخش 
کار می کنند، هیچ دغدغه ای در ارتباط با محدودیت 
منابع ندارند و صورت وضعیت ها به سرعت پرداخت 

می شود.  

مطالبات  پرداخت  برای  دولت  تدابیر 
پیمانکاران

دکتر جهانگیری در بخش دیگری از سخنانش 
از تخصیص 15هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی تا 
آبان ماه سال جاری خبر داد و در ادامه خاطرنشان 
ساخت که دولت مصمم است که تا سال آینده، دغدغه 
پیمانکاران از لحاظ مطالباتشان از دولت را هرطور 
شده- چه از طریق اوراق مشارکت، اوراق سکوک 
اجاره و یا اوراق خزانه- حل و فصل کند. معاون اول 
رییس جمهور در عین حال تصریح کرد که در بودجه 
سال جاری، دولت اجازه انتشار 16هزار میلیارد تومان 
اوراق برای پرداخت بدهی هایش به پیمانکاران را دارد 
که در صورت همراهی دستگاه های دولتی، پیش بینی 
شده که پیمانکاران بالفاصله بتوانند این اوراق را در 
ازای بدهی شان به بانک بدهند و بانک  آن را به بانک 
مرکزی بدهد تا این اوراق مدت زیادی روی دست 
پیمانکاران نماند. عالوه بر این، بازار سرمایه برای خرید 
و فروش این اوراق با نرخ های خوب اعالم آمادگی 
کرده است تا نقدینگی بسرعت به دست پیمانکار 
برسد. وی همچنین خاطرنشان ساخت که دولت 

دکتر اسحاق جهانگیری: رویکردمان 

آن است که طرح های عمرانی در اختیار 

دولت، با سهل ترین شرایط به بخش 

خصوصی واگذار شوند.
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تالش می کند تا در بودجه سال آینده، بر روی موضوع 
مطالبات پیمانکاران تمرکز نماید.

حمایت های دولت از صدور خدمات فنی و 
مهندسی

و  فنی  خدمات  صدور  سپس  جهانگیری  دکتر 
مهندسی را اولویت بسیار حیاتی کشور ذکر کرد و با 
تأکید بر لزوم جهت گیری جدی شرکت های ایرانی 
به این امر اظهار داشت که تقریباً در همۀ مذاکر ات 
رییس جمهور و وزرا با مقامات کشورهای همسایه، 
موضوع حضور پیمانکاران ایرانی در پروژه های این 
کشورها مطرح می شود. وی سپس با اشاره به تأثیر 
کاهش قیمت نفت بر کاهش اعتبارات عمرانی برخی 
از کشورهای هدف صدور خدمات فنی و مهندسی، 
مانند عراق، خاطرنشان ساخت که برای رفع مشکل 
نقدینگی شرکت های ایرانی صادرکننده خدمات فنی 
و مهندسی، بانک توسعه صادرات موظف شده است 
که به پیمانکارانی که در خارج از کشور کار کرده اند، 

براساس صورت وضعیت شان، وام ارزی بدهد.
معاون اول رییس جمهور همچنین تصریح کرد 
که بخش عمده ای از موجودی 40 میلیارد دالری 
صندوق توسعه ملی، برای دادن خطوط اعتباری به 
کشورهای هدف و پشتیبانی از صادرکنندگان ایرانی 

کاال و خدمات اختصاص یابد.

بخش خصوصی راهکارهای نو برای تأمین 
مالی پروژه ها بیابد

دکتر جهانگیری در بخش دیگری از سخنانش 
اجرا  آماده  میلیارد دالر طرح های  به 218  اشاره  با 
در بخش نفت و وجود ده ها میلیارد دالر طرح های 
آماده اجرا در سایر دستگاه های دولتی، اظهار داشت 
که اگر شرکت های خارجی پروژه ها را فاینانس کنند، 
خواهان اجرای آنها هم می شوند و با رعایت قانون 
واگذاری 50 درصد پروژه به شرکت های ایرانی، نهایتًا 
شرکت های ایرانی را به عنوان دست دوم و یا سوم به 
کار می گیرند، درحالی که در شرایط پساتحریم، نباید 
توان شرکت های مهندسی ایرانی نادیده گرفته شود. 
بنابراین، شرکت های بخش خصوصی باید به دنبال 
راهکارهای نو برای تأمین مالی پروژه ها باشند و با 
پذیرش ریسک و گرفتن تضمین های کافی از دولت 

برای بازپرداخت هزینه ها، پروژه ها را اجرا کنند. 

تغییر نگرش عمومی در مورد سودجویی
دکتر منادی سفیدان، عضو هیأت رییسه مجلس 
شورای اسالمی هم طی سخنانی در پنجمین کنفرانس 
بین المللی صنعت احداث، مالیات را یکی از مهمترین 
منابع درآمدی کشور ذکر کرد و خاطرنشان ساخت که 
بدنۀ حاکمیت و دولت در کشور ما سود را برنمی تابد و 
در فرهنگ عمومی ایران هم سودجویی فحش تلقی 
می شود، درحالی که هرچه سود تولیدکننده بیشتر باشد، 
مالیات بیشتری می پردازد. بنابراین، دولت و حاکمیت 
باید با اتحاد و همدلی از کسانی که به دنبال تولید و 

افزایش سود خود هستند، حمایت کنند. 
این سخنران سپس خاطرنشان ساخت که در 35 
سال گذشته، مجلس شورای اسالمی قوانین مختلفی 
را در عرصۀ حمایت از تولید و تولیدکننده و فعاالن 
صنعت احداث و انرژی تصویب کرده است که شاه بیت 

آنها، حمایت از برجام است.

برخی موانع توسعه در ایران
دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان و استاد دانشگاه 
نیز از جمله سخنرانان پنجمین کنفرانس بین المللی 
صنعت احداث و انرژی بود. وی که در مورد چالش ها 
و چشم اندازهای اقتصاد ایران در آستانه برنامه ششم 
توسعه سخن می گفت، شناخت وضع موجود، شناخت 
وضع مطلوب و شناخت سازوکارهای برون رفت از وضع 
موجود و حرکت به سمت وضع مطلوب را مولفه های 
بنیادین برنامه ریزی ذکر کرد و در ادامه، ضمن بررسی 
وضعیت مولفه های مذکور در ایران گفت: درحالی که 
هیأت وزیران، اصل وجود رکود بسیار عمیق و خطرناک 
را به رسمیت شناخته و برای آن بستۀ سیاستی تنظیم 
می کند، ناگهان مرکز آمار ایران گزارشی را منتشر 
می کند با این مضمون که اوضاع زیادی خوب است 

و ما در شش ماهه اول امسال، رشد اقتصادی مثبت 
تجربه کرده ایم! این بدان معناست که متأسفانه حتی در 
درون مجموعه دولت هم در این سطح برای تفاهم 
درمورد وضع موجود با دشواری و چالش روبرو هستیم. 
وی در ادامه تصریح کرد که ایرانیان علیه وضع موجود 
خیلی زود با هم تفاهم می کنند، اما وقتی که حرکت 
به سمت وضع مطلوب مطرح می شود، اختالف ها و 
گرفتاری ها شروع می شود. بنابراین، طبیعی است که 
وقتی ما در بارۀ شناخت وضع موجود و آگاهی از وضع 
مطلوب در باالترین سطح با این مقدار گرفتاری و 
محدودیت روبرو هستیم، رسیدن به توافق جمعی در 
بارۀ سازوکارهای برون رفت از وضع موجود و حرکت 
به سمت وضعیت مطلوب هم مشکالت به صورت 

مضاعف افزوده می شوند.

فرایندهای  در  بنگاه ها  فعالتر  مشارکت 
تصمیم سازی  و تصمیم گیری

سخنانش  از  دیگری  بخش  در  مومنی  دکتر 
تصریح کرد که بر پایه مطالعات موجود، آثار تخریبی 
سیاست های بی کیفیت و یا کم کیفیت اتخاذشده در 
نظام تصمیم گیری کشور بر روی بنگاه های اقتصادی، 
بسیار بیشتر از عوامل درونی است و از این رو، باید 
فرایندهای  بنگاه ها در  از سوی  فعالتری  مشارکت 
تصمیم سازی و تصمیم گیری صورت پذیرد، اما در 
این زمینه یک خأل نهایی بسیار جدی وجود دارد. این 
اقتصاددان در ادامه افزود: وقتی که به فهرست مجموعۀ 
تشکل هایی که جمع حاضر را تشکیل می دهند نگاه 
کردم، ظرفیت معرفتی بسیار بزرگی را دیدم که بخش 
اعظم فعالیت هایش را به حوزه های خاص فعالیت 
خرد معطوف می کند. به نظر می رسد که تجربه ها و 
آزمون و خطاهایی که تا به امروز داشته ایم، به اندازۀ 
کافی برای ما تجربه اندوخته که مسیر فعالیت خود 
را تغییر بدهیم. این مسأله به ویژه به اعتبار اینکه ایران 



| توسعه تاسیسات و تجهیزات | شماره 46 | پاییز و زمستان 1394 صنفی24

در شرایط کنونی، یکی از سخت ترین و پیچیده ترین و 
خطیرترین شرایط تاریخی خود را سپری می کند و دوم 
به خاطر اینکه در فاصله زمانی کوتاه 15 آذر تا پایان 
سال، نظام تصمیم گیری کشور در باره دو مسأله بسیار 
سرنوشت ساز، یعنی بودجه و برنامه میان مدت پنجساله 
ششم تصمیم گیری خواهد کرد، اهمیت می یابد. وی 
همچنین در مورد هزینۀ فرصت بسیار سنگین عدم 
مشارکت نهادهای تخصصی و تشکل های حرفه ای 
در فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع، هم 

برای خود آنها و هم برای نظام ملی هشدار داد.

باالبردن هزینه فرصت مفت خوارگی برای 
مبارزه با فساد

دکتر مومنی در فراز دیگری از سخنانش تصریح 
کرد که در بررسی حساب های مجموعۀ فعالیت هایی که 
تکیه اصلی شان بر رانت، خام فروشی و مونتاژکاری های 
سطح باالی متکی به واردات است، مشاهده می شود 
که بدون استثنا، تمام فعالیت هایی که بر روی رانت و 
ربا و خام فروشی و واردات استوارند، وضعیت بسیار 

خوشحال کننده ای دارند، درحالی که گزارش های بودجه 
خانوار در ده سال گذشته نشان می دهد که کسری 
بودجه خانوارهای ایرانی به بیش از پنج برابر افزایش 
پیدا کرده و اوضاع و احوال بنگاه های تولیدی هم 
بسیار اسف بار است. این بدان معناست که با وجود همۀ 
حسن نیت فردی تصمیم گیران کشور، برآیند تصمیمات 
اتخاذشده نشان می دهد که همواره منافع عامۀ مردم و 
تولیدکنندگان در حاشیه است و جهت گیری ها عمدتاً به 
سمت منافع آنهایی است که از طریق تجارت پول، رانت، 

خام فروشی و واردات فعالیت می کنند.
این اقتصاددان در ادامه با بیان اینکه ما به یک تجدید 
ساختار بنیادی در ساختار نهادی مان احتیاج داریم که 
اولویت ها را به فعالیت های مولد و ثمربخش بدهد، بر 
مسوولیت دانایان تأکید کرد و متذکر شد که در هیچ 
کشوری حرکت به سمت توسعه اتفاق نمی افتد، مگر 

آنکه ابتدا هزینۀ فرصت مفت خوارگی باال برود. 

طراحی برنامه ملی بر محور پیشگیری از 
فساد

این سخنران همچنین با بیان اینکه در ده سال 
گذشته، رتبه ایران از نظر پاکدامنی اقتصادی، بیش از 
60 پله سقوط کرده و به طور همزمان، رتبه کیفیت 
زندگی مردم هم به همین میزان کاهش یافته، گفت: 
گرفتاری بزرگ در ساختار نهادی کنونی ایران این است 
که اجازۀ بروز موارد فساد در سطح بسیار وسیع را می دهد 
که تحت عنوان فساد سیستمی از آن یاد می شود. در 

چنین شرایطی، حتی اگر دولت )به مفهوم حکومت( 
ُحسن نیت هم داشته باشد و بخواهد واقعاً با فساد مبارزه 
کند، غیرممکن است، زیرا ظرفیت های اجرایی مبارزه با 
فساد، به هیچوجه تناسبی با ابعاد گسترده و سیستمی 
فساد ندارد. بنابراین، راه  حل این است که یک برنامه ملی 
بر محور پیشگیری از فساد طراحی شود. در آن صورت، 
موارد وقوع فساد کاهش چشمگیری پیدا می کند، برخورد 
فعال با آن موارد امکانپذیر می شود و قدرت بازدارندگی 

مبارزه با فساد افزایش پیدا می کند.

مروری بر روش های تأمین مالی و موانع 
آنها در ایران

مهندس سیدمحمد صدر هاشمی نژاد، مدیرعامل 
این کنفرانس  استراتوس دیگر سخنران  هلدینگ 
بود که ضمن بیان سخنانی در مورد منابع تأمین 
تأمین  منابع  از  یکی  که  خاطرنشان ساخت  مالی 
مالی، مالیات بر درآمد است، ولی دولت در صورتی 
می تواند مالیات بر درآمد بگیرد که چرخۀ فعالیت 
اقتصادی کشور در حوزۀ تولید و خدمات رونق بگیرد. 
وی همچنین فاینانس و سرمایه گذاری خارجی را از 
دیگر روش های  رایج تأمین مالی ذکر کرد و تصریح 
نمود: به کسانی که نگرانند که با ورود سرمایه گذاران 
خارجی پشت درها بمانند، باید گفت که اگر هر خارجی 
بیاید در صنعت، کشاورزی و یا خدمات دارای امتیاز 
کشور ما سرمایه گذاری کند، حتی اگر سرمایه گذاری 
صددرصدی بکند و ما را هم راه ندهد، باز باید دستش 

دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان و استاد 

دانشگاه: ایرانیان علیه وضع موجود خیلی 

زود با هم تفاهم می کنند، اما وقتی که 

حرکت به سمت وضع مطلوب مطرح 

می شود، اختالف ها و گرفتاری ها شروع 

می شوند.
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را ببوسیم، زیرا در بحث سرمایه گذاری، تضمین دولت 
وجود ندارد، بلکه دولت وظیفه دارد که فرش قرمز پهن 
کند و سرمایه گذار سرمایه اش را در شکل صنعت و یا 
هر شکل موردنظرش در کشور مستقر  کند و سود هم 
ببرد. آیا این شرایط در کشور ما وجود دارد؟ بنابراین، 
ما نباید تصور کنیم که سرمایه گذار خارجی بازار ما را 
تصاحب می کند، اصاًل اینطور نیست. در جایی بازار 
ما تنگ می شود که پیمانکاری ای را که ما خودمان 
می توانیم انجام دهیم، مانند ساختن سد و راه و توسعه 
حفاری میادین نفتی، به خارجی ها واگذار شود و پول 

نقد هم به آنها بدهند. 
مهندس هاشمی نژاد در ادامه افزود: اینکه سرمایه گذار 
خارجی در کشور ما سرمایه گذاری کند و ما را هم به 
کارگری بگیرد، اشکالی ندارد. ما کارگری خارجی را 
می کنیم، به شرط اینکه سرمایه اش را بیاورد داخل این 
کشور و تولید کند و هر قدر هم که خواست سود ببرد. 
وی معتقد است که باید از سرمایه گذاری های مشترک 

ایرانی - خارجی هم استقبال کنیم. 
مدیرعامل هلدینگ استراتوس سپس پرداخت وام 
به سرمایه گذار ایرانی توسط سرمایه گذار خارجی را 
روش دیگری از تأمین مالی ذکر کرد و توضیح داد که 
در این حالت، سرمایه گذار خارجی خواهان سود مناسب 
و تضمین الزم برای بازپرداخت پولش است و هرچه 
شرایط کشور در حوزۀ سرمایه گذاری امن تر باشد، 
سرمایه گذار خارجی با سهولت بیشتر، ضمانت نامه 

سهل تر و نرخ سود کمتر وام را می دهد.

در شرایط فعلی چه باید کرد؟
سخنانش  ادامه  در  هاشمی نژاد  صدر  مهندس 
از  یکی  کنونی،  در شرایط  که  خاطرنشان ساخت 
کارهای اساسی برای تأمین مالی، طراحی مکانیسمی 
تا موسسات  بازار سرمایه است  اعتماد  برای جلب 
بخش خصوصی  بتوانند طرح های  تضمین کننده، 
را تضمین کنند و با توزیع فاندها یا اوراق به اشکال 

مختلف، پول مردم جمع آوری و سرمایه گذاری بشود.
این سخنران در مورد نقش بانک ها و موسسات 
مالی و اعتباری در تأمین منابع مالی نیز با بیان اینکه 
بانکداری ایران در وضع بسیار بدی است و توان ایفای 
نقش حداقلی خودش را هم ندارد، متذکر شد که 
پس از ملی شدن بانک ها در اوایل انقالب، بانک ها 
به صندوق  وام های تکلیفی دولت تبدیل شدند و 
همچنان مجبور به اجرای دستورات دولت هستند. 
موسسات مالی و اعتباری و تعاونی های اعتبار هم 
بدون سپرده قانونی تأسیس شده اند و بدون هیچگونه 
نظارتی به جمع آوری پول مردم می پردازند و هر کاری 
که می خواهند، می کنند. بانک های خصوصی هم در 
بدترین وضعیت خود قرار دارند و چند هزار میلیارد 
تومان از بدهی های معوق دولت هم سهم بانک های  
خصوصی است. وی در ادامه افزود: تازه اگر سیستم 
بانکداری کشور در بهترین شرایط هم باشد، چون 
بانکداری تجاری است، فقط  ما،  بانکداری موجود 
می تواند شش ماه برای تولیدکننده و یا پیمانکار پول 
تأمین کند، یعنی مثاًل صورت وضعیت به تعویق افتادۀ 
پیمانکار را برای شش ماه بخرد و پیمانکار پس از این 
مدت پول بانک را باید پس بدهد، نه اینکه وامی داده 
شود و پس از ده سال تمدید مهلت بازپرداخت باز هم 

پرداخت نشود. 

به  دولت  کمک  ضرورت  بر  تأکید 
صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی

انجمن  دبیرکل  دولتشاهی،  سیامک  مهندس 
طی  نیز  مهندسی  و  فنی  خدمات  صادرکنندگان 
سخنان کوتاهی در پنجمین کنفرانس صنعت احداث و 
انرژی، گفت: ما در دو سال گذشته، شش میلیارد دالر 
صادرات خدمات فنی و مهندسی داشتیم که امسال به 
دلیل تحریم و مسایل مالی به کمتر از یک  میلیارد 
دالر کاهش یافته است. وی در ادامه سخنانش با بیان 
اینکه پتانسیل صدور خدمات فنی و مهندسی کشور 
25 میلیارد دالر در سال است، اظهار داشت که برای 
بالفعل کردن این پتانسیل، شرکت های ایرانی باید قادر 
به فاینانس کردن پروژه ها باشند و به این منظور، دولت 
باید به شرکت های ایرانی فعال در صدور خدمات فنی 
و مهندسی کمک کند. وی افزود: این کار به سادگی 
امکانپذیر است، یعنی اگر حدود 10 میلیارد دالر به 
مدت دو سال در اختیار بانک ها قرار گیرد و آنها هم 

این مبلغ را به شرکت های صادرکننده خدمات فنی و 
مهندسی بدهند، آنها می توانند 25 میلیارد دالر پروژه در 

خارج از کشور بگیرند. 

قطعنامه کنفرانس
الزم به ذکر است که این همایش یک روزه هم طبق 
معمول با صدور قطعنامه ای به کار خود پایان داد. در 
این قطعنامه پیشنهاد شده است که برای خروج از رکود، 
ایجاد اشتغال و ارتقای بهره وری، پروژه های نیمه تمام 
دولتی به بخش خصوصی واگذار شوند. همچنین اتخاذ 
تدابیری برای تحقق اهداف سند چشم انداز در بخش 
صادرات غیرنفتی، افزایش ارزش  حامل های انرژی به 
منظور تقویت اقتصاد انرژی، واقعی شدن نرخ ارز در 
فضای رقابتی، تهیه و تدوین استانداردهای اخالق 
حرفه ای در صنعت احداث و انرژی با همکاری بخش 
خصوصی، افزایش تعامل تشکل های صنعت احداث و 
انرژی با اتاق بازرگانی ایران، از دیگر نکات مورد تأکید 

قطعنامه مذکور می باشند. 
در بخش دیگری از قطعنامه پنجمین کنفرانس 
صنعت احداث و انرژی نیز ضمن برشمردن موانع جذب 
سرمایه گذاری خارجی و داخلی، راهکارهایی برای رفع 
موانع مذکور ارایه شده است. متن کامل این قطعنامه، در 
دبیرخانه سندیکا برای مطالعه عالقمندان موجود است.

طنز تلخ تاریخی
بدین ترتیب، سخنرانی ها و پذیرایی های رسمی 
و کلیشه ای به خوبی و خوشی انجام شدند و پس 
از اهدای چند لوح تقدیر به تعدادی از شرکت های 
صنعت احداث و برگزارکنندگان این مراسم، برنامه 
پنجمین کنفرانس صنعت احداث و انرژی هم به نقطه 
پایان خود رسید. اما طنز تلخ این ماجرا که خواهی 
نخواهی در اوراق تاریخ معاصر کشورمان ثبت خواهد 
شد و گویا نقطه پایانی هم نخواهد داشت، مربوط به 
زمانی است که هر یک از حضار محترم به سویی       
می روند تا مختصر خاطره برگزاری این کنفرانس را 
برای چند روزی در ذهن خود داشته باشند و بعد دیگر 
هیچ... تا سالی دیگر و شاید کنفرانسی دیگر. به قول 
مارگارت  هاسی: یکی از دالیلی که تاریخ تکرار می شود، 
یا حرف های خودش را تکرار می کند، این است که 

بسیاری از مردم به حرف هایش گوش نمی دهند!
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رویکرد مثبت سازمان مدیریت و برنامه ریزی
در تعامل با تشکل های فنی-مهندسی

در شماره 44 فصلنامه توسعه تأسیسات و تجهیزات، 
خبری چاپ شد حاکی از تقدیر و تشکر مهندس 
غالمرضا شافعی، معاونت فنی و توسعه امور زیربنایی 
تدوین  و  کارشناسی  کارگروه  از  مدیریت  سازمان 
فهرست بهای واحد پایه رشته تأسیسات برقی که 
در مراحل تعیین قیمت های پایه، کارشناسی، تدوین، 
بررسی و تصویب فهرست بهای واحد پایه رشته 
تأسیسات برقی سال 1394 مشارکت داشته اند. یکی 
از اعضای این کارگروه، مهندس امیرحسین پورمیرزا، 
رییس کمیته تأسیسات و تجهیزات سندیکاست که 
نتایج بحث های کارشناسی این کمیته را در اختیار 
قرار  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  کارشناسان 
می دهد. لذا با توجه به این اقدام معاونت فنی سازمان 

مدیریت و برنامه ریزی، طی گفتگوی کوتاهی ارزیابی 
اعضای کمیته تأسیسات و تجهیزات سندیکا  در مورد 
نحوۀ مشارکت تشکل های صنفی بخش خصوصی در 
تدوین ضوابط سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سطح 

روابط و مناسبات کنونی میان آنها را جویا شدیم.
مهندس مشکوه در این باره می گوید: قباًل سازمان 
نظریات  و  مالحظات  درنظرگرفتن  بدون  برنامه 
بها،  فهارس  رأساً  خصوصی،  بخش  سندیکاهای 
ضرایب تعدیل و بخشنامه های مربوطه را تدوین و 
برای اجرا ابالغ می کرد، ولی اخیراً  سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی در تهیه ضوابط و مقررات، از تشکل ها و 
سندیکاهای بخش خصوصی هم نظرخواهی می کند 
و هم اینکه نظریات آنها را لحاظ می نماید. به نظر ما، 

این عملکرد نشاندهندۀ رویکرد  مثبت سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی در ارتباط با تشکل های صنفی بخش 
خصوصی است و جای قدردانی دارد و امیدواریم که 

این رویه همیشه ادامه داشته باشد.
مهندس پورمیرزا ضمن توضیح بیشتری در این 
سازمان  مشورت جویانۀ  رویۀ  می گوید:  خصوص 
مدیریت و برنامه ریزی از سال 1393 شروع شد و از 

در حال حاضر، تشکل ها یکی از پایه های 

تدوین ضوابط در سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی می باشند و این رویداد خوبی 

است که می تواند به نفع همه و به نفع 

منافع کشور باشد.
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آن پس، کارشناسان این سازمان برای تهیه فصول 
مختلف فهارس بها، از چند تولیدکننده و نمایندۀ تشکل 
صنفی تولیدکنندگان کاالی مورد نظر، نمایندۀ تشکل 
پیمانکاری مرتبط و نماینده جامعه مهندسان مشاور 
دعوت می کنند و با استفاده از اطالعات و نظریات آنها، 
فهارس بها تهیه می شود. آنالیز ردیف های فهرست بها 
هم قباًل بر پایه تجارب و روش های کسب اطالع و 
نظریات کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی انجام 
می شد، ولی در رویکرد جدید، قبل از آنالیز ردیف ها، 
طی نامه ای از تشکل های صنفی مربوطه می خواهد 
که آنالیز پیشنهادی شان را ارایه کنند و بعد از تلفیق 
اطالعات و نظریات خود و تشکل های صنفی، آنالیزها 
را انجام می دهند. بنابراین، در حال حاضر، تشکل ها 
یکی از پایه های تدوین ضوابط در سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی می باشند و این رویداد خوبی است که 

می تواند به نفع همه و به نفع منافع کشور باشد.
مهندس پورمیرزا برای بیان نمونۀ دیگری از آثار 
مثبت این رویکرد می گوید: در فصول اول تا پنجم 
فهرست بهای واحد پایه رشته تأسیسات برقی سال 
93، در زیر بسیاری از عبارات خط کشیده  شده که به 
معنای تغییرات نسبت به سال قبل است. این رویکرد 
مثبت نسبت به جلب مشارکت بخش خصوصی در 
تدوین ضوابط و مقررات در 40 سال گذشته بی سابقه 
است و نتایج خوبی هم به دنبال داشته است، چنانکه 
ضمناً  فهرست بهای تأسیسات برقی سال 94  در 25 
اسفند سال 93 چاپ شد، درحالی که قباًل  چند ماه 
پس از شروع سال منتشر می شد و در مواردی هم 

انتشار آن چند سال به تأخیر  افتاده است.
مهندس مشکوه خاطرنشان می کند که اعضای 

کمیته تأسیسات و تجهیزات- چه در گروه برق و چه 
در گروه مکانیک- در تماس دایم با سازمان برنامه 
و کارشناسان مربوطه هستند و با شرکت در جلسات 
کارشناسی، نظریات و تجارب خود را مطرح می کنند و 
چون دست اندرکار اجرای پروژه ها هستند، معموالً این 

نظریات لحاظ می شود. 

مهندس پورمیرزا ضمن بیان وجوه دیگری از آثار 
مثبت ارتقای مناسبات سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
با تشکل های صنفی گفت: معموالً سازندگان کاال و 
تجهیزات، سروکار زیادی با فهرست بها ندارند و از 
طرف دیگر، زبان سازمان مدیریت و برنامه ریزی هم 
زبان بخصوصی است که سازندگان چندان با آن آشنا 
نیستند، اما پیمانکاران این زبان را به خوبی می شناسند. 
بنابراین، ما نقش ترجمان کار سازندگان با زبان و 
ادبیات سازمان مدیریت و برنامه ریزی را ایفا می کنیم. 

مهندس پورمیرزا همچنین گفت: رویکرد اصلی ما 
در مورد تدوین فهارس بها عبارتند از: 1( اضافه کردن 
اقالمی که در فهرست نبوده و اآلن کاربرد زیادی 
دارند،  2( حذف اقالم قدیمی که دیگر کاربرد ندارند 
از فهارس بها و 3( رفع ابهامات و اشکاالت موجود در 
شرح ردیف های فهرست بها و افزایش شفافیت آنها تا 
حد امکان. وی در ادامه افزود: در تدوین فهرست بهای 
سال 93 ما رویکرد قیمتی نداشتیم، چون معتقدیم که 
اگر شرح ردیف ها درست باشد، قیمت ها خودبخود 

آنکه عماًل می بینیم که  درست درمی آیند، ضمن 
سازمان برنامه هر سه ماه یکبار، از شرکت های سازنده 
معتبر استعالم می گیرد و این  موضوع به صحت 

قیمت ها کمک می کند. 
در این بخش از گفتگو، سوال کردیم که اگرچه تغییر 
رویۀ سازمان مدیریت و برنامه ریزی در بهره گیری از 
توان تشکل های صنفی در تدوین ضوابط مشهود 
است، ولی چه تضمینی وجود دارد که با تغییر دولت، 
این رویه ادامه یابد. به عبارت دیگر، چگونه می توان از 

این دستاورد پاسداری نمود؟
مهندس پورمیرزا در این مورد گفت: بخشنامه ها 
را می توان تغییر داد، ولی عوض کردن فهارس بها به 
راحتی ممکن نیست. البته ممکن است دولت بعدی، 
قیمت های نادرستی در فهارس بها بگذارد،  ولی شرح 

ردیف ها را نمی تواند تغییر بدهد.
مهندس مشکوه در پاسخ به سوال مذکور گفت: 
سازمان های مردم نهاد بخش خصوصی، در صورت 
مشاهده بی توجهی به حق حضور و مشارکت آنها در 
تصمیم گیری ها و تدوین قوانین و مقررات، باید از حالت 
انفعال خارج شوند و فعاالنه تر و مصرانه و با سماجت بیشتر، 
خواستار حقوق خود بشوند. وی همچنین افزود: تعامل 
خوب کمیته تأسیسات و تجهیزات با سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی، یکی از دستاوردهای خوب سندیکاست که 

تالش خود را برای تداوم آن خواهیم کرد.
مهندس اصحاب یمین، مسوول دفتر فنی سندیکا 
نیز اعالم کرد که در بازنگری فهرست بهای مکانیک 
که از اواخر سال 93 آغاز شده و به نظر می رسد که 
تا پایان سال 94 پایان یابد، تغییرات مورد نظر سندیکا 
داشت  اظهار  ادامه  در  وی  است.  گردیده  لحاظ 
و  مدیریت  سازمان  رویکرد  سال 94،  اوایل  از  که 
برنامه ریزی در مورد رتبه بندی شرکت ها تغییر کرده و 
با احیای کمیته ماده 17 آیین نامه تشخیص صالحیت 
پیمانکاران، سعی در رفع موانع و مشکالت آیین نامه 
تشخیص  واحد  کارشناسان  همچنین  می نماید. 
صالحیت این سازمان با ارایه راهنمایی های الزم و 
تعامل با متقاضیان رتبه بندی تا زمان دستیابی به نتیجه 
مطلوب، روند اخذ گواهی صالحیت را تا حد امکان 

تسهیل نموده اند.

تعامل خوب کمیته تأسیسات و تجهیزات 

با سازمان مدیریت و برنامه ریزی، یکی 

از دستاوردهای خوب سندیکاست.
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مقدمه 
 مدیریت ادعا، عنوانی کلی است که ادارۀ هر نوع 
ادعا را دربرمی گیرد، اما چون این مقاله به طور خاص 
درباره جریانات تصمیم گیر و  تصمیم  ساز جامعۀ مهندسی 
کشور است، لذا الزم است که اوالً، دایرۀ عنوان فوق 
کمی محدود شود و به مدیریت ادعا در حقوق مهندسی 
اختصاص یابد؛ ثانیاً، در باره معنی و تعریف واژه های 
"مدیریت"، "ادعا"، "دعوا"، "مدیریت ادعا" و "مدیریت 

دعوا"  توضیحات  مقدماتی  ارایه  شود. 
فهم  قابل  و  روشن  نسبتاً  مفهومی  "مدیریت"، 
به طور  ادعا"  "مدیریت  ترکیب  اما  دارد،  همگانی 
کلی تعبیر پیچیده تر و قابل تأملی است. در مورد واژۀ 
"مدیریت" ابتدا باید دید این واژه که به کلمۀ "ادعا" 

اضافه شده، در این جایگاه خاص چه معنایی دارد. 
در اصطالح حقوقی "ادعا" یعنی خواستن و آن 
مربوط به زمانی است که موضوع مورد نظر هنوز در 

دادگاه مطرح نشده است. در این حالت، یک طرف، 
موضوع مورد نظر خود را که از قانون یا از قراردادی 
خاص نشأت می گیرد، به طرف دیگر اظهار می کند. 
بدیهی است که پذیرش یا عدم پذیرش این ادعا 
بستگی دارد به واکنش طرف مقابل. در این مرحله 
"مدیریت ادعا" عبارت از این است که یک طرف 
بیندیشد که  را  یا تمهیدی  اتخاذ کند  را  تکنیکی 
ادعایش در خارج از دادگاه مورد پذیرش طرف دیگر 
قرار گیرد. اما تعبیر "دعوا" مربوط به زمانی است که 
موضوع اختالف در دادگاه مطرح شده و حکم دادگاه، 
قاطع دعوا خواهد بود. در این مرحله "مدیریت دعوا" 
عبارت از این است که هر یک از دو طرف، برای اثبات 
حقانیت خود، به مکانیزمی می اندیشد که دعوا را به نفع 
خود تمام کند. چگونگی طرح دعوا، تنظیم دادخواست، 
ارایۀ دلیل در زمان مناسب، طرز مطرح کردن ادعا در 
دادخواست یا در محل دادگاه، نحوۀ بیان موضوع، 

زمان بندی مطرح کردن یا مطرح نکردن دالیل و غیره، 
تکنیک هایی هستند که هر طرف برای اثبات حقانیت 
خود به کار می برد تا دعوا را به سود خویش اداره کند 

و به پایان برساند.
برای مدیریت ادعا و مدیریت دعوا چند اصل باید 
رعایت شود که ذیاًل تحت عنوان اصول حاکم بر 

قراردادها بررسی می شوند.

