
















توسعه تأسیسات و تجهیزات 
نشریه سندیکای شرکت های تأسیساتی و صنعتی ایران

شماره استاندارد بین المللی: 0158- 1735

پاییز 1395/ دوره جدید/ شماره چهل و هشت

به نام خدا

مدیر مسوول: مهندس مصطفی امیری فر	 

کمیسیون انتشارات و هیأت تحریریه )به ترتیب الفبای نام خانوادگی(: 	 

ابراهیمی، مرتضی بنی احمد،  امیري فر، همایون  مهندسان: مصطفی 

احمدعلی پیروزفرد، محمدمهدی تابع قانون، مرتضی قضات، حمیدرضا 

قندهاری، محمدرضا محمدآبادی کمره ای، مهدی مسعودی آشتیانی، 

مودت،  محمود  منوچهریان،  سعید  کردستانی،  معتمدی  منوچهر 

محمدمهدی نصرالهی

نشانی سندیکا: تهران- سعادت آباد- میدان کاج- خیابان نهم- پالک 18	 

 	                     22083959  -22083961  -22083765  -22083420 تلفن: 

نمابر: 22084030

 	towsaeh@ismeic.org :ایمیل    .          www.ismeic.org :پایگاه اینترنتی

سردبیر: محمد حسین دانایی	 

دبیر تحریریه: منیژه فرهنگی	 

طراحی روی جلد: آریا برزن فروزان	 

صفحه آرایی: سید امین موسوی زاده- فاطمه بدیعی	 

عکس: علیرضا  میرشریفی	 

لیتوگرافی:  نگارگران	 

چاپ: تصویر گیالن به نشانی: تهران- خیابان فردوسی جنوبی-   بعد 	 

از خیابان سرهنگ سخایی- کوچه بانک- نبش کوچه هنرستان- 

پالک 15

نظارت فنی: یازگرافیک	 

مطالب لزوماً نظر سندیکای شرکت های تأسیساتی و صنعتی ایران نیست.



رفتار دولت با پیمانکاران/  ارزیابی عملکرد دولت یازدهم در زمینه حل مسایل و مشکالت بخش 	 
خصوصی، به ویژه فعاالن صنعت احداث

ویژه

صنفی

فنی

عمومی

11

20
22

23
26
30

32
36
39
42
44
48
50

58

52

60

54

62
73

گزیده ای از مطبوعات	 
خسارت ناشی از تأخیر کارفرما در قراردادهای پیمانکاری	 

فناوری های جدیدی که دنیا را تکان خواهند داد !	 
دبی سنج ها	 
امواج گرانشی حقیقت دارند/ نظریه انیشتین پس از یک قرن باالخره تایید شد	 

دراینشمارهمیخوانید:

ارزش درستکاری و اعتماد	 
قانون چک /  بخش دوم	 
چشم انداز جمعیتی ایران؛ 30 یا 150 میلیون؟	 
بهبود قابل مالحظه شرایط اقتصاد ایران در »پسابرجام«	 
کوچ اجباری در سرنوشت میلیون ها ایرانی	 
سوپ پالستیک!	 
مبارزه با فساد، یا تظاهر به مبارزه؟	 
اقتصاد مقاومتی و رسالت جامعه علمی در پیشبرد آن	 
مقابله  با  اضطراب های  شغلی	 
گلگشت	 
دره  سیلیکون /  فن  شهر الگو براي پیشگامان انفورماتیک	 
اخبار	 
آگهی ها	 



11توسعه تاسیسات و تجهیزات | شماره 48 | پاییز 1395 |    ویژه 11توسعه تاسیسات و تجهیزات | شماره 48 | پاییز 1395 |    ویژه

رفتاردولتباپیمانکاران
 ارزیابی عملکرد دولت یازدهم در زمینه حل مسایل و

مشکالت بخش خصوصی، به ویژه فعاالن صنعت احداث

میزگرد ویژه: 

در ماه های پایانی تصدی دولت یازدهم که در سال 1392 با حمایت 
مردم و فعاالن اقتصادی کشور بر سر کار آمد، میزگردی  را برگزار کردیم 
برای بررسی عملکرد این دولت در زمینه وعده ها و برنامه های اعالم شده 
در مورد حل مشکالت فعاالن بخش خصوصی، به ویژه فعاالن صنعت 

احداث. 
شرکت کنندگان در این میزگرد عبارت بودند از: دکتر محمود جامساز، 
اقتصاددان- مهندس شهرام حالج، پژوهشگر نظام فنی و اجرایی و 
معامالت بخش عمومی- مهندس نصراهلل شریفی، عضو هیأت مدیره 
ایران- مهندس علیرضا  سندیکای شرکت های تأسیساتی و صنعتی 

طباطبایی مقدم، عضو هیأت مدیره انجمن مدیران فنی و اجرایی و 
مهندس علی میرزایی، عضو هیأت تحریریه مجله توسعه.

 الزم به ذکر است که این میزگرد در دو بخش برگزار شد: بخش اول 
به طرح علل عمدۀ ادامه و استمرار مشکالت بخش خصوصی و صنعت 
احداث پرداخت و  بخش دوم نیز به طرح وعده های تحقق نیافته دولت 

اختصاص یافت.
از نظریات مطرح شده درمورد  را به خالصه ای  ادامه توجه شما  در 

موضوع این نشست جلب می کنیم.

منیژه  فرهنگی

ویژه

توسعه تأسیسات و تجهیزات

دبیر  فرهنگي،  منیژه  نشست،  این  ابتداي  در 
تجهیزات،  و  تأسیسات  توسعه  مجله  تحریریه 
توسعه  مجله  گفت:  مقدماتي  سخناني  طي 
تاکنون میزگردهای متعددی را در حول و حوش 
مسایل مبتالبه فعاالن بخش خصوصی، به ویژه 
پیمانکاران برگزار کرده و وجه مشترک تمام این 

میزگردها هم دو نکته بوده  است: 1( استمرار و حتی 
تشدید مشکالت حرفه ای پیمانکاران، 2( ناتوانی 
دولت ها در رفع مشکالت مزبور. وی سپس برای 
شروع بحث از حاضران سوال کرد که اشکال اصلی 
کار در کجاست و تا کی باید این دور باطل ادامه 
 یابد؟ آیا اساساً در ایران فعلی، رابطه دولت به معنی 
حکومت، با مردم به معنی بخش خصوصی، درست 
تعریف شده  است؟ آیا دولت و بخش خصوصی در 

آیا  گرفته اند؟  قرار  خودشان  صحیح  جایگاه های 
تقسیم مسوولیت ها و اختیارات، یا توزیع حقوق و 
تکالیف بین این دو نهاد اجتماعی منطقی و علمی 
است؟ آیا دولت یا دولت هایی که از جهات متعدد 
دست بسته و خلع سالح شده اند و حتی در اداره امور 
سازمان های زیرمجموعه خودشان هم با مشکل 
مواجهند، می توانند مشکالت بخش خصوصی را 

حل کنند؟

مقدمه
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حاکمیت  تقویت  پی  در  دولتی  اقتصاد 
سیاسی خود  است

در  صاحبنظر  و  استاد  جامساز،  محمود  دکتر 
در صدد  که  بود  نخستین کسی  اقتصادی،  امور 
پاسخگویی برآمد و در رابطه با نکات مزبور گفت: 
و  اجتماعی  اقتصادی،  فرهنگی،  مسایل  همه 
سیاسی در یک ارتباط مستحکم و وثیق با یکدیگر 
فعاالن  نیستند.  تفکیک  قابل  واقعاَ  و  دارند  قرار 
اقتصادی انتظار دارند که اقتصاد حرکتی بکند و 
رونق بگیرد، غافل از اینکه تحریک اقتصاد، تنها 
مربوط به اقتصاد نیست، بلکه هم مربوط به عوامل 
درونزای اقتصاد است و هم عوامل برونزا متشکل 
بوروکراتیک  ساختارهای  و  قانونی  نهادهای  از 
این  البته  غیره.  و  فرهنگی  اجتماعی،  سیاسی، 
عوامل در اقتصاٍد سرمایه دارٍی دولتٍی نفتٍی رانتٍی 
ایدیولوژیک نمی توانند عملکرد درستی داشته باشند، 
زیرا نگاه اقتصاد دولتی یا نرماتیو به مقولۀ اقتصاد، 
نه یک نگاه علمی، بلکه یک نگاه ابزاری است، 
یعنی اقتصاد را ابزاری می بیند در جهت استحکام 
خود.  سیاسی  حاکمیت  آمریت  قدرت  استقرار  و 
بنابراین، به اقتصاد وام می دهد و اقتصاد وامدارشده 
هم به پیشبرد منافع و مصالح سیاسی و ایدیولوژیک 
این مجموعه سیاسی- اقتصادی کمک می کند و 
در نتیجه، ممکن است که این منافع و مصالح، 
فراتر از مصالح ملی و یا حتی در تغایر و تعارض 
با منافع ملی قرارگیرد. وی افزود: در اقتصاد نرماتیو 
و دستوری، متغیرهای اقتصادی مانند نرخ بهره به 
طور دستوری تعیین می شوند، اما اقتصاد نرماتیو 

این اقتصاددان همچنین با طرح این سوال که از 
ابتدای انقالب تا کنون، چه مقدار از ثروت عظیم 
نفتی کشور برای رفاه مردم و رشد بخش خصوصی 
صرف شده است؟ گفت: حتی نام بخش خصوصی 
به اصرار و تالش برخی از شخصیت های مخالف 
گرایش های چپ در اصل ۴۴ قانون اساسی در کنار 
بخش های دولتی و تعاونی و به عنوان  مکمل دو 
بخش دیگر آورده شد، اما این بخش هیچگاه به 
سبب نگاه فاِیقه اقتصاد دولتی، مورد حمایت های 

الزم قرار نگرفت و مجال رشد پیدا نکرد.

حل مسایل اقتصادی کشور در گروی حل 
مسایل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است

دکتر جامساز همچنین با اشاره به حضور گستردۀ 
دولت و نهادهای فرادولتی در حیطه های فعالیت 
بخش خصوصی گفت: مسایل ما، مسایل بنیادین 
و ریشه ای هستند. اقتصاد ما، اقتصاد آزاد رقابتی 
نیست. ما اصاًل نظام اقتصادی نداریم. در یک نظام 
ایجاد  خود  درون سیستمی  متغیرهای  اقتصادی، 
تعامل و تعادل می کنند و ارتباط منطقی بین آنها 
وجود دارد، ولی ما مجموعه ای اقتصادی داریم که 
شامل دستورالعمل هایی است که از باال به پایین 
به عبارت دیگر، مسایل  اجرا می شوند.  و  دیکته 
نه تنها  مشکالت  از  مجموعه ای  ما،  اقتصادی 
اقتصادی، بلکه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و غیره 
است. بنابراین، راه حل آنها هم همانطور که گفتم، 
اولین  افزود:  ادامه  در  نیست. وی  اقتصادی  تنها 
پیش شرط  حل مشکالت و تحقق رشد اقتصادی، 
بوجودآمدن تغییر پارادایمی در نحوۀ تفکر مسووالن 

اقتصادی و سیاسی کشور است. 
که ۴/۴  می گویند  گفت:  سپس  جامساز  دکتر 
که  دید  باید  داشته ایم.  اقتصادی  رشد  درصد 
تأثیر  اولین  داشته است؟  تأثیراتی  چه  رشد  این 
باعث  که  است  اشتغال  افزایش  اقتصادی،  رشد 
درآمدزایی، تولید ارزش افزوده، افزایش محصول 
امر  این  و  می شود  ملی  تقاضای  تأمین  و  ملی 
کاهش  را  تورم  و  می کند  متعادل  را  قیمت ها 
می دهد و در نتیجۀ تعامالت درونی سیستم اقتصاد، 
نرخ بهره خودبخود پایین می آید، چون بخشی از 

دکتر محمود جامساز: نگاه اقتصاد 

دولتی یا نرماتیو به مقولۀ اقتصاد، نه 

یک نگاه علمی، بلکه یک نگاه ابزاری 

است، یعنی اقتصاد را ابزاری می بیند 

در جهت استحکام و استقرار قدرت 

آمریت حاکمیت سیاسی خود.

قادر به اداره جامعه نیست. اقتصاد، یک ارگانیسم 
زنده است و متغیرهای درونی اقتصاد را نمی توان با 
فرمان فرماندهان اقتصادی خارج از ساختار کنترل 
کرد. این امر در تعارض با  اقتصاد ثبوتی است  که 
فراتر از هر نوع قضاوت ارزشی، روابط تابعی موجود 
بین واقعیات و متغیرهای اقتصادی را کشف می کند 
و مورد مطالعه قرار می دهد تا بتواند به اهداف خود 
که همانا تأمین رفاه و عدالت اقتصادی و اجتماعی 

جامعه و تحقق توسعه پایدار است، دست یابد.
دکتر جامساز سپس با تصریح بر اینکه اقتصاد 
ثبوتی، به توزیع ثروت در کل اقتصاد به تبعیت از 
نرماتیو  اقتصاد  اما  اقتصاد می پردازد،  الزامات علم 
)دستوری(، با استعانت و تکیه بر اعتقادات هنجاری 
و مواضع ایدیولوژیک، فقر را توزیع می نماید، گفت: 
در کشورهای دارای اقتصاد نرماتیو، هر دولتی که 
بیشترین منابع ملی را در اختیار داشته باشد، خود را 
قویتر احساس می کند، چنانکه در اصل ۴۵ قانون 
اساسی کشور ما هم تمام ثروت های کشور- اعم از 
جنگل ها، کوه ها، دریا ها و دریاچه ها و منابع نفت و گاز 
به عنوان انفال ذکر شده اند و همگی متعلق به دولت 
هستند و دولت باید از آنها در جهت منافع و مصالح 
عمومی بهره برداری کند. وی سپس افزود: بنابراین، 
تمام صنایع و معادن بزرگ، بازرگانی خارجی و موارد 
دیگری که نام بردیم و منابعی که با عبارت »مانند 
مالکیت  به صورت  شده است،  ابهام  باعث  اینها« 
عمومی در اختیار دولت قراردارند. این در حالی است 
که تعریفی از مالکیت عمومی ارایه نشده و معلوم 
نیست که حد و مرز آن تا کجاست، اما مالکیت 
عمومی، همواره مالکیت دولتی و یا بخش عمومی 
بخش دولتی را به ذهن متبادر می سازد که انطباق 

این دو، محل مناقشات حقوقی است.

بخش اول

کلیات
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مهندس علی میرزایی: جامعه و 
رسانه های گروهی با پرسشگری 
از دولت ها، مانع دادن وعده های 

بی اساس بشوند و دولت ها را وادارند 
تا در مورد نحوۀ اجرای وعده هایشان 

به مردم توضیح بدهند.

سپرده  صورت  به  یافته،  افزایش  که  درآمدهایی 
بانک ها می شود و موجب تجمیع و تجهیز  وارد 
منابع می گردد و مجدداً در اختیار بخش خصوصی 
قرار می گیرد و بخش خصوصی هم آن را به کار 
می گیرد و ارزش افزوده ایجاد می کند و... و این 

سیکل همچنان ادامه می یابد.
این اقتصاددان سپس با اشاره به موضوع استقالل 
بانک مرکزی در اقتصادهای آزاد گفت: بانک مرکزی 
ایران در 3۷ سال گذشته مستقل نبوده، بلکه به 
عنوان صندوق دولت عمل کرده و با واردکردن پول 
پرقدرت به گردونه پولی کشور، پایه پولی را باالبرده 
که با تأثیرپذیری از ضریب فزایندگی پولی، باعث 
اقتصادی  شرایط  سرانجام  و  شده  تورم  افزایش 
کشور به وضعیت فعلی رسیده است و هر دولتی 
به جز دولت آقای روحانی هم بر سر کار می آمد، 
ناچار از به کارگیری همین سیاست های ضدتورمی 
متعددی  یادداشت های  طی  من  افزود:  وی  بود. 
آقای روحانی  از  منتشرشده،  که در جراید کشور 
خواسته ام برای آنکه سطح توقعات و بی اعتمادی ها 
به شیوه کنونی افزایش نیابد و موجبات نومیدی 
جامعه را فراهم نسازد، حداقل ماهی یکبار از طریق 
را  کشور  اقتصادی  واقعیات  عمومی،  رسانه های 
بدون هیچ پرده پوشی با مردم در میان بگذارد، تا 
مردم در جریان حقایق اقتصادی قرارگیرند و سطح 

توقعات خود را با آن تطبیق دهند.
با  باید  دولت  گفت:  همچنین  جامساز  دکتر   
تأمین امنیت سرمایه گذاری، شرایط ورود سرمایه، 
تکنولوژی و مدیریت دانش  بنیان به کشور را فراهم 
و  کوچک  صنایع  با  خارجی  شرکت های  و  کند 
متوسط )SME( داخلی جوینت ونچرهایی را ایجاد 
کنند و به این ترتیب، اشتغال ایجاد می شود و جوانان 
تحصیلکرده می توانند به تکنولوژی های جدید دست 
یابند و در نتیجۀ آن، بهره وری در کشور افزایش 
پیدا می کند. البته تأمین امنیت سرمایه هم مستلزم 

تغییراتی در برخی از قوانین و مقررات است. 

