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تنها چیزی که باقی مانده، » امید« است
نقش آینده بخش خصوصی در برنامه های توسعه

 با تأکید بر قطع یا کاهش وابستگی مالی پروژه ها به درآمد نفت

میزگرد ویژه: 

حدود یک سال از اجرایی شدن "برجام" گذشته است و انتظارات پرشور اولیه 
در مورد بازشدن فوری قفل  ها و رونق گرفتن کسب و کارها، فعاًل در حّد رفت 
و آمد هیأت  های تجاری و موضع گیری های دیپلماتیک متوقف مانده و بار دیگر 
این واقعیت به اثبات رسیده است که راه تحقق امیدها و آرزوهای مزبور، دشوارتر 
و سنگالخ  تر از آن است که به سهولت بتوان آن را پیمود. کاهش قیمت نفت 
نسبت به دوره  های قبل هم دولت را در شرایط دشواری قرار داده و در نتیجه، 
اتمام پروژه های ناتمام و اجرای پروژه  های زیربنایی موردنیاز توسعه کشور 
همچنان در گرو تأمین منابعی است که فعاًل دور از دسترس می  باشند و تنها 
هاله مبهمی از آنها را می  توان در افق دور چشم  انداز دید و این، به معنای ادامۀ 
رکود در طرح  های عمرانی و ادامه بیکاری و بی  پولی بنگاه  های پیمانکاری بخش 

خصوصی و استمرار مشکالت دیگر است.

از این رو، برای حفاظت از شعله گرمابخش امید که تنها مایه تسالی فعاالن 
بخش خصوصی در شرایط فعلی است، میزگرد این شماره را به بررسی نقش 
آینده بخش خصوصی در اجرای برنامه  های توسعه با تأکید بر قطع یا کاهش 

وابستگی مالی پروژه  ها به درآمد نفت اختصاص دادیم.
این میزگرد با حضور مهندس بهزاد حضرتی، رییس هیأت مدیره انجمن 
اپک- دکتر سیداحمد طباطبایی، عضو شورای راهبری توسعه وزات صنعت، 
معدن و تجارت و عضو هیأت امنای موسسه تحقیق و توسعه صنعت احداث 
و انرژی- مهندس احمدعلی پیروزفرد و مهندس افشین شباب، اعضای کمیته 
نفت و گاز سندیکای شرکت  های تأسیساتی و صنعتی ایران برگزار شد. در ادامه 

توجه شما را به مهمترین محورهای مباحث این نشست جلب می کنیم.

منیژه  فرهنگی

ویژه

توسعه تأسیسات و تجهیزات

مقدمات بحث
آقای محمدحسین دانایی، سردبیر فصلنامه توسعه 
که اداره این میزگرد را بر عهده داشت، در ابتدا در مورد 
موضوع بحث گفت: به طور همزمان، شاهد وقوع سه 
رویداد تاریخی در کشور هستیم که خواهی- نخواهی 
همه ما، اعم از دولت و بخش خصوصی و افراد و 
بنگاه  های اقتصادی یا گروه های اجتماعی و نهادهای 
مدنی را در آستانه دور تاریخی جدیدی قرار می  دهند 

و عقل حکم می  کند که در آغاز این مسیر، خودمان را 
برای شرایط جدید آماده کنیم. 

مهم،  رویداد  اولین  افزود:  ادامه  در  وی 
سرانجام  یافتن برجام است. این رویداد فضای ذهنی 
به  خصوص  و  کرده  ایجاد  جامعه  در  را  متفاوتی 
خصوصی  بخش  اقتصادی  فعاالن  میان  در 
امیدواری  هایی را پدید آورده است مبنی بر اینکه 
دورۀ پسابرجام می  تواند موجب تغییر و تحوالت 

مثبتی در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی کشور 
بشود و فضای کسب و کار را بهتر کند و ضمن 
فعلی-  اجتماعی  و  اقتصادی  مشکالت  کاهش 
صفر  اقتصادی  رشد  بیکاری،  تورم،  رکود،  مانند 
درصدی یا منفی- شرایط بهتری را برای فعالیت 
بخش خصوصی ایجاد نماید و بخش خصوصی 
هم بتواند با استفاده از این فرصت ها، آسیب  هایی 
را که در چند سال گذشته متحمل شده، تا حدودی 
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جبران کند و نقش مهمتری را در اقتصاد کشور 
برعهده بگیرد.

و  تالطمات  تشدید  توسعه،  فصلنامه  سردبیر 
نوسانات بازار جهانی نفت را دومین رویداد مهمی 
خواند که مستقیماً بر درآمدهای ارزی کشور تأثیر 
دارند و- نفیاً یا اثباتاً- آینده متفاوتی را برای کشور 
خاطرنشان  زمینه  این  در  وی  زد.  خواهند  رقم 
آنقدر مهم است  نفت،  بازار  ساخت که تحوالت 
که حتی اقتصادهای قویتر مثل اقتصاد فدراسیون 
به  را  آنها  و  کرده  ناپایداری  دچار  هم  را  روسیه 
تجدیدنظر در سیاست  های اقتصادی و برنامه  های 

پیش روی خود وادار کرده است. 
آقای دانایی، فراهم شدن مقدمات برای تدوین 
و تصویب برنامه ششم توسعه را نیز سومین رویداد 
مهمی دانست که همزمان با دو رویداد قبلی در حال 
وقوع می  باشد و فرصتی را فراهم می آورد برای اینکه 
بتوانیم با حفظ امیدواری های اصولی، به متغیرهایی 
ما  و کنترل  از مدیریت  و خارج  برونزا  که عمدتاً 
هستند، توجه کنیم و برنامه  های میان  مدت کشور را 

مورد بازنگری و بازسازی قرار دهیم.
وی سپس ضمن ارایه توضیح در مورد دستور کار 
این نشست گفت: در این میزگرد، پس از مروری بر 
این سه رویداد، فرصت  ها و تهدیدهای ناشی از شرایط 
جدید را بررسی می  کنیم و تا حد ممکن مختصات 
دنیای جدید را تعیین و تعریف می  نماییم تا ببینیم که 
امیدواری  ها و مثبت  اندیشی  های ما در مورد شرایط 
جدید، تا چه حد منطقی و تا چه حد آرمانگرایانه و 
خیالی است و سرانجام اینکه بخش خصوصی باید با 
چه سازوکارها و تمهیداتی به این دور تاریخی جدید 
نزدیک شود. وی سپس از حاضران خواست که در 
ابتدا، دیدگاهشان را در مورد نتایج برقراری روابط پس 
از برجام، به خصوص در سطح شرکت  های ایرانی در 

آقای محمد حسین دانایی: رفع 

تحریم  ها در شرایط پسابرجام، 

معجزه  ای نیست که همه مشکالت

 ما را یک جا حل کند، اما فرصت  هایی 

را ایجاد می  کند برای خروج تدریجی 

از شرایط بحرانی و کاهش مشکالت.

 مهندس بهزاد محقق حضرتی:

 شرکت   های ایرانی باید پیمانکار

 EPC پروژه   هایی باشند که در دوره

 پسابرجام به شرکت های IOC واگذار

 می   شوند و در مواردی هم که شرکت

 ایرانی نیازمند کمک مدیریتی شرکت

 خارجی باشد، نقش رهبری پروژه را

شرکت ایرانی باید ایفا کند.

حوزه خدمات فنی و مهندسی بیان کنند و بعد به 
بخش های دیگر بحث بپردازند. 

بخش اول
فرصت  های دوره پسابرجام

هیأت  رییس  حضرتی،  محقق  بهزاد  مهندس 
ضمن  میزگرد  این  آغاز  در  اپک،  انجمن  مدیره 
بیان دیدگاهش درخصوص فرصت  هایی که پس 
بخش  شرکت  های  برای  برجام  اجرایی  شدن  از 
ایجاد  کشور  گاز  و  نفت  صنعت  در  خصوصی 
می  شود، گفت: وزارت نفت قصد انجام کارهایی 
را در دوره پسابرجام دارد که فرصت مغتنمی را 
در اختیار بخش خصوصی قرار می  دهد. از حدود 
دو سال قبل، کارگروهی در وزارت نفت، کار بر 
روی قراردادهای نفتی را که اصطالحاً IPC نامیده 
ارایه  ضمن  وی  است.  کرده  شروع  می  شوند، 
یاد  به  گفت:  خصوص  این  در  بیشتری  توضیح 
داریم که پس از واگذاری فاز اول پارس جنوبی به 
شرکت  های کره  ای، کارهای جزیی مانند پایپینگ 
و آرماتوربندی و جوشکاری به شرکت  های ایرانی 
داده می  شد و بعضاً کره  ای  ها می  گفتند که برای 
شرکت  های ایرانی قراردادهای بیش از 10 میلیون 
از  تعدادی  زمان،  آن  در  نیستند.  متصور  را  دالر 
شرکت  های عضو انجمن  های مهندسی این قبیل 
کارها را پذیرفتند و به مرور رشد کردند و نقش آنها 
در فازهای مختلف پارس جنوبی به تدریج پررنگتر 
شد تا آنکه در فاز 12، شرکت  های ایرانی به عنوان 
جزیی از چوینت  ونچر شرکت  های خارجی و یا حتی 
لیدر ایفای نقش کردند. بنابراین، چون می  دانستیم 
که شرکت  های بین  المللی نفتی، یا IOCها برای 
اکتشاف سرمایه  گذاری می  کنند و اگر حوزه  ای را 
کشف کنند که از نظر میزان ذخایر، اقتصادی باشد، 
وارد مرحله استخراج و انتقال و فروش می  شوند و 
مثل شرکت  های مهندسی ایرانی، کار مهندسی و 
اجرایی انجام نمی  دهند، لذا در گفتگوهایی که با 
مسووالن وزارت نفت داشتیم، مطرح کردیم که 
شرکت  های ایرانی باید پیمانکار EPC پروژه  هایی 
 IOC باشند که در دوره پسابرجام به شرکت  های
واگذار می  شوند و در مواردی هم که شرکت ایرانی 
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نیازمند کمک مدیریتی شرکت   خارجی باشد، نقش 
رهبری پروژه را باید شرکت ایرانی ایفا کند. جالب 
اینجاست که وزارت نفت پذیرفت که شرکت  های 
IOC خارجی هم ملزم به داشتن شریک ایرانی 

بشوند و به همین منظور مقرر شد که شرکت  های 
ایرانی   )Exploition and Production) E&P

برای انجام کارهای اکتشاف و تولید ایجاد شوند. 
این بدان معناست که مثاًل اگر شرکت شل بخواهد 
لزومًا  بشود،  ایران  نفت  وزارت  پروژه  های  وارد 
بایستی یک شریک ایرانی در حوزۀ نفتی داشته 
باشد، نه در حوزۀ پیمانکاری EPC. در این صورت، 
پروژه  های  در  ایرانی   E&P شرکت  های  نقش 
صنعت نفت، دیگر در حد Detail و Basic نخواهد 
بلکه در زمینه مهندسی مخزن، مدیریت و  بود، 

منابع مالی ایفای نقش خواهند کرد. 

شرکت  های بخش خصوصی فرصت را 
مغتنم بشمارند

مهندس حضرتی سپس با انقالبی  خواندن این 
را  بخشنامه  ای  ایشان  گفت:  نفت  وزیر  تصمیم 
برای تشکیل کارگروهی به منظور تدوین آیین  نامه 
تشخیص صالحیت شرکت  های E&P ابالغ کرده 
شرکت  های  که  است  شده  داده  تذکر  آن  در  و 
E&P، پیمانکاران EPC نیستند و اگر پیمانکاران 

EPC قصد ورود به حوزه فعالیت E&P را داشته 

باشند، باید تعهد کنند که به مرور فعالیت قبلی خود 
که  آن شد  خواستار  کنند. وی سپس  تعطیل  را 
بخش خصوصی این بار فرصت را از دست ندهد 
و از این تصمیم بهره  برداری کند و اجازه ندهد که 
و  دولتی  شرکت  های  توسط   E&P شرکت  های 

خصولتی!  شکل  بگیرند.
مهندس حضرتی ضمناً همکاری شرکت  های 
با شرکت  های خارجی را مغتنم دانست و  ایرانی 
از  بهره  برداری  و  توسعه  اینکه  به  توجه  با  گفت: 
یک میدان حدود 25 سال طول می  کشد و این 
که  خارجی  ای   IOC شرکت  که  معناست  بدان 
برای  توسعه یک میدان نفتی وارد ایران می  شود، 
به مدت 25 سال با شریک ایرانی  اش از آن میدان 
قراردادش مستهلک شود  تا  بهره  برداری می  کند 

دکتر سید احمد طباطبایی: 

اگر پسابرجام در بخش  دولتی و 

به  ویژه در بخش خصوصی، شکل 

بگیرد، پیامدهای آن، ما را قطعاً به 

یکی از قدرت  های بزرگ منطقه 

و فراتر از منطقه تبدیل می  کند، 

به خصوص در بحث  های علمی، 

اقتصاد انرژی و تکنولوژی  های نرم و 

سخت  چون نانو ، سدسازی و... که 

ظرفیت  هایی برای گفتن داریم.

دانش  از  بهره  گیری  برای  خوبی  فرصت  این،  و 
و تجارب شرکت  های خارجی است و از آنجا که 
فرصت برای حضور در پروژه  ها، همیشگی نیست، 
لذا بخش خصوصی باید نهایت تالش خود را برای 
ایجاد شرکت  های E&P بکند و در قراردادهایی که 
در آینده نه  چندان دور و با اجرایی  شدن برجام بسته 

می  شوند، نقش  آفرینی کند.

پیش  نیازهای بهره  گیری از فرصت  های 
پسابرجام

شورای  عضو  طباطبایی،  احمد  سید  دکتر 
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  توسعه  راهبری 
توسعه  و  تحقیق  موسسه  امنای  هیأت  عضو  و 
صنعت احداث و انرژی نیز درخصوص پیامدهای 
اجرای برجام گفت: با پذیرش برجام، وارد مرحله 
تعامل بین  المللی و فضای گفتمانی جدیدی با دنیا 
شده  ایم و بسیاری از ابعاد این عرصه، حتی برای 
ادامه  در  وی  است.  ناشناخته  کشور  برنامه  ریزان 
افزود: در گذشته، بیشتر بر تهدیدها تمرکز می  کردیم 
تا فرصت  ها. من فکر می  کنم که در پسابرجام ما 
وارد فضای جنگ نرم ارتباطی، الگوهای رفتاری، 
ارایه یک فرایند اعتمادسازی و قدرت  نمایی جهانی، 
دموکراسی  سازی، خصوصی  سازی و میدان  دادن به 
مردم برای حضور در صحنه  ها می  شویم که جملگی 
توجه  کردن و فرصت  آفرینی هستند که باید با دقت 
مورد توجه قرار گیرند. به عبارت دیگر، اگر پسابرجام 
به  ویژه در بخش خصوصی،  در بخش  دولتی و 
شکل بگیرد، پیامدهای آن، ما را قطعاً به یکی از 
قدرت  های بزرگ منطقه و فراتر از منطقه تبدیل 
می  کند، به خصوص در بحث های علمی، اقتصاد 
نانو،  نرم و سخت چون  تکنولوژی های  و  انرژی 

سدسازی و... که ظرفیت هایی برای گفتن داریم.
خام  فروشی،  رواج  سپس  طباطبایی  دکتر 
واسطه  گری  و  ارزپروری  و  پول  واردات  گرایی، 
و  تحمیلی  جنگ  از  ناشی  خسارات  ازجمله  را 
پسابرجام  در  که  کرد  ذکر  اقتصادی  تحریم  های 
خصوصی  بخش  و  دولت  چالش  مهمترین  هم 
خواهند بود. وی در ادامه افزود: در پسابرجام، ما 
در فضای رقابتی قرار خواهیم گرفت و در چنین 
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فضایی، همه چیز در قالب استاندارد، با معیارهای 
معین، مسوولیت  پذیری باال و اعتمادسازی بیشتر 
رقابتی  فضای  که  همانقدر  گرفت.  خواهد  شکل 
باعث رشد و توسعه می  شود، آماده  سازی و ایجاد 
ظرفیت های آن هم بسیار سخت خواهد بود. لذا 
بزرگترین چالش ما در دورۀ پسابرجام، ایجاد فضای 
رقابتی برای حضور بسیار موثر و پررنگ فعاالن و 

بازیگران بخش خصوصی است.
دکتر طباطبایی همچنین اظهار داشت که در دوره 
پسابرجام، باید فرهنگ تولید رواج پیدا کند و مبنا قرار 
گیرد و به این منظور، تغییر برخی قوانین ضروری 
است، این بدان معناست که در فضای پسابرجام، با 
قانون کار فعلی نمی  توان تولید را تحرک بخشید. 
همچنین الیحه حفاظت از صنایع که به کارآفرینان و 
صنعت کشور در طول سه دهه گذشته صدمه زیادی 
زده، باید در این دوره لغو و انحصارزدایی شود. امروز 
مدیریت مصرف هم در ایران باید با استانداردهای 
دنیا سازگار و به شدت کنترل شود. وی سپس گفت: 
ضمن کنترل مصرف و بهینه  کردن آن در پسابرجام، 
تولید  رقابت در عرصه  وارد  بیشتر  آمادگی  با  باید 
شویم، رقابتی که جنگ سخت و بحث هسته  ای 
و  ناگشوده  عقده  های  گشودن  و  شعارزدگی  ها  و 
بلکه  ندارد،  جایی  آن  در  سیاسی  کینه  ورزی های 
باید وارد میدان واقعی شد و سرسختانه و با تاکید 
بر ظرفیت  های توسعه و سازندگی، به گسترش همه 
ظرفیت های علمی و صنعتی پرداخت. باید قدرت نرم 
را از طریق اخالق، کار و مسوولیت  پذیری، انسجام 
و کیفیت   بخشی به کارها به رخ دیگران کشید و 
خوشبختانه این هدف در منطقه   خاورمیانه می  تواند به 

سادگی و با جدیت تمام تحقق یلبد. 

بزرگترین چالش ما در دورۀ 

پسابرجام، ایجاد فضای رقابتی برای 

حضور بسیار موثر و پررنگ  فعاالن و 

بازیگران بخش خصوصی است.

توسعه  و  تحقیق  موسسه  امنای  هیأت  عضو 
صنعت احداث و انرژی در این بخش از اظهاراتش، 
مدیریت    محوری و دانایی  محوری را دو ویژگی دورۀ 
پسابرجام دانست و در ادامه با تصریح بر اینکه پیری 
در مدیریت کالن در تمام عرصه  های سیاسی، حزبی، 
اجتماعی و فرهنگی، کاماًل مشهود است، گفت: در 
پسابرجام زمینه خوبی وجود دارد تا از تعارفات کم 
کنیم و فرصت  های بیشتری را در اختیار جوانان قرار 
دهیم و در بهترین شرایط، پیشکسوتان به هدایت و 

ارشادگری جریانات بپردازند.
پیش  نیازهای  درخصوص  همچنین  وی 
اجرایی  شدن  از  ناشی  فرصت  های  از  بهره  گیری 
برجام گفت: در دوره پسابرجام وارد حوزه راهبردهای 
فراشناخت شده  ایم، راهبردهایی که با استانداردهای 
دنیا نمی  جنگند، بلکه سعی می  کنند تا اعتبارسازی 
و ارزش آفرینی و اعتمادسازی کنند و ما باید این 
واقعیت را در همۀ عرصه  های اقتصادی، اجتماعی، 
سیاسی، فرهنگی و امنیتی بپذیریم. ایفاگری نقش 
توسط ایران- به تعبیر هگل- به درازای تاریج جهان 
پسابرجام،  دوره  که  بپذیریم  باید  بنابراین،  است. 
دوره نبرد نرم و دانایی  محور و اعمال قدرت نرم با 
کسانی است که دانش و تجربه بیشتری از ما دارند 
و برای بهره  گیری از فرصت  های این دوره، باید از 
اقداماتی که ما را آسیب  پذیرتر می  کنند، پرهیز کنیم. 
نمی  توانیم بگوییم سرمایه و تکنولوژی خارجی و 
ارتباط با بانک  های دنیا را می  خواهیم، ولی با همان 
رفتارهای قبلی که محدود به عصر قبل از برجام 
آرایش  جدید،  مبارزه  بدهیم.  حیات  ادامه  بوده، 
جدید می  خواهد، سازماندهی قوی  تر و منسجم  تر 
می  خواهد. دوران پسابرجام از هم  اکنون آغاز شده 
و ما باید خودمان را برای نبردی جانانه در زمینی 
واقعی و در میدانی بزرگتر به وسعت جهان آماده 
بیاموزیم و در اهداف  باید قواعد بازی را  سازیم، 
متعالی خودمان راسخ  تر از همیشه باشیم و خودمان 
را آماده ماندن کنیم و شبیخون بال را از ساحت 
اجتماعی فراری دهیم و برای ساختن با گفتگو، 
با ابزار معرفت و حفظ منافع به نرمش قهرمانانه 

برویم. »دو صد گفته، چون نیم کردار نیست.«
نظریات         تبیین  راستای  در  نیز  دانایی  آقای 
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مطرح  شده در مورد شیوه نوین تعامل در عرصه 
بین المللی، به ذکر مثالی در این باره پرداخت و از قول 
ماهاتیر محمد، نخست وزیر اسبق مالزی گفت: همه 
می دانند که آمریکا هیوالی بسیار بزرگ و خطرناکی 
است، اما فرق ما با ایرانی ها در آن است که ما پستان 
این هیوال را گرفته  ایم و از آن تغذیه می  کنیم، ولی 
ایرانی ها شاخ هیوال را گرفته  اند و با آن  زورآزمایی 

می کنند!

و  قبل  پیمانکاران  ماندگار  دغدغه  های 
پس از برجام

احمدعلی  مهندس  میزگرد  از  مرحله  این  در 
پیروزفرد، یکی از مدیران عضو سندیکا نیز برای 
بیان دغدغه  های پیمانکاران صنعت نفت، به نقل 
اتاق  نشست  در  نفت  وزیر  زنگنه،  مهندس  از 
مهندس  گفته  به  داشت:  اظهار  ایران  بازرگانی 
زنگنه، مطالبات پیمانکاران و سازندگان تجهیزات 
صنعت نفت دو نوع است: یکی، مطالبات مستقیم 
از شرکت نفت و یا شرکت گاز است که رقم آنها 
چندان باال نیست و دسته دوم، مطالبات پیمانکاران 
از پیمانکاران دست اول وزارت نفت است و این 
وزارتخانه در اکثر موارد، بیش از 100 درصد پول 
قرارداد را به پیمانکاران پروژه  ها پرداخته است، یعنی 
اکثر پیمانکاران هیچ طلب مستقیمی از وزارت نفت 
ندارند. مهندس زنگنه همچنین اشاره کرده است 
که وزارتخانه متبوع وی فقط 1/8 میلیارد دالر به 
شرکت صدرا پرداخته، ولی این شرکت هیچ کاری 

را تحویل نداده است.
مهندس پیروزفرد در ادامه خاطرنشان ساخت که 
وزیر نفت در نشست مذکور از عدم رعایت قیمت، 
کیفیت و زمان در اجرای پروژه  های این صنعت 
و  کرد  گالیه  داخلی  پیمانکاران  از  برخی  توسط 
اظهار داشت: قیمت آن است که پیمانکار دست 
اول اعالم می  کند، یعنی می  گوید فالن رقم طلب 
دارم و ما هم به او پول می دهیم که به پیمانکاران 
دست دومش بدهد، اما قیمت و مبلغ قرارداد آنها 
مشخص نیست. قرارداد یک فاز پارس جنوبی را با 
خارجی  ها به مبلغ یک میلیارد دالر امضا کردیم، اما 
برای اجرای فاز دیگری به شرکت  های ایرانی تا به 

مهندس احمدعلی پیروزفرد: نباید با 

جوسازی علیه سرمایه  گذاری خارجی، 

مانع ورود شرکت  های خارجی 

بشویم، چون به نفع کشور و صنف 

ماست که آنها سرمایه و تکنولوژی 

خود را بیاورند و پیمانکاران داخلی با 

قراردادهای عادالنه در اجرای پروژه  ها 

با آنها شریک شوند.

حال 3/7 میلیارد دالر پول داده  ایم، ولی هنوز پروژه 
تمام نشده، یعنی کیفیت لحاظ نشده و زمان اجرای 

پروژه هم هشت- نُه سال طول کشیده است.
مهندس پیروزفرد همچنین گفت: وزیر نفت در 
بخش دیگری از سخنانش در نشست اتاق ایران 
گفته است که ما می  خواهیم 60 میلیارد دالر در 
صنعت نفت سرمایه  گذاری کنیم. خوب، این مبلغ را 
از کجا باید تأمین کنیم؟ برخی می  گویند از صندوق 
توسعه ملی بگیریم. مگر صندوق توسعه چقدر منابع 
دارد؟ و چه مقدار از منابع آن می  تواند به صنعت 
نفت، پتروشیمی و غیره اختصاص یابد؟ ما قباًل به 
رقم 60 درصد ساخت داخل تجهیزات دست پیدا 
کردیم و پول سازندگان هم بموقع پرداخت می  شد، 
ولی در دولت قبل، با آنکه بیشتر از دوره قبل از آن 
خرج شد، ولی طلب سازندگان و پیمانکاران پرداخت 

نشد. 
مهندس پیروزفرد سپس قراردادهای IPC را برای 
بخش خصوصی نامناسب دانست و گفت: این نوع 
قراردادها نیازمند داشتن سرمایه  های هنگفت است 
و در کشور ما، به جز شرکت  های خصولتی! هیچیک 
از شرکت  های بخش خصوصی چنین سرمایه  ای 
ندارند. تکنولوژی آن را هم ندارند. به همین دلیل، 
نباید با جوسازی علیه سرمایه  گذاری خارجی، مانع 
ورود شرکت  های خارجی بشویم، چون به نفع کشور 
و صنف ماست که آنها سرمایه و تکنولوژی خود را 
بیاورند و پیمانکاران داخلی با قراردادهای عادالنه 
غیر  در  شوند.  شریک  آنها  با  پروژه  ها  اجرای  در 
اینصورت، اگر پروژه  ها را به شرکت  های خصولتی 
بدهند، کارها می  خوابد و کسی هم قدرت بازخواست 

از آنها را ندارد.

بوروکراسی و فضای پسابرجام
مهندس افشین شباب، عضو کمیته نفت و گاز 
خصوص  در  دیدگاهش  بیان  ضمن  نیز  سندیکا 
بخش  اگرچه  گفت:  پسابرجام  دوران  پیامدهای 
بوروکراسی  از  خوشی  دل  هیچگاه  خصوصی 
دولتی نداشته، ولی نسبت به فضای پس از برجام 
هم چندان خوشبین نیستیم. رویکرد کنونی وزیر 
نفت و همکارانشان، حل مشکالت از طریق ورود 
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قراردادهای  مورد  در  اما  است،  خارجی  سرمایه 
را  آن  که  دارند  وجود  مشکالت  یکسری   IPC

غیرعملی می  کنند. به عنوان مثال، چون در این 
نوع قراردادها، شرکت  های IOC دست باال را دارند، 
لذا قرارداد را به سود خودشان تغییر خواهند داد. وی 
در ادامه افزود: عالوه بر این، با توجه به پایین  بودن 
برای  بخش  این  در  سرمایه  گذاری  نفت،  قیمت 
اگر  و  ندارد  شرکت  های خارجی چندان جذابیتی 
سرمایه  گذاری  برای  محکمی  مقررات  و  قواعد 
خارجی ایجاد شود، بسیاری از آنها زیر بار نمی  روند. 
مهندس شباب همچنین گفت: در وهلۀ اول، ما 
نیازمند سرمایه ایم، در وهلۀ دوم، نیازمند تکنولوژی 
شرکت  های خارجی هستیم و در وهلۀ سوم، باید 
به انتقال تکنولوژی از طریق اجرای پروژه توسط 
این  شرکت  های بخش خصوصی داخلی و رشد 
شرکت  ها فکر می  کنیم، ولی واقعاً این طور نخواهد 
شد و مورد سوم تحقق پیدا نخواهد کرد، یعنی اگر 
پیمانکاران،  تمام  قرارداد،  طرف  خارجی  شرکت 
مهندسان و حتی کارگران ساده پروژه را از خارج 
بیاورد، باز هم ما با آنها قرارداد می  بندیم. به بیان 
دیگر، شرایط فعلی بازار نفت و کشور، ما را ناگزیر 

از انجام آن خواهد کرد.

از  استفاده  برای  شرایط  آماده  سازی 
فرصت  ها 

سپس  سندیکا  گاز  و  نفت  کمیته  عضو  این 
از مشکالت  یکی  را  زیرساخت  های الزم  فقدان 
بانک  ها  بزرگ دوره پسابرجام ذکر کرد و گفت: 
ناگزیر  سوییفت،  شبکه  فعالیت  ازسرگیری  برای 
نتیجه  در  که  شدند  آموزشی  دوره  گذراندن  از 
این شبکه به زودی در کشور فعال نخواهد شد. 
شرکت  های داخلی هم در نتیجۀ شرایط چند سال 
گذشته، بیش از یک دهه عقب افتاده  اند و حال، باید 
آن عقب  ماندگی   را جبران کنند و بعد وارد رقابت 
بسیار شدیدی بشوند که به نظر من، خارج از توان 
بخش خصوصی است. بنابراین، هم بخش دولتی 
باید شرایط استفاده از دوره پسابرجام را آماده کند 
و هم بخش خصوصی باید تالش بیشتری برای 
باالبردن توانمندی  هایش بکند تا در زمان شروع 

مهندس افشین شباب:  هم بخش 

دولتی باید شرایط استفاده از دوره 

پسابرجام را آماده کند و هم بخش 

خصوصی تالش بیشتری برای 

باالبردن توانمندی  هایش بکند تا در 

زمان شروع رقابت، در شرایط بهتری 

باشد.

رقابت، در شرایط بهتری باشد. این مهم، همسویی 
تمام توان مدیریتی کشور را می  طلبد، ولی تحقق 

آن بعید به نظر می  رسد.

واقع گرایی در تحلیل شرایط پسابرجام
در این بخش از میزگرد، آقای دانایی ضمن اشاره 
به اهمیت واقع  گرایی در تحلیل شرایط پسابرجام 
گفت: صاحبنظران عموماً معتقدند که نباید با این 
یاد  باید  بلکه  کرد،  برخورد  ساده  انگارانه  موضوع 
بگیریم که قدری عمیق  تر بشویم. وی افزود: رفع 
تحریم ها در شرایط پسابرجام، معجزه ای نیست که 
همه مشکالت ما را یکجا حل کند، اما فرصت هایی 
را ایجاد می کند برای خروج تدریجی از شرایط 
عقالیی تر  باید  لذا  مشکالت.  کاهش  و  بحرانی 
کارآمدتر  را  اداری  نظام  باید  یعنی  کنیم،  حرکت 
کنیم تا برای استفاده از فرصت  های دوره پسابرجام 

در شرایط بهتری قرار بگیریم.
از  برخی  ذکر  به  سپس  توسعه  مجله  سردبیر 
فرصت  های پسابرجام پرداخت و گفت: یکی از این 
فرصت  ها، امکان افزایش صادرات غیرنفتی است 
که منجر به افزایش درآمد ارزی کشور می  شود، به 
شرط آنکه از این درآمدها استفاده بهینه بشود و آنها 
را صرف واردات کاالهای مصرفی یا مثاًل توزیع 
یارانه  های نقدی نکنیم. فرصت دیگر، امکان جلب 
سرمایه  گذاری خارجی است که حجم آن مطابق 
برخی از اظهارنظرها، تا 400 میلیارد دالر برآورد 
شده است که به  طور خاص می  توان از آن برای 
معادن  و  گردشگری  گاز،  و  نفت  توسعه صنعت 
استفاده کرد و فرصت  های اقتصادی و اجتماعی 
قابل توجهی را برای فعاالن اقتصادی ایجاد کرد. 
فرصت  هایی  از  دیگر  یکی  افزود:  ادامه  در  وی 
که می  تواند ایجاد شود، امکان به پایان رساندن 
فازهای ناتمام پارس جنوبی و اتمام صدها پروژۀ 
نیمه  تمام دیگر است، پروژه هایی که اجرای آنها 
به علت کمبود منابع و ماشین  آالت متوقف شده 
و گریبانگیر اقتصاد ملی شده اند. ما می  توانیم با 
استفاده از منابعی که پس از رفع تحریم ها آزاد 
از  ناشی  ارزی  درآمدهای  افزایش  با  و  می  شوند 
افزایش صادرات نفت خام، این پروژه  ها را به پایان 
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افزایش  آنها، ضمن  از  بهره  برداری  با  و  برسانیم 
منابع  پتروشیمی،  و  گازی  محصوالت  صادرات 
حاصله را صرف سرمایه  گذاری و ایجاد اشتغال و 

افزایش تولید و رشد اقتصادی کنیم.
آقای دانایی در بخش دیگری از سخنانش میزان 
منابع بلوکه  شده ایران در خارج از کشور را به نقل 
از رییس کل بانک مرکزی، معادل 30 میلیارد دالر 
ذکر کرد و افزود: اگر این منابع پس از اجرایی  شدن 
برجام آزاد شوند، فرصت بسیار خوبی خواهد بود 
و  پیمانکاران  به  دولت  بدهی  های  پرداخت  برای 
بخش  اقتصادی  بنگاه  های  توسعه  زمینۀ  ایجاد 
خصوصی و حرکت به سمت مردمی  کردن اقتصاد، 
یعنی کاهش سهم دولت در اقتصاد، چابک  شدن 
دولت و محدودشدن آن به قلمروهای کالسیک 
که در همه دنیا رایج است، یعنی هدایت، حمایت و 
نظارت و نه تصدی گری مستقیم در امور. سردبیر 
فصلنامه توسعه همچنین خاطرنشان ساخت که با 
اجرایی  شدن برجام، فرصت برای خروج از اقتصاد 
تک  پایه و حرکت به سمت متنوع  کردن پایه  های 
اقتصاد و پایدارکردن بنیان  های اقتصادی کشور و 
طبیعتاً متنوع  کردن منابع درآمدی دولت نیز فراهم 

می  شود. 
آقای دانایی سپس در مورد میزان آمادگی بخش 
خصوصی و دولت برای بهره  گیری از فرصت  های 
دوره پسابرجام گفت: به طور کلی، استنباط می  شود 
که بخش خصوصی تماس نزدیک و شایسته ای با 
مسایل پیش رو ندارد و برای ورود به این فضای تازه 
آماده نیست، یعنی طبق عادت گذشته، منفعل است 
و ایده و طرح مستقلی ندارد و منتظر راهگشایی ها 
و راهنمایی های دولت است. دولت هم که فقط به 
کلیات می پردازد و به سردادن شعارهای سیاسی 
و مقطعی اکتفا می  کند، چون بیشتر به دنبال حل 
مشکالت فعلی خودش است و نه فضاسازی برای 

حضور بخش خصوصی در آینده اقتصاد کشور.
میزگرد  در  حاضر  صاحبنظران  از  سپس  وی 
نظریات  میزگرد  از  بخش  این  در  که  خواست 
جایگاه  اعتالی  روش  های  مورد  در  را  خودشان 
بخش خصوصی و حضور محترمانه  تر و آبرومندانه  تر 

در قلمرو اقتصاد بیان کنند. 

بخش دوم
در  خصوصی  بخش  اعتالی  راهکارهای 

پسابرجام
مهندس حضرتی در این بخش از مباحث میزگرد 
در  جهانی  قواعد  با  آشنایی  لزوم  بر  تأکید  ضمن 
مشکل  حاضر،  حال  در  گفت:  بین  المللی  تعامالت 
در  که  است  این  ما  بخش خصوصی  و  دولتمردان 
20 سال گذشته با قواعدی بازی کرده  ایم که در دنیا 
پذیرفته شده نیست و با بسیاری از قواعد دنیا هم آشنا 
نیستیم. لذا اولین اقدام الزم برای بهره  گیری از دوران 
پساتحریم آن است که بپذیریم نمی  توانیم در سطح 
قواعد  باید  بلکه  کنیم،  بازی  قواعد خودمان  با  دنیا 
بین  المللی را بیاموزیم، باید خودمان را با دنیا انطباق 

بدهیم و این قواعد را رعایت کنیم.
وی در ادامه گفت: یکی از ابتدایی  ترین مسایل در 
این رابطه هم موضوع اعتبارسنجی کشور است، یعنی 
نرخ بیمه، نرخ بهره، سقف سرمایه  گذاری و غیره به 
که  نمی  دانم  من  برمی  گردد.  کشورها  اعتبارسنجی 
آیا دولت ایران قدمی در این رابطه برداشته است یا 
خیر؟ در حال حاضر، رتبه اعتباری کشور ما، C است، 
در حالی که در زمان دولت آقای خاتمی، رتبه ایران 
B+ و یا BB بود. لذا ابتدایی  ترین و سریعترین اقدام 

برای اعتالی بخش خصوصی، افزایش رتبه کشور 
در اعتبارسنجی سازمان  های بین  المللی است، زیرا در 
بهترین حالت، رتبه شرکت  های ایرانی نمی  تواند باالتر 

از رتبه کشور در اعتبارسنجی بین  المللی باشد. 
از  دیگری  بخش  در  اپک  مدیره  هیأت  رییس 
سخنانش با بیان اینکه موقعیت کنونی شرکت  های 

 ما نمی توانیم در سطح دنیا با قواعد

 خودمان بازی کنیم، بلکه باید قواعد

 بین المللی را بیاموزیم، باید خودمان

را با دنیا انطباق بدهیم و این قواعد

 را رعایت کنیم.
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اسفبار  شدت  به  خصوصی  بخش  پیمانکاری 
از  بسیاری  رفتن  ازبین  بیم  که  به طوری  است، 
شرکت  های بزرگ و نامدار وجود دارد، گفت: وزارت 
امور اقتصادی و دارایی، به دالیل نادرست، بعضی 
کشور  افتخارآفرینان  جزو  که  را  شرکت  هایی  از 
گرفتار  هستند،  زیربنایی  پروژه  های  اجرای  در 
دیگر  بعضی  و  مالیاتی سنگین کرده  بدهی  های 
هم به علت بدهی  های سنگین به بانک  ها درحال 
زیرپای  افزود:  ادامه  تعطیل  شدن هستند. وی در 
همۀ شرکت  های بزرگ بخش خصوصی پوست 
خربزه است، به طوری که چندی پیش، یکی از 
مقررات غلط  به خاطر  بزرگ  بسیار  شرکت  های 
بگیرد.  کوچک  یک ضمانتنامه  نتوانست  بانکی، 
مطابق یکی از آمارهایی که از یکی از تشکل  های 
یک  رتبه  دارای  شرکت   20 شنیده  ام،  مهندسی 
در دادگاه درخواست اعالم ورشکستگی کرده  اند. 
بنابراین و با توجه به این حقایق فاجعه  بار، نسبت 
به نقش  آفرینی شرکت  های بزرگ بخش خصوصی 
در آینده، بسیار بدبینم و فکر می کنم که در حال 
حاضر، پیمانکاران بخش خصوصی احتیاج به کمک 
مالی دولت، معافیت  های مالیاتی و یا تعویق وصول 
مطالبات مالیاتی دارند تا بتوانند سرپا بمانند و فکر 
نمی  کنم که شرکت  های بخش خصوصی بتوانند 
بهره چندانی از گشایش  های دوره پسابرجام ببرند.  
دشوار  شرایط  تأیید  ضمن  نیز  دانایی  آقای 
اظهار  خصوصی،  بخش  پیمانکاری  شرکت  های 
داشت که شواهد بسیاری وجود دارند مبنی بر آنکه 
چشم  انداز  سند  در  نوشته  شده  شعارهای  علیرغم 
سمت  به  حرکت  مورد  در  توسعه  برنامه  های  و 
خصوصی  سازی، دقیقاً رویکردها در جهت تضعیف 
آنچنانکه  است،  خصوصی  بخش  نابودکردن  و 
بخش خصوصی در حال حاضر، به جایی رسیده که 
حتی حفظ وضع موجود برایش ایده  آل است، چه 

رسد به آنکه بخواهد قدمی به جلو بردارد. 

ضرورت واگذاری امور به جوانان 
مهندس حضرتی در بخش دیگری از سخنانش 
اعتالی جایگاه بخش خصوصی و افزایش کارآیی 
در  جوانان  به  امور  واگذاری  گروی  در  را  دولت 
همه بخش  ها ذکر کرد و گفت: بایستی واقعیت  ها 

بدهیم.  جوان  ها  به  را  عمده  نقش  و  بپذیریم  را 
ما  جامعه  بخش  عقب  افتاده  ترین  و  مسن ترین 
بنگاه های پیمانکاری هستند. اعضای هیأت مدیره 
 60 از  بیش  همگی  هم  پیمانکاری  تشکل  های 
سال سن دارند و حاضر نیستند جای خودشان را به 
جوان ها بدهند، مثاًل صاحبان شرکت  ها حاضر نیستند 
یک جوان 35 ساله را به عنوان مدیر پروژه تعیین 
کنند و کارفرمایان دولتی هم آنها را نمی  پذیرند. در 
بخش دولتی هم وضع به همین منوال است، یعنی 
میانگین سنی مدیران دولتی، بیش از 60 سال است 
و عموماً افرادی با سابقه کار 25 تا 30 سال و بعضًا 
بازنشسته هستند، درحالی که بیشتر سیاستمداران 
و مدیران غربی و اروپایی، جوان هستند. بنابراین، 
اولین اقدامی که ما باید بکنیم و به نفع مملکت هم 
هست، بازنشسته  کردن خودمان و واگذاری کارها به 
جوان  هاست که ذهن راحت  تر و فعال  تری دارند و 
بهتر از ما از عهده انجام کار برمی آیند. قطعاً در آن 

صورت وضع بهتر می  شود. 