اصول حاکم بر قراردادها 
گرچه حقوق و تعهدات اصلی طرفین یک پیمان، 
در شرایط عمومی پیمان به صورت ریز و مفصل 
بیان شده و تخطی هریک از دو طرف از این شرایط، 

مدیریت ادعا در قراردادهای ساخت 
تهیه کنندگان: مهدی مسعودی آشتیانی، ابراهیم اسماعیلی هریسی

گرچه قرارداد، یک امر خصوصی بین دو 

طرف قرارداد است، اما از تیررس نظارت 

همگانی )قانون( نمی تواند به دور باشد.
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می تواند موجبات ادعا یا دعوای هر یک از دو طرف را 
فراهم سازد، اما در عین حال، تنظیم قرارداد هم اصولی 
دارد که باید آنها را رعایت کرد. برخی از این اصول، هنگام 
انعقاد قرارداد و برخی پس از انعقاد قرارداد باید لحاظ شوند. 

پس این دو مورد را به طور جداگانه مطالعه می کنیم.

انعقاد  هنگام  رعایت  قابل  اصول   )1
قرارداد:

الف( قرارداد نباید خالف قانون باشد. گرچه قرارداد، 
یک امر خصوصی بین دو طرف قرارداد است، اما از 
تیررس نظارت همگانی )قانون( نمی تواند به دور باشد. 
قانون برای حفظ مصالح اجتماعی وضع شده است و 
جامعه به خود حق می دهد در جایی که ممکن است 
مصالح افراد جامعه تحت الشعاع روابط خصوصی افراد 

قرار گیرد، به بازرسی روابط مزبور بپردازد.
ب(  قرارداد نباید مغایر اخالق حسنه باشد. گرچه قانون 
مجموعه قواعد نوشته شده است، اما قواعد نانوشتۀ 

بی شماری هم در جامعه وجود دارند که تجاوز بدان ها، 
موجب ایجاد واکنش اجتماعی می شود. دایرۀ اخالق 
حسنه بسیار وسیعتر از قانون است و میان قانون و 
اخالق حسنه از نظر منطقی رابطۀ عموم و خصوص 
مطلق برقرار است. به عبارت دیگر، هر قانونی اخالقی 
نیز هست، اما هر چیزی که اخالقی باشد، ممکن است 

قانونی نباشد.
ج( قرارداد نباید با نظم عمومی جامعه در تضاد باشد. 
انتظام امور جامعه به عهدۀ دولت است. گاهی ممکن 
است قراردادی بین اشخاص نوشته و منعقد شود که 
گرچه مغایر قانون و اخالق حسنه نیست، اما ممکن 
است در برقراری نظمی که به عهدۀ دولت است، 
اختالل ایجاد نماید، مثاًل انعقاد یک قرارداد خصوصی 
که با سیاست های کلّی اقتصادی یا فرهنگی دولت در 

تضاد  باشد.

د( قرارداد باید به طور روشن و واضح نوشته شود. وجود 
ابهام در قرارداد، می تواند منشأ اختالف باشد. هر چه 
قرارداد مفصل تر و روشن تر باشد، مدعیات طرفین 
کمتر است و برعکس هرچه موارد مسکوت، متناقض 
و مجمل بیشتر باشند، برداشت ها نیز متفاوت تر و در 

نتیجه، ادعاها بیشتر خواهند بود.
ه( قرارداد باید به دست اهل فن تنظیم شود تا اصول 
حقوقی با توجه به مقررات جاری کشور بهتر رعایت 
شود. تنظیم قرارداد بدون داشتن تخصص الزم و به 
صورت عامیانه، خطری است که می تواند منافع طرفین 

قرارداد را مورد تهدید قرار دهد.
و( در قرارداد باید بین حقوق و تعهدات طرفین، تعادل 
وجود داشته باشد، چون عدم تعادل منتهی به اختالف 
یا فروپاشی قرارداد می گردد. در قراردادهای یکسویه یا 
تحمیلی که یک طرف آنها از اقتدار بیشتری برخوردار 
است، معموالً سعی می شود از این اقتدار به نفع طرف 
مقتدر بهره برداری شود، اما این امر به ایجاد نابرابری 

هر قانونی اخالقی نیز هست، اما هر چیزی 

که اخالقی باشد، ممکن است قانونی نباشد.

وجود ابهام در قرارداد، می تواند منشأ

 اختالف باشد.

تنظیم قرارداد بدون داشتن تخصص 

الزم و به صورت عامیانه، خطری است 

که می تواند منافع طرفین قرارداد را مورد 

تهدید قرار دهد.
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در قرارداد می انجامد. بنابراین، در وهلۀ نخست، شاید 
چنین چیزی یک امتیاز مهم برای طرف مقتدر بشمار 
رود، ولی در نهایت، به تضعیف موضع در طرف مقابل 
و ناتوانی وی در انجام موضوع قرارداد می انجامد و مآاًل 

به ضرر هر دو طرف تمام خواهد شد.
ز( در قرارداد مرجع حل اختالف باید دقیقاً تبیین شود. 
اگر این امر در قرارداد مسکوت مانده باشد، طبق قانون 
اساسی، مرجع حل اختالف دادگاه های دادگستری است، 
ولی اگر داوری به عنوان روش حل اختالف تعیین شود، 
دارای مزایایی فراتر از رسیدگی دادگاه هاست، با این 
توضیح که حل و فصل اختالفات از طریق توافق، به 
قبول و تبعیت از تصمیم شخص ثالثی که مورد اعتماد 

اصحاب دعوا باشد )داوری(، بستگی دارد. 
الزم به ذکر است که چون دادگاه ها عمدتاً توان و 
کفایت الزم برای رسیدگی و حل اختالفات و دعاوی 
پیچیده و تخصصی را ندارند، لذا جستجوی مرجع 
دیگری که توان کافی برای حل و فصل اختالفات 
ناشی از دعاوی را داشته باشد و بتواند جایگزین سیستم 
قضایی سنتی گردد، از سال ها قبل مورد بحث محافل 
از  داوری  امر  لحاظ،  به همین  است.  بوده  حقوقی 
زمان جنگ جهانی دوم به این سو، به ویژه در تجارت 

بین الملل، به یک "صناعت قضایی" تبدیل شده و 
مؤسسات داوری نیز به تنظیم و تدوین مقرراتی برای 
برگزاری داوری  های خصوصی یا پیشنهاد شرط داوری 
برای درج در قراردادها و همچنین به تدارک تسهیالت 
اداری و تدوین آیین داوری پرداخته اند و در نتیجه، در 
برانگیختن اعتماد بیشتر به داوری به عنوان اسلوب 
جایگزین محاکم دادگستری و رسیدگی قضایی سهم 
مهمی داشته اند. بدیهی است که داوری در مقایسۀ با 
اقامۀ دعوا در دادگاه، هم سریعتر است، هم کم هزینه تر، 
محرمانه تر، تخصصی تر، دقیق تر و غیرتشریفاتی تر . 
امتیاز دیگر داوری نسبت به طرح دعوا در محکمه این 
است که در داوری، طرفین اختالف از لحاظ انتخاب 
شخص یا اشخاص مجاز برای رفع اختالف فیمابین 

از نفوذ و میدان عمل کمابیش وسیعتری برخوردارند.

2( اصول قابل رعایت پس از انعقاد قرارداد:
الف( دوستی ها و صمیمیت ها نباید با روابط حقوقی 
درهم آمیزند. موال علی بن ابی طالب)ع( می فرمایند: 
)ِمثل  َکاالِخوان«  تَعاَشُروا  َو  َکاالَجانِب  »تَعاَمُلوا 
بیگانگان معامله و مانند برادران و دوستان با هم 
معاشرت کنید.( گاهی صمیمیت شخصی افراد که 

امری کاماًل خصوصی در حوزۀ اخالق است، در اثر 
رودربایستی و مأخوذ به حیاشدن، به روابط حقوقی 
اشخاص لطمه می زند. در این موارد باید شدیداً مراقبت 
کرد که روابط دوستانۀ شخصی وارد روابط قراردادی    

و حقوقی نشوند.
ب( در صورت بروز اختالف، باید با مشورت اشخاص 
آگاه به مسایل حقوقی، تمهیدات مناسب برای حل آن 
اختالف اندیشیده شود. ای بسا ممکن است که مدعی 
حق، به علت بی توجهی به عواقب آتی قضیه، با دست 
خود دلیل و مدرکی را در اختیار طرف مقابل قرار دهد 
که در آینده علیه خودش مورد بهره برداری قرار گیرد، یا 
بدون توجه به ظرایف قانونی، دست به اقدامی بزند که 

در نهایت به زیان خودش تمام شود.
اختیار  در  کافی  مستندات  باید  ادعایی،  هر  در  ج( 
مدعی باشد. مستندسازی جزییات روابط حقوقی بین 
اشخاص، از قواعد مسلم و شکلی قضیه است و بدون 
ثبت و ضبط مستندات مزبور در هر مرحله، ممکن 
است در آینده مشکالت فزاینده ای ایجاد گردد. به 
عبارت دیگر، حق ماهوی باید با تکیه بر ادلۀ و مبانی 
قواعد شکلی همراه باشد تا در صورت انکار و تجاوز از 
سوی طرف مقابل، به سهولت قابل استیفا در مراجع 

حل اختالف باشد.

عوامل بروز اختالف در قراردادهای عمرانی 
عوامل  به  عمرانی  قراردادهای  در  اختالف  بروز 
متعددی مرتبط است. بعضی از آنها مربوط به عوامل 
از عملکرد  ناشی  کارفرما می باشند و برخی دیگر 
پیمانکار؛ تعدادی هم به ضعف شرایط عمومی پیمان  
بیرونی مربوط می باشند.         به عوامل  نیز  و شماری 

ذیاًل به مواردی از آنها اشاره می شود:

حق ماهوی باید با تکیه بر ادلۀ و مبانی 

قواعد شکلی همراه باشد تا در صورت انکار 

و تجاوز از سوی طرف مقابل، به سهولت 

قابل استیفا در مراجع حل اختالف باشد.

بسیار دیده شده است که پیمانکار تمام 

توان و سرمایۀ علمی و اعتباری و مالی خود 

را برای اجرای یک پروژه به کار برده، ولی 

عوامل کارفرما در مقابل این سرمایه های 

عظیم که به حیات اقتصادی پیمانکار هم 

بستگی تام دارد، بی اعتنا و بی تفاوتند، چرا 

که کارمند دولتند!

داوری در مقایسۀ با اقامۀ دعوا در دادگاه، 

هم سریع تر است، هم کم هزینه تر، 

محرمانه تر، تخصصی تر، دقیق تر و 

غیرتشریفاتی تر .
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رفتار می کنند که مآالً پیمانکار را دچار مخمصه می کند، 
در حالی که در شرایط متعادل و منطقی، می توانستند با 
تصمیم گیری صحیح و بموقع، جلوی بروز مشکالت 

را بگیرند.
3( عدم تأمین بموقع منابع مالی: با این که در قانون 
برگزاری مناقصات، در مورد لزوم تأمین بموقع منابع 
مالی پروژه ها تصریح شده و در بسیاری از قوانین، 
به ویژه در قانون محاسبات عمومی نیز بر آن تأکید 
شده است، اما متأسفانه در عمل مشاهده می شود 
که منابع مالی یک پروژه بموقع تأمین نمی شود و 
این وظیفه که جزو اصلی ترین تعهدات کارفرما در 
مقابل پیمانکار است، به راحتی نقض می شود. بدیهی 
است که تأخیر در پرداخت مطالبات پیمانکار از بابت 

صورت وضعیت های تنظیمی، باعث ایجاد تنش بین 
پیمانکار و کارفرما از یک طرف و بین پیمانکار و عوامل         

پایین دستی از طرف دیگرخواهد شد.
جالب آنکه در شرایط عمومی پیمان، تأخیر پیمانکار 
در اجرای موضوع پیمان، دارای پیامدهای شدید و غلیظ     
و جرایم قابل توجهی علیه پیمانکار است، اما برای عدم 

1( بی مسؤولیتی برخی از عوامل کارفرما: بسیار دیده 
احساس  کارفرما،  عوامل  از  بعضی  که  است  شده 
مسوولیت الزم در مقابل پیمانکار و مسایل پیمانکاری 
ندارند. به همین علت، بسیار دیده شده است که 
پیمانکار تمام توان و سرمایۀ علمی و اعتباری و مالی 
خود را برای اجرای یک پروژه به کار برده، ولی عوامل 
کارفرما در مقابل این سرمایه های عظیم که به حیات 
پیمانکار هم بستگی تام دارد، بی اعتنا و بی تفاوتند، چرا 
که کارمند دولتند و حقوق خودشان را بدون توجه به 
میزان مسوولیت پذیری یا مسوولیت گریزی، از دولت 
دریافت می دارند و در نتیجه، دغدغه های پیمانکار        
و مسایل پیمانکاری برایشان بی اهمیت است و حتی 

از آنها بی اطالع اند.
از  کارفرما  مسووالن  ترس  و  کاری  محافظه   )2
مراجع نظارتی: در کشور ما در حدود پنجاه و اندی 
مرکز و نهاد نظارتی وجود دارند که برخی به جای 
نظارت، به مچ گیری می پردازند! به همین علت، بعضی 
محافظه  خاطر  به  کارفرما،  عوامل  و  از مسؤوالن 
کاری و برای پاسخگونشدن در برابر مراجع نظارتی 
و همچنین برای حفظ موقعیت اداری خویش، طوری 

تأمین بموقع منابع مالی موضوع طرح از سوی کارفرما، 
هیچگونه تدبیری اندیشیده نشده و هیچگونه ابزاری 
در ید پیمانکار قرار داده نشده است و در نتیجه، پیمانکار 
نمی تواند  از ابزارهای قانونی برای دفاع از حقوق مسلم 

خویش استفاده کند.
4( نظام غلط کیفیت پرداخت ها: مکانیزم هایی که 
صورت  پرداخت   برای  پیمان  عمومی  شرایط  در 
شده،  تمهید  و  پیش بینی  پیمانکار  وضعیت های 
به گونه ای است که تأخیر کارفرما در پرداخت مطالبات 
پیمانکار، هیچ گونه مسوولیتی را برای کارفرما ایجاد 
نمی کند، در حالی که در شرایط تورمی کنونی، قدرت 
خرید پول کشور به طور لحظه ای درحال کاهش 
است. بدیهی است که در این شرایط، عقب افتادن 
وصول مطالبات پیمانکار از کارفرما برای مدت مدید، 
باعث بروز و تحمیل خسارت های زیادی برای پیمانکار 

شده و با بی اعتنایی نمی توان از کنار آن گذشت.
5( نبود حکمیت فنی و مالی در ضمن اجرای کار: 
اگر شخص یا هیأتی به طور مستمر بر مسایل جزیی 
اجرایی نظارت نداشته باشد و به حل اختالفات خرد و 

تأخیر در پرداخت مطالبات پیمانکار 

از بابت صورت وضعیت های تنظیمی، 

باعث ایجاد تنش بین پیمانکار و کارفرما 

از یک طرف و بین پیمانکار و عوامل 

پایین دستی از طرف دیگرخواهد شد.

یکی از مشکالت عمده که باعث عدم 

توفیق در اجرای بسیاری از طرح های 

عمرانی می شود، شرایط قراردادی 

نابرابری است که توسط شرایط عمومی 

پیمان اعمال شده و می شود.

متأسفانه اطالۀ رسیدگی در شورای 

عالی فنی اگر بیشتر از دادگاه ها نباشد، 

کمتر از آنها نیست، چندان که برخی 

از دادخواهان، مراجعه به دادگاه ها را 

بر رسیدگی شورای عالی فنی ترجیح 

می دهند!
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جزیی طرفین در اثنای اجرای عملیات پیمان نپردازد 
و در مورد مسایل فیمابین به صورت فوری داوری 
نکند، همین ادعاهای جزیی می توانند به تدریح به 
اختالفات بزرگ و کلی بینجامند و حتی به توقف طرح 
یا پروژه منجر شوند. در این صورت، ارجاع اختالفات 
کلی به مرجع حل اختالف )اعم از دادگاه یا داوری( به 
سهولت قابل حصول نیست و زمان زیادی می طلبد، 
حال آن که وجود حکمیت فنی در محل، می تواند از 
توقف طرح در مقاطع مختلف جلوگیری نموده و مانع 

انباشته شدن مسایل و اختالفات فیمابین شود.
6( شرایط قراردادی نابرابر و وجود نگاه آمرانه نسبت به 
پیمانکار: یکی از مشکالت عمده که باعث عدم توفیق 
در اجرای بسیاری از طرح های عمرانی می شود، شرایط 
قراردادی نابرابری است که توسط شرایط عمومی 
پیمان اعمال شده و می شود. به عبارت دیگر، نگاه 
دولت به عنوان کارفرمای پروژه های عمرانی، به 
پیمانکار پروژه های مزبور، نگاهی آمرانه و نامتعادل 
و از موضع بدبینی و طلبکاری است. این نوع نگاه، 
مناسبات پیمانکار با کارفرما را از حالت تعادل خارج 
کرده و باعث بروز اختالفات بی شمار می شود. عدم 
حق فسخ پیمان توسط پیمانکار، نمونۀ بارزی از این 
این عدم  بدیهی است که دود  تعادل است.  عدم 
تعادل، در وهلۀ نخست، به چشم پیمانکار می رود و 

سپس بر منافع ملی کشور اثر منفی می گذارد.
7( آشنانبودن حقوقدانان و مهندسان با ویژگی های 
دارای  عمرانی  قراردادهای  عمرانی:  قراردادهای 
پیچیدگی هایی هستند که کمتر مورد توجه اهل فن 
قرار می گیرند و در نتیجه، چه وکالی دادگستری و چه 
قضات دادگاه ها و چه مهندسان، از ظرایف و زوایای ویژۀ 
قراردادهای مزبور اطالع دقیقی ندارند. این امر، چه در 
طول اجرای موضوع قرارداد و چه در زمان وقوع هرگونه 
اختالف، به ویژه در مرحلۀ اقامۀ دعوا در مراجع حل 

اختالف، موجب بروز مشکالت عدیده می شود. 
8( ترس پیمانکار از طرح ادعا علیه کارفرما: برخی از 
پیمانکاران از این نظرکه ممکن است با طرح ادعا علیه 
کارفرما، مورد شناسایی برخی از کارفرمایان قرار گیرند و 
در آینده از انعقاد هرگونه قراردادی با آنها خودداری شود، 
از مطرح کردن ادعاهای خود، به ویژه در زمان طرح دعوا 
در مراجع حل اختالف، صرفنظر می کنند. این موضوع 

عالوه بر تضییع حقوق پیمانکار، باعث افزایش عدم 
تعادل در روابط قراردادی پیمانکار با کارفرما شده و زمینه 

بروز اختالفات تازه را فراهم می آورد. 
9( اطالۀ رسیدگی در مراجع حل اختالف: جریان ُکند 
رسیدگی به دعاوی در دادگاه ها، یکی از معضالتی 
است.  گرفته  را  دادخواهان  همۀ  گریبان  که  است 
قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی که دارای 
غموض و پیچیدگی های خاص خود هستند، بر اطالۀ 
رسیدگی دادگاه ها دامن می زنند و در نتیجه، طرفین 
برای رسیدن به حقوق حقۀ خویش، ناگزیرند چند سال 

در راهروی دادگاه ها سرگردان شوند.
از طرف دیگر، گرچه در شرایط عمومی پیمان، امکان 
داوری شورای عالی فنی پیش بینی شده، اما صرفنظر از 
ایرادات قانونی بسیار که نسبت به داوری شورای مذکور 
وجود دارد، متأسفانه اطالۀ رسیدگی در آن شورا نیز اگر 
بیشتر از دادگاه ها نباشد، کمتر از آنها نیست، چندان که 
برخی از دادخواهان، مراجعه به دادگاه ها را بر رسیدگی 

شورای عالی فنی ترجیح می دهند!
10( ناکارآمدی نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای 
پروژه های  قراردادهای  اصلی  پیمانکاری: چارچوب 
"فیدیک"   نام  به  بین المللی  قراردادی  از  عمرانی، 
اقتباس شده، اما باید توجه داشت که نظام حقوقی 
حاکم بر فیدیک، با نظام حقوقی کشور ما تفاوت های 
فیدیک  از  می توان  گرچه  بنابراین،  دارد.  آشکاری 
به عنوان یک تجربۀ جهانی استفاده کرد، اما بدون 
کشور،  حقوقی  رژیم  با  آن  انطباق  و  بومی سازی 
نمی توان به یک قرارداد منسجم دست یافت. برای 
نمونه، مادۀ 48 شرایط عمومی پیمان تحت عنوان 
"خاتمۀ پیمان" در سیستم حقوقی کشور ما اصطالح 

نامفهوم و بیگانه ای است که معادلی برای آن نمی توان 
یافت.

احوال  و  اوضاع  تغییر  برای  راه حل  پیش بینی   )11
قراردادی: در نظام حقوقی ما، به لحاظ رعایت اصل لزوم 
قراردادها، ایجاد تغییر در شرایط قرارداد اگر نگوییم امری 
محال است، می توانیم بگوییم بسیار دشوار است. به طور 

کلی، به نظر می رسد که با توجه به کیفیت قراردادهای 
مربوط به طرح های عمرانی که بعضاً مدت های مدیدی 
به طول می انجامند، پیش بینی راه حل های مربوط به 
تغییر اوضاع و احوال شرایط قراردادی می تواند از طرح 
بسیاری از دعاوی جلوگیری کند. این مهم را می توان با 
عنوان "تجدید نظر در پیمان" به جای مادۀ 48 شرایط 

عمومی پیمان حاضر تغییر داد.

راهکارهای پیشگیرانه برای کاهش موارد 
ادعایی 

از حل  بهتر  پیشگیری  ادعا،  مدیریت  قلمرو  در 
برای  راهکارهایی  اگر  بنابراین،  است.  اختالف 
جلوگیری از دعوا پیش بینی و اتخاذ شوند، قطعاً ادعا به 
نحو مؤثری مدیریت می شود و در صورت بروز اختالف 
نیز به راحتی قابل حل و فصل خواهد بود. راهکارهایی 
که ذیاًل برمی شماریم، می توانند در کاهش ادعا و دعوا 

مؤثر واقع شوند:
1( تنظیم قراردادهای متعادل با پیش بینی حکمیت 

فنی و مالی. 
2( ویرایش دوره ای و ساالنۀ قراردادهای تیپ پس از 
کسب بازخورد آن در روابط طرفین و کشف و اصالح 

نقاط مشکل ساز آنها. 
3( تأمین بموقع منابع مالی طرح ها از طریق گشایش 
اعتبارات اسنادی داخلی در بانک ها و اصالح کیفیت 

پرداخت ها. 
طرح های  به  مربوط  قراردادی  حقوق  آموزش   )4
عمرانی برای عوامل کارفرما، پیمانکار، مشاوره، وکالی 

دادگستری و قضات کشور.
5( مشورت کردن طرفین قرارداد با اشخاص آشنا به 

مسایل پیمان پیش از طرح هرگونه ادعایی. 
6( مستندسازی بموقع و متناسب با هر مورد از ادعا. 

در  اختالف  حل  مرجع  مناسب ترین  تعیین   )7
قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی. 

8( مجازات و تنبیه کارکنان مسوولیت گریز کارفرما که 
در اجرای موضوع پیمان اخالل می کنند.

9( ایجاد دادگاه های تخصصی جهت رسیدگی به 
دعاوی مربوط به طرح های عمرانی از طریق وضع 
قوانین و مقررات جدید به منظور ایجاد هماهنگی بین 

قوای سه گانۀ کشور.

عدم تعادل در حقوق و تعهدات طرفین 

یک قرارداد، منتهی به اختالف یا 

فروپاشی قرارداد می گردد.
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)IPF( همایش بین المللی پتروشیمی ایران
گزارشی از :

میزبانی صنعت پتروشیمی ایران از نمایندگان 25 کشور

مزیت های نسبی صنعت پتروشیمی ایران، بی نظیر 
است. برای اثبات این نظر هم کافیست به وجود 
دسترسی  فراوان،  خوراک  و  گازی  بزرگ  مخازن 
به منابع آبی در سواحل جنوبی و قرارگرفتن در کنار 
مسیرهای حمل ونقل دریایی توجه کنیم، مزیت هایی 
که ایران را به مکانی جذاب برای سرمایه گذاران و 

قطب بزرگ صنعت پتروشیمی تبدیل می کنند.
گزارش ایران آنالین در ادامه حاکی از آن است که 
البته موانعی هم در پیش روی صنعت پتروشیمی وجود 
دارند که یکی از آنها، بحث تحریم است که پس از 
تحوالت سیاسی اخیر، ازمیان برداشته خواهد شد. از 
این رو، سرمایه گذاران از هم اکنون خود را برای حضور 
در صنایع مهم ایران که پتروشیمی در صدر آنها قرار 
گرفته است، آماده کرده اند، چراکه ایران جزو معدود 
کشورهای جهان است که تمام ابزارها، ظرفیت ها و 
منابع مورد نیاز برای یک صنعت پتروشیمی سودآور و 
فعال را دراختیار دارد. به همین علت، در اواخر آذر ماه 

 )IPF( سال جاری همایش بین المللی پتروشیمی ایران
با هدف معرفی فرصت های سرمایه گذاری در ایران در 

تهران برگزار  شد. 

صنعت پتروشیمی، نمونه ای بارز برای تبلور 
اقتصاد مقاومتی است

اجالس  این  در  که  جمهور  رییس  اول  معاون 
شرکت کرده بود، از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 
دوران  برای  پراهمیت  و  جدی  اولویتی  عنوان  به 
پساتحریم یاد کرد و با اشاره به رویکردهای پنجگانه 
که از سوی مقام معظم رهبری در باب این سیاست ها 
مورد تاکید قرار گرفته است، گفت: صنعت پتروشیمی با 

ویژگی ها و ظرفیت هایی که دارد، نمونه ای بارز برای 
تبلور اقتصاد مقاومتی است و انتظار می رود که همه 
رویکردهای اقتصاد مقاومتی در این صنعت حاکم شود.

دکتر اسحاق جهانگیری در دوازدهمین همایش 
بین المللی صنعت پتروشیمی اظهار داشت: برخی 
تصور می کردند که اقتصاد مقاومتی، مختص دوران 
تحریم است، اما دولت به طور جدی این سیاست ها را 
در دوران پس از تحریم هم در دستور کار خود خواهد 

داشت.
وی در ادامه سخنان خود، درون زایی را یکی از 
مقاومتی  اقتصاد  کلی  سیاست های  رویکردهای 
برشمرد و گفت: صنعت پتروشیمی، از جمله صنایعی 
است که قادر است با اتکا به منابع داخلی کشور، روند 
توسعه خود را در پیش گیرد و به رویکرد درون زایی 
جامه عمل بپوشاند. وی همچنین با اشاره به نگرش 
برون گرایی به عنوان یکی دیگر از رویکردهای اقتصاد 
مقاومتی، تصریح کرد: صنعت پتروشیمی باید با تأسی 

 ایران جزو معدود کشورهای جهان 

است که تمام ابزارها، ظرفیت ها و منابع 

مورد نیاز برای یک صنعت پتروشیمی 

سودآور و فعال را دراختیار دارد. 



| توسعه تاسیسات و تجهیزات | شماره 46 | پاییز و زمستان 1394 صنفی34

از این رویکرد، تعاملی سازنده را با جهان برقرار کند تا 
بتواند ضمن استفاده از دانش و تکنولوژی روز، در زمینه 
صادرات و واردات هم فعالیت خود را افزایش دهد. دکتر 
جهانگیری از عدالت بنیان بودن نیز به عنوان سومین 
رویکرد اقتصاد مقاومتی نام برد و ادامه داد: توسعه 
صنعت پتروشیمی در برخی از مناطق محروم کشور 
که شرایط توسعه این صنعت را دارند، می تواند موجب 
اشتغال زایی و افزایش رفاه مردم در این مناطق شود و 
با محرومیت زدایی، زمینه عدالت اجتماعی را مهیا سازد.

از  دیگر  یکی  اینکه  بیان  با  سپس  وی 
جهت گیری های صنعت پتروشیمی، باید مردمی کردن 
اقتصاد  محورهای  مهمترین  از  یکی  که  اقتصاد 
مقاومتی است، باشد، تصریح کرد: در حال حاضر، 
شرایط و نحوه خصوصی سازی در صنعت پتروشیمی، 

ایرادات و نواقصی دارد، اما مهم این است که صنعت 
پتروشیمی می تواند روش های جدیدی را در پیش گیرد 
تا مردم کشور بتوانند در توسعه این صنعت مشارکت 
کرده و حتی سهامدار آن باشند. معاون اول رییس 
جمهوری افزود: صنعتی که قادر است بخش زیادی 
از تولیدات و فرصت های شغلی کشور را ایجاد کند، 
چرا نباید مردم در این صنعت مشارکت داشته باشند 
و سهامدار آن باشند؟ وی همچنین با اشاره به رویکرد 
دانش بنیان بودن اقتصاد از منظر سیاست های کلی 
اقتصاد مقاومتی، افزود: باید صنعت پتروشیمی در همه 
برنامه های خود از دانش و تکنولوژی روز بهره ببرد 
و روش های نوین در تمام سیستم های بهره برداری 

کشور و به ویژه در صنعت پتروشیمی حاکم شود.
این مقام مسوول در ادامه سخنان خود، با بیان اینکه 
دولت در مقطع فعلی به دلیل حجم مطالبات مردم 
کشور، چند موضوع جدی را در دستور کار خود دارد، 
گفت: پرداختن به اشتغال زایی، ایجاد رفاه برای مردم 
و افزایش اقتدار اقتصادی کشور، از جمله اولویت های 
اصلی اقتصاد ایران برای ده سال آینده است و قطعًا 
صنعت نفت، گاز و پتروشیمی سهم عمده ای در تحقق 

این اهداف خواهند داشت.
وی در ادامه تصریح کرد: بخش خصوصی باید برای 
خود این وظیفه را قایل باشد که در این دوره، به صورت 
جدی وارد عرصه سرمایه گذاری شود و نهادهای عمومی 
هم باید برای سرمایه گذاری مورد حمایت قرار گیرند. 
دکتر جهانگیری سپس با یادآوری استقبال چشمگیر 
شرکت های خارجی برای سرمایه گذاری در ایران پس 
از توافق هسته ای، تصریح کرد: بسیاری از هیأت های 
خارجی به همراه شرکت های متعدد اقتصادی پس 
از توافق ژنو در ایران حضور پیدا کرده اند که این خود 
گویای ظرفیت ها و مزیت های منحصر به فرد کشور 
برای سرمایه گذاری است. وی افزود: ایران می تواند در 
تأمین انرژی کشورهای جهان سهم و نقش جدی داشته 
باشد و افزایش این سهم متناسب با ذخایر نفت و گاز 

کشور قطعاً در دستور کار وزارت نفت قرار دارد.
دکتر جهانگیری با بیان اینکه صنعت پتروشیمی، 
یکی از صنایعی است که باید با سیاستگذاری های 
دولت، به صنعت نخست کشور تبدیل شود، گفت: 
باید دغدغه سرمایه گذاران در این زمینه برطرف شود 
و عالوه بر آن، تأمین خوراک پتروشیمی هم موضوع 

معاون اول رییس جمهور: صنعتی که 

قادر است بخش زیادی از تولیدات و 

فرصت های شغلی کشور را ایجاد کند، 

چرا نباید مردم در این صنعت مشارکت 

داشته باشند و سهامدار آن باشند؟



35توسعه تاسیسات و تجهیزات | شماره 46 | پاییز و زمستان 1394 |    صنفی

مهمی است که البته باید با قیمتی قابل رقابت در عرصه 
بین المللی تامین شود. وی ادامه داد: آیین نامه ای در این 
زمینه در دولت به تصویب رسیده و به زودی وزیر نفت 

قیمت خوراک پتروشیمی را اعالم خواهد کرد.

شریک  است  بهتر  خارجی  شرکت های 
ایرانی پیدا کنند

از  اینکه  بیان  با  این همایش  در  نفت هم  وزیر 
همکاری با شرکت های تراز اول بین المللی استقبال می 
کنیم، گفت: شرکت های خارجی در ایران شعبه و دفتر 
نمایندگی تأسیس کنند تا حمایت شوند. به گزارش ایرنا، 
مهندس بیژن زنگنه با بیان اینکه شرایط پس از تحریم 
با پیش از آن تفاوت دارد، افزود: شرکت های خارجی 
بهتر است برای فعالیت در کشورمان، شریک ایرانی 

پیدا کنند.
وزیر نفت سپس با تشریح جایگاه صنعت پتروشیمی 
در کشور افزود: وظیفه توسعه صنعت پتروشیمی، به 
بخش خصوصی واگذار شده و وزارت نفت تامین 
است.  شده  عهده  دار  را  زیربناها  ایجاد  و  خوراک 
در  پتروشیمی  صنایع  ملی  شرکت  داد:  ادامه  وی 
پتروشیمی  گذشته متصدی اصلی توسعه صنعت 
بشمار می رفت، اما اکنون وظیفه اصلی این شرکت 
سیاستگذاری ، هدایت و نظارت است. وزیر نفت ضمن 
اشاره به اینکه این شرکت باید شرایط الزم برای رقابت 
سالم در صنعت پتروشیمی را فراهم کند، لزوم دستیابی 
به بازارهای صادراتی را مورد توجه قرار داد و گفت: 
ایران دارای بزرگترین بازار در منطقه است و با توسعه 
بخش پایین دستی صنعت پتروشیمی، کشورمان به 
بزرگترین مصرف کننده این صنعت تبدیل خواهد شد.

نوید شکوفایی صنعت پتروشیمی در ایران 
و جهان

وزیر  ظریف،  محمدجواد  دکتر  ایرنا،  گزارش  به 

وزیر نفت: وظیفه توسعه صنعت 

پتروشیمی، به بخش خصوصی واگذار 

شده و وزارت نفت، تامین خوراک و 

ایجاد زیربناها را عهده دار شده است.