موانع حرکت قطار توسعه 
در این بخش از مباحث میزگرد، مهندس علی 
میرزایی، عضو هیأت تحریریه مجله توسعه، گفت: 

من فکر می کنم که باید از ایده آل هایمان فاصله 
بگیریم و از نقطه صفر شروع کنیم و ببینیم که 
چرا  که  است  این  سوال  چیست؟  مشکلمان 
دولت ها حتی اگر نیات خوبی داشته باشند نمی توانند 
توصیه های کارشناسان اقتصادی را به اجرا درآورند؟ 
به نظر من، علت این است که همۀ ما سوار قطاری 
هستیم که بر روی ریل های کج و معوج حرکت 
می کند و نمی تواند مسافران را به سالمت به مقصد 
مورد نظر آنها برساند، بلکه آنها را به جایی می برد 
که خودش می خواهد. به عبارت دیگر، وقتی که 
ریل ها مناسب نباشند، اگر راننده لکوموتیو از میان 
ماهرترین و تحصیلکرده ترین افراد هم انتخاب شود 
و همۀ واگن ها مدرن و دارای همه نوع تسهیالت 
هم باشند، باز قطار به سختی و با تکان های شدید 
حرکت می کند و به مقصد نمی رسد. وی در ادامه 
افزود: گلۀ من از اقتصاددانان این است که امروز 
که فضا نسبت به ده سال پیش بازتر شده و امکان 
طرح مسایل بیشتر شده، چرا نامناسب بودن ریل ها 
برای حرکت اقتصاد کشور را مطرح نمی کنند؟ همۀ 
عرصه های اقتصادی، صنعتی، سیاسی، فرهنگی و 
دانشگاه های ما مجبورند در یک قالب ایدیولوژیک 
حرکت کنند. آیا علت اصلی مشکالت ما، سیطره 
نگاه ایدیولوژیک بر همۀ شوون زندگی مان نیست؟ 
مشکل  رفع  برای  که  فرانرسیده  آن  زمان  آیا 

اصلی  علت  که  فرسوده   و  قدیمی  ریل های 
نظر  مورد  اهداف  از  انحراف  و  شدید  تکان های 

جامعه است، فکری بکنیم؟
دکتر جامساز در تأیید این بخش از اظهارات به 
موضوع بانکداری بدون ربا به عنوان یک نمونه 
اشاره کرد و گفت: در قانون عملیات بانکی بدون 
ربا، یک نقطۀ عزیمت و واگرایی بانکداری سنتی 
مدرنیزه شده با بانکداری اسالمی، مسأله ربا و بهره 
است. ربا، جزو حقوق خصوصی است، اما بهره که 
توسط بانک ها تعیین می شود و در سیاست های 
قرار  بانک ها  اختیار  در  ابزاری  عنوان  به  پولی 
می گیرد تا به تسریع رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال 
جزو  کند،  کمک  پرداخت ها  تراز  موازنه  ایجاد  و 
حقوق عمومی است. بنابراین، تعارض، بین حقوق 
است.  آمده  بوجود  عمومی  حقوق  و  خصوصی 
این را از نظر علمی می توان بیان کرد، کما اینکه 
سیستم بانکداری به هیچوجه بدون بهره نمی تواند 
روی پای خودش بایستد و اصواًل قاعدۀ حقوقی 
در بانکداری سنتی، قرض و بهره است، اما قاعدۀ 
حقوقی در عملیات بانکداری بدون ربا، بدهکار و 
بستانکار است،  اما کارکردشان یکی است، یعنی 
و  می کند  دریافت  سپرده گذار  که  بهره ای  همان 
همان بهره ای که گیرندۀ تسهیالت می پردازد، اما 
علت عدم موفقیت ما در عملیات بانکی بدون ربا 

 همۀ ما سوار قطاری هستیم که بر

 روی ریل های کج و معوج حرکت

می کند و نمی تواند مسافران

 را به سالمت به مقصد

 موردنظر برساند.
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بانکداری  نوع  این  در  که  عقودی  که  است  آن 
کرده اند  محدود  را  بانکی  ابزارهای  دارند،  وجود 
افزود:  وی  می شوند.  بانک ها  کار  انجام  مانع  و 
و  بانکداری  سیستم  وجود  لزوم  مورد  در  اصواًل 
 FATF ارتباط آن با بانکداری دنیا و عضویت در
هیچکس شکی ندارد، منتها مسووالن به دنبال 
راهکارهایی هستند تا بتوانند سیستم بانکی را تا 
حدی از چارچوب ایدیولوژیک بانکداری اسالمی 
بیرون بکشند و تا حد ممکن با بانکداری معاصر 

تطبیق بدهند. 

لزوم تغییر نگرش عمومی به مقوله اشتغال
مهندس علیرضا طباطبایی مقدم، عضو هیأت 
اولین  در  اجرایی،  و  فنی  مدیران  انجمن  مدیره 
بخش از اظهاراتش در این نشست متذکر شد که 
مسایل و مشکالت بزرگ را باید به مسایل کوچکتر 
تجزیه و سپس به تدریج آنها را حل کرد، در غیر 

اینصورت، حل ناشدنی به نظر می رسند.
وی سپس با تأکید بر لزوم تغییر نگرش عمومی 
نسبت به مقوله اشتغال گفت: وقتی از خانم گاندی 
پرسیدند که چرا در هندوستان این همه دانشگاه 
وجود دارد، پاسخ داد که دانشگاه ها برای باالرفتن 
درک عمومی و اجتماعی مردم هستند و معنایش 
این نیست که برای همۀ تحصیلکرده های دانشگاهی 
کار متناسب با سطح علمی شان وجود دارد. به همین 
دانشگاهی شغلی  دارندگان مدارک  اگر  علت هم 
متناسب با مدرک خود پیدا نکنند، بیکار نمی مانند 
و به کارهایی مانند فروشندگی، کارگری، خدماتی 
و کارهای کشاورزی مشغول می شوند، چون باید 

معاش خود و خانواده شان را تأمین کنند. 

بحران مدیریت در ایران
ذخایر  سخنانش  ادامه  در  طباطبایی  مهندس 
معدن، محصوالت  نوع  ده ها  گاز،  و  نفت  عظیم 
باغی و کشاورزی و از همه مهمتر، نیروی جوان 
تحصیلکردۀ باارزش را مهمترین مزیت های ایران 
دانست و گفت: این امتیازها، ایران را در زمرۀ 2۰ 
کشور اول جهان  قرارداده و باعث  شده است که 
بتواند اغلب نیازهای خود را تأمین کند، اما مشکل 

مهندس علیرضا طباطبایی  مقدم: 

یکی از کارهای مفید دولت یازدهم 

در ارتباط با حرفه ما، احیای سازمان 

مدیریت و برنامه ریزی است، اما 

یکی از مشکالت اساسی ما آن 

است که 35 هزار مهندس مشاور 

در حال غرق شدن هستند و از دولت 

می خواهند که به سرعت کاری برای 

آنها انجام شود.

عمده، نبود مدیریت توانمند است، مشکلی که هنوز 
هم با آن دست به گریبانیم. وی در ادامه افزود: 
قبل از انقالب اسالمی، بعضاً مدیران توانمندی در 
بخش خصوصی وجودداشتند، اما به علت کمبود 
اداره  نیروی تحصیلکرده، با مشکالت زیادی در 
نیروی  وجود  با  البته  بودند.  روبرو  مجموعه شان 
فعال و متخصص کشور طی چندسال آینده این 

مشکل به کلی برطرف می شود.
مهندس طباطبایی سپس با تأکید بر لزوم شناخت 
صحیح مشکالت قبل از برنامه ریزی برای حل آنها 
گفت: آقای روحانی می گوید که کلید بازکردن قفل  
مشکالت را در دست دارد، اما قبل از هر کاری باید 
قفل ها را برای بازکردن شناسایی کند. وی سپس 
گفت: یکی از کارهای مفید دولت یازدهم در ارتباط 
با حرفه ما، احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
است، اما یکی از مشکالت اساسی ما آن است که 
3۵هزار مهندس مشاور در حال غرق شدن هستند 
و از دولت می خواهند که به سرعت کاری برای آنها 

انجام شود. به نظر من، فعاًل که دولت برای اجرای 
می تواند  ندارد،  کافی  بودجه  عمرانی  پروژه های 
مهندسان مشاور را با ارقام دو یا سه درصد قیمت 
پروژه، برای انجام مطالعات و آماده سازی نقشه های 
طرح های عمرانی مورد نظرش به کار بگیرد تا هر 
زمان که اعتبار الزم برای اجرای پروژه ها تأمین 
شد، نقشه های اجرایی و محاسبات آماده باشند و 

پروژه ها به سرعت به اجرا درآیند.    

قبل از انقالب، مدیران توانمندی داشتیم
مدیره  هیأت  عضو  شریفی،  نصراهلل  مهندس 
سندیکا، ضمن ابراز امیدواری نسبت به شکوفایی 
مشارکت  برای  تحصیلکرده  جوانان  استعدادهای 
به موضوع مدیریت در دوره  امور کشور،  ادارۀ  در 
انقالب،  از  قبل  گفت:  و  پرداخت  انقالب  از  قبل 
بزرگی  صنعتی  مجموعه های  توانمندی  مدیران 
مانند کارخانه ایران ناسیونال، کفش ملی و... را به 
با  اقدامی هم  از هر  اداره می کردند و قبل  خوبی 
بر  مربوطه مشورت می کردند. عالوه  کارشناسان 
این، به موضوع تربیت مدیران هم توجه ویژه ای 
داشتند، کمااینکه سه تن از آنها برای تربیت مدیرانی 
که بتوانند مجموعه های صنعتی شان را اداره کنند، 
ادواری  استادان  که  کردند  تأسیس  را  موسسه ای 
دانشگاه هاروارد در آن تدریس می نمودند. وی افزود: 
برخی از این مدیران، مالک کارخانه های متعددی 
بودند، مانند آقای برخوردار که کارخانه های متعددی 
تربیت  را  مدیرانی  بود  توانسته   و  داشت  ایران  در 
کند که این کارخانه ها را به خوبی اداره کنند. اینها 
مدیرانی بودند که باعث رشد صنعت کشور  شدند، 
اما با وقوع انقالب، آنها با باقی گذاشتن سرمایه شان 
مجبور به ترک کشور شدند، ولی به علت قابلیت های 
مدیریتی شان، توانستند در کشور محل مهاجرت هم 

در کسب و کارشان به موفقیت برسند.

ما دچار نوعی تعارض هستیم
مهندس شهرام حالج، پژوهشگر حوزه نظام فنی 
و اجرایی نیز ضمن ابراز نظر درخصوص علل ادامه 
مشکالت بخش خصوصی و صنعت احداث گفت: 
وقتي که تشکل هاي حرفه اي به شدت از پیگیري 
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آنچه به  آن عنوان سیاسي مي دهند، پرهیز داده 
 مي شوند، یعني ما چیزي را مي خواهیم، اما علل 
و موجبات آن را نمی خواهیم فراهم کنیم. آیا یافتن 
نتیجه و برونداد، در عین پرهیز از مقدمه و درونداد 
ممکن است؟ مثاًل نمایندۀ فاضل و فرهیخته  اي 
از حقوق  در مجلس  آقاي حسن سبحانی  مانند 
صنف دفاع می کرد، اما اعضای صنف می گویند که 
اگر ما از ادامه حضور وی در مجلس دفاع کنیم، 
وي  از  پس  است،  سیاسی  کار  انجام  معنای  به 
دفاع نمي کنیم و البته ایشان رأي نیاورد و دیگر 
در مجلس نیست. آیا انتظار داریم که نمایندگان باز 
هم براي بهبود فضاي کسب و کار صنعت احداث 
سیاستگذاري و قانونگذاري انجام  دهند؟ ما دچار 

نوعي تعارض هستیم.
نیز  داده شده  وعده های  درباره  حالج  مهندس 
دولت ها،  وعده هاي  درست  ارزیابي  براي  گفت: 
باید توجه داشته باشیم که در تحلیل سیستم های 
زنده و پویای جامعه، نگاه محدود مکانیکی کافي 
سیستم  یک  به صورت  وعده ها  به  نباید  نیست. 
خطي نگاه کنیم که از یک طرف، وعده ها وارد 
می شوند و از سوی دیگر، نتیجه ها خارج می شوند. 

مهندس شهرام حالج:  به 

نظر می رسد که دولت یازدهم 

از فرصت های موجود برای 

عملی شدن برخی از وعده هایش، 

مانند شفاف سازی و اصالح مقررات 

استفاده نکرده است.

شاید ساختار انتخاباتی که دولت ها را وارد رقابت 
هر  ما  می کند.  خراب  را  کار  می کند،  وعده دهی 
چهار سال، مسابقه ا ي را برگزار مي کنیم تا هرکس 
بیشتر بتواند آراي توده وار جامعه را جلب بکند، برنده 
 شود. بدیهی است که در این مسابقه، هر وعده اي 
مي توان داد. در مسابقه وعده دهی کسی می تواند 
غریب تری  و  عجیب   وعده های  که  بشود  برنده 
بدهد، یعني سازوکار انتخابات را نیز طوری تعریف 
می کنیم که از ابتدا دارای نوعي تعارض است. به 
عنوان نمونه، این وعده که 1۰۰ روزه مجموعه اي 
که  نشان مي دهد  مي کنند،  حل   را  مشکالت  از 
وعده  این  یا  نامناسبي شده ایم،  وارد چرخه   گویا 
عجیب که من برای تمام مشکالت راه حل دارم! 
مگر جهان و حتي مگر کشور، فقط یک بازیگر 
دارد؟ مگر پیچیدگي مسایل اجازه مي دهد که ما 
از یک دولت انتظار داشته باشیم که مثاًل براي هر 
مشکلي راه حل داشته  باشد؟ یا مثاًل 1۰۰ روزه بتواند 
مشکالتي را به نحوي محسوس حل کند و ...؟ پس 
اساساً در »ارزیابي حصول وعد ه ها« خیلي احتیاط 

الزم است.

آیا بخش خصوصی ایران توان ورود به 
میدان برای حل مسایل را دارد؟

دبیر  میزگرد،  گفتگوهای  از  بخش  این  در 
گرچه  که  داشت  اظهار  توسعه  مجله  تحریریه 
دولت فعلی در زمینه مناسبات سیاسی با دولت های 
خارجی توفیقات قابل توجهی داشته و توانسته است 
با مشی اعتدالی خود، وضعیت بحرانی جامعه را 
کنترل کند و جریان امور را در مسیر نسبتاً صحیح 
و منطقی قراردهد، ولی این توفیقات ناکافی هستند 
و نتوانسته اند به اکثریت انبوه تقاضاها جواب بدهند. 
بدیهی است که ادامه این وضع، دو پیامد منفی 
مسلم دارد: 1( ادامه مشکالت و زیان های فعلی 
توسعه  برای  دیگر  فرصت های  ازدست رفتن  و 
و پیشرفت و بهروزی مردم، 2( نومیدی مردم از 
روش های اعتدالی و سیاست های مبتنی بر تعقل 
و تدبیر علمی و در نتیجه، فراهم شدن زمینه برای 
سیاست های  و  پوپولیستی  رویکردهای  بازگشت 
رادیکال. و این، یعنی تکرار فاجعه ای که ممکن 

است جامعه این بار تاب تحملش را نداشته باشد. 
وی افزود: با توجه به این اوضاع و احوال، آیا باز 
دولت  معجزه  منتظر  باید  خصوصی  بخش  هم 
با  و  بزند  باال  آستین  خودش  باید  یا  بنشیند، 
احساس مسوولیت اجتماعی به میدان بیاید؟ اگر 
مدیران فعلی بخش خصوصی، مخصوصاً کسانی 
که مدیریت نهادهایی همچون اتاق های بازرگانی 
و تشکل های صنفی را در دست دارند، احساس 
تکلیف نکنند و به سرعت دست به اقدام مشترک 
و سنجیده نزنند، آن وقت خودشان در معرض اتهام 
قرار نخواهندگرفت؟ آیا در این صورت، نمی توان 
به این نتیجه رسید که بزرگترین مشکل بخش 
تعبیر  به  یا  خصوصی  بخش  خود  خصوصی، 
ناتوان بخش خصوصی است؟  دقیق تر، مدیریت 
مدیریتی که نمی تواند سازمان های صنفی خودش 
را به گونه ای سازماندهی و تجهیز کند که به یک 
تبدیل  متعادل کننده  و  اثرگذار  اجتماعی  نیروی 
شوند و بتوانند هم خودشان و هم جامعه را از دست 
دولت های ناکارآمد نجات بدهند و به سالمت از 

خطوط بحرانی عبور کنند؟

باید هم عمیق و دقیق بود و هم در پي 
دستیابي به نتایج واقعي 

مزبور  سواالت  به  پاسخ  در  حالج  مهندس 
گفت: بخش مهمي از مسایل این حوزه، در همین 
پرسش ها نهفته  است. بررسي شیوه  تعامل فعاالن 
این حوزه در سطوح مختلف طرح هاي عمراني، 
رسانده است  جمع بندي  این  به  را  پژوهشگر  این 
ما،  مهندسي  حوزه  مشکالت  اعظم  بخش  که 
رویکرد  البته  افزود:  وی  ندارد.  مهندسي  راه حل 
تحصیلي ام، یعني مهندسي، حکم  مي کند که به 
ریشه ها و شبکه ها نیز به صورت عملي و عملیاتي 
وارد  شوم، یعني باید هم عمیق و دقیق بود و هم 
در پي دستیابي به نتایج واقعي. تالش براي رعایت 
توأم این دو الزام، مرا متوجه این نکته کرده است 
که گویا در همراه ساختن عمق علمي با اثربخشي 
عملي هم به شدت نیازمند تمرین و تالش هستیم. 
پس به پرسش هاي مهمي که مطرح شدند، این را 
هم بیفزاییم که: آیا عملگرایي و معطوف به نتیجه 
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مقرر شد که در ازای مطالبات معوق مشاوران و 
آنها  به  خزانه  اوراق  یا  قرضه  اوراق  پیمانکاران، 
روند  دولتی،  بوروکراسی   علت  به  اما  داده شود، 
اجرای کار بسیار ُکند است، در صورتی که دولت 
می توانست این اوراق را به سرعت به آنها بدهد تا 
با فروش آن در بازار، قرض های شان را بپردازند و 
درصدی هم نصیب خریداران اوراق می شد و رونق 
ادامه  نسبی هم در کارها بوجود می آمد. وی در 
افزود: دولت می خواهد به وعده هایش عمل کند، اما 
سیستم منظمی برای پیگیری اجرای تصمیماتش 
امور  انجام  که  است  الزم  بنابراین،  ندارد.  وجود 
سیستماتیک و مانند حلقه های زنجیر، متشکل از 
بخش های مرتبط با یکدیگر باشد و مسوولیت افراد 
در این سیستم هم مشخص شود. در آن صورت، 
هر بخش می تواند عملکرد بخش قبلی را ارزیابی 
نماید و در عین حال، مطمئن باشد که نقاط ضعف 
و کارایی خودش هم توسط بخش بعدی کنترل 
می شود. به این ترتیب، نقاط ضعف و عدم کارایی 
قابل  به طور موثر،  هر قسمت مشخص شده و 

پیگیری خواهد بود.