هیچ  نشود،  ها درست  زیرساخت  اگر 
چیز عوض نخواهد شد

گفت:  سخنانش  ادامه  در  حضرتی  مهندس 
مطابق تبصره »ج« ماده 3 قانون بودجه، قرار است 
واگذار  خصوصی  بخش  به  نیمه  تمام  طرح  های 
شوند، اما مسأله اینجاست که آیین  نامه اجرایی این 
قانون توسط کسانی نوشته شده که فکر می  کنند 
دولت باید از این طرح  های نیمه  تمام پول دربیاورد 
و این آیین  نامه اصاًل غیرقابل اجراست، درحالی که 
این طرح  ها روی دست دولت مانده اند و حتی اگر 
به طور مجانی به بخش خصوصی واگذار شوند تا 
آنها را تمام کند و به بهره  برداری برساند، باز به 
نفع مملکت است. البته دولت می  تواند از مالکان 
خصوصی طرح  ها تعهد بگیرد که کاربری طرح  ها 

را تغییر ندهند. 
وی در ادامه افرود: ما احتیاج به یک تحول بسیار 
بزرگتر از اینها داریم. من معتقدم که در پسابرجام، 
اینکه  مگر  افتاد،  نخواهد  اتفاق  معجزه  ای  هیچ 
زیرساخت  های استفاده از این شرایط آماده شود. 
یکی از این زیرساخت  ها هم رفع مشکالت سیستم 
بهره،  نرخ  سیستم  ها،  کهنه  بودن  مانند  بانکی، 

 زیر پای همۀ شرکت های بزرگ

بخش خصوصی پوست خربزه است.
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بنگاهداری بانک  ها و غیره است. یک کار ارزشمند 
رییس جمهور قبلی- با وجود آنکه با سیاست  های 
ایشان موافق نبودم- آن بود که جلوی ورود بانک  ها 
به خرید و فروش امالک را گرفت. بنابراین، ما به 
سیستم بانکی قوی و همکاری با بانک  های خارجی 

و مقدم بر این، به اعتبارسنجی کشور نیاز داریم.
در ادامه این میزگرد، محمدحسین دانایی ضمن 
بیان دو نقل قول از مسووالن کشور در خصوص 
مهندس  گفت:  پسابرجام  و  خصوصی  بخش 
خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران می  گوید: ما 
می  خواهیم به رشد اقتصادی هشت درصد برسیم. 
بخش  کمک  با  فقط  هم  هدف  این  به  رسیدن 
خصوصی امکانپذیر است، اما بخش خصوصی ما 
از عدم مدیریت صحیح، شفاف  نبودن فعالیت  های 
مالی و تجاری و برندسازی رنج می  برد و وجود این 
ضعف  های ساختاری در بخش خصوصی موجب 
شده است که ما نتوانیم در بازارهای جهانی و حتی 
بازارهای منطقه  ای محلی از اعراب باشیم. چند روز 
بعد هم آقای علیشیری گفتند: ما برای تحقق رشد 
اقتصادی ساالنه هشت درصد در چارچوب برنامه 
ششم، باید به سمت بخش خصوصی برویم، ساالنه 
100 میلیون دالر سرمایه  گذاری کنیم و مهمتر از 
آن، باید شاخص بهره  وری عوامل تولید در داخل 
کشور را باال ببریم که در آن صورت، نیاز کشور به 

سرمایه خارجی به شدت کاهش پیدا می  کند. 
میزگرد  از  بخش  این  در  نیز  طباطبایی  دکتر 
در  شایسته  ساالری  به  بی  توجهی  از  انتقاد  با 
انتصاب  های دولتی گفت: در کشور ما، اگر کسی 
باشد،  »برش«  باید  یا  کند،  پیشرفت  بخواهد 
ابداعی  عناوین  باره  در  سپس  وی  »عارف«!  یا 
خود چنین توضیح داد: برش به این معنی است 
و  »رانت«  و  »باند«  پشتیبانی  از  باید  انسان  که 

صورت  این  در  چون  باشد،  برخوردار  »شانس« 
و  توفانی  شرایط  مقابل  در  می  توان  که  است 
بحرانی ایستاد و مقاومت کرد، اما کسانی که از این 
حمایت  ها برخوردار نباشند، با تغییر دولت و تغییر 
سیاست  ها، آسیب می  بینند و ناچار سعی می کنند که 
با تملق  گویی از دولت، امتیازاتی بگیرند. »عارف« 
هم به معنای »علم«، »اندیشه«، کمی »رأفت« و 
»فنا« ست، یعنی اگر شما در هر عرصه  ای، مانند 
عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی 
بخواهید حرف بزنید، باید کمی به فنا بروید. وی 
سپس افزود: تا قبل از برجام، این رویه ها متداول 
و جاری بوده، ولی از برجام به بعد باید وارد عرصه 
جدید بشویم و این عیب  ها را برطرف کنیم، زیرا  
ایرانی ها توان آن را دارند که در صحنه رقابت، ژنوم 

مثبت خودشان را روکنند. 
دخالت  مذموم  دانستن  ضمن  طباطبایی  دکتر 
دولت در تمام زمینه  ها گفت: البته جسارت بخش 
خصوصی کم است، چون سیستم دولتی بخش 
هم  علت  همین  به  است.  ترسانده  را  خصوصی 
موج  سازی  نمی  زند،  حرف  خصوصی  بخش 
نمی  کند، وارد بحث نمی  شود و حتی از دردهایش 

هم سخن نمی  گوید.
مورد  در  نیز  پیروزفرد  احمدعلی  مهندس 
به صنعت  بحرانی،  شرایط  از  خروج  راهکارهای 
توریسم اشاره کرد و آن را یکی از منابع درآمدی 
پس از اجرای برجام دانست که دارای پیش  نیازهای 
و  فرودگاها  تعداد  افزایش  مانند  سخت  افزاری، 
هتل  ها و پیش  نیازهای نرم  افزاری، مانند تسهیل 
صدور ویزا و آزادی  های اجتماعی برای گردشگران 
است. وی افزود: اما با توجه به قوانین و مقررات و 
بوروکراسی حاکم بر دستگاه  های دولتی، به نظر 
نمی  رسد که این امر در کوتاه  مدت عملی بشود و به 
همین علت هم هیچکس حاضر به سرمایه  گذاری 

در این زمینه نیست.
عضو کمیته نفت و گاز سندیکا سپس افزایش 
صادرات نفت را یکی از فرصت  های پسابرجام ذکر 
کرد، به شرط آنکه منابع حاصل از فروش نفت به 
درستی مدیریت شود. وی در ادامه در مورد استفاده 
حداکثری از منابع نفتی کشور گفت: الزم نیست که 
نفت را به صورت خام صادر کنیم، بلکه می  توانیم 

اولین اقدامی که ما باید بکنیم 

و به نفع مملکت هم هست،        

بازنشسته کردن خودمان و واگذاری 

کارها به جوان هاست که ذهن 

راحت تر و فعال تری دارند و بهتر از ما 

از عهده انجام کار برمی آیند. قطعاً در 

آن صورت وضع بهتر می شود.
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آن را به محصوالتی با ارزش افزوده زیاد تبدیل 
و بعد آنها را صادر کنیم و به این طریق، کار در 
کشور ایجاد می  شود. وی در ادامه افزود: می  گویند 
اصواًل دولت تاجر خوبی نیست و باید از حوزه تولید 
و تجارت خارج شود و فعالیت  های این حوزه را به 
بخش خصوصی واگذار کند و فقط به سیاستگذاری 

و نظارت اکتفا نماید.
مهندس پیروزفرد همچنین گفت: تا وقتی که 
و  اقتصادی  آزادسازی  نرود،  بین  از  بوروکراسی 
اجتماعی صورت نگیرد و تا وقتی که مطبوعات آزاد 
نباشند تا گزارش تخلفات مسووالن را منتشر کنند، 
حتماً فساد ایجاد می  شود. تمام کشورهایی که از 
پول نفت و یا سایر منابع درآمدی به خوبی استفاده 
می  کنند، دارای مطبوعات آزاد هستند، مطبوعاتی 
که بر فعالیت مسووالن حکومت نظارت دارند و 

کوچکترین تخلفات را افشا می  کنند. 
آقای دانایی سپس به منظور هدایت مباحث به 
سمت راهکارهای ارتقای شرایط بخش خصوصی 
کشور گفت: با توجه به مطالبی که تا به حال مطرح 
شده، به نظر می  رسد که امکانات بالقوه فراوانی در 
حوزه  های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و غیره در 
ایران وجود دارد، اما متأسفانه این امکانات بالفعل 
شایستگی  های  یا  ظرفیت  ها  هنوز  ما  و  نیستند 
آبرومندانه در  برای حضور مثبت و فعال و  اولیه 
شرایط تازه را نداریم. وی در ادامه برای تبیین این 
شرایط، به قول علی دشتی استناد کرد که گفته 
است: اوضاع عمومی ایران به  گونه  ای است که اگر 
بخواهید زندگی خودتان را سروسامان بدهید، باید 
مرتکب خالف شوید و زندگی مردم را نابود کنید 
و اگر بخواهید به فکر زندگی مردم باشید، ناگزیر 

زندگی خودتان تباه می  شود. 

تجمیع سرمایه  های بخش خصوصی
بخش  اعتالی  راهکار  هم  شباب  مهندس 
خصوصی را خواست و اراده دولت برای واگذاری 
امور به بخش خصوصی ذکر کرد و گفت: اگر بخش 
باالتری  جایگاه  دوره  این  در  بخواهد  خصوصی 
داشته باشد، باید جای عده دیگری را بگیرد و آن 
عده هم جایشان را به راحتی به بخش خصوصی 
نخواهند داد. وی در ادامه افزود: یکی از تفاوت  های 

بخش دولتی و بخش خصوصی این است که بخش 
خصوصی باید به طور طبیعی به فکر منافع خود و 
کسب سود بیشتر باشد، ولی بخش دولتی باید به 
فکر منافع ملی و برنامه  های رفاهی نیز باشد. در 
آن صورت، دولت به جای تسهیل شرایط واگذاری 
پروژه  های نیمه  تمام به بخش خصوصی و اتمام و 
به بهره  برداری  رساندن آنها، به فکر پول  درآوردن از 
پروژه  های نیمه  تمام نخواهد بود. به نظر من، تنها 
دو بخش دفاعی و سیاست خارجی باید در اختیار 
دولت باشند. در بخش دولتی، افراد باید به شدت 
عالقمند به کارشان باشند و یا اینکه وطن  پرست 
باشند، ولی اگر بخش دولتی به دنبال کسب سود 

برود، آنوقت این اتفاقات می  افتد. 
قانون  اجرای  عدم  سپس  شباب  مهندس 
بهبود مستمر فضای کسب و کار و رقابت نابرابر 
شرکت  های دولتی و شبه  دولتی با بخش خصوصی 
را نشانه  های عدم تمایل دولت در واگذاری امور به 
بخش خصوصی دانست و گفت: در الیحه برنامه 
ششم توسعه، قرار بود ارگان  های خاصی هم که 
مالیات نمی  دهند، مشمول پرداخت مالیات بشوند، 
و  از الیحه در دولت حذف شد  این بخش  ولی 
قیمت  های  ارایه  با  آنها همچنان  ترتیب،  این  به 
پایین  تر به علت داشتن هزینه  های کمتر، به رقابت 
نابرابر با بخش خصوصی ادامه می  دهند. این وضع 
نشان می  دهد که واقعاً خواست واگذاری امور به 
بخش خصوصی در دولت وجود ندارد، وگرنه چرا 
باید چنین اتفاقاتی بیفتد؟ اما امیدواریم که پرداخت 
مالیات از سوی ارگان  های مذکور برقرار شود، چون 
تا زمانی که دولتمردان واقعاً نخواهند، بعید است که 

بخش خصوصی اعتال پیدا کند.
این عضو کمیته نفت و گاز سندیکا همچنین 
پیشنهاد کرد که بخش خصوصی تمام قدرتش را 
برای انجام دو کار متمرکز کند: اول راهی را پیدا 
کنیم برای تجمیع سرمایه  های خصوصی و هدایت 
آن به سوی افزایش توان رقابت بخش خصوصی با 
بخش دولتی و دوم باالبردن قدرت چانه  زنی بخش 
مقررات  تصویب  و  تدوین  در  دولت  با  خصوصی 
تسهیل  کننده فعالیت این بخش. وی افزود:  البته در 
دولت جدید، بیشتر از قبل در مورد قوانین و مقررات 

از بخش خصوصی نظرخواهی می  شود. 

 جسارت بخش خصوصی کم است،

 چون سیستم دولتی بخش خصوصی

 را ترسانده است. به همین علت

 هم بخش خصوصی حرف نمی زند،

 موج سازی نمی کند، وارد بحث

 نمی شود و حتی از دردهایش هم

سخن نمی گوید.
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دالر است و ممکن است که فردا قیمت نفت به 
80 دالر برسد. به همین دلیل، پیشنهاد می  کنم که 
فعاًل بحث تصویب بودجه متوقف شود تا برنامه-

ای غیرقابل اجرا در دستور کار قرار نگیرد. 

سیر قهقرایی نظام برنامه  ریزی 
از  بخش  این  در  طباطبایی  احمد  سید  دکتر 
توسعه  پیشین  برنامه  های  از  انتقاد  به  اظهاراتش 
و همچنین برنامه ششم پرداخت و گفت: به نظر 
من، در هیچیک از شاخص  های پنج برنامه توسعه 
قبلی، بهبود حاصل نشده، بلکه بر خالف اهداف 
برنامه  های توسعه، رشد حجمی دولت، دوبرابر رشد 
پیدا  افزایش  هم  آن  هزینه  های  و  شده  جمعیت 
کرده است. ضمناً بهره  وری عوامل تولید کمتر شده 
و اهداف ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری محقق 
نشده است. بنابراین، با وجود پیشرفت   در برخی از 
حوزه  ها، در زمینه نظام برنامه  ریزی، سیری قهقرایی 
به  را  متنی  افزود:  ادامه  در  را طی کرده  ایم. وی 
عنوان برنامه می  نویسیم و برنامه دیگری را اجرا 
می  کنیم. گویا اصاًل قرار نیست برنامه  های توسعه 

اجرا بشوند!
توسعه  و  تحقیق  موسسه  امنای  هیأت  عضو 
صنعت احداث و انرژی سپس دخالت وسیع دولت در 
همه امور را بر خالف نظریات رهبر انقالب دانست 
و گفت: امام می  گوید کارهایی را که مردم می  توانند 
انجام بدهند، باید توسط مردم انجام شوند و دولت 
باید کارهایی را انجام بدهد که مردم قادر به انجام آنها 
نیستند، ولی می  بینیم که دولت در چیدن علف  های 
بزرگ  رقیب  و  می  کند!  دخالت  هم  خیابان  کنار 
بخش خصوصی شده است. اینها نشان می  دهند که 

بخش سوم
نقش بخش خصوصی در تدوین برنامه 

ششم توسعه
دانایی، سردبیر  آقای  از میزگرد،  این بخش  در 
فصلنامه توسعه، ضمن بحث در مورد اینکه برنامه 
شرایط  از  بهره  گیری  به  حد  چه  تا  توسعه  ششم 
پسابرجام و اعتالی جایگاه بخش خصوصی کمک 
می  کند، به مرور انتقادی پنج برنامه توسعه پیشین و 
میزان تحقق اهداف آنها پرداخت و گفت: بر اساس 
اسناد و مدارک مندرج در نشریه روند که از انتشارات 
بانک مرکزی است، حداقل در سال 94، فقط 65 
درصد اعتبارات طرح  های عمرانی تأمین شده، ولی 
معلوم نیست که چه مقدار از آن واقعاً تخصیص یافته 
است. از آن طرف، گفته می  شود که 450 هزار میلیارد 
تومان برای اتمام پروژه  های نیمه  تمام الزم است. این 
ارقام، نشانه شکست برنامه    های قبلی و حتی نظام 
برنامه    ریزی کشور است. وی افزود: حال سوال این 
است که از نظر علمی و تئوریک، آیا برنامه ریزی 
برای توسعه کشور و مدیریت این برنامه ها، فقط 
وظیفه دولت  ها و در اختیار دولت هاست و مردم در 
این زمینه فقط پیمانکارند و امربرند؟ یا نه، مردم- اعم 
از تشکل  های صنفی، نهادهای مدنی و احزاب نیز 
می  توانند در ترسیم سرنوشت آینده مملکت سهم 
داشته باشند؟ آیا تاکنون این سهم را برای بخش 
خصوصی قایل شده  ایم که مثاًل یک مهندس یا 
پزشک یا تشکل های بخش خصوصی بتوانند درباره 
بکنند؟ ضررهای  اظهارنظر  خودشان  حرفه  آینده 
ناشی از نادیده  گرفتن مشارکت بخش خصوصی در 
تعیین سرنوشت خود چه بوده است؟ آیا در برنامه 
ششم هم از همین الگو تبعیت شده است؟ و سوال 
آخر این است که بخش خصوصی چگونه می  تواند 
در تدوین برنامه ششم و ریل گذاری برای آینده 
کشور سهیم شود و به سمت واقعی  کردن جایگاه 

خود حرکت کند؟
بیان  ضمن  زمینه  این  در  حضرتی  مهندس 
من  گفت:  مذکور  سوال  درخصوص  دیدگاهش 
معتقدم که در شرایط فعلی، به علت ناروشن  بودن 
قیمت نفت و نحوۀ اجرایی  شدن برجام و غیره، زمان 
مناسبی برای تصویب برنامه ششم توسعه نیست. 
به عنوان مثال، اآلن صحبت از نفت بشکه  ای 25 

در پسابرجام زمینه خوبی وجود دارد 

تا از تعارفات کم کنیم و فرصت های 

بیشتری را در اختیار جوانان قرار 

دهیم و در بهترین شرایط، 

پیشکسوتان به هدایت و ارشادگری 

جریانات  بپردازند.
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تفکرات بنیادین ما در جهت توسعه، یا دچار نوعی 
توهم و دچار ادراک ناشناخته   است، یا اینکه عالمانه 
و آگاهانه خودمان را به بی  خیالی زده  ایم تا فرصت ها 
را از دست بدهیم، یا آن حس همبستگی و هویت 
جمعی و اعتماد عمومی ما ضعیف شده و دیگر به 

اینگونه مسایل فکر نمی کنیم.
برنامه  تدوین  فرایند  مورد  در  طباطبایی  دکتر 
ششم توسعه نیز گفت: به نظر من، برنامه ششم 
در بحث نظام اداری قابل نقد جدی است، توسعه 
منابع انسانی هم مورد توجه جدی قرار نگرفته و 
من به شدت از نظام اداری و تحوالت آن نگرانم. 
وی افزود: یکی از کارشناسان ارشد آمریکایی، در 
سمیناری بعد از ظهور انقالب و در تحلیل انقالب 
اسالمی جمله ای گفته است که ما باید نسبت به آن 
بسیار حساس باشیم. او گفته است: انقالبیون قادر 
نخواهند بود نظامات بوروکراسی خود را سروسامان 
دهند و نظام اداری آنها را به شکست می کشاند. 
را در  بوروکراسی  نظام  من صدای شکسته  شدن 
ابعاد می  شنوم و در یک کالم، ما در طول  همه 
چهار دهه، نظامات را نه  تنها بهبود نداده  ایم، بلکه 
باید صادقانه بگویم، روند بازی بورکراسی قهقهرایی 
و بلکه از نظر بنده، بسیار شکننده، ضدتوسعه و دچار 
هرج و مرج بوده است. لذا توصیه دارم که برنامه   
توسعه محدود شود به دو- سه موضوع که ابعاد 
و  بوروکراسی  کارآمدکردن  مانند  دارند،  جهانی 
توسعه منابع انسانی توانمند، وابستگی کمتر به نفت 
و اولویت  دادن به نظریه پویایی کیهانی، به نحوی 
که همزیستی انسان و محیط زیست و توسعه پایدار 
مورد توجه قرار گیرد. بقیه مسایل را باید رها کنیم تا 
بخش  های تخصصی مرتبط برای آنها برنامه  ریزی 

کنند و دولت فقط به ارایه شاخص  های مورد نیاز 
برای برنامه  ریزی اکتفا کند. 

دکتر طباطبایی سپس با تصریح بر این که در 
برنامه  ریزی  های توسعه باید به تنوع  ها و تکثرها 
توجه شود و در اجرای برنامه  ها، باید به روش  ها و 
ابتکارات مدیریتی بها داده شود، گفت: مجلس نباید 
وارد جزییات نظام برنامه  ریزی بشود، بلکه می  تواند 
سیستم دولتی را از نیمه  دولتی  ها، مثل بانک  ها و 
صنعت نفت که با تولید سروکار دارند، جدا کند و 
سه بخش تعیین کند و در هر سه بخش یکسری 
اصول را مطرح کند و روش اجرای برنامه را به 
نماید.  واگذار  این بخش  ها  کارشناسی  تشخیص 
به این ترتیب، برنامه در حد یک ماده می  شود و 
حداکثر چند تبصره و قابل سنجش و اندازه  گیری. 
آنوقت مجلس هم می  تواند بر عملکرد دولت در 

مورد برنامه توسعه نظارت عالی داشته باشد.  
وی همچنین خاطرنشان ساخت که شرایط کشور 
برای بودجه  ریزی غیرقابل پیش  بینی است و مدیران 
دولت هم از ترس و دلهره محکمه و دادگاه دست به 
ابتکار عمل و خالقیت نمی  زنند. مجموعه این عوامل 
باعث شده اند که تاکنون برعکس اهداف برنامه  های 
توسعه اتفاق بیفتد. افراد جسارت خود را از دست داده 
اند و حرف  های کارشناسی بیشتر شبیه  سازی شده، 
چندالیه و بدون نقش  آفرینی، در دام شعارزدگی عنوان 
می  شود. بگذارید صریحاً بگویم که فضای کشور باید 
از حرف و گفتمان  سازی ظاهری فاصله بگیرد. اجازه 
بدهید صادقانه بگویم که من بارها سخنانی تکراری 
و شعاری را شنیده ام، مثاًل نام بردن از مقامات کشور 
را بارها در یک مصاحبه دو دقیقه  ای شنیده ام، آنقدر 
که نفاق و دورویی  و نامعقولی در آن موج می زند. 
سخن گفتن کارشناسان و مدیران و برنامه ریزان، 
باید مملو از حرمت و آزادگی و جوانمردی و اخالق 
باشد. درست کرداری و راست اندیشی باید در آن 
موج بزند. قهرمانان واقعی باید به فرمان موالیمان 
حضرت علی)ع( بدون لکنت سخن بگویند. همه 
ما باید بیاموزیم که در برابر مردم، مسووالن و به 
خصوص در برابر خودمان، بازیگر صادقی باشیم. 
قطعاً بیش از همه، رهبران و مدیران کشورمان از این 

فضا شاد خواهند شد و بهره خواهند برد.   
در این بخش از مباحث میزگرد، مهندس شباب 
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هم به نقد نظام برنامه  ریزی پرداخت و گفت: به 
توسعه  ششم  برنامه  کلی  سیاست  های  هرحال، 
ابالغ می  شود و دولت هم مجبور است در چارچوب 
آن سیاست  ها، برنامه  ریزی کند. این هم صحیح 
است که برنامه  های توسعه هیچگاه عملیاتی نمی-

شوند، چون برپایه واقعیات نیستند و بیشتر جنبه 
شعاری دارند. شعاردادن کار ساده  ای است، اما اصل 
ماجرا این است که از چه راهی و با استفاده از چه 
روش  هایی می  توان شعارها را عملی کرد. در عمل 
پس از به تحقق نرسیدن اهداف هیچکس به فکر 
آسیب شناسی آن نیست. همه دنیا به دنبال رسیدن 
به اهدافشان و افزایش رفاه عمومی، قدرت کشور 
اجتماعی  و  اقتصادی  سیاسی،  پیشرفت  های  و 
نمی  شوند،  موفق  آنها  ولی همه  غیره هستند،  و 
بلکه کشورهایی که روش  های درست را انتخاب 
می  کنند، به هدفشان می  رسند. بنابراین، هرقدر که 
شعار بدهید و برنامه  ریزی کنید، اگر برنامه  ها را اجرا 

نکنید، موفق نمی  شوید.
مهندس شباب همچنین گفت: در اوایل انقالب 
در مجلس اول یا دولت موقت، بحث مفصلی در 
مورد کاهش سهم بودجه از درآمد حاصل از نفت 
وجود داشت، ولی در آن زمان، کسانی که برای 
تحقق این هدف در 20 سال بعد برنامه دادند، مورد 
نکوهش واقع شدند، درحالیکه همچنان می بینیم 
که پس از گذشت بیش از 30 سال از آن زمان، 
هنوز مشکل وابستگی بودجه به نفت حل نشده و 

چه بسا وضع بدتر هم شده است.  

جمع  بندی مذاکرات
در پایان این نشست، نکات برجسته مباحث و 
دیدگاه  های مطرح  شده توسط آقای دانایی به شرح 

زیر جمع  بندی شد:
و  اقتصادی  شرایط  میزگرد،  این  بحث  های    در 
اجتماعی ایران در دوره پساتحریم به طور نسبی مورد 
بررسی قرار گرفت و پیامدها یا فرصت  هایی را که در 
شرایط جدید برای بخش خصوصی ایجاد می  شوند، 
تشریح کردیم. عالوه بر این، توانایی  ها و ضعف  های 
موجود در ساختار نهاد دولت و نهاد بخش خصوصی را 
بررسی کردیم و مشخص نمودیم که چگونه می  توان 
نقاط ضعف را- چه در بخش دولتی و چه در بخش 
غیردولتی- کاهش داد. سپس موانع سر راه بخش 
خصوصی برای به  دست  آوردن سهم بیشتر در عرصه 
عمومی را مشخص کردیم و به طور خاص عوامل 
بیرونی این بخش، یعنی عوامل فرهنگی، عوامل 
اجتماعی و عوامل سیاسی را که متغیرهای خارج از 
اختیار فعاالن بخش خصوصی هستند، برشمردیم و 
در این رابطه، تقریباً به این اجماع رسیدیم که برای 
بخش خصوصی امکان تغییر و اصالح این متغیرها 
وجود ندارد و برای حل این مشکالت ناگزیر باید در 
سطوح باالتر از بخش خصوصی چاره  اندیشی بشود. 
دیدگاه  ها و عملکردهای الزم برای نظام برنامه  ریزی 
را هم مورد نقد قرار دادیم و در پایان بحث  ها به این 
نتیجه رسیدیم که باید چند توصیه اصولی و راهبردی 

و استراتژیک درمدنظر قرار بگیرد که عبارتند از:
1( کوچک  سازی و چاالک  سازی دولت، با تأکید 
بر جذب نخبگانی که جوان، عالم و ریسک  پذیر 

باشند برای تقویت بدنه دولت.
2( ثبات سیاست  ها، اعم از سیاست  های اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی، به منظور شفاف  شدن زمینه 

برای حضور کارآفرینان بخش خصوصی.
3( برقراری انضباط مالی برای جلوگیری از فساد 

مالی، اداری و اقتصادی.
4( احترام به حق مالکیت، ازجمله حق مالکیت 

فکری و معنوی.
5( ایجاد امنیت، اعم از امنیت قضایی و امنیت 
سیاسی، برای جذب سرمایه و رونق سرمایه  گذاری.

قانونی  نهادهای  ایجاد  و  علمی  نهادسازی   )6
برای حمایت از بخش خصوصی. 

ابتدایی ترین و سریع ترین اقدام 

برای اعتالی جایگاه بخش خصوصی، 

افزایش رتبه کشور در اعتبارسنجی 

سازمان های بین المللی است.
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 مجمع عمومی عادی سال 1395
انجمن صنفی )سندیکای( شرکت های تأسیساتی و صنعتی ایران

انجمن   1395 سال  عادی  مجمع  عمومی 
و  تأسیساتی  شرکت  هاي  )سندیکای(  صنفی 
در  جاری  سال  خرداد  نهم  در  ایران،  صنعتي 
شرایط رکود فعالیت  های صنعت احداث کشور 
برگزار شد، شرایطی که طبق شواهد موجود، در 

سال 95 هم ادامه خواهد داشت. 
کل  اداره  نماینده  حضور  با  اجالس،  این 
سازمان  هاي کارگري و کارفرمایي وزارت تعاون، 

صنفی

کار و رفاه اجتماعي، در سالن اجتماعات سندیکا 
اساسنامه،   10-10 ماده  مطابق  و  شد  برگزار 
پس از حضور بیش از دوسوم اعضای سندیکا، 
اقبالی،  رسمیت جلسه توسط مهندس منوچهر 
دبیر انجمن، اعالم شد و پس از آن، هیأت  رییسه 

به شرح زیر توسط حضار انتخاب شدند:
1- رییس جلسه، مهندس محمد احمدي.

سیدمصطفی  مهندس  جلسه،  نایب  رییس   -2

ذوالفقاری.
3- ناظران جلسه: مهندس سیدیحیی مرتضوی 

و مهندس احسان درخشان.
4- منشی جلسه، دکتر احسان طاهری.

متعاقب استقرار هیأت  رییسه در جایگاه خود، از 
چند تن از اعضای کمیته  های تخصصی به پاس 
تالش و فعالیتشان در طول سال گذشته با اهدای 

لوح، تقدیر بعمل آمد.
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گزارش هیأت مدیره
در اجرای اولین بند دستور کار مجمع عمومی سال 
1395، گزارش هیأت  مدیره توسط مهندس منوچهر  
اقبالی، دبیر انجمن )سندیکا( ارایه شد. وی در ابتدا 
اظهار داشت که هیأت مدیره و بازرسان سندیکا با 
تشکیل 45 جلسه رسمي در سال 94، با تجزیه و 
تحلیل و انجام کارشناسی  های الزم به منظور اجراي 
خط مشي مصوب مجمع عمومی سال گذشته، به 
مسایل اساسی صنفي و نیازهاي مبرم شرکت  هاي 
عضو و فعاالن حرفه پیمانکاري همت ورزیده و در 

این جهت در حد بضاعت تالش نموده است.
مهندس اقبالی در بخش دیگری از گزارش خود، 
ضمن اظهار امیدواری نسبت به همفکری، همکاری 
و تعامل ارزشمند و ضروري اعضا با هیأت مدیره 
براي برون رفت از وضع دشوار و نامطلوب کنوني، 
تصریح کرد که با تالش و همت رییس جمهور و 
دولت یازدهم، در زمینۀ اخذ مطالبات پیمانکاران از 
دولت، توسعه امور پیمانکاری پروژه  های عمرانی و 
ملی، توسعه صادرات و واردات، گشایش L.Cهای 
صادراتی و وارداتی، سرمایه  گذاری و در نتیجه، بهبود 
روابط اقتصادی با سایر کشورها و نهایتاً سازش و 
راه  اندازی  منظور  به  پیمانکاران  با  بانک  ها  آشتی 
برداشته  شدن  درحال  موثری  گام  های  پروژه  ها، 
است.  وی همچنین خاطرنشان ساخت که در نتیجۀ 
تعامالت سازنده با سازمان مدیریت و برنامه  ریزی 
که انتشار ضرایب منطقه  ای جدید توسط سازمان 
مزبور نمونۀ بارزی از آن است و متعاقب رایزنی  های 
انجام  شده، تسهیل و تسریع در نحوه انجام رتبه  بندی 
و تشخیص صالحیت شرکت  ها در برنامه کاری 

سازمان مدیریت و برنامه  ریزی قرار گرفته است.
مشکالت  خود،  گزارش  ادامه  در  انجمن  دبیر 
مربوط به فاینانس پروژه  ها در کشور را موجب عدم 
رکود  ادامه  و  عمرانی  طرح  های  راه  اندازی  امکان 
کشور  خصوصی  بخش  پیمانکاری  فعالیت  های 
دانست و از اعضای سندیکا خواست تا پیشنهادها 

و تجربیات خود را برای رفع این مشکل ارایه کنند.
برگزاری  بر ضرورت  اقبالی همچنین  مهندس 
و عمومی  کمیته  های تخصصی  مستمر جلسات 
سندیکا و بهره  گیری از تجارب مدیران پیشکسوت و 

توانمندی مدیران جوان برای ارایه راه  حل  معضالت  
فراروی صنف تأکید کرد. وی از آغاز فعالیت رسمی 
و مجدد شاخه مدیران جوان در سندیکا  نیز خبر 
داد و اظهار امیدواری کرد که از حضور مستمر این 
جوانان در جلسات کمیته  های سندیکا و نظریات آنها 

در پیشبرد اهداف سندیکا بهره  گیری شود.
دبیر سندیکا در ادامه از راه  اندازی کانال تلگرام 
شرکت  های  عامل  مدیران  از  و  داد  خبر  سندیکا 
عضو درخواست کرد که برای آگاهی از آخرین اخبار، 
اطالعیه  ها و بخشنامه  های مربوط به صنف، با اعالم 
شماره موبایل خود به سندیکا، به عضویت این گروه 

درآیند.

اهم فعالیت  هاي هیأت مدیره 
امسال نیز مانند چند سال اخیر، گزارش مهمترین 
فعالیت  های هیأت مدیره سندیکا در سال 1394 به 
صورت کتبی در اختیار حاضران قرار گرفت. مطابق 
این گزارش، مهمترین اقدامات انجام  یافته عبارت 

بودند از: 
1( تشکیل فدراسیون آب و عضویت مهندس 
سعید منوچهریان، عضو هیأت مدیره و مهندس 
مدیره  هیأت  در  سندیکا،  مدیران  از  حاجی  کریم، 

فدراسیون مذکور.
2(  تشکیل فدراسیون صنعت نفت و عضویت 
مهندس محمدمهدی نصرالهی )خزانه  دار سندیکا( 

در هیأت مدیرۀ این فدراسیون.
اتخاذ  و  جوان  مدیران  شاخه  مجدد  احیای   )3
تصمیم برای حضور نمایندگان آن برای همکاری با 
نمایندگان سندیکا در سازمان  ها و ارگان  های مرتبط، 
حضور در جلسات کمیسیون انتشارات و هیأت مدیره 
و  پیشنهادها  و  راهکارها  ارایه  منظور  به  سندیکا 

دبیر انجمن، مشکالت مربوط به 

فاینانس پروژه ها را موجب عدم امکان 

راه اندازی طرح های عمرانی و ادامه رکود 

فعالیت های پیمانکاری بخش خصوصی 

کشور دانست و از اعضای سندیکا 

خواست تا پیشنهادها و تجربیات خود را 

برای رفع این مشکل ارایه کنند.

مشارکت  دادن اعضای شاخه مدیران جوان در ادارۀ 
امور سندیکا.

4( انتخاب  شدن مهندس محمدمهدی نصرالهی 
به عنوان رییس هیأت مدیره و مهندس مرتضی 
زمانی به عنوان عضو هیأت مدیره موسسه تحقیق 
و توسعه صنعت احداث و مشارکت موثر در برگزاری 
پنجمین کنفرانس صنعت احداث و انرژی، راه اندازی 
سایت جدید مؤسسه در دو بخش فارسی و انگلیسی 
صالحیت  احراز  و  ارزیابی  تفاهم  نامه  امضای  و 
با  تأمین  کنندگان تجهیزات و محصوالت مرتبط 

سازمان بهینه  سازی مصرف انرژی.
5( شرکت در جلسات کمیسیون ماده 76 برای 
بررسی قانون مالیات بر ارزش افزوده که منجر به 
ارسال پیشنهادات به مجلس جهت اصالحات گردید.

نفع  به  پیمان  ها  بیمه  نامه  موضوع  پیگیری   )6
پیمانکاران که منجر به ابالغ بخشنامه 14/9 شد.

7(  پیگیری موضوع حذف مفاصاحساب تأمین 
تسهیل  به  تنها  که  مدارک  لیست  از  اجتماعی 

فرایند آن انجامید.
8( پیگیری موضوع اخذ یا تمدید کارت بازرگانی 

اتاق ایران.
9( معرفی نماینده سندیکا در شورای هماهنگی 

مدیران عامل شرکت های عضو می توانند 

برای آگاهی از آخرین اخبار، اطالعیه ها 

و بخشنامه های مربوط به صنف، با 

اعالم شماره موبایل خود به سندیکا، به 

عضویت کانال تلگرام درآیند.



| توسعه تاسیسات و تجهیزات | شماره 47 | بهار و تابستان 1395صنفی26

تشکل  ها و حضور نمایندگان سندیکا در جلسات نهاد 
تعامل و ارایه راهکارهای مناسب برای حل معضالت 
 L.C معوق، صدور مطالبات  همچون  پیمانکاران 

ریالی و...
10( مشارکت در امر پیگیری برای تصویب طرح 
بازنشستگی کارگران مشاغل سخت که سرانجام از 
طریق کانون عالی کارفرمایان تصویب و ابالغ گردید.

11( حضور اعضای کمیته  های سندیکا )هر ماه 
یکی از کمیته  ها( در جلسات هیأت مدیره و طرح 

مسایل و دغدغه  های آنان در این جلسات.
به  بیمارستانی   EPC پیمانکاران  معرفی   )12
شرکت کره  ای CAELM جهت انجام پروژه  های 

مزبور با مشارکت شرکت  های خارجی.
13( انتخاب مهندس احمدی )رییس هیأت مدیره 
سندیکا( به  عنوان نماینده سندیکا در کمیته  های حل 

اختالف وزارت نفت.
14( رسیدگی به مشکالت و اختالفات اعضا و 
حل و فصل آنها و تصویب عضویت هفت شرکت 

جدید در سندیکا.
فعالیت  های  اهم  گزارش  از  دیگری  بخش  در 
هیأت مدیره در سال 1394 به اقدامات جاری اشاره 

شده بود، اقداماتی مانند: 
1( پیگیری عضویت سندیکا در اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی ایران و انجام اقدامات 
الزم برای اخذ کارت عضویت اعضای هیأت مدیره 
در اتاق ایران و تأکید بر لزوم عضویت شرکت  های 

عضو سندیکا در اتاق ایران.
 15 و   7 ضرایب  کاهش  موضوع  پیگیری   )2
شورایعالی تأمین اجتماعی از طریق اصالح قانون 

مربوطه.
3( پیگیری موضوع مشارکت در تشکیل فدراسیون 
صنعت پس از رسمیت  یافتن عضویت سندیکا در اتاق 

ایران.
4( پیگیری موضوع تشکیل مجمع پیشکسوتان 
سندیکا و تدارک برگزاری گردهمایی  های فصلی 
با حضور شرکت  های عضو کمیته  های تخصصی و 

عمومی سندیکا.
در ادامه این گزارش، به معرفی کمیته  های سندیکا و 
ارایه گزارش اهم فعالیت آنها در سال 94 پرداخته شد.

گزارش خزانه  دار
محمدمهدی  مهندس  نشست،  این  ادامه  در 
نصرالهی، خزانه  دار انجمن)سندیکا( گزارش عملکرد 
بودجه سال 94 را ارایه کرد و حاضران به بحث و 

تبادل نظر در مورد آن پرداختند. 

گزارش بازرسان
گزارش فعالیت بازرسان انجمن در سال 1394 
نیز توسط مهندس منصور پیروی به جلسه مجمع 
این  ابتدای  در  وی  شد.  ارایه   95 سال  عمومي 
گزارش، خاطرنشان ساخت که هیات بازرسان در 
تمامی جلسات هیات مدیره در سال 1394 و نیز 
در بسیاری از جلسات خارج از سندیکا به عنوان 
نماینده سندیکا حضور داشته و ضمن همفکری با 
هیات مدیره، بر نحوه عملکرد آن در حیطه وظایف 
اساسنامه  ای و با دسترسی به اسناد و مدارک مورد نیاز 

تا حد امکان، نظارت داشته است. 

قدرالسهم  تعیین  از  همچنین  پیروی  مهندس 
سندیکا و شرکت همپا از ساختمان سعادت  آباد و 
انجام نقل و انتقاالت نهایی میان طرفین خبر داد. 
مهندس پیروی در ادامه گزارش خود با ابراز تأسف 
از عدم ایفای تعهدات مالی برخی از اعضا عمدتاً به 
علت مشکالت مالی و بعضاً به علت بی توجهی، از 

برگزاری منظم جلسات شاخه مدیران جوان و تالش 
اعضای آن برای مشارکت در فعالیت  ها و کمک به 

پیشبرد اهداف سندیکا قدردانی کرد. 
اظهار  همچنین  بازرسان  هیات  گزارش  در 
امیدواری شد که با عضویت سندیکا در اتاق بازرگانی 
کنفدراسیون  و  برق  نفت،  آب،  فدراسیون  های  و 
صنعت، توان بالقوه بخش خصوصی بالفعل شود و 

رونق اقتصادی را در پی داشته باشد.

مصوبات
پس از ارایه گزارش  های مزبور و بحث و بررسی 
تصویب  به  آرا  به  اتفاق  زیر  موارد  آنها،  باره  در 

مجمع  عمومی رسید:
1( ترازنامه و صورت  های مالی سال 1394 انجمن 

)سندیکا(.
2( میزان ورودیه و حق  عضویت ثابت اعضا در 

سال 1395.
براي  مدیره  هیأت  به  اختیار  تفویض   )3
تعیین  تکلیف شرکت    های تعلیقی، درصورت عدم  اقدام 

الزم از سوی آنها.
درج  به  منظور  اطالعات  روزنامه  تعیین   )4

آگهي  هاي انجمن.

انتخاب هیأت بازرسان
انجمن  عادی  مجمع  عمومی  جلسه  پایان  در 
صنفی )سندیکای( شرکت  هاي تأسیساتی و صنعتي 
ایران در سال 1395، داوطلبان عضویت در هیأت 
بازرسان خود را معرفی کردند و سپس آرای حاضران 
در ظرفی بلورین و شفاف جمع  آوری شد. نتایج آرا 
حاکی از انتخاب آقایان مهندسان: منصور پیروی، 
عنوان  به  صاحب  الزمانی  محمد  و  دوستدار  علی 
بازرس  به عنوان  بازرسان اصلی و احمد سپهرآرا 

علی  البدل بود.

تشکیل فدراسیون صنعت آب و 

فدراسیون صنعت نفت و عضویت 

نمایندگانی از سندیکا در این 

فدراسیون ها، از جمله اقدامات هیأت 

مدیره در سال گذشته می باشد.
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فدراسیون صنعت آب ایران

توسعه تأسیسات و تجهیزات

در شماره قبل، گزارش کوتاهی از جریان تأسیس فدراسیون صنعت آب ایران و برگزاری اجالس اولین مجمع عمومی آن به چاپ رسید. در مجمع عمومی مزبور 
مهندس سعید منوچهریان، عضو هیأت مدیره سندیکای شرکت  های تأسیساتی و صنعتی ایران و نماینده این تشکل در هیأت موسس فدراسیون صنعت آب ایران، به 
عنوان یکی از اعضای اصلی هیأت مدیره این تشکل انتخاب شد. لذا در این شماره به منظور آشنایی بیشتر خوانندگان مجله با این تشکل نوپا، گفتگویی داریم با مهندس 
منوچهریان، دربارۀ مراحل تأسیس، ساختار تشکیالتی، اهداف و ارکان و مسایل و مشکالت فراراه فدراسیون صنعت آب ایران. در ادامه چکیده این گفتگو را می خوانید.

فدراسیون  تأسیس  ضرورت  باب  در 
صنعت آب ایران

تأسیس  ضرورت  درمورد  منوچهریان  مهندس 
فدراسیون صنعت آب ایران و چگونگی انجام این 
ایجاد  ذهنیت  پیش،  سال  حدود سه  از  امرگفت: 
سندیکای صنعت آب ایران به عنوان تشکلی فراگیر 
و متولی صنعت آب کشور، در میان چهار تشکل 
باسابقۀ صنعت احداث، یعنی انجمن شرکت  های 
شرکت  های  انجمن  ایران،  صنعتی  و  تأسیساتی 
ساختمانی، جامعه مهندسان مشاور و انجمن آب 
و فاضالب ایران شکل گرفت. البته از همان ابتدا، 
مخالفت  هایی با تشکیل این سندیکا وجود داشت، 
با این استدالل که فعالیت سندیکاها و انجمن  های 

فوق  الذکر در حوزه صنعت آب وجود دارد و لذا نباید 
یک تشکل موازی با آن در صنعت آب ایجاد شود، 
چون این کار باعث تضعیف و پراکندگی نیروهای 
بخش خصوصی می  شود. این موضوع سپس در 
جلسات متعدد و طوالنی به بحث گذاشته شد و 
باالخره پس از رایزنی  هایی با اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی ایران، ایدۀ تأسیس سندیکای 
صنعت آب به فدراسیون صنعت آب ایران تغییر پیدا 
کرد و سرانجام، در اجرای بند »ک« ماده 5 قانون 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و 
ماده 5 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و 
با موافقت و نظارت اتاق بازرگانی ایران، فدراسیون 
صنعت آب ایران مرکب از تشکل  های صنعت آب 

کشور تأسیس شد و در 17 آذرماه سال 94، به دنبال 
فراخوان اتاق بازرگانی ایران، اولین مجمع عمومی 
و  انجمن  ها  نمایندگان  حضور  با  فدراسیون  این 
سندیکاهای مرتبط با  صنعت آب کشور برگزار شد. 
در این نشست، اساسنامه فدراسیون صنعت آب به 
تصویب رسید و اعضای اصلی و علی  البدل هیأت 
انتخاب شدند و به این  نیز  بازرسان آن  مدیره و 
ترتیب، فدراسیون صنعت آب ایران رسماً فعالیتش 

با تشکیل فدراسیون صنعت آب ایران، 

امکان تجمیع نیروهای کارشناسی، 

تخصصی، فکری و مادی فعاالن صنعت 

آب در بخش خصوصی فراهم شده است.
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را آغاز کرد.  ضمناً این فدراسیون تحت شماره 474 
مورخ 1394/11/11 به ثبت رسیده است.

مزیت  های فدراسیون صنعت آب نسبت 
به سندیکای صنعت آب 

اصواًل  باره گفت:  این  در  منوچهریان  مهندس 
ساختار فدراسیونی  ، فراگیرتر از ساختار سندیکایی 
را  صنف  یک  فعاالن  فقط  سندیکا  یعنی  است، 
دربرمی  گیرد و وظیفه اساسی آن هم دفاع از منافع 
مفهومی  فدراسیون  اما  اعضاست،  همان  صنفی 
فراگیرتر دارد و مجموعه تشکل  های یک صنعت 
چنانکه  باشند،  داشته  عضویت  آن  در  می  توانند 
فدراسیون صنعت آب ایران، متشکل از چهار دسته 
تشکل  های پیمانکاران، مهندسان مشاور، سازندگان 
انجمن های علمی  تولیدکنندگان تجهیزات و  و 
تخصصی مرتبط با صنعت آب و فاضالب است و 
بالغ بر 30 رشته فعالیت در این حوزه را دربرمی  گیرد. 
صنعت  فدراسیون  تشکیل  با  ترتیب،  این  به 
کارشناسی،  نیروهای  تجمیع  امکان  ایران،  آب 
تخصصی، فکری و مادی فعاالن صنعت آب در 
آنها در موقعیتی  و  فراهم شده  بخش خصوصی 
به  مراتب بهتر برای چانه  زنی با دولت بر سر جایگاه 
بخش خصوصی و حضور برای ساماندهی صنعت 

آب کشور قرار گرفته  اند.
وی همچنین خاطرنشان ساخت که فدراسیون 

صنعت آب ایران، چهارمین فدراسیون به  ثبت  رسیده در 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است.

ارکان و اعضای فدراسیون صنعت آب 
ایران 

مهندس منوچهریان ضمن توضیحی درمورد اعضای 
فدراسیون صنعت آب ایران گفت: این فدراسیون دو 
نوع عضو دارد: عضو اصلی و عضو افتخاری. اعضای 
اصلی این فدراسیون، کلیه تشکل  های صنفی، حرفه  ای، 
صنعتی و علمی مرتبط با صنعت آب هستند که به 
صورت رسمی و با کسب مجوز از اتاق بازرگانی ایران 
فعالیت می  کنند و با تصویب هیأت مدیره فدراسیون 
به عضویت پذیرفته می شوند. اما عضویت افتخاری، 
و  حقیقی  اشخاص  به  مدیره،  هیأت  تصویب  با 
حقوقی  ای اعطا می  شود که منشأ خدمات برجسته  ای 

به صنعت آب هستند. 
نیز  آب  فدراسیون صنعت  ارکان  مورد  در  وی 
گفت: ارکان فدراسیون شامل مجمع عمومی، هیأت 
مدیره و بازرسان است. میزان حق رأی تشکل  های 
عضو فدراسیون نیز از مدل وزنی مندرج در فصل 5 

اساسنامه تبعیت می  کند و هر تشکل به نسبت وزن 
اعضایش صاحب کرسی در مجمع عمومی می  شود.

به گفته مهندس منوچهریان، تعداد اعضای اصلی 
و علی  البدل هیأت مدیره فدراسیون 15 نفر است 
که تعداد شش کرسی به پیمانکاران، پنج کرسی 
و  سازندگان  به  کرسی  سه  مشاور،  مهندسان  به 
تولیدکنندگان تجهیزات و یک کرسی هم به انجمن 

علمی تخصصی اختصاص داده شده است.