خارجه نیز در سخنانی در این اجالس گفت: در این 
دوره، عالوه بر ثبات سیاسی، مزیت های متعدد نسبی 
کشور، موقعیت ژئواستراتژیک، نیروهای بالنده انسانی و 
زیرساخت های مناسب، فرصت های بی بدیلی را برای 
شکوفایی صنعت پتروشیمی در منطقه و جهان نوید 
می دهند. وی افزود: دوران پساتحریم، ضمن کاهش 
ضریب ریسک و کاهش میزان آسیب پذیری کشور در 
حوزه های مختلف اقتصادی، فرصت های کم نظیری 
را برای فعال ترشدن دستگاه های تولیدکننده، از جمله 
در  ایران  اسالمی  در جمهوری  پتروشیمی  صنعت 
عرصه های داخلی، منطقه ای و بین المللی به ارمغان 
می آورد. وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: خرسندیم 
که همزمان با لغو تحریم های اعمال شده علیه صنعت 
پتروشیمی ایران و با توجه به فضای مثبت پدیدآمده در 
عرصه دیپلماسی، تنوع تولید محصوالت و مقاصد جدید 
صادراتی به عنوان دو راهبرد مهم در صنعت پتروشیمی 
در دستور کار جدی قرار گرفته اند که در نتیجه آن، 
همزمان با افزایش تمایل برای سرمایه گذاری و انتقال 
دانش فنی، تقاضاها برای خرید محصوالت پتروشیمی 

ایران هم افزایش خواهد یافت.
وی در ادامه سخنان خود، تاکید کرد: ما اطمینان 
داریم که راهبرد شرکت ملی صنایع پتروشیمی، تالش 
در جهت توسعه زنجیره کامل این صنعت خواهد بود. 
البته ایجاد یک شبکه قوی از توانمندی های داخلی 
در زمینه های مختلف برای بقا در عرصه بین المللی، 
باید دارای مزیت رقابتی باشد و این، جز با ارتقای 
توانمندی های داخلی مطابق با کیفیت و استانداردهای 
جهانی ممکن نیست. رییس دستگاه دیپلماسی کشور 
ادامه داد: در این زمینه الزم است برای باالبردن ظرفیت 
و توان داخلی برای انجام پروژه های جاری، به ویژه در 
عرصه های پژوهشی، فناوری، پیمانکاری عمومی، فنی 
و مهندسی و ساخت و تامین، به گونه ای برنامه ریزی 
کرد که دانش فنی بومی، توانمندی سخت افزاری و 
نرم افزاری داخلی و افزایش ظرفیت تولید در صنایع 
پتروشیمی در صدر فعالیت ها باشد. وی اظهار داشت: 
امکان  حضور سرمایه گذاران خارجی و فراهم شدن 
موسسات  مالی  تسهیالت  از  استفاده  یا  مشارکت 
توسعه  گره  گشودن  بر  عالوه  خارجی،  بین المللی 
طرح های معطل نیمه تمام صنعت پتروشیمی ایران، از 

یک جنبه دیگر هم می تواند برای کشورمان موثر واقع 
شود و آن هم از جنبه بین المللی، یعنی کاهش ریسک 
سرمایه گذاری خارجی از نگاه موسسات تحقیقاتی 

بین المللی   است.
    دکتر ظریف ادامه داد: برجام می تواند در صورت 
بهره برداری صحیح از فرصت ایجادشده، رفع کننده 
بسترهای  گسترش  زمینه ساز  و  موانع  از  بسیاری 
مناسب برای تعامل سازنده صنایع کشور، از جمله 
بازارها درسطح منطقه ای و  با  پتروشیمی،  صنعت 
جهانی باشد. وی تصریح کرد: در صورت بهره برداری 
جوامع دانشگاهی و صاحبان صنایع از شرایط جدید، 
فرصت های شغلی در داخل کشور برای مردم، به ویژه 

برای جوانان ایجاد می شود.

امتیازات ایران براي جذب سرمایه گذار
در این همایش، معاون وزیر نفت در امور پتروشیمي 
نیز با بیان اینکه ایران با دارابودن مزیت هایي مانند سواحل 
طوالني و خوراک فراوان، بهترین گزینه در جهان براي 
جذب سرمایه گذاري در صنعت پتروشیمي است، افزود: 
پیش بیني مي کنیم که تا سال 1404 حدود 70 میلیارد 

دالر سرمایه گذاري خارجي جذب شود.
به گزارش ایرنا، عباس شعري مقدم افزود: بالفاصله 
پس از موفقیت مذاکرات برجام، شرکت هاي اروپایي 
و آسیایي مذاکراتي را با ایران انجام دادند. او با بیان 
اینکه ایران، پیش و پس از تحریم ها تفاوت زیادي 
دارد، ادامه داد: هم اکنون در این صنعت پیشرفت زیاد 
داشته ایم، به طوري که بخش عمده تجهیزات این 
صنعت را در داخل کشور تولید مي کنیم. معاون وزیر 
نفت در امور پتروشیمي سپس با بیان اینکه توسعه 
صنعت پتروشیمي در راستاي اقتصاد مقاومتي است، 
گفت: مزیت هاي فراوان ایران، سرمایه گذاران خارجي 

را تشویق به سرمایه گذاري در کشورمان مي کند.

دکتر ظریف: برجام می تواند در صورت 

بهره برداری صحیح از فرصت ایجادشده، 

رفع کننده بسیاری از موانع و زمینه ساز 

گسترش بسترهای مناسب برای تعامل 

سازنده صنایع کشور، از جمله صنعت 

پتروشیمی باشد.
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شرح مدارهای تغییر فرکانس )اینورتر(

مهندس منوچهر معتمدی کردستانی

در  استفاده  مورد  الکتروموتورهای  متداول ترین 
صنعت، الکتروموتورهای آسنکرون می باشند. عملکرد 
این الکتروموتورها از نظر الکتریکی شباهت بسیار 
زیادی با ترانسفورماتورها دارد، زیرا عماًل جریان برقی 
را که از سیم پیچ های قسمت ثابت می گذرد، به علت 
آنکه قسمت چرخان را در میدان خود دارد، تحت تاثیر 
شدت میدان مغناطیسی متناوب قرار می دهد و همین 
امر موجب ایجاد جریان های القایی در قسمت دوار 
می شود و با عکس العمل این جریان القایی، موجبات 
چرخش قسمت دوار را فراهم می کند. بدین ترتیب، 
الکتروموتورهای مزبور نیازی به هدایت جریان برق از 
طریق رینک و یا کلکتور به قسمت چرخان ندارند و 
این سادگی در ساخت، موجب شده است که بیش از 
90 درصد الکتروموتورهای مورد استفاده در صنایع، از 

نوع آسنکرون باشد. 
یکی از مهم ترین مزایای این نوع الکتروموتورها، 

سرعت تقریبا ثابت آنهاست، زیرا حد تغییر سرعت آنها 
از محدوده بی باری تا حداکثر بارگذاری که به نام لغزش 
شناخته شده است، در اغلب موارد، حدود پنج تا شش 
درصد است. از معایب بزرگ این الکتروموتورها نیز جذب 
جریان بزرگ آنها در هر راه اندازی تا رسیدن به سرعت 
ماندگار است، به خصوص چنانچه ممان دیزسی قسمت 
بار نسبتاً بزرگ باشد و موجب شود که زمان راه اندازی 
و نیل به سرعت ماندگار توام با مصرف اضافه، جریانی 
به  مراتب بیشتر از زمان عادی شود و این امر ممکن 
است در مورد الکتروموتورهای با قدرت زیاد موجب 
بروز اشکاالتی در شبکه و قسمت های تغذیه جریان 
در الکتروموتورها شود. به عالوه، در مواردی که قدرت 
مصرفی الکتروموتورها در طول بهره برداری متغیر باشد 
و بخواهیم بازدهی عملکرد در طول این تغییرات ثابت 
بماند، الزم است بتوانیم با تغییر مناسب سرعت گردش 
الکتروموتورها، بازدهی های عملکرد را بدون تقلیل ثابت 

نگهداریم و این تغییر سرعت در مورد الکتروموتورهای 
آسنکرون تنها و به سهولت با تغییر فرکانس جریان تغذیه 
امکانپذیر خواهد بود. استفاده از این روش، هم در طول 
بهره برداری هایی که نیاز به تغییر قدرت در طول مصرف 
دارند و هم در زمان های راه اندازی الکتروموتورها، موجب 
تعدیل در میزان جریان مصرفی در شبکه می شود و به 
خاطر تقلیل دیماند الزم در شبکه مصرف، مزیت بسیار 

مهمی  بشمار  می آید. 
به منظور آشنایی بیشتر خوانندگان گرامی با قسمت های 
مختلف این سیستم، می توانیم با نگرشی ساده، تجهیزات 

الزم را در سه قسمت اصلی به شرح زیر بدانیم:
و  قدرت  ولتاژ  تنظیم  ترانسفورماتور   )1 قسمت 

یکسوکننده جریان متناوب و خازن های صافی مربوطه 
که می تواند به صورت اتوترانسفورماتور سیم پیچی 
 شده ای باشد که بتواند ولتاژ خروجی هایی در پله هایی 
)مثاًل در پنج پله( متناوب میان 100درصد و 50 درصد 

فنی
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این جریان در نیم سیکل دوم، در سیم پیچ B2 جریانی 
القایی با 180 درجه اختالف فاز تولید می کند که جمع 
آن با جریان تولیدشده در نیم سیکل اول، موجب یک 
سیکل تمام جریان القایی می شود و این مراتب، با 
فرمان های جریانی که از نوسان ساز صادر می شود، 
مرتبا تجدید می گردد. الزم به توضیح است که اتصال 
کلید دوگانه پنج راهه، باید به گونه ای باشد که تغییر در 
پله های آن به طور متناظر و از یک تا پنج آن به گونه ای 
باشد که در راه اندازی از کوچکترین ولتاژ و کمترین 
فرکانس با گذشت از پله ها به بزرگترین ولتاژ و فرکانس 
برسد و راه اندازی باید با سرعتی انجام گیرد که جریان 

برق در طول راه اندازی از مقدار مناسب باالتر نرود.
همچنین الزم به یادآوری است که چنانچه قدرت 
الکتروموتور از حدود 1/5 کیلووات بیشتر شود، بهتر 

 درصد قدرت جذب شده به

نسبت رژیم ماندگار

درصد

سرعت  سنکرونیسم

ولتاژ در یک فاز ولتاژ در سه فاز
 شماره

پله

 محدوده های استفاده در طول

بهره برداری

مقدار درصد مقدار درصد

در کلیه

راه اندازی های سیستم

25 50 110 50 190 50 1

36 60 130 60 225 60 2

 تنظیم قدرت

عملکرد
50 70 155 70 270 70 3

70 84 184 84 319 84 4

100 100 220 100 380 100 5

داشته باشد. در این صورت، روابط میان ولتاژها و قدرت 
عملکرد چنین ترانسفورماتورهایی در صورت انتخاب، 

پنج پله اختیاری طبق جدول زیر خواهد بود.
قسمت 2( نوسان ساز جریان متناوب با فرکانس و 

قدرت الزم جهت تبدیل جریان مستقیم به جریان 
متناوب با فرکانس مورد نظر و کلید پنج راهه برای 
جریان  فرکانس  مقدار  در  الزم  تغییرات  فرمان 

ترانسفورماتور تغذیه جریان.
در مواردی که استفاده از موتورهای با قدرت کم 
)حداکثر تا پنج کیلووات ( و یک فاز مورد نظر باشد، 
ساده ترین راه برای فرمان پنج پله نوسان ساز الکترونی، 
انتخاب پنج نوسان ساز است که فرکانس هر یک از 
آنها )برای تامین پنج پله موردنظر( روی فرکانس های 
25 ،30، 35، 42، 50 سیکل در ثانیه تنظیم شده باشد 
و چنانچه قدرت جریان خروجی حدود چند وات باشد، 
کافی خواهد بود. البته اطمینان از وجود یک ترانسفورماتور 
خروجی برای هر یک از نوسان سازها به خاطر آنکه 
مولفه جریان مستقیم از قدرت خروجی نوسان کننده 

حذف شده باشد، الزم است.
تغذیه  برای  قدرت  ترانسفورماتور   )3 قسمت 

الکتروموتور به همراه ترایاک و دیودهای فرمان جریان 
مستقیم برای تولید جریان متناوب.

طرز کار
زمانی که جریان متناوب تولیدی توسط نوسان کننده 
از سیم پیچ شماره پنج می گذرد، دو حالت اتفاق می افتد: 
یکی آن که طرف راست سیم پیچ L2  که در نقشه 
آمده است، مثبت باشد. در این صورت، این جریان به 
سهولت از دیود شماره هشت گذشته و با گذشت از 
گیت ترایاک، آن را هادی می کند و با این هادی شدن، 
جریان قوی یکسو شده که از مثبت یکسوکننده شماره 
دو به ترایاک وارد شده، به سرعت از آن می گذرد و 
از راه سیم پیچ اولیه ترانسفورماتور که در طرف راست 
سیم پیچ قرار گرفته است، گذشته و از طریق اتصال 
زمین، به قطب منفی یکسوساز هدایت می شود.  در 
نیم سیکل بعدی که گیت نُه مثبت می شود، جریان 
در نیم سیم پیچ سمت چپ برقرار می شود و برقراری 

کاربرد اینورتر در تجهیزات آب رسانی 

و انتقال مایعاتی مانند نفت و سایر 

سوخت ها به فواصل دور، بسیار کارآمد 

است و موجب صرفه جویی در مصرف 

انرِژی و سرمایه گذاری تلمبه خانه ها از 

نظر تعداد وسایل رزرو خواهد شد.

یکی از مهم ترین مزایای این نوع 

الکتروموتورها، سرعت تقریباً ثابت 

آنهاست، زیرا حد تغییر سرعت آنها از 

محدوده بی باری تا حداکثر بارگذاری، 

در اغلب موارد، حدود پنج تا شش 

درصد است.
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قسمت 1

قسمت 3

قسمت 2

متداول ترین الکتروموتورهای مورد 

استفاده در صنعت، الکتروموتورهای 

آسنکرون می باشند.

است به جای آن که اتصاالت فقط از طریق کلید پنج  
راهه دوبل انجام شود، با نصب پنج کنتاکتور مناسب، 

یک فاز عمل اتصال انجام شود.
شرح فوق، خالصه ای از ساخت اینورتورهای یک فاز 
بود و قابل مالحظه است که اگر بخواهیم مراتب را 
برای الکتروموتورهای سه فاز هم عملی کنیم، به دلیل 
آن که از مجموعه نوسان سازهای مستقل الکترونیکی 
نمی توان اختالف فاز میان سه فاز را از یکدیگر به طور 
پیوسته ثابت  و برابر 120 درجه نگهدارند، مسأله 
پیچیده می شود، ولی به علت آنکه قدرت الزم برای 
فرمان گیت های ترایاک بسیار جزیی است، می توان 
از یک مجموعه کوچک موتور ژنراتور با قدرت هایی 
در حدود 10 وات به  طوری که موتور آن الکتروموتور 
کوچکی از نوع شنت و یا سری ساخته شده که سرعت 
آن قابل تغییر و تنظیم میان 1500 تا 3000 دور در 
دقیقه باشد و ژنراتور آن هم ژنراتور سه فاز با قدرتی در 
حدود 10 وات باشد، می تواند به صورت نوسان سازی 

عمل نماید که فازهای آن در هر سرعتی با هم 120 
درجه اختالف فاز دارند. بزرگترین ُحسن این موتور 
ژنراتور آن است که تغییر سرعت آن که متناسب با 
فرکانس است، به صورت پیوسته قابل تغییر است و از 

این نظر به انواع نوسان سازهای ثابت رجحان دارد.
مزیت ناگفته دیگر کاربرد اینورترها در آن است که 
از شبکه شهری به صورت  چون قدرت جذب شده 
از مصرف، به جریان  جریان متناوب است و قبل 
مستقیم تبدیل و با نصب خازن های کافی صاف 
می شود، لذا مقدار جریان دواته الکتروموتور به شبکه 

تحمیل نمی شود.

بعضی کاربردهای اینورتر
کاربرد اینورتر در وسایل و تجهیزات گرمایش 
و تهویه مطبوع، بسیار گسترده، کارآمد و توأم با 
وفاداری بیشتر است و به جای آنکه انجام و نظم 
گرمایش و سرمایش را با قطع و وصل تجهیزات 

انجام دهند، با تغییر سرعت تدریجی تجهیزات، 
نتایجی به مراتب دقیق تر و درست تر و باصرفه تر 
عملکرد  به خاطر  به خصوص  شد،  خواهد  عملی 
پایین تر،  به مراتب  سرعت های  در  ولی  مداوم، 
عمر  با  مواجه  که  می شود  استفاده  تجهیزات  از 
اینورتر  کاربرد  بود.  خواهد  به مراتب طوالنی تری 
در تجهیزات آب رسانی و انتقال مایعاتی مانند نفت 
کارآمد  بسیار  دور،  فواصل  به  سوخت ها  سایر  و 
و  انرِژی  در مصرف  و موجب صرفه جویی  است 
وسایل  تعداد  نظر  از  تلمبه خانه ها  سرمایه گذاری 

رزرو خواهد شد.
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GTL بهره گیری از فناوری
راهکاری مناسب برای تحرک بخشیدن به صادرات گاز و تولید محصوالت سوختی با کیفیت باال
بخش چهارم

مهندس سیدموسی میرقربانی گنجی
معاونت بازرگانی شرکت نوآوران ابزار خاورمیانه

مزایاي فرآورده هاي GTL نسبت به فرآورده هاي عادي

      فرآورده هاي حاصله GTL از فرآورده هاي مشابه پاالیشگاهي مرغوب ترند، 
خصوصاً از نظر نداشتن و یا بسیار کم بودن ترکیبات سولفور و آروماتیک ها. 
فرآورد  ه هاي حاصل از فرآیند GTL به ویژه گازوییل تولیدي، داراي خواص برتري 
همچون عاري بودن از سولفور و آروماتیک و همچنین درجه ستان باالتر نسبت به 

   ایران در حال حاضر، دومین کشور دارندۀ ذخایر گاز طبیعي در جهان بشمار مي آید و طبیعتًا یکي از گزینه هاي پیش روی این کشور براي استفاده 
از ذخایر گاز طبیعي و ایجاد ارزش افزوده مناسب براي آنها، تبدیل گاز طبیعي به فرآورده هاي نفتي در یک فرآیند )Gas to liquid GTL( است. در 
این نوشتار که سه قسمت اولش را در شماره های قبل دیده اید، عالوه بر بحث در باره ضرورت بکارگیری فناوری های جدید در صنعت نفت و گاز و 
بررسي فرآیند تبدیل گاز طبیعي به فرآورده هاي مایع )GTL( و همچنین تشریح فرآیندGTL و اهمیت آن، به بررسي چگونگي اجراي این روش در ایران 

مي پردازیم.

گازوییل عادي مي باشند. کیفیت فرآورده هاي مذکور به گونه اي است که در حال 
حاضر، به دلیل اینکه استانداردهاي آن باالتر از استانداردهاي تکلیف شده در اغلب 
کشورها و حتي کشورهاي پیشرفته است، در واقع، داراي استاندارد کیفیت بیش 
از نیاز است و لذا شاید استفاده مستقیم از آن چندان مقرون به صرفه نباشد، بلکه 
براي رساندن فرآورده هاي پاالیشگاهي به استانداردهاي مطلوب، بهتر است با 

ژاپنایاالت متحده آمریکااروپامشخصات
مشخصات گازوییل حاصل

GTL از فرایند

عدد ستان
ppm باالی 51405070میزان سولفور )حداکثر

استاندارد سال 2002
استاندارد سال 2005
استاندارد سال 2006
استاندارد سال 2008

350
50

10

500

15
15

350
 50

10

5 ppm  کمتر از

GTL وضعیت استاندارد سولفور گازوییل معمولی و مقایسه آن با کیفیت گازوییل حاصل از

جدول شماره سه

)

Fundamental of Gas to Liquids, Petroleum Economist, Jan 2003 :ماخذ
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فرآورده هاي پاالیشگاهي مخلوط شود. 
     به علت فواید زیست محیطي فرآورده هايGTL ، تحلیلگران و شرکت هاي 
فعال در صنعتGTL، انتظار مازاد قیمتي بین یک تا سه دالر براي فرآورده هاي 

تولیدي خود نسبت به فرآورده هاي موجود دارند.
 جدول شماره سه مقایسه میان گازوییل حاصل از GTL و استانداردهاي مختلف 

گازوییل هاي تولیدي در پاالیشگاه هاي نفت را نشان مي دهد.
     در واحدهاي GTL طیف متنوعي از فرآورده ها قابل تولید است و وضعیت 
بازدهي واحد هم بستگي به نوع کاتالیست، سرعت عبور جریان گاز از کاتالیست، 

درجه حرارت و غیره دارد. جالب است که حتي فرآورده هاي سنگین تر حاصله نیز 
از مرغوبیت و در نتیجه، از ارزش اقتصادي باالیي برخوردارند. به عنوان مثال، 
استانداردهاي کشور آمریکا پارافین حاصله را قابل استفاده براي مصارف خوراکي 
دانسته اند و یا روغن پایه حاصله به قدري مرغوب است که مي تواند جایگزین 
مواد افزودني در روغن هاي مشابه پاالیشگاهي شود. در کل، ترکیب محصوالت 
واحدهاي GTL نسبت به پاالیشگاه هاي نفت خام، بسیار مطلوب تر و فاقد 
فرآورده هاي سنگین با ارزش اقتصادي پایین، مانند نفت کوره است. نمودار باال  

این تفاوت را نشان مي دهد.
بررسي ها نشان مي دهند که در بین سال هاي 2000 تا 2005 در منطقه آمریکاي 
شمالي، بیشترین سرمایه گذاري انجام شده در زمینه توسعه انرژي، معطوف به تبدیل 
گاز به فراورده هاي مایع بوده و این تکنولوژي 30 درصد از حجم سرمایه گذاري ها 
به ارزش حدود 41 میلیارد دالر را به خود اختصاص داده و قیمت هاي باالي نفت 
خام در این دوره نیز این سرمایه گذاري ها را تسهیل نموده است. این واقعیت مبین 

آن است که  GTL احتماالً مهمترین سوخت دهه هاي آتي خواهد بود.

GTL  تاریخچه
 )F-Ficher( اولین بار در سال 1923 دو دانشمند آلماني به نام هاي فرانس فیشر
و هانس تروپش )H-Tropsh( توانستند گاز را به فرآورده هاي مایع تبدیل کنند و به 
همین دلیل نیز گاهي اوقات به عنوان فرآیند فیشر- تروپش )F-T(  از آن یاد مي شود. 
هرچند که فرآیند GTL مورد توجه بسیاري قرار گرفته است، اما به دلیل اقتصادي 
نبودن، تاکنون به عنوان یک راه حل تجاري فراگیر براي بهره برداري از منابع گاز 
طبیعي به کار گرفته نشده است. در جریان جنگ جهاني دوم، این فرایند به دلیل 
محدودیت هاي دریافت سوخت توسط ژاپن و آلمان به کار گرفته شد و توسعه یافت. 
در دهه 1960، تحریم هاي نفتي سازمان ملل متحد علیه رژیم آپارتاید در آفریقاي 
جنوبي، موجب شد که علیرغم اقتصادي نبودن، پاالیشگاه 22500 بشکه اي با کمک 
متخصصان آلماني در بندر ماسل این کشور ساخته شود که البته از زغال سنگ استفاده 

مي شد و به عبارت دقیق تر، فرایند  Coal To Liquid) CTL(  بود.
 FT در این دوره تا  دهه 1990 بسیاري از شرکت ها بر روي گاز سنتز و تکنولوژي

کار و مشارکت کرده اند و واحدهاي کوچک آزمایشي )پایلوت( داشته اند.
اولین بار در سال 1993، شرکت شل اولین واحد تجاري را به ظرفیت 12500 
بشکه در بنتولو مالزي ساخت. در سال 1997این واحد دچار  سانحه شد و انفجاري 
در آن رخ داد و تا سال 2000 تعطیل و در حال بازسازي بود. شرکت شل نیز  از نظر 
اطالع رساني بسیار بسته با این مسأله برخورد کرد و اطالعات آن را محرمانه نگه 
مي داشت، اما در سال 2000، مجدداً از آن بهره برداري شد. معادل 50 درصد تولید 
واحد مذکور فرآورده هاي میان تقطیر و بقیه آن نرمال پارافین و واکس و غیره بود. 

بین 100 تا 120 میلیون فوت مکعب گاز هم براي این منظور استفاده مي شود.
شل طرح جدیدي را به ظرفیت 70 تا 75 هزار بشکه در مالزي در برنامه دارد که 
700 میلیون فوت مکعب در روز گاز مصرف خواهد کرد. شل ادعا مي کند که تولید 
آن عمدتاً فرآورده هاي میان تقطیر خواهد بود و هزینه سرمایه گذاري براي هر بشکه 

ظرفیت را نیز به 25000 دالر رسانده است.

 LNG وGTL در باره
از نظر کشورهاي صاحب ذخایر  و صادرکننده گاز، GTL  و LNG، طرح هاي 
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تعدادي واحدهاي PILOT در این زمینه در دنیا وجود دارد.
     یکي از مسایل مهم فرایند FT مسأله کاتالیست است، زیرا کیفیت کاتالیست و 
نوع آن بر راندمان فرایند و بر ترکیب محصوالت تاثیرگذار است. از دیگر مسایل مهم 
در فرآیند GTL راندمان آن است. این راندمان در ابتدا بسیار کم بوده و یکي از دالیل 
غیراقتصادي بودن فرایند در گذشته نیز همین مسأله راندمان بوده است، اما اینک با 
باالرفتن کیفیت کاتالیست ها و اصالحات فرایندي، راندمان افزایش یافته، به طوري 
که بازده از نظر ارزش کربن خروجي نسبت به ورودي به 77 درصد ارتقا یافته و از 
نظر کارایي و راندمان انرژي نیز به 60 درصد رسیده است. به عبارتي دیگر، از هر 
BTU 100 ارزش حرارتي گاز ورودي، معادل BTU 60 ارزش حرارتي فرآورده هاي 
حاصله است و البته مقداري آب نیز تولید مي شود که حدود 17 درصد از ارزش 

حرارتي در آن منعکس است )در مقایسه با انرژي بري سایر روش هاي تولید آب(.

 

تفکیک هزینه هاي واحدهاي GTL نیز به صورت تقریبي 20 درصد زمین )چون 
زمین وسیعي الزم است(، 30 درصد هزینه تولید گاز سنتز،  15 درصد آب و برق و 
بخار،  15درصد FT، 10 درصد آماده سازي محصوالت و 10 درصد سایر هزینه ها 

است.

رقیب و جایگزین تلقي مي شوند، چرا که  این کشورها به دنبال  ایجاد بازار و تقاضا 
براي گاز خود هستند و این هر دو، براي گاز تقاضا ایجاد مي کنند و خصوصاً در حالي 
که بازار  LNG با توجه به مجموع طرح هاي برنامه شده به سمت اشباع مي رود، 
GTL پتانسیل ایجاد تقاضاي بیشتري دارد. حتي بعضي مطالعات نشان مي دهند که 

در قیمت هاي نفت خام بیشتر از 45 دالر، نرخ بازگشت سرمایه )IRR( طرح هاي 
GTL بیشتر از LNG است. باید توجه داشت که در مورد LNG هزینه هاي حمل 

بسیار باالست و این یک مسأله است، در حالي که در مورد فرآورده هاي GTL که 
همان فرآورده هاي نفتي است، هزینه هاي حمل بسیار ناچیز خواهند بود.

اما از نظر مصرف و تقاضا، GTL و  LNG رقیب هم نیستند. LNG همان 
تقاضاي سنتي گاز طبیعي را تامین مي کند، چون تبدیل گاز به LNG  تنها یک 
تبدیل فیزیکي است که گاز را فشرده نموده و امکان حمل آن را )از طریقي غیر از 
خط لوله( فراهم مي آورد و LNG قابل مصرف نیست و براي مصرف باید باز شود 
و گاز به حالت اولیه برگردد، اما GTL نیازهاي جدیدي را تامین مي کند. به عنوان 
مثال، ایاالت متحده با توجه به کاهش  گاز طبیعي تولید داخلي خود )که در سال 
2003، معادل 82 درصد تقاضا را تامین مي کرده( و کاهش گاز دریافتي از کانادا 
)که در سال 2003، معادل 16درصد تقاضا را تامین مي کرده( مجبور است واردات  
LNG  خود را که درسال 2003، معادل دو درصد تقاضا را تامین مي کرده، افزایش 

دهد و لذا در حال ساخت ترمینال هاي مربوطه است، اما با توجه به رشد فزاینده 
تقاضاي این کشور براي بنزین و گازوییل مورد نیاز در بخش حمل ونقل که یکي 
از عوامل افزایش  قیمت هاي جهاني نفت نیز بوده و با توجه به استانداردهاي بسیار 
سختگیرانه زیست محیطي این کشور در فرمول هاي جدید بنزین و گازوییل، قطعًا 

نیازمند GTL نیز خواهد بود.
     براي تولید GTL ابتدا باید گاز سنتز تولید شود که H2,co, H2 است که از آن به عنوان 
منبع هیدروژن براي تولید آمونیاک، متانول و هیدروژن دهي در عملیات پاالیش 
استفاده مي شود. الزم به ذکر است که این محصول در پتروشیمي هاي کشور تولید 
مي شود. بعد گاز سنتز وارد فرایند فیشر- توروپس مي شود. فرایند در فشار 70 بار و 

در شرایط حدود 1400 درجه سانتیگراد  انجام مي پذیرد. 
گاز سنتز از دیرباز پایه بسیاري از محصوالت پتروشیمي بوده و اغلب شرکت هایي 
که در تکنولوژي گاز سنتز فعالیت داشته اند، وارد تکنولوژي GTL نیز شده اند و 

GTL نمودار ساده شده فرآیند
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طرح هاي GTL در جهان
شرکت هاي بسیار زیادي، تکنولوژي تبدیل گاز به مایع را مورد بررسي قرار داده اند 
که تنها محدود به شرکت هایي مانند بیپي، آمکو، آرکو، کناکو، اکسان، موبیل، موسگاز، 
رنتک، ساسول، شورن، شل و سنترولیوم نمي شود. این فهرست، شامل شرکت ها 
و بازیگران دیگري نیز مي شود که برنامه هایي در این خصوص دارند، اما اکثر 
فعالیت هاي آن ها، به صورت پژوهشي و تحقیقاتي و در مقیاس هاي کوچک بوده 

است که مقادیر تبدیل این واحدها، حداکثر تا 200 بشکه در روز مي باشد.
بنابراین، می توان گفت که بازیگران متفاوتي در این صنعت وجود دارند که 
هریک از آن ها مي کوشند تا تکنولوژي خود را بر پایۀ محصول، هزینه هاي 
سرمایه اي و ظرفیت، با سایر رقبا متمایز سازند، اما همه آن ها در یک موضوع وجه 

اشتراک دارند و آن هم توسعۀ بازار براي محصوالت با ارزش تولید شده است.
در حال حاضر، پیشنهاد ساخت تاسیسات GTL در جهان افزایش یافته و این امر 
ناشي از این واقعیت است که هزینۀ هر بشکه فراوردۀ مایع به دست آمده از گاز در 
مقایسه با نفت خام، در حال رقابت است و نشانگر این موضوع است که هزینه تولید 

در فناوري GTL در حال کاهش است.
جدول شماره چهار

واحدهاي موجود GTL در مقیاس تجاري

توسعه  GTL در جهان
    در حال حاضر، برنامه های متعددی برای توسعه صنعت GTL وجود دارد که 

ذیاًل به برخی از آنها اشاره می شود:
- کشور قطر برنامه هاي وسیعي براي تولید GTL دارد و در واقع، مهمترین 

نقش را براي توسعه این تکنولوژي به عهده گرفته است.
- یک واحد 34000  بشکه اي با تکنولوژي SaSol در قطر در حال ساخت است 
)شامل دو واحد 17000 بشکه اي( که یک واحد آن اخیراً به مرحله بهره برداري 

رسیده است. 
احداث یک واحد 140000 بشکه اي نیز مورد توافق دولت قطر و شرکت شل 
قرار گرفته است. در این واحد 1/6 میلیارد فوت مکعب گاز مصرف می شود و 
شامل پنج میلیارد دالر سرمایه گذاري شده است که البته شامل باالدستي است، 
به این معنا که اصوالً کلیه قراردادهاي LNG و GTL منعقده توسط دولت قطر  
به صورت از چاه تا تولید نهایي بوده و استخراج و تولید و تبدیل را شامل مي شود. 

سال آغاز فعالیت
1995

1981

1993

1991

1993

ظرفیت )بشکه در روز(
8000

160000

2500

36000

12500

مکان

آفریقای جنوبی

آفریقای جنوبی

آفریقای جنوبی

آفریقای جنوبی

مالزی

مالکیت

Sasel

Sasel

Sasel

Petro SA Mossgas

Sasel

شل ادعا کرده است که هزینه هر بشکه ظرفیت روزانه براي این پروژه  به 20 هزار 
دالر رسیده است.

  - واحد دیگري بین دولت قطر و شرکت اکسون موبیل توافق شده که ظرفیت آن 
150 تا 180 هزار بشکه و مصرف گاز آن 1/5 میلیارد فوت مکعب و سرمایه گذاري 

آن هفت میلیارد دالر خواهد بود.
    - توافقنامه دیگر با کونوکو  فیلیپس  براي 180 هزار بشکه  امضا شده است. 
به طور کلی، قطر تا کنون حدود 750000 بشکه فرآورده از این طریق تولید نموده و 

اینک به سرعت در حال فعالیت برای توسعه این فرایند است.
   - در کشور  استرالیا نیز احداث یک واحد GTL توسط شرکت هاي ساسول 
و شورون با ظرفیت  30000 بشکه شروع شده و  در آینده ظرفیت آن به 200000     

مي رسد. طرح دیگري هم در نیجریه مطرح است.
با این که در حال حاضر، شرکت هاي بسیار زیادي بر روي فناوري GTL فعال هستند 
و تعداد زیادي واحدهاي آزمایشي )PILOT( و نیمه صنعتي)SUPER PILOT( نیز 
در جهان وجود دارند، اما دو شرکت SASOL و SHELL عرضه کننده دانش فني 
  petro SA الیسنسور( مربوطه شناخته مي شوند. اخیراً کنسرسیومي از سه شرکت(

lorgi و STAT oil نیز به عنوان عرضه کننده دانش فني مطرح شده اند.