سنگ بزرگ، عالمت نزدن است!
مهندس نصراهلل شریفی نیز ضمن اظهار نظری 
در این بخش از میزگرد گفت: بر اساس آموزه های 
مدیریتی، قبل از شروع هر پروسسی، باید مطالعات 
انجام شود،  آن  اجرای  برای  برنامه ریزی الزم  و 
یعنی نحوۀ انجام هریک از وعده های دولت باید 
و  قرار می گرفت  مطالعه  مورد  آنها  از طرح  قبل 
چون این کار صورت نگرفته، لذا کار در یک جایی 
متوقف می شود و به علت ارتباط مسایل با یکدیگر، 

روند اجرای سایر وعده ها هم مختل می گردد.
مهندس شریفی ضمناً اظهار داشت که وعده های 
متعدد دولت به مردم مصداق این ضرب المثل است 
که: سنگ بزرگ، عالمت نزدن است! وی در ادامه 
افزود: بهتر بود که دولت به جای وعده های متعدد، 
فقط دو وعده به مردم می داد، اما به طور کامل 
به آنها عمل می کرد. به عنوان مثال، اگر دولت 
برای برجام طوری برنامه ریزی می کرد که کاماًل به 
نتیجه برسد و ارتباط بانک های کشور با بانک های 

و  سهل انگاري  مستلزم  موضوعات،  در  بودن 
سطحي نگري و شتاب زدگي است؟ آیا براي به موقع 
انجام دادن کار، باید بدون تأمین لوازم، مقدمات و 

مطالعات دست به کار شد؟
وی در ادامه افزود: حال، پس از قراردادن این دو 
پرسش در کنار پرسش هاي قبلي، با جلب نگاه ها به 
موضوع »مهارت ها و لوازم« بهبود، به ادامه  بحث 
از درون و مدیریت خود و  تغییر  براي  مي پردازم. 
بازگشت به خود، ما نیازمند مهارت هاي همکاري، 
تیم سازي، گفتگو، حل مسأله  و تصمیم گیري هستیم، 
در حالي که این مهارت ها جاي مشخصي در پرورش 
ایرانیان نسل حاضر ندارند. اما این مهارت ها که ما 
از کنارشان ساده مي گذریم، در جوامع توسعه یافته 
داراي روش شناسي مدون، مرجع و مأخذ رسمي و 
حتي ثبت شده و کارگاه هاي آموزشي منظم، مربیان 
ورزیده و... هستند. بدون تأمین این ورودي ها و لوازم، 
دستاوردها را انتظارداشتن، بسیار عجیب و بلکه عبث 

خواهد  بود.

در بخش دوم این میزگرد، دبیر تحریریه مجله توسعه 
از صاحبنظران حاضر در میزگرد خواست که به طور 
خاص نظریاتشان را در باب عملکرد دولت در زمینه 
وعد ه هایش به فعاالن بخش خصوصی مطرح نمایند. 

بوروکراسی، مانع تحقق وعده های دولت
عملکرد  از  مقدم  طباطبایی  مهندس  ارزیابی 
انتخاباتی اش  اجرای وعده های  در  یازدهم  دولت 
در  زیادی که  به مشکالت  توجه  با  که  بود  این 
نتیجۀ عملکرد دولت های قبلی عارض کشور شده، 
نمی توان انتظار داشت که همۀ مشکالت ظرف 
مدت چهار سال رفع بشوند. وی افزود: اگر مخالفتی 
با دولت نباشد، حداقل هفت یا هشت سال طول 
می کشد تا تالش های دست اندرکاران برای بهبود 

اوضاع به بار بنشیند.
وی سپس با انتقاد از نحوۀ انجام وعده پرداخت 
بدهی دولت به پیمانکاران گفت: از چندماه قبل، 

می توانستند  صنایع  آنوقت  بشود،  برقرار  خارجی 
مواد مورد نیاز خودشان را واردکنند و تولیدشان را 

ازسربگیرند. 

وعده های بی پایه، حاصل بی اعتقادی به 
عملکرد سیستمی است

در ادامه ذکر مصادیق عدم تحقق وعده های دولت، 
رییس جمهور  آقای  گفت:  میرزایی  علی  مهندس 
وعده هایی دادند که غالباً در حیطۀ اختیارات ایشان 
نیست. البته ما از آقای رییس جمهور تقدیر می کنیم، 
چون انصافاَ کارهایی را که ایشان انجام دادند، شاید از 
عهدۀ هر دولتی برنمی آمد، به خصوص که ما می دانیم 
چه موانعی بر سر راه ایشان قراردارد، اما این واقعیت 
هم وجوددارد که در کشور ما، دولت ها اعتقادی به 
عملکرد سیستماتیک ندارند و مطلقاً پاسخگو هم 
نیستند که اگر غیر از این بود، نمی توانستند وعده های 
بی مورد بدهند. بنابراین، سوال من از آقای رییس-

جمهور این است که چگونه وعده رفع کامل بیکاری 
این  به  را می دهید، در حالی که بسترهای عمل 
وعده را مهیا نکرده اید؟ وی در ادامه افزود: دولت 
در برابر وعده هایی که داده، بدهکار مردم است و باید 

پاسخگو باشد.
این عضو هیأت تحریریه مجله توسعه همچنین 
با انتقاد از عدم برنامه ریزی صحیح برای عملی شدن 
اهداف سند چشم انداز 2۰ساله، اظهار داشت که نه 
 تنها کارشناسان اقتصادی، بلکه بسیاری از فعاالن 

مهندس نصراهلل شریفی: بهتر بود 

که دولت به جای وعده های متعدد، 

فقط دو وعده به مردم می داد، اما به 

طور کامل به آنها عمل می کرد.

بخش دوم

عملکرد دولت درباره وعده هایش
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برای  الزم  تدارک  که  می دانستند  هم  اقتصادی 
سپس  وی  نشده است.  دیده  اهداف  این  تحقق 
اظهار امیدواری کرد که جامعه و رسانه های گروهی 
وعده های  دادن  مانع  دولت ها،  از  پرسشگری  با 
تا در مورد  وادارند  را  بشوند و دولت ها  بی اساس 
نحوۀ اجرای وعده هایشان به مردم توضیح بدهند 
و در صورت عملی نشدن وعده ها بازخواست شوند.

جامعۀ مدنی، راهکار پاسخگوشدن دولت
این  در  اظهارنظری  ضمن  نیز  جامساز  دکتر 
بخش از میزگرد، به نقش مردم در پاسخگوکردن 
پاسخگوکردن  برای  ما  گفت:  و  پرداخت  دولت 
دولت، نیاز به جامعه مدنی داریم. البته هر جامعۀ 
مدنی ای هم نمی تواند کارساز باشد، جامعه مدنی 
باید در بستر دموکراسی رشد کند. وی افزود: به 
نظر من، دموکراسی عبارتست از توازن قدرت بین 
جامعه مدنی و حاکمیت که در صورت استقرار آن، 

دولت پاسخگو خواهد شد.

تعارض یا ناسازگاری قوانین؛ مهمترین 
چالش یا مانع حقوقی 

دولت  درخصوص عملکرد  نیز  مهندس حالج 
بسیار  مجموعه    من  گفت:  وعده هایش  درباره 
گسترده و متنوع وعده ها یا امیدهاي بهبود را در 
حوزه  نظام فنی و اجرایی و مقررات نظام فنی و 
به محیط حقوقی  یعني  بررسي  مي کنم،  اجرایی 
صنعت احداث و البته مقررات خاص این صنعت 
مي پردازم. توضیح اینکه مثاًل قانون مدنی هم بر 
صنعت احداث حاکم هست، اما موضوعي که من 
بررسي مي کنم، قوانین و مقررات خاص صنعت 
احداث است، مثل قانون آیین نامه  معامالت دولتي، 

قانون برگزاري مناقصات یا آیین نامه   تضمین.
این پژوهشگر حوزه نظام فنی و اجرایی در بخش 

دیگری از سخنانش تصریح کرد: به نظر می رسد 
برای  موجود  فرصت های  از  یازدهم  دولت  که 
عملی شدن برخی از وعده هایش مانند شفاف سازی 
به  نکرده است.  کافي  استفاده  مقررات  اصالح  و 
عنوان مثال، براساس مطالعات تخصصي که انجام 
داده ام و در شماره 81 فصلنامه  علمي و پژوهشي 
»مجلس و راهبرد« منتشرشده: »بزرگترین چالش 
یا مانع )در محیط حقوقی معامالت بخش عمومي( 
قانونی است... یعنی تعارض  ناسازگاری  از  ناشی 
قوانین، مهمترین چالش یا مانع حقوقی این حلقه 
فروش  یعني  ]بخش خصوصي،  کار  و  از کسب 
محصوالت این بخش به بزرگترین مشتري کشور[ 
قانوني،  ناسازگاري  مشکل  می شود.«  محسوب 
قانون  اجرایي  آیین نامه هاي  میان  تعارض  یعني 
در  کاماًل  قانون،  این  خود  با  مناقصات  برگزاري 
دامنه  اختیار دولت بوده ، اما تا به حال، هیچ بهبود 
عملي در این مورد مشاهده  نشده است. درحالي که 
اینگونه مشکالت محیط حقوقي کسب و کار، قطعًا 
قانون  آیین نامه هاي  اصالح  با  نخست،  وهله  در 
برگزاري مناقصات در هیأت وزیران و در وهله  دوم، 
با ارایه الیحه برای اصالح قانون هاي باالدستي، 

قابل حل بوده است.
وی افزود: مشکل بعدی که دارای وزن کمتری 
درونی  ناسازگاری  است،  قبلی  به مشکل  نسبت 
قوانین و مقررات است که در این مورد حتی نیازی 
به ارایه الیحه هم نبوده و کافی بود که با یک 
نگرش سیستماتیک و منطقي آیین نامه هاي قانون 

اصالح  و  بازنگري  و  تحلیل  مناقصات  برگزاري 
اختیار  در  ابزارش  نیز  اشکال  این  البته  و  شوند 
دولت و موضوعي قابل اصالح بوده، اما به انجام 
نرسیده است. وی در ادامه توضیح داد: البته برخي 
کارشناسان دلسوز و عالقمند مانند تک ستاره  هایي 
هستند که تعلق خاطر و تالشي براي این موارد 
داشته اند، ولي کار منظم و روشمند و داراي نتیجه  
مشخص که قابل انتساب به دولت تدبیر و امید 
و برنامه ها و وعده هایش باشد، در زمینه  اصالح 
قوانین و مقررات برگزاري مناقصات دیده  نمي شود. 
البته یک مورد براي اصالح یکي از آیین نامه  هاي 
خرید  آیین نامه  یعني  مناقصات،  برگزاري  قانون 
صنعت،  وزارت  درخواست  با  مشاوره،  خدمات 
معدن و تجارت مطرح شد، اما گذشته از آنکه اصل 
آن درخواست قابل تحلیل و نقد است، نتیجه و 
سرانجام آن هم کاماًل در ابهام و غفلت است. به 
عبارت دیگر، در آغاز درخواست وزیر صنعت درباره  
برخي  با تالش  آیین نامه  خرید خدمات مشاوره، 
دستگاه هاي دیگر، به مسیر نسبتاً مناسبي افتاد و 
در کمیسیون اقتصادي دولت هم به نتایج خوبي 
رسید و کمیسیون اقتصادي دولت نیز از مشارکت 
به خوبي  خصوصي  بخش  حرفه اي  تشکل هاي 
استقبال کرد و حتي از تشکل تخصصي مرتبط 
یعني »جامعه  مهندسان مشاور ایران« درخواست 
کار  متمرکز  به صورت  موضوع  این  در  که  کرد 
کند و پیشنهادهاي مشخص ارایه  کند تا سازمان 

مدیریت و برنامه ریزي آنها را هم درنظربگیرد. 

 از ابتدای انقالب تا کنون، چه مقدار 

از ثروت عظیم نفتی کشور برای رفاه 

مردم و رشد بخش خصوصی صرف 

شده است؟ 
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جامعه  مهندسان مشاور ایران هم چندماه مطالعه 
به  و  تهیه  باره  این  در  را  و مستنداتي  کارکرد  و 
کار  کرد.  ارسال  برنامه ریزي  و  مدیریت  سازمان 
شایسته دیگر این تشکل بخش خصوصي آن بود 
که براي نقد دستاوردهاي خود در عرصه عمومي، 
بعد از مدتي آن مستندات را منتشر هم کرد و باز 
بعد از مدتي آن مستندات را به سازماني مانند مرکز 
پژوهش هاي مجلس نیز براي بررسي بیشتر و انجام 
کار مشترک ارسال کرد. مرکز پژوهش هاي مجلس 
نیز طي گزارش هاي رسمي متدولوژي کار جامعه  
مهندسان مشاور را قابل  استفاده در بخش هاي دیگر 
مقرره گذاري ارزیابي کرد، یعني بررسي کارشناسانه 
و دقیق این مستندات که به دست بخش خصوصي 
تهیه  شده است، نشان مي دهد که بخش خصوصي 
در مواردي که به صورت تخصصي و با مطالعه و 
تمرکز حرفه اي و به شکل روشمند وارد حوزه اي 
بشود، کارهاي ارزنده  ای را انجام مي دهد، اما این 
عبارت  به  شد.  متوقف  قدم  همین  در  هم  کار 

دیگر، این کار که در سطح باالیي مثل کمیسیون 
اقتصادي دولت و با حضور نمایندگان دستگاه هاي 
اجرایي و سازمان برنامه و جامعه  مهندسان مشاور 
ایران تعریف  شده بود و نهاد تخصصي حرفه اي 
مربوطه هم با روش خوب و قابل توصیه اي آن را 
به  انجام  رساند و ارایه  کرد، تعطیل شد. بنابراین، 
فراهم شده،  فرصت  این  با  دولت  آیا  پرسید:  باید 
برخورد عالمانه و کارشناسانه اي کرد؟ آیا سازمان 
را  روشمندي  و  مستند  و  روشن  تحلیل  برنامه، 
درباره  این کار ارایه  کرد؟ آیا نقاط ضعف و قوت 
آن را براي استفاده  دیگر تشکل هاي حرفه اي و 
نیز نهادهاي مقررات گذار کشور روشن کرد؟ شیوه  
با این کار تشکل هاي بخش خصوصي،  برخورد 
چه میزان موجب امیدواري این تشکل ها به کار و 
تدبیر مشترک مي شود و چقدر پیامي مغایر به آنان 
مي دهد؟ درباره  اصالح یکي از آیین نامه هاي قانون 
برگزاري مناقصات که قطعا در چارچوب وعده هاي 
دولت قرارداشته است و البته کارهایي در سطوح باال 
برایش تعریف و با کیفیت باالیي هم صورت گرفت، 