چشم  انداز و مأموریت  ها
و  چشم  انداز  درمورد  منوچهریان  مهندس 
مأموریت  های فدراسیون صنعت آب ایران گفت: این 
فدراسیون صدای صنعت آب در حوزه سیاست  های 
پی  در  و  است  قانونگذاری  و  صنعتی  اقتصادی، 
تأمین و دسترسی عادالنه همگان به آب سالم و 
کافی با رویکرد توسعه پایدار می  باشد. وی همچنین 
مأموریت  های فدراسیون صنعت آب ایران را به شرح 

زیر برشمرد:
1( بهبود محیط کسب و کار صنعت آب ایران.

2( توسعه کسب و کار صنعت آب ایران.
3( دفاع از حقوق و حمایت از منافع مشترک اعضا.

4( حفظ و ارتقای اعتبار و حیثیت حرفه  ای اعضای 
صنعت آب ایران.

5( تأمین خدمات جذاب برای اعضا و سایر ذینفعان.
6( تولید، جمع  آوری و انتشار اطالعات، دانش و 

مهندس منوچهریان: به علت حاکمیت 

ساختار دولتی در همه حوزه ها، هنوز 

راه درازی برای احقاق حقوق بخش 

خصوصی درپیش داریم.
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فناوری در حوزه صنعت آب.
7( افزایش مشارکت موثر بخش خصوصی صنعت 
سیاستگذاری  و  تصمیم  گیری  فرایندهای  در  آب 

عمومی.
8( ایفای نقش تنظیم  کننده )Regulatory( در 

صنعت آب ایران.
به  دسترسی  از  حمایت  و  پشتیبانی  ارتقا،   )9

بازارهای جدید صنعت آب.
10( توسعه ارتباطات بین  المللی صنعت آب ایران.

مهندس منوچهریان درپاسخ به این سوال که 
فدراسیون چه برنامه  هایی برای دستیابی به اهداف 
و انجام مأموریت  هایش دارد؟ گفت: قبل از برنامه 
عملیاتی، ما به یک برنامه  ریزی جامع احتیاج داریم، 
برنامه  ریزی  ای که جهت  گیری آینده را مشخص 
تصمیم  های  کند،  مشخص  را  اولویت  ها  کند، 
امروز را در پرتو پیامدهای آینده آنها اتخاذ نماید، 
در زمینه  های تحت کنترل سازمان، حداکثر بصیرت 

فدراسیون صنعت آب ایران، در پی 

تأمین و دسترسی عادالنه همگان به آب 

سالم و کافی با رویکرد توسعه پایدار 

می  باشد.

را اعمال کند. وی افزود: در این برنامه ریزي، اهداف 
و خطوط کلي و رسالت هاي فدراسیون در درازمدت 
تعیین مي شود و با دیدی بلند، چارچوب مشخصی 
را براي برنامه ریزي عملیاتي ترسیم مي کند. الزم به 
ذکر است که بر همین اساس، برنامه استراتژیک 
مشاوران  توسط  ایران  آب  صنعت  فدراسیون 

فدراسیون دردست تدوین است.

مشکالت مسیر تأسیس فدراسیون
از مهندس منوچهریان، به عنوان یکی از اعضای 
هیأت مدیره فدراسیون صنعت آب ایران پرسیدیم 
که در مراحل تأسیس این تشکل با چه مسایل و 
مشکالتی روبرو بوده  اید؟ وی در پاسخ به این سوال 
گفت: همانطور که گفتم، در ابتدا، همه تشکل  ها با ایده 
تأسیس سندیکای صنعت آب، مخالف بودند و آن را 
تشکلی موازی با تشکل  های موجود و باعث تضعیف 
آنها ارزیابی می  کردند، اما همۀ آنها با ایجاد یک تشکل 
فراگیر که صدای واحد صنعت آب کشور باشد، موافق 
بودند. بنابراین، پس از بحث  ها و گفتگوها و مطالعات زیاد، 
همۀ تشکل  های مرتبط با تأسیس فدراسیون صنعت آب 

ایران موافقت کردند.
وی در ادامه گفت: یکی از نگرانی  های تشکل  های 

موسس فدراسیون، پرهیز از تکرار تجارب نامطلوب 
تشکل  های فراگیر مشابه بود که گرفتار روزمرگی شده  اند. 
مهندس منوچهریان همچنین گفت: در جریان 
تأسیس فدراسیون که حدود سه سال طول کشید، 
اختالف سلیقه  ها و تفاوت منافع گاهی اوقات باعث 
می  شد که پیشرویمان کند شود، اما به هرحال، با 
همدلی و همراهی موفق شدیم این مشکالت را 
پشت سر بگذاریم و فدراسیون صنعت آب ایران 

سرانجام تأسیس شد.
در پایان، از مهندس منوچهریان پرسیدیم که در 
حال حاضر، فدراسیون با چه مشکالتی بر سر راه 
فعالیتش روبروست؟ وی در پاسخ گفت: اگرچه به 
نظر می  رسد که در چند سال اخیر، زمینه حضور بخش 
تصمیم  سازی ها  و  تصمیم  گیری  ها  در  خصوصی 
مناسب  تر شده، ولی به علت حاکمیت ساختار دولتی 
در همه حوزه  ها، هنوز راه درازی برای احقاق حقوق 
بخش خصوصی درپیش داریم و قطعاً از همین آغاز 
راه، با مقاومت مخالفان افزایش مشارکت بخش 
خصوصی در امور کشور روبرو خواهیم شد، اما دست 
از تالش برنمی داریم و همه تالشمان را برای ادامه 

راه به کار خواهیم گرفت.
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حل اختالف در پیمان؛ موانع و راهکارها

مقدمه 
با انعقاد پیمان، رابطه  ای حقوقی میان کارفرما و 
پیمانکار ایجاد می  شود. این رابطه تا پایان عملیات 
اجرایی پابرجاست و در نتیجه، حقوق و تعهداتی برای 
طرفین ایجاد می  شود که یکی از آنها حل اختالف امور 

ناشی از پیمان است.
گرچه قرارداد و پیمان یک رابطۀ حقوقی بین دو 
شخص است، اما این واقعیت شخصی و خصوصی، 
باید به  گونه  ای تنظیم شود که مخالف قانون نباشد. به 
عبارت دیگر، گرچه بر اساس اصل حاکمیت اراده، دو 
یا چند شخص )اعم از حقیقی یا حقوقی( می توانند 
هر نوع قراردادی را بین خود منعقد کنند، مع  الوصف 
خطوط قرمز این اصل تا جایی است که رابطۀ حقوقی 
آنان، اوالً مغایر قانون و ثانیاً مخالف نظم عمومی و ثالثًا 
مباین اخالق حسنه نباشد. بنابراین، قرارداد و پیمانی که 
با هر یک از سه مقولۀ باال در تعارض باشد، اصوالً یا 
باطل است و یا غیرقابل اجراست. مادۀ 10 قانون مدنی 
هم در بیان اصل حاکمیت اراده و ترسیم محدودۀ آن 
مقرر می  دارد: »قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی 

که آن را منعقد نموده  اند، در صورتی که مخالف صریح 
قانون نباشد، نافذ است.«

از سوی دیگر، پیدایش اختالف در تفسیر یا در 
اجرای مفاد قرارداد امری طبیعی است و چون طبق 
اصل 159 قانون اساسی: »مرجع رسمی تظلمات و 
شکایات دادگستری است« لذا حل اختالف قراردادها 
هم برعهدۀ دادگاه  هاست. بنابراین، هرگاه دو طرف 
قرارداد، در مورد نحوۀ حل اختالف پیمان سکوت کرده 
باشند، براساس اصل فوق  الذکر، مرجع حل اختالف آنها 
دادگاه خواهد بود، لکن چنانچه آنان مرجع حل اختالف 
خویش را در متن قرارداد تعیین کنند، در این صورت، 
باید دقت شود که آیا این امر مغایر قانون هست یا نه؟

در دنیای کنونی و در تمام رژیم  های حقوقی، حل 
اختالف به دو صورت امکانپذیر است: 1( رسمی، 2( 
غیررسمی )خصوصی(. مرجع حل اختالف رسمی، 
همان دادگاه است که در صورت سکوت طرفین، 
وارد دعوا می شود، ولی مرجع حل اختالف غیررسمی 
)خصوصی( ارجاع آن به یک شخص یا نهاد غیررسمی 
)غیردولتی( است که اصطالحاً »داوری« یا »حکمیت« 

نامیده می  شود. حل اختالف از طریق حکمیت )داوری( 
در تمام کشورها از طرف قانونگذار ضمن ترسیم شروط 
و قیودات خاص آن، به رسمیت شناخته شده است. 
کشور ما نیز علی  رغم اعالم صالحیت عام دادگاه  ها 
در حل اختالف طرفین قراردادها در اصل 159 قانون 
اساسی، داوری اشخاص خصوصی نسبت به دعاوی 

طرفین قراردادها را در سایر قوانین پذیرفته است.
تشکیل  قانون  مادۀ 6  طبق  که  این  بر  عالوه 
 :)1373 )مصوب  انقالب  و  عمومی  دادگاه  های 
»طرفین دعوا در صورت توافق، می  توانند برای احقاق 
حق و حل و فصل خصومت، به قاضی تحکیم ]داور[ 
مراجعه نمایند.« اصوالً طبق مادۀ 454 قانون آیین 
دادرسی دادگاه  های عمومی و انقالب )در امور مدنی(: 
»کلیۀ اشخاصی که اهلیت اقامۀ دعوا دارند، می  توانند 
با تراضی یک دیگر، منازعه و اختالف خود را خواه در 
دادگاه  ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در 
هر مرحله  ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند 
نفر ارجاع دهند.« جزییات مربوط به انجام داوری نیز 

در مادۀ 454 تا 501 همان قانون تبیین شده است.

مهندس مهدی مسعودی آشتیانی
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گرچه قرارداد و پیمان، یک رابطۀ حقوقی 

بین دو شخص است، اما این واقعیت 

شخصی و خصوصی، باید به گونه ای 

تنظیم شود که مخالف قانون نباشد.

مکانیزم حل اختالف از طریق داوری در دعاوی 
حقوقی در حال حاضر در جوامع پیشرفته آنچنان مورد 
حمایت قانونگذار و دولت  ها قرار گرفته که با تشکیل 
مؤسسات داوری، حل اختالف از طریق حکمیت، به 
یک صناعت و پیشه و تخصص تبدیل شده و صاحبان 
ِحَرف و بازرگانان و حتی اکثر مردم، حل و فصل 
اختالفات خود از طریق فوق را به مراجعه به دادگاه  ها 
ترجیح می  دهند، زیرا حل اختالف از راه داوری دارای 
چهار مزیت مشخص زیر است: 1( سرعت، 2( دقت، 

3( تخصص، 4( هزینۀ کمتر. 
لزوم رعایت قوانین امری مربوط به آیین دادرسی 
مدنی در دادگاه  ها و تراکم پرونده  های عدیده، باعث 
شده است که مردم رغبت آنچنانی به دادگاه  ها نشان 
ندهند و برای پرهیز از جریان کند و بطئ رسیدگی 
به دعاوی خود، داوری را برای حل اختالفات خود 
برگزینند. از سوی دیگر، به لحاظ تراکم کاری دادگاه  ها، 
قضات دادگاه  ها بعضاً دقت کافی برای جزییات دعاوی 
مردم به کار نمی  بندند و در نتیجه، گاهی- و شاید بتوان 
گفت در بسیاری از موارد- حقوق خواهان  ها ضایع 
می  شود. عالوه بر این، برخی از دعاوی دارای ابعاد 
فنی و تخصصی هستند که اساساً قضات سررشته  ای 
از آن مسایل ندارند و ناچارند که موضوع را از حیث 
بررسی  های فنی و تکنیکی به کارشناسان دادگستری 
احاله دهند. در بسیاری از موارد هم تجمیع اعضای 
هیأت  های کارشناسی با توجه به ضوابط مقرر در قانون 
آیین دادرسی مدنی، یکی از عوامل بازدارندۀ سرعت 
در رسیدگی پرونده  ها می  شود و این نیز مشکلی را بر 

مشکالت پرونده  ها می  افزاید.

پرداخت هزینۀ دادرسی از سوی اصحاب دعوا، به 
ویژه در دعاوی  ای که موضوع اختالف مبلغ کالن 
مالی است نیز از دیگر معضالت حل اختالف از طریق 
دادگاه  هاست. در کشور ما هزینۀ دادرسی مربوط به 
خواسته  های مالی، در مرحلۀ نخستین دو درصد و در 
مرحلۀ تجدیدنظر سه درصد میزان خواسته می  باشد و 
این درصد نیز متأسفانه حّد یقفی ندارد و تا هر مبلغی 
از خواسته را شامل می  شود. این امر از این جهت مورد 
انتقاد حقوقدانان قرار گرفته است که یکی از وظایف 
حکومت با توجه به درآمدهای ناشی از فروش نفت و 
مالیات، حل اختالف میان مردم است، ولی مع  االسف 
موضوع مورد پذیرش واقع نشده و دولت از این راه 
مبالغ هنگفتی را بدست می  آورد، حال آن که خدمات 
ارایه شده در مقابل هزینۀ دادرسی بسیار ناچیز است. 
البته اگرچه هزینۀ دادرسی سرانجام با صدور حکم 
محکومیت، بر عهدۀ محکوم علیه نهاده می  شود، اما 
با وجود این، به نظر نمی  رسد که کسب درآمد گزاف از 

این طریق توسط دولت، عادالنه باشد. 
به هر حال، مزایای فوق موجب شده اند که استفاده 
استقبال اشخاص حقیقی و  فرایند داوری مورد  از 
حقوقی قرار گیرد، اما متأسفانه در کشور ما هنوز تبلیغات 
و اطالع  رسانی الزم در این خصوص انجام نشده و 
بیشتر مردم اطالعی از امکان حل و فصل دعاوی خود 
از طریق داوری ندارند، یا اطالعاتشان در این زمینه 
اندک است و در نگارش شرط داوری در قراردادها به 
طور ناشیانه رفتار می  کنند، به  گونه  ای که گاه وجود خود 

آن شرط، مادۀ نزاع می  شود!
و اما حل اختالف از طریق خصوصی )غیررسمی( 

ریش  سفیدی  مرحلۀ   )1 است:  مرحله  دو  دارای 
 .)Arbitration( داوری  مرحلۀ   )2  ،)Mediation(
مرحلۀ نخست )ریش  سفیدی( فاقد ضمانت اجرایی، 
اما دارای وجوه اخالقی است که از اعتماد طرفین به 
داور مرضی  الطرفین آنها ناشی می  شود. اما مرحلۀ دوم 
)داوری( دارای ضمانت اجرایی قانونی است و قانونگذار 

از تصمیم و رأی دادگاه حمایت می  کند.

حل اختالف در پیمان 
همان طوری که می  دانیم، مادۀ 53 شرایط عمومی 
پیمان، اختصاص به حل اختالف طرفین دارد. اختالف 
نیز یا ناشی از تفسیر بخشنامه  ها و تفسیر مفاد پیمان 
است و یا ناشی از اجرای آن. برای هر مورد از آنها 
است.  پیش  بینی شده  ماده  آن  در  روش  هایی  هم 
از متون  برداشت  های متفاوت طرفین  درخصوص 
بخشنامه  ها، مرجع تفسیر آن را، سازمان برنامه و بودجۀ 
سابق )سازمان مدیریت و برنامه  ریزی( تعیین می  کند 
و در غیر آن مورد، همان روش  های ریش  سفیدی و 

داوری را می  پذیرد.
عمومی  شرایط  مادۀ 53  »الف«  بند  جزء 2  در 
پیمان آمده: »درمورد اختالف نظرهایی که خارج از 
شمول بند 1 است، رسیدگی و اعالم نظر دربارۀ آنها به 
کارشناس یا هیأت کارشناسی منتخب دو طرف واگذار 
شود و دو طرف طبق نظری که از سوی کارشناس 
یا هیأت کارشناسی، در چارچوب پیمان و قوانین و 
مقررات مربوط اعالم می  گردد، عمل کنند.« سپس 
در بیان نتیجۀ این جزء از بند »الف«، بند »ب« مادۀ 
53 مقرر می  دارد: »در صورتی که دو طرف در انتخاب 
کارشناس یا هیأت کارشناسی موضوع بند 2، به توافق 
نرسند، یا نظر اعالم  شده طبق بندهای 1و 2، مورد 
قبول هر یک از دو طرف نباشد، برای حل اختالف، 
طبق بند »ج« ]یعنی داوری[ اقدام می  گردد.« بنابراین، 
چنانچه از طریق ریش  سفیدی موضوع اختالف به 
نتیجه نرسد، به  ناچار باید طبق بند »ج« مادۀ مرقوم 
رفتار شود. بند »ج« مادۀ 53 اشعار می  دارد: »هرگاه 
در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختالف نظر 
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پیش آید، هر یک از طرف  ها می  تواند درخواست ارجاع 
موضوع یا موضوعات مورد اختالف به داوری را به 

رییس سازمان برنامه و بودجه ارایه نماید.«
می  دهد:  ادامه  ماده  همان  »ج«  بند   1 تبصرۀ 
»چنانچه رییس سازمان یادشده با تقاضای مورد اشاره 
موافقت نمود، مرجع حل اختالف شورای عالی فنی 
خواهد بود.« تبصرۀ 2 همان بند نیز بالفاصله مشعر 
است بر این که: »رسیدگی و اعالم نظر شورای عالی 
فنی، در چارچوب پیمان و قوانین مربوط انجام می  شود. 
پس از اعالم نظر شورای یادشده، طرف  ها بر طبق آن 

عمل می  نمایند.«
از مالحظۀ مادۀ 53 شرایط عمومی پیمان نکات زیر 

قابل استحصال است:
1( گرچه رییس سازمان یادشده و شورای عالی 
فنی از مراجع رسمی شناخته می  شوند، ولی با توجه 
به اصل 139 قانون اساسی و مادۀ 457 قانون آیین 
دادرسی دادگاه  های عمومی و انقالب )در امور مدنی( 
اصوالً حل اختالف خارج از دادگاه  ها )چه در مرحلۀ 
ریش  سفیدی و چه در مرحلۀ داوری( در مورد اموال 
عمومی و دولتی غیرقانونی و باطل است، چون مسایل 
مربوط به پیمان مربوط به اموال عمومی و دولتی است، 
پس مادۀ 53 شرایط عمومی پیمان با قانون اساسی و 
قانون آیین دادرسی دادگاه  های عمومی و انقالب )در 

امور مدنی( مغایرت دارد.
2( داوری در قرارداد به دو صورت قابل پیش  بینی 
است: 1( طبق قرارداد جداگانه، 2( به صورت شرط 
ضمن عقد. توضیح اینکه هرگاه طرف  های قرارداد 
در اثر غفلت یا هر عامل دیگری، حل اختالف خود 
به طریق داوری را در قرارداد خود پیش  بینی نکنند، 
می  توانند طی قرارداد دیگری این امر را مورد توافق و 
تراضی قرار دهند. این قرارداد )داوری( که در تکمیل 
قرارداد اصلی است، طبق مادۀ 10 قانون مدنی، جزو 
عقود الزم است و هیچ یک از طرفین نمی  تواند از 
زیر بار تعهدات آن شانه خالی کند. گذاشتن شرط 
داوری در ضمن عقد نیز چون لزوم خود را از عقد 
اصلی کسب می  کند، لذا برای دو طرف الزم  الوفاست. 
بنابراین، چنانچه در قراردادی شرط داوری درج شده 
باشد، یا طی قرارداد جداگانه  ای، طرفین برای انجام آن 

ملتزم باشند، عمل بدان برای آنها گریزناپذیر است.
     با توجه به مراتب فوق، مالحضه می  شود که 

مادۀ 53  شرایط عمومی پیمان، بر خالف اصل لزوم 
قراردادها، اجرای امر داوری را بر پیمانکار و کارفرما 
و  واژۀ »می  تواند«  استعمال  با  و  می  کند  تخییری 
»می  توانند« حل و فصل اختالف از طریق داوری را 
غیرالزم الوفا تلقی می  نماید، مثاًل در بند »الف« مادۀ 
مزبور می  گوید: »هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین 
دو طرف اختالف نظر پیش آید، دو طرف می  توانند 
برای حل سریع آن، قبل از درخواست ارجاع موضوع 
یا موضوعات مورد اختالف به داوری طبق بند »ج« 
بر حسب مورد به روش تعیین  شده در بندهای 1 و 2، 
عمل نماید.« یا در بند »ج« همان ماده آمده: »هرگاه 
در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختالف نظر 
پیش آید، هریک از طرف  ها می  تواند درخواست ارجاع 
موضوع یا موضوعات مورد اختالف به داوری را به 
رییس سازمان برنامه و بودجه ارایه نماید.« همانطور 
که مالحظه می  شود، واژۀ »می  تواند« یا »می  توانند« 
حاکی از تخییر است نه الزام، حتی در تأیید عدم 
الزام  آوربودن شرط داوری پیمان، مدیرکل دفتر امور 
فنی و تدوین معیارهای سازمان یادشده در پاسخ به 
استفسار انجمن شرکت  های ساختمانی، در نامۀ شمارۀ 

اشعار  صراحتاً   1384/8/17 مورخ   513/130/404
داشته که: »مراجعه به شورای عالی فنی برای حل 
اختالف، اجباری نمی  باشد.« بنابراین، این امر نیز یکی 
دیگر از اشکاالت حقوقی شرط داوری است که بدون 

لحاظ مبانی حقوقی در پیمان اشتراط شده است.
3( در تبصرۀ 1 بند »ج« مادۀ 53، علی  رغم این که 
شورای عالی فنی مرجع حل اختالف کارفرما و پیمانکار 
شناخته شده، مع  الوصف، رسیدگی به اختالفات، منوط 
و موکول به موافقت رییس سازمان شده است. این 
قید نیز بر خالف اصل اصاله اللزوم شرط داوری است 
و محدودکردن داوری به موافقت شخص دیگر نیز 
فاقد مبنای حقوقی است، زیرا قانوناً داور پس از قبول 
داوری، مکلف به رسیدگی است و موکول  کردن آن به 

امر دیگر نمی تواند وجاهت قانونی داشته باشد.

موانع و مشکالت داوری پیمان 
با همۀ کاستی  هایی که در باال گفته شد، اکنون حل 
و فصل اختالفات ناشی از پیمان، هم در دادگاه  ها و هم 
در شورای عالی فنی انجام می  شود، اما چگونگی انجام 

آن نیاز به توضیح دارد:
با این که در صورت اندراج شرط داوری در هر 
صالحیت  دادگاه  قانون،  طبق  اصوالً  قراردادی، 
رسیدگی به موضوع را ندارد، اما در اختالفات مربوط 
به مسایل پیمانکاری، در صورت طرح دعوا در دادگاه 
و ایراد هر یک از دو طرف در مورد عدم صالحیت 
دادگاه با وجود شرط داوری، بسیاری از دادگاه  ها با 

حل اختالف از راه داوری دارای چهار 

مزیت مشخص زیر است: 1( سرعت، 

2( دقت، 3( امکان دادرسی تخصصی، 

4( هزینۀ کمتر.
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توجه به تخییری  بودن ارجاع امر به داوری در پیمان، 
خود را صالح به رسیدگی می  دانند، زیرا مطابق قانون 
اساسی، دادگستری و دادگاه، مرجع رسمی تظلمات 
عمومی است. اما این استدالل دادگاه  ها قانوناً صحیح 
نیست، چرا که وجود شرط داوری- ولو اختیاری  بودن 
آن- نمی  تواند مستمسکی برای صالحیت دادگاه باشد. 
به هرحال، به هنگام رسیدگی توسط دادگاه  ها، غالبًا 
)حتی می  توان گفت در همۀ موارد( این گونه پرونده  ها 
برای رسیدگی فنی به کارشناس یا کارشناسان رسمی 
دادگستری ارجاع می  شوند و دادگاه بر اساس نظریۀ 

کارشناسان مبادرت به صدور رأی می  نماید.
اما همانگونه که در مقدمۀ مقاله گفتیم، رسیدگی 
در دادگاه  ها معموالً به لحاظ تراکم کاری دادگاه  ها 
را  به دعاوی  به درازا می  کشد و سرعت رسیدگی 
کند می  نماید. طبعاً این امر خوشایند خواهان پرونده 
که برای احقاق حق خویش تعجیل دارد، نیست، اما 
به هر حال، به رغم طوالنی  شدن جریان رسیدگی، 
موضوع منتهی به رأی دادگاه می  شود، اما در شورای 
عالی فنی وضع به  گونۀ دیگری است. در آنجا طبق 
دستورالعملی که منتشر نشده و کاماًل داخلی است، به 
اختالفات پیمانکاران و کارفرمایان رسیدگی می  کنند، 
اما تا آنجا که نگارنده اطالع دارد، جریان رسیدگی در 
شورای عالی فنی، به  ویژه در مورد مطالبات مبالغ باال، 
بسیار کندتر از دادگاه  هاست، زیرا انبوهی از پرونده  ها در 
شورای عالی فنی انباشته شده اند و این وضع باعث 
ناامیدی پیمانکاران از طرح دعوا در آن شورا شده و 
پیمانکاران رسیدگی دادگاه  ها را به رسیدگی آن شورا 
ترجیح می  دهند. علت این امر هم دو عامل اصلی زیر 

است:
پاسخگوی  شورا،  فعلی  داوری  دستورالعمل   )1
جریان رسیدگی در شورا نیست. نگارنده در سال 1381 
دستورالعملی را به توصیۀ معاونت فنی وقت سازمان 

)جناب آقای مهندس تفضلی( با مطالعات و تحقیقات 
فراوان از منابع داخلی و خارجی تهیه کرده بود، لکن 
آن  متأسفانه  آن،  در  وسیع  تعدیل  های  و  جرح  با 
دستورالعمل به صورت دیگری استحاله شد و با ایجاد 
تغییرات گسترده، نقش رفیع شورای عالی فنی در امر 
داوری را به جای نظارت و اشراف بر حل اختالفات، به 
نقش اجرایی و مباشرتی تنّزل داد، به  گونه  ای که اکنون 
شورای عالی فنی متأسفانه با کثرت پرونده  های بدون 
اصدار رأی مواجه شده است. این است که با کمال 
تأسف پیمانکاران از ارجاع اختالفات خود به شورای 

مذکور ناامید شده  اند.
لحاظ  به  فنی  عالی  شورای  فعلی  اعضای   )2
دارابودن سمت  های باال مانند وزارت و غیره، فرصت 
کافی برای حضور در جلسات شورا را ندارند و درنتیجه، 
رسیدگی به دعاوی ناشی از پیمان که یکی از وظایف 
شوراست، طبیعتاً معطل و بر زمین می  ماند، در صورتی 
که تدوین  کنندگان شرایط عمومی پیمان به  رغم موانع 
قانونی )اعم از قانون اساسی و عادی( درصدد بوده  اند 
که کار پیمانکاران در رسیدگی به اختالفات آنان از 
طریق شورای عالی فنی تسهیل شود، اما در عمل نه 
تنها این تسهیل فراهم نشده، بلکه وضع بدتر هم شده 
است، به  ویژه چنانچه دادگاهی با توجه به صالحیت 
داوری شورای عالی فنی، خود را صالح به رسیدگی 

نیز نداند!

راهکارها 
به نظر می  رسد که با همۀ کاستی  ها در تدوین شرط 
داوری در پیمان و نقایص موجود در جریان رسیدگی 
دادگاه  ها، اگر فرض کنیم که شرط داوری در پیمان 
قانونی است، پس شورای عالی فنی می  تواند به جایگاه 
رفیع و واقعی خود در امر داوری در خصوص اختالفات 
پیمانکاران و کارفرمایان دست یابد، ولی باید اذعان 

داشت که این مهم جز با اصالح ساختار دستورالعمل 
داوری شورا محقق نخواهد شد. به همین منظور 

پیشنهاد می  شود:
1( دستورالعمل داوری شورای عالی فنی، با توجه 
به تجاربی که تاکنون به دست آمده، در اسرع وقت 

اصالح و سپس منتشر شود.
2( اعضای شورای عالی فنی به هیچوجه )مگر در 
موارد بسیار استثنایی و حساس که باید در دستورالعمل 
پیش  بینی شود(، مستقیماً و مباشرتاً وارد حل و فصل 
اختالفات نگردند و این امر را با ایجاد هیأت  های 
رسیدگی بدوی متشکل از کارشناسان زبدۀ وارد به 
مسایل پیمان در رشته  های گوناگون »به طور تمام 
وقت«، به هیأت  های مزبور محول نمایند و اجازه دهند 
که هیأت  ها مبادرت به رسیدگی و تهیۀ پیش  نویس 
رأی نمایند و سپس شورا در نهایت به امضای آرای 
صادر شده توسط کارشناسان و ابالغ آن به طرفین 

اختالف، دست یازد.
3- برای اطمینان از سالمت آرای هیأت  های بدوی، 
شورا می  تواند شعبه یا شعبی را برای تجدیدنظرخواهی 
از آرای بدوی اختصاص دهد. در این صورت، نقش 
شورا عالوه بر این که یک نقش کاماًل نظارتی و 
اشراف بر مسایل پیمانکاری است، اصوالً نوعی تقسیم 
کار مدبرانه برای تسهیل امور داوری خواهد بود. به 
واقع و در مقام قیاس می  توان گفت که نقش شورا 
در این حالت، به مثابه نقش ریاست قوۀ قضاییه یا 
دیوان عالی کشور در نظارت بر دادگاه  هاست که جنبۀ 
نظارتی و هدایتی دارد و از دخالت و درگیری مستقیم 
در ماهیت دعاوی پرهیز خواهد کرد، زیرا همان طوری 
که رییس قوۀ قضاییه یا دیوان عالی کشور قادر نیستند 
که شخصاً به همۀ دعاوی مردم در سراسر کشور 
به تنهایی رسیدگی کنند، بلکه این امر توسط شعب 
مختلف دادگاه  ها انجام می  شود، شورای عالی فنی 
نیز در مقیاسی کوچکتر، نباید مستقیماً وارد رسیدگی 
ماهوی دعاوی پیمانکاران و صدور حکم داوری آنها 
گردد. در غیر این صورت، نتیجه همان خواهد بود که 

در حال حاضر شاهدش هستیم.

شایسته است که دستورالعمل داوری 

شورای عالی فنی، با توجه به تجاربی 

که تاکنون به دست آمده، در اسرع وقت 

اصالح و سپس منتشر شود.
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دیدار نوروزی
اعضای سندیکای شرکت  های تأسیساتی و صنعتی ایران

گزارشی از

مراسم  گذشته،  سال  های  همچون  نیز  امسال 
دیدار نوروزی مدیران شرکت  های عضو سندیکای 
شرکت  هاي تأسیساتی و صنعتي ایران در اردیبهشت 
ساختمان  البی  شد.  برگزار  سندیکا  محل  در  ماه 
سندیکا که با میزهای گرد آراسته به رومیزی  های 
سفید و گلدان  های زیبای گل تزیین شده بود، محل 
مالفات و مرکز تجمع مهمانان بود و در اطراف هر میز 
هم گروهی از اعضا مشغول احوالپرسی و خوش و بش 
و کمی هم گفتگوهای جدی بودند. گفتگوهای جدی 
عموماً درمورد آینده نسبتاً ناروشن حرفه پیمانکاری 
بود. ما هم فرصت را غنیمت شمردیم و از چند تن 
از شرکت  کنندگان در این مراسم سوال کردیم که با 
توجه به شرایط فعلی کشور، وضعیت فضای کسب و 

کار خود را در سال 1395 چگونه پیش  بینی می  کنید؟
مهندس صمد حبیبی پاسدار در جواب به 
این سوال گفت: در بودجه امسال هم اعتبارات عمرانی 
رقم چندان قابل توجهی نیست و لذا برای پیمانکاران 
عمرانی، چشم  انداز روشنی از لحاظ رونق کسب و کار 

نمی  بینم..
فردی  معموالً  آنکه  وجود  با  ادیب  مهندس 
خوشبین است و تمایل به ارایه پیش  بینی مثبت از 
وضعیت حرفه در سال جاری دارد، نمی  تواند وضعیت 
خود و همکارانش را در سال جاری بهتر از سال گذشته 

پیش  بینی   کند. 
دکتر الهی معتقد است که به دلیل وجود موانع 
متعدد بر سر راه ورود سرمایه خارجی به کشور، انتظار 

بهبود کسب و کار پیمانکاران بخش خصوصی وجود 
ندارد. او در این زمینه می  گوید: با توجه به اینکه شرایط 
مانند گذشته نیست که دولت به عنوان کارفرمای 

با توجه به اینکه شرایط مانند گذشته 

نیست که دولت به عنوان کارفرمای 

بزرگ، پروژه  ها را میان پیمانکاران 

تقسیم کند، لذا پیمانکاران بخش 

خصوصی باید به دنبال راهکارهای تأمین 

مالی پروژه  ها باشند و راهی را برای 

جمع  آوری و هدایت نقدینگی جامعه به 

سمت اجرای پروژه  های زیربنایی پیدا 

کنند.
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بزرگ، پروژه  ها را میان پیمانکاران تقسیم کند، لذا 
پیمانکاران بخش خصوصی باید به دنبال راهکارهای 
تأمین مالی پروژه  ها باشند و راهی را برای جمع  آوری 
و هدایت نقدینگی جامعه به سمت اجرای پروژه  های 

زیربنایی پیدا کنند.
از سال 94  بدتر  را  مهندس بقایی سال 95 
پیش  بینی کرد و گفت: در سال  های اخیر، شرکت  های 
به علت مشکالت متعدد، روزبه  روز کوچکتر و  ما 
ضعیف  تر شده  اند و سندیکا هم نقش مناسبی را در 
راهنمایی شرکت  ها و ارایه راهبرد به آنها بازی نکرده 
است. بنابراین، حتی درصورت انجام سرمایه  گذاری 
خارجی در کشور و بهبود اوضاع اقتصادی، باز هم 
شانسی برای رونق فعالیت شرکت  های پیمانکاری 
نگرش مدیران  تغییر  با  ندارد، مگر  کوچک وجود 
شرکت  ها و واگذاری اداره امور به نیروهای جوان و 
ادغام شرکت  های کوچک و ایجاد شرکت  های بزرگ 
و توانمند که توانایی سرمایه گذاری و اجرای پروژه  ها را 
داشته باشند. وی افزود: همه ما اهمیت تغییر نگرش در 
اداره شرکت  ها را درک می  کنیم، ولی حاضر نیستیم به 
آن تن بدهیم و همین وضع باعث می  شود که همه 
مان ازبین برویم، بدان امید که شاید مانند ققنوس، از 
میان خاکسترمان شرکت  های قوی تری ایجاد شوند.

از  پیش  بینی  اش  درمورد  میرزایی  مهندس 
شرایط فعالیت پیمانکاران در سال 95 گفت: فکر 
می  کنم که امسال مشکالت کمتری داشته باشیم، 
البته انتظار معجزه   نداریم، ولی فکر می  کنم که در 
شرایط بهتری نسبت به سال 94 باشیم. وی همچنین 
اظهار امیدواری کرد که اختالف نظر مدیران کشور 

درمورد اجرای برجام به حداقل برسد و راه ورود سرمایه 
اقتصادی و  خارجی به کشور و رونق فعالیت  های 

پیمانکاری هموار شود.
مهندس درخشان، عضو مجمع جوان سندیکا، 
اظهار داشت که در سال 95 اتفاق خاصی در جهت 

رونق فعالیت پیمانکاران بخش خصوصی نخواهد 
افتاد، چون مشکل کمبود نقدینگی دولت ادامه دارد 
و به نظر نمی  رسد که این مشکل در سال 95 هم رفع 
بشود و به تبع آن، مشکل بیکاری پیمانکاران هم ادامه 
پیدا می  کند. وی افزود: البته سرمایه  گذاری خارجی 
می  توانست تا حدودی مشکل کمبود نقدینگی را حل 
کند، ولی آنهم احتیاج به بسترهای مناسب، یعنی تأمین 
امنیت سرمایه و ثبات سیاست  ها دارد که متأسفانه این 

بسترها در کشور ما فراهم نیست.
مهندس امیری  فر درمورد پیش  بینی وضعیت 
پیمانکاران بخش خصوصی در سال 95 گفت: قبل از 
به  ثمررسیدن برجام، مسووالن کشور وعده و وعیدهای 
زیادی برای بهبود اوضاع می  دادند، ولی وقایع پس از 

اجرایی  شدن برجام، افق روشنی را در مقابل فعاالن 
حرفه پیمانکاری قرار نمی  دهد، مگر اینکه ما پیمانکاران 
فکری به حال خودمان بکنیم، یعنی با توجه به اینکه 
دولت پول کافی برای تأمین مالی پروژه    ها ندارد، ما باید 
دور هم جمع شویم و به هم اعتماد کنیم و خودمان 
پروژه تعریف و اجرا کنیم و سرمایه  گذاری خودمان را از 

عواید حاصل از بهره  برداری پروژه برگردانیم.
مهندس حکیم  پور فضای کسب و کار حرفه 
پیمانکاری در سال 95 را مبهم ارزیابی   کرد و ضمن 
ارایه توضیح بیشتری در این زمینه گفت: از ابتدای 
سال جاری، بدون اینکه تغییر مهمی در مملکت ایجاد 
شود، قیمت  ها افزایش پیدا کرده است. همچنین به 
علت وضعیت سیاسی ایجادشده، میزان سرمایه  گذاری 
داخلی رو به کاهش است و به نظر نمی  رسد که 

سرمایه  گذاری خارجی هم صورت گرفته باشد.
مهندس ذوالفقاری نیز که نظر مثبتی نسبت 
به شرایط فعالیت پیمانکاران در سال 95 نداشت، 
گفت: هیچکس به فکر پیمانکارانی که 50- 40 
سال در اقصی نقاط کشور با تحمل مشکالت فراوان 
کار کرده  اند، نیست. هیچکدام از مشکالت عمدۀ 
ما- مثل بیکاری، مطالبات معوق از دولت و رقابت 
نابرابر شرکت  های دولتی و شبه  دولتی با پیمانکاران 
بخش خصوصی در مناقصات- هنوز حل نشده. این 
مشکالت باعث ورشکستگی ما شده و به نظر می  رسد 

که این وضعیت در سال 95 هم ادامه پیدا کند. 
مهندس شریفی که از دست  اندرکاران صنعت 
ساخت تجهیزات است، معتقد بود که مجادالت و 
کشمکش  های سیاسی دولتمردان، پیش  بینی شرایط 
فعالیت بخش خصوصی در سال 95 را دشوار می  سازد 
به سمت  بیشتری  احتیاط  با  باعث می  شود که  و 

گسترش فعالیت  هایشان حرکت کنند.
مهندس راهبی در پاسخ به سوال ما گفت: به 
نظر من هم پیش  بینی شرایط فعالیت  های پیمانکاری 
در سال 95 دشوار است، ولی بعضی مولفه های مثبت 
دیده می  شوند که ممکن است باعث ایجاد شرایط 
بهتری برای فعالیت حرفه پیمانکاری باشند. یکی از 
این مولفه  ها، درخواست دولت در بودجه سال 95 برای 
اخذ مجوز فاینانس برای اتمام بخش نسبتاً بزرگی از 
کارهای نیمه  تمام است. مولفۀ مثبت دیگر هم کاهش 

حتی درصورت انجام سرمایه گذاری 

خارجی در کشور و بهبود اوضاع 

اقتصادی، باز هم شانسی برای رونق 

فعالیت شرکت های پیمانکاری کوچک 

وجود ندارد، مگر با تغییر نگرش مدیران 

شرکت  ها و واگذاری اداره امور به 

نیروهای جوان.
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در شش ماهۀ دوم سال 95 شرایط تاحدودی مساعدتر 
شود. وی همچنین گفت: اقتصاد کشور شدیداً وابسته 
به صنعت ساختمان است و اگر صنعت ساختمان رونق 
بگیرد، می  توان به رونق اقتصاد کشور هم امیدوار بود.    
مهندس فریدنی نیز درمورد چشم  انداز فعالیت 
حرفه پیمانکاری بخش خصوصی در سال 95 گفت: 
تا پایان سال قبل، نسبت به بهبود اوضاع و رونق 
اقتصادی کشور در سال 95 خیلی خوشبین بودم، 
ولی روند وقایع نشان می  دهد که اقتصاد کشور هنوز 
با چالش  های زیادی برای طی مسیر رونق روبروست. 
وی تأمین مالی پروژه  ها توسط بخش خصوصی را 
راهکاری برای حل مشکل پروژه  های نیمه  تمام و حل 
معضل پیمانکاری بخش خصوصی کشور می  داند و 
معتقد است که الزمۀ آن، توان مالی بخش خصوصی 
و ایجاد شرایط اطمینان  بخش برای سرمایه  گذاران 

است.

تعداد یارانه  بگیران است که به افزایش منابع دولت 
کمک می  کند. 

دکتر چهاربخش، دستیار دبیر سندیکا، چشم  انداز 
کاهش  به  مشروط  را  خصوصی  بخش  فعالیت 
تنش  های سیاسی در کشور دانست و تأکید کرد که 
افزایش تنش  ها، تضعیف دولت یازدهم و کاهش اعتبار 
آن در عرصه بین  المللی را به همراه خواهد داشت. وی 
همچنین خاطرنشان ساخت که درصورت ایجاد تفاهم 
بیشتر میان مسووالن کشور، امکان استفاده از فرصت 

ناشی از اجرای برجام فراهم می  شود.
 مهندس خاکی شرایط آغاز سال 95 را بهتر 
از سال  های قبل دانست و خاطرنشان ساخت که 
درصورت اجرای کامل برجام، اوضاع اقتصادی کشور 
بهبود می  یابد و به تبع آن، وضع پروژه  ها بهتر خواهد 

شد. 
مهندس رسولی اظهارنظر درمورد چشم  انداز 
فعالیت پیمانکاران در سال 95 را دشوار خواند و گفت: 
هنوز نشانه  های بهبود اوضاع دیده نمی  شود و بعضی  ها 
هم سال 95 را توأم با رکود ارزیابی می  کنند. به عنوان 
مثال، همکاری بانک  های بین  المللی با بانک  های 
ایرانی به دالیلی مانند مطالبات معوق بانک  های ایران 
دچار مشکل است، چون مطابق مقررات بین  المللی، 
بانکی که 15 درصد مطالبات معوقه دارد، قابل اعتماد 

نیست. بنابراین، به دالیل متعدد، به نظر نمی  رسد که 
حداقل در نیمه اول سال 95، شاهد رونق فعالیت  های 

پیمانکاری باشیم. 
مهندس پرویز تیوای در پاسخ به سوال ما 
درمورد پیش  بینی شرایط فعاالن صنعت احداث در 
سال 95 گفت: چرا باید فکر کنیم که سال 95 با 
سال قبل از آن تفاوت دارد؟ باید عوامل و شواهدی 
برای تغییر یک وضعیت وجود داشته باشند، در حالی 
که در حال حاضر، عاملی برای تغییر وجود ندارد. وی 
همچنین خاطرنشان ساخت که بهبود شرایط فعالیت 
حرفه پیمانکاری، مستلزم سرمایه  گذاری، رشد اقتصادی 
و تفکر مبتنی بر برنامه  ریزی برای رشد و توسعه است 
و هیچیک از این  ها را فعاًل نمی  بینم. تفکر و برنامه  ای 
برای رشد و توسعه وجود ندارد و طبیعتاً سرمایه  گذاری 
نخواهد شد. بعد هم خیلی از این مسایل در سال  های 
اخیر کاماًل سیاسی شده و اگر بخواهیم بیشتر وارد این 
بحث بشویم، به ناچار به مسایل سیاسی کشیده می-

شود، درحالی که در سایر جاهای دنیا، اقتصاد ارتباط 
چندانی به سیاست ندارد، ولی در کشور ما همه چیز به 

سیاست ارتباط دارد. 
مهندس همایون ابراهیمی هم امیدی به 
بهبود شرایط فعالیت بخش خصوصی در شش ماه 
اول سال 95 ندارد، اما فکر می  کند که ممکن است 

وقایع پس از اجرایی  شدن برجام، 

افق روشنی را در مقابل فعاالن حرفه 

پیمانکاری قرار نمی  دهد، مگر اینکه ما 

پیمانکاران فکری به حال خودمان بکنیم.
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گزارش برگزاری همایش
در ابتدای این مراسم، مهندس غالمحسین حمزه  
مصطفوي، رییس امور نظام فني و اجرایي سازمان 
مدیریت و برنامه ریزي کشور طی سخنانی، سابقۀ 
تأسیس شرکت  های مهندسی در ایران را اوایل قرن 
حاضر و سابقۀ پایه  گذاری نظام فنی و اجرایی را از سال 

1352 به بعد ذکر کرد. 
رییس امور نظام فنی و اجرایی در بخش دیگری 
شورای  میان  توافقنامه  امضای  سخنانش،  از 
هماهنگی تشکل  های مهندسی، صنفی، حرفه  ای 
و سازمان مدیریت و برنامه  ریزی و تأسیس نهاد 
مهندسی  حوزه  در  بزرگ  رویدادی  را  تعامل 
کشور دانست که به رشد و شکوفایی شرکت  ها   

و تشکل  های مهندسی شتاب قابل  توجهی بخشیده 
و در عین حال، به واسطه تغییر مدیریت  ها و طبعًا 
عملکرد  مقاطع،  برخی  در  گوناگون  نگرش  های 

چشمگیری نداشته است. 
مهندس مصطفوی سپس در مورد نحوۀ انتخاب 
پیشکسوتان صنعت احداث در نظام فني و اجرایي 
کشور خاطرنشان ساخت که شرکت  های پیمانکاری 
فعال با سابقۀ بیش از 60 سال و شرکت  های مهندسان 
مشاور با سابقۀ 55 سال، توسط یک کمیتۀ کاری با 
حضور نمایندگان شورای هماهنگی تشکل  ها مورد 
بررسی و انتخاب قرار گرفتند تا به صورت سمبلیک 
از آنها قدردانی شود. وی سپس متذکر شد که تعدادی 
از شرکت  های جوانتر و موفق نیز توسط کمیتۀ کاری 

همایش تقدیر از پیشکسوتان صنعت احداث در نظام فني و اجرایي کشور
سازمان مدیریت و برنامه  ریزی برگزار کرد:

در اسفند ماه سال گذشته، همایش تقدیر از پیشکسوتان صنعت احداث در نظام فني و اجرایي کشور، با حضور مهندس غالمرضا شافعي، معاون فني و توسعه امور 
زیربنایي سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور و با شرکت جمعي از دست اندرکاران این حوزه در محل این سازمان برگزار شد.