گفتنی است که شرکت SHELL مدعي است که فرایند تولید GTL به مرز 
اقتصادي بودن و رقابت پذیربودن با فراورده هاي پاالیشگاه هاي نفت خام رسیده و 
هزینه سرمایه گذاري آن به  ازای هر بشکه چندان بیش از پاالیشگاه هایي که بتوانند 

استانداردهاي جدید فراورده ها را پاسخگو باشند، نیست.
در پایان این بخش از مقاله شایان ذکر است که با توجه به قیمت هاي اخیر نفت 
خام که چشم اندازهاي آینده نیز تداوم نسبي آن را نشان مي دهند، مسأله اقتصاد 
GTL  ابعاد تازه اي یافته است. ضمناً مطالعات شرکت وود مکنزي نشان مي دهد که 

در قیمت هاي باالتر از 50 دالر براي نفت خام، بازدهي پروژه هاي GTL مي تواند 
بیشتر از پروژه های LNG باشد.

ادامه دارد

،



43توسعه تاسیسات و تجهیزات | شماره 46 | پاییز و زمستان 1394 |    عمومی

کاهش حجم دولت
قابل ذکر  رابطه  این  تغییری که در   مهمترین 
درصدي حجم  کاهش 15  از  عبارتست  می باشد، 
دولت و ممنوعیت هرگونه استخدام. بر اساس الیحه 
پیشنهادي برنامه ششم توسعه، حجم، اندازه و ساختار 
مجموع دستگاه هاي اجرایي، باید 15 درصد کاهش 
یابد و تعداد کارکنان دولت نیز باید در سال آخر برنامه 

ششم 15 درصد کمتر از میزان سال 94 باشد. 
ستاد تدوین برنامه ششم توسعه، در راستاي اصالح 
نظام اداري و سیاست هاي کلي اقتصاد مقاومتي جهت 
صرفه جویي در هزینه هاي عمومي، منطقي سازي 
اندازه دولت و حذف دستگاه هاي موازي و غیرضروري 

و هزینه هاي زاید، به دولت پیشنهاد کرده است که 
حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه هاي اجرایي 
حداقل به میزان 15درصد نسبت به وضع موجود از 
طریق واگذاري واحدهاي عملیاتي، خرید خدمات و 
مشارکت با بخش هاي غیر دولتي، حذف واحدهاي 
کاهش  مدیریت،  سطوح  کاهش  غیرضروري، 
و  سازمان ها  ادغام  و  انحالل  سازماني،  پست هاي 
موسسات و واگذاري برخي از وظایف دستگاه هاي 
اجرایي به شهرداري ها و دهیاري ها با تصویب شوراي 
عالي اداري کاهش یابد. محدودیت هر نوع به کارگیري 
قراردادي،  پیماني،  رسمي،  از  اعم  انساني-  نیروي 
اعتبارات  محل  از  موارد  سایر  و  روزمزد  کارگري، 

هزینه اي، سرمایه اي، مالي و منابع شرکت هاي دولتي 
در سقف 20درصد خروجي هاي دستگاه هاي اجرایي 
مطابق مقررات استخدام پیماني و در فضاي رقابتي 
به نحوي خواهد بود که در پایان برنامه، مجموع 
نیروي انساني دستگاه هاي اجرایي به نسبت سال 94 
حداقل 15 درصد کاهش یابد. براساس این پیشنهاد، 
دستگاه هاي اجرایي مجازند براي تأمین بخشي از 
نیروي انساني خود، نسبت به جابجایي کارمندان بین 
دستگاه هاي اجرایي مستقر در یک شهرستان بدون 
موافقت مستخدم اقدام کنند. همچنین دستگاه هاي 
از  براي کاهش حداقل 20 درصد  اجرایي مکلفند 
ساختمان ها و فضاهاي اداري کشور، با تشخیص و 

نگاهی به الیحه برنامه ششم توسعه

در اواخر آذرماه سال جاری، پیش نویس الیحه برنامه ششم توسعه از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به هیات دولت تقدیم شد. این الیحه که در 
صورت تصویب مجلس  شورای اسالمی به اجرا درخواهد آمد، متضمن تغییراتی در چارت سازمانی دولت و وظایف و اختیارات دستگاه های اجرایی است که در 

صورت اجرای صحیح، موجب ارتقاي بهره وري و عملکرد بخش های مختلف اقتصادی- اجتماعی خواهد شد. ذیاًل به برخی از این رویکردها اشاره می شود.

عمومی
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ابالغ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، نسبت به 
در اختیار گذاشتن ساختمان هاي مازاد خود به وزارت 

امور اقتصادي و دارایي جهت فروش اقدام کنند. 

کاهش معافیت های مالیاتی
تصمیم اقتصادي مهم دیگر در الیحه پیشنهادی 
برنامه ششم توسعه، موضوع معافیت هاي مالیاتي 
است. سازمان مدیریت پیشنهاد کاهش 50 درصدی 
مجموع معافیت های مالیاتی و حقوق ورودی را تا پایان 
برنامه ششم توسعه به دولت داده است. در الیحه 
پیشنهادی برنامه ششم توسعه مصوب ستاد برنامه 
ششم که توسط سازمان مدیریت به دولت پیشنهاد 
شده و در حال بررسی است، برقراری هرگونه تخفیف، 
ترجیح و یا معافیت مالیاتی و حقوق ورودی جدید طی 
برنامه ممنوع است و دولت مکلف است که از طریق 
هدفمندسازی و بازنگری معافیت های مالیاتی و حقوق 
ورودی موجود، مجموع آنها را به میزان 50 درصد 
تا پایان برنامه کاهش دهد. این پیشنهاد به منظور 
اصالح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی 
بودجه به نفت تا پایان برنامه ششم مطرح شده است. 
همچنین آستان های مقدس و ستاد اجرایی فرمان امام 
)ره( و قرارگاه های سازندگی و شرکت ها و موسسات 
وابسته به اشخاص مزبور از سال اول برنامه ششم، 
نسبت به تمامی فعالیت های اقتصادی خود، مشمول 

پرداخت مالیات می شوند.

افزایش سهم صندوق توسعه ملي
طبق سیاست هاي کلي برنامه ششم توسعه ابالغي 
از سوي رهبر معظم انقالب، سهم صندوق توسعه ملي 
از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازي 
و خالص صادرات گاز در سال اول برنامه )1395(، 
30درصد تعیین شده و ساالنه حداقل دو درصد به این 
سهم اضافه خواهد شد. الزم به یادآوری است که در 
برنامه پنجم توسعه، سهم این صندوق 20درصد تعیین 
شده بود و ساالنه سه درصد به آن اضافه مي شد، اما با 

وجود رسیدن به سال پایاني برنامه پنجم توسعه، سهم 
این صندوق که طبق اهداف باید به 35 درصد رسیده 

باشد، هنوز در سطح 20 درصد باقي مانده است.

تشکیل وزارت انرژي 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور همچنین 
در پیش نویس الیحه برنامه ششم توسعه به دولت 
پیشنهاد کرده است که ماموریت ها، وظایف، موسسات 
و شرکت هاي مرتبط با بخش انرژي، از وزارت نیرو 
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تفکیک و پس از ادغام با وزارت نفت، در قالب وزارت 
شوند.  متشکل  انرژي"  "وزارت  اسم  به  جدیدی 
توضیحات الیحه در این زمینه چنین است: براي 
ایجاد هماهنگي، انسجام بخشي و ارتقاي بهره وري 
انرژي و نیز مدیریت جامع، هماهنگ و نظام مند منابع 
حیاتي )از قبیل هوا، آب، خاک و تنوع زیستي( مبتني بر 
توان و پایداري زیست بوم، به ویژه با افزایش ظرفیت ها 
و توانمندي هاي حقوقي و ساختاري مناسب، همراه با 
رویکرد مشارکت مردمي، تا پایان سال اول برنامه، 
"وزارت انرژي" از محل تفکیک مأموریت ها، وظایف 
و موسسات و شرکت هاي مرتبط با بخش انرژي از 
وزارت نیرو و همچنین ادغام با وزارت نفت و سازمان 
حفاظت محیط زیست، منابع طبیعي و آب از محل 
تجمیع ماموریت هاي امور آب، به همراه سازمان ها و 
شرکت هاي وابسته از وزارت نیرو، سازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخیزداري از وزارت جهاد کشاورزي و سازمان 
محیط زیست، با تجمیع تمامي منابع، امکانات و 
اختیارات موجود، تشکیل و زیر نظر رییس جمهور اداره 

مي شود.

تأسیس بانک جدید براي کسب وکارهاي 
کوچک

این الیحه  در  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان 
و  تقویت  براي  که  است  کرده  پیشنهاد  دولت  به 
توسعه کارآفریني و تامین مالي کسب و کارهاي 
خرد و کوچک، "بانک کسب وکار کوچک" با ادغام 
صندوق کارآفریني امید و سایر نهادهاي مالي مرتبط 
با تشخیص دولت تاسیس شود. طبق مفاد الیحه 
برنامه ریزی کشور،  و  مدیریت  پیشنهادي سازمان 
پیشنهاد مشترک سازمان  به  بانک  این  اساسنامه 
مدیریت و برنامه ریزی و وزارتخانه هاي صنعت، معدن 

و تجارت، جهاد کشاورزي، امور اقتصادي و دارایي، 
تعاون، کار و رفاه اجتماعي و بانک مرکزي حداکثر 
ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ قانون برنامه ششم 

به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تشکیل ستاد عالي توانمندسازي فقرا
تصویب  با  توسعه،  ششم  برنامه  در  همچنین 
مجلس شورای اسالمی، ستاد عالي توانمندسازي 
فقرا و محرومین به ریاست معاون اول رییس جمهور 
تشکیل خواهد شد. ستاد تدوین برنامه ششم توسعه، 
در الیحه پیشنهادي خود به دولت آورده است: در 
اجراي توانمندسازي و خوداتکایي اقشار و گروه هاي 
محروم و تحقق توسعه پایدار و همچنین تاکید بر 
ارتقاي درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط در 
سیاست هاي کلي اقتصاد مقاومتي، در سال اول برنامه 

ششم توسعه، ستاد عالي توانمندسازي فقرا و محرومان 
به ریاست معاون اول رییس جمهور و دبیري رییس 
سازمان )مدیریت( براي سیاستگذاري، هماهنگي، 
ایجاد وحدت، تجهیز و هدفمندکردن منابع دولتي و 
غیردولتي، تصویب برنامه ها، نظارت، پایش اقدامات و 
نیز مدیریت پیشگیرانه پیامدهاي سیاست هاي کالن بر 
مناطق و خانوارهاي فقیر و محروم و تصویب سندهاي 

پشتیبان اجرایي برنامه ها تشکیل مي شود.

کلیه  مخابراتی  شبکه های  مسدودشدن 
نهادها 

مطابق الیحه پیشنهادی، به منظور توسعه خدمات 
اطالعات،  فناوری  و  صنعت  الکترونیک،  دولت 
در  بهره وری  افزایش  و  اطالعات  شفاف سازی 
حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دستگاه های 
اجرایی و نهادهایی که دارای شبکه مخابراتی مستقل 

از شبکه ملی اطالعات هستند، حداکثر تا پایان سال 
از شبکه های مذکور  بهره برداری  برای  برنامه  دوم 
)در قالب اپراتوری( نسبت به اخذ مجوز از کمیسیون 
وزارت  می نمایند.  اقدام  ارتباطات  مقررات  تنظیم 
ارتباطات و فناوری اطالعات هم مکلف است نسبت 
به تهیه لیست شبکه های موجود در اختیار دستگاه های 
اجرایی و نهادهای مربوطه اقدام نماید. بهره برداری از 
شبکه های اعالم شده از سوی وزارتخانه مذکور توسط 
دستگاه های اجرایی و نهادهای دارای مجوز، بالمانع 

است.
    همچنین به وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
اجازه داده می شود که به منظور کسب سهم مناسب 
از بازار پهنای باند منطقه، از طریق شرکت ارتباطات 
زیرساخت، نسبت به مشارکت و سرمایه گذاری در 
پروژه های فیبر نوری و سایر پروژه های زیرساختی 

بین المللی اقدام نماید. 
برخی دیگر از موارد پیشنهادشده در الیحه برنامه 

ششم توسعه به شرح زیر است:
و  مصرف کنندگان  از  حمایت  سازمان  انحالل   )1

تولیدکنندگان
2( تشکیل سازمان توسعه روابط اقتصادی خارجی

3( واگذاری شرکت نمایشگاه های بین المللی به بخش 
خصوصی

4( انحالل دانشگاه دولتی علمی- کاربردی
5( انحالل بنیاد مسکن انقالب اسالمی

مآخذ:

http://www.mehrnews.com

http://www.tasnimnews.com

http://www.etemaad.ir

 بر اساس الیحه پیشنهادي برنامه 

ششم توسعه، حجم، اندازه و ساختار 

مجموع دستگاه هاي اجرایي، باید 15 

درصد کاهش یابد و تعداد کارکنان 

دولت نیز باید در سال آخر برنامه 

ششم 15 درصد کمتر از میزان سال 

94 باشد.  

آستان های مقدس، ستاد اجرایی 

فرمان امام )ره( و قرارگاه های 

سازندگی و شرکت ها و موسسات 

وابسته به اشخاص مزبور از سال 

اول برنامه ششم، نسبت به تمامی 

فعالیت های اقتصادی خود، مشمول 

پرداخت مالیات می شوند.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

پیشنهاد کرده است که براي تقویت 

و توسعه کارآفریني و تامین مالي 

کسب و کارهاي خرد و کوچک، »بانک 

کسب وکار کوچک« تأسیس شود.
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همیشه نوآوری و ابتکار، موجی از هیجان و انتظارات 
خارق العاده را در سازمان ها و شرکت ها پدید می آورد و 
ساختارهای موجود را دگرگون می سازد. این در حالی 
است که مدیران معموالً در برابر چنین هیجانات و 
تغییراتی، با احتیاط و محافظه کاری عمل می کنند، 
به گونه ای که مدیران ارشدی که تا پیش از آن از 
ایده های خالقانه و درخشان استقبال می کردند، پس از 
تبدیل شدن آن ایده ها به نوآوری، برخورد سردی نشان 
داده و کارمندان ستادی نیز نوآوری را عاملی مزاحم 
و مخل فعالیت های روزمره خود می پندارند، اما آنچه 
در این میان کمتر مورد توجه قرار می گیرد، رویکرد و 
نقش مدیران میانی در قبال نوآوری هاست. غالباً این 

تصور در میان همگان وجود دارد که مدیران میانی، 
از تمام اقدامات شرکت، ازجمله در حوزه نوآوری ها، 
حمایت و تبعیت کرده و زیردستان خود را مجبور به 
اجرایی کردن وضعیت جدید می نمایند، در حالی که 

چنین نیست. 
تحقیقات پژوهشگران نشان داده است که مدیران 
و  بازدارنده  نقش  موارد،  اغلب  در  میانی شرکت ها، 
مقاومت کننده را در برابر نوآوری ها بازی کرده و موانع 
بسیاری را بر سر راه نوآوران پدید می آورند، گرچه در 
از موارد این مقاومت ها و مانع تراشی ها به  بسیاری 
صورت ناخودآگاه و غیرعمدی صورت می پذیرد. همین 
نقش آفرینی منفی، منجر به شانه خالی کردن تیم های 

تحت رهبرِی این مدیران میانی از بار مسوولیت اجرای 
نوآوری ها شده و در نهایت، باعث پاسکاری موضوع به 
دیگران می شود، هر چند که از فواید و اهمیت باالی 

نوآوری در سازمان ها آگاهی دارند. 
در این مقاله، راهکارهایی برای فایق آمدن بر این 
برای  راه هایی  یافتن  و  مانع تراشی ها  و  مشکالت 

مدیران در برابر نوآوران
کشمکش بین مدیران و نوآوری

نویسنده: هاروی وید

منبع: ماهنامه ارگانیزیشن اند کالچر

ترجمه: مهندس محمدمهدی تابع قانون

تحقیقات نشان داده اند که مدیران 

میانی شرکت ها، در اغلب موارد، نقش 

بازدارنده و مقاومت کننده را در برابر 

نوآوری ها بازی کرده و موانع بسیاری 

را بر سر راه نوآوران پدید می آورند.
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تقویت فرهنگ نوآوری در سازمان ها پیشنهاد شده که 
با استفاده از آنها مدیران میانی هم به حامیان نوآوری 

افزوده خواهند شد.

راهکار شماره یک: بازبینی و مرور موانع موجود بر 
سر راه نوآوری

و  کاری  الگوهای  که  کرد  بررسی  باید  ابتدا  در 
ساختار مدیریتی یک سازمان، به چه صورت می تواند 
در خدمت امر مهم نوآوری قرار گیرد. در اینجا باید 
پرسید که آیا مدیران و کارکنان یک سازمان واقعًا 
و از صمیم دل می پذیرند که دست از انجام صرف 
کارهای روزمره خود - که به آن خو گرفته اند - بردارند 
ابتکاری امتحان پس نداده را  و روش های جدید و 
آزمایش کنند؟ اگر پاسخ این سوال منفی باشد، باید 
اندیشید که علل و ریشه های بی میلی به نوآوری 
کدامند و برای برطرف کردن آنها چه باید کرد؟ در اینجا 
باید از مدیران سازمان، به ویژه از مدیران میانی سازمان 
پرسید که آنها چه مشکلی با روش های نوآورانه انجام 
کار دارند و اینکه چه موانعی را در این مسیر تشخیص 
داده اند که از پیگیری و پیاده سازی ایده های نوآورانه در 
زیرمجموعه های خود اجتناب می ورزند؟ پاسخ به این 
سواالت می تواند مدیران میانی را تا حد زیادی با فرایند 

نوآوری همراه و همگام سازد. 

راهکار شماره دو: معیارهای سنجشی را تغییر دهید
برای بسترسازی هرچه بهتر در حوزه نوآوری و 
شکستن مقاومت در برابر نوآوری، می بایست مشخص 
شود که نحوه ارزشیابی و سنجش عملکرد مدیران در 
یک سازمان چگونه است و جایگاه فاکتور توجه به 
نوآوری در ارزشیابی های دوره ای مدیران به چه صورت 
دیده شده است؟ باید مشخص شود که دستاورد فردی 
مدیران از توسعه و ارتقای نوآوری ها در سازمان های 
آیا  که  شود  روشن  تا  چیست  رهبری شان  تحت 
مدیران می توانند به پرسش »حمایت از نوآوری چه 
فایده و منفعتی برای من دارد؟« پاسخ امیدوارکننده و 

انگیزه بخشی بدهند؟

راهکار شماره سه: ارایه مشوق های عینی و ملموس 
یکی از بهترین و موثرترین راه ها برای تشویق 
نوآوری بین مدیران، ارایه مشوق های عینی و ملموس 

است. هنگامی که در یک تیم کاری، نمونه هایی از 
نوآوری مشاهده می شود، می بایستی به سرعت هم 
مدیر و رهبر آن گروه یا بخش و هم اعضای تیم او را 
به صورت عینی تشویق کرد. برگزاری مراسم نمادین 
و باشکوه برای تشویق مدیران و سرپرست گروه های 
نوآور، می تواند تاثیر شگرفی بر تحکیم روحیه نوآوری 

در کلیت سازمان داشته باشد. 

راهکار شماره چهار: نوآوری، عاملی برای ارتقای 
شغلی 

ارتقای کارکنان و مدیران به خاطر توجه آنها به 
نوآوری، می تواند تاثیر بسزایی در گرایش هر چه بیشتر 
آنها به سمت "نوآوری در کار" داشته باشد و از مقاومت 
آنها در برابر نوآوری بکاهد. در واقع، باید برای مدیران 
سازمان ثابت شود که داشتن نگرش و روحیه نوآورانه 
تا چه حد در ارتقای شغلی و رسیدن آنها به مدارج 
باالتر سازمانی تاثیرگذار خواهد بود. در این میان، نقش 
مالکان و سهامداران شرکت ها در توجه ویژه به نوآوری 
مدیران، به خصوص مدیران میانی که بیشترین تماس 

و نقش را با فاکتور نوآوری دارند، حیاتی است. 

راهکار شماره پنج: تیم موفق = مدیر موفق
بسیاری از مدیران، عمدتاً به این دلیل موفقند که 

ارتقای کارکنان و مدیران به خاطر 

توجه آنها به نوآوری، می تواند تاثیر 

بسزایی در گرایش هر چه بیشتر آنها 

به سمت نوآوری در کار داشته باشد و 

از مقاومت آنها در برابر نوآوری بکاهد.
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یک تیم موفق را در اختیار دارند. اگر چه این مدیر است 
که تیم را سازماندهی و کنترل می کند، اما خود تیم نیز 
تاثیر بسزایی در موفقیت مدیر خواهد داشت. لذا مدیران 
باید به طور کامل دریابند که اگر قادر باشند توان و 
پتانسیل باالی خالقیت و نوآوری در اعضای تیم های 
تحت رهبری شان را جذب کنند، آنگاه خواهند توانست 
به موفقیت های کاری و عملیاتی متعددی دست یابند 
و ضمن کسب موفقیت های شخصی، موفقیت ها و 
پیشرفت های بی نظیری را نصیب اعضای تیم شان 

سازند. 

راه  سر  از  موانع  برداشتن  شش:  شماره  راهکار 
نوآوری 

پس از شناسایی موانع موجود بر سر راه نوآوری 
در یک سازمان، نوبت به رفع موانع می رسد و برای 
این کار می بایستی بر اساس ساختار سازمانی عمل 
کرد، به این صورت که اگر یک سازمان از الگوهای 
سازمانی استفاده می کند، می بایست در آن سازمان 

موانع  برطرف شدن  برای  زمانی  ضرب االجل های 
موجود بر سر راه نوآوری توسط مدیریت ارشد سازمان 
تعیین شود. برای تحقق این امر مهم، راه های متعددی 
همچون برگزاری دوره های ضمن خدمت و آموزشی با 
محوریت حمایت از نوآوری و اعتمادبخشی به مدیران 
میانی و کارکنان و ارسال پیام های روشن و حمایتی 
از جانب مدیریت ارشد به تمام بخش های سازمان 
وجود دارد که در نهایت به همه ارکان سازمان ثابت 
می کند که سازمان به طور جدی به دنبال نوآوری 
است و الزم است که همه افراد سازمان در کارشان، 
نوآوری داشته باشند تا همیشه امکان و الزام به انجام 
کارها به شکل های بدیع و متفاوت وجود داشته باشد. 
از  وجود چنین بستر مناسبی، می تواند کارکنان را 
نگرانی و ترس های مربوط به احتمال اشتباه کردن و 

ناموفق بودن یک طرح نوآورانه نجات دهد. 
به طور کلی، مدیران میانی در هر سازمان یا شرکتی، 
هم قادرند سازنده و محرک نوآوری و خالقیت باشند 
و هم می توانند نقشی منفی و بازدارنده را در برابر 
و  کالن  مدیریت  وظیفه  این  کنند.  بازی  نوآوری 
ارشد سازمان هاست که با حمایت از نوآوران و تزریق 
فرهنگ نوآوری در سازمان های تحت رهبری شان و 
ارزش قایل شدن برای آن، نه در برابر نوآوران، بلکه در 

یکی از بهترین و موثرترین راه ها برای 

تشویق نوآوری بین مدیران، ارایه 

مشوق های عینی و ملموس است.

کنار آنها قرار بگیرند و از آنها در برابر مشکالت و موانع 
موجود پشتیبانی کنند. 

به طور کلی، با شکسته شدن مقاومت مدیران، به 
ویژه مدیران میانی، در برابر نوآوران و همراه شدن 
آنها با فرایند نوآوری در یک سازمان، عالمت های 
چهارگانه ای هویدا می شوند که وجود آنها در یک 
شرکت یا سازمان، گواهی خواهد بود بر جریان داشتن و 
حاکم بودن فرهنگ "نوآور پروری". این چهار عالمت 

عبارتند از:
1( تسری دادن کارکرد و وظیفه نوآوری به تمام اجزای 
سازمان و موظف شدن همه کارکنان به مشارکت در 

فرایند نوآوری. 
2( تاکید بر آزاد و نامحدودبودن قلمرو نوآوری در درون 

سازمان.
شکار  و  سازمانی  نوآوران  برای  آفرینی  ارزش   )3

بی درنگ ایده های بدیع و نوآورانه. 
4( ایجاد و تقویت نظام جامع پیشنهاد نوآوری ها و 

انتقال آنها از سطوح مختلف سازمانی به مدیریت. 
وجود این عالمت های چهارگانه که در مجموع 
می بخشند،  شکل  را  سازمانی"  نوآوری  "فرهنگ 
شرایطی را فراهم می آورد که در نهایت، خالقیت و 

نوآوری را به "DNA سازمانی" تبدیل خواهد نمود. 
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زمین، خاستگاه و زیستگاه مشترک همه ماست 
و سرنوشت همه موجودات عالم نیز در گروی چند 
علت،  به همین  دارد.  قرار  زمین  و چون وضعیت 
هیچکس نمی تواند نسبت به آن بی اعتنا باشد و نسبت 
به آن غیرمسووالنه رفتار نماید. اهمیت نقش و جایگاه 
این محیط زیست مشترک تا بدان حد است که تقریبًا 
تمامی کشورها و نهادهای بین المللی خود را در برابر 
آن مسوول و متعهد می دانند و اصل 50 قانون اساسی 
جمهوری اسالمی ایران نیز بدان اختصاص یافته 
و هرگونه فعالیت اقتصادی و غیره را که با آلودگی 
محیط زیست یا با تخریب غیرقابل جبران آن مالزمه 
داشته باشد، ممنوع اعالم کرده است. مسووالن نظام 
نیز به مناسبت های مختلف به این مهم پرداخته اند 
و ممنوعیت و حتی تحریم هرگونه دست اندازی به 

محیط زیست و منابع عمومی را اعالم نموده اند. 

بزرگترین گردهمایی زیست محیطی جهان
چندی پیش هم افزایش نگرانی ها درباره تغییرات 
بزرگترین  که  شد  باعث  زمین  کره  هوایی  و  آب 
گردهمایی زیست محیطی جهان با حضور نمایندگان 
تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد، از جمله 
145 نفر از سران کشورهای مختلف جهان با هدف 
پیداکردن راه حلی به  منظور نجات زمین در پاریس 

برگزار شود. 
شد  برگزار  پاریس  در  درحالي   گردهمایی  این 
که این شهر به خاطر تدابیر شدید امنیتي در برابر 
حمالت تروریستی، به یک دژ نظامي تبدیل شده 
بود، ولی با وجود حساسیت فضای امنیتی، باز هم 
این کنفرانس در ابعاد وسیع و شایسته ای برگزار شد. 
براساس گزارش های منتشرشده در این مورد، این 
از  از سران کشورها  این تعداد  نخستین بار بود که 

ابتدا در چنین اجالسي شرکت کردند و این مسأله 
به خوبي وضع نگران کننده زمین و حساسیت زعمای 
عالم نسبت به این مسأله را نشان مي دهد. در میان 
سران شرکت کننده در این اجالس، حضور همزمان 
باراک اوباما، رییس جمهور آمریکا- والدیمیر پوتین، 
رییس جمهور روسیه- شي جین پینگ، رییس جمهور 
چین- شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن- بان کي مون، 
دبیر کل سازمان ملل متحد- نارندا مودي، نخست وزیر 

زمینی که زیستگاه مشترک همه ماست

اهمیت نقش و جایگاه زمین به عنوان 

محیط زیست مشترک انسان ها 

تا بدان حد است که تقریباً تمامی 

کشورها و نهادهای بین المللی خود را 

در برابر آن مسوول و متعهد می دانند.   
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هند- دیلما روسف، رییس جمهور برزیل- آنگال مرکل، 
صدراعظم آلمان و دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس 

نظر همه رسانه ها را جلب کرد. 
بنا به گزارش های منتشره، دبیرکل سازمان ملل 
متحد که یکی از سخنرانان این اجالس بود، در جمع 
نمایندگان 195کشور جهان که در سطوح مختلف در 
این اجالس شرکت داشتند، خواستار حرکت شجاعانه 
کشورها براي مقابله با اشاعه گازهاي گلخانه اي شد 
و اعالم کرد که جهان هرگز با چنین آزمایشي روبرو 
نبوده است. باراک اوباما هم در سخنراني خود در پاریس 
گفت: ما نسلي هستیم که تأثیر تغییرات اقلیمي را در 
زندگي خود حس مي کنیم و شاید آخرین نسلي باشیم 
که مي توانیم درخصوص آن کاري بکنیم. شي جین 
پینگ، رییس جمهور چین هم که شرکتش در این 
اجالس امیدها براي رسیدن به توافقي براي نجات زمین 
را افزایش داده بود، در جمع شرکت کنندگان تأکید کرد 
که این کنفرانس خط پایان نیست، بلکه نقطه آغاز تازه اي 
براي مقابله با خطرات تغییرات اقلیمي است. آنگال مرکل، 
صدراعظم آلمان نیز در سخنان خود بر تعهد کشورش 
و اتحادیه اروپا براي حرکت به سوي اقتصادي بدون 

تکیه بر استفاده از کربن، تأکید کرد. 
عالوه بر این ها، در اجالس پاریس نزدیک به 10هزار 
نفر نماینده از کشورهاي مختلف به بحث و گفتگو در 
باره پیمان جایگزین پیمان کیوتو در راستاي کاهش 
پخش و نشر گازهاي گلخانه اي  پرداختند. این پیمان 
باید مصرف انرژي هاي فسیلي در جهان را به میزاني 
کاهش دهد که گرماي زمین تا آخر قرن حاضر نسبت 
به آغاز صنعتي شدن جهان بیش از دو درجه افزایش پیدا 
نکند، زیرا افزایشي فراتر از این میزان، ذوب یخچال هاي 
طبیعي جهان، باالآمدن بیشتر سطح آب دریاها، افزایش 
توفان ها و گردبادها و سایر حوادث اقلیمي را به دنبال 
خواهد داشت. یادآوری می نماید که پیمان پاریس، باید 

براي نخستین  بار کشورهاي نوصنعتي و همچنین 
کشورهاي درحال توسعه را به کاهش تولید دي اکسید 
کربن )گاز حاصل از مصرف انرژي هاي فسیلي( مقید 
کند. این پیمان از سال 2020 جایگزین پیمان کیوتو 
مي شود که از سال 1997 هدف مشابهي  را دنبال 
مي کرده است. الزم به ذکر است که اجالس قبلي که 
در سال 2009در کپنهاگ برگزار شد، به نتایج ملموسي 
دست نیافت و باید امیدوار بود که اجالس پاریس بتواند 
براي دستیابي به اهداف کمي طرح هاي کنترل گرمایش 
جهان یا حداقل براي اجراي برنامه هاي اجرایي اصلي، 
به ویژه در زمینه کاهش مصرف سوخت هاي فسیلي به 
نتیجه برسد. شایان ذکر است که در حال حاضر، میزان 
تولید گازهاي گلخانه اي بیشتر از هر زمان دیگري در 
تاریخ بشر است و گزارش هاي سازمان هاي جهاني هم 
حاکی از آنند که میانگین دماي هواي کره زمین از سال 
1880 تا سال 2015 تقریباً دو درجه بیشتر شده است. 
به همین جهت، دانشمندان وابسته به سازمان ملل متحد 
پیش بیني کرده اند که اگر میزان گازهاي گلخانه اي در 
سطح زمین کاهش پیدا نکند، تا سال 2100 گرماي 

زمین چیزي بین 3/7 تا 4/8 درجه بیشتر خواهد شد.