آیا به نتیجه  روشن و قابل  قبولي رسیدیم؟
این پژوهشگر حوزه نظام فنی و اجرایی سپس 
نتیجه   به  که  دولت  خوب  اقدامات  از  برخی  به 
اقدامات  از  یکي  و گفت:  اشاره  کرد  رسیده،  هم 
دولت و مشخصاً سازمان مدیریت و برنامه ریزي 
آیین نامه   جدید  نسخه   ابالغ  و  تصویب  کشور، 

است.   139۴ سال  در  دولتي  معامالت  تضمین 
این آیین نامه در کنار نقاط قابل بهبودي که دارد، 
از چند جهت واجد ارزش ها و دستاوردهایي است. 
مرکز پژوهش هاي مجلس نیز گزارش هاي دقیق و 
جامعي را در این باره تهیه  کرده  که در سایت مرکز 
پژوهش ها قابل  مراجعه است. البته تصریح کنم که 
خود گزارش هاي مرکز پژوهش هاي مجلس نیز در 
جاي خود نیازمند نقدهاي دقیق و جامع هستند 
و در تکمیل این گزارش ها مي توان گفت که در 
آنها به یکي از دستاوردهاي مهم آیین نامه  تضمین 
را  آن  اینجا  در  من  که  شده   کم توجهي   ،139۴
عرض مي کنم. در ماده  1۴ آیین نامه  تضمین 139۴ 
آمده است که »با تصویب و ابالغ این آیین نامه، 
همه آیین نامه ها و ضوابط قبلي تمامی دستگاه هاي 
مشمول و دستگاه هایي که مقررات خاص خود را 
در این زمینه دارند، لغو مي شوند.« با این حکم عام، 
تبعیض میان  قبلي، نسخ و  تبعیض آمیز  مقررات 
پیمانکاران بخش هاي مختلف اقتصادي کشور رفع 
شده است. مي دانیم که قباًل پیمانکاران منتسب با 
بخش نظامي، مي توانستند »تضمین نامه  باالترین 
را  امضاي مقام مذکور  با   ]...[ اجرایي  مقام واحد 
چند  همین  محاسبات،  براساس  قبول نمایند.« 
کلمه، موجب یک ونیم درصد کاهش هزینه هاي 
پیمانکاران نظامي در مقایسه با پیمانکاران بخش 
خصوصي مي شد. پس این تغییر که دولت انجام  
داده ، یک قدم به سمت فضاي رقابتي و براي بهبود 

محیط کسب و کار است.
مهندس حالج در ادامه با تصریح بر اینکه اخیراً 
برخي سازمان ها، موضوع بازگشت به شرایط قبل 
اینک  را در دستور کار دولت  قرارداده اند، گفت:  
باید پرسید تشکل های صنعت احداث آیا اصاًل به 
رفع  آیا  کرده اند؟  توجهي  دولت  مثبت  اقدام  این 
هزینه هاي  در  درصدي  یک ونیم  تبعیض  یک 
بخش  توجه  براي  اهمیت  واجد  پیمانکاران، 
عقب  به  بازگشت  آیا  نبوده است؟  خصوصي 
نسبت به این اقدام، واجد اهمیتي نیست؟ آیا این 
استدالل سازمان مدیریت و برنامه ریزي که تأکید 
بر »رقابت« در قانون برگزاري مناقصات مصوب 
سال 1383 به معني حکم قانوني براي رفع چنین 

مسایل اقتصادی ما، مجموعه  ای 

از مشکالت نه  تنها اقتصادی، بلکه 

فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و غیره 

است. بنابراین، راه  حل آنها هم تنها 

اقتصادی نیست.
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توجه  شایسته   و  ارزش  واجد  است،  تبعیضاتي 
تشکل ها نیست؟ آیا اکنون که در این زمینه دولت 
به یک وعده  خود عمل کرده ، صنف چه کمکی 
یا چه اقدامي براي حفظ این دستاورد می کند؟ یا 
شاید در فضاي کم حوصلگي براي کارهاي دقیق 
و جامع، اصاًل کسي توجهي به این اقدام دولت 
نکرده است؟ شاید در چنین مواردي است که نقش 
همفکری  و  اطالع رسانی  و  حرفه اي  رسانه هاي 
تشکل هاي حرفه اي و تخصصي اهمیت می یابد، 
یعنی همان نکته ای که قباًل به عنوان توجه  به خود 

و باالزدن آستین مطرح شد.

کامیابی ها  درباره  و  میزگرد  این  پایان  در 
اجرای  لحاظ  از  یازدهم  دولت  ناکامی های  و 
بخش  در  اقتصادی  فعاالن  به  وعده هایش 
خصوصی، باید به چند نکته زیر هم اشاره کرد تا 

حق مطلب ادا شود:
کاندیداهای  که  است  مرسوم  دنیا  در همه   )1
ریاست جمهوری برای جذب آرای مردم، برنامه های 
خود را از لحاظ بهترشدن زندگی شهروندان و رشد و 
تکامل جامعه، البته با چاشنی اغراق، تبلیغ می کنند. 
به همین دلیل، فاصله بین شعارهای انتخاباتی با 
عملکرد شخصی که منتخب مردم می شود، میزان 
صداقت و توان مدیریتی وی را به نمایش می گذارد. 
دولت یازدهم ملقب به دولت تدبیر و امید هم از 
همین شیوه رایج تبعیت کرده و بحق توانسته است به 
بعضی از وعده های خود به خوبی عمل نماید که جای 
تقدیر دارد، اما ما در اینجا بنا نداریم به آنها بپردازیم، 
زیرا انجام تعهدات و وعده های داده  شده را وظیفه 
رییس جمهور محترم و همکارانش می دانیم. بنابراین، 
ضمن قدردانی از کارهای سترگ انجام شده، حق 
خود می دانیم که نسبت به وعده های عمل نشده 

پاسخ  قانع کننده بخواهیم.
رییس جمهور  آقای  که  است  ممکن  البته   )2
و همکارانشان برای عدم موفقیت خود در انجام 
تعهدات داده شده، دالیل قانع کننده ای داشته باشند، 
این  ذکر  عدم  و  دالیل  این  شفاف نکردن  اما 
موانع، هم ظلم به شخص خودشان است و هم 

رییس جمهور  و  دولتمردان  مردم.  به  بی احترامی 
محترم حق ندارند با کلی گویی از زیر بار مسوولیت 
شانه خالی کنند. بعید به نظر می رسد کسی که 
خود را کاندیدای ریاست جمهوری اعالم می کند، 
از موانعی که در مسیرش قراردارند، بی اطالع باشد. 
بنابراین، ایشان و همکارانشان برای توجیه عدم 
انجام وعده های داده شده دو دلیل می توانند ارایه 
نمایند: اول موانع خارجی، دوم موانع داخلی. اما پس 
از گذشت نزدیک به چهاردهه از انقالب اسالمی، 
حق داریم بپرسیم چرا هر کاندیدایی می تواند به 
طور نامحدود شعار بدهد و بدون پذیرفتن هرگونه 
از پست ریاست جمهوری خداحافظی  مسوولیتی، 
نماید؟ نزدیک صدسال است که جامعه بر اساس 
روش آزمون و خطا اداره  شده و دیگر در خور ملت 
فهیم و بافرهنگ ایران نیست که پس از گذشت 
اینهمه زمان، باز هم این رویه معیوب، ناکارآمد و 

پرهزینه مبنای کار دولتمردانش باشد.
همکارانشان  و  رییس جمهور  آقای  از  لذا   )3
می خواهیم که با صداقت و شجاعت شایسته یک 
دولتمرد شریف، به صراحت اعالم نمایند که چرا 
به برخی از وعده هایشان که در ذیل خواهندآمد، 

عمل نکرده اند:
- پرداخت مطالبات عده زیادی از پیمانکاران و 

مهندسان مشاور.
- بهبود فضای کسب و کار بخش خصوصی.

- پیداکردن راه  حل برای تعیین تکلیف پروژه های 

نیمه تمام.
-  ازبین بردن انحصار در بازارهای گوناگون و 
به طور خاص، ایجاد شرایط رقابتی برای برگزاری 

مناقصه ها.
- شفاف سازی فرایند مناقصات و انتشار اطالعات 

قراردادهای دولتی.
- کاهش تصدیگری و کوچک سازی دولت به 
منظور کارآمدی و چابک سازی دولت و همینطور 
کاهش هزینه های جاری و اداری دولت و آزادسازی 
منابع اعتباری به نفع طرح های عمرانی و زیربنایی.

-  سهیم کردن فعاالن حوزه های فنی و مهندسی 
در قالب تشکل های صنفی و نهاد تعامل، در فرایند 

تصمیم گیری های مربوط به امور صنفی.
- رفع موانع تولید و مقابله با قاچاق با اتخاذ تدابیر 

الزم.
اجتماعی مزمن،  و  اقتصادی  - حل مشکالت 
همچون بیکاری، تورم، رکود، نازل بودن سطح تولید 
ملی و رشد اقتصادی، کاهش مستمر سرمایه های 
اجتماعی، فقدان پوشش بیمه ای همگانی، کاهش 
قدرت خرید پول ملی، عدم استقالل نسبی بانک 
مرکزی و ادامه سلطه سیاست های بودجه ای دولت 
ضایعات  گسترش  مالی،  و  پولی  سیاست های  بر 
زیست محیطی و نابودی بخش های بزرگی از منابع 

حیاتی ملی.
طریق  از  مالی  و  اداری  فساد  با  مقابله   -
منظور  به  مطبوعات  و  رسانه ها  به  آزادی دادن 

تقویت نظام نظارت  همگانی.
جنابعالی  روحانی،  آقای  جناب  سرانجام،  و   )۴
به  خطاب  خود  دیدارهای  از  یکی  در  اخیراً 
واقعیت ها  چرا  فرموده اید:  مجهول  مخاطبانی 
را به مردم نمی گویید؟ حال ما از شما به عنوان 
یک مخاطب معلوم سوال می کنیم: چرا خود شما 

واقعیت ها را به مردم نمی گویید؟

آقای روحانی می  گوید که کلید 

بازکردن قفل مشکالت را در دست 

دارد، اما قبل از هر کاری باید قفل  ها 

را برای بازکردن شناسایی کند.

تکمله
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اقتصاد  در  »بخش خصوصی مدت هاست که 
می توان  و  رنگ باخته  و  تحلیل رفته   ... کشور 
گفت که تنها نامی از آن باقی مانده است... باید 
بخش  مهجورماندن  دلیل  تنها  که  یادآورشد 
خصوصی، منحصر به تاخت وتاز دولت در عرصه 
کسب و کارهای مردمی نیست؛ دلیل دیگر، موانع 
و محدودیت هایی است که در شکل گیری یک 
از  یکی  و  آمده  بوجود  خصوصی  کار  و  کسب 
با یک  است...  کار  قانون  همان  آنها،  مهمترین 
بررسی بیطرفانه، اگر بگوییم که قانون کار فعلی 
عماًل به ترمز کار و اشتغال تبدیل شده، سخنی 
به گزاف نگفته ایم. به این ترمز سی و اندساله باید 
راه  دوباره  کارها  تا  شود  داده   پایان  هرچه زودتر 

بیفتند...«

* روزنامه اطالعات- سال نود و یکم- شماره: 26۵12

ضرورتهایاصالحقانونکار

»... شکل جدیدی از سازمان ها در حال گسترش 
است که »سازمان یادگیرنده« نام دارد... در یادگیری 
صحیح  تشخیص  با  سازمان  اعضای  سازمانی، 
اصالح  نیز  و  آنها  آورنده  بوجود  علل  و  اشتباهات 
اشتباهات، برای آینده درس گرفته و برای مقابله با 
تغییرات و حوادث احتمالی آماده می شوند. در محیط 
متغیر و عرصه پیچیده رقابتی که همه سازمان  ها با آن 
مواجه هستند، موفقیت در فضای کسب و کار امروز به 
طور کامل به یادگیری سازمانی و فردی بستگی دارد. 
میزان یادگیری سازمانی، باید مساوی یا بیشتر از میزان 
تغییر در محیط خارج باشد، در غیر این صورت، سازمان 
از بین می رود... بنابراین، برای چنین سازمان هایی 
مواردی چون شناخت هدف، وجود رهبران اندیشمند، 
وجود کارکنان یادگیرنده و خالق، تفویض اختیار به 
کارکنان و آموزش آنها، مشارکت کامل در اطالعات، 
برخورداری از یک الگوی پوینده و به کارگیری علم 
و تجربه ضروری است... بدون شک، نیروی انسانی 
چرخ های این حرکت عظیم است و یادگیری تنها از 

طریق وی انجام می شود...«

* روزنامه دنیای اقتصاد- سال چهاردهم- شماره: 38۷2

»پایداری شرکتی به مفهوم رفع نیازهای کنونی 
شرکت  ها، بدون ازبین  بردن یا به خطرانداختن توانایی 
پایداری  گزارش  شرکت  هاست.  آتی  ظرفیت  و 
)Sustainability Report( نیز گزارشی است که 
توسط یک شرکت یا سازمان در باره اثرات اقتصادی، 
اجتماعی و محیط زیستی مرتبط با فعالیت  هایش 
منتشر می  شود. امروز تعداد روبه  رشدی از شرکت  ها و 
سازمان  ها هستند که می  خواهند عملیات خود را پایدار 
سازند و در فرایند توسعه پایدار جهانی مشارکت داشته   
باشند. گزارش  دهی پایدار به سازمان  ها کمک می  کند 
تا عملکرد خود را در حوزه  های اقتصادی، اجتماعی، 
را  آن  و  بگیرند  اندازه  حاکمیتی  و  زیستی  محیط 
با دیگران در میان نهاده و مدیریت کنند، خواه این 
عملکرد و اثرات ناشی از آن مثبت باشد، خواه منفی... 
به موضوع  برخی شرکت  ها  اراده  ایران هرچند  در 
مسوولیت اجتماعی شرکت معطوف شده   است، اما 
هنوز گزارش پایداری که به مرجع جهانی عرضه شده   
باشد، به چشم نمی  خورد... این امر به  خصوص در مورد 

شرکت  های نفتی کشور قابل تأمل است...« 

* روزنامه ایران- سال بیست و دوم- شماره: 629۴

توانیادگیری،بزرگترینامتیاز
رقابتیدرکسبوکارامروز

ضرورتمشارکتشرکتها
درتوسعهپایدارجهانی

گزیدهایازمطبوعات صنفی
کم گوی و گزیده گوی چون ُدر                                                                                                                       
تا زاندک تو جهان شود پُر
          )نظامی گنجوی(

بوستان رنگارنگ مطبوعات کشور، آکنده است از مطالب گوناگونی که بعضی از آنها مستقیماً به مسایل مورد توجه فعاالن حرفه های فنی و مهندسی 
مربوط می شوند و بعضی دیگر به طور غیرمستقیم، ولی به هر حال، اطالع از آنها می تواند برای شما خوانندگان محترم نیز مفید باشد. بنابراین، از این پس، 
گزیده هایی از مطالب مزبور به انتخاب هیأت تحریریه در این صفحات درج می شوند. امید است که مورد توجه و استفاده شما قرارگیرند. بدیهی است که 
شما هم می توانید مطالب جالب توجهی را که در مطبوعات مختلف مالحظه می فرمایید، برای ما بفرستید تا جهت استفاده دوستان و همکارانتان در همین 

صفات درج شوند.
هیأت تحریریه
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»... از مهمترین عوامل در رشد اقتصادی، توسعه 
صنعتی است. در این راستا کشور ایران حدود 1۵ سال 
است که به تدوین اسناد توسعه صنعتی همت گمارده و 
اهمیت آن را دریافته  است. با این حال، سوابق تدوین 
اینگونه سندها داللت بر عدم اجرایی شدن آن دارد... 
با توجه به این مسایل و مدت زمان اندکی که تا افق 
1۴۰۴ باقی مانده، کمیسیون صنایع اتاق ایران، به عنوان 
نماینده بخش خصوصی، 9 پیشنهاد را برای بازنگری 
در سند راهبردی توسعه صنعتی ارایه کرده است. در 
پیشنهاد اول، فعاالن بخش خصوصی خواستار این 
شدند که محوریت برنامه، با صنایع کوچک و متوسط 
و حمایت از بخش خصوصی )نه دولتی و شبه دولتی( 
مزیت دار  ارزش  زنجیره های  دوم،  مرحله  در  باشد. 
کشور مورد شناسایی قرارگیرد و حلقه های مفقوده یا 
ضعیف آنها مورد حمایت قرارگیرند. در بخش صادرات، 
پیشنهاد شده که بر صادرات کاالها با ارزش افزوده باال 
تمرکز شود و خام فروشی و صادرات کاالهای با ارزش 
افزوده پایین کاهش یابد. در پیشنهاد چهارم، پیشنهاد 
شده که بازنگری در وضعیت بازار صنعت برای تدوین 
سند مورد بررسی قرار گیرد. از سوی دیگر، برنامه 
راهبردی به صورت تفصیلی نوشته شود، نه اجمال و 
در چند صفحه. در پیشنهاد ششم این کمیسیون، بر 
توجه به آینده پژوهی تأکید شده است. فعاالن اقتصادی 
در بخش خصوصی همچنین پیشنهاد داده اند که برای 
تنظیم اقدامات، وظیفه ای مناسب با همگرایی بین 
وزارتخانه ها، اتاق و تشکل ها صورت گیرد. از سوی 
دیگر، باید سند راهبردی با توجه به شرایط پساتحریم 
به روزرسانی شود. در نهایت نیز برای نوشتن سند و 
داشتن اقتصاد برنامه ای، باید این امر را به بازار و بخش 
خصوصی سپرد و دولت فقط چشم اندازها را مشخص 