مذکور انتخاب شدند تا در این مراسم از آنها تقدیر شود.
الزم به ذکر است که در پایان سخنان مهندس 
مصطفوی، دو پیشنهاد توسط حاضران در نشست 
جهت قرائت به ایشان ارایه شد: 1( ایجاد کمیته دایمی 
در نهاد تعامل به منظور برنامه  ریزی برای انتخاب 
برترین  های عرصه سازندگی کشور در سال  های آتی. 

2( تدوین تاریخ شفاهی مهندسی نوین ایران.
عالوه بر این، مهندس مصطفوی بنا به درخواست 
آقای نعمت  اللهی، رییس امور حقوقی سازمان مدیریت 
به  رسیدگی  هیأت  که  کرد  اعالم  برنامه  ریزی،  و 
شکایات، موضوع مواد 7 و 8 قانون برگزاری مناقصات 
به ریاست وی تشکیل شده و جلسات آن از یک سال 

قبل درحال برگزاری است.
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صنعت  شرکت  های  ماندگاری  الزامات 
احداث

مهندس محمدرضا انصاری، رییس هیأت اجرایی 
صنفی،  مهندسی،  تشکل  های  هماهنگی  شورای 
حرفه  ای کشور نیز طی سخنانی ضمن قدردانی از 
توجه سازمان مدیریت و برنامه  ریزی برای تقدیر از 
احداث  ماندگار صنعت  و  پیشکسوت  شرکت  های 
شرکت  های  ماندگاری  موانع  به  همایش،  این  در 
صنعت احداث و الزامات رفع آنها اشاره کرد و گفت: 
شرکت ماندگار، شرکتی است که بیش از طول عمر 
بنیانگذارش زنده بماند. وی افزود: یکی از خسارات 
سنگین اقتصاد کشور در حوزۀ صنعت احداث، آن است 
که همیشه اکثر شرکت  های داخلی، یک  نسلی بوده  اند. 
به عبارت دیگر، در کشور ما، شرکتی که با عمری از 
کار و زحمات بسیار در قالب گذاشته می  شود و بعد با 
جذب نیروهایی فعالیت می  کند، یک سرمایه سازمانی 

است که با بازنشسته  شدن و یا فوت بنیانگذار آن، ازبین 
می  رود. لذا باید توجه داشت که این سرمایه سازمانی 

حفظ شود، ولو آن که مالکیت آن تغییر کند.
وی سپس تفکیک مالکیت از مدیریت را موجب 
شکل    گیری استعدادها در مدیریت شرکت  ها و گام 
بزرگی در جهت توسعه کشور ارزیابی کرد و گفت: باید 

تدابیری اتخاذ شود که شرکت  ها ماندگار شوند.

شرایط صدور خدمات فنی و مهندسی را 
تسهیل کنید

مهندس انصاری در فراز دیگری از سخنانش با 
اشاره به اهمیت بخش ساختمان و صدور خدمات 
فنی و مهندسی در خروج از رکود اقتصادی کشور، 
به عمده  ترین معضالت این بخش پرداخت و اظهار 
درصد صادرات  تحریم  ها، 80  علت  به  که  داشت 
خدمات فنی و مهندسی کشور محدود به کشور عراق 

مهندس مصطفوی در مورد نحوۀ انتخاب 

پیشکسوتان صنعت احداث در نظام فني 

و اجرایي کشور خاطرنشان ساخت که 

شرکت های پیمانکاری فعال با سابقۀ بیش 

از 60 سال و شرکت های مهندسان مشاور 

با سابقۀ 55 سال، توسط یک کمیتۀ کاری با 

حضور نمایندگان شورای هماهنگی تشکل ها 

مورد بررسی و انتخاب قرار گرفتند تا به 

صورت سمبلیک از آنها قدردانی شود.

شد و پروژه  های این کشور هم به علت مشکالت 
سیاسی و اقتصادی متوقف ماند و 38 شرکت ایرانی در 
50 پروژه عراق گرفتار شدند. وی در ادامه ضمن تشکر 
از دولت و بانک مرکزی برای اختصاص 200 میلیون 
دالر به منظور وام  دادن به این شرکت  ها و خروج آنها از 

ورطه پروژه های عراق، حذف جایزه صادراتی را یکی 
دیگر از موانع صدور خدمات فنی و مهندسی ذکر کرد 
و گفت: تصویب جایزه صادراتی در سال 1381، رشد 
12 درصدی صدور خدمات فنی و مهندسی را به رشد 
45 درصدی تبدیل کرد، اما این مشوق در سال 1388 
حذف شد و به این ترتیب، میزان صدور خدمات فنی 
و مهندسی کشور به کمتر از یک میلیارد دالر در سال 
رسیده است، درحالی که ظرفیت کشور در این حوزه، 

25 میلیارد دالر در سال است. 
مهندس انصاری سپس کارنامه فعالیت مهندسان 
ایرانی در خارج از کشور را عالی توصیف کرد و با 
بیان اینکه تاکنون 640 ضمانتنامه برای شرکت  های 
صادرکنندۀ خدمات فنی و مهندسی صادر شده و از 
این تعداد، فقط یک ضمانتنامه ضبط شده و پیمانکاران 
و مهندسان کشور، جوایز متعددی را از روسای جمهور 
کشورهای محل اجرای پروژه  شان دریافت کرده  اند، 
خواستار برقراری مجدد جایزه صادراتی و تسهیل شرایط 
برای رشد صدور خدمات فنی و مهندسی و بهره  گیری 

بیشتر از ظرفیت  های کشور در این حوزه شد. 

آماده  سازی شرایط حضور بخش خصوصی 
در سرمایه  گذاری 

شورای  اجرایی  هیأت  دبیر  مسگرپور،  مهندس 
هماهنگی تشکل  های مهندسی، صنفی، حرفه  ای 
کشور نیز طی سخنانی در این همایش، از نیروی 
انسانی کارآمد و داشتن مرز مشترک با 15 کشور به 
عنوان مزیت  های نسبی کشور در جذب سرمایه  گذاری 
خارجی یاد کرد و متذکر شد که الزمۀ استفاده از 
مزیت  های کشور در پسابرجام، وجود قوانین و مقررات 
تسهیل  کنندۀ جذب سرمایه  گذاری خارجی و هماهنگی 

با قوانین و مقررات جهانی است.
اخیر،  در سال  های  اظهار داشت که  وی سپس 
دولت قصد دارد به جای سرمایه  گذاری در امر توسعه، 
بنابراین،  و  بپردازد  زمینه  این  در  سیاستگذاری  به 
سرمایه  گذاری به بخش خصوصی واگذار می  شود 
و بخش خصوصی باید آمادگی برعهده  گرفتن این 
وظیفه جدید را داشته باشد و به تبع آن، از دولت انتظار 
داریم که زمینه  های الزم را برای این تغییر فراهم 
کند تا بخش خصوصی بتواند با تشکیل شرکت  های 

مهندس محمدرضا انصاری: شرکت 

ماندگار، شرکتی است که بیش از طول 

عمر بنیانگذارش زنده بماند.
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ششم و الیحه بودجه سال 95 را مطالعه کنند. 
فعالیت درخور تحسین یک شرکت عضو 

سندیکا
الزم به ذکر است که در پایان این همایش، از 11 
شرکت پیمانکار و مشاور پیشکسوت و پنج شرکت 
دارای فعالیت درخور تحسین صنعت احداث با اهداي 
شرکت  ها،  این  از  یکی  شد.  قدرداني  یادمان،  لوح 
شرکت مهندسی جروند به مدیریت مهندس میرصمد 
حبیبی پاسدار با 36 سال سابقه فعالیت درخور تحسین 
و  تأسیساتی  شرکت  های  سندیکای  در  که  است 
صنعتی ایران عضویت دارد. مجله توسعه تأسیسات 
و تجهیزات این موفقیت را به ایشان تبریک می  گوید.

سرمایه  گذار، شرکت  - پروژه  ها، جذب سرمایه از داخل 
و خارج از کشور، جذب سرمایه از مردم و فروش اوراق 
مشارکت، به سرمایه  گذاری در توسعه زیربناها بپردازد.

شورای  آمادگی  همچنین  مسگرپور  مهندس 
هماهنگی تشکل  ها برای همکاری با سازمان مدیریت 
فیدیک،  تیپ  قراردادهای  زمینه  در  برنامه  ریزی  و 
کار،  و  کسب  فضای  بهبود  آیین  نامه  های  تدوین 
تدوین سیاست  های مربوط به سرمایه  گذاری بخش 
خصوصی، تهیه قراردادهای گروهی و سایر زمینه-

های مرتبط را اعالم کرد. 

حمایت از ماندگاری شرکت  ها
مهندس غالمرضا شافعي، معاون فني و توسعه 
امور زیربنایي سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور نیز 
طی سخنانی در این همایش، یکي از رموز پیشرفت 
کشورهاي صنعتي و پیشرو را، نهادینه  کردن و عمر 
طوالنی شرکت هاي حوزه پیمانکاری و مشاوره صنعت 
و معدن و کشاورزي دانست و یادآور شد که اگرچه در 
کشور ما از قرن  ها و شاید هزاران سال قبل، صنعت 

مهندس مسگرپور متذکر شد که 

الزمۀ استفاده از مزیت های کشور 

در پسابرجام، وجود قوانین و مقررات 

تسهیل کنندۀ جذب سرمایه گذاری 

خارجی و هماهنگی با قوانین و مقررات 

جهانی است.

مهندسی وجود داشته، ولی هیچگاه به ایجاد بنگاه  های 
است. وی سپس خاطرنشان  نشده  منجر  ماندگار 
ساخت که تقدیر از پیشکسوتان صنعت احداث در این 
همایش، در راستای اعتقاد به حمایت از تداوم فعالیت 

شرکت  های مهندسی صورت می  گیرد.
معاون فني و توسعه امور زیربنایي سازمان مدیریت و 
برنامه ریزي همچنین با تأکید بر توجه جدی   به کیفیت 
و امر نظارت در اجرای پروژه  ها اظهار داشت که باید 
کسانی به عنوان ناظر انتخاب شوند که دارای استقالل 
رأی باشند و همه عوامل پروژه هم استقالل ناظر را 
بپذیرند. وی در ادامه با اشاره به تدوین شرایط احراز 
صالحیت مجریان در سال گذشته و ارسال آن به 
دستگاه  های اجرایی، اظهار امیدواری کرد که ضوابط 
و  گیرد  قرار  مربوطه  توجه مسووالن  مورد  مذکور 
طرح  ها  اجرای  برای  صالحیت  صاحب  مجریان 

انتخاب شوند.

فرصت   استفاده بخش خصوصی از منابع 
صندوق توسعه ملی 

مهندس شافعی در بخش دیگری از سخنانش 
با اشاره به محدودیت   منابع مالی دولت برای اجرای 
از  داخلی  منابع  جذب  لزوم  بر  ناتمام،  پروژه  های 
طریق پیمانکاران و مشاوران تأکید کرد. وی سپس 
درخصوص استفاده از منابع صندوق توسعه تصریح 
کرد: تاکنون 20 درصد از عایدات حاصل از فروش 
نفت و گاز در صندوق توسعه ملي ذخیره مي شد، اما 

مطابق پیش  بینی برنامه ششم توسعه، این میزان به 
30 درصد خواهد رسید که البته در سال 95، به علت 
محدودیت منابع، همان 20 درصد به صندوق توسعه 
ملی واریز می  شود، ولی از آن پس، همان 30 درصد 
واریز می  شود و عالوه بر آن، هرسال دو واحد درصد به 

این عدد اضافه خواهد شد. 
مهندس شافعی همچنین از فعاالن بخش خصوصی 
صنعت احداث خواست که برای استفاده بهتر از منابع 
صندوق توسعه ملی، بخش  های مرتبط در قانون برنامه 

مهندس شافعی با اشاره به محدودیت 

منابع مالی دولت برای اجرای پروژه های 

ناتمام، بر لزوم جذب منابع داخلی از 

طریق پیمانکاران و مشاوران تأکید کرد.



| توسعه تاسیسات و تجهیزات | شماره 47 | بهار و تابستان 1395صنفی40

بیست و یکمین نمایشگاه صنعت نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی ایران
گزارشی از :

در روز شانزدهم اردیبهشت ماه 1395 بیست و 
یکمین نمایشکاه بین المللی صنعت نفت، گاز، پاالیش 
و پتروشیمی با افزایش 30 درصدی کشورهای شرکت 

کننده در این رویداد مهم، آغاز به کار کرد.
     گزارش های منتشرشده در جراید مختلف به طور 
کلی، حاکی از آنند که نمایشگاه امسال شلوغ بود، زیرا 
حدود 900 شرکت داخلی و 880 شرکت خارجی در 
این نمایشگاه حضور داشتند. شرکت های خارجی هم 
از 38 کشور دنیا شامل آلمان، اوکراین، چین، سوییس، 
فرانسه،  بلژیک،  اتریش،  ارمنستان،  امارات،  ایتالیا، 

هنگ کنگ، هند، مالزی، موناکو، هلند، لهستان، آمریکا، 
کانادا، ونزوئال، کره جنوبی، استرالیا، روسیه، اسپانیا، 
سنگاپور، ترکیه، انگلستان، جمهوری آذربایجان، نروژ، 
سوئد، برزیل، بلغارستان، رومانی، ژاپن، نیوزیلند، تایوان، 
پرتغال، اندونزی و فنالند بودند، اما برخالف  سال قبل 
که نمایشگاه در قرق شرکت های چینی بود، امسال 

تعداد معدودی شرکت چینی در آن حضور داشتند.
به گزارش شانا، نمایشگاه بیست و یکم، نخستین 
از   بعد  که  است  ایران  نفت  صنعت  نمایشگاه 
برچیده شدن تحریم ها علیه ایران و آغاز اجرای برجام، 

برگزار می شود و همین فضای امیدوار کننده، منجر 
به افزایش 64 درصدی حضور شرکت های بین  الملی 

نفت نیز شده است.

نمایشگاه نفت در ایران در مقایسه با 

نمایشگاه نفت در دیگر کشورها، بسیار 

گسترده است و سازماندهی 

بسیار خوبی هم دارد.
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صادرات نفت خام ایران از مرز دو میلیون 
بشکه در روز گذشت

رکن الدین جوادی، مدیر عامل شرکت ملی نفت 
ایران و معاون وزیر نفت، نمایشگاه بین المللی نفت 
تهران  را فرصت مناسبی برای آشنایی شرکت های 
داخلی و خارجی با یکدیگر می داند و معتقد است که 
این رویداد، زمینه را برای خودکفایی بیشتر در صنعت 
نفت و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی فراهم می کند. 
وی سپس با بیان این که تولید نفت خام ایران به روزانه 
سه میلیون و 700 هزار بشکه رسیده و به زودی این 
رقم به سه میلیون و 800 هزار بشکه در روز می رسد، 
افزود: میانگین صادرات نفت خام ایران به روزانه دو 
میلیون و 100 هزار بشکه در روز رسیده است. وی 
افزود: صادرات نفت خام ایران تا پایان امسال، به 2/2 
میلیون بشکه در روز خواهد رسید و همراهی ایران با 

طرح فریز نفتی هم بستگی به سیاست های وزارت 
نفت دارد.

علی اکبر شعبانپور، مدیر عامل شرکت نفت وگاز 
پارس نیز در جریان برگزاری این نمایشگاه گفت: 
هم اکنون تولید میعانات گازی در میدان گازی پارس 
جنوبی، از مرز 500 هزار بشکه در روز گذشته و بیش 
از 50 درصد گاز تولیدی کشور از پارس جنوبی تامین 

می شود.
عادل نژادسلیم، مدیر عامل شرکت هلدینگ خلیج 
فارس نیز با تأکید بر این که در مذاکرات با نمایندگان 
شرکت های خارجی، اولویت نخست ما مشارکت در 
ساخت طرح های جدید پتروشیمی است، گفت: تأمین 
منابع مالی و انتقال فناوری، از دیگر اولویت های ما در 
مذاکرات با شرکت های خارجی می باشد. وی افزود: 
در آینده بسیار نزدیک، برخی تفاهمنامه های مربوط به 
حوزه فاینانس منجر به عقد قرارداد و تزریق منابع ارزی 
خواهد شد، اما به دلیل تعهدات داده شده به طرف های 
خارجی مبنی بر افشانکردن اطالعات، از بازگوکردن 

اطالعات بیشتر معذورم.
حسین علیمراد، سرپرست مدیریت سرمایه گذاری 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز با بیان این که طی 

ماه  های گذشته بسیاری از بانک  های معروف اروپایی 
تمایل خود را برای سرمایه  گذاری در صنعت پتروشیمی 
ایران مطابق شرایط این شرکت اعالم کرده  اند، گفت: 
در این میان، شرکت  های آلمانی و کره  ای جدیت 

بیشتری دارند.

نمایشگاه از نگاه مهمانان خارجی
مدیر فروش شرکت انگلیسی بروکسبنک که جزو 
شرکت  کنندگان این نمایشگاه بود، اعالم کرد: پیشرفت 
نمایشگاه نفت و حضور شرکت  های بین  المللی در این 
نمایشگاه، نسبت به سال  های گذشته چشمگیر بوده 
است. مدیر فروش شرکت انگلیسی انگوس فایر هم 
که برای نخستین بار در نمایشگاه بین  المللی نفت ایران 
شرکت کرده، با ابراز رضایت از نحوه سازماندهی این 
نمایشگاه، گفت: مشارکت در این نمایشگاه از نظر 
شرکت  کنندگان و بازدیدکنندگان زیاد است. مدیرعامل 
شرکت کوموتو از کشور کره جنوبی نیز گفت: این 
شرکت تاکنون شش بار در نمایشگاه بین  المللی صنعت 
نفت ایران حضور یافته و هر بار، به ویژه این بار که 
تحریم  ها لغو شده، بهتر از دوره گذشته شده است. وی 
افزود: این شرکت در بهره  برداری از فازهای 12، 21 و 

در مذاکرات با نمایندگان شرکت  های 

خارجی، اولویت نخست مشارکت در 

ساخت طرح  های جدید پتروشیمی

 است.
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22 پارس جنوبی با شرکت ملی نفت و شرکت ملی 
گاز ایران، همکاری دارد. مدیر بازاریابی شرکت آلمانی 
آر اچ آی نیز گفت: بیش از 30 سال است که با ایران 
همکاری تجاری داریم و اکنون همه کشورها مایل به 
همکاری با ایران هستند. من تصور نمی  کردم که تعداد 
حضوریافتگان بین  المللی در نمایشگاه نفت ایران در 

این وسعت باشد. 
رییس واحد فنی و علمی شرکت سوکار از جمهوری 
آذربایجان نیز ضمن بیان تجربیات خود از حضور در 
نمایشگاه صنعت نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی اظهار 
امیدواری کرد که پایان تحریم ها، تأثیر مثبتی بر روابط 
دوجانبه ایران و آذربایجان بگذارد. این مدیر آذربایجانی 
در پایان گفت: نمایشگاه نفت در ایران در مقایسه با 
نمایشگاه نفت در دیگر کشورها بسیار گسترده و متنوع 
است و همواره با استقبال زیادی روبروست و ایران 

ظرفیتی باال دارد.
نایب رییس شرکت زیمنس و مسوول ارتباطات و 

با وجود تحریم ها، درآمد شرکت ها به 

شدت کاهش یافته بود، اما اکنون نوید 

افزایش درآمد و سودآوری نیز در بازار 

وجود دارد.

امور دولتی این شرکت در خاورمیانه که جزو مهمانان 
خارجی حاضر در نمایشگاه بود، با بیان اینکه زیمنس 
به بازگشت به بازار ایران افتخار می  کند، افزود: زیمنس 
آمادگی دارد تا به صنعت نفت و گاز ایران در حوزه  های 
برق، اتوماسیون و دیجیتالیزه  کردن تاسیسات کمک 
کند. شرودر سپس به قرارداد اخیر زیمنس با شرکت 
توربو کمپرسور نفت اشاره کرد و افزود: ما با وزارتخانه  ها 
و شرکت  های ایرانی برای گسترش همکاری  ها در 

حال مذاکره هستیم.
مدیر فروش و صادرات شرکت گریف ولوکس 
آلمان هم که در زمینه ماشین  آالت مدرن فعالیت 
می  کند، اظهار کرد: گریف ولوکس تصمیم به تأسیس 
شرک  های وابسته دیگری پس از پایان تحریم  ها دارد. 
وی افزود: این شرکت با شرکت  های پتروشیمی آبادان، 
غدیر، بندر امام و کارون همکاری می  کند و نخستین 
باری است که در نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و 

پتروشیمی ایران شرکت می  کند.
مدیر فروش منطقه شرکت ایتالیایی پیترو فیورنتینی 
نیز اظهار کرد که این شرکت همکاری خود با ایران 
را در دوره پساتحریم ازسر می  گیرد. وی سپس ابراز 
خرسندی کرد که پایان تحریم  ها فرصت بسیار خوبی 
را به منظور همکاری با شرکت  های ایرانی فراهم آورد. 

این مدیر ایتالیایی در پایان گفت: نمایشگاه نفت در 
ایران در مقایسه با نمایشگاه نفت در دیگر کشورها، 
بسیار گسترده است و سازماندهی بسیار خوبی هم دارد.

تجربه خودمانی  ها
گزارش ها نشان می دهند که شرکت های داخلی 
نیز امسال نظر مساعدتری درباره حضور در نمایشگاه 
داشتند. در همین راستا یکی ازکارشناسان فروش 
است:  گفته  جی  پتروشیمی  شرکت  محصوالت 
بازدیدکنندگان  به نسبت دوره های قبل  نمایشگاه 
خارجی و همینطور بازدیدکنندگان داخلی بیشتری 
داشت. به گفته او، بیشترین تعداد مشتریان هم به 
کشورهای آسیایی تعلق داشتند. او می گوید: عمده 
مشتریان ما از بنگالدش، افغانستان، پاکستان و هند 
بوده  اند. البته بازدیدکننده اروپایی نیز داشتیم. البته به 

یکی از بازدیدکنندگان خارجی می گوید: 

ما بیشتر تمایل داریم در حوزه هایی 

که قبالً هم در آنها کار کرده ایم، فعال 

باشیم، چراکه موقعیت زمین شناختی 

و جغرافیایی آن مناطق را به خوبی 

می شناسیم.
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گفته این کارشناس فروش، بیشتر شرکت های حاضر 
در نمایشگاه، مشتریان خاص خود را دارند، اما این 
بازدیدکنندگان در حقیقت مشتریانی بالقوه هستند که 
در آینده احتماالً بالفعل خواهند شد. او در باره انتخاب 
مشتریان آسیایی از سوی شرکت های مشابه می گوید: 
بازار اروپا برای بسیاری از شرکت ها منفعتی ندارد و 
مقرون  به  صرفه نیست، چون در آن جا شرکت های 
بزرگی حضور دارند که نیاز آن بخش را تامین می کنند. 
در نتیجه، بیشتر محموله های ایرانی در نهایت به 
شرکت هایی در آسیای شرقی، بخشی از آفریقا، هند، 

چین و مصر می رسند.
این  در  ایرانی حاضر  از شرکت های  دیگر  یکی 
آزیتا  گفته  به  است.  خارک  پتروشیمی  نمایشگاه، 
همایون پور، سرپرست فروش این شرکت، نمایشگاه 
امسال در مقایسه با سال های قبل، پربارتر بود. او در 
ادامه افزود: بیشتر مشتریان ما از چین و هند هستند 
و البته بازدیدکنندگان متعددی نیز از کنیا داشتیم. او 
معتقد است که با رفع تحریم ها، اوضاع بهتر می شود. 
اضافه می کند: شرکت های  این باره  در  همایون پور 
اروپایی، ژاپنی و کره ای که به دلیل تحریم ها ایران 
را ترک کرده بودند و تا ماه آوریل  سال جاری هیچ 
تماسی برای ادامه همکاری نداشتند، دوباره بازگشته اند، 
حتی شرکت هایی که در دوبی دفتر داشتند و از این 
طریق برای خرید اقدام می کردند نیز دوباره برای خرید 

به ما رجوع کرده اند.
چینی  و  هندی  قدیمی  مشتریان  درباره  او 
شرکت های پتروشیمی که در دوران تحریم ها خریدار 

اصلی محصوالت ایرانی بوده اند نیز توضیح می دهد: 
واضح است که یک سری خریدارهای درجه یک چینی 
و هندی در دوران تحریم ها داشته ایم. این شرکت 
حاضر نیست این مشتریان را کنار بگذارد و دوباره از 
طریق واسطه به فروش محصول بپردازد. بنابراین، 
در این بازارها مشتری جدید جذب نمی کنیم. به گفته 
همایون پور در دوران تحریم، حجم فروش محصوالت 
شرکت متبوعش تغییری نکرده بود، اما در مقابل 
کشورهای حوزه خلیج فارس موضع پایین تری داشتند 
و مجبور بودند برای فروش تخفیف قایل شوند، زیرا 
محموله هایشان خریداری نداشته اند. او می افزاید: بعد 
از تحریم ها، تناژ تولید ما تفاوتی نکرده است، اما سود 
بیشتری خواهیم داشت، زیرا به عنوان مثال، در صادرات 
محصوالت گازی مجبور بودیم از واسطه استفاده 
کنیم، یا ناچار بودیم که محموله خود را به شرکت های 
درجه سه بفروشیم، اما حاال می توانیم مشتریان درجه 
یک خودمان را داشته باشیم و از بازگشت پول خود 

مطمئن باشیم.

OMV در انتظار نهایی  شدن قراردادهای 

جدید نفتی
بنا به گزارش شهروند، یکی از تفاوت های نمایشگاه 
امسال در مقایسه با  سال گذشته، غرفه شرکت های 
بزرگی مانند زیمنس، OMVاتریش، لینده آلمان و 
لوک اویل روسیه بود.  مطابق این گزارش، در سال 
گذشته، بیشتر نمایندگان شرکت های بزرگ نفتی 
چراغ خاموش در نمایشگاه حضور داشتند، یعنی از 

خبرنگاران فرار می کردند و حاضر به هیچ گونه اظهار 
نظری نبودند، درحالی که امسال نمایندگان بیشتر این 
شرکت ها منتظر خبرنگاران بودند. در این میان، غرفه 
شرکت OMV اتریش بسیار شلوغ بود و عالوه بر 
خبرنگاران مختلف، مشتریان قدیمی و جدید متعددی 
از آن بازدید می کردند. با وجود این »اروین کرول« 
نایب  رییس مدیر ارشد بخش خاورمیانه و آفریقای این 
شرکت، بدون مقدمه و در ابتدای مصاحبه می گوید: ما 
در عراق، یمن و امارات متحده عربی در حال فعالیت 
هستیم. همچنین فعالیت هایی در ایران و پاکستان نیز 
داریم و ایران یکی از مهم ترین مشتریان ما به حساب 
می آید. کرول پس از شرح سابقه فعالیت در ایران،    
می گوید: در حال حاضر، مشغول مذاکره با وزارت 
نفت ایران هستیم، ولی هنوز درباره پروژه خاصی 
تصمیم نگرفته ایم، اما فکر می کنم که مهم ترین 
نکته، نهایی شدن قراردادهای جدید نفتی ایران باشد 
و پس از آن، باید منتظر برگزارشدن مناقصات بود تا 
شرایط نهایی قراردادها هم مشخص باشد. طیق این 
گزارش، او تمایلی ندارد از پروژه های مورد نظر خود 
در ایران نامی ببرد و می گوید: ما بیشتر تمایل داریم 
در حوزه هایی که قباًل هم در آنها کار کرده ایم، فعال 
باشیم، چراکه موقعیت زمین شناختی و جغرافیایی آن 

مناطق را به خوبی می شناسیم.
او راجع به مشکالت هم صحبت می  کند و در 
باره یکی از موانع فعالیت در ایران می افزاید: هرچند 
که تحریم های اولیه برداشته شده، اما بخش ثانویه 
آن هنوز پابرجاست. سیستم بانکی هنوز به طور کامل 
کار نمی کند و انتقال پول هم کمی مشکل است، 
اما واقعیت این است که در بخش نفت و گاز ایران، 
در  او  از  وقتی که  دارد.  ایده آلی وجود  فرصت  های 
باره رقابت با شرکت های دیگر در صنعت نفت ایران 
می پرسم، می گوید: بازار ایران چنان وسیع است که 
رقابت در آن معنایی ندارد و هر شرکتی می تواند در 

آن فعالیت کند.

منبع:
-خبرگزاری شانا

-شهروند، مورخ 1395/2/25
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فضای کسب و کار ایران، آماده جهش

گرچه طی سال های گذشته، فضای کسب و کار در 
ایران به مراتب بدتر شده بود، اما به نظر می     رسد که 
تالش های دولت یازدهم باعث شده است که با بهبود 
شاخص های مختلف، محیط کسب و کار ارتقا یابد، به 
طوری که بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود، از 
صعود ایران در رده بندی جهانی فضای کسب و کار 
خبر داده و اعالم کرده است که ایران رتبه 118 را بین 

189 کشور به دست آورده است.

بانک جهانی در تازه  ترین گزارش خود موسوم 
به »گزارش فضای کسب و کار 2016« به مقایسه 
وضعیت 189 کشور جهان ازنظر سهولت فعالیت های 
اقتصادی و وضعیت فضای کسب و کار آنها پرداخته 
است. براساس ارزیابی این نهاد بین المللی که بر پایه 
آمار مربوط به یک  ساله منتهی به ژوئن 2015 )خرداد 
94( تهیه شده، فضای کسب و کار در ایران بهبود 

نسبی داشته است.

براساس گزارش بانک جهانی، ایران 

امسال در رده بندی جهانی فضای 

کسب و کار، در میان 189 کشور در 

رده 118 جهان قرار گرفته و نسبت 

به سال قبل، تنها یک پله صعود داشته 

است.
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در  امسال  ایران  بانک جهانی،  گزارش  براساس 
رده بندی جهانی فضای کسب و کار در میان 189 
کشور در رده 118 جهان قرار گرفته و نسبت به سال 
قبل تنها یک پله صعود داشته است. درعین حال، این 
نهاد بین المللی ارزیابی خود از وضعیت فضای کسب و 
کار ایران در سال قبل را نیز مورد اصالح قرارداده و 
رتبه ایران در پایان این سال را 119 اعالم کرده است. 
یادآوری می     نماید که درگزارش سال گذشته بانک 
جهانی، رتبه جهانی ایران از نظر فضای کسب و کار 
120 اعالم شده بود که درگزارش امسال این رقم به 
119 اصالح شده است. براین اساس، درمجموع، رتبه 

ایران  بهبود داشته است.
شایان ذکر است که شاخص کلی فضای کسب و 
کار بر پایه 10 شاخص کوچکتر با عناوین آغاز کسب 
و کار،کسب مجوز، ثبت دارایی     ها، کسب اعتبارات، 
اجرای  تجارت،  مالیات،  سرمایه     گذاری،  از  حمایت 
قراردادها و ورشکستگی و دریافت انرژی برق محاسبه 
می شود. این شاخص در واقع، نشان دهنده سهولت 
و مناسب بودن فضای عمومی هر کشور برای انجام 
فعالیت های اقتصادی و تجاری است. نمره ایران در 
شاخص کلی فضای کسب و کار 57/44 اعالم شده، 
در حالی که در سال گذشته، نمره ایران 56/74 بوده 
است. در جهان سنگاپور با نمره 87/34 رتبه نخست 

از نظر فضای کسب و کار را به خود اختصاص داده و 
نیوزیلند و دانمارک به  ترتیب رتبه های دوم و سوم را از 
این نظر به خود اختصاص داده اند.کشور آفریقایی اریتره 

نیز در رتبه آخر قرار گرفته است.

شاخص های راه اندازی کسب و کار در 
ایران سخت تر شد.

بر اساس این گزارش، سختی آغاز کسب و کار در 
ایران طی یک سال گذشته، بیشتر شده است. ایران از 
لحاظ شاخص آغاز کسب و کار در رتبه 87 قرار دارد 
که نسبت به سال گذشته، پنج پله نزول داشته است. 
ایران از این نظر در گزارش سال گذشته، در رتبه 82 

جهان قرار داشت. 
شاخص آغاز کسب و کار بر پایه چهار فاکتور: تعداد 
رویه های قانونی الزم برای آغاز کسب و کار، زمان الزم 
برای آغاز و راه اندازی یک کار، هزینه متوسط آغاز یک 
کار و حداقل سرمایه الزم برای آغاز یک کار محاسبه 
می شود. تعداد رویه های قانونی الزم برای آغاز کسب و 
کار در ایران هشت فقره، زمان الزم برای آغاز کسب و 
کار در ایران، 15 روز و هزینه آغاز کسب و کار در ایران، 
معادل 2/7 درصد درآمد سرانه ملی محاسبه شده است. 
به عالوه، حداقل سرمایه الزم برای راه اندازی کسب و کار 

معادل صفر درصد درآمد سرانه اعالم شده است.

دریافت مجوز ساخت و ساز بهترشد
اما ایران از نظر دریافت مجوزهای ساختمانی در 
رده بندی جهانی 29 پله صعود داشته است که نشان 
در  دریافت مجوزهای ساختمانی  می دهد سازوکار 
ایران طی یک سال گذشته آسان تر شده است، در 
حالی که ایران از این نظر در سال گذشته، در رتبه 
98 جهان قرار داشت. ایران از این لحاظ در گزارش 
جدید بانک جهانی، رتبه 69 را به دست آورده است. 
تعداد رویه های قانونی الزم برای کسب مجوزهای 
ساختمانی در ایران، 15 عدد بوده است. مدت زمان اخذ 
مجوزهای ساختمانی نسبت به سال گذشته کاهش 
قابل توجه داشته و از 318/5 روز به 97 روز کاهش 
یافته است. میزان هزینه الزم در این زمینه نیز معادل 
2/1 درصد ارزش خانه مربوطه برآورد شده است. این 
رقم در سال گذشته بیش از پنج درصد بود. نمره ایران 

شاخص کلی فضای کسب و کار بر پایه 

10 شاخص کوچکتر با عناوین آغاز کسب 

و کار،کسب مجوز، ثبت دارایی ها، کسب 

اعتبارات، حمایت از سرمایه     گذاری، مالیات، 

تجارت، اجرای قراردادها و ورشکستگی و 

دریافت انرژی برق محاسبه می شود.
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منبع:

از نظر شاخص کنترل کیفیت ساختمان نیز 8/5 اعالم 
شده است.

نزول دو پله ای ایران در رده بندی سهولت 
ثبت دارایی ها

از نظر ثبت دارایی ها، رتبه جهانی ایران دو پله سقوط 
داشته است. در سال گذشته، رتبه ایران از این نظر 
89 بود، اما طی سال جاری جایگاه ایران به رتبه 91 
کاهش یافته است. الزم به ذکر است که ثبت دارایی ها 
در ایران، بیش از 12 روز زمان می برد و هزینه ثبت 
دارایی ها در ایران نیز معادل 6/1 درصد ارزش دارایی 
بوده است. همچنین برای ثبت دارایی ها و اموال در 
ایران، باید به هفت سازمان و ارگان دولتی مراجعه کرد. 
نمره ایران از نظر شاخص کیفیت مدیریت زمین نیز 

15 اعالم شده است.

وام  گرفتن همچنان دشوار
رتبه جهانی ایران از نظر سهولت دریافت وام و 
مطلوبیت قوانین و مقررات مربوط به آن نیز پس رفت 
داشته است. به عبارت دیگر، ایران از این نظر در سال 

گذشته در رتبه 90 قرار داشت، ولی در سال جاری به 
جایگاه 97 تنزل یافته است. شاخص هایی که برپایه 
آنها این رتبه تعیین شده، عبارتند از: شاخص قدرت 
حقوق قانونی که ایران در آن از 12 نمره دو را به دست 
آورده و شاخص عمق اطالعات اعتباری که نمره ایران 

از هشت نمره هفت اعالم شده است. 

حمایت از سرمایه گذاران کمتر شد
از نظر حمایت از سرمایه گذاران، رتبه جهانی ایران 
طی یک سال گذشته یک پله نزول داشته است. در 
گزارش جدید بانک جهانی، رتبه ایران از نظر حمایت 
از سرمایه گذاران، 150 اعالم شده که نسبت به سال 
گذشته یک پله بدترشده است. ایران در سال گذشته رتبه 

149 را از این نظر به خود اختصاص داده بود.

رتبه جهانی ایران از نظر پرداخت مالیات ها
در ایران افراد حقیقی و حقوقی باید 20 نوع مالیات 
به صورت مستقیم و غیرمستقیم بپردازند که نسبت 
به سال گذشته تغییری نداشته است. همچنین برای 
محاسبه و پرداخت مالیات در ایران، بیش از 344 
ساعت زمان الزم است. نرخ کلی مالیات در ایران در 
سطح 44/1 درصد سود برآورد شده که نسبت به سال 
قبل تغییری نکرده است. بر اساس این گزارش، رتبه 
ایران از نظر پرداخت مالیات ها یک پله نزول کرده و 
به 123 رسیده است. رتبه ایران در سال گذشته از این 

مدت زمان الزم برای اخذ مجوزهای 

ساختمانی، نسبت به سال گذشته کاهش 

قابل توجه داشته و از 318/5 روز، به 97 روز 

کاهش یافته است.

نظر 122 بوده است.

نزول یک پله ای ایران در رده بندی سهولت 
تجارت

کیفیت تجارت کاال در ایران نیز کاهش داشته و 
رتبه جهانی ایران از این نظر یک پله نزول داشته است. 
ایران از نظر کیفیت تجارت کاال در سال گذشته رتبه 
166 را به دست آورده بود، اما در سال جاری به رتبه 
167 تنزل پیدا کرده است. زمان الزم برای صادرات 
کاال از طریق مرزها در ایران 107 روز و هزینه صادرات 
برای هر کانتینر نیز 565 دالر برآورد شده است. برای 
واردات کاال از طریق مرزهای ایران نیز به 148 روز 
زمان نیاز است. هزینه واردات کاال به ایران نیز برای 

هر کانتینر 660 دالر اعالم شده است.

رتبه ایران از نظر سهولت اجرای قراردادها 
تغییر نکرد

برای نهایی شدن و اجرای قراردادهای تجاری در 
ایران، بیش از 505 روز زمان نیاز است و از نظر 
کیفیت رسیدگی قضایی به این موضوع هم از 18 
نمره، نمره 6/5  به ایران داده شده است. رتبه ایران 
از نظر سهولت اجرای قراردادهای تجاری در سطح 
جهان نسبت به سال گذشته تغییری نداشته و در 

سطح 62 باقی مانده است.

رتبه 140 ایران از نظر تعطیلی شرکت ها 
زمینه  در  ایران  رتبه  گزارش،  این  اساس  بر 
ورشکستگی و پایان     یافتن یک فعالیت تجاری، سه 
پله نزول داشته و از 137 در سال گذشته، به 140 در 
گزارش امسال رسیده است. زمان مربوط به تعطیلی 
یک کارگاه اقتصادی در ایران، 6/5 سال اعالم شده 
است. در شاخص کیفیت مقررات اعالن ورشکستگی، 
نمره ایران از 16 نمره، هفت اعالم شده است. در 
شاخص مدیریت دارایی های فرد یا شرکت ورشکسته 

نیز نمره ایران از شش نمره، سه اعالم شده است.

http://iran-newspaper.com/Newspaper/    
BlockPrint/122059

برای ثبت دارایی ها و اموال در ایران، باید به هفت سازمان و ارگان دولتی مراجعه کرد.
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تقلیل گرمازایی همراه با فعالیت های اجتماعی
جستجو و تحلیل برای

بخاطر رفع نیازمندی ها و رفاه در سطح جهانی

در  جهان  کشور  یکصدونود  نمایندگان  حضور 
اجالس اخیر پاریس و دستیابی به یک توافق جهانی 
در مورد جلوگیری از باالرفتن تدریجی و خطرناک 
درجه حرارت زمین که گزارش آن را در شماره قبل 
و  گسترده  اثرات  فرمودید،  مالحظه  مجله  همین 
بسیار خوشایندی داشت و موجب امیدواری است. 
بدون تردید، چنانچه همه ما متفقاً و با اقدامی ثابت 
در مسیر این مقصود جدی نباشیم، با گذشت زمان 
هم هماهنگی     های دست جمعی کنونی و دستاوردهای 
توافقنامه مزبور با خلل توام خواهند     شد و هم از آثار 
ناخواسته خطرات تزایدی ناشی از این بلیه جهانی در 

رنج بیشتری خواهیم بود. 
این اجماع  از  این موافقتنامه، نشانه ای  امضای 
افزوده     شدن دمای  از  است که جلوگیری  همگانی 

زمین، مسأله ای جدی و جهانی است و نیل به این 
مقصود هم در بسیاری از موارد، مستلزم بعضی تغییرات 
نواندیشانه است، تغییراتی همچون کاهش مصرف 
ذخایر سوخت زیرزمینی و در توازی با آن، استفاده از 
انرژی     های تجدیدشونده، هم در سطح زمین و هم در 
اعماق زمین، یعنی راهکارهایی که متأسفانه تاکنون 

به     طور جدی مورد نظر و استفاده واقع نشده     اند. 
بدیهی است که هر اندازه برنامه     های اجرایی در 
راه بهسازی     های صنعتی و رفع نیازهای اجتماعی 
در این راه بیشتر باشد، موفقیت     های چشمگیرتر و 
ارزشمندتری را شاهد خواهیم بود، مثاًل یکی از راه     های 
بازده       افزایش  انرژی،  مولفه     های  تقلیل در مصرف 
واحدهای صنعتی است. یکی از طرق افزایش بازده 
در مورد ماشین     های حرارتی نیز افزودن اختالف درجه 

حرارت      سیال     های ورودی و خروجی ماشین     های مزبور 
است و شاید در بعضی از حاالت میسر باشد که برای 
افزودن به این اختالف درجه حرارت، از انرژی های 
تجدیدشونده مانند انرژی خورشیدی استفاده شود، 
کاری که تاکنون عملی نشده است. درواقع، استفاده 
از انرژی گرمایی تجدیدشونده خورشیدی برای رفع 
نیازهای بزرگ و متعدد صنعتی در جهان، تا کنون به     جز 
موارد معدود، سهم کاربردی چشمگیری نداشته است.

فهرست مصرف کنندگان عمده انرژی
اما به     منظور موفقیت بیشتر در تقلیل مصرف انرژی، 
شایسته است که مراتب عمده و مختلف مصارف 
اصلی انرژی را به     طور ردیفی جمع     بندی کنیم و آنها 
را مورد بررسی قرار دهیم و با دیدگاه     های اصالحی، 

فنی

مهندس منوچهر معتمدی کردستانی
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تغییرات ممکن را که می     توانند موجب تقلیل مصرف 
انرژی شوند، آشکار نماییم. به همین خاطر، اقالم اصلی 
مصرف     کنندگان انرژی را به     شرح زیر مرتب نموده و 
اضافه می     نماییم که این فهرست به     طور کامل و جامع 
نمی     تواند دربرگیرنده تمامی مصرف     کنندگان باشد، 
زیرا تهیه فهرست کامل آن نه تنها در این مختصر 
نمی     گنجد، بلکه از توان نگارنده هم خارج است و 
شایسته است که فرزانگان متخصص در این زمینه 
دست به     کار شوند. اقالم اصلی و مهم مصرف     کنندگان 

انرژی در حال حاضر به      شرح زیر می     باشند:
1( کلیه ساخت     وسازها و نوسازی     های شهری شامل 
واحدهای مسکونی، اداری، آموزشی، تجاری، خدماتی، 
ارتباطی، ورزشی، فرهنگی، تفریحی، فضای سبز، 
راه     های دسترسی شهری، پایانه     های زمینی و دریایی، 

فرودگاه     ها و ارتباطات ریلی شهری و بین شهری.
2( ساخت     وساز تاسیسات شهری شامل نیروگاه     ها، 
ارتباطات  و  گاز  فاضالب،  آب،  برق،  شبکه     های 

الکترونیک.
3( ساخت     وسازهای مربوط به معادن شامل اکتشاف، 
گردآوری و خالص سازی مواد معدنی و دستیابی به 

مواد اولیه برای مصارف صنعتی.
تولید وسایل  به  4( ساخت     وساز صنایع مربوط 
و تجهیرات خانگی و اداری و کارگاهی مورد نیاز 

برای ایجاد رفاه و رفع نیازمندی     ها در تراز زندگی 
مدرن.