اصل 50 قانون اساسی جمهوری 

اسالمی ایران، هرگونه فعالیت 

اقتصادی و غیره را که با آلودگی محیط 

زیست یا با تخریب غیرقابل جبران 

آن مالزمه داشته باشد، ممنوع اعالم 

کرده است.
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پیشنهاد مشخص ایران به اجالس
معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت 
محیط زیست کشورمان هم که در بیست ویکمین 
اجالس بین المللي آب وهوا در پاریس شرکت کرده 
گفت:  اجالس  این  در  ایران  نقش  زمینه  در  بود، 
پیشنهاد مشخص ایران به اجالس این است که 
سازمان ملل متحد، آثار جنگ و درگیري هاي مسلحانه 
در بحث تغییر اقلیم را به طور دقیق بررسي کند. به 
گزارش خبرگزاري صدا و سیما، خانم دکتر ابتکار با 
بیان اینکه جمهوري اسالمي ایران هم برنامه خود را 
به اجالس پاریس اعالم کرده است، گفت: براساس 
هماهنگي هاي دستگاه هاي مختلف و تصمیم دولت، 
چهاردرصد کاهش انتشار گازهاي گلخانه اي در برنامه 
جمهوري اسالمي ایران قرار گرفته و به این اجالس 

اعالم شده است که در صورت رفع کامل تحریم ها 
به 12درصد  رقم  این  بین المللي،  همکاري هاي  و 
افزایش خواهد یافت. وي افزود: کشورهاي صنعتي و 
توسعه یافته امروز یک مسوولیت تاریخي دارند، زیرا در 
سال هاي گذشته به مسوولیت هاي خود عمل نکرده اند 

و خسارت هایي را هم که وارد شده، جبران نکرده اند.
وي در ادامه سخنان خود پذیرش داوطلبانه سهم 
کشورها در تولید گازهاي گلخانه اي را اتفاقي جدید 
براي مقابله با گرم شدن کره زمین دانست و گفت: 
حدود 180کشور جهان برنامه هاي خود را در این زمینه 
به صورت مکتوب ارایه کرده اند. به گفته وي، استفاده از 
انرژي هاي تجدیدپذیر مانند خورشید، باد و بهینه سازي  
مصرف سوخت، اهمیت فوق العاده اي در شرایط کنوني 
دارند و ایران هم در این زمینه برنامه هایي را ارایه کرده 

است.
پاریس  ابتکار، اجالس  اعتقاد دکتر معصومه  به 
فرصت مهمی بود برای حضور سران کشورها در 
موضوع تغییرات آب و هوایی برای شکل گرفتن یک 
تفاهم جدید که بتواند جلوی عواقب و عوارض تغییر 
اقلیم را بگیرد و مانع خسارت های بیشتر به کشورها 
و جوامع مختلف شود. به گفته رییس سازمان حفظ 
محیط زیست ایران، کشورهای درحال توسعه خواهان 
دیده شدن و پرداختن به عملکرد سال های گذشته 

کشورهای صنعتی هستند و گرچه مسوولیت مقابله 
میان  در  مشترکی  مسوولیت  اقلیمی،  تغییرات  با 
کشورهاست، اما کشورها به میزان سهمی که در ایجاد 
این شرایط دارند، مسوولیت متفاوتی هم در مقابل سایر 

کشورها دارند.
دکتر معصومه ابتکار پذیرش داوطلبانه سهم کشورها 
در تولید گازهای گلخانه ای را اتفاقی جدید برای مقابله 
با گرم شدن زمین دانست و گفت: به همین دلیل، 
حدود 180 کشور جهان برنامه های خود را در این 
زمینه به صورت مکتوب ارایه کرده اند. وی سپس با 
تأکید بر اینکه اقدامات داوطلبانه از طرف کشورهای 
صنعتی باید به صورت تعهدی الزام آور پذیرفته شود، 
تولید  بیشتری در  افزود: کشورهای صنعتی سهم 
گازهای گلخانه ای و گرم شدن زمین دارند و به همان 
تناسب هم باید مسوولیت های بیشتری را در کمک به 

حل این مشکل بپذیرند.

توافق جهانیان بر سر نجات کره زمین
بنا به گزارش های منتشره، سرانجام دو هفته بحث 
و گفتگوهای آشکار و نهان نمایندگان بیش از 190 
کشور جهان در پاریس به نتیجه رسید و سند نهایی 
مقابله جهانی با تغییرات اقلیمی و حرکت به سمت 
سوخت های تجدیدپذیر مورد تأیید نمایندگان مزبور 

دانشمندان پیش بیني کرده اند که اگر 

میزان گازهاي گلخانه اي در سطح 

زمین کاهش پیدا نکند، تا سال 2100 

گرماي زمین چیزي بین 3/7 تا 4/8 

درجه بیشتر خواهد شد.
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قرار گرفت.
سند 32 صفحه ای مقابله با تغییرات آب و هوایی 
که با حمایت سازمان ملل متحد تصویب شد، از لحاظ 
قانونی برای کشورها الزام آور است. بر اساس این سند، 
افزایش  میزان  که  شدند  متعهد  جهان  کشورهای 
دمای کره زمین کمتر از دو درجه سانتیگراد باشد و از 
سقف1/5درجه سانتیگراد فراتر نرود. تعیین هدف های 
بلندمدت و هدف های کوتاه مدت، ضرورت بازنگری 
هدف های کوتاه مدت، شفافیت عملکرد کشورها و 
کشورهای  به  ثروتمند  کشورهای  کمک  ضرورت 
توسعه نیافته، از جمله محورهای ششگانه توافق آب و 

هوایی پاریس است.
در پی این توافق، وزیر خارجه فرانسه در یک نشست 
خبری، سند به دست آمده را منصفانه و الزام آور خواند. 
لوران فابیوس در این نشست از تصویب سند مقابله با 
تغییرات آب و هوایی پاریس با اختصاص ساالنه 100 
میلیارد دالر خبر داد و گفت: در مدت چهار سال، تالش 
زیادی برای دستیابی به متن توافقنامه مهارکردن تغییرات 
آب و هوایی انجام دادیم. اجالس پاریس در مقابله با 
چالشی که با آن روبرو بود، موفق شد و امیدوارم شاهد به 
نتیجه رسیدن این توافقنامه باشیم. یک کمیته مشورتی 
به نام کمیته پاریس در باره پیش نویس این توافقنامه 
هم تشکیل شده است. وی افزود: ما برای رسیدن به 
متن نهایی پیش نویس توافقنامه مقابله با تغییرات آب 
و هوایی، مذاکرات دشواری داشتیم و راه های دشواری 

را پشت سر گذاشتیم.
رییس جمهوری آمریکا نیز ساعاتی پس از انتشار 
خبر توافق جهانی نجات سیاره زمین از افزایش دما، 
از آن استقبال کرد و آن را یک توافق تاریخی و قوی 
خواند. به گفته باراک اوباما، این توافق نشان می دهد 
که هنگام وحدت، چه امکانی در اختیار دنیا است. اوباما 
سپس ضمن اشاره به اینکه هیچ توافقی از جمله توافق 

پاریس بی نقص نیست، گفت: مذاکراتی که نزدیک به 
200 کشور را دربرمی گیرد، همیشه چالش آور است.

از سوی دیگر، صدراعظم آلمان ضمن استقبال از این 
توافقنامه،   در بیانیه ای  اعالم کرد: توافق  حاصل شده، 
جامعه جهانی را ملزم می کند تا در مورد مشکل تغییرات 
آب و هوایی در کره زمین اقدام کنند. در بیانیه آنگال 
مرکل همچنین آمده است: با وجود این حقیقت که 
هنوز اقدام های زیادی پیش روی جامعه جهانی است، 
حصول این توافق نشانه ای از امید است و ما می توانیم 
شرایط را برای میلیاردها انسانی که در آینده زندگی 
خواهند کرد، حفظ کنیم. بان کی مون، دبیرکل سازمان 
ملل هم ضمن استقبال از توافق جامعه جهانی، آن را 
یک نقطه عطف تاریخی توصیف کرد و بدین ترتیب، 
می توان نتیجه گرفت که بزرگترین اجالس جهانی 
برای رفع دغدغه بشریت نسبت به تغییرات اقلیمی و 
آسیب های وارده به زیستگاه انسان ها ختم به خیر شد و 
ازین پس باید نشست به انتظار اقدامات دولتمردان در 

راستای اجرای توافقنامه نهایی اجالس مزبور.

جنگیدن با مردم نتیجه ای ندارد
مراسم دیگری که تقریباً همزمان با اجالس مزبور 

در ایران برگزار شد، همایشی بود تحت عنوان "نقش 
من در کاهش تب زمین چیست؟" این همایش در 
فارس و به مناسبت فرارسیدن روز 17 آذر ماه "روز 
زمین در تب" برگزار شد، آن هم با حضور عده ای 
از مسووالن محلی، ازجمله معاونان  و کارشناسان 
محیط زیست استان فارس، مدیر کل و کارشناسان 
منابع طبیعی و جمعی از اعضای تشکل های مردم نهاد 
زیست محیطی در سالن اجتماعات اداره کل حفاظت 

محیط زیست استان فارس.
به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست 
استان فارس، مدیرکل منابع طبیعی فارس در این 
همایش از اجرای طرح ترسیب کربن در 120 هزار 
هکتار از عرصه های منطقه عالمرودشت شهرستان 
المرد خبر داد. وی در ادامه تاکید کرد: حجم کارهایی 
که نیاز است در عرصه های طبیعی انجام شود، فقط با 
دستگاه های دولتی قابل انجام نیست و قطعاً با حضور 
تشکل های مردمی می توان برنامه ریزی بهتری برای 
این ظرفیت های خوب و موثر استان داشت. مدیرکل 
منابع طبیعی استان فارس سپس با اشاره به برنامه های 
منابع طبیعی که قرار است در سطح استان با همکاری 
جوامع محلی و تشکل های مردم نهاد انجام شود، 
به  را  با مردمی که زمین ها  گفت: سال های سال 
تصرف خود درآورده بودند، در مراجع قضایی درگیری 
داشتیم، ولی امروز همان زمین هایی که قصد داشتیم از 
مردم پس بگیریم، به دست خود آن ها نهال کاری می-

شود و حتی برخی از مردم آبخیزداری را نیز در این 
عرصه ها شروع کرده اند. وی تصریح کرد: جنگیدن 
با مردم، به ویژه افرادی که درآمد زندگی خود را از 
عرصه های طبیعت به دست می آورند، نتیجه ای ندارد 
و باید سعی کرد در راستای نیازهای آنها برنامه ریزی 
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کرد و در نگهداری از عرصه ها نیز از آن ها بهره برد.

شهرها و چالش های ناشی از تغییر اقلیم
سیدمحسن طباطبایی مزدآبادی، دبیر انجمن علمی 
اقتصاد شهری ایران نیز در جریان برگزاری کنفرانس 
تغییر اقلیم سازمان ملل متحد که از 30 نوامبر تا 11 
دسامبر 2015 در شهر پاریس برگزار شد، طی یادداشتی 
در روزنامه ایران نوشت: تغییرات اقلیمی در حال حاضر 
مشهود است و بر مبنای گزارش ها، متوسط درجه 
حرارت جهانی با نرخ 0/76 درجه سانتیگراد نسبت به 
دوران پیشاصنعتی در حال افزایش است. آب دریاها 
هم نسبت به قرن نوزدهم 17 سانتیمتر باال آمده است. 
عالوه بر این تغییرات که در متوسط دمای جهانی 
اتفاق افتاده است، اتفاقات نادر زیست-اقلیمی همانند 
خشکسالی ها، سیل، توفان ها، موج های گرمایی و دیگر 
حوادث اقلیمی هم افزایش یافته اند. این امر به نوبه 
خود مشکالتی مانند کاهش تولید مواد غذایی، کاهش 
دسترسی به آب شرب، اسیدی شدن اقیانوس ها و دیگر 
مشکالت را باعث شده و از این راه اقتصاد جهانی را 

تحت تأثیر قرار داده است.
نکته مهم دیگری هم به این شرح در این یادداشت 
آمده است که توجه به آن مفید خواهد بود: تغییرات 
اقلیمی، بیش از هر چیز زندگی شهری را تحت تأثیر 
قرار می دهد. جهان به سرعت در حال شهری شدن 

است و اکثریت جمعیت جهان تغییرات اقلیمی را تجربه 
خواهند کرد. تغییر اقلیم، چالش های فعلی شهرها را 
تشدید خواهد کرد. این چالش ها عمدتاً فقیران شهری 
را که مجبورند در مسیر سیالب ها و مکان های مستعد 
لغزش و فرونشست زمین زندگی کنند، بیشتر تحت 
تأثیر قرار می دهد. آنها بیشترین خسارت ناشی از تغییر 
اقلیم را متحمل خواهند شد و چنانچه روند تغییر اقلیم 
بدین صورت افزایشی باشد، این تأثیرات به مراتب 
شدیدتر خواهد شد. شهرها به خودی خود با مشکالت 
فراوانی روبرو هستند و اضافه شدن مشکل تغییر اقلیم، 
معضالت آنها را دوچندان می کند و چالش زمانی حادتر 
می شود که شهرها مجبورند هرهفته بیش از سه میلیون 
نفر سکنه جدید را پذیرا باشند. شهرها اغلب به عنوان 
مخرب محیط زیست و اضافه بار اکولوژیکی طبیعت 
قلمداد می شوند، اما آنها همزمان می توانند به عنوان یک 
مدل و نمونه از کارایی زیست محیطی نیز درنظر گرفته 
شوند، چرا که با افزایش تراکم شهرها و مدیریت بهتر 
آنها، هزینه ارایه خدمات کاهش می یابد و نوآوری، ترویج 
و رفاه از طریق توسعه اقتصادی میسر می شود. از این رو، 
شهرها بهترین گزینه برای ارتقای کیفیت زندگی هستند، 

چون مکان تولید اقتصادی    می باشند. 
در ادامه این یادداشت آمده است: در بعد اقتصادی 
50 شهر بزرگ دنیا بیش از 9/6 تریلیون دالر تولید 
ناخالص داخلی دارند که بیش از کل تولید ناخالص 

کل کشور چین است. شهرها اگرچه در برابر تغییرات 
اقلیمی آسیب پذیرند، اما در عین حال، دارای شرایط 
منحصر بفردی هستند که می توانند با پذیرش نقش 
رهبری و مدیریت جهانی برای کاهش تغییرات اقلیمی 
و انطباق با آن اقدام کنند. لذا شهرها باید به برنامه ریزی 

و سیاستگذاری در زمینه تغییر آب و هوا بپردازند.
گفتنی است که در دو دهه گذشته، تغییرات آب 
و هوایي موجب مرگ بیش از 600هزار نفر و ضرر 
اقتصادي حدود یک هزار میلیارد دالري به کشورهاي 
مختلف شده و طبق اعالم سازمان ملل متحد، طي 
این مدت، به طور میانگین ساالنه 335فاجعه مرتبط با 
آب و هوا اتفاق افتاده که نسبت به 10سال پیش از آن، 
دوبرابر شده است. تأکید دانشمندان بر ضرورت کاهش 
انتشار گازهاي گلخانه اي به منظور کاهش خسارات و 
تلفات ناشي از فجایع اقلیمي، همچنین تالش برای 
رسیدن به یک توافق عملي در این مورد طي نشست 

جهاني پاریس، به دلیل همین تأثیرات منفي است.
منابع:

http://www.hamshahrionline.ir
http://iran-newspaper.com
http://www.doe.ir
روزنامه ایران/ 18 آذر 1394
http://www.ettelaat.com/
etiran/?p=169986
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همزمان با شروع پروژه هایی به ارزش چند میلیارد 
دالر در بخش نفت و گاز ایران، بزرگان دنیای انرژی 

جهان به سوی این کشور سرازیر شده اند. 
بلومبرگ در این رابطه نوشت: همزمان با شروع 
پروژه های عظیم نفتی در ایران به ارزش سی میلیارد 
دالر، بزرگان نفتی جهان مانند توتال، رویال داچ شل و 
لوک اویل به همراه دیگر شرکت های بین المللی نفتی، 
برای مشارکت در پروژه های نفت و گاز طبیعی ایران 
که دارنده چهارمین ذخایر بزرگ انرژی در جهان است، 
تالش می کنند. شرکت توتال، یکی از شرکت های 
نفتی است که مذاکرات نفتی گسترده ای را با ایران 
انجام داده و شرکت انی هم مایل به سرمایه گذاری در 
بخش نفت و گاز ایران است. شرکت هایی مانند شل، 
توتال و لوک اویل هم اعالم کرده اند که مایل هستند 
تا در بخش های تخصصی در صنعت نفت ایران و 

توسعه آن همکاری کنند.
به دنبال این قضایا، ایران در کنفرانسی دو روزه در 
تهران، هفتاد پروژه در بخش نفت و گاز طبیعی خود را 

ارایه کرد که ارزش آنها بیش از سی میلیارد دالر است. 
الزم به یادآوری است که طبق قرار همه تحریم های 

اقتصادی و بانکی علیه ایران در اوایل ژانویه لغو شد. 
استفان میشل، رییس بخش اکتشافات نفتی در 
شرکت توتال، در این مورد گفت: ما عالقمندیم که 
بعد از رفع تحریم ها علیه ایران، به این کشور بازگردیم. 
ایران حضور  افزود: ما مدت های طوالنی در  وی 
داشته ایم و حوزه های خاص صنعت نفت ایران را 

می شناسیم.
معاون وزیر نفت ایران نیز گفته است: این کشور 
می تواند در ماه مارس یا آوریل سال جدید میالدی 
اولین قرارداد توسعه صنعت نفت خود را با شرکت های 
نفتی امضا کند. ایران همچنین متن قراردادهای بیست 
ساله را برای همکاری با شرکت های بین المللی نفتی 
خارجی  های  افزود: شرکت  وی  است.  کرده  ارایه 
باید برای فعالیت در بخش نفت ایران، شرکایی را 
از میان شرکت های داخلی ایران انتخاب کنند. بر 
اساس قراردادها، بیش از نیمی از فعالیت های مربوط 

به کارهای مهندسی و ایجاد زیرساخت های هر پروژه 
توسط شرکت های ایرانی انجام خواهد شد.

یکی از پیامدهای انتخاب مهندس بیژن زنگنه به 
وزارت نفت در دولت یازدهم، بررسی و تجدید نظر 
در متن قراردادهای نفتی است. بعد از آنکه کمیسیون 
انرژی مجلس روش اجرایی این قراردادها را بررسی 
کرد، سرانجام متن نهایی آنها در کنفرانس تهران 
رونمایی شد و وزیر نفت هم طی یک برنامه تلویزیونی، 
ضمن تشریح آینده استراتژیک انرژی در جهان، از 
رونمایی قراردادهای مزبور خبر داد. وزیر نفت در آن 
برنامه، از قراردادهای گاز هم سخن گفت و تأکید کرد 
که با عملیاتی شدن قراردادهای نفتی جدید، سعی می 
شود تا عقد قراردادهای گازی هم با همان قراردادها 

صورت بگیرد. 
    شایان ذکر است که پیش از تدوین متن قراردادهای 
ایران،  نفت  دهندگان صنعت  توسعه  جدید،  نفتی 
بر اساس قرارداهای "بای بک" )Buy Back(  به 
اکتشاف و استخراج نفت در ایران می پرداختند، اما 

غول های انرژی جهان در راه ایران
همراه با رونمایی از قراردادهای نفتی جدید
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طبق نظر کارشناسان، قراردادهای مزبور دارای نقایصی 
بود، از جمله اینکه وقتی شرکت طرف قرارداد پروژه ای 
را به اتمام می رساند، در قبال انجام کار، پاداش یا 
دستمزد دریافت می کرد و 28 روز هم میزان تولید را 
ضمانت می کرد و بعد هم می رفت و اگر بعد از این 
مدت، میزان تولید پروژه کم می شد یا جریان تولید 
اصاًل متوقف می شد، شرکت مجری تعهدی نداشت. 
اما در شیوه جدید قراردادهای نفتی، شرکتی که در 
میادین نفتی ایران فعالیت می کند، به میزان تولیدی 
که از پروژه تکمیلی آن حاصل می شود، حق العمل 

دریافت می کند. 
برای حضور  نیز  در قراردادهای جدید، تمهیدی 
شرکت های داخلی اندیشیده شده است. به گفته 
مهندس زنگنه: »شرکت خارجی باید یک شریک 
داخلی بگیرد و با این دو شرکت قرارداد منعقد می شود. 
بنابراین، شرکت های داخلی در کنار شرکت های 
خارجی فرصت فعالیت دارند و اعالم هم کرده ایم که 
به ما آموزش بدهند و مراکز تحقیقاتی تأسیس کنند و 
پول این بخش را هم می پردازیم.« بیژن زنگنه سپس 
با تأکید بر اینکه بر مبنای مدل جدید قراردادهای نفتی، 
شرایط برد- برد در مشارکت های انرژی میان ایران 
و شرکت های سرمایه گذار خارجی فراهم می شود، 
از حضور شرکت های بزرگ نفتی جهان مثل شل، 

توتال، لوک اویل استقبال کرد و گفت: »بسیاری از 
شرکت های اروپایی و آسیایی عالقمند به حضور در 
صنعت نفت ایران هستند، اما برای حضور قطعی باید 
مذاکرات به نتیجه برسد.« وزیر نفت امیدوار است که با 
استفاده از قراردادهای نفتی جدید، زمینه های مشارکت 
تا مبلغ 30 میلیارد دالر میان ایران و شرکت های 

خارجی فراهم شود.
     به گفته کارشناسان، در این گردهمایی عالوه بر آشنایی 
بیشتر با مدل جدید قراردادهای پروژه های باالدستی 
صنعت نفت و گاز ایران، فرصت های سرمایه گذاری 
در بخش های نفت و گاز ایران و توانایی های فنی 
داخلی ایران تشریح شد و یکی از عوامل موفقیت اجرای 
قراردادهای جدید نیز ایجاد جو رضایتبخش و فعال در 
تکمیل ضلع های پروژه و آموزش مدیران، کارشناسان و 

ناظران آنها برای اجرای پروژه هاست.

رییس کنفرانس تهران نیز انتقال فناوری های 
پیشرفته و جذب اعتبار و سرمایه برای توسعه و ارتقای 
صنعت نفت و گاز ایران را از اهداف تدوین مدل جدید 
قراردادهای نفتی عنوان کرد و گفت: »مدل جدید 
قراردادهای نفتی، وسیله ای برای ترمیم روابط با جهان 

صنعتی است.«
     الهام امین زاده، معاون حقوقی رییس جمهور نیز 
معتقد است که رونمایی از مدل جدید قراردادهای 
صنعت نفت، حلقه تکاملی است و این مدل می تواند 
عالوه بر جذابیت بیشتر برای سرمایه گذاران، پاسخی 

مثبت به نگرانی های ملی باشد.
منابع: 

271031/http://www.bartarinha.ir/fa/news

روزنامه آرمان

 شرکت های خارجی باید برای فعالیت 

در بخش نفت ایران، شرکایی را از 

میان شرکت های داخلی ایران انتخاب 

کنند. 
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دلیل اصلي عقب ماندگي جوامع اسالمي، خصوصاً ایران چیست؟

علل عقب ماندگی ایران

بخش دوم و پایانی

     بخش اول مصاحبه مؤسسه جامعه شناسی ایران با دکتر کاظم َعلَمداری، استاد جامعه شناسی دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، در باره علل عقب ماندگی 
جوامع اسالمی، خصوصآ ایران را در شماره قبل مالحظه فرمودید. دکتر علمداری به طور کلی معتقد است که پیشرفت غرب نسبت به جوامع شرقی 
یا اسالمی، ارتباطی به اسالم و مسیحیت ندارد، بلکه عوامل متعدد دیگری در این امر دخالت داشته اند و یکی از عوامل اصلی آن هم پیدایش سیستم 
سرمایه داری در غرب است که از بطن نظام فئودالی بیرون آمده و نظام فئودالی نیز حاصل مالکیت خصوصی بر زمین بوده است، در حالی که چنین 

مقدماتی در کشورهای شرقی وجود نداشته که مآاًل بتواندبه چنان نتایجی منجر شود.
     اینک توجه شما را به بخش دوم و پایانی این مصاحبه که حاوی نکات تکمیلی در این زمینه است، جلب می کنیم.

توسعه تأسیسات و تجهیزات
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    * آقای دکتر علمداری، لطفاً در باره نقش 
در خصوص  نظرتان  مورد  عوامل  از  یک  هر 
ارایه  را  جدولی  ایران،  عقب افتادگی  دالیل 
براساس  موثر  هرعامل  برحسب  و  نمایید 
پژوهش هایتان، نمره ای از یک تا صد به آن 
بدهید تا بتوان ساختار کنش و واکنش این 
حلقه ها یا مدارهای تودرتوی عقب ماندگی را در 

یک پیوستار خطی ترسیم کرد.
     پاسخ دقیق به این پرسش، کار دشواری است که 
نیاز به مطالعه امپریکال و تجربی دارد. از آن گذشته، 
کاربرد روش امپریکال در باره تاریخ گذشته غیرعملی 
و  حدس  جنبه  بیشتر  عوامل،  به  نمره دادن  است. 
گمان پیدا می کند تا بازتاب دهنده واقعیت ها. اساس 
کار من تطبیقی- تحلیلی است. از این منظر، عوامل 
عقب ماندگی ایران به ترتیب اهمیت عبارتند از: عوامل 
جغرافیایی شامل کمبود آب، کویری و کوهستانی بودن 
مناطق شرقی. منطقه بین النهرین، حاصلخیزترین 
سرزمین پیش از پیداشدن تمدن های دیگر بود که 
اولین تمدن برجسته را به جامعه بشری تحویل داد، 
اما همین سرزمین بعدها دستخوش دگرگونی های 
طبیعی شد و موقعیت برتر خود را از دست داد. طبیعت 
غنی، تغذیه بهتری را برای ساکنان آن فراهم می آورد 
که بنوبه خود در رشد خالقیت های فکری مؤثرند. در 
این زمینه می توانید به نتایج تحقیقات "جیرد دیاموند"، 
بیولوژیست و جغرافیدان آمریکایی، در کتابی با عنوان 
"سالح، میکروب و آهن: سرنوشت جوامع انسانی" که 
سی سال برای آن پژوهش کرده است، مراجعه کنید. 
او بیش از آنکه به عوامل اقتصادی و اجتماعی نگاه 
کند، نخست به نقش طبیعت در پرورش تمدن های 
مختلف، به ویژه به محتوای تغذیه مردم در جوامع 
مختلف و در درجه دوم به نقش تخریبی تمدن های 
پیشرفته تر در نابودی تمدن های عقب مانده تر نگریسته 
است. او نقش سالح و میکروب را به عنوان دو عاملی 
که به ترتیب آگاهانه و ناآگاهانه باعث تخریب تمدن ها 
توسط غربی ها شده اند، مورد توجه قرار داده است. اما 
کار جامعه شناسان، ارتباط دادن ویژگی های جغرافیایی 
به مناسبات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی است. 
این کاری است که مارکس و وبر انجام داده اند. کار 
من هم به عنوان یک جامعه شناس، نشان دادن رابطه 
عوامل طبیعی با مناسبات اجتماعی است. از این منظر، 

نبودمالکیت خصوصی بر زمین و عدم رشد نظام فئودالی 
پیداشدن  زمینه  باعث شدند که  اروپایی در شرق، 
سرمایه داری مبتنی بر مالکیت خصوصی بوجود نیاید و 
این امر سبب شد که روند اقتصاد کشاورزی ادامه یابد. 
اقتصاد کشاورزی هم به عواملی که سرمایه داری به آن 
نیاز داشت، مانند علم، تکنولوژی، بازار گسترده فروش 
کاال، جدایی سیاست از اقتصاد و آزادی انسان از قید و 
بندهای فرهنگ سنتی و دین اختیاری، احتیاج نداشت. 
ادغام دین و دولت، استبداد حکومتی، ممانعت از رشد 
اندیشه آزاد، ناتوانی در رقابت با تکنولوژی، از جمله 
تکنولوژی نظامی، رشد علمی، بوروکراسی حقوقی و 
غیبت سایر دستاوردهای مدرنیته نیز از دیگر عواملی 
هستند که به طور طبیعی عقب ماندگی جوامع شرقی 
مانند ایران را گسترده ترکرده اند. در ایران بر خالف 
غرب، قوانین سکوالر بوجود نیامد، حتی در زمان 
انقالب مشروطیت ایران، برای تنظیم قانون اساسی 
که به ناچار به قوانین بلژیکی و فرانسوی متوسل شدند، 

سکوالیزم تحقق نیافت.
     * به نظر شما به عنوان یک جامعه شناس 
ایرانی که روی توسعه اجتماعی ایران تحقیق 
کرده اید، معمای توسعه نیافتگی ایران را چگونه 
می توان حل کرد؟ آیا می توان از الگوی مدرنیزم 
و نسخی که اروپا در طی سده های بسیار طی 
کرده، پیروی کرد؟ آیا باید از نسخ ملی و وطنی 
مدرنیزم  نظیر  دارند  را  آن  برخی مدعای  که 
ایرانی تبعیت کرد؟ راهکار و الگوی نظری و 

عملی این فرایند چیست؟ 
     شروط رفع مشکل توسعه نیافتگی در ایران، از 

جمله اجازه مشارکت مردم در فرایند اقتصاد تولیدی در 
بخش خصوصی است. اقتصاد صنعتی هنوز در ایران 
ضعیف است. دولت نه تنها اقتصاد را در مهار خود دارد، 
بلکه به جای تقویت بخش خصوصی، با آن رقابت 
کرده، آن را از میدان به در می کند. اقتصاد دولتی ایران 
از امتیازهایی برخوردار است که بخش خصوصی قادر 
نیست با آن رقابت کند. اقتصاد دولتی در ایران دچار 
فساد مالی و رانت خواری، و بخش خصوصی ضعیف، 
درگیر بوروکراسی دست وپاگیر تحمیلی دولتی است. 
موانع بورورکراتیک و ایجاد سدهای غیرقابل عبور 
برای بخش خصوصی، مسبب فرار سرمایه- چه مالی 
و چه فکری- از ایران است. در یک عبارت، مانع اصلی 
توسعه نیافتگی ایران، سیاسی است که به هرج ومرج 
قانونی و نبود امنیت برای اقتصاد، به ویژه اقتصاد 

تولیدی منجر می شود.
     توسعه در حوزه اقتصادی که گاهی آنرا رشد 
اقتصادی هم می نامیم، در دروه مدرن نیازمند حضور 
و  کاری  مهارت  تکنولوژی،  سرمایه،  عامل  چهار 
مدیریتی، و بازار جهانی است. تمام این عوامل امروز 
جهانی اند و در عین حال، به امنیت نیاز دارند. امنیت، 
حاصل حکومت قانون و قدرت سیاسی مشروع برآمده 
از اراده مردم است. به دلیل نبود امنیت الزم، نه تنها 
سرمایه )مالی و فکری( به این کشورها وارد نمی شود، 
بلکه از آن می گریزد و به بازارهای رقیب می رود، مانند 
فرار میلیاردها دالر سرمایه ایرانی به دبی و کشور های 
دیگر، و فرار مغزها، یعنی نیروی تربیت شده علمی با 

هزینه ایران به کشورهای غربی.

     تکنولوژی پیشرفته در اختیار کشورهای قدرتمند 
غربی است که به دلیل رابطه خصمانه ای که ایران با 
آنها دارد، به سادگی وارد ایران نمی شود. کادر ماهر نیز 
در اختیار متخصصان است که در دوره جمهوری اخیر 
بسیاری از آنها به خارج مهاجرت کرده اند و کادرهای 
تربیت شده علمی در خارج به ایران برنگشته اند. اقتصاد 
ایران قادر نبوده است نیرو های متخصص را جذب 

دکتر علمداری معتقد است که نبود 

مالکیت خصوصی بر زمین و عدم رشد 

نظام فئودالی، به عالوه، ادغام دین و 

دولت، استبداد حکومتی، ممانعت از 

رشد اندیشه آزاد، ناتوانی در رقابت 

با تکنولوژی، بوروکراسی حقوقی و 

غیبت سایر دستاوردهای مدرنیته، از 

جمله عواملی هستند که به طور طبیعی 

عقب ماندگی جوامع شرقی مانند ایران 

را گسترده تر کرده اند.

معمای توسعه نیافتگی ایران را چگونه 

می توان حل کرد؟ آیا می توان از الگوی 

مدرنیزم و نسخی که اروپا در طی 

سده های بسیار طی کرده، پیروی کرد؟
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کند و در رقابت های جهانی جذب کشورهایی شده اند 
که امتیازهای مورد نظر آنان را بهتر و بیشتر فراهم 
کرده اند. و باالخره تولیدات ایرانی برای آنکه توسعه 
استاندارد شده و در  باید  پیدا کنند،  کمی و کیفی 
بازارهای جهانی با کاالهای هم نوع رقابت کنند تا 
ضمن توسعه خود، ایجاد کار و باالبردن توان خرید 
وارد کند.  ایران  به  را  داخلی، سرمایه های جدیدی 
شواهد نشان داده است که اقتصاد ایران کمتر از این 
ویژگی ها بر خوردار بوده است. معمای توسعه نیافتگی 

ایران در این مشکالت نهفته است.
     از طرف دیگر، استفاده از الگوی مدرنیسم در دوره 
کنونی، یعنی پی گرفتن الگوی جهانی توسعه. امروز 
موتور حرکت اقتصاد، تجارت کاال است، نه صدور مواد 
خام مانند نفت. برای توسعه اقتصادی، ایران باید بتواند 
صادرات کاالهای غیرنفتی را از میزان واردات فزونی 
ببخشد، در حالی که اقتصاد ایران سخت به صدور نفت 
وابسته است. ایران باید به جای نفت خام، فرآورده های 
پترو شیمی و نفتی را صادر کند تا ضمن حفظ منابع 

طبیعی، کار ایجاد کند.
     شک نیست که باید صنایع ملی و داخلی را 

ملی، سیاست های  تقویت صنایع  در  کرد.  تقویت 
کالن دولت، از جمله وام های طوالنی مدت و کم بهره 
برای تشکیل سرمایه های تولیدی تعیین کننده است. 
برای توسعه و رشد اقتصادی، نسخه ایرانی و وطنی 
وجود ندارد. توسعه، تعریف مشخص و جهانی دارد و 
عوامل آن نیز جهانی اند و با شاخص های اقتصادی 
و اجتماعی سنجیده می شوند. مدرنیزم ایرانی، مانند 
دمکراسی ایرانی یا حقوق بشر اسالمی پدیده ساختگی 
ندارد.  خارجی  موجودیت  که  است  من درآوردی  و 
مدرنیزم، تمدن غالب جهانی دوره کنونی است و هیچ 

تمدنی وجود ندارد که در برابر آن بدیلی نشان دهد.

یک نکته در حاشیه مصاحبه
     مؤسسه جامعه شناسی ایران در حاشیه مصاحبه با 
دکتر کاظم علمداری که مشروح آن در فوق آمد، به 

نکات جالب دیگری نیز پرداخته است که در ذیل به 
آنها اشاره می شود.

     آیا نفت عامل عقب افتادگي اقتصاد ایران 
است؟ 

این سؤالي است که ذهن خیلی ها را به خود مشغول 
کرده است. براي بررسي این موضوع که نقش نفت 
و پیدایش آن در اقتصاد ایران چه بوده است، ابتدا 
ضروري مي نماید که وضعیت اقتصادي ایران قبل 
از اکتشاف نفت تبیین شود و پس از آن، با سایر 
کشورهاي تولیدکننده و صادرکننده نفت مقایسه گردد.