کند...«

* روزنامه دنیای اقتصاد- سال چهاردهم- شماره: 3861

گزیدهایازمطبوعات

9چاشنیبرایخیزصنعتی

بیکاری۴۰۰هزارمهندس
نتیجهرکوددربازارمسکن

در  ایرانی  میلیون  پنج  می گوید:  اقتصاد  وزیر 
انتظار ورود به بازار کار هستند و رییس  سازمان 
نظام  مهندسی هم از کمبود  کار برای ۴۰۰ هزار 
مهندس به علت رکود سنگین در بازار مسکن 
گزارش  که  است  حالي  در  این  داده  است.  خبر 
اخیر مرکز آمار ایران از نرخ بیکاري 11درصدي 
بیکاربودن  از  و  در سال گذشته حکایت داشت 

دست کم 2/۷ میلیون نفر پرده برداشته  بود.
در  اینکه  بیان  با  دارایي  و  اقتصادي  امور  وزیر 
دانشجوي  میلیون  پنج  حدود  فعلي،  شرایط 
گذشته  سه  دهه  متولدان  و  تحصیل  به  مشغول 
گفت:  هستند،  کار  بازار  به  ورود  آستانه  در 
اخیر  در 1۰ سال  اقتصاد ساالنه  رشد  میانگین 
علي  تسنیم،  گزارش  به  بوده  است.  درصد   2/2
طیب نیا در همایش تجاري، صنعتي و خدماتي 
در افق 1۴۰۴ تأکید کرد: بدون رشد اقتصادي 
مستمر، امکان ایجاد اشتغال براي این جمعیت 
وجود ندارد. طیب نیا سپس با اشاره به آغاز دهه 
دوم چشم انداز 2۰ساله کشور گفت:  واقعیت تلخ 
منظر  از  تالش ها،  همه  وجود  با  که  است  این 
سند،  در  مندرج  اقتصادي  شاخص  مهم ترین 
یعني رشد تولید ناخالص داخلي، عملکرد ما قابل 
دفاع نبوده   است. وي افزود: اگر نرخ رشد مثبت 
یک  درصد را که از سوي مرکز آمار براي سال 
رشد  ساالنه  میانگین  بپذیریم،  شده،  9۴اعالم 

اقتصادي حدود 2/2 درصد بوده  است. این عدد 
در مقایسه با عملکرد گذشته، رقم ناچیزي است 
و در مقایسه با عدد ذکرشده در سند چشم انداز 

نیز قابل قبول نیست. 
خبر دیگر در همین زمینه  ها اینکه اکبر ترکان، 
رییس سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور، 
گفت: با توجه به وضعیت بازار مسکن، ۴۰۰هزار 
مواجه  کار  عرضه  کمبود  با  کشور  در  مهندس 
اقتصاد  هم  اکنون  اینکه  بیان  با  وي  هستند. 
و  نیست  برخوردار  باالیي  رشد  نرخ  از  کشور 
محیطي  دالیل  به  ساختمان  صنعت  در  رونق 
به دلیل عدم  افزود:  نیست،  مناسب  اقتصادي  و 
تقاضاي  و  مهندسي  خدمات  عرضه  در   تعادل 
با  ساختماني  پروانه  صدور  در  بازار،  در  ناکافي 
کاهش و با کمبود تقاضا روبرو هستیم. الزم به 
ذکر است که در دوسال گذشته، بارها کارشناسان 
اقتصادي  رشد  کندشدن  در خصوص  دولت  به 
واحدهاي  ظرفیت  کاهش  یا  تعطیل  شدن  و 
اقتصادي در بخش هاي مختلف هشدار داده اند، 
اما دولت همچنان به سیاست مهار تورم معتقد 
است و سیاست هاي ایجاد رونق اقتصادي هنوز 

به نتیجه مطلوب نرسیده  اند.

http://www.hamshahrionline.ir/

details/340137/Economy/House
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خسارتپیمانکاراندراثرتأخیرکارفرما
درقراردادهایپیمانکاری

مهندس مهدی مسعودی آشتیانی

خسارات وارده به پیمانکار در اثر تأخیر کارفرما در 
اجری تعهدات خویش، از جنبه های مختلفی بروز 
می کند. روشن است که تأخیر کارفرما، به تنهایی 
حدود کار را تغییر یا توسعه نمی دهد، بلکه بسیاری 
شکل  به  کارفرما  تأخیر  به  مربوط  خسارات  از 

هزینه های اضافی جلوه گر می شوند.
اگر اجرای عملیات پروژه بر اثر تأخیر کارفرما 
طوالنی  شود، ممکن است هزینه های اضافی نیروی 
کار به پیمانکار تحمیل شود و یا ممکن است اجرای 
کارها به دوره ای محول شود که دستمزد نیروی 
کار به علل گوناگون افزایش یافته است. به همین 
نحو ممکن است سایر هزینه های غیرنقدی مانند 
بیمه خدمات درمانی یا صندوق بازنشستگی نیز 

افزایش یافته  باشند.
از طرف دیگر، معموالً تأمین کنندگان تجهیزات و 
مصالح، قیمت های پیشنهادی خود را صرفاً برای دوره 
زمانی مشخصی ارایه می کنند. بنابراین، تأخیر کارفرما 
بدین معنا است که قیمت های موردنظر پیمانکار در 
زمان شرکت در مناقصه دیگر وجود خارجی ندارند. 
از این رو، در نتیجه تأخیر کارفرما، هزینه مصالح و 

تجهیزات نیز ممکن است افزایش یابد.
پیمان  هزینه های  سایر  نرخ  گرچه  عالوه،  به 
افزایش نمی یابد، ولی این هزینه ها در دوره تأخیر 

در مجموع، افزایش می یابند. معمول ترین آنها هم 
هزینه های  نظیر  اقالمی  و  نظارتی  هزینه های 
تسهیالت  و  دفتری  کارمندان  حقوق  به  مربوط 
رفاهی آنان است. بدیهی است که در این رابطه 
هزینه های دیگر نیز ممکن است اضافه  شوند. برای 
مثال، اگر پیمانکار با سرمایه استقراضی، مشغول به 
کار بوده  باشد، هزینه های مالی اش افزایش می یابند 
و مبلغ حق بیمه کارگاه و تجهیزات آن نیز بر حسب 

شرایط قرارداد، افزایش خواهد یافت.
یکی دیگر از هزینه هایی که الزم است در این 
رابطه مورد توجه ویژه قرار گیرد، هزینه باالسری 
بسیار  موضوع  که  است  نشده  جذب  عمومی 
صورت  به  هم  معمواًل  و  است  بحث برانگیزی 
است  الزم  زمینه  این  در  می شود.  تفسیر  اشتباه 
به طور معمول، هزینه های  داده شود که  توضیح 
باالسری عمومی پیمانکار صرف نظر از کم و کیف 
قراردادی که پیمانکار در حال انجام آن است ثابت 
تعیین  که  است  خاطر  همین  به  یکنواخت اند.  و 
اثر تأخیر کارفرما در افزایش هزینه های باالسری 

عمومی پیمانکار دشوار است.
آخرین مطلب در مورد خسارات وارده به پیمانکار 
در اثر تأخیر کارفرما، موضوع کاهش کارایی هاست. 
پیمانکاری که برای اجرای کارها با توقف های مکرر 

روبرو می شود، مطمئناً با کاهش راندمان نیز مواجه 
خواهدشد. گرچه ثبت و ضبط مدارک و محاسبه 
اینگونه هزینه ها بسیار مشکل است، اما هزینه های 
هزینه های  و  تجهیزات  خواب  دوره  به  مربوط 
گردآوری مجدد نفرات و تأمین ماشین آالت قابل 
اندازه گیری است و در صورت اثبات، قابل محاسبه 

است.
در پایان الزم به یادآوری است که به طور کلی، 
به خاطر دشواری تهیه مستندات جزیی ضروری 
کارفرما،  تأخیر  از  ناشی  خسارات  احتساب  برای 
بسیاری از پیمانکاران عالقمند هستند که به جای 
مطالبه آن، هزینه های واقعی کار متأثر از تأخیر را 
با هزینه های تخمین کار در زمان مناقصه مقایسه 
تأخیرات  به  را  هزینه  دو  این  اختالف  و  نمایند 
کارفرما نسبت دهند و این افزایش هزینه را مطالبه 
تعیین  روش  این  با  قضایی،  محاکم  اما  نمایند. 
خسارت تأخیر موافق نیستند و اظهار می دارند که 
این روش ثابت نمی کند که تأخیر باعث افزایش 
هزینه شده باشد، چون افزایش هزینه باید به اجزای 
رقم  تا  می شد  تقسیم  و  دسته بندی  کوچکتری 
واقعی مربوط به سهم تأخیر کارفرما در افزایش 

هزینه ها به دست  آید.
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کشفرازکاینات

سوئد،  علوم  سلطنتی  آکادمی  پیش،  چندی 
اسامی برندگان جایزه فیزیک نوبل در سال 2۰1۵ 
را اعالم کرد. طبق اطالعیه منتشرشده از سوی 
این آکادمی، تکاکی کاجیتا، فیزیکدان ژاپنی و آرتور 
بی. مکدونالد، فیزیکدان کانادایی، به خاطر دستاورد 
تحقیقاتی خود در مورد نوترینوها برنده جایزه نوبل 
سال 2۰1۵ شده  اند. مبلغ این جایزه، هشت میلیون 

کرون سوئد )معادل 962 هزار دالر آمریکایی( است 
که به طور مساوی بین این دو پژوهشگر تقسیم 

خواهد شد.
در اطالعیه آکادمی سلطنتی علوم سوئد آمده 
است: کشفیات این دو فیزیکدان، استنباط بشر از 
ماهیت نوترینو را تغییر داده و می  تواند در درک 
رازهای کاینات بسیار موثر باشد. این دو پژوهشگر 

دانشمندان تخمین می  زنند که نوترینوها 

می  توانند از قطعه  ای از سرب به قطر 

10 تریلیون کیلومتر )به عبارت دیگر، 

یک سال نوری( عبور کنند، بی  آنکه به 

یک اتم آن برخورد  کنند.

فنی
موفقیت تازه فیزیکدانان در راه
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کشف کرده  اند که نوترینوها که از ذرات بنیادی 
مکدونالد  پرفسور  می  باشند.  جرم  دارای  هستند، 
در یک مصاحبه تلفنی در این مورد گفته است: 
»لحظه »کشف بزرگ« در این تحقیق مربوط به 
زمانی بود که مشاهده شد که نوترینوها در مسیر 
حرکت از خورشید به زمین، از یک نوع به نوع دیگر 

تغییر شکل می  یابند.«

چرا نوترینو؟
پس از اعالم نظر آکادمی سلطنتی علوم سوئد 
در باره برندگان جایزه نوبل سال 2۰1۵ در رشته 
فیزیک، این سوال به طور وسیعی مطرح شد که 
چرا این کشف، مستحق دریافت مهم ترین جایزه 

علمی جهان شناخته شده است؟

قبل از پاسخ به این سوال الزم به ذکر است که 
وجود ذرات نوترینو را ابتدا ولفگانگ پالی، دانشمند 
اتریشی در سال 193۰ پیش  بینی کرد. از وقتی که 
وی وجود این ذره را پیش  بینی کرد، تا زمانی که 
خود این ذره عماًل توسط فردریک راینز و کالید 
کوان، فیزیکدانان آمریکایی کشف شد، ربع قرن 
برای  دانشمندان  که  است  بدیهی  کشید.  طول 
یافتن پاسخ این سوال خیلی صبر کرده  اند، اما ظاهراً 
صبرشان به ثمر نشسته و به  تدریج معلوم شده است 
که نوترینو در درک بسیاری از معماهای فیزیک 
مدرن نقشی کاماًل حیاتی دارد، مثاًل درک این معما 
از ماده تشکیل شده  است؟  که چرا کیهان عمدتاً 
جایزه نوبل فیزیک امسال هم به خاطر یافتن پاسخ 
یکی از اولین سواالت در رابطه با فیزیک نوترینو 

اعطا شده  است. 
از حدوداً 1۷ عنصر ساختمانی  نوترینوها یکی 
غیرقابل تقسیم در جهان هستند. نوترینوها در عالم 
ذرات بنیادی ریزتر از اتم، به ندرت با سایر ذرات 
کنش دارند. به همین علت، دانشمندان تخمین 

می زنند که نوترینوها می  توانند از قطعه ای از سرب 
به قطر 1۰ تریلیون کیلومتر )به عبارت دیگر، یک 
سال نوری( عبور کنند، بی آنکه به یک اتم آن 
برخورد کنند. با این حال، این ذرات در همه جا 
هستند و هرچند که از وجودشان آگاه نیستیم، اما 
از بدن ما رد  ثانیه  از این ذره هر  میلیاردها عدد 

می  شود.

تغییر هویت
شمار  پردازان  نظریه  میالدی،   6۰ دهه  در 
در  هسته  ای  واکنش  در  باید  که  را  نوترینوهایی 
اما  کردند،  حساب  شود،  تولید  خورشید  داخل 
اندازه  گیری  های بعدی این نوترینوهای خورشیدی 
نشان داد که فقط یک سوم میزان محاسبه شده 
مرحله  این  در  دانشمندان  است.  ردیابی  قابل 
باشد،  غلط  محاسبات  شاید  که  کردند  استدالل 
اما توضیح دیگری هم ممکن بود: اگر نوترینوها 
هویت خود را تغییر دهند، چه؟ بله، نوترینوها مثل 
ظاهرهایی  در  راحتی  به  سینما،  هنرپیشه  های 

نوترینوها مثل هنرپیشه  های سینما، 

به راحتی در ظاهرهایی متفاوت نمایان 

می  شوند!
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متفاوت نمایان می  شوند!
نوترینوها سه هویت دارند: 1( نوترینوی الکترونی، 
2( نوترینوی موانی و 3( نوترینوی تائو. تصور می  شود 
که آنها بین این سه وضعیت، تغییر هویت می  دهند. 
دانشگاه  در  ذرات  فیزیکدان  وبر،  آلفونز  پروفسور 
آکسفورد، در این رابطه به بی  بی  سی گفت:»مثل این 
است که کسی سیبی را به هوا بیندازد، اما پرتقال 

توی دستش فرود بیاید!«
فقط  خورشید  که  است  توضیح  به  الزم 
نوترینوهای الکترونی تولید می  کند، اما اگر اینها در 
مسیر حرکت به سوی زمین به دو نوع دیگر بدل 
شوند، مشاهدات تجربی با نظریات تطبیق خواهند 
یافت. برای کشف حقیقت این مطلب، از امکانات 
دو مرکز علمی استفاده شد: ردیاب سوپر-کامیوکاند 
در ژاپن و رصدخانه نوترینوی سادبری در کانادا. 
هر دو ردیاب مزبور در عمق زمین ساخته شده  اند 
تا بتوانند امواجی را که ممکن است مزاحم ردیابی 
عالیم نوترینو شوند، حذف کنند. هر دو مرکز هم 
این موضوع شدند که  تأیید  به  نهایت موفق  در 

نوترینوها واقعاً تغییر هویت می  دهند.