پتروشیمی  مواد  تولیدات  5( ساخت     وساز صنایع 
از نفت و گاز طبیعی با شبکه     های الزم برای انتقال، 

نگهداری، توزیع و فروش.
6( فعالیت های بخش کشاورزی شامل:

6/1( مزارع و تأسیسات کشت و استحصال مواد 
استراتژیک، از جمله گندم، جو، برنج، ذرت، چغندر، 

نیشکر و پنبه.
6/2( ساخت و ساز صنایع و مجتمع     های فراوری و 

نگهداری محصوالت کشاورزی و بسته     بندی.
6/3( ساخت     وسازهای مربوط به کشت و استحصال 
مواد استراتژیک کشاورزی، مانند میوه، سبزی، قارچ، 

عسل و سیفی     کاری     ها.
6/4( مجموعه     های پرورش انواع دام      شامل طیور و 

چهارپایان و همچنین آبزیان.
7( بخش حمل و نقل برای جابجایی     ها با تاسیسات 

و ماشین     آالت الزم.
مواد  از  نگهداری  بخش  ساخت     وسازهای   )8

آماده     شده،   بسته     بندی،   سردخانه     ها.
تجهیزات،  به  مربوط  ساخت     وسازهای   )9

ماشین     آالت و ابزارهای سازنده.
مسلم است که تمامی موارد نه     گانه فوق هم در 

در  و هم  نوسازی  و  توسعه  و  دوران ساخت     وساز  
دوران بهره     برداری، نیازمند مقادیر مناسبی انرژی و 
آب می     باشند. ضمناً به     خاطر تعالی تدریجی سطح 
زندگی و از طرف دیگر، به     خاطر رشد جمعیت در دنیا، 
مرتباً مصرف انرژی و آب با گذشت زمان رو به تزاید 
بوده است. بنابراین، به این نتیجه می     رسیم که ذخایر 
جهانی انرژی، با گذشت زمان، با سرعت شتابدارتری 
به پایان می     رسند و همراه با آن، درجه حرارت زمین 
نیز با سرعت بیشتری باال خواهد رفت و در نتیجه، 
یافتن روش مناسب برای تقلیل مصارف باالی انرژی، 

از اولویت برخوردار خواهد شد. 
اینک با توجه به     مراتب توضیحی فوق مشخص 
می     شود که کل مصرف مولفه     های انرژی مربوط به 
دو دوره است: یکی در دوران ساخت     وساز و نوسازی 
ساختمان     ها و دیگری، در دوران بهره          برداری از آنها. حال 
باید از خود بپرسیم که از لحاظ مصرف انرژی برای دوران 
ساخت     وساز، چه عیب و نقصی در روش     های فعلی دیده 

می     شود که می     بایست مرتفع شوند؟

یکی از طرق افزایش بازده در مورد 

ماشین     های حرارتی، افزودن اختالف 

درجه حرارت سیال     های ورودی و خروجی 

ماشین     های مزبور است.
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آسیب شناسی عملیات دوره ساخت و ساز
تصور عمومی در مرحله انتخاب مصالح و اجرای 
پروژه های مختلف، به     گونه     ای است که گویی قصد 
استفاده جاودان از آنها را داریم! و اصاًل به این فکر 
نیستیم که فرایند ساخت     وساز باید برای یک دوره 
زمانی مناسب باشد، دوره ای که از قبل پیش     بینی 
شده است. به همین علت، چنانچه خواسته باشیم کاًل 
و یا قسمتی از ساخته     ها را مورد بازسازی قراردهیم، 
شکی نیست که قسمت قدیمی آنها را کاماًل تخریب 
می     کنیم و مصالح حاصله از آنها را به     صورت غیرقابل 
بازگشت و بازیافت و مانند خاکروبه دور می     ریزیم و 
به جای آن، از مصالح نو و جدید استفاده می     کنیم! 
شکی نیست که اعمال این روش، نیازمند صرف و 
حتی اتالف انرژی و تقبل هزینه     های بسیار باالست، 
اما چنانچه مهندسان و معماران فرزانه، به     گونه     ای عمل 
کنند که مصالح ساخت     وساز در هنگام تخریب، ضایع 

نشوند و قابل جداسازی و بازیافت به     طور سالم باشند، 
درآن صورت، هم صرفه     جویی باالیی در هزینه ساخت 
و نوسازی خواهیم داشت و هم زمان ساخت و مصرف 

مولفه     های انرژی     مان کاهش خواهد یافت.

آسیب شناسی عملیات در دوره بهره     برداری
انرژی در طول دوران  تقلیل مصرف  به منظور 
بهره     برداری از سازه     ها نیز الزم است که الزامات مربوط 
به سازگاری عملیات با شرایط سبز در مدنظر باشد و 
توجه داشته باشیم که این الزامات، فقط محدود به یک 
ساختمان با ارتفاع و ابعاد و جهت دلخواه نیست، بلکه 
الزم است که عملیات برابر آیین     نامه به دقت تنظیم     شده      
منطبق با شرایط سبز و متناسب برای کل منطقه انجام 
شود. مشخص است که در صورت رعایت شرایط سبز 
در مجموعه ساختمان     ها، در مصرف مولفه     های انرژی 
در طول بهره برداری نهایت صرفه جویی ممکن 

به     عمل خواهد آمد.
در  ضروری  تغییرات  ایجاد  اینکه  به  توجه  با 
ساخت     وسازها و بهره     برداری بهینه از آنها برای دستیابی به 
یک رژیم ماندگار به منظور حداکثر جلوگیری از افزایش 
دمای زمین، نیازمند زمانی طوالنی است و این امر 

موجب می     شود که بیشترشدن درجه حرارت زمین ادامه 
داشته باشد، لذا الزم است در فکر آن باشیم که چگونه 

در این راستا تعادل ممکن و مطمئن را به     دست آوریم.
معادل 1/94  با شدتی  دایم  به     طور  نور خورشید 
کالری بر هر سانتیمترمربع در دقیقه در جهت عمود 
بر سطح کره ارض پرتوافشانی دارد و تنها عملکرد 
قباًل  که  اقدامات صرفه     جویانه  بر  عالوه  آن  موثر 
نعمت  از  استفاده  شد،  اشاره  آن  به  به     طورخالصه 
فوتوسنتز است. در مورد عملیات فوتوسنتز الزم به 
یادآوری است که تمامی گیاهان ضمن رشد خود، با 
جذب انرژی از نور خورشید و جذب گاز انیدریدکربنیک 
که در هوای اتمسفر زمین محلول است، آنرا تجزیه 
نموده، کربن آنرا از طریق بافت     های مویین خود جذب 
می نمایند تا برای ساخت سلول      از آنها استفاده شود. 
اکسیژن آزادشده در اثر تجزیه انیدریدکربنیک را هم از 
طریق منافذ موجود در جدار برگ     ها به اتمسفر زمین 
بازمی     گردانند. به عبارت دیگر، ضمن تصفیه هوای 
زمین، کربن بجامانده از تجزیه را برای ساخت     های 
سلولی خود مورد استفاده قرار می     دهند و نتیجه کار 
چنان است که مقداری از انرژی حرارتی رسیده از 
خورشید، بدون آنکه موجب باالرفتن درجه حرارت 

استفاده از انرژی گرمایی تجدیدشونده 

خورشیدی برای رفع نیازهای بزرگ و متعدد 

صنعتی در جهان، به جز موارد معدود، سهم 

کاربردی چشمگیری نداشته است.
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اتمسفر شود، به     طور ذخیره جذب اتم     های کربن تجزیه 
شده از گاز انیدرید کربنیک می     شود و اینجاست که 
اهمیت حفظ و توسعه جنگل     ها نمایان می     شود و ما را 
از خطرات غیرقابل بازگشت ناشی از عدم نگهداری و 

حفظ به مورد جنگل     ها آگاه می     سازد.

نتایج ارزشمند عملیات فوتوسنتز
برای آن که معیاری علمی از نتایج ارزشمند عملیات 
فوتوسنتز در دست باشد، محاسبات زیر به استحضار 
توسعه،  برای  برنامه     ریزی  کنیم  فرض  می     رسد: 
نگهداری و بهره     برداری از جنگل     ها، به بهترین وجه 
و موافق با شرایط استاندارد برقرار باشد و فرزانگان 
مسوول این امر نیز برنامه برداشت از محصول را 
به     طریقی مدون نمایند که اوالً، امور حفاظت از جنگل     ها 
در مقابل آتش سوزی     ها و پارازیت     ها مرتباً و تحت نظر 
گروه متخصص و مجهز به نحو شایسته انجام     پذیر 
باشد و بهره     برداری ساالنه از جنگل را نیز به     گونه     ای 

برنامه     ریزی نمایند که مثاًل طی یک دوره 20 ساله، 
کلیه پهنه های جنگلی متدرجاً احیا و بازسازی شوند. 
به عبارت دیگر، برنامه     ریزی برای بهره     برداری از جنگل 
به     گونه     ای باشد که در هر سال، پنج درصد کل مناطق 
جنگلی مورد بهره برداری و دوباره کاری واقع شود. 
حال اگر فرض کنیم که کل مساحت جنگل     های ایران 
معادل چهار درصد مساحت کل کشور باشد، در این 
صورت، شرایط بهره     دهی از جنگل     ها و پیامدهای آن 
از لحاظ کاهش دمای زمین بعد از بیست سال اول به 

طور مرتب و ساالنه به     شرح زیر خواهد بود:
1( مساحت کل کشور ایران تقریباً 106 * 1/6 

کیلومترمربع، معادل   1012 *1/6 مترمربع

 2( جمع مساحت جنگل     ها در کشور 
1010 *6/4 = 0/04 * 1012 * 1/6 مترمربع  

3( تعداد درختان کشت     شده   
109* 2/56= 25 ÷1010  * 6/4  اصله

4( تعداد اصله     های برداشت     شده در هر روز به     طور 
متوسط 350685 = )365 *20( ÷109 * 2/56 اصله

5( وزن خشک محصول برداشت     شده از هر اصله 
20 ساله که معادل 1/7 برابر وزن خشک تنه با قطر 

ذخایر جهانی انرژی، با گذشت زمان، با 

سرعت شتابدارتری به پایان می     رسند 

و همراه با آن، درجه حرارت زمین نیز با 

سرعت بیشتری باال خواهد رفت.

متوسط 0/12 متر و ارتفاع نُه متر می     باشد، با وزن ویژه 
600 کیلوگرم در مترمکعب

 103 = 1/7 * 600 * 4÷ 9* 3/14 * 0/122 کیلوگرم
برای  6( وزن خشک محصول بهره     برداری     شده 

350685 اصله مورد بهره     برداری در هر روز معادل 
36120000 = 350685 *103 کیلوگرم

7( مقدار انرژی گرمایی نهان ذخیره شده در محصول 
روزانه 216،720،000،000 =6000 *36120000

8( برابری این ارزش حرارتی از محصول با انرژی 
حرارتی حاصل از نفت خام بر حسب تعداد بشکه در روز  
216730000000 ÷ )11000* 158 * 0/9( = 138550

نکته جالب توجهی که از نتایج این محاسبات به 
دست می آید، این است که در صورت بهره     برداری 
صحیح از پهنه     های جنگلی کشور، در هر روز حرارتی 
از مصرف 138550  انرژی حرارتی حاصل  با  برابر 
بشکه نفت خام، به     جای اینکه صرف گرم     شدن زمین 
گردد، به     صورت گرمای نهان سوخت در محصول 

روزانه جنگل ذخیره می     شود!  



51 فنی توسعه تاسیسات و تجهیزات | شماره 47 | بهار و تابستان 1395 |

 GTL یکي از گزینه هاي پیش روی ایران به عنوان دومین کشور دارندۀ ذخایر گاز طبیعي جهان، تبدیل گاز طبیعي به فرآورده هاي نفتي در یک فرآیند
)Gas To Liquid( است. در این نوشتار که چهار قسمت آن را در شماره های قبل مالحظه فرموده اید، عالوه بر بحث در باره ضرورت بکارگیری 

فناوری های جدید در صنعت نفت و گاز و اشاره به تاریخچه و بررسي فرآیند تبدیل گاز طبیعي به فرآورده هاي مایع )GTL(، به تشریح مزایاي فرآورده هاي 
GTL نسبت به فرآورده هاي عادي پرداخته ایم و چگونگي اجراي این روش در ایران را مورد بررسی قرار داده ایم. اینک توجه شما را به آخرین بخش 

این بحث جلب می کنیم.

GTL بهره گیری از فناوری

مهندس سید موسی میرقربانی گنجی

راهکاری مناسب برای تحرک بخشیدن به صادرات گاز و تولید محصوالت سوختی با کیفیت باال
بخش پنجم و پایانی

بعضي نکات کلیدي در زمینه سرمایه     گذاري 
GTL

در  موثر  عوامل  از  یکی  بازار:  بررسي  الف( 
میزان سرمایه     گذاری در بخش GTL در ایران، وجود 
توانمندی     های فنی و مهندسی بالقوه در صنایع نفت و 
گاز این کشور، به لحاظ مدیریتی و فنی است. درحدود 
دوسوم ماشین آالت و مخازن مورد کاربرد در یک واحد 
تولیدی GTL را در صنایع نفت و گاز ایران می     توان 
یافت. از طرف دیگر، از لحاظ نیروی انسانی ماهر و 

متخصص هم شرکت     های مهندسان مشاور ایران 
تاکنون دو واحد تولیدی متانول و یک واحد تولیدی 
MTBE را بدون کمک شرکت     های خارجی به پایان 

رسانده     اند و یا در حال تکمیل آنها هستند. به همین 
دلیل، این اعتقاد که انجام مهندسی تفصیلی پروژه     های 
GTL در ایران با قیمتی کمتر از نصف عرف جهانی 

امکانپذیر است، دور از واقع نخواهد بود. در ضمن، وجود 
نیروی انسانی آموزش دیده در ایران می     تواند هزینه     های 
عملیاتی یک واحد تولیدی GTL  را به میزان قابل 

مالحظه     ای در قیاس با دیگر نقاط جهان کاهش دهد.
وجود مخازن عظیم گازی، یکی دیگر از عوامل اساسی 
در اقتصادی بودن یک طرح GTL است. برای مثال، 
میزان گاز مورد نیاز برای یک واحد تولیدی GTL به 
ظرفیت 70 هزار بشکه در روز و به مدت 25 سال، حدود 
5/5 تریلیون فوت مکعب است. با این حساب، منطقه 
ویژه اقتصادی پارس جنوبی در بندر عسلویه و میدان     های 
نار و کنگان در نزدیکی پارس جنوبی، یکی از مناسب     ترین 

مراکز برای ساخت واحد تولیدی GTL است.
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در زمینه بازار محصوالت GTL نیز به نظر نمي     رسد 
که نگراني خاصی وجود داشته باشد، حتي در این 
مورد مطالعات بازار هم  ضروري به نظر نمي     رسد، 
 GTL محصوالت شد،  اشاره  که  همانگونه  چون 
درواقع، همان فرآورده     هاي نفتي هستند که روند بازار 
و تقاضایشان کمابیش مشخص است. عالوه بر این، 
کیفیت محصوالت مزبور بسیار باالتر از فرآورده     هاي 
مشابه پاالیشگاهي است و با توجه به استانداردهاي 
فرآورده     هاي  زمینه  در  محیطي  زیست  سختگیرانه 
نفتي که روبه     توسعه است، فرآورده     هاي GTL شانس 
حتي  دارند،  نفتي  فرآورده     هاي  به  نسبت  بیشتري 
تولید   GTL فرآورده     هاي که  کشورهایي  در  اینک 
مي     شوند، براي رساندن فرآورده     هاي پاالیشگاهي به 
سطح استانداردهاي قابل قبول، این فرآورده     ها را با 
فرآورده     هاي مزبور مخلوط مي     کنند. مطالعات فراواني 
هم در زمینه تقاضاي بلندمدت نفت خام و فرآورده     هاي 
نفتي در دنیا انجام شده است که موید رشد تقاضاي این 

حامل     ها و به ویژه فرآورده     هاي میان     تقطیر می باشند.
هنوز  که  داشت  توجه  باید  ایران  شرایط  در  البته 
قیمت     هاي فرآورده     هاي نفتي کنترل شده است و بسیار 
بدیهي است که  پروژه     هاي GTL با فروش محصول 
به قیمت     هاي کنترل     شده، از توجیه اقتصادي برخوردار 
نخواهد بود و در صورتي توجیه خواهد داشت که یا به 
بازارهاي جهاني صادر شود و یا دولت (شرکت نفت(  
این محصوالت را به قیمت     هاي رقابتي بازار آزاد منطقه 
خلیج فارس خریداري نماید. البته این مسأله در بند 
»الف« ماده 122 قانون برنامه سوم  توسعه پیش     بیني 
شده، اما هنوز تجربه عیني از اجراي عملي آن وجود 
ندارد. در هر حال، در سرمایه     گذاري GTL  به این 

ریسک نیز باید توجه شود.
ب( وضعیت عمومی: فناوري GTL هنوز در 
سطح بین     المللي نیز کاماًل عمومي و جا افتاده نشده 
است. بنابراین، در هرحال ریسک     هایي از این ناحیه  

براي سرمایه     گذار وجود خواهد داشت.
از  یکي  آن:  هزینه  و  خوراک  تامین  پ( 
حساس     ترین مسایل در بحث مطالعات فني- اقتصادي 
پروژه     هاي GTL تامین گاز و مسأله قیمت گاز خوراک 
این واحدهاست. شواهد نشان مي     دهند که وزارت نفت 
به عنوان تامین     کننده انحصاري گاز در کشور، براي 
تامین گاز جهت سرمایه     گذاري     هاي بخش خصوصي 

در زمینه     هایي مانند پتروشیمي یا GTL هنوز فرمول 
قیمت     گذاري روشني ندارد، درحالي که دوران بازگشت 
سرمایه در این پروژه     ها ممکن است طوالني باشد و 
درنتیجه، ممکن است در بلندمدت مشکالتي از ناحیه 
تغییر سیاست     هاي احتمالي وزارت نفت بوجود آید. 
بنابراین، اخذ تضمین     هاي بلندمدت از وزارت نفت در 
مورد تامین خوراک  واحد GTL و نحوه قیمت     گذاري 

آن، از اهمیت کلیدي برخوردار است. 
مورد  کاتالیست     هاي  گاز:  خلوص  درجه  ت( 
استفاده در فرایند FT به شدت نسبت به ترکیبات سولفور 
حساسند و لذا درجه خلوص گاز مورد استفاده در این فرایند 
از درجه خلوص قابل قبول فعلي بیشتر است و اگر گاز 
تحویلي به واحد از استاندارد مناسب در این زمینه برخوردار 
نباشد، یک مرحله گوگردزدایي نیز باید صورت پذیرد. این 

امر در مورد ایران کاماًل محتمل است. 

GTL هزینه     هاي سرمایه ای و عملیاتي
1( هزینۀ سرمایه     اي: در سال هاي اخیر، توسعۀ 

این تکنولوژي باعث شده است که هزینۀ سرمایه     اي 
واحدهاي GTL به میزان قابل توجهي کاهش یابد. با 
مروري بر منابع صنعتي اخیر و نظرسنجي فروشندگان 
حدود  سرمایه اي  هزینه  برآورد   ،GTL تکنولوژي 
20000 تا 45000 دالر آمریکا براي هر بشکه به 
دست مي     آید. البته این نکته را نیز باید در مدنظر قرار 
داد که عوامل متعددي، از جمله موارد زیر بر هزینه هاي 
سرمایه     اي تاثیرگذار می باشند: 1( تکنولوژي به کار برده 
شده، 2( موقعیت مکاني تاسیسات پیشنهادي براي 
ساخت، 3( اندازه و میزان تجهیزات مربوط به ارتقاي 

کیفیت محصوالت، 4( ظرفیت تأسیسات.
تاسیسات  سایر  با  همجواري  که  است  بدیهی 
پتروشیمي، مي     تواند به میزان قابل توجهي موجب 
کاهش هزینه     هاي جانبي شود. از عوامل موثر دیگر در 
کاهش هزینه ها، مي     توان به افزایش تجارب مهندسي 
در این امر و ساختار شرکت هاي مجري طرح اشاره 
تکنولوژي  یک   GTL تکنولوژي که  آنجا  از  نمود. 
مرکب است، لذا هزینه هاي سرمایه اي بین فازهاي 
مختلف این فرایند متفاوت است و مي     توان آن ها را در 

فازهاي مختلف تقسیم بندي نمود.
همانطور که مي     دانیم، در این تکنولوژي نیازمند تهیۀ 
اکسیژن از طریق هوا هستیم. از آنجا که تکنولوژي تهیۀ 
اکسیژن از هوا در حال پیشرفت است، لذا مي     توان انتظار 
داشت که بر روي هزینه هاي تولید هر بشکه فراورده 
تاثیر بگذارد. همچنین تحقیق و پژوهش درمورد بهبود 

یکی از عوامل موثر در میزان سرمایه     گذاری 

در بخش GTL در ایران، وجود 

توانمندی     های فنی و مهندسی بالقوه در 

صنایع نفت و گاز این کشور، به لحاظ 

مدیریتی و فنی است.
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کاتالیست هاي مورد استفاده و بهبود طراحي راکتورها 
نیز از عوامل موثر درکاهش هزینۀ سرمایه     اي می باشند.

2( هزینه     هاي عملیاتي: هزینه     هاي عملیاتي 
به غیر از مواد اولیه براي تاسیسات GTL بنا به آنچه 
گزارش شده، رقمي درحدود چهار تا 5/5 دالر براي 
درمورد  البته  است.  مایع  فرآورده هاي  از  بشکه  هر 
هزینه     هاي عملیاتي باید هزینۀ گاز به عنوان خوراک 

و همچنین حمل و نقل آن را نیز در مدنظر قرار دارد.

تامین منابع مالي براي پروژه     هاي GTL در 
ایران

تاسیس واحدهاي تبدیل گاز به مایع در اندازه     هاي 
قابل رقابت جهاني در ایران، با توجه به امکانات و 
توانایي هایی همچون موجودي ذخایر گاز، تجربیات 
مهندسي و قابل رقابت     بودن هزینۀ کارگر، یک فرصت 
تلقی می     شود و منابع مالی الزم برای ایجاد تاسیسات 

GTL نیز عموماً از دو منبع اصلي مي     تواند تهیه شود:

شامل  منبع  این  سهام:  سرمایۀ  الف( 
سرمایه گذاري مستقیم به وسیله سرمایه گذاران ایراني در 
دو قسمت تعاوني و موسسات و همچنین شرکت هاي 

بین المللي   مي     شود.
ب( وام: وام هاي مستقیم براي پروژه     هاي تبدیل 
گاز به مایع را نیز مي     توان از طرق زیر تامین نمود: 1( 
بانک هاي توسعه     اي ناحیه     اي و چندجانبه، 2( بانک هاي 
تجاري بین     المللي، 3( نمایندگي اعتبار صادرات،  4( 

 ،)JBIC) نمایندگي های دو جانبه اي مانند جیبي آیسي
5( بانک هاي تجاري ایران.

در این رابطه گفتنی است که برقراری یک موازنۀ 
صحیح بین نسبت سرمایۀ سهام به وام بسیار اهمیت 
دارد و عموماً نسبت مناسب 50 درصد سرمایۀ سهام به 
50 درصد بدهي مورد توجه است، اما براي واحدهاي 
GTL، کم     شدن سرمایه سهام به 40 درصد و افزایش 

وام به 60 درصد به مبناي تجربیات جهاني در مقابل 
ریسک، مطلوبتر به نظر مي     رسد. ضمناً رسیدن به 
موازنه صحیح بین     المللي و ایراني در سرمایه سهام از 
یک طرف، و بین سرمایه گذاران تعاوني و مؤسسات از 

طرف دیگر، بسیار با اهمیت خواهد بود. 

ویژگی های فناوری GTL برای ایران
در دهه اخیر، مخازن گازی متمرکز، عظیم و متعددی 
در آب های خلیج فارس و در مناطق جنوبی ایران کشف 
شده اند. بسیاری از این میدان ها، هنگام فعالیت های 
شرکت های  و  ایران  نفت  ملی  شرکت  اکتشافی 
بین     المللی خارجی برای یافتن میدان های نفتی جدید به 
اثبات رسیده اند. هم اکنون احتمال اکتشاف های جدید 
دیگری از مخازن گازی متمرکز در نواحی خشک و 
دارد.  وجود  فارس  خلیج  و  خزر  دریای  آب های  در 
بهره گیری از فناوری GTL برای تحرک     بخشیدن به 
صادرات گاز و تولید محصوالت سوختی با کیفیت باال، 
ازجمله هدف هایی است که ایران نباید حتی یک لحظه 

گازی  میدان های  این  واقع     شدن  باشد.  غافل  آن  از 
نزدیک به آبراه ها و در فاصله کمی از خشکی، یکی از 
عواملی است که پروژه های صادراتی گاز طبیعی را به 

شکل GTL و LNG اقتصادی میکند. 
یکی دیگر از ویژگی های اجرای پروژه های GTL در 
ایران آن است که صرف نظر از سهم ایران در سازمان 
مایعات  از  می     توان  (اوپک(،  صادرکننده  کشورهای 
میان     تقطیری برای مصارف داخلی به جای نفت خام 
بهره برد. از این رو، به همان میزان نفت خام صادراتی 
و درآمد ملی افزایش می یابد.  اگر ایران بتواند تولیدات 
نفت خام خود را از طریق سهمیه اوپک افزایش دهد، 
سهم آن نیز بیشتر از میزان صادرات کنونی خواهد بود. 
از لحاظ مقدار، تولید هر بشکه محصوالت فناوری 
پی  در  را  صادرات  برای  خام  نفت  بشکه  دو   GTL

دارد. بنابراین، با توجه به روند رو به رشد مصرف آینده 
محصوالت سوختی برای ایران ، استفاده از GTL الزم 

و ضروری به نظر می رسد.

فرصت تاسیس واحدهاي تبدیل گاز به مایع 

در اندازه     هاي قابل رقابت جهاني، براي همه 

کساني که امکانات و توانایي ایران، موجودي 

ذخایر گاز، تجربیات مهندسي و قابل 

رقابت     بودن هزینۀ کارگر و مواد را مطالعه 

کرده اند، روشن است.
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نفت،  وزارت  محقق     شده  تحقیقاتی  طرح     های  در 
حدود 250  نفتی،  فرآورده  بشکه  هر  تولید  ازای  به 
مترمکعب گاز طبیعی استفاده میشود. 99/3 درصد 
محصول مستقیم طرح، بنزین، گاز مایع، سوخت جت 
و گازوییل است و بقیه محصول نیز در فرآیندی دیگر 
به فرآورده های یادشده تبدیل میشود. بنزین حاصل از 
گاز طبیعی به دلیل درجه آرام     سوزی مناسب و خوب و 
نیز مناسب     بودن برای محیط زیست، هفت تا 10 درصد 
از بنزین سوپر بدون سرب حاصل از نفت خام گرانتر 

است.

در  لوله  خط  طریق  از  ایران  گاز  صادرات 
مقایسه با سایر روش     ها

و  مهم  مقوله هاي  از  یکي  طبیعي،  گاز  صادرات 
استراتژیک کشور بشمار مي رود، چون با وجود ذخایر 
بیکران گاز، توان بالقوه صادرات گاز طبیعي براي ایران 
همواره وجود دارد. به طورکلي، صادرات گاز براي کشور 
از سه راه امکان پذیر است: 1( انتقال گاز طبیعي از 
طریق خط لوله، 2( انتقال گاز از طریق تبدیل گاز به 
LNG و حمل توسط کشتي به بازارهاي مصرف، 3( 

تبدیل گاز به فرآورده هاي مایع(GTL( و سپس انتقال 
آن به بازارهاي هدف.

یکي از مهمترین و سهل          الوصول     ترین راه     ها براي 
صادرات گاز، به ویژه براي نواحي همجوار، انتقال گاز 
از طریق خط لوله است، اما ارسال گاز ایران از طریق 
خط لوله به بازارهاي جهاني، با مشکالت زیادي مواجه 
است که ممکن است بسیاري از برنامه هاي موجود را 

بلندپروازانه  جلوه  دهد. این مشکالت عبارتند از:
1( غیراقتصادي     بودن صادرات گاز به اروپاي غربي به 
عنوان بزرگترین بازار. اروپا گرچه می تواند بازار مهمي 
براي طرح     هاي صادراتي بشمار رود، ولي ارسال گاز از 
طریق خط لوله از ایران به این بازار، نمي     تواند منافع 
اقتصادي براي کشور داشته باشد. به عقیده برخي از 
کارشناسان، تنها وجود برخي دالیل سیاسي مي تواند 

توجیه گر این  امر باشد.
2( وجود موانع سیاسي و جغرافیایي جدی در راه 
پروژه  بودن  مواجه  و  هندوستان  بازار  به  گاز  صدور 
با ریسک سیاسي باال به دلیل کشمکش بین هند 
جذابیت  مشکل،  این  که  است  بدیهی  پاکستان.  و 
طرح هاي صادرات گاز با خط لوله به هند را از میان 
مي برد. بهترین گزینه صادرات گاز به این کشور، تبدیل 

گاز به LNG و نهایتاً حمل آن به بازار هند است.
3( عدم پایبندي همسایگان ایران مانند ترکیه و 
پاکستان به قراردادهاي بین المللي. این مشکل باعث 
میشود که برخالف اصول قراردادهاي طویل          المدت 
خرید، مبادرت به انصراف از خرید نمایند که موجب 

بروز مشکالت در این زمینه میشود.
4( وجود رقبایي بزرگ همچون قطر در پروژه هاي 

صادرات گاز ایران به کشورهاي عضو شوراي همکاري 
خلیج فارس. این موضوع قطعاً طرح     هاي صادرات گاز 
از ایران به وسیله خط لوله به این منطقه را با مشکالتي 
مواجه مي کند. از طرف دیگر، کشور ترکمنستان نیز 
توان ارسال مقادیر قابل توجهي گاز به کشور پاکستان 

را داراست.
همچون  کشورهایي  گاز  بازار  محدودبودن   )5
ارمنستان و نخجوان.  ضمناً پیش بیني مي شود که در 

آینده نیز تقاضاي گاز این کشورها ناچیز خواهد بود.

کدام گزینه براي صادرات گاز ایران بهتر 
است؟

در  طبیعي  گاز  به  اروپایي  کشورهاي  وابستگي 
دهه هاي آینده شدیداً افزایش خواهد یافت. پیش بیني 
عرضه و تقاضاي گاز طبیعي براي سال هاي 2020 و 
2030 نشان مي     دهد که کشورهاي اروپایي باید به 
دنبال به     دست     آوردن منابع جدید عرضه گاز طبیعي در 
جهت تأمین نیازهاي مازاد خود باشند. بدیهی است که 
ایران که به لحاظ سوق الجیشي در همسایگي روسیه، 
مرزهاي  در  و  قفقاز  سابق،  شوروي  جمهوري     هاي 
شرقي اروپا قرار گرفته، پتانسیل الزم براي صدور میزان 
قابل توجهي گاز طبیعي به بازارهاي اروپا در غرب و 
بازارهاي در حال رشد انرژي در جنوب آسیا و فراتر از 

آن را دارد.
درواقع، ایران که مالک دومین ذخایر گاز طبیعي 
خود  هم     اکنون  باید  است،  روسیه  از  بعد  جهان 
جهاني  بازارهاي  به  طبیعي  گاز  اصلي  صادرکننده 
باشد، اما عوامل زیادي وجود دارند که مانع این امر 
شده اند. این عوامل عبارتند از: عدم سرمایه     گذاري 
کافي سرمایه     گذاران، تقاضاي قوي در بازارهاي داخلي 
براي سوخت، تحت فشارگذاشتن مجدد بعضي از منابع 
نفتي توسط گاز، سیاست     هاي زیست     محیطي داخلي 
در جهت جایگزیني مازوت و گازوییل با گاز طبیعي و 
ناتواني بعضي از خریداران بالقوه در تفکیک سیاست     ها 
از مشاغل یا رفع بحث     هاي قدیمي و بي     فایده، مانند 
منطقه  با  ارتباط  در  پاکستان  و  هندوستان  مناقشه 

کشمیر.
را  متعددي  برنامه هاي  ایران  کشور  این،  وجود  با 
براي استفاده از گاز، به ویژه براي صادرات از طریق خط 

وابستگي کشورهاي اروپایي به گاز طبیعي 

در دهه     هاي آینده شدیداً افزایش خواهد 

یافت.
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لوله دنبال مي کند. برنامه هاي صادرات گاز از طریق 
خط لوله عمدتاً برای کشورهاي همجوار طرح     ریزي 
خط  طریق  از  گاز  صادرات  طرح هاي  است.  شده 
لوله به برخي از بازارهاي نزدیک در مقایسه با سایر 
گزینه ها، ازجمله گاز طبیعي مایع LNG و تبدیل گاز 
به فرآورده     هاي مایع GTL گزینه اي کاماًل اقتصادي 
و توجیه ناپذیر جلوه مي کند، اما با توجه به مسایل 
آن  براي  متعددي  سیاسي  ریسک هاي  ذکرشده، 
وجود دارد. در مقاصد دوردست، ازجمله بازارهاي اروپا 
و هندوستان، مطالعات نشان مي دهند که انتقال گاز 
توسط تکنولوژي LNG بسیار مطلوب تر از انتقال گاز 
با خط لوله است. این نکته را نیز باید در مدنظر قرار داد 
که طرح هاي صادرات گاز از طریق خط لوله، نسبت به 
 LNG استفاده از تکنولوژي هاي پیچیده تري از جمله
و GTL به میزان کمتري در بکارگیري طیف وسیعي 
از متخصصان و شرکت     هاي پیمانکار در این صنعت 

تاثیرگذار  است.
براي کشورهایي همانند کشور ما که داراي ذخایر 
عظیم گازي است، تحقیق و توسعه در زمینه طرح     هاي 
GTL و CNG به عنوان راهکارهاي جدید انتقال گاز، 

در تحقیق و پژوهش صنعت گاز مي     تواند بشمار رود. 
توسعه و توجه بیشتر به این فناوري ها و به     ویژه فناوري 
GTL در کشور مي     تواند توسعه بازارهاي صادراتي گاز 

را به همراه داشته باشد. 
بازارهاي  در  موجود  محدودیت     هاي  به  توجه  با 
LNG برخي از کارشناسان عقیده دارند که روي     آوري 

به استفاده از تکنولوژي     هاي GTL که دستاوردهاي 
مهمي از کسب دانش فني آن در داخل کشور وجود 
دارد، فرصت     هاي جذابتري را براي به     کارگیري از گاز در 

کشور مي تواند به وجود آورد.
     نکته مهم: در زمینه استفاده از ذخایر بیکران گاز، 
به این نکته مهم نیز باید اشاره شود که کسب ارزش 
افزوده حاصل از فعالیت هاي سطوح باالتر تکنولوژي، 
مطلوبتر از کسب درآمد از طریق صدور مواد خام و اولیه 
است، مسأله اي که پس از حدود 100 سال استفاده از 
نفت خام هنوز هم مورد توجه جدي واقع نشده است. 
لذا با وجود جوان     بودن صنعت گاز و برخورداري کشور 
از منابع عظیم گازي، امید میرود که با جلب توجه 
مسووالن به تکنولوژي هاي برتر و به روز صنعت گاز، 

ارزش افزودۀ مناسبي از این ثروت ملي حاصل گردد.
پژوهشگاه صنعت نفت، سال     هاي زیادي است که در 
زمینه فناوري GTL فعالیت     هاي مهمي را انجام داده و 
به سطوح مناسبي از دانش فني آن دست یافته است. 
انتخاب فناوري GTL به عنوان راهکاري در استفاده 
از منابع گازي، عالوه بر آن که مي     تواند درآمدهاي 
مناسبي را براي کشور به وجود آورد، قادر است زمینه 
مساعدي را براي رشد و توسعه دانش فني آن در کشور 
فراهم نماید تا حتي بتوان روزي از دانش فني آن ارزش 
افزوده بیشتري نسبت به صدور فراورده به دست آورد.

عالوه بر این، استفاده از فناوري GTL نیازمند طیف 
وسیعي از تجهیزات، دانش فني و نیروي انساني ماهر 
مي     باشد که خود مي     تواند محرکي براي توسعه صنعت 
و اقتصاد کشور تلقي شود. امید است به این نکات جنبي 
فراتر از اقتصاد اولیه چنین طرح     هایي نگریسته شود و در 

برنامه     ریزي     هاي کالن صنعت گاز کشور لحاظ شود.

نتیجه     گیري
1( از بُعد فني، فناوري GTL کاماًل شناخته شده و 
اثبات شده است و در عین حال، صاحبان فناوري آن 

نیز از کشورهاي مختلف جهان هستند، به طوري که 
هیچیک از فناوري     هاي مورد نیاز این صنعت، یعني 
تولید گاز سنتز، فناوري FT و فرآیندهاي پاالیش نفت 
خام، در انحصار یک کشور و یا یک شرکت نبوده و 
در استفاده از این فناوري محدودیت خاصي براي ایران 

وجود ندارد.
  2( سودآوري پروژه     هاي GTL تحت تاثیر عوامل 

متعددي قرار دارد که عمده ترین آنها هزینه سرمایه     اي، 
قیمت گاز و قیمت نفت است. اظهار نظر در مورد اینکه 
پروژه     هاي GTL اقتصادي هستند، یا خیر، بستگي به 
عوامل متعدد، به     ویژه رویکرد کشور میزبان به پروژه 
GTL دارد. در صورت بهره     مندي از گاز ارزان (حداکثر 

50 سنت در هر میلیون BTU(، معافیت مالیاتي و 
مزایاي  از  بهره     مندي  براي  تولیدي  باالي  ظرفیت 
مقیاس تولید، مي     توان پروژه     هاي  GTLرا گزینه     ای 

سودآور در بهره     برداري از ذخایر گازي کشور دانست.
بدون  مي     سازد تا  قادر  را  ایران   GTL فناوري  )3
مواجهه با چالش     هاي موجود درمورد خطوط لوله مانند 
تنش     هاي سیاسي، تعرفه ها و دیگر محدودیت     هاي 
بازاري پیش رو در بازار LNG  اقدام به کسب درآمد 
ارزي از منابع گازي خود نماید و مهمتر آنکه مشتریان 
(کشورها(  سیاسي  واحدهاي   ،GTLفرآورده     هاي
نیستند، بلکه فرآورده     هاي آن به صورت تک     محموله 

در بورس     هاي نفتي معامله مي     شوند.
4( استفاده از فناوري GTL ایران را قادر مي     سازد تا 
ده     هزار فوت     مکعب ذخایر گاز طبیعي کشور را به یک 
بشکه فرآورده نفتي مرغوب تبدیل کند و درنتیجه، به 

کسب ارزش افزوده حاصل از فعالیت     هاي 

سطوح باالتر تکنولوژي، مطلوبتر از کسب 

درآمد از طریق صدور مواد خام و اولیه 

است، مسأله اي که پس از حدود 100 سال 

استفاده از نفت خام، هنوز هم مورد توجه 

جدي قرار نگرفته است.
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صورت بالقوه 940 تریلیون فوت مکعب ذخیره گازي 
کشور قابل تبدیل به 94 میلیارد بشکه فرآورده نفتي 
است. توضیح اینکه در حال حاضر، در پاالیشگاه     هاي 
کشور، تنها درحدود 60 درصد از یک بشکه نفت خام 
قابل تبدیل به برش     هاي پایین C20 (یعني گازوییل، 
نفت سفید، بنزین و نفت گاز( است و این درصد در 
پاالیشگاه     هاي پیشرفته جهان حداکثر 70 تا 80 درصد 

است.
5(  با توجه به وضع استانداردهاي زیست     محیطي 
فرآورده     هاي  در  آالینده  مواد  کاهش  بر  مبني 
پاالیشگاهي از یک سو و افزایش سهم تولید نفت 
خام     هاي متوسط و سنگین در جهان از سوی دیگر، 
انتظار مي     رود که فرآورده     هاي GTL از سال 2010 
به  نسبت  باالیي  مرغوبیت  از حق  به     تدریج  بعد  به 
فرآورده     هاي عادي برخوردار شوند و درنتیجه، سودآوري 

طرح     هاي GTL افزایش خواهد یافت.
ظرفیت  با  کوچک،   GTL واحدهاي احداث   )6
5000 تا 15000 بشکه در روز که خوراک گاز موردنیاز 
آنها بین 1/5 تا حداکثر 4/5 میلیون مترمکعب در روز 
است، یکي از راهکارهاي پیش رو براي جلوگیري از 

سوزانده     شدن گازهاي همراه در میادین نفتي است.
7( در فرآیند GTL به     ازاي هر بشکه تولید فرآورده 
نفتي، حدود یک بشکه آب به عنوان فرآورده جانبي 
(By-Product( تولید مي     شود که مي     تواند به مصارف 

موردنیاز واحد GTL، مصارف آبیاري و حتي در صورت 
تصفیه، به مصرف آشامیدني برسد. این امر در مناطقي 

چون عسلویه که براي تولید آب از شیرین     کردن آب 
ارزش  از  مي     شود،  استفاده   )Desalination) دریا 

اقتصادي باالیي برخوردار است.
 GTL 8( با توجه به اهمیت استراتژیک صنعت
است  ایران، الزم  گازي  منابع  اقتصادي  آینده  براي 
از   ،  GTL واحدهاي احداث  در  سرمایه     گذاري  با  تا 
ابتداي شکل     گیري بازار خاص براي فرآورده     هاي این 
محصول ، به صورت یک بازیگر فعال ایفاي نقش کرده 
و عالوه بر کسب تجربیات عملي در زمینه     هاي مختلف 
این صنعت، امکان کسب تکنولوژي GTL را فراهم 

سازیم.
9( درنهایت توصیه مي     شود که قبل از هرگونه ایجاد 
تعهد نسبت به صادرات گاز از طریق خط لوله و یا 
LNG به بازار اروپا و آسیاي شرقي، وضعیت اقتصادي 

 GTL چنین طرح     هایي با وضعیت اقتصادي طرح     هاي
مورد بررسي و مقایسه کامل قرار گیرد و سپس اقدام به 

سرمایه     گذاري در چنین طرح     هایي گردد.
آنچه مسلم است، پیشرفت     های تکنولوژی در زمینه 
گمان  ولی  دارد،  ادامه  همچنان   CNG و هیدرات 
می     رود که تا سال 2020، راه     حل مطمئن و اقتصادی 
برای انتقال گاز طبیعی به مناطق دوردست، همانا 
استفاده از تکنولوژی LNG و یا تبدیل به فرآورده های 

مایع GTL و حمل آن به مناطق موردنظر باشد. 
در پایان خاطرنشان می     گردد که تنها با دسترسي 
به منابع گاز ارزان نمي توان اقدام به ایجاد واحدهاي

GTL نمود، بلکه قبل از هر چیز باید به موارد زیر 

توجه نمود: 1( ظرفیت تولید و میزان صرفه جویي     هاي 
ناشي از مقیاس تولید، 2( مکان     یابي ایجاد تاسیسات، 3( 

قیمت     هاي نفت، 4( راه هاي تامین منابع مالي.

منابع
1( قابلیت     های گازطبیعی درجهان/ گروه علمی 

تحقیقاتی نفت تایمز.
2( انتقال گاز طبیعی با فناوری     های جدید/ گروه 

علمی تحقیقاتی نفت تایمز.
3( بازار عرضه و تقاضای فرآورده     های حاصل از 
 CNG)تبدیل گاز به مایع در آسیا در انتقال گاز طبیعی
مصطفی  پیمان     پاک،  علیرضا   /  )GTL و  LNG و

ساغری.
 GTL 4( امکان     سنجي اقتصادي کاربرد فناوري
براي ایران/ علیرضا احمدخاني/ رساله کارشناسي ارشد/ 

دانشکده اقتصاد/ دانشگاه تهران/ 1382.
Gas To Liquid) GTL )5( چیست؟ و اهمیت آن 

چیست؟/  سید غالمحسین حسن     تاش.
6) The BP magazine of technology and 

innovation, December 2002

7) Petroleum Economist, September 2001

8) Kinetics, Selectivity and Scale Up of 

the Fischer-Tropsch Synthesis, Gerard P. 

van der Laan, RIJKSUNIVERSITEIT 

GRONINGEN,1999, ISBN 1 1011 367 90.