 قتصاد ایران در اواخر قرن سیزدهم هجري، یعني 
در دوران انقراض قاجار، بر اساس گزارشی که جمال 
زاده از اقالم صادراتی ایران در دوره مورد نظر به دست 
مواد معدنی و صنایع  اندکی  بجز بخش  می دهد، 
بقیه شامل محصوالت دامی و کشاورزی  دستی، 
می شود، شامل قالی و قالیچه پشمی، برنج، ابریشم، 
پیله ابریشم، پوست، تریاک، صمغ، پشم، دواجات 
نباتی، نمک های معدنی، مواد رنگی و حیوانات اهلی 
همچون شتر، اسب، استر، خر، سگ های شکاری و 

 دولت در ایران نه تنها اقتصاد را در 

مهار خود دارد، بلکه به جای تقویت 

بخش خصوصی، با آن رقابت کرده، 

آن را از میدان به در می کند.
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گوسفند و بز و بره.
     حدود 102 سال از حفر اولین چاه نفت در ایران 
و خاورمیانه مي گذرد، اما زمان زیادي طول کشید تا 
درآمدهاي نفتي مستقیماً به جیب دولت ایران واریز 
شود. این رویداد با تالش هاي دکتر محمد مصدق 
در 29 اسفند 1329 به سرانجام رسید و از آن پس، 
یک درآمد سرشار و هنگفت در بودجه ساالنه اقتصاد 
ایران پدیدار شد. بروز و نمود این درآمد کم زحمت 
و پرسود در اقتصاد ایران، موجب به هم خوردن توازن 
جمعیت شهر و روستا شد و جامعه ایراني را که عمدتًا 
روستانشین بودند، طي دو دهه، به همسنگي نسبت 
شهرنشین و روستانشین تبدیل نمود. عامل اصلي این 
پدیده نیز ابتدا توزیع درآمدهاي نفتي در شهرها و دوم 

اصالحات ارضي در ابتداي دهه 40 بود.
     ادامه این روند روز به روز وابستگي اقتصاد ایران را 
به نفت بیشتر کرد، تا جایی که مي گویند: »ما ایراني ها 
تا نفتمان تمام نشود، عقلمان به کار نمي افتد« یا 
این که گفته مي شود: »نفت، عامل عقب افتادگي و 
تن پروري ایرانیان شده است.« براي بررسي صحت 
و سقم گزاره هاي فوق، ابتدا خوب است نگاهي داشته 
باشیم به لیست بزرگترین کشورهاي تولیدکننده نفت: 

عربستان سعودي، روسیه، آمریکا، چین، ایران، کانادا، 
مکزیک، امارات متحده عربي، برزیل و نیجریه. با 
توجه به این لیست، مالحظه مي  شود که تولیدکننده 
نفت بودن و وجود منابع سرشار نفتي، نه تنها نمي تواند 
موجب عقب افتادگي و تنبلي یک کشور باشد، بلکه 
برخي از این موارد در صدر کشورهاي توسعه یافته 
بهترین  هم  خدادادي  موهبت  این  از  و  دارند  قرار 
استفاده را برده اند. پس علت عقب افتادگي و وابستگي 
شدید اقتصادي ایران به نفت چیست؟ به عنوان یک 
فرضیه، به نظر می رسد که علت بیماري اقتصاد ایران 
و وابستگي به نفت، فقدان مدیریت و بینش اقتصادي 
در سطوح عالي حکومت است. در فرضیه فوق تفاوتي 
بین رفتار ایران در قبل و بعد از انقالب وجود ندارد         

و همان بیراهه قبلی ادامه یافته است.
     الزم است این نکته با یک مثال توضیح داده شود: 
دو جوان سي ساله را در نظر بگیرید که اولي، داراي 
شّم اقتصادي است و در بازار یا صنعت مشغول به کار 
است و درآمد نسبتاً خوبي دارد، اما دومي، یک درآمد 
بخور و نمیر از دوره گردي و کشاورزي دارد و چندان 
دل به کار نمي دهد. حال فرض کنید پدران هر دو 
جوان می میرند و یک ثروت چند ده میلیاردي را براي 
پسرانشان به میراث مي گذارند. اولي چون با فوت و 
فن تجارت و سرمایه گذاري آشناست، به کمک این 
سرمایه شغلش را گسترش مي دهد و چندین شعبه 
دیگر تأسیس مي کند، اما دومي که فکر مي کند با 
به دست آوردن این میراث عظیم، دیگر روزگار فالکت 
به پایان رسیده و نیاز به کارکردن نیست، از سرمایه 
مي خورد و شروع مي کند به خرج کردن میراث پدر، 
غافل از این که این سرمایه هر چقدر هم که زیاد باشد، 

باالخره روزي تمام خواهد شد.

http://ta30r.blogfa.com/post/2

علت بیماري اقتصاد ایران و وابستگي 

به نفت، فقدان مدیریت و بینش 

اقتصادي در سطوح عالي حکومت 

است.
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بررسی وضعیت کسب و کار در ایران
مهندس حسین کوه زاد

بخش دوم و پایانی

همانطور که در آغاز بخش اول این مقاله یادآور شدیم، چون سیاست های اقتصادی و همچنین رفتارهای سیاسی مسووالن دولت یازدهم                   
حد اقل در قلمرو سیاست خارجی- تا حدودی نسبت به دولت های قبل اعتدالی تر و امیدوارکننده تر شده و گهگاه نیز چشم اندازهای روشن و مثبتی در 
برابر چشمان فعاالن اقتصادی بخش خصوصی ترسیم می شود که نشان دهنده اهتمام نسبی دست اندرکاران دولتی برای خروج از شرایط رکود تورمی 
است و از طرف دیگر، ایجاد فضای امن و پایدار در حوزه اقتصاد کالن، همراه با بهبود فضای کسب و کار نیز از جمله الزامات تسریع خروج اقتصاد 
ایران از رکود می باشند، لذا نسبت به درج این مقاله اقدام کرده ایم تا ضمن مروری بر چگونگی تدوین و تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب و 
کار در ایران، ابعاد موضوع از لحاظ نظری برای عالقمندان روشن شود و بتوانند تحلیل های درست تری از جریان بعدی امور داشته باشند. بخش قبلی 
این مقاله را که حاوی شرحی در باره موانع بهبود فضای کسب وکار بود، در شماره قبل مالحظه کردید و اینک بخش دوم و پایانی آن ارایه می شود.

توسعه تأسیسات و تجهیزات
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موقعیت  و  کار  و  کسب  فضاي  شاخص 
ایران 

مورد  در  بانک جهاني  گزارش 2015  اساس  بر 
های  فعالیت  سهولت  نظر  از  ایران  کار،  و  کسب 
اقتصادی و فضای کسب و کار، رتبه 130 در میان 

189 کشور جهان را کسب کرده است. 
شایان ذکر است که شاخص فضای کسب و کار، 
بر اساس 10 زیرشاخص: آغاز کسب وکار، دریافت 
مجوز ساخت وساز، هزینه دریافت اشتراک برق توسط 
شرکت ها، ثبت دارایی ها، کسب اعتبارات یا دریافت 
وام، حمایت از سرمایه گذاران، پرداخت مالیات، تجارت 

کاال در جهان، سهولت اجرای قراردادها و ورشکستگی 
و تعطیلی شرکت ها محاسبه می شود. این شاخص 
نشان دهنده سهولت و مناسب   بودن هر کشور برای 
انجام فعالیت های اقتصادی و تجاری است. بررسی 
شاخص های این گزارش در مورد ایران به شرح زیر 

است:
آغاز کسب و کار: بر اساس این گزارش، آغاز 
کسب و کار در ایران طی یک سال گذشته آسانتر 
شده است. ایران از این لحاظ در جایگاه 62 جهان قرار 
گرفته که نشاندهنده صعود هشت پله ای این کشور 
نسبت به سال گذشته است. رتبه ایران از این لحاظ در 

سال گذشته 70 اعالم شده است.
الزم به ذکر است که شاخص آغازکسب و کار بر 
اساس چهار فاکتور محاسبه می شود. این فاکتورها 
عبارتند از: تعداد رویه های قانونی الزم برای آغازکسب 
و کار، زمان الزم برای آغاز و راه اندازی یک کار، هزینه 

متوسط و حداقل سرمایه الزم برای آغاز یک کار.
بر این اساس، زمان الزم برای آغاز و راه اندازی یک 
کار در ایران، به 12 روز کاهش یافته است. این زمان در 

سال گذشته برابر با 15 روز بود. هزینه راه اندازی کسب 
و کار هم در سال گذشته معادل 3/1 درصد درآمد 
سرانه بوده که در سال جاری تغییری نکرده است، اما 
این گزارش حداقل سرمایه الزم برای راه اندازی کسب 
وکار طی امسال و سال گذشته را اعالم نکرده است. 
تعداد رویه های قانونی الزم برای آغاز کسب و کار نیز 

به شش رویه کاهش یافته است.
دریافت مجوز ساخت و ساز: این گزارش 
رتبه ایران از نظر دریافت مجوزهای ساختمانی را از 
161 به 172 افزایش داده است، این درحالی است که 
دریافت مجوزهای ساختمانی در این کشور در طی 

بر اسـاس گزارش 2015 بانک 

جهاني در مورد کسب و کار، ایران 

از نظر سهولت فعالیت های اقتصادی 

و فضای کسب و کار، رتبه 130 در 

میان 189 کشور جهان را کسب کرده 

است. 

عدم ثبات در اقتصاد کالن، فقدان 

امنیت اقتصادي و ناکارآمدي نظام 

تامین مالي، از جمله اصلي ترین موانع 

و چالش هاي فراروي محیط کسب 

وکار و سرمایه گذاري در ایران بشمار 

مي آیند.
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سال های گذشته تسهیل شده است. این گزارش رتبه 
ایران از این لحاظ سال گذشته را 169 عنوان کرده بود 
و در گزارش امسال این رتبه را به 161 تصحیح کرده 
که نشان می دهد که در سال گذشته نیز این روند 

تسهیل شده بود.
تعداد رویه های قانونی الزم برای کسب مجوزهای 
ساختمانی 15 عدد بوده که نسبت به سال گذشته 
مجوزهای  اخذ  زمان  مدت  است.  نکرده  تغییری 
ساختمانی نیز 318/5 روز عنوان شده که نسبت به 
سال گذشته تغییری نیافته است. میزان هزینه الزم در 
این زمینه از 4/3 درصد به 5/3 درصد افزایش پیداکرده 

است .
توسط  برق  اشتراک  دریافت  هزینه 
شرکت ها: ایران از لحاظ این شاخص که در سال 
2011 به این گزارش افزوده شده، در رتبه 107 قرار 
گرفته است، این درحالی است که رتبه ایران در سال 
گذشته 119 عنوان شده بود. جایگاه ایران در جهان از 
این لحاظ 12 پله صعود کرده است. تعداد رویه های 
قانونی برای دریافت اشتراک برق توسط شرکت ها در 
ایران شش عدد و مدت زمان اخذ این مجوزها 77 
روز عنوان شده است. این ارقام نسبت به سال گذشته 
تغییری نکرده است. هزینه های الزم برای دریافت 
از 694/9  ایران  در  توسط شرکت ها  برق  اشتراک 
به 865/6 درصد  درصد درآمد سرانه سال گذشته 

کاهش یافته است.
ثبت دارایي ها: رتبه جهانی ایران از لحاظ این 
شاخص، از 159 در سال گذشته به 161 سقوط کرده 
است که نزول دوپله ای را نشان می دهد. توضیح 

اینکه ثبت دارایی ها در ایران در سال گذشته 35 روز 
زمان می برد. این رقم طی سال جاری نیز همان 35 
روز برآورد شده است. هزینه ثبت دارایی ها در ایران نیز 
معادل 10/6 درصد ارزش دارایی است که نسبت به 
سال گذشته تغییری نداشته است.  همچنین برای ثبت 
دارایی ها و اموال در ایران، باید به نُه سازمان و نهاد 
دولتی مراجعه کرد که این تعداد نسبت به سال گذشته 

تغییری نداشته  است.
کسب اعتبارات یا دریافت وام: رتبه جهانی 
ایران از نظر سهولت دریافت وام و مطلوبیت قوانین 
و مقررات مربوط به آن، 89 عنوان شده است که از 
نزول سه پله ای نسبت به رتبه 86 سال گذشته خبر 
می دهد. فاکتورهای تعیین رتبه این شاخص شامل 
فاکتور قدرت حقوق قانونی، فاکتور عمق اطالعات 
اعتباری و پوشش ثبت نام بخش عمومی است. امتیاز 
ایران در مورد اول از 12 نمره دو است که نسبت به 
سال قبل تغییری نداشته است. امتیاز ایران در فاکتور 
عمق اطالعات اعتباری از هشت نمره، شش برآورد 
شده است. این مورد نیز تغییری نداشته است. پوشش 
ثبت اعتبارات نیز 45 درصد بزرگساالن در ایران برآورد 

شده است.
حمایت از سرمایه گذاران: ایران در گزارش 
امسال از لحاظ حمایت از سرمایه گذاران از رتبه 143 

در سال گذشته به 154 نزول کرده است. این نزول 
برابر با 11 پله بوده است.

پرداخت مالیات: در ایران افراد حقیقی و حقوقی 
باید 20 نوع مالیات به صورت مستقیم و غیرمستقیم 
به سال گذشته  نسبت  مالیات  تعداد  این  بپردازند. 
تغییری نکرده است. همچنین محاسبه و پرداخت 
مالیات در ایران بیش از 344 ساعت زمان می برد که 
نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است. ضمناً با 
وجود عدم تغییر شاخص های مالیاتی، رتبه ایران از 
نظر پرداخت مالیات از 118 به 124 رسیده و شش پله 

صعود کرده است.
تجارت بین المللي: ایران از نظر کیفیت تجارت 
کاال با صعود هفت پله ای در جایگاه 148 قرار گرفته. 
جایگاه ایران در سال گذشته از این لحاظ رتبه 155 
هفت  به  ایران  در  کاال  صادرات  برای  است.  بوده 
مدرک معتبر نیاز است. تعداد این مدارک نسبت به 
سال گذشته تغییری نکرده است. صادرات در ایران 25 
روز زمان می برد. این مدت هم نسبت به سال گذشته 
تغییری نکرده است. هزینه صادرات در مرزهای ایران 
برای هر کانتینر از 1470 دالر به 1350 دالر کاهش 

یافته  است.
برای واردات کاال از طریق مرزهای ایران نیز به 11 
مدرک و سند نیاز است که این تعداد مدرک در گزارش 

سال گذشته نیز برابر با 11 مورد بوده است. زمان برای 
واردات کاال به ایران نیز بدون تغییر 37 روز عنوان شده 
است. همچنین هزینه واردات کاال به ایران از 2100 

دالر به 1555 دالر کاهش یافته است
سهولت اجرای قراردادها: رتبه ایران از نظر 
سهولت اجرای قراردادها در گزارش امسال این نهاد 
بین المللی از رتبه 67 در سال گذشته به رتبه 66 رسیده 
است. تعداد مراحل نهایی و اجرایی شدن قراردادهای 
تجاری در ایران 40 مرحله است. همچنین 505 روز 
زمان برای نهایی شدن قراردادهای تجاری در ایران 
الزم است که این رقم نسبت به سال گذشته تغییری 

نداشته است.

زمان الزم برای آغاز و راه اندازی یک 

کار در ایران، به 12 روز کاهش یافته 

است. این زمان در سال گذشته برابر 

با 15 روز بود.

برای ثبت دارایی ها و اموال در 

ایران، باید به نُه سازمان و نهاد دولتی 

مراجعه کرد.
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ورشکستگي و تعطیلي بنگاه هاي کسب 
و کار: رتبه ایران از لحاظ ورشکستگی و پایان یافتن 
یک فعالیت تجاری، 138 عنوان شده است. این رقم 
در سال گذشته 137 بود. هر کارگاه اقتصادی در ایران 
4/5 سال زمان می برد تا تعطیل شود. نرخ احیا و 
تجدید حیات اقتصادی نیز از 18/9 درصد به 19/5 

درصد افزایش یافته است.

پیشنهادها  و  نتیجه گیري
محیط کسب و کار، در واقع، متغیرهاي برون زاي 
موثر بر کسب و کار بنگاه هاست و با توجه به مطالب 
گفته شده مشخص مي شود که با وجود پیشرفت در 
برخي شاخص ها، در مجموع، وضع کسب و کار و 
قدرت رقابت پذیري ایران در مقایسه با سایر کشورها، 
همچنان به نسبت ضعیف است. عدم ثبات در اقتصاد 
کالن، فقدان امنیت اقتصادي و ناکارآمدي نظام تامین 

مالي، از جمله اصلي ترین موانع و چالش هاي فراروي 
محیط کسب وکار و سرمایه گذاري در ایران بشمار 

مي آیند. 
بر اساس نتایج مطالب ارایه شده، پیشنهادها و 
نتیجه گیری مباحث فوق به صورت خالصه بدین گونه 

است:
وکار  کسب  وضعیت  شاخص  اجزای  *مطالعه 
کشورهای موفق )به ویژه کشورهای همسایه( به 
منظور یافتن راه حل هایی برای بهبود فضای کسب 

وکار در ایران.
* بازنگری در قوانین و مقررات.

* توجه به مبحث حاکمیت شرکتی و الزام بنگاه ها به 
رعایت آن.

* باالبردن سطح آگاهی های عمومی از طریق در 
دسترس قراردادن و ارایه ارزان اطالعات الزم در زمینه 

آغاز و انحالل کسب وکار.

اقتصادی دولت و  * وجود حجم گسترده فعالیت 
مؤسسات وابسته دولتی/ شبه دولتی. مورد اخیر به 
صورت غیرمستقیم در فعالیت بنگاه ها تأثیر دارد. توجه 
ویژه به این موضوع، حتماً در بهبود فضای کسب وکار 

ضروری است و تأثیر قابل توجهی خواهد داشت.
* اجراي درست و صحیح قانون بهبود مستمر فضاي 
کسب و کار و تصویب هرچه سریع تر آیین نامه های 

اجرایی این قانون.

منابع:

1(  مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي

2( گزارش 2015 بانک جهانی در باره محیط کسب و کار 

3( گزارش های اتاق ایران

 4) http://www.eghtesadasia.com

آغاز تولید گاز از فاز 91 پارس جنوبی تا زمستان سال جاری

مجـری طـرح توسـعه فـاز 19 پـارس جنوبـی، از 
تزریـق 500 میلیـون فـوت مکعب گاز از فـاز 19 به 
شـبکه سراسـری خبر داده اسـت. به گـزارش ایرنا، 
حمیدرضـا مسـعودی بـا اشـاره بـه انتقال سـکوی 
SPD2 بـه فـاز 19 و انجـام برخی تغییـرات بر روی 
آن، تصریـح کـرده اسـت: هم اینک تـالش زیادی 
برای پایان فعالیت سـکوی 19 سی و تغییرات انجام 
شـده بـر روی SPD2 داریم تا بتوانیم در موعد مقرر 
500 میلیون فوت مکعب گاز را از فاز 19 به شـبکه 

سراسـری تزریق کنیم.
     شـایان ذکـر اسـت کـه سـکوی SPD2 یـک 
سـکوی اقماری اسـت که تغییـرات ایجاد شـده بر 
روی آن، شـامل تغییر بر روی سکو به لحاظ کنترل 
و هماهنگـی با سـکوی سـی فـاز 19و اتصال خط 
لولـه میان دو سکوسـت. ظرفیت تولید گاز سـکوی  

SPD2 حـدود 500 میلیون فوت مکعب و سـکوی 
سـی فـاز 19 هـم 500 میلیون فوت مکعب اسـت. 
این سـکوها در مجمـوع یک میلیـارد فوت مکعب 

بـه ظرفیت تولید گاز کشـور اضافـه می کنند.
     مسـعودی در بـاره پیشـرفت دیگر بخش ها نیز 
گفت: بخش خشـکی 85/5 درصد، خـط لوله 91/7 
درصـد، سـکوها 76/8 و درصد و حفـاری 98 درصد 
پیشـرفت داشـته انـد. مجری طرح توسـعه فـاز 19 
میـدان گازی پـارس جنوبی، سـپس با بیـان اینکه 
همـه تالشـمان را به کار مـی بریم تا بتوانیـم 500 
میلیـون فوت مکعب گاز از طریق فاز 19 به شـبکه 
سراسـری تزریق کنیم، افـزود: هم اکنـون کارهای 
باقیمانده مانند هیدروتسـت، خشک کردن خط لوله 
و بقیـه کارهـا در حـال انجـام اسـت. وی در ادامه با 
اشـاره به روشـن شدن مشعل پاالیشـگاه فاز 19 در 

29 خردادماه امسـال، گفـت: در حال حاضر، دو واحد 
بویلـر تولیـد بخار فعـال شـده اند و اخیـراً مجموعه 
آبگیر مسـیرها هم باز شـده است. مسـعودی افزود: 
بـه دنبـال این هسـتیم تـا کارهای واحـد لخته گیر 
و دیگـر واحدهـای ارتباطـی مرتبط با فـاز 19 را نیز 
فعـال کنیم تا بتوانیـم هرچه زودتر، شـاهد پیش راه 
اندازی دو ترین )ردیف( شـیرین سـازی پاالیشـگاه 

فاز 19 باشـیم.
     یـادآوری مـی کنـد کـه پـروژه فـاز 19 در ناحیـه 
غربی مخزن مشـترک پـارس جنوبی قـرار گرفته و 
تأسیسـات خشـکی این فاز در منطقه تنبـک )حدود 
210 کیلومتـری جنـوب شـرقی بنـدر بوشـهر( بـا 
مسـاحتی در حدود 218 هکتار، میان پاالیشگاه های 
فازهـای 11 و 12 پـارس جنوبـی و در منطقـه ویـژه 

اقتصـادی انـرژی پارس واقع شـده اسـت.



| توسعه تاسیسات و تجهیزات | شماره 46 | پاییز و زمستان 1394 عمومی64

دانستنی های جالب و البته دلچسب درباره زبان فارسی/ پارسی

گلگشت

* در 29 کشــور جهــان، بــه زبــان فارســی صحبــت می  شــود. زبــان فارســی از ایــن لحــاظ در ردیــف ششــم جهانــی قــرار می  گیــرد، یعنــی بیــن زبان اســپانیایی 
ــان آلمانی. و زب

* براســاس قطعنامــه اجــالس ادیبــان و زبانشناســان در شــهر برلیــن، زبــان یونانــی، نخســتین و زبــان فارســی، دومیــن زبــان کالســیک جهــان اســت و همه 
ویژگی هــای یــک زبــان کالســیک را داراســت. زبان هــای التیــن و سانســکریت در ردیف  هــای ســوم و چهــارم ایــن رده  بنــدی قــرار گرفته  انــد.

* زبان فارسی، از نظر شمار و تنوع ضرب  المثل  ها، در میان سه زبان اول جهان جای دارد.
* زبــان فارســی، از لحــاظ دامنــه و تنــوع واژه  هــا، یکــی از پرمایه  تریــن و بزرگتریــن زبان  هــای جهــان اســت. در همیــن رابطــه گفتنــی اســت که در کمتــر زبانی 

فرهنــگ لغاتــی چــون "لغتنامــه دهخــدا" در 18 جلــد و "فرهنــگ معین" در شــش جلد دیده می  شــود.
* زبان فارسی، توانایی ساختن225 میلیون واژه را دارد و از این لحاظ در بین زبان  های جهان بی  مانند است.

* زبان فارسی، سیزدهمین زبان پرکاربرد در محتوای وب است.
* زبان فارسی، یک سده از زبان التین و 12 سده از زبان انگلیسی جلوتر است.

* نیمــی از 10 نفــر برتریــن شــعرای جهــان، فارســی زباننــد، یعنــی فردوســی، مولــوی، حافــظ، ســعدی و خیــام. در این رابطه گفتنی اســت که شــاهنامه فردوســی، 
مثنــوی معنــوی مولــوی، رباعیــات خیــام، دیــوان حافظ و گلســتان و بوســتان ســعدی، ضمن اینکــه بزرگترین شــاهکارهای ادبــی زبان فارســی می  باشــند، در زمره 
ســرمایه  های فرهنگــی جهانــی بشــمار می رونــد و بــه زبان  هــای مختلــف دنیــا نیــز برگردانــده شــده  اند. گوتــه، شــاعر معــروف آلمانــی و دانتــه، شــاعر معــروف 

ایتالیایــی هــم از عالقمنــدان اشــعار حافــظ و زبــان فارســی بوده  اند.
* فارسی، زبان دوم اسالم بعد عربی است.

* و سرانجام اینکه همه سرود ملی پاکستان به زبان فارسی است، مگر یک واژه آن!                 

سعدیخیامحافظمولوی

فردوسی فرهنگ معین لغتنامه دهخدا

http://alpgroup.ir مأخذ 
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لطیفه

فرمان نادرشاه!

لطیفه جالبی بین مردم برزیل رواج دارد که گویای کیفیت کارهای دولتی است:
دو شیر از باغ وحشی می گریزند و هر کدام راهی را در پیش می گیرند. یکی از شیرها به یک پارک جنگلی پناه می برد، اما به محض آنکه بر اثر فشار گرسنگی رهگذری 
را می خورد، به دام می افتد و به باغ وحش اولیه برش می گردانند، ولی شیر دوم موفق می شود که چند ماهی در آزادی به سر ببرد و هنگامی هم که گیر می افتد و به باغ 

وحش بازگردانده می شود، حسابی چاق و چله شده است.
 شیر نخست که از دیدن این وضعیت در آتش کنجکاوی می سوزد، از او می پرسد: »کجا پنهان شده بودی که این همه مدت گیر نیفتادی؟«

     شیر دوم پاسخ می دهد: »توی یکی از ادارات دولتی. هر سه روز در میان هم یکی از کارمندان اداره را می خوردم و کسی هم متوجه نمی شد!«
     - »پس چطور شد که گیر افتادی؟«

      شیر دوم پاسخ می دهد: »اشتباهاً آبدارچی را خوردم و چون آبدارچی تنها کسی بود که در آن اداره کار می کرد، لذا کارمندان متوجه غیبتش شدند و مرا گیر انداختند.«

منبع: کتاب توسعه یا چپاول
 نوشته : پیتر اوانز

صادق پور را همه می شناسند و برای آنهایی هم 
که افتخار شناسایی او را ندارند، باید عرض کنیم جناب 
ایشان، سابقاً یک تآتر آب پز در اول خیابان الله زار 
داشت و در اکثر نمایش های آن که بیشتر سرگذشت 
نادرشاه بود، ُرل اول را خودش به عهده می گرفت 
و بدون بروبرگرد در هر نمایش هم یک خیطی باال 

می آورد که فی الواقع باعث رونق کارش می شد.
از قضا یک شب که نمایشنامۀ فتوحات نادرشاه را 
روی صحنه آورده بود و طبق معمول، خودش ُرل 
نادرشاه را به عهده داشت، یک مرتبه چراغ ها خاموش 

* شارل بودلر: این زندگی بیمارستانی است که در آن، هر بیماری در 
آرزوی عوض کردن تخت است.

* چارلز داروین: عشق به تمام موجودات زنده، شرافتمندانه ترین و 
باشکوه ترین ویژگی انسان است.

شد و نادرشاه دستور داد برای روشن کردن تآتر، چند تا 
چراغ زنبوری از سر کوچه کرایه کردند و به آنجا آوردند، 
ولی در همان موقع که جناب نادر به سردارش دستور 
می داد که به قلب هندوستان حمله کند و پدر هر چه 
هندی است را در بیاورد، یک مرتبه یکی از چراغ ها 
به ِفس ِفس افتاد و او هولکی داد زد: آهای سردار، 
اول بیا چندتا تلمبه به این چراغ المصب بزن، بعد برو  

هندوستانو فتح کن!

مأخذ: فرهنگ توفیق- جلد اول- 1344
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گاز  اخیر مجمع کشورهاي صادرکننده  اجالس 
)جي اي سي اف( که در آذر ماه سال جاری با حضور 
سران نُه کشور مهم صادرکننده گاز در تهران برگزار 
شد، هم رویداد مهمي در صنعت انرژي کشور بود و 
هم اجالسی پرحاشیه. والدیمیر پوتین، رییس جمهور 
روسیه، پس از هشت سال بار دیگر به تهران آمد تا 
اجالس پررونق تهران در فضاي پرالتهاب منطقه 
و جهان بازتاب هاي متنوعي پیدا کند. در این رابطه 
"بي بي سي" از تأثیر اجالس تهران براي اقتصاد ایران 
نوشت، "رویترز" به جنبه هاي سیاسي این اجالس و 
تأثیر آن بر فضاي منطقه اي اشاره کرد و "خبرگزاري 
فرانسه" هم به تشدید روزافزون پیوندهاي عمیق 

روسیه و ایران اشاره کرد.
در ابتدا الزم است اشاره شود که هدف جي اي سي اف 
)مجمع کشورهاي صادر کننده گاز( حمایت از حقوق 
کشورهاي عضو درخصوص گاز طبیعي و توانایي آنها 
براي برنامه ریزي و مدیریت مستقل توسعه، استفاده 
محیطي  زیست  و  کارآمد  سودآور،  پایدار،  حفظ  و 
منابع گاز طبیعي به نفع مردم کشورهاي عضو است. 
اعضاي اصلي این مجمع عبارتند از: الجزایر، بولیوي، 
مصر، گینه استوایي، ایران، لیبي، نیجریه، قطر، روسیه، 
ترینیداد و توباگو، امارات و ونزوئال.  اعضاي ناظر هم 

عبارتند از: عراق، قزاقستان، هلند، نروژ، عمان و پرو.
به  باید  رویداد،  این  تخصصی  اهمیت  از  فارغ 

مهم ترین دستاوردهاي این نشست پرداخت تا معلوم 
شود که آیا ثمره این اجالس، همانگونه که برخي 
از مقامات کشورمان مي گویند، استقبال جهاني از 
تولیدات انرژي ایران است، یا مي توان نشانه هاي دیگر 

و کالن تري را نیز در این ماجرا دید؟ 
کارشناسان از دو بعد دیپلماسي و اقتصادي به این 
قضیه مي نگرند. از منظر دیپلماسي، بسیاري معتقدند 

دستاوردهاي یك اجالس
 نگاهی به اجالس کشورهاي صادرکننده گاز در تهران 

اجالس سران کشورهاي گازي در 

تهران، در واقع، خوشامدگویي دنیا به 

ایران براي ورود مجدد به بازار انرژي 

بود.
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که حضور سران نُه کشور مطرح در حوزه انرژي گاز 
در تهران که از نظر اهمیت با رویدادهایي نظیر نشست 
سران کنفرانس اسالمي و نشست سران غیرمتعهدها 
برابري مي کند، موفقیت دیپلماتیک بزرگي براي دولت 
محسوب مي شود. عالوه بر این، تحلیلگران مي گویند 
کرملین با شرکت فعال در این اجالس، این پیام را به 
غرب و رقباي منطقه اي ایران داده است که مواضع 
این کشور با ایران در زمینه بحران هاي خاورمیانه و 

ازجمله بحران سوریه کاماًل هماهنگ است.

خوشامدگویي دنیا به ایران 
اما این همه ماجرا نیست، بلکه باید به جنبه هاي 
اقتصادي قضیه نیز نگاه کرد. اجالس سران کشورهاي 
گازي در تهران، در واقع، خوشامدگویي دنیا به ایران 
براي ورود مجدد به بازار انرژي هم بود. مهندس بیژن 
زنگنه این نکته را مهم ترین پیام نشست تهران مي داند. 
ایران که طي سال هاي اخیر تا حدود زیادي از بازارهاي 
نفت و گاز دنیا به خاطر تحریم ها و مسایل سیاسي 
به حاشیه رانده شده بود، اکنون در دوران پساتحریم 
مترصد ورود مجدد به این بازارهاست. نرسي قربان، 
کارشناس حوزه انرژي، معتقد است که اجالس تهران، 
موفقیت بزرگي از این منظر محسوب مي شود. وي 
در گفتگو با روزنامه ایران مي گوید: کشورمان که 

با دارابودن 18 درصد ذخایر گاز و 10 درصد ذخایر 
نفت دنیا، در رده اول یا دوم ذخایر هیدروکربنات دنیا 
قرار دارد، اکنون بزرگ ترین فرصت عرض اندام در 
بازارهاي جهاني را به دست آورده و اجالس تهران، 
زمینه مناسبي براي این عرض اندام بود. از نظر این 
کارشناس حوزه انرژي، حضور سران کشورهاي مهم 
گازي در تهران، دستاورد اقتصادي- دیپلماتیک بزرگي 

محسوب مي شود.

»جي اي سي اف« و آینده پر التهاب بازار گاز 
جهان

گاز کم کم به عنوان یک سوخت سالم و پر کاربرد، 
این  به  دنیا  یکه تاز مي شود.  انرژي جهان  بازار  در 
سوخت ارزان اقبال فراواني نشان مي دهد و کیست 
که نداند در آینده نزدیک، تقاضاي آن از عرضه اش 
پیشي مي گیرد. در این فضا، قطعاً برد با کشورهایي 
است که وارد سازماندهي بازار شوند. تحلیلگران در این 
رابطه مي گویند: "جي اي سي اف" )مجمع کشورهاي 
صادرکننده گاز( نقش مهمي را در آینده بازار انرژي 
ایفا خواهد کرد. بدون تردید، مجمعي که 42 درصد از 
تولید گاز جهان، 67 درصد از ذخایر گازي ، 38 درصد 
از ظرفیت های انتقال گاز با خط لوله و 85 درصد از 
تجارت گاز طبیعي مایع شده )ال ان جي( جهان را 

در اختیار دارد، مي تواند با تصمیمات خود بسیاري از 
رویه هاي جهاني بازار انرژي را تغییر دهد و بر تحوالت 
این حوزه تاثیر بگذارد. از این منظر، اجالس تهران که 
سیاستگذاري در باره این قطب مهم انرژي را شاهد 
بود، اهمیت زیادي پیدا مي کند، چرا که در این اجالس، 
اسنادي امضا شدند که به نوعي ناظر بر فعالیت آینده 
این مجمع و تعامل با جامعه بین المللي در زمینه مباحثي 
نظیر امنیت انرژي و تغییرات اقلیمي خواهند بود. بدیهی 
است که در نشست هاي خصوصي نیز به موضوع نظام 
قیمت گذاري عادالنه گاز و بایسته هاي مورد نیاز در این 

عرصه پرداخته شد.