سوال بزرگ
رأی  اعالم  از  پس  الذکر  سابق  وبر  پروفسور 
آکادمی سلطنتی علوم سوئد گفت: »جایزه نوبل، 
برازنده این دو فیزیکدان و آزمایش  های آنهاست.« 
وی افزود: »البته این قضیه خیلی هم غیرمنتظره 
نبود، چون کشف موضوع تغییر هویت نوترینوها 
دیگر  نوع  به  نوع  یک  از  انتقال  را  آن  او  )که 
می  خواند( برای من چیزی در حد و اندازه کشف 
کشف  که  است  ذکر  شایان  بود.«  هیگز  بوزون 
بوزون هیگز که به سهم خود امر شگفت  انگیزی 

بود، درها را به روی سایر کشفیات گشود.
مدل  به  موسوم  ذرات  فیزیک  غالب  نظریه 
فوتون  ها  نوترینوها مثل  این است که  استاندارد، 
نیازمند  نوترینوها  هویت  تغییر  اما  ندارند،  جرم 
از  رمبالد  سولدنر  استفان  پروفسور  است.  جرم 
دانشگاه منچستر، در این زمینه به بی  بی  سی گفته 
است:»کشف جرم نوترینو و نوسان نوترینو، اولین 

ضربه به مدل استاندارد فیزیک ذرات بود.« 
توانایی تغییر هویت نوترینو همچنین ممکن است 
کلید درک علت تشکیل کیهان عمدتاً از ماده- و نه 

از همتای شبح وار آن، یعنی ضدماده- باشد. تصور 
می  شود که در جریان ِمه بانگ )بیگ بنگ( به یک 
اندازه ماده و ضدماده تولید شده باشد، اما وقتی که 
یک ذره ماده به ضدماده  اش برخورد می  کند، هر دو 
با انتشار انرژی ناپدید می  شوند. اگر برخورد ضدماده 
و ماده بی وقفه ادامه می  یافت، کیهان فقط متشکل 
از فوتون  ها می  بود و نه چیز زیاد دیگری، اما تغییر 
شکل نوترینو و ضدنوترینو، شاید کفه ترازو را به 

نفع ماده سنگین  تر کرده باشد.
موضوع  »این  می  گوید:  ادامه  در  وبر  پروفسور 
نوسان  اگر  اما  نشده،  درک  درستی  به  هنوز 
آنوقت  باشد،  ضدنوترینوها  از  متفاوت  نوترینوها 
تحت شرایط خاص در اوایل تشکیل کیهان، انتقال 
متفاوت نوترینوها به یک نوع و بعد به نوع دیگر، 
و تبدیل ضدنوترینوها به یک نوع و بعد نوع دیگر، 
ممکن است بیشتر به تشکیل ماده منجر شده باشد 

تا ضدماده.«
/http://www.bbc.com/persian   :مأخذ

science
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دبیسنجها

مقدمه 
آگاهی کامل و درست  اندازه گیری دقیق سرعت سیال ها در مسیرها و 
از جریان انتقال سیال ها در فواصل زمانی معین، یکی از مهم ترین عوامل 
مفید و آگاه کننده برای مدیریت درست و کارآمد در کلیه فرآیندهای تولید و 
انتقال سیاالت است. تاکنون در صنعت انواع بسیار متنوعی برای این دسته 
اندازه گیری ها ساخته شده ، ولی واضح است که انتخاب درست هر یک از 
انواع مناسب مورد نیاز، مستلزم آشنایی کامل با کارآیی و شناخت درست طرز 
عملکرد و طول عمر آنها در شرایط مورد نظر است. به طور مثال، برای آشنایی 
با درجه اهمیت صحت عملکرد دبی سنج ها برای شناسایی نشت های احتمالی، 

تهیه و تنظیم: مهندس منوچهر معتمدی کردستانی

خط لوله ای با قطر ۵6 اینچ را که معادل 1/۴22 متر است و برای انتقال نفت 
خام می باشد، درنظر می گیریم. چنانچه سرعت سیال در این لوله، فقط پنج 
فوت )معادل 1/۵ متر در ثانیه( باشد و در طول آن، فقط 1% از سیال از طریق 
نشت در طول خط ضایع شود، جمع ضایعات ماهانه 61۷8۰ مترمکعب )معادل 
391،۰۰۰ بشکه( می شود و چنانچه بهای هر بشکه نفت را 6۰ دالر فرض 
کنیم، ارزش ریالی این ضایعات در هر ماه ۷62،۵۵۰،۰۰۰ ریال می شود که 
زیانی سنگین و غیرقابل چشم پوشی است. قابل توجه است که این محاسبه در 
مورد نفت خام که ارزانترین کاال از میان تولیدات نفتی است، انجام گرفته است.
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چگونگی انتخاب دبی سنج ها
از  حاصل  صحیح  نتایج  و  شرایط  شناخت  مستلزم  دبی سنج ها  انتخاب 
عملکرد و توأم با سادگی و دقت مورد نظر برای بهره بردار ضمن آشکارسازی 
نیازمندی های الزم و به مورد در ارتباط با عملکرد و همراه با دستیابی به دقت و 
طول عمر کافی دستگاه می باشد. همچنین مستلزم شناخت کامل از فرسایش 
به درستی پیش بینی شده هر یک از قسمت های واحد اندازه گیری در تناسب 
با شرایط فیزیکی و شیمیایی سیال مورد نظر و شرایط محل مورد استفاده 

می باشد.
بدیهی است که شاخصه های فیزیکی سیاالت از نظر نوع )گاز یا مایع( درجه 
حرارت، گران روی، چگالی و فشار آنها در زمان مورد نظر برای اندازه گیری موثر 
خواهند بود. به عالوه، شرایط ممکن برای اندازه گیری با توجه به دقت مورد نظر، 

از عوامل مهم در انتخاب انواع دبی سنج ها می باشد.
دبی سنجی با دبی سنج ها اصواًل به دو روش امکانپذیر است:

1( دبی سنج هایی که مستقیماً در مسیر اصلی سیال قرار می گیرند.
2( دبی سنج هایی که در انشعابی شناخته شده از مسیر گذاشته می شوند.

انواع دبی سنج ها 

متداول ترین انواع دبی سنج ها به شرح زیر می باشند:
1( دبی سنج هایی که بر اثر پیدایش اختالف فشار در مسیر کار می کنند.

2( دبی سنج های الکتریکی و القایی.
3( دبی سنج های مافوق صوت.

۴( دبی سنج های گرمایی.
۵( دبی سنج های انتقال جرمی و حجمی.

1( دبی سنج هایی که بر اثر ایجاد اختالف فشار در مسیر کار می کنند:
این دبی سنج ها، ساده ترین و رایج ترین نوع وسایل اندازه گیری مقدار جریان 
سیاالت در مجاری صنعتی می باشند. طرز کار آنها هم بسیار ساده است، 
به طوری که فقط الزم است در طول لوله ای که معبر سیاله است، معبری 
کوچکتر از لوله اصلی کار گذاشته شود. این معبر تنگتر می تواند صفحه ای با 
سوراخی کوچکتر از قطر لوله اصلی باشد و یا سر لوله دوسرگشادی باشد که 
سیال از قسمت ورودی آن واردشده و با تنگ شدن معبر به سرعتش افزوده 
شود و پس از عبور کامل از این قسمت و ادامه مسیر، سرعتش تقلیل  یافته و 

به سرعت قبلی برگردد. 
رابطه ساده برنولی در این زمینه نشان می دهد که فشار سیال در معبر تنگ، 
در تناسب با مجذور سرعت سیال کمتر می شود، به گونه ای که همیشه رابطه 

زیر برقرار است:

 P2 به ترتیب فشار و جرم مخصوص در لوله اصلی هستند و  d1 و P1
وd2 نیز فشار و جرم مخصوص سیال در معبر تنگ می باشند، اگر دستگاه 
واحدها در دستگاه MKS انتخاب، فشارها بر حسب کیلوگرم بر مترمربع، 
سرعت بر حسب متر در ثانیه و  g شتاب ثقل برحسب متر برثانیه به قوه 

دوبرابر  9/81 می باشد و سرعت ها برحسب متر در ثانیه خواهد بود.
معبرهای تنگ نیز اصواًل سه نوع می باشند:

1-1( صفحه سوراخ دار یا orifice plate: این صفحه، یک صفحه فلزی 
سواخ دار از جنس مقاوم و با ضخامت الزم است و به طوری که در شکل دیده 
می شود، در میان فلنج های ارتباطی به طور آب بند به آسانی قابل جای گذاری 

است.

   
                      شکل شماره 1

این وسیله، متداول ترین، ارزان ترین و ساده ترین وسیله برای اندازه گیری 
مقدار جریان سیال ها در مجاری است و در صورت کالیبراسیون دقیق، می تواند 

با دقت کافی و با طول عمر قابل توجه مورد استفاده بهره بردار قرارگیرد.
2-1( لوله دوسرگشاد یا venturi: این لوله شامل دو قسمت است: یکی 
قسمت ورودی که با زاویه بزرگتری مجرا را تنگ می کند و پس از مجرای 
تنگ در قسمت خروجی سطح مقطع گذر سیال با زاویه ای به مراتب کوچکتر از 
سطح مقطع گذر سیال را تدریجاً بزرگتر نموده و به مقدار لوله اصلی می رساند، 
به طوری که سطح مقطع در ورود و خروج از لوله دوسرگشاد برابر و مساوی 

سطح مقطع لوله انتقال است.

 اندازه گیری دقیق سرعت سیال ها در مسیرها و آگاهی کامل و 

درست از جریان انتقال سیال ها در فواصل زمانی معین، یکی از 

مهم ترین عوامل مفید و آگاه کننده برای مدیریت درست و کارآمد 

در کلیه فرآیندهای تولید و انتقال سیاالت است.
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۴-1( لوله های پیتو )pitot tube(: این دبی سنج، از یک جفت لوله که 
به داخل لوله انتقال وارد و آب بندی شده است، تشکیل می شود. یکی از آنها 
با انتهای باز به طرف مقابل جریان خم شده و دیگری بدون خم از جدار لوله 

گذشته و با فضای داخل لوله طبق شکل مرتبط شده  است.

 

                                شکل شماره ۴

 چنانچه در شکل دیده می شود، لوله خم شده فشاری به میزان فشار ناشی 

از ضربه ذرات سیال سرعت دار، بیشتر از فشاری است که در محفظه سیال در 
لوله وجود دارد و این اختالف فشار، عامل دقیق و موثری برای اندازه گیری 
سرعت سیال درون لوله است، به طوری که می توان سیال درون لوله را از 
رابطه  2gp÷d(=V()2/1( محاسبه کرد. در این رابطه V سرعت سیال در 
لوله و برحسب متر در ثانیه و g شتاب ثقل است که برابر 9/81 متر به ثانیه 
است و p مقدار فشار بر حسب کیلوگرم بر مترمربع و d نیز چگالی سیال بر 

حسب کیلوگرم بر مترمکعب می باشد.

شکل شماره 2

اختالف فشار میان فشار سیال در ورود به لوله با مقدار فشار در گلوگاه که 
کمترین سطح مقطع را دارد، عاملی است که با کالیبراسیون درست می تواند 

معرف دبی سیال در لوله باشد. 
در مقام مقایسه، ساخت و نصب لوله دوسرگشاد به مراتب گران تر و مشکل تر 
به صفحه  لوله دوسرگشاد نسبت  تنها مزیت  و  از صفحه سوراخ دار است 
سوراخ دار آنست که با استفاده از صفحه سوراخ دار، یک افت فشار جزیی ماندگار 
به علت تغییر مقطع ناگهانی و حرکات گردابی در مسیر سیال دیده می شود که 

این عیب در استفاده از لوله دوسرگشاد وجود ندارد. 

3-1( استفاده از سرلوله یا flow nozzle: سر لوله به صورت لوله ای است 
شبیه قسمت تنگ شونده از لوله دوسرگشاد که درون لوله انتقال به ترتیبی که 
در شکل دیده می شود، قرار می گیرد. عملکرد و طرز استفاده از آن، کاماًل شبیه 
دونوع قبلی است، با این تفاوت که فقط از طرف دهانه خروجی که سیال مواجه 
با تغییر مقطع ناگهانی و ایجاد حرکت های ناخواسته گردابی می شود، با افت 
فشار ماندگاری کمتر از صفحه سوراخ دار مواجه است، ولی هزینه ساخت و 

نصب آن کمتر از لوله دوسرگشاد است.

               
 

       

                                  شکل شماره 3

 دبی سنج هایی که بر اثر ایجاد اختالف فشار در مسیر کار می کنند، 

جریان  مقدار  اندازه گیری  وسایل  نوع  رایج ترین  و  ساده ترین 

سیاالت در مجاری صنعتی می باشند.

از یک   ،)pitot tubes( پیتو  لوله های  به  دبی سنج های معروف 

آب بندی شده است،  و  وارد  انتقال  لوله  داخل  به  که  لوله  جفت 

تشکیل می شوند.

V=)2gp÷d()1/2(
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۵-1( سپر اندازه گیر )target meter(: این دستگاه، همانطور که در شکل 
شماره ۵ دیده می شود، از یک صفحه سپری شکل عمود بر جهت جریان سیال 
و اهرمی که از باال به یک نیروسنج مرتبط شده، تشکیل می شود و جریان و 
سرعت سیال نیرویی را به صفحه سپر وارد می کند که می تواند معرف سرعت 
سیال در گذر از لوله انتقال باشد و با تنظیم و کالیبراسیون آن می توان مقدار 

دبی سیال را اندازه گرفت.

                                   شکل شماره ۵
برای  موثر  قطعه   :)elbow tap meter( اندازه گیر  زانویی   )1-6
اندازه گیری دبی سیال، استفاده از یک زانوی ۴۵ درجه در مسیر است. در 
این مورد اختالف فشاری که میان نقاط بیرون از زانویی و داخل زانویی دیده 
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می شود، می تواند با تقریب معرف مقدار دبی سیال از مدار باشد. بدیهی است که 
نتایج حاصل از این روش اندازه گیری ساده، تا اندازه ای تقریبی است.

۷-1( روتامتر)rotametre(: این دستگاه، از لوله  شفاف و مدرج مخروطی 
با وزن  با زاویه کوچک در رأس مخروط ساخته شده و شناوری  شیشه ای 
مخصوص ظاهری بیش از سیال در داخل لوله مخروطی قرار گرفته  است. 
وقتی که سیال جریان نداشته  باشد، شناور در پایین ترین نقطه متوقف می شود، 
به طوری که مجرایی برای گذر باقی نماند و هر اندازه دبی بیشتر شود، شناور 
برای آنکه گذر سیال را ممکن سازد، در نقاط باالتر متناسب با دبی شناور در 

سیال باقی می ماند.

                                شکل شماره 6                             ادامه دارد



| توسعه تاسیسات و تجهیزات | شماره 48 | پاییز 1395 فنی30

امواجگرانشیحقیقتدارند

98 سال پیش، آلبرت اینشتین در نظریه نسبیت عام خود، به امواج گرانشی 
اشاره  کرد، یعنی موج  هایی که در بُعد فضا- زمان حرکت می  کنند و حاال پس از 
یک قرن، دانشمندان موفق شدند که وجود چنین موجی را در دنیای پیرامون 
تأییدکنند. به جرات می  توان گفت که این اتفاق، یکی از بزرگ  ترین یافته  های 

چندین دهه اخیر در دنیای علم و دانش است.
رصدخانه LIGO و دانشمندانی که روی این پروژه کار می  کردند، مسوولیت 
اکتشاف این امواج را به عهده دارند. رصدخانه LIGO، دو ساختار L مانند دارد 
که در واشنگتن و لوییزیانا واقع شده  اند و به وسیله سنسورهای آن، دانشمندان 
دو  که  می  شوند  ایجاد  زمانی  موج  ها  این  نمایند.  رصد  را  امواج  توانسته  اند 
سیاهچاله، دو ستاره نوترونی، یا یک ستاره نوترونی و یک سیاهچاله، با یکدیگر 
برخوردکنند. در این حالت، آن  ها سبب خمیدگی در بُعد فضا- زمان شده و آن را 
به فضای پیرامون خود منتقل می  سازند. این چنین است که انسان  ها در زمین 

هم تأثیر آن را حس خواهندکرد.

محسن وفانژاد

نظریه اینشتین پس از یک قرن باالخره تأیید شد

لحظه برخورد دو سیاهچاله

نظریه نسبیت عام، دو مسأله کاماًل متفاوت را با یکدیگر ترکیب می  کند تا 
شیوه کارکرد دنیا را توصیف نماید. نسبیت اینشتین نشان  داد که چگونه جرم 
و انرژی با یکدیگر در ارتباط هستند و از سوی دیگر، قانون جاذبه نیوتن هم 

توضیح می  دهد که چگونه اشیاء در دنیا به یکدیگر متصل باقی  مانده  اند.
پس از اینکه اینشتین نظریه نسبیت عام را مطرح  کرد، فرض را بر این 
گذاشت که امواج گرانشی، زمانی ایجاد می  شوند که دو جسم بزرگ با یکدیگر 
برخوردکنند، حاال این مسأله رسماً تأیید شده  است. این امر نشان می  دهد که 

حق با اینشتین بود، اما یک قرن طول کشید تا حرف او به اثبات رسد.
با این حال، دانشمندان دست از بررسی و تحقیق در رابطه با امواج گرانشی 

بزرگ ترین  از  یکی  گرانشی،  امواج  وجود  تأیید  تردید،  بدون 

یافته های چندین دهه اخیر در دنیای علم و دانش است.
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LIGO رصدخانه

نخواهندکشید. آنها هنوز نمی  دانند که نظریه کوانتوم را چگونه با نظریه نسبیت 
تطبیق دهند. پس هنوز هم این احتمال وجوددارد که بخش  هایی از نظریه 

اینشتین مورد تأیید قرار نگیرد. 
صفحه  یک  همانند  را  فضا-زمان  است  الزم  مطلب  روشن  شدن  برای 
کشیده  شده و محکم درنظربگیرید، مثل صفحه االستیکی ترامپولین. وقتی که 
شیئ بزرگی، مثل یک ستاره یا سیاهچاله روی آن قراربگیرد، صفحه فضا- زمان 

دچار کشیدگی می  شود و ما این کشیدگی را به شکل جاذبه حس می کنیم.
کیتی مک، اخترفیزیکدان آمریکایی که البته با رصدخانه LIGO همکاری 
نداشته، در مصاحبه  ای در این مورد می  گوید: فضا- زمان مثل یک چیز نرم و قابل 
انعطاف است که می  تواند کشیده یا فشرده  شود و در همین حال، امواج از آن عبور 
می  کنند. بنابراین، هر آنچه که در این دنیا رخ می  دهد، از تابش نور تا جا به جایی یک 

جسم، درون فضا- زمان رخ می  دهد، روی آن اثر می  گذارد و از آن اثر می  پذیرد.