یکی از مسایل مهم در توسعه صادرات گاز، تامین منابع مالی است.
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کلیات
از آنجایی که چک وسیله پرداخت فوری است، لذا 
اساساً چیزی به نام تاریخ پرداخت در مورد آن مصداق 
ندارد و تنها تاریخ صدور در مورد آن مطرح است. به 
همین علت، چه در قوانین قدیمی )قانون تجارت و 
قانون صدور چک( و چه در قوانین بعدی، هیچگاه 
صحبت از تاریخ پرداخت نشده، با وجود این، در عمل 
از چک به عنوان وسیله اعتباری، مانند برات، استفاده 
می     شود. در فرانسه اگر معلوم شود که چکی به وعده 
و مدت صادر شده و تاریخ تسلیم آن با تاریخ مندرج 
در آن یکی نیست، صادرکننده بایستی جریمه )مالیات( 
بپردازد، چون چک وسیله پرداخت فوری است. در 

واقع، دولت یک وسیله تسهیل برای وصول طلب 
ایجاد کرده که چک نامیده می شود، اما چه در عمل، 
چه در قانون و چه در رویه های قضایی ایران، به 

صراحت صحبت از چک های وعده دار! می شود.
در اروپا علی     رغم اینکه چک نبایستی مهلت پرداخت 
داشته باشد، به طور معمول، چک را با تاریخ مؤخر 
صادر می کنند و به آن تاریخ وعده نمی گویند، بلکه 
عنوان »ُپوست دات« )تاریخ صدور مؤخر بر تاریخ 
تسلیم( را بر آن می     گذارند. چنانچه دارنده و صادرکننده 
توافق کنند که چک در تاریخ مؤخر )آینده( پرداخت 
شود، از نظر حقوقی ایرادی ندارد، چرا که اگر چک 
تاریخ نداشته باشد، باطل است )یعنی چک نیست( 

نه اینکه تاریخ غیرواقعی داشته باشد. در حقوق ما نیز 
همین طور است. به عبارت دیگر، قانون تجارت یکی 
از شرایط اساسی صحت چک را تاریخ صدور می داند 
و در عمل نیز بانک ها چک بدون تاریخ را پرداخت 
نمی نمایند. تاریخ چک، یکی از مهم     ترین مباحثی است 
که به دادسراها و دادگاه     ها مربوط می     شود و یکی از 
ویژگی     ها و تفاوت     هایی که چک با سند مادر آن )برات( 
دارد، همین تاریخ است. در حقوق انگلیس، در تعریف 
چک وقتی می     خواهند آن را از برات جدا کنند، )چرا که 
چک در واقع، برات بوده است(، به این ویژگی اشاره 
می     کنند که چک تاریخ پرداخت ندارد و پرداخت آن 

فوری است.

قانون چک

در ایران، مقررات مربوط به چک از حقوق فرانسه گرفته شده است. قانون تجارت از مواد 310 به بعد، چند ماده ای را به چک اختصاص داده و قانونی هم تحت 
عنوان صدور چک از سال های 1330 وجود داشته که هر دو قانون  را قانونگذار ایران از حقوق فرانسه گرفته است، منتها در عمل، اشخاص- چه در ایران و چه در 

خارج- استفاده ای را که قانون از چک در مدنظر داشته است، نمی نمایند. 

عمومی

فاطمه صیادی- مشاور بانکی سندیکا 
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چک سند خاصی از اسناد بازرگانی است که علیرغم 
اینکه سند عادی تجاری است، در برخی موارد با 
رعایت اصول آن قابلیت صدور اجراییه را دارد. چک، 
چه بر عهده بانک های داخل کشور باشد یا شعب بانک 
ایرانی در خارج از کشور، در حکم سند الزم االجرا است 
و دارنده چک می تواند در صورت برگشت چک و عدم 
پرداخت وجه آن، طبق قوانین و آیین     نامه های مربوط 
به اجرای ثبت اسناد رسمی، وجه چک یا باقی مانده آن 

را وصول کند. 
 منشأ و علت صدور چک، باید بدهي صادرکننده 
معادل مبلغ چک باشد. اگر مبنا و علت صدور چک، 
بدهکاري صادرکننده نباشد، و چک به عنوان تضمین 
معامله یا تعهد صادر شده باشد، صادرکننده قابل تعقیب 
کیفري و مجازات نخواهد بود، مثل آن که شخصي 
یک مغازه یا یک منزل مسکوني را اجاره کرده باشد و 
موجر در اجاره نامه از مستاجر تعهد بگیرد که در راس 
انقضاي مدت اجاره و در پایان مدت اجاره، محل را 

تخلیه کند.
در تمامي این موارد به دلیل آن که صادرکننده در 
حقیقت مبلغ ذکرشده در متن چک را بدهکار نیست، 
لذا چک قابل تعقیب کیفري و مجازات نخواهد بود. 
این که چک بابت تضمین صادر شده باشد، ممکن 
است در متن چک ذکر و یا آن که ذکر نشده باشد، 
اما صادرکننده باید بتواند به طریق دیگري )مانند ارایه 
قولنامه معامله یا شهادت شهود( این موضوع را اثبات 

کند.

چک باید به صورت نقد و بدون وعده صادر شود، 
زیرا چک باید مانند اسکناس وسیله پرداخت نقدي 
باشد. بنابراین، اگر به فرض مثال، امروز چکي براي 
تاریخ فردا یا هفته یا ماه یا سال آینده صادر شود، 
صادرکننده چک مجازات کیفري نخواهد شد، زیرا این 
چک حقوقي است. در حال حاضر، صدور چک بدون 
وعده، بسیار نادر است و حتي بسیاري از چک هایي 
که صادرکنندگان آن توسط دادگاه به مجازات حبس 
محکوم مي شوند، در واقع، چک هاي وعده دار و حقوقي 

از آنجایی که چک وسیله پرداخت 

فوری است، لذا اساساً چیزی به نام 

تاریخ پرداخت در مورد چک مصداق 

ندارد و تنها تاریخ صدور چک مطرح 

است.
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هستند، اما دلیل تعیین مجازات در این موارد آن است 
که صادرکنندگان چک به عنوان متهم در دادسرا یا 
دادگاه قادر به اثبات این موضوع که چک به صورت 
وعده دار صادر شده است، نبوده اند. بنابراین، نحوه اثبات 
این موضوع و شیوه دفاع از موضوع، از اهمیت فراواني 

برخوردار است.
     چنانچه چکی سفید امضا صادر شده باشد، 
یعني این که صادرکننده بدون قید مبلغ، تاریخ و نام 
دارنده، فقط چک را امضا و ارایه کرده باشد، در این 
صورت، معموالً دارنده چک، قبل از مراجعه به بانک 
و قبل از شکایت، مبادرت به درج تاریخ مي کند، اما 
چنانچه در مرجع قضایي ثابت شود که صادرکننده در 
هنگام صدور، تاریخ چک را ننوشته است، صادرکننده 

مسوولیت کیفري نخواهد داشت.
چک فقط در تاریخ مندرج یا پس از آن قابل وصول 
خواهد بود. صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن، 
معادل مبلغ قید شده در متن آن را در بانک وجه نقد 
داشته باشد. ضمناً نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که 
به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتی از بانک خارج 

کند یا دستور عدم پرداخت آن را بدهد.
چک نباید به صورتی تنظیم شود که به عللی، مثل 
عدم مطابقت امضا، یا قلم     خوردگی در متن چک، یا 
اختالف در مندرجات آن و امثال آن، قابل پرداخت 
توسط بانک نباشد. الزم به ذکر است که هرگاه در 
متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک 

به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.
هرگاه وجه چک به علل ذکرشده در باال پرداخت 
مخصوصی  برگ  در  است  مکلف  بانک  نشود، 
مشخصات چک، هویت و نشانی کامل صادرکننده 
را همراه با علل عدم پرداخت صراحتاً ذکر کند )مثاًل 
فقدان موجودی( و آن را به دارنده چک تسلیم دارد. 
بانک ضمناً مکلف است که نسخه دوم این برگ را به 

آخرین نشانی صاحب حساب ارسال کند.
چنانچه مبلغ موجود در نزد بانک، کمتر از مبلغ چک 
باشد، بانک به تقاضای دارنده چک مکلف است مبلغ 
موجود را به وی تسلیم کند. در این صورت، چک 
بی     محل محسوب  نشده  پرداخت  مبلغ  به  نسبت 
می شود و بانک هم گواهی الزم را در این مورد صادر و 
به دارنده چک تقدیم می کند. دارنده چک هم می تواند 
محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه 
خسارات و هزینه ها، اعم از اینکه قبل از صدور حکم یا 
بعد از آن باشد، از دادگاه تقاضا کند. این دادخواست باید 

به دادگاه صادرکننده حکم تقدیم شود.
بدیهی است که در این موارد، کلیه خسارات و 

هزینه های وارده، شامل خسارت تاخیر تادیه  که بر 
اساس نرخ تورم اعالم شده توسط بانک مرکزی 
محاسبه می شود، قابل مطالبه است. این خسارات، 

شامل هزینه های دادرسی و حق الوکاله هم می شود.

انواع چک
انواع چک مطابق قوانین جاری کشور به شرح زیر 

است:
*چک عادی،  چکی است که اشخاص از محل 
صادر  بانک ها  عهده  خودشان  حساب  موجودی 
می کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده 

آن ندارد.
* چک تأییدشده، چکی است که اشخاص عهده 
بانک ها به حساب جاری خود صادر می کنند و پرداخت 

وجه آن توسط بانک صادرکننده چک تأیید می شود.
* چک تضمین شده، چکی است که به درخواست 
مشتری، توسط بانک به عهده همان بانک صادر 
می شود و پرداخت وجه آن هم توسط بانک تضمین  

می شود. 
* چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر 
می شود و وجه آن در هریک از شعب آن بانک توسط 

نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می گردد.
* چک بحواله     کرد، چکی است که نام گیرنده در آن 
ذکر نشده باشد. بنابر این، دارنده این نوع چک می     تواند 
در بانک آن را امضا کند و وجه آن را دریافت دارد و یا 

به دیگری انتقال دهد. 
* چک بسته )Crossed check( چکی است که 
روی آن دو خط موازی کشیده شده باشد. چنین چکی 
قابل نقدکردن نیست و فقط باید به حساب بانکی 

ذینفع چک منظور گردد. 
ادامه دارد

اگر مبنا و علت صدور چک، بدهکاري 

صادرکننده نباشد، و چک به عنوان 

تضمین معامله یا تعهد صادر شده 

باشد، در این صورت، صادرکننده قابل 

تعقیب کیفري و مجازات نخواهد بود.

چنانچه دارنده و صادرکننده 

توافق کنند که چک 

در تاریخ مؤخر )آینده( 

پرداخت شود، از نظر حقوقی 

ایرادی ندارد.
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جنگ آب در ایران شروع شده، خبرش منتشر نمی شود
بحران آب ما را در آینده در شرایطی بارها بغرنج تر از مذاکرات هسته ای قرار خواهد داد.

... که در آب ُمرده بهتر که در انتظار آبی              )سعدی(

دکتر محسن رنانی می گوید: »در آینده، این نه آمریکا و عربستان و فرقه های مذهبی تندرو و...، بلکه آب خواهد بود که بیشترین ضربه را به این نظام 
وارد خواهد کرد.«

مجموعه  از  دیگر  نشستی  در  شرکت  برای  که  بود  عالقمندانی  و  رسانه  اصحاب  کارشناسان،  میزبان  پیش  چندی  انسانی  علوم  اندیشمندان  خانه 
نشست های آب، فرهنگ و جامعه در این مکان حضور یافته بودند تا راه های برون رفت از بحران خشکسالی و آب در ایران را بررسی کنند.

به گزارش ایرنا، شرایط آبی ایران نه تنها خوب نیست، بلکه بحرانی و وخیم است. این، حقیقتی است که طی ماه های گذشته و درپی هشدارهای برخی 
از کارشناسان و خشک     شدن پی     درپی سدها و تاالب های کشور، همگی کمابیش به آن پی برده ایم. با وجود سر بیرون     آوردن غده خشکسالی و کم آبی در 
بسیاری از منطقه های کشور که حتی شهرهای شمالی و سرسبز را نیز گرفتار ساخته، این مشکل بدون شک حاصل نه یک سال و دو سال، بلکه مدت ها 
بی توجهی و بی تدبیری در سیاست گذاری و مصرف این نعمت خدادادی است. آب ایران اکنون در شرایطی قرار دارد که به گفته بسیاری از کارشناسان، 

بی اعتنایی به وخامت اوضاع آن، در آینده ای نه     چندان دور، کشور را با فاجعه ای زیست محیطی درگیر خواهد کرد.
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محسن رنانی: با آتش آب، بازی نکنیم!
اما مهمترین سخنران این نشست که جدیترین 
سخنان را مطرح کرد، دکتر محسن رنانی بود. این 
از  که  برجسته  اجتماعی  و  اقتصادی  نظریه پرداز 
اصفهان برای شرکت در این نشست به تهران سفر 
کرده بود، سخنان خود را با جمله »با آتش آب، بازی 
نکنیم!« آغاز کرد. رنانی سپس با اشاره به اینکه او یک 
اقتصاددان نهادگرا است )به این مفهوم که عقیده دارد 
که اقتصاد را نمی توان تنها با پول و سرمایه مدیریت 
کرد و باید از ابزارهای فرهنگی و اجتماعی نیز در 
این راه کمک گرفت( گفت: »ولی در خصوص آب، 
می خواهم بحث خود را با ورود از دریچه انتقاد از عنوان 
این نشست آغاز کنم، چرا که متهم     کردن مردم، جامعه 
و فرهنگ در بحران آبیای که امروز با آن روبرو 
انصاف  از  به     دور  و  وارونه     زدن  نعل  نوعی  هستیم، 
است.« به گفته رنانی، سهم مصرفی اندک مردم در 
چرخه آب به ما اجازه نمیدهد که آنها را در معرض اتهام 
قرار دهیم و از کسانی که خود قربانی سیاست های 
آبی غلط هستند، بخواهیم که تقصیر خود را بپذیرند و 

الگوی مصرف خود را اصالح کنند.
رنانی همچنین گفت: »جنگ پراکنده آب در ایران 
هم     اکنون به گونه خزنده و آرام شروع شده و فقط 
اخبار آن منتشر نمی شود. در حال حاضر، این جنگ 

به صورت پراکنده رخ می دهد، اما تا پنج سال آینده، 
شاهد جنگ فراگیر آب در داخل شهرها و بین مناطق 
و استان ها خواهیم بود.« به گفته وی، این آن خطری 
است که امنیت ما را تهدید می کند و سیاستمداران 

چشم خود را به روی آن بسته اند.
این استاد اقتصاد در ادامه گفت: »اگر الگوی مصرف 
مردم در جایی خراب شده است، این حکمرانی غلط 
آب است که آن را تخریب کرده است. مردم ما طی 
سه هزار سال می دانستند که چگونه آب را مصرف 
کنند و به تعادلی پایدار در طبیعت برسند. گراف های 

میزان بارش در کشور هم حاکی از آن است که طی 
سی سال گذشته، میزان بارش در کشور تفاوت چندان 
محسوسی با 30 سال پیش از آن نداشته و حتی 
آسمان نیز بر ما جفا نکرده است، ولی نظامی ناکارآمد 

و بی تدبیر در حوزه حکمرانی آب، به راحتی فرهنگ 
آبی سه هزار ساله ما را بر باد داده و اکنون اقدام به زیر 

سوال     بردن جامعه و فرهنگ می کنند.«
رنانی در ادامه با اشاره به این که فرهنگ نیز نقش 
مهمی در این میان دارد و بدون شک اصالح الگوی 
مصرف آب باید از طریق فرهنگی صورت گیرد، گفت: 
»با وجود این، موضوع این است که بحران آب اکنون 
به بیماری در شرف تشنج و ورود به کمایی مرگبار 
شبیه است. بدون شک نمیتوان در این شرایط بحرانی 
به بیمار گفت که با تغییر الگوی تغذیه خود جلوی 
بحران را بگیرد. شرایط آبی کشور نیز در معرض ورود 
به تشنج است و ما باید از وقوع این فاجعه جلوگیری 

کنیم.«
رنانی سپس با بیان این که سطح هایی از نزاع آبی 
در بسیاری از قسمت های کشور آغاز شده، گفت: »با 
ادامه روند کنونی، این نزاع در کشور افزایش خواهد 
یافت و طی سال های آینده، به صورت روزانه، زندگی 
مردم را متأثر خواهد کرد. پس در این شرایط، نمی توان 
از اصالح الگوهای مصرفی مردمی که سهمی بسیار 
ناچیز در مصرف آب در مقایسه با صنعت و کشاورزی 
دارند، سخن گفت. ما باید سیاست های غلط حکمرانی 
آنها  اصالح  به  و  ببریم  زیر سوال  را  آب  نادرست 

بپردازیم.«

در این شرایط، نمی     توان از اصالح 

الگوهای مصرفی مردمی که سهمی 

بسیار ناچیز در مصرف آب در مقایسه 

با صنعت و کشاورزی دارند، سخن 

گفت. باید سیاست     های غلط حکمرانی 

نادرست آب را زیر سوال ببریم و به 

اصالح آنها بپردازیم.
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به گفته دکتر رنانی، در تغییرهای نهادی و اجتماعی، 
چهار سطح فرهنگی، بنیادی، حکمرانی و رویه های 
اجرایی و در نهایت، تخصیص منابع مطرح می شوند. 

برای تغییر دو سطح آغازی، ما به صدها سال زمان نیاز 
داریم و بنابراین، دست گذاشتن بر روی این سطوح در 
شرایط فعلی بی     فایده خواهد بود، این در حالی است که 
دو سطح پایینی، موجب تخریب آب در کشور شده اند 
و باید به اصالح و تغییر آنها اهتمام ورزیده شود. در 
صورتی که حکمرانی نادرست آب به عنوان دلیل 
اصلی بروز بحران، متحول و تالش ها برای اصالح 
آن آغاز شود، می توان با جلب اعتماد فرهنگ و جامعه 
از آنها نیز انتظار داشت که در این راه دست به کمک و 
اصالح بزنند. وی افزود: »خطری که اکنون وجود دارد، 
این است که عده ای از سیاستگذاران آبی کشور حاضر 
به پذیرش شرایط بحرانی آب نیستند و سعی در عادی 
جلوه     دادن آن دارند. ادامه این رویه ما را در آینده در 
شرایطی بارها بغرنج تر از مذاکرات هسته ای قرار خواهد 
داد. در آینده، این نه آمریکا و عربستان و فرقه های 
مذهبی تندرو و ...، بلکه آب خواهد بود که بیشترین 

ضربه را به این نظام وارد خواهد کرد.«
در  استانی  نزاع های  که  این  به  اشاره  با  رنانی 
حوزه آب مدت ها است که در اصفهان، شهرکرد و 
چهارمحال و بختیاری و برخی دیگر از نقاط آغاز شده، 

دکتر محسن رنانی: اگر الگوی مصرف 

مردم در جایی خراب شده است، 

این حکمرانی غلط آب است که آن را 

تخریب کرده است.

گفت: » این نزاع تا جایی پیش رفته که دیگر حتی 
صحبت های کارشناسی نیز تاثیر چندانی در کاهش 
و تلطیف آن ندارد. ما باید از گسترش این نزاع ها به 
سایر استان ها و خانه به خانه     شدن این نزاع که اکنون 
در قالب مشاجره های لفظی در برخی استان ها شاهد 
آن هستیم، جلوگیری کنیم و باید در این راه سریع 

عمل کنیم.«

دولت     های مختلف کشور، همگی 

در رسیدن به بحران کنونی مقصر 

بوده     اند و با وضع سیاست     های غلط 

و کارشناسی نشده     ای نظیر توسعه 

کشاورزی، خودکفایی در گندم، 

سدسازی و... کشور را به بحران 

کنونی دچار کرده     اند. پس همگی 

باید به این اشتباه     ها اذعان کرده و 

با پذیرش آن، برای خروج از بحران 

تالش کنند.
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پنهان کاری و الپوشانی بحرانی بودن شرایط آبی 
کشور، خطر بزرگ دیگری است که رنانی با ذکر آن 
افزود: »عده ای نمی گذارند گفتگو در این باب شکل 
بگیرد و از نتایج آن وحشت دارند، این در حالی است که 
اگر اکنون ما می توانیم با گفتگو و اذعان به وجود این 
بحران، برای برون     رفت از آن به چندین چاره توسل 
جسته و از شدت آن بکاهیم، با ادامه روند کنونی، در 
آینده به جایی خواهیم رسید که دیگر هیچ چاره ای جز 
قبول آنچه به ما تحمیل خواهد شد، نداریم. نخستین 
ضرورت ما این است که نظام حکمرانی، متوجه بحران 
باشد و به وجود آن اذعان کند و مدیریت و حاکمیت 

خود را بر این مبنا تغییر دهد.«
رنانی در پایان با اشاره به مسأله حذف یارانه ها گفت: 
»چرا نظام ما در حوزه های سیاسی همواره قاطع عمل 
می کند و در حوزه های اجتماعی و اقتصادی محتاطانه 
و گاه با ترس رفتار می کند؟ ماه ها است که دولت 
قصد دارد در خصوص حذف یارانه ها تصمیم گیری 
کند، ولی آنها جرأت حذف یارانه  بگیران پردرآمد را 
ندارند. اگر دولت با اذعان به وجود مشکالت اقتصادی 
خود و طرح آنها در قالب گفتگوی مستقیم و بی پرده با 
مردم به آنها اعتماد کند، مردم بدون شک در این راه 
به نظام حکمرانی کمک خواهند کرد. در خصوص آب 
نیز همینطور است. دولت های مختلف کشور همگی 
در رسیدن به بحران کنونی مقصر بوده اند و با وضع 
سیاست های غلط و کارشناسی نشده ای نظیر توسعه 
کشاورزی، خودکفایی در گندم، سدسازی و... کشور را 
به بحران کنونی دچار کرده اند. پس همگی باید به این 
اشتباه ها اذعان کرده و با پذیرش آن، برای خروج از 

بحران تالش کنند.«

آبی،     بحران  جاجرمی:  ایمانی  حسین 
خطر آفرین     ترین  بحران برای تمدن فالت 

ایران
حسین ایمانی جاجرمی، دیگر سخنران این نشست، 
سخنان خود را با ذکر اهمیت آب در شکل گیری تمدن 
و زندگی اجتماعی در فالت ایران آغاز کرد. به گفته 
ایمانی جاجرمی، در حالی که بسیاری از تمدن ها بر 
پایه توسعه پدید می آیند، در ایران این آب است که 
به همه چیز معنا می دهد و در نتیجه، بحران آبی، 
خطرآفرین ترین بحران برای ما خواهد بود. آب چیزی 
است که در ایران در طی قرون و اعصار به فرهنگ و 

تمدن شکل بخشیده است و نبود آب نیز مایه نابودی 
آنها خواهد شد.

او سپس با اشاره به اینکه بحران آبی در کشور سبب 
شده است تا ما با مشکل های جدیدی نظیر آوارگان 
آب )افرادی که به دلیل خشکسالی از شهرهای خود 
کوچ کرده اند( روبرو شویم، گفت: »این نشست قرار 
ارزش ها در حکمرانی آب  باورها و  به نقش  است 
بپردازد. ما باید در همه این باورها و ارزش ها و اصول 
زندگی فعلی خود با نگاهی به آب تجدید نظر کنیم. 
ما ایرانی ها مردمی به شدت مادی هستیم که همه 
چیز را با پول می سنجیم. شهرسازی کنونی تهران که 
ناشی از فروش بی ضابطه مجوز ساخت و ساز از سوی 
شهرداری است، گواهی بر این نکته است. ما همه چیز 
را کاال و قابل فروش می پنداریم و این مساله ای بسیار 
خطرناک است.« ایمانی جاجرمی در ادامه با اشاره به 
این که بسیاری از چیزهایی که ما تصور می کنیم با پول 
می توان آن     ها را کسب کرد، دارای ارزش و بار اخالقی 
هستند، ادامه داد: »این رویه محتوای اخالقی را زیر 
سوال برده و نابود خواهد کرد. وقتی شما می توانید با 
پول، خدمت سربازی را که یک اصل اخالقی و ارزشی 

است، بخرید، دیگر چه کسی حاضر خواهد بود خون 
خود را برای وطن فدا کند؟ سربازی با این رویه به 

مساله ای طبقاتی نزول پیدا خواهد کرد.«
او با اشاره به این که ما همین معامله را با منابع آبی 
خود نیز کرده ایم، افزود: »نگاهی که اکنون به منابع آبی 
کشور حاکم است، این است که تا چه میزان می توان 
از آنها سوددهی و درآمدزایی داشت. با همین هدف 
است که ما سالمت و حفظ تاالب های خود را به سود 
ناشی از کارخانه     هایی که در کنار آن ها احداث می     شود،  

می فروشیم.«
به گفته این استاد جامعه شناسی، یکی دیگر از 
دارد، حس  وجود  این خصوص  در  که  خطرهایی 
بی اعتنایی و بی تفاوتی نسبت به این مساله است، به 
طوری که بسیاری از ما دیگر توجهی به مساله هایی 
که پیرامون مان رخ می دهند، نداریم و بسیاری از اخبار 

حتی شوک آور، ما را شگفت زده نمی کنند.
دکتر ایمانی جاجرمی گفت: »ما باید این سوال را 
از خود داشته باشیم که نگاه غالب مردم ما به آب و 
محیط زیست، چیست و اینکه آیا بر اساس ارزش های 
اخالقی و انسانی با این پدیده ها رفتار می کنیم یا خیر؟ 
ما باید نگاه مادی را از برخورد با آن پدیده ها حذف 
کنیم. بسیاری از ما حتی اکنون و در این شرایط 
بحرانی نیز به دلیل نگرانی از مسایل مادی و ریالی 
است که دغدغه آب و بحران کم آبی را پیدا کرده ایم، 

نه انسانیت و اخالق مداری.«

دکتر حسین ایمانی جاجرمی: 

نگاهی که اکنون به منابع آبی 

کشور حاکم است، این است که تا 

چه میزان می     توان از آنها سوددهی 

و درآمدزایی داشت. با همین هدف 

است که ما سالمت و حفظ 

تاالب     های خود را به سود ناشی 

از کارخانه     هایی که در کنار آنها 

احداث می     شود، می     فروشیم.
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مدیریت خوش     بینانه یا مدیریت بدبینانه؟
آیا مدیران خوش     بین، رهبران بهتری هستند یا مدیران بدبین؟

منبع: هاروارد بیزینس ریویو- نوامبر 2015
نویسنده: جان دیویس

مترجم: سیدحسین علوی لنگرودی

رویکردهایی  دو  هر  بدبینی،  و  خوش     بینی 
منعکس     کننده  که  هستند  ثابت  و  قدرتمند 
استراتژی     های رفتاری ما به حساب می آیند. ما 
زندگی  پیچیدگی  و  ابهام  از  آکنده  جهانی  در 
می     کنیم و برای مقابله با این ابهامات، بعضی 
از افراد فرض را بر این می گذارند که همه چیز 
برخی  و  )خوش     بین     ها(  به     خیر خواهد شد  ختم 
به خرابی  رو  اوضاع  که  اعتقادند  این  بر  دیگر 
اینجاست  سوال  حال  )بدبین     ها(.  است  بیشتر 

که برای مدیریت یک سازمان یا یک شرکت، 
بایستی رویکردهای خوش     بینانه را درپیش گرفت 

یا باید از روش     های بدبینانه پیروی کرد؟
شاید در نگاه اول پاسخ به این سوال ساده 
و مشخص به نظر برسد و خیلی     ها فکر کنند 
که خوش     بین     بودن به آینده، رویکردی بهتر و 
عاقالنه     تر است، در حالی که چنین نیست و در 
بسیاری از موارد رویکردهای بدبینانه نیز دارای 
هستند  مؤثری  و  مفید  کاربردی،  ویژگی     های 

که محتاط     بودن و عاقالنه قدم     برداشتن از جمله 
آن هاست. 

بنابراین، می     توان گفت که به طور کلی، هم 
رویکردهای  هم  و  خوش     بینانه  رویکردهای 
از راه های مختلف ما را به  بدبینانه می توانند 
نشان  نیز  تجربیات  برسانند.  گوناگون  اهدافی 
داده     اند که افراد نمی     توانند بدون خوش     بینی و 
بدبینی توأمان، به بسیاری از اهداف خود دست 

یابند. 
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آیا شما یک فرد بدبین هستید؟
اگر شما فردی بدبین هستید، پس می     بایستی توجه 
بیشتری به مسایل ایمنی و امنیت داشته باشید و  عمدتًا 
به دنبال روش های مطمئن و کم     خطرتر بگردید. این 
رویکرد، دارای مزایای مشخصی است و در مجموع، از 
منابع و امکانات شما به     خوبی حمایت می     کند. گرایش 
افراد و مدیران برای پس انداز و یا اقدام شرکت     ها به 
ساخت پناهگاه     های مستحکم و درنظرگرفتن ضریب 
ریسک های باال در محاسبات، در چارچوب همین 
رویکرد قابل توجیه و معقول به نظرمی رسند. پس 
هنگامی که خبرهای بد به شما می رسند و شما انتظار 
شنیدن خبرهای بدتری را نیز دارید، در اینجا بدبین و 
محتاط     بودن، بهترین گزینه ممکن است، چرا که باعث 
باالبردن ضریب ایمنی و آماده     کردن شرایط برای حل 

و فصل اشتباهات و مشکالت می     شود.
باعث  آینده،  به  نسبت  بدبین     بودن  به طورکلی، 
می     شود که ما ضمن درس     گرفتن از اشتباهات گذشته، 
بکوشیم تا در آینده کامل     تر و کم     نقص     تر باشیم تا 
به تدریج به رشد و تعالی الزم دست یابیم و با ابداع 
محصوالت و خدمات جدید و با بهبود برنامه     های 
شرکت، آینده     ای بهتر را رقم بزنیم. به همین دلیل هم 
هست که معموالً بدبین     ها، رهبران عملیاتی بهتری 

هستند.
با این حال، باید توجه داشت که بدبین بودن و 
احتیاط بیش از حد هم مانعی جدی بر سر راه رشد 
و ریسک     پذیری و ثروت آفرینی بشمار می     آید و در 

بعضی موارد الزم است که مدیران نسبت به آینده 
خوش     بین باشند و به اصطالح، دلشان را به دریا بزنند. 
مدیران خوش     بین و مثبت     اندیش، ترجیح می     دهند 
که بیشتر راجع به چگونگی رشد و پیشرفت خود و 
دیگران فکر کنند و معموالً تمایلی به اندیشیدن درباره 
مشکالت و خطرات احتمالی از خود نشان نمی     دهند. 
آنها شبکه     های اجتماعی بزرگتری دارند و ترجیح 
می     دهند که مشکالت را به صورت دسته     جمعی حل 
کنند. آنها هم خودشان سرشار از انرژی مثبت هستند 
و هم این انرژی مثبت را به دیگران منتقل می     کنند و  
همین انرژی مثبت، سنگ بنای رویکرد خوش     بینی و 
مثبت     اندیشی در کل مجموعه است. مبتکران و افراد 
جسور، معموالً افرادی خوشبین هستند که دل به دریا 
می     زنند و راه     های جدید و آزمایش     نشده را با جسارت و 

خوش     بینی به محک آزمایش می     گذارند.
   برای دهه     ها دانشمندان معتقد بودند که خوش     بینی 
و بدبینی، رویکردها و ویژگی     های ثابتی هستند که ما 
با آنها متولد می شویم و تا حد زیادی ذاتی می     باشند، اما 

در سال     های اخیر، مشخص شده است که به طورکلی، 
افراد 18 تا39 ساله خوش     بین     تر از افراد باالی 40 سال 
هستند. از سویی دیگر، تجربیات زندگی نیز در این 
میان نقش مهمی دارند و می     توانند افراد را به سمت 

خوش     بینی یا بدبینی مضاعف سوق بدهند.
مدیران شرکت     ها و رهبران مؤسسات و سازمان     ها، 
صرف نظر از رویکردشان، باید بیاموزند که چگونه 
هم  و  خوش     بین     بودن  هم  مزایای  از  می     توان 
بدبین     بودن بهره     مند شد. به نوشته »آنی مورفی« در 
مجله »روانشناسی امروز« در شرایط کنونی، علم به 
موضوع خوش     بینی و بدبینی به صورت رویکردهای 
خوب و بد یا سیاه و سفید نگاه نمی     کند که افراد با 
آنها متولد می     شوند و با آنها زندگی می     کنند، بلکه این 
رویکردها درواقع، ذهنیت     هایی هستند که با توجه به 
نیازها و موقعیت     ها و تجارب زندگی افراد مختلف بوجود 
می     آیند. به همین دلیل هم هست که توصیه می     شود 
در هنگام برنامه     ریزی استراتژیک، حتماً باید از رویکرد 
بدبینی دفاعی و محتاطانه استفاده کرد، به نحوی که 
طی برنامه     ریزی تمام احتماالت و پیشآمدهای ممکن 
در مد نظر قرار گیرند، اما در هنگام اجرا و عملیات، 
می     بایستی رویکردی خوش     بینانه داشت و از خود 
انعطاف     پذیری و نوآوری نشان داد و با خوش     بینی 
و امیدواری به سوی اهداف نامشخص و مبهم گام 
برداشت. اگر چنین زمینه     هایی وجود داشته باشند، آنگاه 
می     توان با کمک سایر افراد خوشبین و جسور، یک تیم 

زبده و اهل خطرکردن را ایجاد و مدیریت نمود.

در موقعیت     های مبهم و ناپایدار، 

بدبین و محتاط     بودن، بهترین 

گزینه است، چرا که باعث باالبردن 

ضریب ایمنی و آماده     کردن شرایط 

برای حل و فصل اشتباهات و 

مشکالت می     شود.
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در قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم میالدی، 
بخش اعظم اقتصاد انگلستان در دست یک اقلیت 
مذهبی نسبتاً کوچک به نام »کواکرها1« بود. کواکرها 
از  را در هیچ یک  بودند که خود  فرقه     ای مذهبی 
شاخه     های مسیحیت، یعنی کاتولیک، پروتستان و 
ارتودکس نمی     دیدند و به صورت یک فرقه نیمه مخفی 

هنوز هم در آمریکا و انگلیس فعالند. 
به هر حال، کواکرها در آن زمان بیش از نیمی از 
صنایع فوالد را در اختیار خود داشتند و هر دو بانک 
بزرگ انگلستان، یعنی بارکلیز2 و لویدز3  در اختیار 
آنان بود. تسلط بالمنازعی هم بر بازار شکالت و 
بیسکویت داشتند و به طور کلی، در دنیای آن زمان، 
نقش تعیین     کننده     ای را در برقراری روابط تجاری بین 

کشورهای دو سوی اقیانوس اطلس و عمدتاً بریتانیا و 
آمریکا بازی می     کردند.

آنچه در این رابطه مهم و گفتنی است، این است 
که موفقیت خیره     کننده کواکرها، از معامالتی آغاز شد 
که آنان بین خود انجام می     دادند. کواکرها چون از 
ورود به کلیه مشاغل دولتی منع شده بودند، لذا تمامی 
توجه شان معطوف به امور تجارتي شده بود. آنان به 
منظور ایجاد تسهیالت در معامالت، برای یکدیگر 
از  ناشی  اعتبار  این  قایل می     شدند.  مالی  اعتبارات 
اطمینان خاطر بسیار باالیی بود که فرد فروشنده نسبت 
به خریدار احساس می     کرد. بنابراین، بنیان تجارت آنان 
مبتنی بر اساس راستی و درستکاری و اعتماد بود. به 
عنوان مثال، اگر یکی از آنان در فیالدلفیا احتیاج به 

کاالیی داشت، دیگری بدون دریافت پیش پرداخت، 
آن کاال را از لندن برای وی مي     فرستاد تا بعداً وجه آن 

را در زمان معینی دریافت کند. 
بدین ترتیب، آوازه معامالت بی     خدشه و توأم با 
صداقت کواکرها، به سرعت در نقاط دیگر دنیا پیچید 
و کواکرها به انسان     هایي درستکار، جدی و همچنین 
دقیق در امر تجارت معروف شدند. مردم هم از انجام 
معامله با آنان، احساس آرامش می     کردند و با رغبت 
تمام روابط تجاری خود را با آنان گسترش می دادند. 
این     گونه بود که کواکرها به صورت سرسام     آوري رشد 

کردند.
سپس مردم با آگاهي از راز و رمز موفقیت کراکرها، 
بیش از پیش متوجه شدند که برخورداری از راستی 

ارزش درستکاری و اعتماد
بخش هایی  از کتاب خرد جمع، یا خرد نخبگان؟

نوشته جیمز ساروویکی

راستی کن که راستان َرستند
راستان در جهان قوی دستند
)اوحدی مراغه ای(

به کوشش مهندس محمدمهدی تابع قانون
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عمده     ای  عامل  معامالت،  انجام  در  درستکاری  و 
برای پیشرفت و موفقیت است. در واقع، درستکاری 
نتیجه     اش تنها یک پاداش معنوی نبود، بلکه به طور 

ملموس شکل مادی نیز به خود می     گرفت.
اما از طرف دیگر، با اوج گیری جریان فساد در 
بازار  حباب     گونه  رشد  پی  در  و  آمریکا  بورس  بازار 
آغازین  و  دهۀ 1990  واپسین  سال     های  در  سهام 
2000، دیگر سخن گفتن از صداقت و درستکاری در 
تجارت ساده لوحانه به نظر می     رسید. یک تحلیل از 
جریان هاي مزبور آن بود که آنچه پیش آمد، نتیجه 
غیرقابل اجتناب فرهنگ و تفکر غالب بر جامعه بود که 
حرص و خودمحوری را سرلوحه کار خود قرار مي     داد. 
به عبارت دیگر، یکی از جلوه     های نظام اقتصاد آزاد 
که برخی به آن اعتقاد راسخ دارند، تجارت بی ترحم 
است، ولی این نحوه تلقی با واقعیت     های موجود در این 
نظام انطباق کامل ندارد، زیرا با گذشت قرن     ها، سیر 
تکاملی سرمایه داري به سمت برقراری اعتماد در روابط 
تجاری و شفافیت در انجام معامالت حرکت کرده 
است. در واقع، همین امر که باعث افزایش تولید و 
رشد اقتصادی در جوامع غربی بوده، اتفاقی نیست. این 
سیر تکاملی، مدیون سرشت نیک سرمایه     داران نیست، 

بلکه بیشتر مربوط به این است که افراد احساس 
می     کردند که در جو اعتماد و درستکاری، منافعشان 
بهتر تأمین می شود و سود بیشتری عایدشان می     گردد. 
اگر معامالت همواره در هاله     ای از شک و ابهام قرار 
می     گرفتند، هم بر حجم و هم بر سرعت آن     ها تأثیر 
فوق     العاده منفی می     گذاشت. از آن مهمتر، هزینه انجام 
معامالت نیز باال می     رفت، چرا که فرد باید زمان و 
هزینه     ای را صرف تحقیق و بررسی کارنامۀ تجاری 
طرف مقابل خود می     کرد. دستگاه     های قضایی نیز باید 
به طور دایم به کار گرفته می     شدند تا قراردادهای منعقد 
شده بین فعاالن اقتصادی محترم شمرده شوند وکسی 

به فکر تعدی و تجاوز نیفتد. 
الزم به توضیح است که آنچه در مناسبات اقتصادی 
به عنوان »اعتماد« به کار می     رود، با ایمان بدون     خدشه 

و اعتقاد راسخ به یک اصل که مثاًل در قلمرو مذهب 
یافت می     شود، تفاوت دارد. در اقتصاد، به همین اندازه 
که طرفین در مورد انجام تعهدات خود به یکدیگر 
اعتماد کنند، کافي خواهد بود. »توماس شلینگ«، 
اقتصاددان، در این مورد می     گوید: »کافی است شما 
قصد انجام معامله اي را در یک کشور توسعه     نیافته 
داشته باشید تا متوجه شوید که اعتماد و درستکاری چه 

سرمایه بزرگی در مناسبات اقتصادی است.« 
الزم به توضیح است که البته در یک نگاه عمیق     تر 
روشن می     شود که موضوع درستی و نادرستی، مقوله     ای 
است فراتر از مرزبندی     های سیاسی- جغرافیایی رایج و 
می     توان موارد زیادی از هر دو نوع پدیده مزبور را در 
هر دو نوع جوامع توسعه     یافته و توسعه      نایافته مالحظه 
کرد. به نظر می     رسد که بهترین تعبیر در این مورد را 
می     توان در یکی از نوشته     های »دانیل دفو«4  رمان-

نویس و روزنامه نگار انگلیسی در قرن هجدهم یافت. 
او در یکی از آثارش می     گوید: »تاجر درستکار، حکم 
یک جواهر را دارد و در هر کجا که یافت شود، ارزشمند 

است.«
»آدام اسمیت« نیز در کتاب »ثروت ملل« می نویسد: 
»وقتی که بخش بزرگی از مردم وارد خرید و فروش 
می     شوند، با خود صداقت و وقت     شناسی را به ارمغان 
می     آورند.« »منتسکیو« نیز اعتقاد داشت که تجارت، 
نهاد انسان را جال می     دهد. مطالعات »ریچارد تیلی«5 
نیز نشان می     دهد که تجار آلمان و بریتانیا در سال     های 
آغازین دهه 1800 دریافتند که صداقت و درستکاری، 
با سودآوری بیشتر مترادف است. به همین علت بود که 
در پایان قرن نوزدهم، سازمان     ها و انستیتوهایی بوجود 
آمدند تا بر حسن انجام معامالت نظارت کنند. نکته 

برخورداری از راستی و 

درستکاری در انجام معامالت، 

عامل عمده ای برای پیشرفت 

و موفقیت است.

یکی از جلوه های نظام اقتصاد آزاد که برخی به آن اعتقاد راسخ دارند، تجارت بی ترحم است، 

ولی این نحوه تلقی با واقعیت های موجود در این نظام انطباق کامل ندارد، زیرا...
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مهم در این رابطه آن است که سازمان     هاي مزبور، 
از درون شرکت     های تجاری و از میان خود تجار پدید 
آمدند و شکل گرفتند و ابداً هم جنبه دولتی نداشتند. 
درواقع، تجار می     خواستند با سیستم »خودسازماندهی6«  
و »خودتنظیمي7«  مراقب باشند که افراد سودجو و 
نادرست، بر اثر ارتکاب اعمال خالف، صنف آن     ها را 

بدنام  نکنند. 
چندی بعد، در وال استریت نیز مجموعۀ بانکی و 
مالی »جی پی مورگان8«  با تکیه بر اصل اعتماد، 
کسب و کار پررونقی را بوجود آورد. در آن هنگام، در 
هر کجا که شرکت بزرگی تأسیس می     شد و یکی از 
مدیران جی پی مورگان در آن مسوولیتي را به عهده 
پدید  خاطر  امنیت  سرمایه     گذاران  برای  مي     گرفت، 
می     آورد، اما در عین حال، در قلب تحوالت بزرگی 
که به رشد غول آسای نظام سرمایه داري منجر شد، 
این اصل نهفته بود که سرمایه     داران به انباشت سرمایه 
بیش از سود توجه می     کردند. این اصل بدون تردید پایه 

سرمایه داری مدرن را تشکیل می     دهد.
اما از طرف دیگر، همانطور      که »تیلی« به درستی 
متذکر شده، بسیاری از سرمایه     داران به تدریج دریافتند 
که به جای انجام یک معامله با سود باال که در آن تقلب 
به کار رفته باشد، انجام سلسله     ای از معامالت توأم با 
صداقت، نهایتاً سودآورتر است، زیرا پایبندي به درستي 
و صداقت، شهرت اشخاص و یا شرکت     ها را دهان 
به دهان منتقل می     نمود و به طور تصاعدی بر حجم 
معامالت و سوددهی آنان مي     افزود. بنابراین، از دیدگاه 
این گروه از فعاالن اقتصادی، اصل درستکاری و اعتماد، 
تنها یک اصل یا یک رویکرد اخالقی و دلخواه تلقی 
نمی     شود،  بلکه یک ضرورت در مناسبات تجاری است.

البته یک رویکرد  این رویکرد،  روشن است که 

همگانی نیست و چه     بسا دیده می     شود که آنچه در 
نظام جاری بازار ضروری تشخیص داده شده و عماًل 
مورد توجه  قرار می     گیرد، تنها »تصور اعتماد« است 
که باید در مردم ایجاد شود و »تصور صداقت« است 
که باید در ذهن مصرف     کننده نقش بندد، نه اصل 
صداقت و اعتماد. مضافاً اینکه نگاه بازار به مردم و 
انسان به طور کلی، نگاهی مکانیکی، مادی و کاربردی 
است و به همین علت، مالحظه می     شود که تمامی 
مستندات اقتصادی، اعم از تحقیقات، مطالعات، آمارها، 
اطالعات و اخبار از »مردم« با عنوان »مصرف     کننده« 
یاد می     کنند. گویی مهمترین بعد انسان از لحاظ بازار و 
فعاالن اقتصادی، همانا نقشی است که انسان می     تواند 
در رونق کسب و کار و افزایش سود و باالبردن تولید 

ناخالص ملی داشته باشد! 
صرفنظر از دو نکته فوق که در حاشیه بحث اصلی 
مطرح شدند، شایان ذکر است که پیش از شکل گیری 
نظام سرمایه     داري، اعتماد و درستکاری، بیشتر جنبه 
عبارت  به  داشتند.  گروهی  حداکثر  یا  و  شخصی 
دیگر، شما به فرد دیگری اعتماد می     کردید، چون او 
را می     شناختید، اما با شکل     گیری نظام اقتصاد بازار به 
شیوه  مدرن، اعتماد خود به خود به صورت بخشی از 
مناسبات اقتصادی درآمد. در این شرایط، شما با افرادی 
به خرید و فروش مي     پردازید که هیچگونه شناختي از 
آن     ها ندارید. علتش هم این است که اعتماد، اصلی 

پذیرفته     شده و حاکم بر روابط اقتصادی شده است.  