البي ها و رایزني هاي گازي ایران
رایزني هاي دو و چندجانبه دکتر حسن روحاني، 
مهندس بیژن زنگنه، دکتر محمدجواد ظریف، دکتر 
و  زماني نیا  امیرحسین  آقای  عادلي،  محمدحسین 
دیگر مقامات سیاسي و انرژي کشورمان در حاشیه 
این نشست، پرده دیگري از این ماجرا بود، چرا که 
با آغاز دوران پساتحریم، بازگشت ایران به بازار گاز و 
انرژي، نیازمند همراهي بسیاري از کشورهاي باتجربه 
و صاحب نفوذ این عرصه است. ایران تالش مي کند تا 
دو سال آینده، حوزه هاي مشترک گاز را به بهره برداري 
برساند. بر اساس برنامه، ایران هر سال 100 میلیون 
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مترمکعب به تولید گاز خود اضافه خواهد کرد. امسال 
نیز گاز فازهاي 15، 16 و 17 عسلویه به مدار تولید 
وارد مي شوند. بنابراین، اگر ایران با لغو تحریم ها بتواند 
صادرات نفت خام و میعانات گازي را افزایش دهد، 
منابع بیشتري را براي توسعه میدان هاي گازي به 
دست خواهد آورد. ایران کشوري است که بزرگ ترین 
ذخایر اثبات شده گاز دنیا را در اختیار دارد و خواهان 
سهم عادالنه خود در بازار بین المللي گاز است. تداوم 
دبیر کلي دکتر عادلي براي دوره دوم مجمع نیز در 
نتیجه این البي ها و رایزني ها به دست آمد که به نوبه 
خود دستاورد مهمي است. روشن است که دبیر کلي 
ایران در این مجمع، قدرت تأثیرگذاري کشورمان را بر 

معادالت آتي این مجمع افزایش خواهد داد.

خیز براي تنظیم بازار
غول هاي انرژي دنیا در حال حاضر از قیمت گاز 
راضي نیستند. این نکته را هم رییس جمهوري ونزوئال 
گفت و هم در سخنان رسمي مقامات حاضر در اجالس 
بازتاب پیدا کرد. آنها مي خواهند "جي اي سي اف" ورود 
قدرتمندتري به این موضوع داشته باشد، به ویژه اینکه 
تجربه اوپک در زمینه نظام قیمت گذاري گاز نیز پیش 

روي آنهاست.
اگر چه این مجمع هنوز نتوانسته است ورودی 
عیني و واقعي به نظام قیمت گذاري و تأثیرگذاري بر 
میزان عرضه و تقاضاي گاز بازارهاي جهاني داشته 
باشد، اما اجالس تهران نشان داد که این کشورها 
هدف گذاري مجمعي چون اوپک را در مد نظر دارند، 
به ویژه اینکه اوپک نیز در چند سال اول تشکیل 
به تشکیل جلساتي جهت هماهنگي  خود صرفاً 
که  است  طبیعي  مي پرداخت.  اعضا  میان  بیشتر 
ایران نیز که درحال توسعه بازارهاي صادراتي انرژي 
خود است، روي نظام قیمت گذاري حساب ویژه اي 
باز کرده است. صادرات گاز ایران به ترکیه و دیگر 
اروپا  اتحادیه  به  همچنین  و  همسایه  کشورهاي 
آماده شدن  حال  در  آن هم اکنون  زمینه هاي  که 
قیمت گذاري  نظام  مشخص شدن  بدون  است، 
عادالنه، منفعت مورد انتظار ایران را دربر نخواهد 
داشت. اجالس تهران هم هر چند که مصوبه اي 
در این خصوص نداشت، اما به نظر مي رسد که 
اعضای مجمع در نشست هاي خصوصي خود، در 
خصوص سازوکارهاي ایجاد این نظام قیمت گذاري 

رایزني هاي فشرده اي داشته اند.
نرسي قربان در این زمینه مي گوید: اگر چه به 
نظام  نمي تواند  "جي اي سي اف"  مستقیم  صورت 
خاص قیمت گذاري را تدوین کند، ولي همانند سازوکار 
گاز خود  و عرضه  تولید  مدیریت سطح  در  اوپک 

مي توانند قیمت ها را به سمتي که مي خواهند، ببرند.

بیانیه پایاني و هوشمندي مقامات ایراني
نگاهي به بیانیه پایاني این اجالس نیز نکات دیگري 
را براي ما آشکار مي کند. رایزني هاي بیژن زنگنه و 
محمد حسین عادلي، اتفاق هاي خوبي در این زمینه 
بشمار می روند. نگاه کالن ایران به "جي اي سي اف" 
این است که آن را به مجمع تأثیرگذار مهمي در دنیا 
بدل کند. بدیهی است که براي دستیابي به چنین 
هدفي، چاره اي جز همنوایي با دغدغه هاي جهاني 
انرژي و محیط زیست وجود ندارد. در این بیانیه هم بر 
اهمیت "امنیت انرژي" و هم بر لزوم توجه به "تغییرات 
اقلیمي" تاکید ویژه اي شده است. درواقع، اجالس 
تهران با تأکید بر این دغدغه ها و اعالم آمادگي براي 
همکاري با سازمان ها و قدرت هاي بین المللي در حل 
این موضوعات، به نوعي خود را آماده ورود به معادالت 
قدرت کرده است. بنابراین، به نظر می رسد که طرح 
این مسایل در بیانیه پایاني، اقدامی هوشمندانه است. 
نرسي قربان در این زمینه معتقد است که تأکید بر 
مولفه هاي امنیت انرژي و توجه به تغییرات اقلیمي، 
در سطح  زیادي  حدود  تا  را  تهران  اجالس  نتایج 

بین المللي مقبول و مورد اعتماد مي سازد.

در حواشی اجالس چه گذشت؟
1( اجالس گازی تهران، عزت روزافزون جمهوری 
اسالمی ایران را نشان داد: دکترحسن روحانی، رییس 
جمهوری کشورمان، از وزارت نفت، وزارت امور خارجه، 
دستگاه های انتظامی و امنیتی و همه دست اندرکاران 
برگزاری سومین اجالس سران مجمع کشورهای 
صادرکننده گاز و همچنین از رسانه ها، قدردانی کرد. 
به گزارش شانا، دکتر حسن روحانی، در جلسه هیأت 
این  برگزاری  دست اندرکاران  از  قدردانی  با  دولت 
اجالس گفت: در این اجالس که بسیار موفقیت آمیز، 
عزتمندانه و با نظم و امنیت کامل برگزار شد، بیشترین 
تعداد از سران و مقام های ارشد کشورهای عضو حضور 
داشتند که این امری کم سابقه و نشان دهنده عزت 

روزافزون جمهوری اسالمی ایران بود.
حضور  و  تهران  در  اجالس  این  برگزاری  وی 
مقام های ارشد کشورهای عضو را نشانگر اهمیت و 
امنیت جمهوری اسالمی ایران و اراده کشورها برای 
توسعه روابط با تهران دانست و اظهار کرد: البته روشن 
انرژی و داشتن بیشترین  از لحاظ  ایران  است که 

مخازن گاز در دنیا مورد توجه ویژه جهانیان است.
رییس جمهوری سپس با اشاره به اینکه اجالس 
تهران نشان داد که کشورهای تولیدکننده گاز مصمم 
و  کرده  هماهنگ  را  خود  سیاست های  تا  هستند 
با همفکری و هماهنگی حضورشان را در صحنه 
بین المللی تقویت کنند، گفت: در مجموع، این اجالس 
سبب تقویت عزت جمهوری اسالمی ایران و مفید 

برای توسعه و منافع ملی کشور شد.
2( دستاوردهای دولت از اجالس "جی ای سی اف" 
مطلوب است: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی نیز در این رابطه گفت: وزارت نفت 
در باره مجمع کشورهای صادرکننده گاز به صورتی 
سازنده عمل کرد و دولت در این زمینه موفق بود. امید 
کریمیان سپس با اشاره به دیپلماسی انرژی وزارت نفت 
افزود: دولت یازدهم توانست از ظرفیت های موجود 
به خوبی استفاده کند و این موضوع دستاوردهای خوبی 
برای کشور دارد. وی رایزنی های انجام شده در حاشیه 
این اجالس را نیز مهم خواند و گفت: با پررنگ ترشدن 
نقش دیپلماسی انرژی، می توان حداکثر منافع را برای 

کشور به دست آورد.
3( استقبال سران از اجالس تهران، در نوع خود 
نیز  مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو  بود:  کم نظیر 
عضو  کشورهای  مجمع  سران  اجالس  برگزاری 
خواند.  نظیر  کم  را  تهران  در  "جی ای سی اف" 
سیدهاشم بنی هاشمی در گفتگو با خبرنگار شانا، با 
اشاره به برگزاری اجالس سران، فوق العاده وزارتی 
و عادی مجمع کشورهای صادرکننده گاز در تهران، 
و  سران  استقبال  نظر  از  اجالس  این  کرد:  اظهار 
مصوبات کم نظیر بود که باعث استحکام بیشتر این 
مجمع شد. عضو کمیسیون انرژی افزود: این رویداد 

با آغاز دوران پساتحریم، بازگشت ایران 
همراهي  نیازمند  انرژي،  و  گاز  بازار  به 
بسیاري از کشورهاي باتجربه و صاحب 

نفوذ این عرصه است.
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دارای حاشیه و متن های مهمی بود، از جمله دیدار 
رییس جمهوری روسیه با مقام معظم رهبری که در 
نوع خود پیام خاصی را به دنبال داشت، زیرا بیانگر 
شکل گیری بلوک جدید با محوریت ایران و روسیه 
است. وی در خصوص دامنه تأثیر برجام بر برگزاری 
مطلوب اجالس "جی ای سی اف" نیز تصریح کرد: 
تقدیر است،  قابل  تالش های دولت در جای خود 
اما نقش و جایگاه هدایت های مقام معظم رهبری و 
همین طور سایر بخش ها در شکل گیری فضای جدید 

مهم و برجسته است.
4( ایران یکی از بزرگترین تأمین کنندگان نفت و 
گاز جهان خواهد بود: وزیر اقتصاد هلند نیز در حاشیه 
این اجالس گفت: من فکر می کنم که ایران در قرن 
21 به یکی از بزرگترین عرضه کنندگان نفت و گاز نه 
تنها در منطقه، بلکه در کل جهان بدل می شود. هنک 
کامپ به خبرنگار شانا گفت: با توجه به این شرایط، 
برای ایران داشتن ارتباط خوب و سازنده با کشورها 
در سراسر دنیا و همچنین روابط جهان با ایران اهمیت 
بسیار باالیی دارد. وی افزود: ایران و هلند در چهار 
قرن گذشته روابط اقتصادی و تجاری خوبی با یکدیگر 
داشته اند و به دنبال تحریم های ایران، همکاری های 
تهران و آمستردام ظرف چندسال گذشته تا حدودی 

کاهش یافت، اما ما نسبت به آینده روابط دو طرف 
و تقویت همکاری های دوجانبه پس از توافق جامع 
هسته ای میان تهران و کشورهای گروه 1+5 خوشبین 
هستیم. وزیر اقتصاد هلند سپس با بیان این که هلند 
خود یک صادر کننده گاز است، گفت: من فکر می 
کنم در آینده، محموله های نفت خام و گاز طبیعی مایع 
شده )ال ان جی( ایران پس از رسیدن به بندر روتردام، از 

آنجا به دیگر بخش های اروپا ارسال می شود.
وزیر اقتصاد هلند در پاسخ به پرسشی در این باره 
که آیا شرکت های هلندی برنامه ای برای حضور در 
پروژه های نفت و گاز ایران دارند، گفت: ایرانی ها برای 
توسعه صنایع خود، باید کارهای بسیاری را انجام دهند 
و کارشناسان و توان فنی باالیی در ایران وجود دارد 
و از سویی دیگر، شرکت های هلندی هم دانش فنی 
خوبی در حوزه های نفت و گاز دارند. از این رو، می توان 
آینده ای خوب را برای همکاری شرکت های ایرانی و 

هلندی متصور شد.
5( موقعیت ایران در شرایط پساتحریم: طبق 
نظر مهندس محمد علی شفیعی ،کارشناس ارشد 
کشورهای  مجمع  سران  اجالس  برگزاری  انرژی، 
صادرکننده گاز، آن هم در دوران پسابرجام، نشانگر 
تغییر نگاه بین المللی نسبت به ایران در پرتو دیپلماسی 

دولت یازدهم است. در این میان، با لغو تحریم ها و 
تکمیل فازهای باقیمانده پارس جنوبی، ایران به عنوان 
بازیگر مهم در بازار جهانی گاز حاضر می شود و نقش 
پررنگ تری را ایفا می کند. اغلب کشورهای صادرکننده 
از دو طریق: خط لوله یا به صورت LNG گاز صادر 
می کنند و کمتر کشوری در جهان هست که هم  توان 
صادرات گاز به صورت LNG و هم به وسیله خط 
لوله را داشته باشد. هم اکنون از مجموع 700 میلیارد 
مترمکعب تجارت گاز دنیا، حدود 70 درصد تجارت به 
وسیله خط لوله انجام می شود و 232 میلیون تن هم به 
 LNG صادر می شود. بیشترین تقاضای LNG شکل
نیز در جنوب شرقی آسیا قرار دارد. بنابراین، می توان 
برای صادرات به این کشورها  و کشورهای اروپایی به 
صورت LNG سرمایه گذاری کرد.  همچنین با توجه 
به  موقعیت خاص ایران، کشورمان می تواند به عنوان 

هاب و مرکز انرژی منطقه فعالیت کند.

مآخذ: روزنامه ایران، شماره 6092 به تاریخ 94/9/10، صفحه 6 

http://www.shana.ir/fa/

250849/newsagency
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رفع  همچنین  و  قبل  سال های  نامساعد  شرایط  سرگذاشتن  پشت  با 
محدودیت های تحریم، دوران شکوفایی اقتصاد ایران وارد مرحله تازه ای شده 
است، به طوری که بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود، با فرض برداشتن 
همه تحریم ها علیه ایران، پیش بینی کرد که رشد اقتصادی ایران در سال 1395 
به 5/8 درصد افزایش خواهد یافت و در سال بعد از آن نیز رشد اقتصادی کشور 

به 6/7 درصد خواهد رسید.
این گزارش همچنین پیش بینی کرده است که تولید نفت ایران در سال 95 
به 3/6 میلیون بشکه در روز و در سال 96 به 4/2 میلیون بشکه در روز برسد. 
بدین ترتیب، با تداوم سیاست های اقتصادی صحیح و کارا و همچنین با اجرای 
اصالحات ساختاری که مراحل اولیه آن آغازشده، به نظر می رسد که اقتصاد 

اتحادیه علوم زمین اروپا، کاوه مدنی، استاد مدیریت آب و محیط زیست 
امپریال کالج لندن را به عنوان یکی از چهار دانشمند جوان برجسته در علوم 

زمین در سال 2015 معرفی کرد.
اتحادیه علوم زمین اروپا )EGU( که با تلفیق انجمن ژئوفیزیک اروپا )EGS( و 
اتحادیه اروپایی علوم زمین )EUG( در سال 2002 تشکیل شده، ساالنه هشت 
جایزه اصلی به محققان برتر در شاخه های مختلف علوم زمین در سطح جهانی 
اهدا می کند که از میان آنها، چهار جایزه "آرنه ریچتر" به چهار "دانشمند جوان 
برجسته" اهدا می شود. جوایز اصلی این مجموعه از سال 1983 تا کنون به 
136 دانشمند علوم زمین در نقاط مختلف جهان اهدا شده و از این میان، جایزه 
"دانشمند ممتاز جوان" به 46 محقق تعلق گرفته است. این اولین بار است که 

یک ایرانی موفق به دریافت یکی از جوایز اصلی این اتحادیه می شود.
کاوه مدنی در گفتگو با بی بی سی فارسی در باره تحقیقات و دستاوردهای خود 
که منجر به دریافت این جایزه شده، می گوید: هرچه مسایل آبی و زیست محیطی 
پیچیده تر شده، علوم انسانی و اجتماعی هم بیشتر وارد این حوزه می شوند و با 

علوم آبی و مهندسی و هیدرولوژی تلفیق می گردند.

رشد 5/8 درصدی اقتصاد ایران در سال آینده

دانشمند برجسته جهان در علوم زمین

ایران ضمن بازگشت به شرایط پیش از اعمال تحریم ها، به رشد شتابانی دست 
یابد.

همچنین بیزنس اینسایدر استرالیا در گزارشی نوشت: ایران با برداشته شدن 
بانک های  تحلیلگران  از  بعضی  و  می پیوندد  جهانی  اقتصاد  به  ها،  تحریم 
سرمایه گذاری از بابت این رویداد به هیجان آمده اند. محققان مؤسسه مورگان 
استنلی در یادداشتی در این زمینه نوشتند: ایران آخرین اقتصاد بزرگ، مدرن و 
تحصیلکرده ای است که خارج از سیستم جهانی مانده و بزرگترین اقتصادی است 

که از زمان پایان جنگ سرد مجدداً وارد آن می شود. 
اما تحلیلگران بانکی تنها کسانی نیستند که به هیجان آمده اند. شرکت های 
خودروسازی هم مایل هستند که در ایران حضور داشته باشند. شاید بخشی از این 
اشتیاق به دلیل ذخایر عظیم نفت ایران است، اما تمام آن نیست. ایران کشوری 

با درآمد متوسط و پتانسیل عظیم است که به دلیل تحریم ها محدود مانده است.
مؤسسه مالی بین المللی )IIF( هم اخیراً در گزارشی اعالم کرد که ایران در سال 
2016 زمانی که تحریم ها برداشته می شود، بزرگترین رشد اقتصادی را در میان 
کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا )منا( خواهد داشت. این نهاد بین المللی 
در گزارش خود عنوان کرده است: کشورهای معدودی در سال 2016 رشد 
قوی تری خواهند داشت و ایران در سال آینده با نرخ رشدی که از 1/4 درصد به 
حدود شش درصد افزایش خواهد یافت، در میان کشورهای منطقه "منا" متمایز 

خواهد بود.

الزم به ذکر است که چهار جایزه اصلی اتحادیه علوم زمین اروپا برای دانشمندان 
جوان برجسته به محققانی اعطا می شود که توانسته اند به پیشرفت های قابل توجهی 
در رشته های مختلف علوم زمین دست پیدا کنند. این اتحادیه کاوه مدنی را به جهت 
"سهم بنیادی او در تلفیق نظریه بازی ها و روش های متفاوت تحلیل تصمیم گیری با 
سامانه های مرسوم مدیریت منابع آب" که منجر به ایجاد نگرشی جدید به مدل های 
مدیریت منابع آب شده، به عنوان یکی از چهار دانشمند برجسته جوان در سال 2015 

انتخاب کرده است.
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نیمی از بودجه عمرانی سال 94 محقق نمی شود

مطالبات معوق، بنگاه های اقتصادی را زمین گیر کرده است

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی با 
بیان اینکه در خوشبینانه ترین حالت، چیزی حدود 20 
الی 25 هزار میلیارد تومان از بودجه عمرانی سال 94 
محقق می شود، گفت: با توجه به افت قیمت نفت، 
امکان تحقق مبلغ مصوب بودجه عمرانی وجود ندارد.

مهرداد الهوتی در گفتگو با خبرنگار ایلنا با تاکید بر 
اینکه پیش بینی می شود تا پایان سال، از مبلغ 45 
هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی، نهایتا 20 تا 25 هزار 
میلیارد تومان تخصیص داده شود، گفت: معتقدم دولت 

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، اعضای هیات 
نمایندگان این اتاق در نهمین گردهمایی خود دست 
به اقدامی نسبتاً بدیع زدند و در مورد انباشت بدهی 
دولت به بخش خصوصی بیانیه صادر کردند. این اقدام 
با اجماع کامل نمایندگان بخش خصوصی صورت 
گرفت و هیچ یک از اعضای هیات نمایندگان با این 

بیانیه مخالفتی نکرد.
رییس اتاق تهران با اشاره به لزوم صدور این بیانیه 
از سوی اتاق تهران گفت: مطالبات بنگاه های بخش 
ویژه  به  اقتصاد،  مختلف  حوزه های  در  خصوصی 
پیمانکارانی که در احداث و توسعه زیرساخت ها فعالیت 
می کنند، سال هاست که به تعویق افتاده و هر سال 
در زمان تنظیم بودجه، بند و تبصره ای برای پرداخت 

باید بودجه عمرانی سال 95 را واقع گرایانه تنظیم کند 
و در تنظیم بودجه، نگاه دولت باید به سمت استفاده 
از توان و ظرفیت بخش خصوصی و سرمایه گذاری 

خارجی باشد.
عضو کمیسیون عمران سپس با تاکید بر اینکه 
باید بستر و ساز و کار واگذاری پروژه های عمرانی 
به بخش خصوصی مهیا شود، ادامه داد: اگر بتوانیم 
از ظرفیت های بخش خصوصی استفاده کنیم، تا 
100 هزار میلیارد تومان هم می توان کار عمرانی در 

سال 95 انجام داد. الهوتی با اشاره به بودجه محدود 
دستگاه های عمرانی  تاکید کرد:  بودجه وزارت راه و 
شهرسازی و منابع دولتی آن، چیزی حدود شش الی 
هفت هزار میلیارد تومان است که این رقم نمی تواند 
برای دستگاه های عمرانی قابل توجه باشد. وی گفت: 
به طور قطع، با این منابع محدود نمی توان از پس این 
چند هزار پروژه نیمه تمام عمرانی برآمد. بنابراین، باید 
بسترهای قانونی واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی 

هرچه سریع تر فراهم شود.  

بخشی از آن درنظر می گیرند که متاسفانه به مرحله اجرا 
نمی رسد. مسعود خوانساری افزود: چندین سال است 
که از فراهم کردن شرایط تهاتر بدهی ها، راه اندازی بازار 
بدهی و انتشار اوراق بدهی صحبت می شود، اما تنها 
نتیجه، چندین و چند ماده قانونی و دستورالعمل بوده که 

هیچکدام اجرایی نشده است.
او رفتار بخش خصوصی در پیگیری مطالباتش را با 
رفتار نهادهای دولتی مقایسه کرد و گفت: حال درنظر 
بگیرید یک بنگاه بخش خصوصی به دولت بدهی 
داشته باشد: اوالً که این بدهی حتماً مشمول سود است 
و اگر پرداخت آن حتی با مدت کمی تعویق مواجه 
شود، به آن جریمه و دیرکرد هم اضافه می شود، در 
حالی که طلب بخش خصوصی از دولت، چندین سال 
بدون تغییر و افزایش مانده و حتی برخی از بنگاه ها 

جسارت پیگیری مطالبه خود را هم ندارند.
رییس اتاق تهران همچنین عنوان کرد که طی 
و  روش ها  از  بخش خصوصی  گذشته،  چند سال 
مسیرهای مختلفی پرداخت این مطالبات را پیگیری 
کرده و بارها در نشست ها و جلسات مختلف انتقاد 
دلسوزانه و حتی راهکارهای پیشنهادی برای پرداخت 
این مطالبات را نیز به دولت ارایه داده است. او افزود: با 
این که وضعیت مالی دولت ارتباطی به بستانکار ندارد، 
اما بخش خصوصی کاماًل شرایط سخت اقتصادی 

دولت را درک کرده و مدت هاست که برای دریافت 
مطالبات خود اقدامی جدی نکرده و در قالب درخواست 
و تقاضا به دولت پیشنهاد داده است. خوانساری افزود: 
با این همه، دولت فرصتی را برای چابک سازی و 
کوچک سازی خود ایجاد نکرده و با وجود وضعیت 
مالی نابسامان، هم چنان هزینه های باالیی دارد و این 
بخش خصوصی است که در شرایط رکودی باید زیر 
بار فشار مالیات و بازپرداخت تسهیالت با سود و جریمه 
خم شود، اما مطالبات قابل توجهی که از دولت دارد، 

هم چنان معوق شود.
مسعود خوانساری اشاره کرد که بیانیه اتاق تهران 
دعوت نهاد دولت به قانونمداری، وفای به عهد و 
همدلی و همراهی بیشتر با فعاالن بخش خصوصی 
است. او گفت: بخش خصوصی از دولت خواسته ای 
جز قانونمداری ندارد. همان طور که در قانون آمده، 
دولت باید نسبت به پرداخت بدهی هایش به بخش 
خصوصی اقدام کند و این کار را می تواند با تکیه بر 
راهکارهایی که خود تیم اقتصادی دولت پیشنهاد 
داده اند، انجام دهد. خوانساری افزود: باتوجه به فشار 
و  خصوصی  بخش  فعاالن  مکرر  درخواست های 
بنگاه های اقتصادی، اتاق تهران تصمیم گرفت مساله 
معوق شدن طوالنی مطالبات بخش خصوصی از 

دولت را طی بیانیه ای اعالم کند.
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تشکیل سازمان متولی خاک در کشور ضروری است

رییس انجمن علوم خاک ایران با تاکید بر تشکیل 
یک سازمان متولی خاک در کشور اظهار کرد: در کشور 
هیچگونه بخش اجرایی در خصوص خاک وجود ندارد، 
در حالی که در زمینه آب و جنگل، سازمان های مربوطه 

تشکیل  شده اند.
به گزارش ایرنا، رییس انجمن علوم خاک ایران در 
همایش گرامیداشت سال جهانی خاک که همزمان با 
هفته پژوهش و فناوری در محل آمفی تآتر دانشکده 
کشاورزی شهید چمران اهواز برگزار شد، افزود: کاهش 
زمین های  تخریب  و  کشاورزی  زمین های  سرانه 
حاصلخیز، یک تهدید جدی برای امنیت غذایی و به 
دنبال آن، تهدید جدی برای امنیت ملی کشور است. 
وی با بیان اینکه تاکنون فرسایش خاک در کشور 
حدود 200 هزار میلیارد تومان خسارت به دنبال داشته، 
افزود: از جمله مشکالت زیست محیطی که مرتبط با 
موضوع خاک است، می     توان به فرسایش، تخریب و 
آلودگی، سیالب های مخرب، گل     آلودشدن رودخانه     ها، 

آلودگی آب     ها، نابودی شیالت و آبزی    پروری، پرشدن 
مخازن سدها از رسوب، تشدید اثرات خشکسالی، بروز 
ریزگردها و آلودگی هوا، افزایش گازهای گلخانه     ای و 

گرم     شدن کره زمین اشاره کرد.
رییس انجمن علوم خاک ایران در ادامه گفت: نقش 
مدیریت خاک در افزایش بهره     وری آب در جنگل     ها و 
مراتع، اصالح و بهبود خصوصیات فیزیکی و شیمیایی 
خاک، حفاظت خاک و کنترل تخریب و آلودگی آن 
و کاهش رواناب و رسوب، می     تواند در رفع بسیاری 
از مشکالت این حوزه موثر باشد. وی بیان کرد: هم 
    اکنون به     ازای هر مترمکعب آب، حدود یک کیلوگرم 
محصول برداشت می     شود و این درحالی است که در 
برخی از کشورها تا 2/5 برابر نیز محصول برداشت 

می     شود.
رییس انجمن علوم خاک ایران سپس با تاکید بر 
اینکه با یک صبحانه کاری و یا برگزاری یک جلسه، 
نمی     توان مشکالت جدی را برطرف کرد، گفت: در 

جهان بیش از 10 هزار نوع خاک شناسایی شده که 
10 هزار نوع مدیریت را نیز می     طلبد و با مدیریت 
ضعیفی که اکنون در کشور وجود دارد، نمی     توانیم 
تمامی اراضی را یکجا مدیریت کنیم، چرا که با نبود 
مدیریت خاک، ریزگردها در کشور چند برابر شده     اند و 
برای غلبه بر این مشکل، تنها باید قانون خاک تصویب 

و اجرایی شود.
وی ضمن اشاره به پیشنهادهای انجمن علوم خاک 
ایران در حل مشکالت ایجاد شده در زمینه خاک و 
پیشگیری از مشکالت احتمالی آینده گفت: تقویت 
تشکیالت اجرایی متولی حفاظت و مدیریت خاک، 
شناسایی و رده     بندی خاک     ها، ارزیابی تناسب اراضی 
و تهیه نقشه     های مناسب، تصویب و اجرای قانون 
حفاظت از خاک و ساماندهی مسایل قانونی و حقوقی، 
برنامه حفاظت خاک و مهار فرسایش و رسوب و برنامه 
کشاورزی حفاظتی، از جمله پیشنهادهای ما برای حل 

مشکالت  است.
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حضور قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا در بیش از 2500 پروژه عمرانی

کار عمرانی می کنیم، نه اقتصادی

فروش هوای جنگل های کانادا در چین

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا با بیان اینکه 
قرارگاه در بیش از 2500 پروژه عمرانی حضور داشته،  

گفت: قرارگاه خاتم کار اقتصادی نمی کند.
سردار عبداهلل عبداللهی در گفتگو با خبرگار ایلنا 
در پاسخ به این سوال که در حال حاضر، قرارگاه 
پروژه حضور دارد؟  اظهار کرد:  خاتم االنبیا در چند 
نمی توانم تعداد پروژه ها را بگویم، اما خاتم االنبیا در 
بیش از 2500 پروژه حضور داشته، چه آنهایی که به 

اتمام رسیده و چه آنهایی که در حال اجرا است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا حضور قرارگاه خاتم 
در بیش از 2500 پروژه عمرانی، مانع حضور بخش 
خصوصی نشده است؟ گفت: خاتم االنبیا قدرت رقابت 

ندارد و رقیب بخش خصوصی نیستیم.
فرمانده قرارگاه خاتم االنبیا در پاسخ به این سوال 

به دنبال تشدید آلودگی هوا، مردم چین قوطی     های 
هوای تازه از جنگل     های کانادا را که بهای هر 10 لیتر 

فشرده آن بیش از 22 دالر است، می خرند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی "ساینس آلرت" 
که یک پایگاه تحقیقاتی چندملیتی است، شاید ابتدا 

که گفته می شود یک دهم اقتصاد کشور در دست 
سپاه و زیرمجموعه های آن مانند قرارگاه خاتم االنبیا 
است، اظهار کرد: اینکه گفته می شود یک دهم اقتصاد 
ایران در دست قرارگاه است، درست نیست و ما تنها 
در جهت اجرای پروژه ها اقدام می کنیم. قرارگاه کار 
عمرانی می کند و نه اقتصادی. سردار عبداللهی ادامه 
داد: قرارگاه معموال در حوزه های مختلف عمرانی مانند 
آب،   پاالیشگاهی،  نیروگاه و خطوط گاز، زیرساخت های 

ریلی و جاده ای و آزادراهی ورود می کند.
فرمانده قرارگاه خاتم االنبیا در باره ارزش ریالی این 
دو هزار و 500 پروژه گفت: ارزش ریالی این پروژه ها، 
بستگی به زمان اجرا دارد. یک مبلغ عملی پیمان داریم 
و بعد به تناسب تعدیل ها به این مبلغ اضافه می شود و 

عددش را نمی توان تخمین زد.

وی همچنین با اشاره به حضور قرارگاه در پروژه های 
عمرانی خارج از کشور گفت: در خارج از کشور هم در 
پروژه های بسیاری در کشور عراق در حوزه های انتقال 

گاز و ابنیه و تصفیه خانه کار می کنیم.

یک شوخی به نظر برسد، اما ناگهان فروش هوای 
تازه "کوه     های راکی" به تجارتی پرفروش در چین 
تبدیل شد و این محموله وارداتی از کانادا، ظرف چهار 

روز فروش زیادی را در بین مردم چین تجربه کرد.
"مسس الم" بنیانگذار این نوع تجارت، به روزنامه 
انگلیسی "تلگراف" گفت: نخستین تجربه از فروش 
هوا به سال 2013 و به یک زوج کانادایی برمی     گردد. 
این دو نفر، یک کیسه هوا را در یک حراج موسوم 
به "ای     بای" کمتر از 66 سنت به فروش رساندند. 
دومین مورد نیز به 160 سنت فروخته شد و در این 
بین، متوجه شدیم که بازار خوبی برای این محصول 
وجود دارد. وی در گفتگو با سازمان پست ملی کانادا 
گفت: تقاضا برای این محموله     ها در مناطقی که 
آلودگی هوا در آنها زیاد است، می     تواند روزبه     روز 

بیشتر شود.
درواقع، افزایش آلودگی در پکن نگرانی هایی را برای 

مردم این شهر به وجود آورده تا جایی که مردم حاضر 
می     شوند برای یک بطری یا قوطی 10 لیتری هوا که 
حاوی 200 بار نفس تازه است، 22/95 دالر آمریکا 
بپردازند. بر اساس این گزارش، بهای هوای تازه دریاچه 
"لوییز" با حجم 7/7 لیتر و محتوی 150 بار نفس تازه، 
به همان قیمت معامله می     شود. مشتریان برای خرید 
بطری هوای تازه دو گزینه دارند: یا بطری با 97 درصد 
اکسیژن خالص را برمی     گزینند و یا بطری     های با 78 
درصد نیتروژن، 21 درصد اکسیژن و مابقی گازهای 

دیگر را انتخاب می     کنند.
سال  در  کانادا،  پست  سازمان  گزارش  براساس 
گذشته مقصد این نوع محموله     ها بیشتر کشورهای 
آمریکای شمالی، هند و خاورمیانه بود، اما از آنجایی که 
هوای چین به وضعیت قرمز رسیده، لذا از دو ماه پیش، 
بازار این کشور به بزرگ     ترین بازار خارجی این محموله 

تبدیل شده است.
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شرکت های نوآور برتر جهان در سال 2015 معرفی شدند

موسسه تامسون رویترز با استفاده از داده های چند پایگاه خود که اطالعات 
پروانه های ثبت اختراعات را دربرمی گیرد، 100 شرکت نوآور برتر جهان در سال 

2015 را معرفی کرد.
به گزارش گروه علمی ایرنا از دفتر علم سنجی مرکز اطالعات علمی جهاد 
دانشگاهی، این موسسه هر ساله گزارشی را تحت عنوان 100 نوآور برتر جهان 
ارایه می کند و طی آن، شرکت های نوآور بر اساس چهار معیار تعداد موفقیت، 
جهانی بودن و نفوذ، رتبه بندی می شوند. شرکت های معرفی شده امسال، روی 
هم رفته 429 میلیارد دالر درآمد داشته اند و بیش از 20 میلیارد دالر در تحقیق 

و توسعه سرمایه گذاری کرده اند.
نوآوران جهانی امسال از سه قاره و 11 کشور هستند و دو کشور ژاپن و 
آمریکا 75 درصد این عناوین و امتیازات را به خود اختصاص داده اند. از قاره 
آمریکا دو کشور آمریکا با 35 و کانادا با یک شرکت، از قاره اروپا کشورهای 
فرانسه با 10، آلمان با چهار، سوییس با سه، بلژیک، هلند و سوئد هرکدام با یک 

تیم های دانشگاه صنعتی امیرکبیر در مسابقات جهانی ربوکاپ خوش 
درخشیدند و موفق به کسب عنوان های قهرمانی، نایب قهرمانی و مقام سوم 

شدند.
     به گزارش خبرگزاری مهر، در مسابقات ربوکاپ 2015 چین، تیم ربات های 
شبیه ساز امداد و نجات دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق شد با برتری برابر همه 

شرکت و از قاره آسیا کشورهای ژاپن با 40، کره جنوبی با سه و تایوان با یک شرکت 
در میان شرکت های نوآور برتر جهان قرار گرفته اند. انگلیس امسال نیز در این 
 Patent فهرست غایب است. شایان ذکر است که اعطای مشوق های نوآوری مانند
Box legislation در انگلیس آغاز شده، اما هنوز زمان کافی برای مشاهده آثار آن 

نگذشته است. همچنین سهم تحقیق و توسعه از GDP انگلیس خیلی کمتر از سایر 
کشورهای موجود در این گزارش می باشد. 