فضا- زمان پیرامون هر جسمی، ممکن است تحت تأثیر دیگر اشیای فضایی 
پیرامونش دچار تغییر شود. همانطور که خورشید، چرخش سیارات و فاصله  شان 
نیروی جاذبه  اش کنترل می  کند، در مورد برخورد سیاهچاله  ها و  را توسط 

ستاره  های نوترونی نیز همین مسأله صادق است.
نیز  موج  ها  شدت  می  شوند،  نزدیک  تر  یکدیگر  به  جسم  دو  که  مادامی 
افزایش  یافته و وقتی که هر دو با هم ترکیب می  شوند، موجی با فرکانس باال 
ایجاد می  شود. برخی از دانشمندان حتی توانسته  اند که این موج  ها را به صدا هم 

تبدیل کنند تا قابل  فهم  تر شوند.
اگرچه این امواج سهمگین در سرتاسر دنیا پخش شده  اند، اما انسان  ها با 
حساس  ترین ابزارها فقط می  توانند آنها را احساس کنند. در سال 19۷9، برای 
اولین  بار تحقیقاتی در این ارتباط منتشرشد که به اثبات کلی نرسیدند. الزم به 
ذکر است که ابزارها در آن دوران به اندازه کافی دقت نداشتند. در سال 2۰1۴ 
بار دیگر دانشمندان تصور کردند که موفق به پیداکردن امواج گرانشی شده  اند، 
لیکن گزارش  های پس از آن، غلط  بودن ماجرا را تأیید نمودند، اما حاال پس از 

جستجوهای فراوان، گویا نتایج به  دست  آمده از LIGO کاماًل غیر قابل انکارند.
رصدخانه LIGO رصدخانه بسیار بزرگی است که دو بازوی چهارکیلومتری 
و L مانند دارد. لیزرهای قدرتمندی هم در طول این چهارکیلومتر جریان دارند و 
امواج گرانشی را ثبت می  کنند. وقتی که نور لیزر از یک سر بازو، به انتهای دیگر 
می  رسد، یک آینه آن را به تقاطع L بازمی  گرداند. از آنجایی که هر دو نیمه، با 
یکدیگر مساوی  اند و نور لیزرها هم با سرعت نور درون آن  ها حرکت می  کند، لذا 
ذرات همزمان به نقطه تقاطع رسیده و باز می  گردند. بنابراین، اگر در هر لحظه، 

موج گرانشی از میان آنها گذر کند، تساوی بر هم  خورده و نورها همزمان به 
نقطه تقاطع نمی  رسند. بدین ترتیب، می  توان به میزان و شدت امواج نیز پی  برد. 
اگر یک موج گرانشی بسیار اندک باشد، در حد یک  هزارم قطر پروتون، و تغییر 
در بازوها ایجادکند، دو نور هیچگاه همزمان با یکدیگر برخورد نخواهند داشت.

دانشمندان برای بررسی وضعیت امواج، حتماً به دو بازو در رصدخانه نیازمندند 
  LIGO تا تأثیر یکی بر دیگری را متوجه   شوند. شایان ذکر است که رصدخانه
به این علت دقت باالیی دارد که با سرعت نور کار می  کند و هیچ چیز بهتر از 

سرعت نور برای سنجش امواج گرانشی نیست.
این دو بازو در سال 1999 ساخته  شدند و از سال  های 2۰۰2 تا 2۰1۰ کار خود 
را آغاز کردند. سپس برای مدتی دستگاه  ها خاموش  شدند و تا سه  برابر قوی  تر 
و حساس  تر از قبل ارتقایافتند. دست آخر، در 11 فوریه سال 2۰16، دانشمندان 
با قطعیت تمام توانستند وجود امواج گرانشی را اثبات  کنند و بخشی از نظریه 

نسبیت عام اینشتین را تأیید نمایند.
http://digiato.com/article/11/02/2016 :مأخذ

رصدخانه LIGO  به این علت دقت باالیی دارد که با سرعت نور 

کار می کند و هیچ چیز بهتر از سرعت نور برای سنجش امواج 

گرانشی نیست.
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ارزشدرستکاریواعتماد
بخش هایی  از کتاب خرد جمع، یا خرد نخبگان؟

نوشته جیمز ساروویکی

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

اشاره
در بخش اول این مقاله، بحث را با تجربه تاریخی "کواکرها" در انگلستان قرن هجدهم و نوزدهم شروع کردیم و به این نتیجه رسیدیم که برخورداری از راستی و 
درستکاری در انجام معامالت، عامل عمده ای در پیشرفت و موفقیت است. سپس به شرح نظریات و تجربیات مشابهی پرداختیم حاکی از اینکه اصل درستکاری و اعتماد، 

تنها یک اصل یا یک رویکرد اخالقی و دلخواه نیست، بلکه یک ضرورت در مناسبات تجاری است.
 اینک توجه شما را به ادامه این بحث کاربردی جالب توجه جلب می کنیم، مخصوصاً در شرایطی که با اتخاذ رویکرد اقتصاد مقاومتی در شرایط پساتحریم، دور تازه ای 

از تجارب اقتصادی و تجاری را در دنیای کنونی آغاز خواهیم  کرد.

عمومی

به کوشش محمدمهدی تابع قانون



33توسعه تاسیسات و تجهیزات | شماره 48 | پاییز 1395 |    عمومی

نقش نظام قضایی کارآمد در ایجاد اعتماد
بدیهی است که این احساس اعتماد در نظام های 
یک  حضور  و  وجود  بدون  جدید،  سرمایه داری 
سیستم قضایي قوی و کارآمد نمی توانست شکل 
بگیرد. گرچه مصرف کنندگان در شرایط کنونی، 
تولیدکننده  شرکت های  تقلب،  دلیل  به  کمتر 
پیگیرد  مورد  را  خدمات  و  کاالها  توزیع کننده  یا 
قانونی قرار می دهند، اما موسسات مزبور می دانند 
این  واقعیت  دارد.  احتمال وجود  این  که همیشه 
است که یک قانون خوب و کارآمد، قانونی است 
که جنبه بازدارندگی داشته  باشد و اجازه  ندهد که 
اقتصادی، سر  قراردادهای بسته شده بین فعاالن 
از محاکم قضایی درآورند. در جوامعی که اعتماد 
متقابل باالیي وجود دارد، افراد کمتر در این اندیشه 
هستند که دایم مواظب باشند تا به نحوی مغبون 
نشوند. لذا در این جوامع، قراردادهای پیچیده با ذکر 
تنظیم  همچنین  ندارند.  چندانی  کاربرد  جزییات 
قراردادهای مکتوب نیز کمتر ضرورت پیدا می کند 
و اگر اینگونه قراردادها هم به دلیلی نوشته  شوند، 
پیش بیني تمام احتماالت در آنها ضروری نخواهد 
بود، چون در بسیاری از موارد اگر مشکلی در خرید 
به فروشنده کاال زنگ می زنید  بیاید،  شما پیش  
و مسأله را با مذاکره حل می کنید. بنابراین، الزم 
نیست که قراردادهای پیچیده داشته  باشید، البته 
مشروط بر اینکه هدف طرفین، ادامه معامله و کار 

با یکدیگر باشد و نه سوءاستفاده و کالهبرداری. 
شاید این مسأله به نظر بعضی از خوانندگان کمی 
تناقض آمیز و گیج کننده باشد. برای رفع این ابهام، 
الزم به توضیح است که اقتصاد بازار علی القاعده 
قرار  توجه  مورد  را  نفع طلبي  و  است  خودمحور 
دلیل،  به همین  را.  اعتماد  و  انصاف  نه  می دهد، 
ممکن است که به مردم اصل درستکاری و اعتماد 
را آموزش ندهد، اما در عین حال، شرایطی را فراهم 
می آورد که مردم می توانند در آن شرایط به یکدیگر 

اعتماد کنند.

آفات اعتماد!
فوایدی که از وجود اعتماد عمومی و همکاری 
اما  گفتگوست،  غیرقابل  می شود،  جامعه  نصیب 

همین امر باعث می گردد که مسایلی نیز در کنار 
در  مخربی  آثار  بعضاً  که  گیرند  شکل   فواید  آن 

جامعه دارند. 
اگر اعتماد یکی از بهترین ثمرات  اقتصاد آزاد 
باشد، فساد قطعاً مخرب ترین نتیجه آن است. به 
همین علت، سیستم اقتصاد بازار، طی قرون گذشته، 
ساختارها و مؤسساتی را پدیدآورده و به توسعه آنها 
همت گماشته تا همانند دیده بان هایی قوی و صادق، 
بر رفتار افراد و شرکت ها نظارت داشته  باشند و از 
نمایند.  جلوگیری   انحراف  و  فساد  توسعۀ  و  بروز 
معمواًل نهادهای تخصصی حسابرسی و حسابداران 
خبره، مؤسسات اعتبارسنجی و آژانس های رتبه بندی 
شرکت ها، این نقش را برعهده  دارند. اساس تفکر هم 
همان بوده است که پیشتر گفته  شد، یعنی صداقت و 
درستکاری که وجودش موجب اطمینان خاطر است 
و باعث  می شود که کسب و کار توسعه  یابد و سود 

بیشتری عاید گردد. 
خودجوش  سازمان های  هم  بیستم  قرن  در 
و  مصرف کننده  منافع  حفظ  برای  بسیاری 
سرمایه گذاران جزء پدید آمدند که در اغلب اوقات 
به نحو قابل قبولی ایفای نقش می کردند، اما زمانی 
که سر نخ از دست این سازمان ها به در می رفت، 
وقایع تأسف باری رخ می داد که نمونه هایی از آنرا 
بازارهای  فروپاشی  و  بحران ها  وقوع  جریان  در 
مختلف در گوشه و کنار جهان شاهد بوده ایم. به 
عنوان نمونه، حباب بازار سهام در دهه 199۰ و 
بخصوص سال های آخرین آن، زمینه مساعدی 
آن  تأثیر  اولین  فراهم  آورد.  فساد  بروز  برای  را 
هم از بین بردن »سایۀ آینده« در ارتباط با تعداد 
بسیاری از مدیران شرکت های بزرگ بود. در آن 
بودند  دریافته   بزرگ  شرکت های  مدیران  ماجرا، 
افزایش قیمت های سهام، غیرواقعی است و  که 

می دانستند که آینده ای وجود ندارد که به خاطر آن 
رفتاری صادقانه از خود بروز دهند. 

کلی،  طور  به  که  داشت  توجه   باید  ضمناً 
سرمایه داري زمانی به بهترین وجه عمل می کند 
که مردم در مناسبات اقتصادی خودشان دریابند 
که به نفع آنان خواهد بود که سود آنی را فدای 
مدیران  مورد  در  اما  کنند.  آتی  درازمدت  منافع 
حضورداشتند،  ماجرا  آن  در  که  شرکت هایی 
سودهای آنی ناشی از تقلبات آنقدر عظیم بودند 
که جایی برای تأمل و تفکر نسبت به آینده باقی 
نمی گذاشتند! بنابراین، سرمایه گذاران باید خودشان 
متوجه می بودند که زمانه تغییرکرده و درآمدهای 
مدیران آنقدر افزایش یافته که آینده برایشان مهم 
نیست و اندک توجهی به آن ندارند، اما دریغ که 
سرمایه گذاران توجهی به این امر نکردند و آنقدر 
همه آلوده  شدند که دیگر کسی به اینگونه مسایل 

حاشیه ای حتی برای لحظه ای نیز فکر نمی کرد. 
     

پیامدهای عدم همکاری
همان قدر که همکاری عناصر- با ظرفیت های 
هوشی کم و زیاد- در حل یک مسأله، نتیجه ای 
هوشمندانه را به بار می آورد، عدم همکاری باعث 
می شود که حتی عناصر باهوش نیز به طور جمعی 

کم خرد و کم هوش عمل نمایند.
زمانی که »جان ماتیوسن« در سال 1986 بانک 
گاردین را در جزایر »کیمن« تأسیس کرد، تجربه ای 
در کار بانکداری نداشت. او تنها دانش مقدماتی 
از چگونگی عملکرد بانک را فراگرفته  بود، اما به 
نحو عجیبی قادر بود آینده را ببیند. او دریافته  بود 
که آمریکایی های بسیار ثروتمندی وجود دارند که 
آرزویشان پنهان کردن پول خود از دید اداره مالیات 
آن ها  همه  که  کرد  کاری   هم  ماتیوسن  است. 
مدیونش شدند، چون به آن ها آموخت که چگونه 
شرکتی را در جزیره کیمن تأسیس  کنند و پول های 

یک قانون خوب و کارآمد، قانونی است 

که جنبه بازدارندگی داشته باشد و اجازه  

بین  بسته شده  قراردادهای  که  ندهد 

فعاالن اقتصادی، سر از محاکم قضایی 

درآورند.

ثمرات   بهترین  از  یکی  اعتماد  اگر 

قطعاً  فساد  باشد،  آزاد  اقتصاد 

مخرب ترین نتیجه آن است.
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خودشان را به حساب آن شرکت بگذارند. ضمنًا 
به آنان تضمین داد که ادارۀ مالیات را در جریان 
هیچیک از عملیات بانکی آنان نخواهد گذاشت! 
اختیار  در  را  هوشمندی  کارت های  همچنین  او 
مشتریان خود گذاشت که آنان را قادر می کرد تا 
خودشان  حساب  از  بتوانند  آمریکا  کجای  هر  از 
در جزیره کیمن برداشت  کنند. او برای بازکردن 
این حساب، از هر نفر 8۰۰۰ دالر دریافت می کرد 
و برای هر دفعه استفاده از کارت هم 1۰۰ دالر 

کارمزد  می گرفت.
رونق   تدریج  به  ماتیوسن  کار  ترتیب،  این  به 
گرفت و 2۰۰۰ مشتری پیداکرد. اما در سال 199۵ 
با یک مأمور دولتی در جزیره  به خاطر اختالف 
در  به سن آنتونیو  و  ترک گفت  را  کیمن، جزیره 
تگزاس نقل مکان نمود. وی چند ماه بعد به جرم 
پولشویي دستگیر شد. او که در آن تاریخ عمری 
را پشت سرگذاشته  بود و نمی خواست چند سال 
زندان  میله های  پشت  در  را  عمرش  باقی مانده 
بگذراند، به مسووالن قضایی پیشنهاد داد که اگر 
او را از رفتن به زندان معاف  نمایند، او در عوض 
تمام اسرار بانکي مشتریانش را در اختیار آنان قرار 
می دهد. مقامات قضایی هم با پیشنهاد او موافقت  
کردند و بدین ترتیب، او اطالعات مشتریان را در 
اختیار دادگستري گذاشت و از زندان نجات  یافت. 