پیوند  پولی
مکانیزم اقتصاد آزاد و نظام سرمایه     داري، تنها اصل 
اعتماد را عمومی نکرد، بلکه به گفتۀ »کارل مارکس«، 
نظام ارتباطات اجتماعی قبلی را که مبتنی بر همخوني 

و یا دوستی و عالقه بود، به یک »پیوند پولی9«  
تبدیل نمود. با این همه، عمومی شدن اصل اعتماد، 
حسن این سیستم بشمار می     رفت. به عبارت دیگر، 
اگر این اعتماد در محدودۀ افرادی که شما نسبت به 
آنان شناخت داشتید، باقی می     ماند، گسترش روابط 
اقتصادی میسر نمی     شد. به قول اقتصاددان »استیفن 
ناک10«  در تجارت، به     خصوص در جوامع بزرگ و 
پیچیده، چیزی که مهم است، این است که دو غریبه 
از دو نقطۀ دور از یکدیگر بتوانند با هم رابطه تجاری 

برقرار کنند. 
اما چون در جوامع مبتنی بر مکانیزم اقتصاد بازار، 
اعتماد به عنوان زمینه زندگی روزمرۀ شناخته شده 
است، لذا دیگر کمتر قابل رؤیت است. شما می     توانید 
به هر مغازه     ای قدم بگذارید و سی     دی یا کتابی را که 
در کشوری هزاران کیلومتر دورتر تولید شده است، 
خریداری کنید، آنهم با این اطمینان خاطر که حتمًا 
جنس مرغوبی بدست شما داده شده است. جوامع 
مزبور چون به این سیستم عادت کرده     اند، لذا قابل 
اعتمادبودن بازار را امری بدیهی می     انگارند، حال آنکه 
چنین موردي را باید یک موفقیت عظیم براي آن 

سیستم  بشمار آوریم.
ادامه دارد

1  . Quaakers
2  . Barclays
3  . Lioyds
4  . Daniel Defoe
5  . Richard Tilly
6  .Self-Organizing
7  . Self Regulating
8  .JP Morgan
9  . Money Nexus
10  . Stephen Knack
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برای شکست     خوردن همیشه فرصت باقیست.
)جان مورتیمر(

اَسرار موفقیت
بخش دوم

»اَسرار موفقیت« نام کتابیست گردآوری     شده توسط »پاتریک چان« و ترجمه     شده به فارسی توسط »فرهاد فروغمند«. این کتاب، مجموعه ای است 
از جمالت و عبارات موجز و الهام     بخش از شخصیت     های مطرح و شناخته     شده معاصر که در دوران حیات خویش به موفقیت     هایی دست یافته     اند و 
منشأ اثرهایی بوده     اند و اینک حاصل عمر یا به عبارت دیگر، اسرار موفقیت خودشان را بدین صورت در اختیار آیندگان قرارداده     اند. این کتاب را در این 

صفحات به تدریج مرور می     کنیم. 
فصل اول این مجموعه، به نظریات »آنتونی رابینز« اختصاص یافته است که قبال ضمن معرفی مختصر او، مروری داشتیم بر بعضی از نظریاتش و 

اینک ادامه نظریات رابینز در باره اسرار موفقیت را مالحظه فرمایید.

توسعه تأسیسات و تجهیزات
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* زندگی همواره میزان ثبات رأی و پایبندی ما را 
می     سنجد و بهترین پاداش     ها در زندگی از آن کسانی 
تا  به عمل     کردن  پایبندی بی     پایان خود  است که 
دستیابی به نتیجه را نشان می     دهند. این میزان ثبات 
رأی، می     تواند کوه     ها را تکان دهد، ولی باید مستمر 
و مستحکم باشد. هر چند که ساده به نظر می رسد، 
ولی وجه تمایز آنانی که در زندگی به رؤیاهای خود 
می     رسند و آنهایی که با پشیمانی زندگی می     کنند، 

همین است.
* راه دستیابی به موفقیت، عمل گسترده و مصمم 

است.
* مهم نیست که چه به دست می     آوریم، بلکه چه 
کسی می     شویم و چه چیزی را می     دهیم است که به 

زندگی ما معنا می     بخشد.
* اغلب مردم خبر ندارند که اگر همه منابع خودمان 
را برای کسب تبحر در یک زمینه خاص زندگی 
متمرکز کنیم، فوراً به چه قدرت عظیمی دست پیدا 

می     کنیم.
* بسیاری از مردم می     دانند که در زندگی چه باید 
بکنند، ولی عده کمی به آنچه می     دانند، واقعاً عمل 

می     نمایند. دانستن کافی نیست، باید عمل کنید!
* عمل، کلید بنیادی رسیدن به همه موفقیت     ها 

است.
* آنچه اکنون برای شما اتفاق می     افتد، یا قباًل اتفاق 
افتاده است، تعیین     کننده آنچه که خواهید شد، نیست، 

بلکه تصمیماتتان درباره اینکه بر چه چیزی تمرکز 
کنید و در مورد آن چه کاری را انجام دهید، سرنوشت 

نهایی     تان را رقم می     زند.
* سوال     های کیفی، زندگی باکیفیت می     آفرینند. افراد 
موفق سوال     های بهتری را می     پرسند و در نتیجه، 

جواب     های بهتری را هم می     گیرند.
* موفقیت در زندگی، حاصل قضاوت صحیح است؛ 
قضاوت صحیح، معمواًل ناشی از تجربه است؛ تجربه 

هم معمواًل از قضاوت ناصحیح به دست می     آید.
* واقعیت این است که هیچ کاری نیست که نتوانی 

انجام دهی اگر...
* اعتقادات، قدرت ساختن و قدرت نابودکردن دارند. 
انسان     ها از این توانایی عالی برخوردارند که بتوانند از 
هر تجربه     ای در زندگی     شان مفهومی را خلق کنند 
که قدرت آنان را از دستشان بگیرد، یا اینکه واقعًا 

زندگی     شان را نجات بخشد.
* ما تنها موجودات روی زمین هستیم که از آنچنان 
توان درونی غنی     ای برخورداریم که نه خود وقایع، 
بلکه نحوه تفسیر ما از وقایع است که تعیین     کننده 
و همچنین چگونگی  باره خودمان  در  ما  اندیشه 

عملکردمان در آینده است.

* هیچ وقت محیط شکل     دهنده وقایع زندگی ما 
نیست، بلکه مفهومی که ما به وقایع می     دهیم، یا نحوه 
تفسیر ما از وقایع، شکل     دهنده آن چیزی است که 

امروز هستیم و آن چیزی است که فردا خواهیم شد.
* وقایع، زندگی ما را شکل نمی     دهند، بلکه باور ما از 

معنی وقایع، این کار را می     کند.
* یکی از دالیل اینکه عده کمی از ما به آنچه واقعًا 
می     خواهیم، می     رسیم، این است که به کانون توجه 
خود جهت نمی     دهیم و توان خودمان را بر چیزی 
در  خودشان  راه  مردم  اغلب  نمی     سازیم.  متمرکز 
زندگی را به صورت سرسری طی می     کنند و هیچگاه 
تصمیم نمی     گیرند که در چیز خاصی تبحر پیدا کنند.

* اگر همان کاری را بکنید که همیشه می     کرده     اید، 
به همان چیزی می     رسید که تا کنون رسیده     اید.

* اختیار احساسات روزمره خودتان را به دست بگیرید 
و شروع کنید به تغییر شکل آگاهانه و سنجیده زندگی 

خودتان.

موقعیتی  به  رسیده     اید،  چهارراه  به یک  اکنون   *
رسیده     اید برای اخذ مهمترین تصمیمی که می     توانید 
که  امروز  کنید،  فراموش  را  گذشته  پس  بگیرید. 

اگر نمی     توانید، به آن علت است 

که مجبور نیستید؛ اگر مجبور 

باشید، می     توانید.

اگر همان کاری را بکنید که همیشه 

می     کرده اید، به همان چیزی می     رسید که      

تا کنون رسیده اید.
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هستید؟ تصمیم گرفته     اید که اکنون واقعاً چه کسی 
باشید؟ به آنچه قباًل بوده     اید، نیندیشید، اکنون که 
هستید؟ تصمیم گرفته     اید چگونه فردی باشید؟ این 

تصمیم را آگاهانه بگیرید، با دقت و با قدرت.
* همه پیشرفت     های غیرمنتظرۀ شخصی، با تغییری 
در باورها شروع شده     اند. حال باید ببینیم که باورهای 
ما چگونه تغییر می     کنند؟ مؤثرترین راه این است 
باورهای  به  را  فراوانی  رنج     های  خود  فکر  در  که 
قدیمی     مان مرتبط سازیم. باید عمیقاً احساس نمایید 
رنج شما در گذشته  نه     تنها موجب  باورها  آن  که 
شده     اند، بلکه در حال حاضر هم باعث اذیت شما 
می     شوند و در آینده نیز شما را آزار خواهند داد. حال 
این باور قدرتمند و تازه را با شادمانی به افکار قبلی 

خودتان بیفزایید.
* در لحظات تصمیم     گیری است که سرنوشت شما 

شکل می     گیرد.
از هر چیزی، تصمیمات  * اعتقاد دارم که بیش 
ما- و نه شرایط زندگی ما- سرنوشتمان را تعیین 

می     کنند.
* مهمترین کاری که برای دستیابی به اهدافتان 
باید بکنید، این است که بالفاصله پس از تعیین 
هدف، حرکت کنید. مهمترین قاعده     ای که در راه 
رسیدن به اهدافم بکار بسته     ام، از مرد بسیار موفقی 
آموخته     ام که به من یاد داد که ابتدا هدفم را بنویسم 
و سپس هیچگاه نگاهم را از روی آنچه نوشته     ام، 

برندارم، مگر اینکه گام مثبتی در جهت رسیدن به 
آن برداشته باشم.

* زندگی شما در همان لحظه     ای که تصمیمی نو، 
متعهدانه و سنجیده می     گیرید، تغییر می     کند.

* اهداف ما وسیله     ای برای رسیدن به یک پایان 
ابزارهایی  هستند، نه مقصود نهایی زندگی؛ فقط 
هستند که باید توجهمان را بر آنها متمرکز کنیم تا 
ما را در جهتی که می     خواهیم، حرکت دهند. تنها 
دلیل واقعی دنبال     کردن اهدافمان، رشد و گسترش 
خودمان است. ِصرف رسیدن به اهداف، هیچگاه ما 
را در درازمدت خوشبخت نخواهد کرد، بلکه آنچه 
می     شوید است که پس از غلبه بر موانع، عمیق     ترین 

و بادوام     ترین احساس رضایت را به شما می     دهد.
* صریحاً تصمیم بگیرید که برای رسیدن به چه 

چیزی کاماًل مصمم هستید. برای این کار:
- باید تصمیم بگیرید که به شکل گسترده     ای عمل 

کنید.
- باید تشخیص بدهید که در این راه چه چیزی 

کارآیی دارد و چه چیزی ندارد.
- باید همواره در راهکار خودتان تغییراتی را ایجاد 
نمایید تا به آنچه می     خواهید، برسید و در این راه، 

از همه امکاناتی که زندگی برایتان فراهم می     نماید، 
استفاده کنید.

* اگر نمی     توانید، به آن علت است که مجبور نیستید؛ 
اگر مجبور باشید، می     توانید.

* ما همآهنگ با دیدگاهمان از این که واقعاً چه 
هستیم، عمل می     کنیم، چه آن دیدگاه درست باشد، 

چه نه.
بوجود  را  تغییری  بخواهید  صادقانه  هرگاه   *
آورید، اولین کاری که باید بکنید، باالبردن سطح 
معیارهایتان است. وقتی مردم از من می     پرسند که 
هشت سال پیش چه چیزی زندگی     ام را تغییر داد، 
پاسخ می     دهم: قطعاً مهمترین عامل، توقعم از خودم 
بود. آنچه را که دیگر در زندگی     ام قبول نمی     کردم، 
آنچه را که دیگر تحمل نمی     کردم و آنچه را که شوق 

رسیدن به آن را داشتم، بر روی کاغذ آوردم.

ادامه دارد

راه دستیابی به موفقیت، عمل گسترده 

و مصمم است.

منبع:
1) www.esuccessmastery.com 

2) www.rahpoo.com

3) www.eft.ir
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یارانه نقدی، بالی جان توسعه ایران 
گفتگوی شهروند با دکتر بیژن بیدآباد:

یارانه پرداخت     شده در پنج سال گذشته، معادل کل 
بودجه عمرانی کشور در پنج  سال بود  و می شد با 

آن، حدود 37هزار کیلومتر خط ریلی ساخت. 
سازمان  سوی  از  منتشرشده  گزارش های 
هدفمندی یارانه ها نشان می دهند که طی پنج  سال 
بهمن ماه  پایان  تا  سال 1389  دي ماه  )از  گذشته 
 سال 1394( رقمی معادل 220  هزار میلیارد تومان 
صرف پرداخت یارانه نقدی شده است که تنها حدود 
160 هزار میلیارد تومان آن از محل اصالح قیمت 

و در  تأمین شده  مانند سوخت  انرژی  حامل های 
نتیجه، حدود 53  هزار  میلیارد تومان از محل بودجه 
عمومی مصوب مجلس و پنج  هزار و700  میلیارد 
تومان هم از طریق استقراض از بانک مرکزی توسط 

دولت قبل تأمین شده است. 
طرح  اجرای  ابتدای  در  که  کند  می  یادآوری 
هدفمندسازی یارانه ها، قرار بود که منابع مالی اجرای 
اصالح  از  ناشی  درآمد  محل  از  تنها  قانون،  این 
قیمت ها در اختیار مردم قرار گیرد، اما این اتفاق رخ 

نداد و با یک حساب سرانگشتی درمی یابیم که میزان 
پرداخت یارانه نقدي، 28 درصد بیشتر از درآمدهاي 
حاصل از آزادسازي قیمت  حامل های انرژی بوده که 
می توان از آن به  عنوان کسري بودجه هدفمندي 
یارانه ها یاد کرد. صرف نظر از اما و اگرهای اجرای 
این طرح و تأثیر آن بر شاخص های کالن اقتصادی، 
در صورت مقایسه این رقم با بودجه سایر بخش ها، 
به اعداد جالبی برمی خوریم که بررسی آنها خالی از 

لطف نیست.
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با رقم بودجه عمرانی  یارانه  برابری رقم 
کشور

آن گونه که آمارها نشان می دهند، رقم یارانه پرداختی 
دولت، نزدیک به بودجه عمرانی کشور طی پنج  سال 
گذشته بوده است. به عبارت دیگر، اگر دولت طی دوره 
پنج ساله اجرای قانون هدفمندی، بودجه مربوط به 
یارانه نقدی را به بخش های عمرانی کشور اختصاص 
می داد، عملکرد بودجه عمرانی کشور دوبرابر امروز 
بود، اما این تنها یک طرف ماجراست، چون بسیاری 
از کارشناسان بر این باورند که اگر این رقم هنگفت 
به جای پرداخت به مردم، صرف گسترش راه ها که 
خود محرک توسعه و رشد اقتصادی است، می شد، 
در آن صورت، شرایط اقتصاد ایران بسیار متفاوت تر 
از چیزی می بود که اآلن هست. دکتر بیژن بیدآباد، 
کارشناس مسایل اقتصادی، با بیان این که ساخت هر 
کیلومتر راه آهن در کشور حدود پنج تا هفت  میلیارد 
تومان هزینه دارد، می گوید: با بودجه یارانه پرداختی در 
یک سال )44 هزار  میلیارد تومان( می توان هفت  هزار 
و300 کیلومتر راه آهن احداث کرد. به عبارت دیگر، 
با یارانه نقدی پرداختی دولت طی پنج  سال به میزان 
220  هزار  میلیارد تومان، می توان ادعا کرد که یارانه 
نقدی معادل با هزینه ساخت حدود 37 هزار کیلومتر 
خطوط ریلی راه آهن )با میانگین قیمت شش  میلیارد 

تومان برای هر کیلومتر( در کشور بوده است.
 این کارشناس مسایل اقتصادی همچنین معتقد 
است که دولت باید بودجه خود در بخش عمرانی را 
افزایش دهد تا راهی برای گریز از رکود بیابد. دولت 
پروژه های  برای  را  تومانی  میلیارد  بودجه 59  هزار  

عمرانی در نظر گرفته که اگر چه در مقایسه با بودجه 
47/3  هزار میلیارد تومانی سال گذشته از رشد قابل 
توجهی برخوردار است، ولی برای شرایط فعلی اقتصاد 

و دوران پسابرجام کافی نیست.

نیمه تمام ماندن 74  درصد از پروژه هاي 
کلنگ زده شده

صرف نظر از افزایش بودجه بخش عمرانی در سال  
جاری، بررسي عملکرد بودجه عمراني در 13 سال 
گذشته نشان مي دهد که در هیچ  یک از این سال ها- 
حتي در سال هایي که قیمت نفت به باالي 110 
دالر رسید- صد درصد اعتبارات این بخش پرداخت 
نشده است. در 13 سال گذشته، یعني از  سال 1381 
تا 1393 تنها 67  درصد از اعتبارات عمرانی محقق 
شده و از آن جا که همواره در این سال ها اعتبارات 
پیش بیني شده، نسبت به اعتبار مورد نیاز پروژه ها کمتر 
بوده، لذا از مجموع 526 طرحي که در هر  سال باید 
به اتمام مي رسیدند، تنها 126 طرح خاتمه یافته اند 
که به مفهوم نیمه تمام ماندن 74  درصد از پروژه هاي 
کلنگ زده شده است. نیمه تمام ماندن پروژه ها سبب 
شده است که هزینه اي معادل 90  هزار میلیارد تومان 
مازاد بر پیش بیني قوانین بودجه، بر اقتصاد تحمیل شود. 
به عبارت ساده تر، در 13 سال گذشته، در مجموع 41  
درصد از اعتبارات عمراني براي پرداخت هزینه تاخیر 
در اتمام طرح ها بوده و نه عملیات جدید. میزان تحقق 
پروژه هاي عمراني در خالل سال هاي 1381 تا 1390 
نشان مي دهد که در این سال ها، شش هزار و201 
پروژه باید اجرا مي شدند، اما تنها  هزار و 538 طرح 

خاتمه یافته که 25  درصد از کل پروژه هاي الزم االجرا 
را شامل مي شود. از سوي دیگر، در سه سال گذشته، 
یعني از  سال 1391 تا 1393 به طور متوسط ساالنه 
637 طرح عمراني باید به اتمام مي رسیدند که تنها 

16 درصد، یعني 100 طرح پایان یافته است.

200 هزار  میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز دولت
 در این میان، مرکز پژوهش های مجلس هم در 
گزارشی اعالم کرده است که دولت برای اتمام دو هزار 
و906 طرح نیمه تمام،  به 200هزار  میلیارد تومان اعتبار 
نیاز دارد. بر اساس گزارش مرکز پژوهش ها، با توجه به 
این که این میزان نقدینگی هم اکنون در اختیار دولت 
نیست و اجرای طرح های عمرانی هم معموال بیش 
از یک سال زمان نیاز دارد، لذا برای پایان یافتن این 
طرح ها در یک دوره هشت تا 10 ساله و با درنظر 
گرفتن رشد هزینه ها و ضریب تعدیل، این عدد به 400  
هزار  میلیارد تومان می رسد، این یعنی دوبرابرشدن 
هزینه. بد نیست بدانید که آخرین آمار اعالم شده در 
مورد تعداد پروژه های نیمه تمام، از عدد دو هزار و906 

پروژه صحبت کرده است.

بررسي عملکرد بودجه عمراني در 

13 سال گذشته نشان مي دهد که 

در هیچ  یک از این سال ها- حتي در 

سال هایي که قیمت نفت به باالي110 

دالر رسید- صد درصد اعتبارات این 

بخش پرداخت نشده است.
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گلگشت
سه سیلی محکم!

     در طــول تاریــخ، ســه ســیلی محکــم، بشــر را از خــواب چندیــن هــزار ســاله بیــدار کــرده اســت :ســیلی اول را »کوپرنیــک« نواخــت. او ثابــت کــرد کــه نه 
تنهــا کــره زمیــن مرکــز کاینــات نیســت، بلکــه ســیاره ای کوچــک اســت کــه گــرد خورشــید مــی گــردد! ســیلی دوم را »چارلــز دارویــن« نواخــت. او به انســان 
کــه خــودش را »اشــرف مخلوقــات« مــی دانســت، نشــان داد کــه ایــن خبرها نیســت و انســان چنــدان اختالفــی با ســایر جانــداران ندارد !ســومین ســیلی را هم 
»زیگمونــد فرویــد« بــه گــوش انســان زد. او اثبــات کــرد کــه عقــل پادشــاه وجــود انســان نیســت، بلکــه عامــل مهــم تری بــر رفتــار و گفتــار مــا اثــر دارد و آن 

هم ناخــودآگاه ماســت !

 امــا ســیلی چهارمــی کــه امــروز مــی بایســت نواختــه شــود تــا مــردم خــواب آلــوده ســرزمین هــای بخــواب رفتــه را بیــدار کنــد، ایــن اســت کــه راه آزادی 
و مدنیــت، نــه از خیابــان هــا و بــا مشــت هــای گــره کــرده، بلکــه از آرامــش کتابخانــه هــا مــی گــذرد. بــرای همیــن اســت کــه کتابخانــه در ســرزمین هــای    

بخــواب رفتــه، امــن تریــن مــکان بــرای عنکبــوت هاســت!

کوتاه ترین داستان دنیا
ــیده  ــز پوش ــش بچــه، هرگ ــروش: کف ــرای ف ب
)For Sale: Baby Shoes, Never Worn) نشده

نوشــته بــاال فقــط یــک جملــه نیســت، بلکــه 
کوتــاه تریــن داســتان جهــان اســت کــه توســط 
»ارنســت همینگــوی« نوشــته شــده. گفتــه 
می شــود ارنســت همینگــوی ایــن داســتان شــش 
کلمــه ای را برای شــرکت در یک مســابقه داســتان 

کوتــاه نوشــته و برنــده جایــزه نیــز شــده اســت.

ارنست همینگوی

زیگموند  فرویدچارلز داروینکوپرنیک

* تولستوی: عشق ورزیدن کافی است، آنگاه همه چیز لذت بخش است.
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ریاضیداِن شاعرسعادت ما و سعادت دیگران

سمیناری برگزار شد و 50 نفر در آن حضور یافتند. 
سخنران مراسم، پس از ایراد سخنانی در خصوص 
بادکنکی  حاضران  از  یک  هر  به  سعادت،  مفهوم 
داد و تقاضا کرد که هر کس با ماژیک اسم خود را 
روی بادکنک بنویسد. بعد از انجام این کار، سخنران 
بادکنک ها را جمع کرد و آنها را در اتاقی که جنب 
سالن برگزاری سمینار قرار داشت، گذاشت. سپس 
از حاضران خواست که به آن اتاق بروند و هر کس 
بادکنکی را که نام خودش بر روی آن نوشته شده، 
بیابد. بنا بر تأکید سخنران، همه باید ظرف یک دقیقه 

بادکنک خود را می یافتند.
پس از اعالم سخنران، همه دیوانه وار به اتاق مزبور 
هجوم بردند و به جستجو پرداختند. آنان یکدیگر را ُهل 
می دادند، به یکدیگر برخورد می کردند و هرج و مرجی 
را به راه انداخته بودند که حد نداشت. سرانجام، مهلت 

پروفسور محسن هشترودی، متولد22 دی 1286 
تهران  تبریز و درگذشته 13 شهریور 1355در  در 
پایان  از  او پس  بود.  ایران  معاصر  ریاضی دانان  از 
تحصیالت متوسطه در مدرسه دارالفنون تهران برای 
ادامه تحصیل به فرانسه رفت و مدرک دکترای خود 
را در ریاضیات از دانشگاه سوربن در فرانسه دریافت 
کرد. وی پس از بازگشت به تهران، مقام استادی 
دانشسرای عالی، ریاست دانشگاه تبریز و ریاست 

دانشکده علوم دانشگاه تهران را عهده دار بود.
پروفسور هشترودی که از طرفداران سرسخت علوم 
پایه بود، در عین حال، به شعر و موسیقی و فلسفه نیز 
عالقه داشت و می توانست مطالب علمی را به زبان 
ساده بیان کند. وی به عنوان یک متفکر منتقد پیشرو 
و ریاضیدان نامدار ایرانی، دارای اهمیت نمادین و 
شخصیتی اثرگذار در جامعه علمی معاصر ایران بشمار 
می رود. غزل زیر، نمونه ای از ذوق و استعداد این 

ریاضیدان و شاعر معاصر است.

ریاضیات شاعرانه  )قیاس ریاضی در ادبیات(
منحنی قامتم، تابع ابروی توست

خط مجانب بر آن، طره گیسوی توست
حد رسیدن به تو، مبهم و بی انتهاست
بازه تعریف دل، در حرم کوی توست

چون به عدد یک تویی، من همه صفرها
آن چه که معنی دهد، قامت دلجوی توست

پرتو خورشید شد مشتق از آن روی تو
گرمی جان بخش آن، جزیی از آن خوی توست

بی تو وجودم بود یک ِسری واگرا
ناحیه همگراش، دایره روی توست

ارزش اتحاد

به پایان رسید و هیچ کس نتوانست بادکنک خود را 
بیابد. بعد از همه خواسته شد که هر یک بادکنکی را 
به طور اتفاقی بردارد و آن را به کسی بدهد که نامش 
روی آن نوشته شده است. در این وضعیت، در کمتر 
از یک دقیقه همه به بادکنک های خودشان دست 

یافتند.
سخنران پس از این آزمایش رو به حضار کرد و 
گفت: »همین اتفاق در زندگی همه ما می افتد، یعنی 
همه مان دیوانه وار و سراسیمه در جستجوی سعادت 
خویش به این سوی و آن سوی می دویم و به همه 
چیز چنگ می اندازیم، در حالیکه سعادت ما در سعادت 
و مسرت دیگران است. پس با یک دست سعادت 
دیگران را به آنها بدهید و با دست دیگر سعادت 

خودتان از آنها بگیرید.«
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و  معرفت  فرهنگ،  دانش،  را  »ادب«  لغتنامه ها 
روش پسندیده تعریف می کنند و »ادبیات« را علومی 
دانسته اند که مربوط به ادب باشد، و به آنچه درباره علوم 
و مسایل ادبی و مربوط به »علم ادب« باشد، »ادبیات« 
می گویند و اما »علم ادب«  علمی است که با تسلط 
بر آن، شخص می تواند درست شعر بگوید و خوب 
چیز بنویسد و سخن درست و نادرست و خوب و بد 
را بشناسد. قدما آن را شامل علوم صرف و نحو، لغت، 
اشتقاق، معانی، بدیع، عروض و قافیه و بهره یافتن از هر 

دانشی به قدر حاجت دانسته اند.
»انشاء«یعنی پدیدآوردن، آفریدن، از خود چیزی 
گفتن و آغازکردن، یکی از فنون ادب و عبارت است 
از نوشتن نامه های خصوصی یا رسمی یا عهدنامه ها و 
فرمان ها. در قدیم کسی را که متصدی این کار بود، 
»منشی« می گفتند. منشی کسی بود که در علوم 
ادبی دست داشت. تشکیالتی تحت عنوان »دیوان 
رسائل« یا »دیوان منشی« در دوران خلفا و پادشاهان 
در حاکمیت اسالمی وجود داشت که در حکم یک 
وزارتخانه بود. البته همه بزرگان تعلیم و تربیت توصیه 
می کرده اند که ابتدا باید بر فنون »امال« مسلط شد، 

آنگاه صالحیت پرداختن به »انشاء« فراهم می شود. 
ایرانیان در علم ادب و با تکیه بر ظرفیت های زبان 

فارسی در همه عالم شهره اند. سعدی چنین سروده 
است: معانی است در زیر حرف سیاه / چو در پرده 

معشوق و در میغ ماه.
»سیبویه«، زبان شناس معروف ایرانی، نخستین 
فردی بود که برای زبان عربی صرف و نحو )گرامر( 
این زبان مشخص ساخت.  نوشت و صداها را در 
تنوین ها  و  کسره  فتحه،  بنابراین، عالمات ضمه، 
اختراع و کار سیبویه ایرانی است. وی با این عمل 
عنوان »سیبویه نحوی« را به خود اختصاص داد. 
بدون کاری که سیبویه کرد و در آن زمان یک شاهکار 
بود، پیشرفت زبان عربی میسر نبود و استحکام این 
زبان به این صورت باقی نمی ماند. به این ترتیب، این 
ایرانیان بودند که برای اعراب دستور زبان )صرف و 

نحو(  نوشتند.
هنگامی که از ادبیات یک ملت نام برده می شود، 
قضاوت درباره آنها به صورت من حیث المجموع در 
سراسر تاریخ است. به عالوه، وقتی که به ادبیات 
فارسی اشاره می رود، یعنی مطالبی که به صورت 
نظم و نثر و غیر داستانی و مستند در سراسر ایران 
زمین و نیز توسط ایرانیان و فارسی گویان سراسر جهان 
در طول زمان تألیف و تصنیف شده است. قلمروی 
ادبیات فارسی، شامل تمامی خاک امپراتوری قدیم 

ایران است. بنابراین، ادبیات سرزمین کنونی ایران، 
کل آسیای میانه، ایران خاوری )افغانستان تا رود سند(، 

کشمیر، قفقاز و ایران غربی سابق را شامل می شود.
هند  امپراتوران  دربار  زبان  قرن ها  که  می دانیم 
جنوبی،  روسیه  و  هندی  روشنفکران  و  عثمانی  و 
»فارسی« بود و در آنجا می توان »امیر خسرو دهلوی« 
و »محمد اقبال« را مثال زد. پس از ایجاد کشور 
پاکستان، سرود ملی آن کشور به زبان فارسی تنظیم 
شد. در حال حاضر هم در افغانستان، تاجیکستان و 
و  فارسی زبانان  توسط  نوشته  هر  دیگر،  نقطه  هر 
فارسی تبارها، ادبیات فارسی بشمار می رود. در همه 
دایره المعارف ها، ادبیات فارسی به عنوان وسیع ترین 
ادبیات در همه جهان توصیف شده است که با احتساب 

»اوستا« سابقه سه هزار ساله دارد. 
ادبیات فارسی، به ویژه در قرون وسطا، دارای بهترین 
کیفیت در طول تاریخ است. ارزش جامعه شناسی ادبیات 
فارسی قرون وسطا در این است که آکنده از پند و 
نصیحت به همگان از نوجوانان تا دولتمردان است. کثرت 
شعر در ادبیات فارسی، این زبان را که معرف روانشناسی 
و وسعت اندیشه مردمانش است، به »زبان شعر« معروف 
ساخته و ما باید آن را مرهون سامانیان و فردوسی و 
شعرای قرن 9 تا 13 میالدی خود بدانیم که عمدتاً از 
ایران خاوری و شمال خاوری )افغانستان و آسیای میانه( و 
فارس برخاسته بودند. همین اشعار بود که موسیقی ایرانی 

را متمایز از موسیقی سایر ملل کرده است. 
ادبیات یک ملت، مرزهای قراردادی را نمی شناسد 
و در نتیجه، سند هویت و وحدت مردمی است که 
این ادبیات متعلق به آنان است و در مالکیت آنها 
شریک هستند. این افتخاری بزرگ است که کتاب 
»کاووسنامه« )قابوسنامه( که 11 قرن پیش، توسط 
نوشته  زیاریان  از دودمان  مازندرانی  یک شاهزاده 
شده، به همه زبان ها ترجمه شده است؛ نخست به 
یونانی و سپس به ترتیب اسپانیایی، التین )ایتالیایی 

قدیم(، آلمانی، انگلیسی، فرانسه و...
همچنین باید بدانیم که ادبیات در جهان عرب، با 
ترجمه »کلیله و دمنه« از فارسی ساسانی به عربی 
در قرن هشتم میالدی توسط »روزبه«  )ابن مقفع(  

آغاز شد.

جستاری در ادب و زبان فارسی
احمدرضا  دالوند

روزنامه شهروند، دوشنبه 15 تیر 1394منبع:
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به گزارش حوزه دولت خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطالع رسانی ریاست 
جمهوری، دکتر حسن روحانی در دیدار سفرا و روسای نمایندگی های کشورمان 
در خارج از کشور در همایش »برجام و اقتصاد مقاومتی؛ فرصت ها و ظرفیت ها« 
گفت: جمهوری اسالمی ایران توانست در موضوع هسته ای، ماه ها با قدرت های 
جهانی گفتگو کرده و این مذاکره را آبرومندانه به پایان برساند و این در حالی است 
که در چند دهه اخیر، کمتر کشوری قادر بوده در موضوعی پیچیده با قدرت های 

جهانی مذاکره کرده و به توافقی با این ابعاد دست پیدا کند.
رییس  جمهوری سپس با بیان اینکه در سیاست خارجی نگاه صفر یا صدی 
معنا ندارد، افزود: لغو ادعاهای واهی و قطعنامه های ظالمانه علیه ملت ایران، 
مستلزم تالشی سخت و پیچیده بود که در برجام حاصل شد و این موفقیت 
حقوقی و سیاسی بزرگی برای ملت ایران بشمار می رود. دکتر روحانی آنگاه با 

معاون اول رییس جمهوری آیین نامه اجرایی ماده 25 قانون بهبود مستمر 
محیط کسب و کار را که به تصویب هیأت وزیران رسیده است، برای اجرا به 
وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت- جهادکشاورزی- نفت- نیرو- ارتباطات 

و فناوری اطالعات و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابالغ کرد.
به موجب ماده 2 این آیین نامه، کلیه شرکت های ارایه دهنده خدمات، شامل 
شرکت های عرضه کننده برق، گاز، خدمات ارتباطی و فناوری اطالعات، موظفند 
متن قراردادهای تأمین خدمات به واحدهای تولیدی را به گونه ای تنظیم نمایند 
که تأمین خدمات وفق مفاد قرارداد در تمام دوره قرارداد تداوم یابد. واحدهای 
تولیدی موضوع این آیین نامه، شامل کلیه واحدهای تولیدی صنعتی، معدنی و 
کشاورزی دارای مجوز از وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی 

و سایر مراجع ذیربط قانونی می باشند.
طبق مفاد ماده 3 این آیین نامه، قطع خدمات واحدهای تولیدی در شرایط 
غیراضطراری و پیش بینی شده در قرارداد مجاز نمی باشد. چنانچه در شرایط 
عادی خدمات واحدهای تولیدی قطع شود، شرکت های ارایه دهنده خدمات، 
موظفند براساس قراردادهای منعقده، نسبت به جبران خسارت برابر ماده 2 این 

برجام و اقتصاد مقاومتی؛ فرصت ها و ظرفیت ها

آیین نامه اجرایی ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ابالغ شد

تأکید بر ضرورت استفاده از فرصت بوجودآمده پس از برجام برای تعامل با دنیا با 
درنظرگرفتن شرایط کشور و اجرای سریع تر سیاست های اقتصاد مقاومتی، گفت: 
یکی از پایه های سیاست های اقتصاد مقاومتی، درون زابودن و برون گرابودن است 
و سفرای ایران در کشورهای مختلف می توانند در زمینه برون گرابودن اقتصاد 

فعالیت ها و نقش بسزایی را ایفا کنند.
رییس  جمهوری رفع بیکاری و اشتغال جوانان را از مهم ترین مسایل کشور و 
اولویت های برنامه اقتصادی دولت برشمرد و گفت: دولت یازدهم از ابتدای فعالیت 
خود، با سه مشکل رکود، تورم و بیکاری مواجه بود و با برنامه ریزی و تالش 
مسووالن، توانست در زمینه تک رقمی کردن نرخ تورم و کاهش رکود، گام های 
خوبی را بردارد و حتی در زمانی که بسیاری از کشورهای منطقه به خاطر کاهش 
بهای نفت با مشکالت بسیاری مواجه بودند، در ایران ارزش پول ملی حفظ شد و 

روند کاهنده تورم و رشد اقتصادی ادامه داشت.
روحانی در ادامه سخنان خود با تأکید بر اینکه به حرکتی سریع برای دستیابی 
به رونق اقتصادی نیاز داریم و برجام این فرصت را ایجاد کرد که با رفع تحریم ها 
بتوانیم با دنیا تعامل الزم را برای جذب سرمایه، تسهیالت مالی و فناوری داشته 
باشیم، ادامه داد: معرفی بهتر ظرفیت ها و فرصت های کشور و ارتباط بخش های 
خصوصی، مأموریت مهم سفراست و سفرای ایران در خارج از کشور باید ظرفیت ها 
و فرصت های کشور را به خوبی برای سرمایه گذاران خارجی تشریح و تبیین کنند..

آیین نامه اقدام کنند. البته پرداخت خسارت به شرکت ها، منوط به عدم وجود بدهی 
معوق به شرکت ارایه کننده خدمات است. ضمناً برای مواردی که قطع و یا کاهش 
ارایه خدمات قابل برنامه ریزی می باشد، شرکت ارایه دهنده خدمات موظف است 
حداقل 24 ساعت قبل از اعمال محدودیت یا قطع خدمات، مراتب را به مشترکین 

تولیدی اعالم کنند.
طبق مفاد ماده 5، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور همه ساله اعتبار الزم برای 
جبران خسارت شرکت های ارایه دهنده خدمات، ناشی از تصمیم دولت برای قطع 
جبران خدمات به واحدهای تولیدی را در لوایح بودجه ساالنه پیش بینی خواهد کرد. 
شرکت های ارایه دهنده خدمات نیز می توانند برای ایفای تمام یا بخشی از تعهدات 
خود ناشی از اجرای این آیین نامه، نسبت به بیمه تأمین خدمات موضوع این آیین نامه 

اقدام کنند.
مطابق مفاد این آیین نامه، واحدهای تولیدی که به لحاظ آسیب پذیری تجهیزات 
و یا مسایل ایمنی ناشی از قطع خدمات متحمل خسارت زیاد می شوند، موظفند 
مراتب را با ذکر موارد آسیب و حداقل خدماتی که باید دریافت کنند، به شرکت های 

ارایه دهنده خدمات قباًل اعالم نموده و یا در مفاد قرارداد فیمابین ذکر کنند.
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افزایش بهره تبدیل نور به الکتریسیته با استفاده از نقاط کوانتومی

عالقمندی ژاپن به حضور و سرمایه گذاری در پروژه های ایران

گروهی از محققان آمریکایی، برای ترکیب کردن 
ویژگی جذب نور فوق  العاده نقاط کوانتومی با رسانایی 
کنترل  پذیر نیمه  رسانای سولفید قلع الیه ای، راهکاری 

را ارایه کرده اند.
به گزارش گروه علمی ایرنا از ستاد ویژه توسعه 
فناوری نانو، بهره  گیری از انرژی خورشید و ایجاد 
ابزارهای حسگری نوری، نیازمند ماده ای است که هم 
بتواند نور را با بهره باال جذب نماید و هم انرژی آن را 
به جریان الکتریکی تبدیل کند. یافتن مخلوط ایده آلی 
از این ویژگی ها در یک ماده، مشکل است و در نتیجه، 
دانشمندان به دنبال ترکیب مواد مختلف و ایجاد ماده 

هیبریدی با ویژگی های مورد نظر بوده اند.
در دو مقاله ای که اخیراً توسط محققان آزمایشگاه 
ملی بروکهاون وابسته به وزارت انرژی آمریکا، دانشگاه 
استونی بروک و دانشگاه نبراسکا منتشر شده، راهکاری 
برای ترکیب کردن ویژگی جذب نور فوق العاده نقاط 
کوانتومی با رسانایی کنترل پذیر نیمه رسانای سولفید 

سفیر ژاپن در ایران گفت: امیدواریم که بتوانیم در 
بخش آب همکاری های گسترده ای داشته باشیم. 

به گزارش خبرنگار ایلنا، کوبا یاشی، سفیر ژاپن 
در ایران، در دومین همایش همکاری های مشترک 
ابراز  ژاپن، ضمن  و  ایران  فاضالب  و  آب  صنعت 
خرسندی از اینکه اینگونه جلسات و همایش ها منجر 
به همکاری های جدی دو کشور شود، اظهار داشت: در 
حال حاضر، در دفتر خاورمیانه مرکزی، آموزش هایی در 
بخش آب داده می شود و همکاری های خوبی بین دو 

قلع الیه ای ارایه شده است. این ماده هیبریدی هم 
در بررسی های آزمایشگاهی و هم درون ابزارهای 
الکترونیکی توانست از طریق جذب نور توسط نقاط 
کوانتومی و انتقال انرژی جذب شده به نیمه رسانای 
سولفید قلع، کارایی باالتری در بهره گیری از انرژی 
خورشیدی از خود نشان دهد. از این ماده می توان 
ابزارهای  همچون  اپتوالکترونیکی  کاربردهای  در 
فتوولتاییک، حسگرهای نوری و دیودهای نورافشان 

)LED( استفاده کرد.
بنابرگفته میرسیا کاتلت، شیمی-  فیزیکدانی که 
رهبری این کار را در آزمایشگاه بروکهاون بر عهده 
دوبعدی  فلزی  دی کالکوژنیدهای  است:  داشته 
نویدبخشی  ویژگی های  دی سولفیدها،  همچون 
همچون مساحت سطحی باال برای استفاده در تبدیل 
انرژی خورشیدی و حسگرهای نوری دارند، اما هیچ 
ماده نیمه رسانایی همه ویژگی های مورد نیاز را ندارد. 
این مواد بسیار نازک بوده و جاذب های خوبی برای 

نور بشمار نمی روند. بنابراین، تالش کردیم تا آنها را 
با نانومواد دیگری همچون نقاط کوانتومی جاذب نور 
مخلوط کرده و بدین ترتیب، عملکرد آنها را از طریق 

انتقال انرژی بهبود بخشیم.
محققان مزبور همچنین مشاهده کردند که با افزایش 
تعداد الیه های نازک دی اکسید قلع، انتقال غیرتابشی 
انرژی از نقاط کوانتومی به این الیه ها افزایش می یابد، 
اما ارزیابی های آزمایشگاهی برای اثبات قابلیت های 
این ماده کافی نبود. بنابراین، محققان مزبور ماده جدید 
را در یک ترانزیستور نوری اثر زمینه استفاده کردند. 
این ترانزیستور، نوعی شناساگر نوری است که به طور 
معمول در کاربردهای حسگری نور به کار می رود. 
استفاده از این ماده جدید در این ترانزیستورها موجب 
بهبود عملکرد آنها شده و در نتیجه، پاسخ نوری این 

ترانزیستورها 500 درصد افزایش یافته است.
 Applied و ACS Nano نتایج این کار در مجالت

Physics Letters منتشر شده است.