چین نیز مجدداً در فهرست امسال غایب است. این کشور در سال گذشته به 
واسطه شرکت هواوی در این گزارش وارد شده بود، اما امسال بار دیگر بدون نماینده 
است. یکی از دالیل مهم حضور نیافتن چین این است که اغلب نوآوری های این 
کشور داخلی است و در بیرون از مرزهای آن منتشر نمی شود. به عبارت دیگر، در 
عمل تنها شش درصد فعالیت نوآوری چین در بیرون از این کشور معرفی شده و 
تجاری می شود. بنابراین، اگر این کشور بخواهد شرکت هایش در این رده بندی قرار 

گیرند، باید بیشتر به بازار بین المللی فکر کند.

پیشتازی دانشگاه امیرکبیر در مسابقات روبوکاپ چین 2015

رقبای خود به مقام نخست این رقابت ها دست یابد. همچنین در رقابت های لیگ 
ربات های انسان نمای سایز نوجوان، تیم این دانشگاه موفق شد تا در دیدار رده بندی 
تیم آلمان را شکست داده و به مقام سوم این لیگ برسد. این تیم در رقابت های فنی 

این مسابقات نیز توانست عنوان دوم این لیگ را به دست آورد.
     سروش صادق نژاد، سرپرست تیم های اعزامی دانشگاه صنعتی امیرکبیر به این 
مسابقات، گفت:  امسال مسابقات در سطح باالیی برگزار شد و تیم ها از آمادگی باالیی 
برخوردار بودند. وی با بیان اینکه برخی از تیم های شرکت کننده در مسابقات جهانی 
ربوکاپ 2015 کشور چین، برای نخستین بار در این مسابقات حضور داشتند، افزود: 
این امر  نشان از عزم سایر کشورها در راستای توسعه تکنولوژی و نگاه ویژه آن ها به 

امر رباتیک، اتوماسیون و هوش مصنوعی است.
     سرپرست تیم های رباتیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطر نشان کرد: 
پژوهشگران ایرانی، در زمره بهترین های دنیا در حوزه رباتیک هستند و نگاه ویژه 
دانشگاه ها، صنعت و دولت، باعث رشد این رشته در کشور و در نهایت، منجر به تبدیل 

ساختاری مبتنی بر اقتصاد دانش بنیان خواهد شد.
     بنابراین گزارش، نوزدهمین دوره مسابقات جهانی ربوکاپ 2015 چین، با حضور 
بیش از 200 تیم از دانشگاه ها و مدارس و آموزشگاه های مختلف از 48 کشور دنیا 
برگزار شد و دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز با سه تیم در لیگ ربات های شبیه ساز امداد 
و نجات، ربات های فوتبالیست سایز کوچک و ربات های انسان نما در این مسابقات 

حضور داشت.
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آغاز عملیات حفاری طوالنی ترین تونل انتقال آب کشور

آب  انتقال  تونل  طوالنی ترین  حفاری  عملیات 
کشور برای تأمین آب میان مدت شهر کرمان، با 38 
کیلومتر طول از سد شهیدان امیرتیموری )صفارود( با 
حضور استاندار کرمان، در محل خروجی تونل واقع در 

قریت العرب آغاز شد.
به گزارش ایلنا، با توجه به وضعیت کم آبی در استان 
کرمان، سه طرح انتقال آب به این استان در دستور 
کار قرار گرفته و برنامه های پیش رو برای تأمین آب 
استان به سه بخش برنامه های کوتاه مدت، میان مدت 
و بلندمدت تقسیم می شود که برنامه میان مدت شامل 
پروژه انتقال آب از سد شهیدان امیرتیموری )صفارود( 

به کرمان است.

به گزارش خبرنگار علمی ایران، شانزدهمین جشنواره 
تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده کشور، با 
حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، وزیر 
علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر بهداشت و روسای 
دانشگاه ها و پژوهشگاه ها در محل سالن اجالس 

سران آغاز به کار کرد. 
هیات داوران کمیته های هفتگانه شانزدهمین 
جشنواره تجلیل از برگزیدگان پژوهش و فناوری 
از میان 171 پرونده ارسالی از دانشگاه ها و مراکز 

پژوهشی کشور 21 برگزیده سال 94 را اعالم کرد.
در مراسم این تجلیل در بخش دانشگاهی، حسن 
بلخاری از دانشگاه تهران در رشته هنرهای تجسمی، 
داود نعمت اللهی از دانشگاه بوعلی سینا همدان در 
رشته الکترو شیمی، طاهر نیکنام از دانشگاه صنعتی 

بنا به گزارش مزبور، پروژه ساخت تونل انتقال آب 
از سد شهیدان امیرتیموری )صفارود( به کرمان به 
مناقصه گذاشته شد و 30 پیمانکار با توجه به حجم 
عملیات و برند آن در این مناقصه شرکت کردند و 
قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا )ص( با توجه به پیشینه 
و توانمندی که در احداث تونل دارد، به عنوان پیمانکار 
این پروژه انتخاب شد و کار انتقال تجهیزات مورد نیاز 

آغاز شد.
این پروژه با دارابودن تونل نسبت به انتقال آب 
از طریق خط لوله که در گذشته درحال انجام بود، 
نزدیک به دوهزار میلیارد ریال ارزان تر تمام خواهد 
شد، ضمن آنکه این تونل به عنوان کریدور جنوب 

به شمال استان عمل خواهد کرد، زیرا از ارتفاعات رد 
می شود. با احداث این تونل، نزدیک به 700 میلیون 
مترمکعب آب به شمال استان کرمان منتقل خواهد 
شد و مشکل آب شرب شهرهای کرمان و بافت و 
رابر برطرف می شود و می تواند یک برند برای کشور 

و استان محسوب شود. 
شایان ذکر است که تونل مزبور با 38 کیلومتر 
طول، بزرگ ترین تونل خاورمیانه و سومین تونل 
بزرگ دنیا خواهد بود و در کریدور انتقال آب دریای 
عمان از شمال استان و فالت مرکزی کشور قرار 
می گیرد و آب دو سد شهیدان امیرتیموری )صفارود( 

و سرمشک را به کرمان انتقال می دهد. 

برترین پژوهشگران و فناوران کشور در سال 94 معرفی شدند

از  قبادیان  برات  برق،  مهندسی  رشته  در  شیراز 
دانشگاه تربیت مدرس در رشته مکانیک ماشین های 
در  اصفهان  دانشگاه  از  قائدی  کامران  کشاورزی، 
رشته سلولی و مولکولی به عنوان برگزیده معرفی 

شدند.
حسن دانایی فرد از دانشگاه تربیت مدرس در رشته 
مدیریت دولتی، محمود مهرداد شکریه از دانشگاه علم 
وصنعت ایران در رشته مهندسی مکانیک، غالمرضا 
رزمی از دانشگاه فردوسی مشهد در رشته دامپزشکی، 
کوروش فتحی واجارگاه از دانشگاه شهید بهشتی در 
رشته برنامه ریزی درسی، محمد مهدی نجف پور از 
دانشگاه تحصیالت تکمیلی زنجان در رشته شیمی به 
عنوان دیگر برگزیدگان بخش دانشگاهی در جشنواره 

امسال حضور داشتند.

هیات داوران جشنواره امسال همچنین سید مسعود 
هوشمند از پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست 
فناوری را در رشته ژنتیک پزشکی به عنوان پژوهشگر 
برگزیده پژوهشگاه های وابسته به وزارت علوم معرفی 

کرد.
در  نفت  صنعت  پژوهشگاه  از  رشیدی  علیمراد 
رشته مهندسی شیمی و قاسم حسینی سالکده از 
پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی در رشته ژنتیک 
به عنوان پژوهشگران برگزیده پژوهشگاه وابسته به   

دستگاه های اجرایی مورد تجلیل قرار گرفتند.
از  زاده  همچنین حسین حسین  مراسم  این  در 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد در رشته داروسازی، 
مجید اسدی از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در رشته 
تصویربرداری پیشرفته و یداهلل امیدی از دانشگاه علوم 
پزشکی تبریز در رشته داروسازی سلولی به عنوان 
پژوهشگران برگزیده دانشگاه های وابسته به وزارت 

بهداشت معرفی شدند.
از پارک علم و فناوری استان  مهرداد فوج لعلی 
آذربایجان غربی و محمد مختارزادگان از پارک علم و 
فناوری استان فارس نیز فناوران برگزیده شانزدهمین 

جشنواره تجلیل از برگزیدگان پژوهش و فناوری بودند.
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تداوم زندگی بشر بدون مدیریت نوین عرضه و مصرف انرژی، امکانپذیر نیست

معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: تداوم 
شرایط فعلی زندگی بشر بدون مدیریت نوین الگوی عرضه و مصرف انرژی، 
امکانپذیر نیست و رویکرد بهره مندی از انرژی های تجدیدپذیر برای جوامع 

انسانی غیرقابل اجتناب است.
به گزارش ایرنا، معصومه ابتکار در پیامی به همایش ملی اقتصاد انرژی در 
نیشابور افزود: بحران انرژی در سال های اخیر و انتشار گازهای گلخانه ای به 
خاطر استفاده از سوخت های فسیلی که جهان را در آستانه فاجعه ای عظیم قرار 
داده است، به توافق جهانی در پاریس برای کاهش انتشار آن و سازگاری منتهی 
شد. وی اظهارکرد: کشورها با مساله انرژی برخورد متفاوتی را در پیش گرفته اند 
و از جمله این تفاوت ها، گسترش استفاده از انرژی های تجدیدپذیر است که به 
تحقق اهداف توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی کشورها نیز کمک   

می کند و از عوامل اساسی دستیابی به توسعه پایدار است.
معاون رییس جمهوری در این پیام افزود: ایران از نظر منابع مختلف انرژی 
غنی بوده و صرف نظر از منابع فسیلی، دارای ظرفیت قابل توجهی در انرژی های 
تجدیدپذیر از نوع خورشیدی و بادی است، انرژی های پاکی که عاری از اثرات 
مخرب بر محیط زیست بوده و از دیرباز به روش های گوناگون و دانش سنتی 
مانند بادگیرهای یزد مورد استفاده قرار گرفته است. وی ادامه داد: این در حالی 

است که امروزه با استفاده از فناوری های نوین، یک درصد صحراهای کره زمین 
با نصب نیروگاه های حرارتی خورشیدی می تواند برق ساالنه مورد نیاز جهان را 

تامین کند.
ابتکار گفت: انرژی های تجدید پذیر در کشور ما اینک می توانند در سیاستگذاری 
بخش انرژی نقش مهمی را ایفا کنند و مردم از مزایای مهم آن مانند کاهش 
آلودگی های محیط زیستی، تنوع منابع مورد نیاز در تولید برق، قیمت پایدار و 
فرصت های توسعه اقتصادی، بخصوص در مناطق توسعه نیافته و روستایی 
برخوردار شوند. وی در این پیام افزود: استفاده از انرژی های نو همچنین می 
تواند در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی، وابستگی به منابع فسیلی را کاهش دهد 
و نیز به کاهش گازهای آالینده از بخش تولید و مصرف و تقلیل انتشار گازهای         

گلخانه ای منجر شود که تاثیرات اساسی بر گرمایش جهانی دارد.
در ادامه پیام ابتکار آمده است: از همین رو، سیاست های کلی محیط زیست 
که در آبان ماه سال جاری توسط مقام معظم رهبری ابالغ شد، بر لزوم گسترش 
اقتصاد سبز با هدف توسعه صنعت کم کربن و استفاده از انرژی های پاک 
همچنین بر اصالح الگوی مصرف تاکید دارد. این پیام می افزاید: در دولت یازدهم 
با برنامه ریزی صورت گرفته، حرکت نزولی استفاده از سوخت های فسیلی، به 
ویژه در نیروگاه ها که از عمده ترین منابع تولیدکننده کربن هستند، آغاز شده است.

بادگیرها نمونه هایی هستند از بکارگیری 
انرژی های تجدیدپذیر و پاک
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در تاریخ 11 بهمن 1394، به استناد ماده 10 اساسنامه انجمن )سندیکای( شرکت های تأسیساتی و صنعتی 
ایران، اجالس مجمع عمومي فوق العاده به منظور تصمیم گیری درمورد افزودن موادی به عنوان »متمم 
اساسنامه«، با هدف عضویت انجمن )سندیکا( در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با حضور 129 
نفر از مدیران شرکت های عضو انجمن )سندیکا( و با حضور نمایندۀ اتاق ایران در سالن اجتماعات انجمن 

برگزار شد.
در ابتدای این نشست، پس از حصول حد نصاب قانوني )حضور 129 نفر اصالتاً یا وکالتاً( رسمیت جلسه توسط 
مهندس منوچهر اقبالی، دبیر انجمن اعالم شد و سپس هیأت رییسه به شرح زیر توسط حاضران انتخاب شدند:

1- رییس جلسه، مهندس محمد احمدی.
2- نایب رییس جلسه، مهندس مرتضی بنی احمد. 

3- منشي جلسه، مهندس منصور پیروی.
4- ناظر جلسه، مهندس مرتضی اقورلی خانی.  

5- ناظرجلسه، مهندس سعید منوچهریان.  
پس از استقرار هیأت رییسه در جایگاه خود، مهندس اقبالی، دبیر سندیکا، ضمن ارایه توضیحاتی خاطرنشان 
ساخت که عضویت انجمن )سندیکا( در اتاق بازرگانی ایران که در مجمع عمومی سال 1394 به تصویب رسید، 
مستلزم افزودن موادی به اساسنامه سندیکا می باشد و این اقدام درصورت تصویب مجمع عمومی فوق العاده 
امکان پذیر است. در ادامه این نشست، نظریات مختلف درمورد مواد »متمم اساسنامه« مطرح شد و نهایتاً متمم 

مذکور با اکثریت آرا به تصویب رسید. 

مدیرعامل گروه مپنا از ساخت نخستین توربین های 
بادی 2/5 مگاواتی کشور در این شرکت خبر داد و گفت: 

فقط یک شرکت در آمریکا این توربین ها را می سازد.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو، 
عباس علی آبادی در حاشیه پانزدهمین نمایشگاه صنعت 

     به گفته رییس کل پیشین سازمان امور مالیاتی 
ایران، معادل 33 درصد از اصناف کشور از مالیات 
معافند و بیش از نیمی از اقتصاد ایران هم مالیات 

پرداخت نمی کند.
     علی عسکری در گفتگو با مجله تجارت فردا 
افزود: در حال حاضر، 40درصد کل اقتصاد کشور از 
مالیات معاف است و 20 درصد اقتصاد نیز مربوط 
به فعالیت زیرزمینی است که این گروه نیز مالیات 

پرداخت نمی کنند. 
     این مقام سابق مالیاتی ایران همچنین گفته 
است: اصناف در حالی که 33 درصد تولید ناخالص 
داخلی را تشکیل می دهند، در سال 1393، فقط پنج 

درصد کل مالیات ها را پرداخت کرده اند.
     الزم به یادآوری است که آقای عسکری 
در اواسط آذرماه گذشته از مقام خود استعفا داده بود. 
برخی از رسانه ها هم می گویند استعفای وی ناشی 

از »برخی فشارها« بوده است.

مجمع عمومی فوق العاده انجمن )سندیکای( 
شرکت های تأسیساتی و صنعتی ایران

ایران بعد از آمریکا، دومین تولیدکننده توربین های بادی 2/5 مگاواتی در جهان است

بیش از نیمی از کل 
اقتصاد ایران، مالیات 

پرداخت نمی کند

برق افزود: از قابلیت های این توربین های 2/5 مگاواتی 
موبایل، توان تولید برق برای نقاط بحرانی و یا شرایط 
خاص دیگر است. مدیرعامل گروه مپنا سپس با اشاره به 
توانمندی نیروهای متخصص و آموزش دیده شاغل در 
این گروه، گفت: گروه مپنا در زمینه بهینه سازی، تامین 
لوازم یدکی و تجهیزات، بهره برداری، آموزش پس از 
فروش، طراحی و مهندسی و سایر حوزه های تخصصی 

صنعت نیرو نیز در باالترین سطح آمادگی فعال است.
به گزارش مزبور، توربین های بادی ساخته شده 
در کشور، تحت لیسانس یک شرکت آلمانی بوده 
که دارای طول پره 50 متر، ارتفاع برد 85 متر، وزن 
پاور )برد( 221 تن، وزن هر پره 11 تن، وزن ناتل 
)موتورخانه( 90 تن و وزن کل 387 تن است. این 
توربین های هوشمند دارای سرعت اسمی 11 متر بر 
ثانیه بوده و در حداقل سرعت باد 3/5 متر بر ثانیه آغاز 

به کار نموده و در سرعت باد 25 متر بر ثانیه به طور 
اتوماتیک از حرکت می ایستند.

این سری توربین ها همراه شش توربین دیگر که 
پیش از این از سوی شرکت آلمانی تحویل شده بود، 
با واردشدن به مدار، در مجموع 20 مگاوات به ظرفیت 

برق کشور اضافه می کنند.
شایان ذکر است که گروه مپنا به عنوان یک شرکت 
تولیدی، صنعتی و بازرگانی بین المللی به همراه 39 
شرکت زیرمجموعه خود، در زمینه طراحی و احداث 
نیروگاه های حرارتی )بخار، گازی و سیکل ترکیبی( 
و همچنین اجرای پروژه های نفت و گاز و حمل 
ونقل ریلی و نیز در حوزه سرمایه گذاری خصوصی 
در این صنایع به صورت پیمانکار اجرایی کلید در دست 
)EPC( و سرمایه گذاری خصوصی )IPP( در سطح 

بازار ایران و منطقه فعالیت می کند.
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از حدود سه سال پیش، چهار تشکل مهندسی کشور، 
یعنی جامعۀ مهندسان مشاور، سندیکای  شرکت های 
و  تأسیساتی  های  شرکت  سندیکای  ساختمانی، 
صنعتی ایران و انجمن شرکت های آب و فاضالب، 
به همراه بنیاد آب ایرانیان، تالش هایی را به منظور 
تشکیل فدراسیون صنعت آب ایران شروع کردند و 
سرانجام در 17 آذرماه سال جاری با برگزاری مجمع 
عمومی مؤسسان "فدراسیون صنعت آب ایران" در 
محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، 

فعالیت رسمی این نهاد آغاز شد.
هومن حاجی پور، معاون تشکل های اتاق ایران، 
شرایطی  در  گفت:  جلسه،  این  در  سخنانی  طی 
قرار داریم که چاره ای غیر از انسجام و هماهنگی 
از  و ایجاد صدای واحد و ایجاد نهادی برخاسته 
حضور و مشارکت همه دست اندرکاران صنعت آب 
نیست. وی عمدۀ مشکالت صنعت آب در کشور را 
ناشی از تصمیم گیری های نادرست و غیراصولی و 
غیرکارشناسی در گذشته دانست و تصریح کرد که 
راه برون رفت از این مشکالت هم از همین مسیر، 
یعنی تصحیح روش های مدیریتی و اقدامات منجر 
به اتخاذ تصمیمات درست در دولت و مجلس و 
سایر نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیر می باشد. 
وی سپس قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار 
فعاالن  برای مشارکت  قانونی  زیرساخت  را یک 
و  سازی  تصمیم  فضای  در  خصوصی  بخش 
تصمیم گیری در اقتصاد کشور دانست و متذکر 
شد که به موجب این قانون، دولت مکلف است 
و  اقتصادی  فضای  در  گیری  تصمیم  برای  که 

فدراسیون صنعت آب ایران تأسیس شد

حوزه های کسب و کار، از اتاق ها و تشکل های 
بخش خصوصی نظرخواهی کند و تشکل ها هم 
مأموریت دارند که در فرصت پیش رو، از وظایف 
صنفی و تشکیالتی خود فراتر بروند و به عنوان 
یک نهاد ملی، به دولت، مجلس و همۀ نهادهای 

تصمیم گیر در کشور کمک کنند.
معاون تشکل های اتاق ایران سپس با اشاره به وجود 
خأل کار کارشناسی در دولت و مجلس، خاطرنشان 
ساخت که بخش خصوصی، چاره ای جز پرکردن 
این خأل ندارد و تأسیس فدراسیون صنعت آب نیز در 
همین راستا صورت گرفته و مهمترین وظیفه اش این 
است که عالوه بر ایجاد هماهنگی و انسجام در میان 
فعاالن صنعت آب، به حذف و یا اصالح مقررات زاید 
و دست وپاگیر و رویه ها و آیین نامه های موجود و 
نیز تدوین مقررات جدید در صورت لزوم کمک نماید. 
وی همچنین با بیان حمایت اتاق ایران از فدراسیون 
صنعت آب ایران گفت: استراتژی صنعت آب در کشور 
باید توسط فدراسیون صنعت آب ایران، به عنوان 
نهاد بخش خصوصی تدوین شود و راهنمای عمل 
مسووالن و تصمیم گیران کشور در این حوزه قرار 

گیرد. 
اولین مجمع عمومی  الزم به ذکر است که در 
فدراسیون صنعت آب ایران، برای انتخاب اعضای 
اصلی و علی البدل هیأت مدیره برای مدت سه سال 
و بازرسان برای مدت یک سال رأی گیری بعمل آمد 
و پس از شمارش آرا، آقایان فرامرز شینی، امیرمنصور 
سعید  سعیدآبادی،  بیژن  دادمان،  بهمن  عطایی، 
منوچهریان، رضا حاجی کریم، جعفر غفاری شیروان، 

میرزاخانیان،  ادموند  طوسی،  مسگرپور  اسماعیل 
کیومرث قره آبادی، حامد کیافر، بابک دیانت پی، 
پیمان فروهر، محمد فرزاد و عبدالرضا فروغی به عنوان 
اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره و خانم فاطمه 
برهانی و آقای علی ربوبی خبوشابی به عنوان بازرسان 

اصلی و علی البدل برگزیده شدند.
در ادامه این نشست، اساسنامه فدراسیون پس از 
بحث و تبادل نظر حاضران به تصویب رسید و روزنامه 
کار و کارگر برای درج آگهی های این تشکل انتخاب 
شد. همچنین مبلغ ورودیه این فدراسیون 100 میلیون 
ریال و میزان عضویت آن برای هر رأی، مبلغ 20 
میلیون ریال تا پایان سال 1394 تعیین و تصویب شد.

چشم  اساسنامه،  مطابق  که  است  ذکر  شایان 
انداز فدراسیون صنعت آب ایران، تأمین و دسترسی 
عادالنۀ همگان به آب سالم و کافی، با رویکرد توسعه 
پایدار می باشد و بر همین اساس، تشکل مزبور نیز             
مأموریت ها و وظایف زیر را برعهده دارد: بهبود محیط 
کسب و کار صنعت آب ایران، توسعۀ کسب و کار 
صنعت آب، دفاع از حقوق و حمایت از منافع مشترک 
اعضا، حفظ و ارتقای اعتبار و حیثیت حرفه ای اعضا، 
تأمین خدمات جذاب برای اعضا و سایر ذینفعان، تولید، 
جمع آوری و انتشار اطالعات، دانش و فناوری در 
حوزۀ صنعت آب، افزایش مشارکت اثربخش بخش 
خصوصی صنعت آب در فرایندهای تصمیم گیری و 
سیاستگذاری های عمومی کشور، ایفای نقش تنظیم 
کننده در صنعت آب ایران، ارتقا، پشتیبانی و حمایت 
از دسترسی به بازارهای جدید صنعت آب و توسعه 

ارتباطات بین المللی صنعت آب ایران. 
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خطوط اصلی فاضالب تهران در برابر زلزله مقاوم است

کندشدن چرخش زمین باذوب شدن یخ های قطبی

زمان طراحی      در  نگاری  لرزه  مطالعات  انجام  با 
پروژه های فاضالب شهری، همچنین پوشش بتنی 
کیفی در مجاری حفاری و بررسی نقاط آسیب پذیر، 
طبیعی  بالیای  برابر  در  فاضالب  اصلی  خطوط 

همچون زلزله مقاومت  دارند.
بنا به گزارش روابط عمومی شرکت فاضالب تهران، 
علی اصغر ریاضتی، مدیر عامل شرکت فاضالب 
فاضالب  اصلی  خطوط  اینکه  به  اشاره  با  تهران، 
تهران در برابر حوادث طبیعی و غیرطبیعی مقاومت 
دارند، گفت: شرکت فاضالب تهران، در زمان طراحی 
پروژه های فاضالب شهری، مطالعات لرزه نگاری را 
برای هر منطقه انجام می دهد. این در حالی است 

دانشمندان می گویند ذوب شدن یخ های قطبی 
در اثر باالرفتن دمای زمین، سبب کندی چرخش کره 
زمین شده که نشانگر اثرات فراگیر تغییرات اقلیمی این 

سیاره است.
به گزارش گروه علمی ایرنا از رویترز، محققان اعالم 
کرده اند که عامل این تغییر کوچک، اما قابل مشاهده 
در حرکت وضعی زمین که به وسیله ماهواره ها و 
محاسبات نجومی اندازه گیری می شود، باال آمدن 
سطح آب دریاها و واردشدن یخ های ذوب شده به 

درون اقیانوس ها است.
جری میتروویکا، متخصص ژئوفیزیک دانشگاه 
در  قطبی  های  یخ  که  آنجایی  از  گفت:  هاروارد 
مناطقی با عرض جغرافیایی باال قرار دارند، هنگامی 
عرض  با  مناطق  سمت  به  شوند،  می  ذوب  که 

که از سال های گذشته با پژوهشگاه بین المللی زلزله، 
قرارداد همکاری منعقد شده است.

    وی سپس بیان کرد: با اینکه در مواقع بروز 
زلزله، کمترین خسارت ها به تاسیسات زیربنایی و 
سازه های مدفون نظیر فاضالب وارد می شود، اما 
همواره مطالعات لرزه نگاری در طراحی و اجرای 
پروژه های فاضالب انجام می شود و به کارگیری 
لوله های انعطاف پذیر در شبکه فاضالب شهری 
در راستای مقاوم سازی سازه ها در برابر بروز اینگونه 

حوادث طبیعی بوده است.
بتن  تزریق  حاضر،  حال  در  افزود:  ریاضتی 
حجیم شونده در مجاری حفاری، شرایط مقاوم تری را 

برای شبکه فاضالب شهری بوجودآورده، ضمن اینکه 
مقاوم سازی همچنین وضعیت پایدار در سازه هایی 
که امکان تخریب در حوادث طبیعی و یا غیرطبیعی 
را دارند، از سوی مجموعه مدیریتی شرکت فاضالب 

تهران دنبال می شود.
اصلی  خطوط  سوییچ  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
فاضالب تهران در زمان وقوع بالیای طبیعی نظیر 
زلزله و یا بالیای غیرطبیعی، تصریح کرد: در مواقع 
همکاری  با  موازی  اجرای خطوط  با  بحران،  بروز 
شهرداری مناطق مختلف تهران، سوییچ خطوط را در 
جهت جلوگیری از بروز آسیب به شبکه فاضالب و 

سازه ها به انجام می رسانیم.

جغرافیایی کم حرکت می کنند و این فرایند باعث 
کندشدن سرعت چرخش زمین می شود. بنا به نظر 
محققان، حرکت یخ و برف های آب شده همچنین 
باعث جابجایی مختصر محور زمین، یا قطب شمال 
می شود. این پدیده به نام " انحراف قطبی" معروف 

است.
این تحقیق تغییرات در چرخش زمین و جابجایی 
محور آن را از منظر افزایش سطح آب دریاها در قرن 
بیستم می نگرد که نتیجه باالرفتن دمای زمین است. 
جری میتروویکا در این زمینه افزود: آب شدن سطوح 
قطبی و باالرفتن سطح دریاها، محور چرخش زمین یا 
قطب شمال را به اندازه کمتر از یک سانتیمتر در سال 
حرکت داده و این امر سرعت چرخش زمین را کاهش 
داده و طول مدت روز را حدود یک هزارم ثانیه طی 

قرن 20 افزایش داده است.
جری میتروویکا اضافه کرد: این تاثیرات کوچک 
هستند، اما نشانه دیگری از نقش عمیق فعالیت های 
انسانی بر تغییرات اقلیمی زمین محسوب می شوند، 
اما این کاهش سرعت چرخش، تهدیدی برای کره 
زمین نخواهد بود. این دانشمند تاکید می کند که اگر 
سطوح یخی قطب با سرعت بیشتری ذوب شوند، 
همانگونه که متخصصان پیش بینی می کنند، تاثیرش 

بر چرخش زمین بیشتر خواهد شد.
از هشدارهای مکرر  است که پس  شایان ذکر 
دانشمندان در مورد گرم شدن زمین بر اثر انتشار 
شروع  به  تصمیم  ها  دولت  ای،  گلخانه  گازهای 
همکاری برای مبارزه با پدیده تغییر آب و هوا گرفتند. 
مذاکرات نشست سازمان ملل متحد در باره تغییرات 
آب و هوایی در پاریس نیز در همین رابطه برگزار 
شد و بیش از 190 کشور نخستین قرارداد را در مورد 
مبارزه با گرمای جهانی امضا کردند. هدف بلندمدت 
این توافق، این است که نگذارد دمای زمین بیش از 
دو درجه سانتیگراد افزایش یابد و در عین حال، تاکید 
بر محدودکردن این عدد به 1/5 درجه سانتیگراد 

است. 
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ضایعۀ درگذشت مهندس محمود تویسرکانی، رییس اسبق جامعه مهندسان مشاور ایران را به جامعه مهندسی کشور و خانوادۀ محترم آن مرحوم تسلیت 
عرض می نماییم و جایگاهی برین در عالم باقی برای آن شادروان و آرام و شکیب برای بازماندگان محترم ایشان آرزومندیم.

هیأت مدیره و بازرسان سندیکای شرکت های تأسیساتی و صنعتی ایران

نام شرکت:  توسعه ابنیه فنی )سهامی خاص(
نام مدیرعامل:   دکتر مهدی دادمنش

      نشانی: تهران- خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی )یوسف آباد(
پالک148- واحد 10

کد پستی: 1431894583
تلفن: 6-88727834   دورنگار: 88718290

نام شرکت:  نگین پارت افق
نام مدیرعامل:   مهندس زهرا ارگیان

نشانی: بجنورد- خیابان طالقانی غربی- بین طالقانی 51 و 53- پالک 1299
کد پستی: 9416814669

تلفاکس: 05832317375 و 09153842557
neginpart82@yahoo.com : پست الکترونیک

نام شرکت:  تولید ملزومات برق )سهامی خاص(
نام مدیرعامل:   امیررضا برکتین

 نشانی:  تهران- بزرگراه شیخ فضل اهلل نوری )پل ستارخان(- خیابان حاجی
پورامیر )خیابان پاک شمالی(- کوچه مهدی- پالک 1

کد پستی: 1454643711
تلفن: 87740-88252909   دورنگار: 88260707

info@tmb-co.com : پست الکترونیک 
www.tmb-co.com : وب سایت 

نام شرکت:  بنا تجهیز رادیس
نام مدیرعامل:   علی دوستدار

نشانی:  تهران- خیابان هاشمی- نرسیده به جیحون- پالک 868- واحد 4
کد پستی: 1348738485

تلفاکس: 66840416
 btradis@chmail.ir : پست الکترونیک 

نام شرکت: خاکریسه
نام مدیرعامل:  مهندس محمود نیکزاده افتخاری

        نشانی: تهران- خیابان دکتر شریعتی- باالتر از میرداماد- کوی شریفی
پالک10- واحد 6

کد پستی: 1913614417
تلفن: 22913076-7
دورنگار: 22252631

khakriseh@yahoo.com :  پست الکترونیک     

نام شرکت: کالوت صنعت
نام مدیرعامل:  مهندس آرش الهی پناه

نشانی: تهران- بلوار آفریقا- خیابان بابک مرکزی- پالک 5- طبقه 4- واحد 13
کد پستی: 1917734736

تلفن: 22688852- 88198526
دورنگار: 22688853

info@kalot.i r :  پست الکترونیک     
 www.kalot.ir : وب سایت

تسلیت

اعضای جدید انجمن