کشور در زمینه آب صورت گرفته است.
وی سپس با اشاره به اینکه ما در سال 2016 درصدد 
هستیم که همکاری های مشترکی با ایران داشته 
باشیم، خاطرنشان ساخت که شرکت های زیادی به 
دنبال سرمایه گذاری در بخش آب و فاضالب ایران 
هستند و امیدوارند که بتوانند انتقال تکنولوژی داشته 

باشند.
وی در ادامه با ابراز تأسف از اینکه طی سال های 
گذشته به دلیل تحریم ها فعالیت های شرکت های ژاپنی 
در ایران محدود شده بود، تصریح کرد که در حال حاضر، 
برای گسترش روابط باید جلسات اقتصادی زیادی بین 

بخش خصوصی دو کشور برگزار شود.
در همین زمینه خبر دیگری هم توسط همین 
خبرگزاری منتشر شده است حاکی از اینکه حمیدرضا 
جانباز، مدیرعامل شرکت آب و فاضالب کشور، درباره 
همکاری شرکت های بخش خصوصی ایرانی و ژاپنی 

در پروژه های مربوط به آب و فاضالب صحبت کرده 
و گفته است: برخی از این پروژه ها، نمک زدایی در 
سواحل، احداث تعدادی تصفیه خانه آب و فاضالب و 
خطوط انتقال آب هستند. وی در ادامه تصریح کرده 
است: دلیل مشارکت ما با شرکت های ژاپنی، عدم 
توانمندی شرکت های ایرانی نیست، بلکه مشکل ما 
تأمین سرمایه و کمبود نقدینگی در کشور است و این 

شرکت ها می توانند نسبت به این موضوع اقدام کنند.
جانباز خاطرنشان کرد: با توجه به بضاعت نیروی 
انسانی و کارخانجات موجود در کشور، شرکت های 
بخش خصوصی دو کشور می توانند تولید مشترک 
داشته باشند. وی سپس یادآور شد: مثاًل در زمینه 
لوله ها، کشور ما لوله سازان قدر و صاحب نامی دارد و 
شرکت های ژاپنی با همکاری بخش خصوصی ایران 
می توانند با تولید مشترک، بازارهای منطقه را در دست 

بگیرند.
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منبع:

آمار نگران کننده بی سوادی در ایران

»نهضت سوادآموزی ایران« در تعریف بی سوادی 
می گوید: »شخصی که قادر به نگاشتن و خواندن یک 
بیانیه ساده در مورد زندگی نباشد و از انجام محاسبات 
چهار عمل اصلی ریاضی ناتوان باشد، بی سواد اطالق 

می شود.«
بر اساس این تعریف و بر اساس سرشماری سال 
90، تعداد نُه میلیون و 719 هزار نفر در کشور، یعنی 
در حدود 14 درصد از گروه سنی باالی شش سال، 
بی سواد مطلق محسوب شده اند. این تازه جدای از آمار 
کم سوادان است که اگر آن نیز بخواهد لحاظ شود، 
وضع بحرانی تر می شود، چنان که در حدود 10 میلیون 
ایرانی تنها تا پنجم ابتدایی تحصیل کرده اند و 10 
میلیون نیز تنها تا سطح سیکل به مدرسه رفته اند. جمع 
این اعداد، آن هم با آمار سال 90، عددی به شدت 
نگران کننده را ترسیم می کند. این آمار، یعنی آنکه 
چیزی نزدیک به 30 میلیون ایرانی بی سواد و کم سواد 

هستند. قابل ذکر است که علی باقرزاده، رییس سازمان 
نهضت سوادآموزی نیز در اردیبهشت پارسال خبر از 
وجود نزدیک به سی میلیون ایرانی بی سواد و کم سواد 
داد و در این میان، تأسف بار آ ن که نزدیک به چهار 
میلیون نفر از ایرانیان بی سواد بین سن 10 تا 49 سال 

به سر می برند.
با این که مصوبه »شورای عالی آموزش و پرورش« 
نیز در تعریفی شبیه به تعریف نهضت سوادآموزی، 
هر فردی را که زیر سوم ابتدایی تحصیل کرده باشد، 
»بی سواد« می داند، اما اساساً این شاید تعریف ایرانِی 
فرد بی سواد محسوب شود! چنان که کارن خانلری، 
عضو کمیسیون آموزش و پرورش مجلس شورای 
اسالمی، در این باره می گوید: »آمار بیش از نُه میلیون 
بی سواد، مربوط به افرادی است که هرگز به مدرسه 
نرفته اند و خواندن و نوشتن نمی دانند. این در حالی 
ا ست که معیار بی سوادی در دنیای مدرن این روز ها 

تغییرکرده است. به عبارت دیگر، در این دوران، افرادی 
که سواد استفاده از کامپیو تر و وسایل الکترونیکی را 
ندارند هم بی سواد محسوب می شوند. بنابراین، آمار 
بی سوادان کشور خیلی بیش تر از نُه میلیون نفر است.«

را  بی سوادی  مدرن  و  تعریف جهانی  اگر   حال 
نیز ندیده بگیریم، رقم رسمی نزدیک به ده میلیون 
بی سواد مطلق در ایران، به اندازه کافی گویای وضعیت 
بغرنج سواد در ایران هست، چنان که به زعم عطاءاهلل 
و  آموزش  کمیسیون  عضو  دیگر  سلطانی صبور، 
پرورش، وجود نزدیک به ده میلیون بی سواد مطلق، 
»فاجعه« محسوب می شود. او این آمار را »بسیار باال« 
می داند که باید برای رفع آن »اقدامات جهادی« انجام 

داد.

https://telegram.me/Tavaana_TavaanaTech
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بهینه سازی مصرف انرژی در ایران، با همکاری یونیدو

بهترین و بدترین شهر جهان برای زندگی

مدیر کل دفتر حمایت از مالکیت صنعتی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، با تأکید بر این که ایران از 
پتانسیل های گسترده ای برای بهینه سازی مصرف 
مطالعاتی  پروژه  گفت:  است،  برخوردار  انرژی 
همکاری  با  ایران،  در  انرژی  مصرف  بهینه سازی 
سازمان توسعه صنعتی ملل متحد  )UNIDO(  در 

دست اقدام است.
سید مهدی میرصالحی در گفت و گو با خبرنگار 
علمی ایرنا افزود: ایران در اجرای این پروژه مطالعاتی 
مشترک با سازمان یونیدو، به دنبال بهبود هرچه بیشتر 
انرژی،  مصرف  بهینه سازی  و  بهره وری  شاخص 
طریق  از  محیطی  زیست  آالیندگی های  کاهش 
مختلف  بخش های  در  کربن  دی اکسید  کاهش 
صنعتی کشور، از جمله صنایع آهن و فوالد، آجر،  

سیمان، پتروشیمی و پاالیشگاهی است.
وی سپس با بیان این که وزارت صنعت، معدن 
و تجارت نقش هماهنگ کننده دستگاه های مختلف 

اجرای  در  را  مختلف  وزارتخانه های  در  اجرایی 
با  گفت:  داشت،  خواهد  برعهده  بزرگ  پروژه  این 
اجرایی شدن این پروژه بزرگ مطالعاتی، می توانیم 
الگوی مصرف جدیدی را برای بخش صنعت کشور، 
به خصوص صنایع بزرگ تعریف و ارایه کنیم. مدیر 
کل دفتر حمایت از مالکیت صنعتی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت افزود: بر اساس این الگو، ضمن این 
که مصرف انرژی در کشور بهینه می شود، بسیاری از 
صنایع بزرگ کشور میزان انتشار گازهای کربن خود را 
با بهره گیری از تکنولوژی های مدرن کاهش می دهند.

وی یکی از عمده دالیل باالبودن قیمت تمام شده 
محصوالت و افزایش آلودگی های زیست محیطی 
را ارزان بودن انرژی در ایران دانست و گفت: استفاده 
مصرف  بهینه سازی  برای  مناسب  راهکارهای  از 
انرژی، به طور حتم کاهش سطح تقاضای انرژی، 
بهبود الگوی تولید- مصرف و همچنین بهبود ضریب 
استفاده از سیستم موجود و آزادسازی ظرفیت های 

بیشتر عرضه انرژی در بازارهای بین المللی انرژی را 
به همراه خواهد داشت.

یادآوری می کند که یونیدو، یا سازمان توسعه صنعتی 
زیرمجموعه  تخصصی  سازمان  یک  متحد،  ملل 
سازمان ملل متحد است که مقر آن در وین می باشد. 
هدف اصلی این سازمان نیز ارتقا و تسریع توسعه 
صنعتی در کشورهای درحال توسعه و یا اقتصادهای 

در حال گذار و توسعه روابط صنعتی بین المللی است.

مرکز مشاوره  مرسر )MERCER( اعالم کرد: وین، 
پایتخت اتریش، باالترین سطح کیفی زندگی را در 
بین تمام شهرهای جهان داراست. طبق اعالم این 
مرکز، بغداد، پایتخت عراق نیز بار دیگر آخرین جایگاه 
را در این فهرست اشغال کرده است. در این فهرست 
زوریخ در سوییس،  آوکلند در نیوزیلند، مونیخ در آلمان و 
ونکوور در کانادا در رتبه های بعد از وین قرار گرفته اند. 

بررسی، عوامل و شاخص های متعددی  این  در 
همچون ثبات سیاسی،  خدمات درمانی، تحصیل، 
میزان جرایم، شیوه های حمل و نقل و همچنین تفریح 
و سرگرمی در شهرهای بزرگ در نظر گرفته شده اند.

شایان ذکر است که در شهر وین با یک میلیون و 
700 هزار سکنه، نرخ اجاره خانه و هزینه حمل و نقل 
در میان پایتخت های کشورهای غربی پایین ترین نرخ 

است. به گزارش رویترز، دادن پایین ترین رتبه به بغداد 
هم ناشی از حمله آمریکا به عراق در سال 2003 و 
به دنبال آن، گسترش خشونت های فرقه ای در این 

کشور است.
به  انجام شده،  این مطالعه که روی 230 شهر 
شرکت ها و سازمان ها کمک می کند تا مزایا و کمک 
هزینه های کارمندان بین المللی خودشان را تعیین کنند.
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بر اساس آخرین آمارهای اتحادیه اروپا، بیش از 250 هزار 
نفر از جمعیت هشت میلیون نفری اتریش بیکار هستند.

به گزارش ایرنا و به نقل از روزنامه پرسه، این آمار 
در حالی منتشر می شود که وزارت کار اتریش اعالم 
کرده است که امسال آمار بیکاری حدود 5/8 درصد 

کاهش داشته است. 
وزارت کار اتریش در این زمینه خاطرنشان کرد: 
با وجود آنکه شاهد کاهش آمار بیکاری بوده ایم، اما 
کماکان این تعداد بیکار در کشور غیرقابل قبول است و 

چاپ کتاب با پودر سنگ، بدون قطع درخت و حتی بدون مصرف آب

با حمایت محیط زیست استان بوشهر، کتابی تحت عنوان »اقتصاد محیط 
زیست و منابع طبیعی« تهیه شد و به چاپ رسید. تا اینجای این خبر مطلب 
تازه ای ندارد، ولی قسمت هیجان انگیزش در این است که کاغذ این کتاب، با پودر 

سنگ تهیه شده و برای چاپ آن هم هیچ درختی قطع نشده است!
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط استان بوشهر، حسین دلشب، 
مدیرکل حفاظت محیط زیست این استان که در کارگاه آموزشی مدیریت کربن 
و کنترل انتشار گازهای گلخانه ای شرکت کرده بود، ضمن برشمردن مهمترین 
اثرات گازهای گلخانه ای، یادآور شد که از سال 1979 میالدی تاکنون، میانگین 
دمای هوای سطح خشکی دو برابر دمای هوای سطح آب ها افزایش یافته است.

وی در این نشست به معرفی کتاب »اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی« نیز 
پرداخت و گفت: این کتاب توسط شرکت پتروشیمی پارس تهیه شده و به چاپ 
رسیده است. ضمناً کاغذ این کتاب با پودر سنگ تهیه شده و برای چاپ آن هم هیچ 

درختی قطع نشده است. 
شایان ذکر است که کاغذ سنگ، نسل جدیدی از کاغذ است که در تهیه آن به 
جای چوب درختان، از پودر سنگ استفاده شده است. مقایسه این نوع کاغذ با کاغذ 

تهیه شده از چوب درخت و همچنین کاغذ بازیافتی، حاوی نتایج زیر است:
* تعداد اصله درخت قطع شده درکاغذ سنگ: صفر- در کاغذ چوب: 20 اصله- در 

کاغذ بازیافتی: چهار اصله
* میزان آب مصرفی: در کاغذ سنگ: صفر-  در کاغذ چوب: 60 لیتر- در کاغذ 

بازیافتی:  15 لیتر
* میزان تولید  Co2: درکاغذ سنگ:600 کیلوگرم – در کاغذ چوب: 1500 

کیلوگرم – در کاغذ بازیافتی:1400 کیلوگرم
* استفاده از سفیدکننده ها: درکاغذ سنگ: ندارد- در کاغذ چوب: دارد– در کاغذ 

بازیافتی: دارد
 mill BT :25در کاغذ چوب mill BT-  :میزان مصرف انرژی: درکاغذ سنگ *

40 mill BT :52 - در کاغذ بازیافتی

بیش از 250 هزار نفر در اتریش بیکار هستند

باید دولت تالش مستمری داشته باشد تا آمار بیکاری 
کاهش یابد.

بنا بر آمار اتحادیه اروپا، اتریش بعد از آلمان، جمهوری 
آمار  بیشترین  ایسلند  و  استونی  انگلیس،  چک، 
بیکاری را دارد. دو کشور یونان و اسپانیا نیز از 
ممکن  وضعیت  بدترین  دارای  بیکاری،  لحاظ 
نسبت به دیگر اعضای اتحادیه اروپا هستند. به 
گفته برخی از کارشناسان اروپایی، رکود اقتصادی 
و نرخ باالی بیکاری میان جوانان تحصیل کرده، 

اروپاست  روی  پیش  بزرگ  چالش های  از  یکی 
دست اندرکاران  و  مسووالن  از  بسیاری  ذهن  و 

دولتی قاره سبز را به خود مشغول کرده است.
مسووالن اتحادیه اروپا در پی بروز بحران بیکاری 
و البته نگرانی از مهاجرت نیروی کار جوان از اروپا 
به دیگر کشورها، جلسات مشورتی و گفت وگوهای 
متعددی را برگزار کرده اند و با تصویب بودجه های 
کالن در این زمینه، قصد کنترل و کاهش روند رو به 

رشد بیکاری در میان جوانان این قاره را دارند.
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چگونه از میزان مصرف کولر بکاهیم؟

با توجه به فرارسیدن فصل گرما و شروع استفاده از 
کولرهای مختلف، الزم است نگاهی داشته باشیم به 

چگونگی کارکرد بهینه این وسیله.
در ابتدا باید یادآور شد که بهترین محدوده دمای 
آسایش در تابستان، 24 تا 26 درجه سانتی گراد است. 
بنابراین، سردکردن بیش از حد تجهیزات سرمایشی 
و روشن نگه داشتن مداوم آنها، باعث افزایش بی رویه 

مصرف انرژی می شود.
به گزارش خبرنگار ایسنا، بر اساس آمارهای اعالم 

یک مقام مسوول کارگری، معتقد است که عدم 
پرداخت دستمزد مناسب به کارگران، موجب باالرفتن 
حوادث ناشی از کار و پایین آمدن بهره وری در بنگاه ها 

می شود.
رحمت اهلل پورموسی در گفت وگو با خبرنگار ایسنا 
اظهار کرد: با وجود آنکه کارگر در تولید و بهره وری 
بنگاه اقتصادی نقش بسزایی دارد، اما در مقابل کاری 
که انجام می دهد، دستمزد مناسب نمی گیرد و همین 
تامین  و  معاش  امرار  برای  تا  می شود  موجب  امر 

شده از سوی مرکز آمار ایران، در بخش خانوارهای 
تجهیزات  از  مردم،  از  درصد  از 80  بیش  شهری، 
سرمایشی مختلف به شرح زیر استفاده می کنند: حدود 
70 درصد از کولر آبی، 18 درصد از کولر گازی و 12 
درصد از سایر سیستم های سرمایشی. بر اساس این 
آمار، تعداد کولرهای آبی در بین خانوارهای شهری 
حدود 10 میلیون دستگاه و تعداد کولرهای گازی بیش 

از دو میلیون دستگاه است. 
بر اساس پیشنهاد کارشناسان فنی سازمان بهره وری 
انرژی ایران، با رعایت نکاتی ساده، می توان ضمن 
افزایش کارایی کولرها، مصرف برق را نیز کاهش 
داد. در خصوص کانال کشی کولرها، هرچه مسیر 
کانال کشی کولرهای آبی پرپیچ و خم تر و طوالنی تر 
باشد، فشار هوا در مسیر کانال ها افت بیشتری پیدا 
می شود.  انرژی  هدررفت  موجب  امر  این  و  کرده 
بنابراین، انتخاب کوتاه ترین مسیر برای کانال کشی، 
می تواند یکی از راهکارهای موثر به منظور کاهش 

مصرف انرژی باشد.

پوشال، شست وشوی  بموقع  تعویض  همچنین 
ماهانه و حل اشکاالت کولر پیش از شروع به کار آن 
در فصل گرما، می تواند کارکرد کولرها را بهبود بخشیده 
و از هدررفتن سرما نیز جلوگیری کند، البته نوع کولر را 
باید متناسب با نوع آب و هوای هر منطقه انتخاب کرد. 
به عنوان مثال، از کولرهای گازی برای مناطق گرم 
و مرطوب و از کولر آبی برای مناطق گرم و خشک 

استفاده شود.
عالوه بر این، نصب سایبان بر روی پنل بیرونی، 
کندانسور کولر گازی می تواند به دور از تابش نور 
خورشید با راندمان بهتر و مصرف برق کمتر به تبادل 
حرارت و خنک کردن گاز مبرد کولر بپردازد. همچنین 
الزم است که هنگام نصب کولرهای گازی، پنل 
بیرونی آن ها به گونه ای نصب شود که جریان هوای 
آزاد در پشت آن به راحتی برقرار شود. ضمناً تجربه 
نشان داده است که با انجام سرویس و نگهداری 
مناسب، می توان تا 20 درصد در مصرف برق کولر 

گازی صرفه جویی کرد.

دستمزد ناکافی، حوادث کار را افزایش می دهد

هزینه های زندگی، به جای هشت ساعت کار قانونی، 
16 ساعت و بعضاً تا 24 ساعت سه شیفت کار کند. 
وی در ادامه متذکر شد: عدم پرداخت دستمزد مناسب 
به نیروی کار، زمینه کاهش بهره وری، کیفیت نامرغوب 
تولید، باال رفتن حوادث ناشی از کار و مشکالت روحی 

و جسمی را برای کارگران فراهم می کند. 

این مقام مسوول کارگری سپس با اشاره به ماده 
41 قانون کار تصریح کرد: علیرغم آنکه دو بند مهم در 
ماده 41 قانون کار لحاظ شده و در کنار نرخ تورم، به 
سبد معیشت خانوار اشاره شده است، اما متأسفانه این 
ماده قانونی به درستی اجرا نمی شود. وی ادامه داد: سبد 
معیشت خانوار کارگری، شامل خورد و خوراک، مواد 
غذایی، پوشاک، هزینه حمل و نقل، مسکن و آموزش 
است، اما آیا کارگر با 812 هزار تومان، از عهده تمام این 

هزینه ها برمی آید؟
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یک راه حل برای مشکل بیکاری

اقتصاد مقاومتی، یعنی مردمی کردن اقتصاد و میدان دادن به بخش خصوصی

معاون اول رییس جمهوری گفت: مهمترین اقدام که امروز در دستور کار دولت 
قرار گرفته است، به حرکت درآوردن چرخ تولید و اقتصاد کشور است و معتقدیم که 
اقتصاد ایران همانند خودرویی است که در چاله ای گرفتار شده و اگر به آن کمک 

شود، قادر خواهد بود به حرکت خود ادامه دهد.
دکتر اسحاق جهانگیری، در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان خراسان رضوی 
اقتصاد مقاومتی را فرصت خوبی برای کار و فعالیت در کشور برشمرد و گفت: 
دولت می تواند از این فرصت به نحو مطلوب استفاده کرده و مسایل اقتصادی 
کشور را حل و فصل کند. معاون اول رییس جمهوری سپس با تأکید بر این 
که مشکالت اقتصادی کشور باید در پرتو سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 
مرتفع شوند، گفت: همه پذیرفته اند که اقتصاد، اولویت نخست کشور است و این 
موضوعی است که مقام معظم رهبری نیز در ابتدای سال در مشهد مقدس بر آن 
تاکید کردند و البته پیش از آن نیز در جلسات خصوصی اهمیت این موضوع را به 

دولت گوشزد کرده بودند.

جهانگیری در ادامه با اشاره به برخی محورهای اقتصاد مقاومتی نظیر تاکید 
بر بهره وری و دانش بنیان بودن اقتصاد، خاطرنشان کرد: تحقق این موضوع ها در 
کوتاه مدت میسر نیست و وقتی که گفته می شود اقتصاد باید دانش بنیان باشد، 
یعنی همه فعل و انفعاالت اقتصادی کشور باید بر اساس دانش روز اتفاق بیفتد که 
البته این کار به صورت مقطعی و کوتاه مدت میسر نمی شود و همه دانشگاه ها، 
شرکت های پژوهشی و واحدهای صنعتی باید در این امر مشارکت فعال داشته 

باشند.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه بخش خصوصی باید به صورت جدی وارد عمل 
شود، گفت: یکی از مهمترین رویکردهای اقتصاد مقاومتی، مردمی کردن اقتصاد 
به معنای میدان دادن به بخش خصوصی است و الزم است که در این راستا 

مشکالت بخش خصوصی را برطرف کنیم. 
وی همچنین با اشاره به محدودیت های موجود در بودجه دولت گفت: بخش 
اصلی بودجه، صرف حقوق کارمندان می شود و این بودجه امکان اجرای طرح های 
عمرانی را ندارد. به همین دلیل، قرار شده است که طرح های عمرانی نیمه تمام به 
بخش خصوصی واگذار شوند. دکتر جهانگیری سپس با تأکید بر اینکه دولت از 
واگذاری طرح ها به بخش خصوصی به دنبال درآمد و یا فروش طرح ها نیست، 
گفت: با این کار، می خواهیم بخش خصوصی برای تکمیل طرح ها مشارکت 
کند و پس از بهره برداری و دریافت سود، در صورت تمایل می تواند طرح ها را به 
دولت واگذار نماید. معاون اول رییس جمهوری افزود: دو هزار طرح در این راستا 
از سوی سازمان مدیریت شناسایی شده اند و سازمان مزبور متعهد شده است که 
این طرح ها را تا پایان سال به بخش خصوصی واگذار کند، البته ما هم به صورت 

مستمر گزارش عملکرد سازمان را دریافت خواهیم کرد.

   یک اقتصاددان گفت: بر اساس برآورد ها، سرمایه 
ایرانیان خارج از کشور بین 400 تا 800 میلیارد دالر 
است و اگر 10درصد این منابع، یعنی 40میلیارد دالر 
آن در داخل کشور سرمایه گذاری شود، مشکل بیکاری 

جوانان حل خواهد شد. 
مهدی  پازوکی  در گفتگو با ایلنا همچنین با اشاره 
به لزوم گسترش صنعت توریسم در کشور و جذب 
منابع از این بخش، افزود: با توجه به اتفاقاتی که در 
کشورهای روسیه، ترکیه و کشورهای اطراف ایران رخ 
داده و ناامنی ایجاد شده در این کشورها، زمان حاضر، 

معاون اول رییس جمهوری:

بهترین زمان برای جذب توریست های خارجی به 
ایران است که هم در ایجاد اشتغال و هم در تولید 
ناخالص ملی و هم در درآمدزایی بسیار موثرخواهد بود. 
پازوکی سپس با اشاره به دو ویژگی منحصر بفرد 
کار  نیروی  و  ارزان  انرژی  افزود:  منطقه  در  ایران 
تحصیلکرده، از مزیت های سرمایه گذاری در ایران 

است که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد. 
این اقتصاددان در پایان با بیان اینکه نیازمند ایجاد 
امنیت در اقتصاد هستیم، گفت: باید شرایطی فراهم 

شود تا ریسک سرمایه گذاری در ایران کاهش یابد.
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کارشناس محیط زیست آلمان، جنگل ها را ثروت 
طبیعی انسان دانست و گفت: می توانیم بدون نفت 
و روغن زندگی کنیم، اما بدون آب هیچ نوع زندگی 

امکانپذیر نیست. 
به گزارش گروه علمی ایرنا از پنجمین جشنواره 
بین المللی فیلم سبز، پروفسور هانس کناپ در کارگاه 
آموزشی این جشنواره با اشاره به اینکه فیلمسازان 
مسوول ایجاد ارتباط بین مردم و طبیعت هستند، افزود: 
فیلمسازان باید وجدان عمومی را بیدار کنند تا دل مردم 

نسبت به طبیعت نرم تر شود.
این کارشناس محیط زیست سپس با بیان اینکه 
ایران سرزمینی خشک است که آب و جنگل های 
زیادی ندارد، افزود: مشکالت زیست محیطی را که 
همه جهان را تحت تاثیر خود قرار داده اند، می توان به 
دو بخش کمبود آب و از بین رفتن جنگل ها تقسیم کرد. 
وی جنگل ها را نقطه قوت حکومت های قدیمی ایران 
معرفی کرد و با نشان دادن عکس هایی از پرسپولیس و 
اصفهان، پایتخت های گذشته ایران، گفت: همانطور که 
می بینید، پرسپولیس در منطقه جنگلی واقع شده  و شهر 

اصفهان نیز روی زاینده رود ساخته شده است.
کناپ در ادامه سخنان خود به وجه دیگری از موضوع 
نیز اشاره کرد و افزود: سیستم قناتی هم که در ایران 
وجود دارد، بسیار شگفت انگیز است و این نشان می دهد 

که مدیریت آب در ایران در سطح باالیی قرار دارد. 

مطابق آمارهای جهانی، در حال حاضر، بیش از 
95 درصد جمعیت جهان تحت پوشش شبکه های 
تلفن همراه هستند و تعداد مشترکان موبایل از 2/2 
میلیارد مشترک در سال 2005 به حدود 7/1 میلیارد 
مشترک در سال 2015 رسیده است، اما در کنار این 
رشد چشمگیر، استفاده از تلفن ثابت به تدریج کمتر و 
کمتر شده است، یعنی تعداد مشترکان تلفن ثابت دنیا، 
از 1/25 میلیارد مشترک در سال 2005 به حدود 1/06 
میلیارد مشترک در سال 2015 رسیده. بنا به گزارش 
ایسنا، این موضوع تا حد زیادی به دلیل جایگزینی تلفن 

سیستم  شگفت انگیز
قنات

معماری و پیوند انسان با طبیعت

خداحافظی با تلفن ثابت!

ثابت با موبایل است. 
بدیهی است که این موضوع، تنها به همین جا 
ختم نشده و در زمینه اینترنت نیز اثرات خود را دارد. 
بر این اساس، تعداد مشترکان پهن باند سیار در سراسر 
جهان، از 0/8 میلیارد در سال 2010 به حدود 3/5 
میلیارد در سال 2015 افزایش یافته، اما تعداد مشترکان 
پهن باند ثابت، رشد بسیار آرامتری تا حدود 0/8 میلیارد 
داشته است. این اتفاق در حالی رخ داده که تعداد کاربران 
اینترنت به سرعت در حال رشد است و برآورد آن در 
حال حاضر به بیش از 40 درصد جمعیت جهان می رسد.

»وو ترونگ اِن گیا« )Vo Trong Nghia( معماِر 
نوپردازِ صاحب سبِک ویتنامی است که معتقد است 
معماری باید انسان را با طبیعت پیوند بدهد. بر اساِس 
این طرزِ تفکر، ساختمان ها و فضاهای شهری که 
»وو« طراحی می کند، همه به مبارزه با مفهوِم »شهر 
به مثابه جنگل بُتنی« می روند، مثاًل مهد کودک 
کشاورزی که شرکت او برای نگهداری از بچه های 

کارگران در نزدیکِی هوشی مین سیتی در فضای یک 
کارخانه  تولیِد کفش طراحی کرده، سقفی سبز دارد که 
بچه ها می توانند رویش بازی کنند و در عیِن حال، 
فنوِن کشاورزی را بیاموزند. او ساختمان ادارِی دانشگاه 
»اف تی پِی« هانوی را هم به شکل شطرنجی طراحی 
کرده، به نحوی که فضاهای بتنی با فضاهای سبز یک 

در میان جا عوض می کنند.
مواد  از  »وو«   ،TavanaTech گزارش  به  بنا 
ارزان قیمت قابِل فراوری و عناصِر طبیعی همچون آب 
و گیاهان برای آفریدِن فضاهای شهرِی سبز استفاده 
می کند. او می گوید: معماری نه فقط باید زیبا باشد، 
بلکه باید انسان ها را هم با طبیعت پیوند بدهد. آرزوی 
او ساختِن شهری است که در آن هر خانه مثِل یک 
پارِک کوچک باشد، و از به هم پیوستِن این پارک های 

کوچک، شهری به وجود بیاید سراسر سبز.

مخترع ایمیل درگذشت
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نیروگاه های قدیمی بازنشسته می شوند

پیش  چندی  ایمیل،  مخترع  تاملیسون،  ری 
فوت کرد. تاملیسون، برنامه نویس و پیشنهاددهنده 
عالمت @ بود که در سن 74 سالگی درگذشت. 

علت مرگ وی سکته قلبی گزارش شده است.
بنا به گزارش tech.tavana.org، تاملیسون اولین 
او  ارسال کرد.  را در سال 1971 میالدی  ایمیل 
آن زمان کارمند شرکت بولت، برانک و نیومن در 
بوستون امریکا بود. این کمپانی نقش بسیار مهمی 
 ARPANET در ساخت اولین نسخه اینترنت، یعنی
داشت. او یکی از برنامه نویسانی بود که مشکالت 

پیش  آمده ARPANET را بررسی و حل می کرد.
پیش از ری            تاملیسون، برنامه نویسان دیگر 
هم تالش کرده بودند تا سیستمی را برای ارسال 
و دریافت پیام بسازند و نسخه های اولیه ای نیز به 
بازار آمده بود که امکان اشتراک گذاری پیام را بین 
کاربران کامپیوتر فراهم می کرد، اما تاملیسون فرمان 
SNDMSG را ساخت که برخالف نسخه های 

پیشین SNDMSG ایمیل هایی را ارسال می کرد 
که افراد دیگر می توانستند دریافت کنند. همین 
موضوع، اولین شبکه برنامه های پیام رسانی را ایجاد 

کرد.
تاملیسون همچنین برای اولین بار از عالمت @ 
استفاده کرد که نام کاربر را از میزبان ایمیل جدا 
می کرد، اتفاقی که @ را از پرده بیرون آورد و آن 

را به آیکونی جهانی تبدیل کرد.

دکتر فیروز نادری، مدیر اکتشافات منظومه شمسی 
سازمان ملی هوانوردی و فضایی آمریکا )ناسا( در 
صفحه فیس بوک خود خبر داد که این سازمان، یک 

سیارک را به نام »نادری« نام گذاری کرده است.
این دانشمند متولد شیراز که اخیراً اعالم کرده بود: بعد 
از 36 سال فعالیت در ناسا، می خواهد بازنشسته شود، 
سه شنبه 10 فروردین ماه با انتشار پیامی در صفحه 
فیس بوک خود اعالم کرد که در مهمانی خداحافظی با 
ناسا، خبردار شده است که سیارک 5515 با نام 1989 

بخش  و  دولت  همکاری  با  گفت:  نیرو  وزیر 
خصوصی، باید زمینه انتقال تکنولوژی توربین های 
کالس F به کشور و استقرار آن در نیروگاه های جدید 

فراهم شود.
به گزارش ایلنا، حمید چیت چیان در آیین امضای 
تفاهم نامه 5000 مگاوات برق حرارتی بین شرکت مادر 
تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت مپنا در 
ساختمان ستادی وزارت نیرو، با بیان این مطلب گفت: 
در زمان حاضر، ظرفیتی در مپنا ایجاد شده که نه فقط 
برای شرکت های داخلی توربین و قطعات و تجهیزات 
نیروگاهی تولید می کند، بلکه بسیاری از شرکت های 

نام گذاری یک سیارک به اسم دانشمند ایرانی،مخترع ایمیل درگذشت
 فیروز نادری

EL1 به اسم »نادری« نام گذاری شده است. فیروز 

نادری در این پیام می گوید: »پس از من، این سیارک 
تا میلیاردها سال دور خورشید خواهد گشت.«

سیارک »نادری« با قطر 10 کیلومتر هر 4/4 سال 
یک بار به دور خورشید می گردد. این سیارک هر پنج 
به دور خودش در  نیز  ساعت و 20 دقیقه یک بار 
گردش است و در کمربند بین مریخ و مشتری در 

حرکت می باشد.
شایان ذکر است که نادری، تحصیالت متوسطه 
خود را در ایران به اتمام رساند و پس از آن، به ایاالت 
متحده آمریکا مهاجرت کرد و تحصیالت دانشگاهی 
خود را در رشته مهندسی برق پی گرفت. وی دوره 
کارشناسی خود را در دانشگاه ایالتی آیووا و کارشناسی 
ارشد و دکترای خود را نیز در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی 

به اتمام رساند.

خارجی نیز قطعات و تجهیزات مورد نیاز خود را به این 
شرکت سفارش می دهند تا از آنها در خارج از کشور 

استفاده شود. 
وزیر نیرو با بیان این مطلب که در 10 سال آینده تا 
پایان برنامه هفتم توسعه، حداقل نیاز به 47 تا 50 هزار 
مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی داریم، افزود: بخشی 
از نیروگاه های قدیمی با عمر باال و راندمان کم، باید 
بازنشسته شوند و نیروگاه های جدید بایستی با بیش از 
50 هزار مگاوات احداث شوند تا بجز جایگزینی برای 
نیروگاه های فرسوده، نیاز 50 هزار مگاواتی کشور را نیز 

پاسخگو باشند.
وی با اشاره به این که پیش بینی شده تا پایان برنامه 
ششم توسعه 26 هزار و 500 مگاوات نیروگاه جدید 
وارد مدار شود، گفت: در برنامه اقتصاد مقاومتی، 10 
هزار مگاوات نیروگاه جدید و هفت هزار مگاوات بخش 
بخار نیروگاه های گازی پیش بینی شده که دو هزار 

مگاوات آن امسال باید به بهره برداری برسد.
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سیاره  جدیدی در منظومه شمسی کشف شد

تأمین نیاز طرح های آبرسانی کشور

به کمک مدل سازی های علمی  سیاره  جدیدی 
کشف شده است. 

دو اخترشناس در دانشگاه کالیفرنیای آمریکا خبر 
دادند که شواهدی را مبنی بر وجود نهمین سیاره در 
منظومه شمسی یافته اند و اکنون باید این سیاره را به 
طور واقعی پیدا کرد. این سیاره که در حال حاضر، با 
عنوان »سیاره  9« معرفی شده ، بسیار دور از خورشید 
و در مسیری طوالنی به دور آن می گردد. دانشمندان 
می گویند: فاصله ای که »سیاره  9« از خورشید دارد، 
حدود 20 برابر فاصله نپتون از خورشید است و 10 تا 20 
هزار سال زمینی طول می کشد تا یک بار به دور خورشید 
بچرخد. یادآوری می کند که نپتون تا کنون دورترین 

سیاره منظومه شمسی از خورشید شناخته می شد.

پروفیل  و  لوله  تولیدکنندگان  سندیکای  دبیر 
فوالدی کشور اعالم کرد: اکنون که فوالدسازان و 
تولیدکنندگان ورق از ذخیره و انبار تولیدات در این 
واحدها خبر داده اند، اعضای این تشکل که 80 درصد 
ظرفیت تولیدی شان خالی است، آماده اند تا نیاز برنامه 
احداث هزاران کیلومتر خطوط لوله آبرسانی کشور را 

تامین کنند.
بنا به گزارش ایرنا از پایگاه خبری سندیکای مزبور، 
امیر کاوه در ادامه خاطر نشان کرد: امروز با وجود 

به گزارش خبرگزاری آلمان، کنستانتین باتیگن و 
مایک برآون، دو دانشمند دانشگاه کالیفرنیا، در یک 
تکنولوژی  موسسه  سوی  از  که  خبری  کنفرانس 
کالیفرنیا برگزار شد، اطمینان دادند که سیاره نهم واقعًا 

وجود دارد.
سیاره ای که گفته می شود تازه کشف شده، 10 
برابر سیاره زمین و پنج هزار برابر پلوتو جرم دارد. این 
میزان از بزرگی، می  تواند پایان بخش هر نوع شک یا 
مناقشه ای بر سر این باشد که آیا واقعاً یک سیاره است 

یا خیر. این سیاره می تواند به بزرگی نپتون باشد .
قابل  تکه ای  سیاره  این  برآون،  مایک  به گفته 
توجه از منظومه شمی ما است که باید پیدا شود. 
آسوشیتدپرس نیز به نقل از بروآن می نویسد: این دو 

دانشمند می توانستند سکوت کنند و پنج سال آینده 
را صرف پیداکردن »سیاره 9« و مشاهده واقعی آن 
نمایند، اما ترجیح داده اند که خبر وجودش را اعالم 
کنند تا اگر کسی می تواند، زودتر این سیاره را در 

فضا پیدا کند.
شایان ذکر است که شرایط سیاره بودن، به گفته 

اتحادیه بین المللی اخترشناسان به شرح زیر است :
1( یک سیاره باید حتماً به دور یک ستاره در گردش 

باشد.
2( یک سیاره باید به قدری جرم داشته باشد که 
بتواند تعادل هیدرواستاتیکی خود را حفظ کند، یعنی 

یک سیاره باید کروی باشد.
3( سیاره نباید در کمربند سیارک ها قرار داشته باشد.

صدها کارخانه تولید لوله در کشور، بیش از 15 کارخانه 
تولیدکننده لوله فوالدی قطور به منظور خطوط انتقال 
نفت، گاز و آب در کشور با پیشرفته ترین امکانات و 
تجهیزات روز دنیا با کمتر از 20 درصد ظرفیت فعالیت 
دارند و می توانند ساالنه هزاران کیلومتر خطوط لوله 
انتقال را تولید و حتی در سراسر کشور نصب و اجرا 
کنند. به گفته وی، پرداخت وجه مربوط به اجرای 
به  و هم  نقدی  به صورت  نیز هم  یادشده  پروژه 
بهره برداری  و  تملک  ساخت،  قراردادهای  صورت 

و قراردادهای ساخت، بهره برداری و انتقال، توسط 
وزارت نیرو و آبفا تضمین شده است.

به گزارش ایرنا، طرح انتقال آب از خلیج فارس به 
معادن چادر ملو )یزد( و گل گهر و مس سرچشمه 
)کرمان( پیشرفت خوبی دارد و عملیاتی شدن پیشنهاد 

این سندیکا می تواند مانع از توقف این پروژه شود.
یادآور می شود که ایران، پانزدهمین تولیدکننده 
فوالد جهان محسوب می شود و قرار است در افق 

1404 ظرفیت این بخش به 55 میلیون تن برسد.
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تجهیز آسفالت خیابان ها به شارژر خورشیدی

تکمیل طرح های نیمه تمام، در گرو 500 هزار میلیارد تومان اعتبار است

وزیر محیط زیست فرانسه چندی پیش در یک 
کنفرانس خبری اعالم کرد که این کشور قصد دارد تا 
بیش از هزار کیلومتر از خیابان های خود را طی پنج سال 
آینده به شارژرهای انرژی خورشیدی مجهز کند. آنگونه 
که تخمین زده شده است، فرانسه بعد از پایان این طرح، 
قادر خواهد بود انرژی مورد نیاز برای حمل و نقل پنج 
میلیون شهروند فرانسوی، یعنی جمعیتی معادل با هشت 

درصد جمعیت این کشور را تامین نماید.
شایان ذکر است که کاشی های جذب کننده انرژی 
خورشیدی که در این طرح به کار می روند، مقاومت 
باالیی دارند و می توانند حمل و نقل ماشین های 
سبک و سنگین را تحمل نمایند. عالوه بر این، برای 
نصب این کاشی ها، کار خاصی الزم نیست، چون این 

دولت برای طرح های عمرانی نیمه تمام کلنگ زده 
 شده دولت پیشین، به اعتباری بالغ بر 500 هزارمیلیارد 

تومان نیاز دارد.
به گزارش خبرنگار شانا، کاظم جاللی در نشست 
علنی مجلس شورای اسالمی در نطق میان دستور 
خود با بیان این که بی تردید باید در شرایط کنونی 

وزیر نیرو گفت: طرحی را در دست داریم که در 
قالب آن، آب قابل شرب از حاشیه خلیج فارس و 
دریای عمان به 17 استان فالت مرکزی که حدود 
45 میلیون جمعیت کشور را در خود جای داده است، 

منتقل شود.
تأسیسات   50 حدود  افزود:  چیان  چیت  حمید 

شارژرها قابلیت نصب بر روی آسفالت های فعلی را 
دارند و  از اصطکاک الزم برای جلوگیری از تصادفات 

جاده ای بهره می گیرند.
به گفته وزیر محیط زیست فرانسه، این طرح اقدامی 
انقالبی خواهد بود و دریچه ای را به سوی دنیای 
آینده خواهد گشود. شما در این باره چه می اندیشید؟ 
به نظر شما، جایگزین شدن انرژی های پاک به جای 
انرژی های فسیلی از طریق کاربرد اینگونه روش ها، 

چقدر بر روی زندگی روزمره ما تاثیر خواهد داشت؟

طرح انتقال آب دریا به 17 استان

درک درستی از وضع منطقه و جهان و تحلیل صحیح 
از اوضاع داخلی کشور داشته باشیم، گفت: ایران امروز 
در عرصه  جهانی، به ویژه در منطقه، به عنوان یک 

قدرت اثرگذار مطرح است.
رییس مرکز پژوهش های مجلس ادامه داد: بودجه 
یافته، لیکن هزینه ها در بخش  افزایش  عمومی 

جاری، ناشی از فربه شدن دولت متمرکز است. وی 
گفت: بخش عمده ای از افزایش هزینه ها، در اثر تورم 
مستهلک می شوند. نقدینگی به رشد فزاینده باالی 
800 هزارمیلیارد تومان رسیده و دولت برای طرح های 
عمرانی نیمه تمام کلنگ زده شده دولت پیشین، به 

اعتباری بالغ بر 500 هزارمیلیارد تومان نیاز دارد.

آب شیرین کن در طول سواحل دریای عمان و خلیج 
فارس احداث شده تا شهرها و روستاهای این منطقه 
از آب شیرین برخوردار شوند و ما باید همه راه های 
سپس  نیرو  وزیر  کنیم.  تجربه  را  آب  استحصال 
با اشاره به اینکه هنوز در ابتدای راه استفاده از آب 
شیرین کن ها هستیم، افزود: در برنامه ریزی هایی که 
برای سال های آینده انجام دادیم، عالوه بر استفاده 
از آب شیرین کن ها در ساحل که باید آب مورد نیاز 
مردم را در سواحل خلیج فارس و دریای عمان تامین 
کنند، باید این آب شیرین را به فالت مرکزی نیز 

منتقل کنیم.
چیت چیان سپس با اشاره به اینکه نخستین طرح 

را بخش خصوصی سرمایه گذاری کرده که در حال 
اجرا است، تصریح کرد: بر اساس این طرح، آب در 
بندرعباس شیرین سازی و به کرمان منتقل می شود. 
وی افزود: به صنایع استان یزد مجوز دیگری داده 
شده که 500 میلیون مترمکعب آب به استان یزد 
منتقل شود و دولت به این طرح 400 میلیون دالر از 
محل صندوق توسعه ملی تسهیالت داده که در اختیار 

بخش خصوصی قرار می گیرد.
وزیر نیرو در ادامه تأکید کرد: امسال این طرح ها اجرا 
می شوند و منابع مالی آنها از چند بانک و منابع دولتی 
اختصاص خواهد یافت. عالوه بر این، مجوزهایی نیز 

برای استان های اصفهان و فارس صادر شده است.

منبع:
https://telegram.me/Tavaana_TavaanaTech
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بر اساس تازه ترین گزارش منتشرشده درباره 
ثروت یک درصد  در جهان،  اختالف طبقاتی 
مردم جهان، معادل ثروت نود و نه درصد بقیه 

مردم جهان است!
بر اساس گزارش منتشر شده از سوی موسسه 
افرادی که ثروت و  مالی »کردیت سوییس«، 
دارایی معادل 68 هزار دالر داشته باشند، در بین 
ده درصد ثروتمند جهان قرار دارند و برای این که 
فردی یکی از افراد حاضر در فهرست یک درصد 

ضوابط همکاری تحریری با مجله توسعه

شکاف نابرابری ثروت، عمیق تر می شود

ثروتمندان جهان باشد، به دارایی معادل 760 هزار 
دالر، یعنی حدود دو و نیم میلیارد تومان نیاز دارد.

این گزارش که به وسیله یورونیوز فارسی بازنشر 
شده، نشان می دهد که در پانزده سال گذشته، به 
طور تقریباً مستمر، ثروتمندان ثروتمندتر شده اند 
و فقیران فقیرتر. در سال میالدی گذشته، ثروت 
پنجاه درصد جمعیت جهان که کمترین درآمد را 
داشتند، معادل دارایی 62 نفر بود، 62 نفری که در 
صدر فهرست ثروتمندان جهان قرار گرفته بودند. 

شایان ذکر است که ثروت 62 ثروتمند اول جهان 
در پنج سال گذشته 44 درصد افزایش داشته است.

گزارش اخیر آکسفام از وجود مناطق موسوم 
به »بهشت مالیاتی« نیز انتقاد می کند. بنا به 
این گزارش، حدود سی درصد ثروت آفریقا با 
انگیزه فرار از پرداخت مالیات، در خارج از این 
از  باعث  مساله  این  می شود.  نگهداری  قاره 
دست رفتن حدود 14 میلیارد دالر درآمد مالیاتی 

برای کشورهای این قاره شده است.

شرکت های  سندیکای  انتشارات  کمیسیون 
از  تشکر  ضمن  ایران،  صنعتی  و  تأسیساتی 
همکارانی که برای انتشار بهتر مجله توسعه به 
صورت های مختلف مساعدت می فرمایند، از 
آنان درخواست دارد تا برای افزایش مطلوبیت و 
کیفیت مطالب تهیه شده برای این مجله، ضوابط 

زیر را مورد توجه قرار دهند:
1( مطالب تهیه شده تا حد امکان در محدوده 
وظایف و مسوولیت های قانونی سندیکا بوده و به 
وظایف صنفی و اجرایی اعضای سندیکا مربوط 

باشند.
2( مطالب تکراری نباشند، مگر در مواردی که 

حاوی نکات بدیع و تازه ای هستند.

3( حجم مناسب برای چاپ هر مطلب در هر 
شماره، پنج صفحه آ4 است. چنانچه حجم مطلبی 
بیش از این مقدار بود، باید توسط نویسنده محترم 

یا خالصه شود، یا به چند بخش تقسیم شود.
4( در ابتدای مطالب، خالصه و چکیده ای از 

آنها درج شود.
5( در پایان مطالب، فهرست مآخذ ذکر شود.

6( ویراستاری مطالب دریافتی در دو سطح 
انجام می شود: 

* سطح اول، اصالحات عبارتی و بکاربردن 
که  ویرایش  نوع  این  است.  نوشتاری  عالیم 
هدفش بهتر و روانترشدن متن مطالب ارسالی، 
بدون تغییر در محتواست، توسط مسووالن امر در 

مجله انجام خواهد شد. 
* سطح دوم، ویرایش محتوایی است. این 
سطح از ویرایش مربوط به مطالبی است که بنا 
به نظر دبیر سرویس مربوطه، یا غیر صحیح اند، 
یا ناقص، یا مبهم. چون در این حاالت،ویرایش 
محتوایی ضرورت می یابد، لذا مراتب به اطالع 
تهیه کننده محترم خواهد رسید تا رأساً نسبت 
اقدام  اعمال اصالحات الزم  و  رفع نقص  به 

نماید.
های  فایل  که  است  شایسته  ضمناً   )7
الکترونیکی متن، نمودارها و تصاویر مورد نظر هم 

ضمیمه شوند.
کمیسیون  انتشارات