که  فاش کرد  خود  اعترافات  در  بعداً  ماتیوسن 
مثل  بودند  کسانی  وی  مشتریان  از  بسیاری 

حرفه ای  افراد  و  اقتصادی  فعاالن  بازرگانان، 
از  خوشنام مثل وکال، حسابداران و پزشکان که 
راه های کاماًل مشروع کسب درآمد کرده  بودند، اما 
برای فرار از مالیات، پول های خودشان را از آمریکا 
پرداخت  از  گریز  یعنی  امر،  این  خارج مي کردند. 
بادکنکي  و  بی سابقه  اوج گیری  با  مالیات، سپس 
اقتصاد آمریکا در دهۀ 199۰ شدت بیشتری گرفت 
و کار به جایی رسید که مجلۀ فوربز در سال 2۰۰1 
به طعنه از مردم آمریکا پرسید: »آیا شما هم یک 
احمقید؟« منظورش هم این بود که با وجود این 
وضعیت، آیا شما هم یک احمقید که دارید هنوز 

مالیات می دهید؟  
مثال  یک  مالیات،  پرداخت  که  نیست  تردید 
است،  اجتماع  در  از همکاری گسترده  کالسیک 
چون با پرداخت مالیات، نه تنها اطفال خود شما، 
بلکه اطفال دیگران نیز می توانند تحصیل  کنند و 
جامعه ای را بسازند که شما نیز نهایتاً از مواهب آن 
بهره مند می شوید. همچنین ارتشی شکل می گیرد 

که از شما در مقابل خطرات حمایت می کند، جاده 
و بزرگراه ساخته می شود، پلیس و آتش نشانی به 
خدمت شما درمی آیند و تحقیقات پایه ای در علم و 
تکنولوژی صورت می گیرد. از طرف دیگر، اگر شما 
مالیات پرداخت نکنید، باز هم از مواهب آن استفاده 
می کنید، مثاًل اگر یک سیستم دفاع موشکی ساخته  
شود، خانه شما هم مورد حفاظت قرار می گیرد، هر 
چند که شما مالیات پرداخت نکرده  باشید. به این 
ترتیب، با توجه به اصل رعایت نفع شخصی، شما 
انگیزه ای بسیار قوی خواهید داشت تا از پرداخت 
مالیات فرار کنید، چون استفاده از مواهب آن برای 
شما مجانی تمام خواهد شد. ولی اشکال اینجاست 
که اگر تعداد زیادی از مردم مانند شما فکر کنند، 
دیگر مالیاتی پرداخت نخواهد شد و مزایاي مترتب 
بر آن هم وجود نخواهند داشت تا کسی از آنها 
پرداخت  که  است  ترتیب  این  به  شود.  بهره مند 
مالیات، یک مسأله از جنس همکاری است که در 
جوامع بشري تحقق می یابد و عدم پرداخت آن که 
نوعی عدم همکاری است، تبعات بسیار جدی و 

خطرناکی برای کیان جامعه خواهد داشت. 
بنابراین، اگر از دید صرفاً اقتصادی به این قضیه 
بار  زیر  از  که  است  این  نگریسته  شود، عقالیی 
منافع مشترک  دید  از  اگر  اما  فرار کنیم،  مالیات 
دیگری  نتیجه  به  آنوقت  بنگریم،  آن  به  جامعه 
خواهیم  رسید. بدین لحاظ است که برای تحقق 
یک سیستم مالیاتی سالم، چیزی ورای وضع قوانین 

همان قدر که همکاری عناصر با ظرفیت-

 های هوشی کم و زیاد  در حل یک مسأله، 

نتیجه ای هوشمندانه را به بار می آورد، 

عدم همکاری باعث می شود که حتی 

جمعی  طور  به  نیز  باهوش  عناصر 

کم خرد و کم هوش عمل نمایند.
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مورد نیاز است و آن چیز هم شعور اجتماعی و درک 
عمومی و خواست داوطلبانه مردم برای مشارکت 
در این همکاری است، هر چند که با غرولند همراه 
باشد. مردم باید درک کنند که پرداخت مالیات به 
طور فردی متضمن زیان است، اما به طور جمعی 
ضامن منافع بی شمار است و این منافع هم محقق 
نخواهند شد مگر این که من و شما همکاری  کنیم 

و مالیات خودمان را درست بپردازیم.

شرط همکاری: مردم نمی خواهند احمق 
باشند

مردم در کشورهایی مانند آمریکا که نرخ پرداخت 
مالیات در آنها نسبتاً باالست، به شرطی حاضر به 
پرداخت مالیات می شوند که مطمئن باشند که تقریبًا 
همه مردم وظیفه خود را در این خصوص انجام 
اگر  می دهند و در عین حال، مطمئن  باشند که 
کسی از پرداخت مالیات بگریزد، به دست قانون 
گرفتار و مجازات خواهد شد. بدیهی است که اگر 
تعداد زیادی از اعضای جامعه در حال قانون شکنی 
باشند و پلیس یا نیروهای کنترل کننده نیز نسبت 
به موضوع بی تفاوت باشند، مردم احساس می کنند 
که زمان سوءاستفاده از موقعیت فرارسیده  است. 
این واقعیتی است غیرقابل انکار که مردم دوست 
 دارند کارهای صحیح و قانونی را انجام  دهند، اما 

نمی خواهند احمق باشند.
تحقیقات چندی که در این زمینه انجام  شده، 
حاکی از آن است که 2۵ درصد از مردم امریکا 
کسانی هستند که به نظر خودشان منطقی فکر 
مي کنند و براي حفظ منافع شخصی خودشان سعی 
 می کنند که حق جامعه را پایمال کنند. درصد کمی 
هم با آنکه می بینند عده ای در حال سواری گرفتن 
مجانی هستند، باز هم دست از کمک به جامعه 
کسانی  را  جامعه  بزرگ  اکثریت  اما  برنمی دارند، 

تشکیل می دهند که موافقان مشروط اند، یعنی بدواً 
موافق همکاری گسترده با جامعه خود هستند، ولی 
اگر احساس  کنند که از آنان سوءاستفاده می شود، 

دست از همکاری می کشند.
مطلب دیگری که مردم را تشویق به همکاری 
جمعی، از قبیل پرداخت مالیات می کند و یا حداقل 
آنان را کمتر زجر می دهد، این است که به دولت 
اعتماد کنند و حس  کنند مالیات هایی که پرداخت  

کرده اند، در جهت صحیح خرج می شود. 
سومین مطلب همانگونه که پیشتر هم اشاره  
شد، احساس اطمینان نسبت به وجود سیستمی 
است برای تنبیه و مجازات خاطیان. این احساس 
که زرنگ ترها مثاًل از زیر بار پرداخت مالیات فرار 
می شوند،  بهره مند  آن  مزایای  از  ولی  می کنند، 

شدیداً مردم را رنج می دهد. 
نکته جالب در این رابطه آن است که تنها تعداد 
بازدارندگی  نیست که جنبه  به دام افتاده  متخلفان 
دارد و باعث ایجاد دلهره در مردم و جلوگیری از 
ابزارهای  از  استفاده  با  باید  بلکه  تخلف می شود، 
تبلیغاتی و اطالع رسانی، به نحوی عمل  کرد که 
مردم متقاعد شوند که دست زدن به اینگونه اعمال 
خالف، حاصلي جز گرفتاري برای آنان ندارد. آنان 
باید قبول کنند که سیستم به گونه ای کارآمد و مؤثر 
به  را  و خاطیان  داد  انجام خواهد  را  کار خودش 

سزای اعمالشان خواهد رساند.
متقاعدکردن مردم نسبت به پرداخت مالیات نیز 
حل یک مسأله جمعی از طریق همکاری است، 

آنهم بدین منظور که هرکس سهم عادالنۀ خودش 
را از بابت هزینه های عمومی زندگی جمعی پرداخت  
کند، اما سوال این  است که چگونه می توان مردم 

را متقاعد کرد؟

چگونه می توان مردم را متقاعدکرد؟
ساختار  به  زیادی  مقدار  به  سوال  این  پاسخ 
فرهنگی جوامع مربوط می شود و چون این ساختار 
و  پاسخ ها  لذا  است،  گوناگون  در جوامع مختلف 
راه حل ها هم گوناگون خواهند بود، ولی آنچه در این 
میان مشترک است و بیش از متغیرهای دیگر نیز 
باید مورد توجه قرارگیرد، این است که تنها با وضع 
قوانین و مقررات خشک و جدی، نمی توان جامعه را 
به همکاری، مثاًل در زمینه پرداخت مالیات واداشت. 
این نحوه تفکر البته در طول سالیان متمادی که 
مردم اثرات پرداخت مالیات را تجربه  نموده اند و 
از ثمرات آن بهره مند شده اند، پدید آمده  است و 
این یقین همگانی به تدریج حاصل شده  است که 
کرده اند،  استقبال   امر  این  از  بیشتر  مردم  هرقدر 
نتایج بهتری را دریافت  نموده اند و همین امر باعث  
شده  است که دوباره مردم بیشتری به گروه قبلی 
بپیوندند. نهایت این که یک درک عمومی از مزایای 
ناشی از همکاری گروهی، باعث می شود که مردم 
به عنوان مثال، مالیات بپردازند، فعاالنه در رأی-

گیری ها شرکت کنند، به موسسات خیریه کمک 
 نمایند و یا به خدمتگزاران رستوران ها انعام بدهند.
                        ادامه دارد

پرداخت مالیات، یک مسأله از جنس 

آن  پرداخت  عدم  و  است  همکاری 

که نوعی عدم همکاری است، تبعات 

کیان  برای  خطرناکی  و  جدی  بسیار 

جامعه خواهد داشت.
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قانونچک
بخش دوم 

فاطمه صیادی- مشاور بانکی سندیکا

اشاره
در بخش اول این مقاله، پس از ذکر کلیاتی درباره ویژگی های چک و مقررات حاکم بر آن، به شرح انواع چک پرداختیم. اینک به ادامه بحث درباره مفاد قانون چک و 

دیگر مقررات مربوطه می  پردازیم. 

مقررات ناظر بر صدور چک
1( هرکس با علم به بسته  بودن حساب بانکی خود، 
مبادرت به صدور چک نماید، عمل وی در حکم صدور 
چک بالمحل خواهد بود و به حداکثر مجازات ماده ۷ 
)دوسال حبس( محکوم می شود. این مجازات غیرقابل 

تعلیق است. 
2( جرایم مذکور در این قانون، بدون شکایت دارنده 

چک قابل تعقیب نیستند. 
3( در صورتی که دارنده چک تا شش  ماه از تاریخ 
صدور، برای وصول وجه آن به بانک مراجعه   نکرد، یا 
ظرف شش  ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت 
شکایت نکرد، دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت. 
۴( اگر بعد از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت   کند، 

یا محکوم  علیه موجبات پرداخت وجه چک را فراهم   
کند، اجرای حکم متوقف می شود. 

به پرداخت مبلغی معادل  ۵( محکوم  علیه ملزم 
یک  سوم جزای نقدی مقرر در حکم به نفع دولت 

خواهد بود.
مقام  قائم  یا  ذی نفع  یا  چک  صادرکننده   )6
قانونی آنها، می تواند با تصریح به اینکه چک بر اثر 

کالهبرداری یا خیانت در امانت یا جرایم دیگر تحصیل 
شده، به بانک به طور کتبی دستور عدم پرداخت بدهد 
و اگر دارنده چک آن را به بانک ارایه   کرد، گواهی عدم 

پرداخت را به دارنده با ذکر علت تسلیم می کنند.
۷( دستوردهنده مکلف است پس از اعالم به بانک، 
شکایت خود را به مرجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف 
مدت یک   هفته گواهی شکایت خود را به بانک تسلیم   
کند. پس از انقضای یک هفته، بانک از محل موجودی 

به تقاضای دارنده وجه چک را پرداخت می کند.
8( دارنده چک نیز می تواند علیه کسی که دستور عدم 
پرداخت داده، شکایت  کند و هرگاه خالف ادعایی که 
موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد، دستوردهنده عالوه 

بر مجازات ماده ۷ کلیه خسارات را باید به ذینفع بپردازد. 

و  تضمین   شده  چک های  پرداخت 

نمود،  متوقف    نمی توان  را  مسافرتی 

مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن 

ادعای جعل   نماید.
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تبصره 1( ذینفع در مورد این ماده کسی است 
که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده، یا 
چک به او واگذار گردیده   باشد، یا چک در وجه 

حامل به او واگذار گردیده   است. 
تبصره 2( در موردی که دستور عدم پرداخت 
مکلف  بانک  می شود،  صادر  ماده  این  مطابق 
است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع 
حساب  در  دستوردهنده،  انصراف  یا  رسیدگی 

مسدودی نگهداری   نماید.
در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود، 
آخرین نشانی متهم در بانک، اقامتگاه قانونی او 
نشانی  به  ابالغی  هرگونه  و  می شود  محسوب   
مزبور به عمل می آید. هرگاه متهم حسب مورد به 
نشانی بانکی یا نشانی تعیین شده شناخته   نشود، یا 
چنین محلی وجود نداشته   باشد، گواهی مامور به 
منزله ابالغ اوراق تلقی می شود و رسیدگی بدون 

لزوم به احضار وی توسط مطبوعات، ادامه   خواهد 
یافت.

9( پرداخت چک های تضمین  شده و مسافرتی را 
نمی توان متوقف   نمود، مگر آنکه بانک صادرکننده 

نسبت به آن ادعای جعل   نماید.
1۰( رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی حقوقی و 
جزایی چک- چه در دادگاه و چه در دادسرا- فوری و 

خارج از نوبت خواهد بود. 
11(وجود چک در دست صادرکننده، دلیل پرداخت 
وجه چک و انصراف از شکایت شاکی است، مگر اینکه 

خالف آن ثابت   شود.
 نکته: طبق قانون قبلی، برای اینکه صادرکننده 
بازداشت  بین صدور حکم و رسیدگی  فاصله  در 
نشود، تنها قرار تامینی که دادگاه می توانست از او 
اخذ کند، وجه  الضمان نقدی یا ضمانت  نامه بانکی 
معتبر معادل مبلغ چک بود، اما طبق قانون جدید، 
دادگاه می تواند یکی از قرارهای تامین کفالت یا 

دعاوی  و  شکایات  کلیه  به  رسیدگی 

حقوقی و جزایی چک -چه در دادگاه و 

چه در دادسرا- فوری و خارج از نوبت 

خواهد بود.

در  که چک  است  دارنده چک، کسی 

وجه او صادر یا پشت نویسی شده و یا 

حامل چک باشد.

وثیقه- اعم از وجه نقد یا ضمانت  نامه بانکی یا مال 
منقول یا غیرمنقول  را اخذ کند.

در صورتي که چک به وکالت یا نمایندگي از طرف 
صاحب حساب- اعم از شخص حقیقي یا حقوقي- 
صادر شده   باشد، صادرکننده چک و صاحب حساب، 
متضامناً مسوول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و 
حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هردو صادر 
مي  شود. به عالوه، امضاکننده چک طبق مقررات 
داشت، مگر  قانون مسوولیت کیفري خواهد  این 
این که ثابت نماید که عدم پرداخت، مستند به عمل 
صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدي او است، که 
در این صورت، کسي که موجب عدم پرداخت شده، 

از نظر کیفري مسوول خواهد  بود.
که  است  چکی  جزا(  )تجارت،  بی  محل  چک 
بانک  نزد  را  اعتبار الزم  یا  پول  آن  صادرکننده 
از  اگر صادرکننده چک پس  باشد.  نداشته  خود 
بردارد،  از حساب  را  آن  تاریخ صدور چک وجه 
یا کمتر از مبلغ چک محل داشته   باشد، باز هم 
آن چک بی  محل به  شمار می رود. کشیدن چک 
)به  غش  جرم  عناصر  دارای  چنانچه  بی  محل، 
منظور کالهبرداری( باشد، از نظر اسالمی جرم 

است.
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نکاتی چند درمورد مجازات صدور چک 
بی  محل 

* اگر مبلغ چک کمتر از یک  میلیون   تومان )1۰ 
میلیون  ریال( باشد، مجازات حبس حداکثر شش   ماه 

خواهد بود. 
* اگر مبلغ از یک تا پنج  میلیون   تومان باشد، حبس 

شش   ماه تا یکسال خواهد بود.
* اگر مبلغ بیش از پنج  میلیون   تومان باشد، مجازات 
داشتن  از  ممنوعیت  و  حبس  دوسال  تا  یک  سال 

دسته  چک به مدت دو سال خواهد بود. 
* در صورتی که صادرکننده چک اقدام به صدور 
چک های بالمحل نموده   باشد، مجموع مبالغ مندرج 

در چک ها مالک خواهد بود.
* دارنده چک، کسی است که چک در وجه او صادر 
یا پشت نویسی شده و یا حامل چک باشد. ضمناً منظور 
از دارنده چک، کسی است که برای اولین بار چک را به 

حساب برده )و به نامش برگشت می خورد(. 
* کسی که چک پس از برگشت به او منتقل 
می شود، حق شکایت کیفری ندارد، مگر اینکه انتقال 

قهری باشد ) یعنی به ارث رسیده باشد(. 

* اگر دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخصی 
دیگر به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق 
شکایت کیفری او در صورت بی محل   بودن چک 
محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح 
نمایندگی در ظهر چک قید کند. در این صورت، 
گواهی عدم پرداخت به نام او صادر می شود و حق 

شکایت کیفری دارد. 
* هرگاه بعد از شکایت کیفری، شاکی، چک را به 
دیگری انتقال  دهد، یا حقوق خود را نسبت به چک به 
هر نحو دیگری واگذار نماید، تعقیب کیفری متوقف 

می شود. 
شاکی  قطعی،  حکم  صدور  از  قبل  هرگاه   *
گذشت  کند، یا متهم وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را 
نقداً به دارنده آن پرداخت   کند، یا موجبات پرداخت وجه 
چک و خسارت مذکور را فراهم   کند، یا وجه آن را در 
صندوق دادگستری یا اجرای ثبت تودیع   نماید، مرجع 

رسیدگی قرار توقف تعقیب صادر می کند. 
* در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ 
شکایت کیفری وجه چک را نقداً به دارنده آن پرداخت 
  کند، یا با موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت 

آن بدهد، یا موجبات پرداخت آن را فراهم   کند، قابل 
تعقیب نیست.

* هرگاه پس از صدور حکم قطعي شاکي گذشت   
کند و یا این که محکوم  علیه به ترتیب فوق موجبات 
پرداخت وجه چک و خسارات تاخیر تادیه و سایر 
اجراي  نماید،  فراهم    را  حکم  در  مندرج  خسارات 
حکم موقوف مي  شود و محکوم  علیه فقط ملزم به 
پرداخت مبلغي معادل یک سوم جزاي نقدي مقرر در 
حکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت 

وصول  خواهد شد.
تبصره: میزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبناي 
قانون الحاق یک تبصره به ماده )2( قانون اصالح 
ـ مصوب 13۷6/3/1۰  موادي از قانون صدور چک 

ـ خواهد بود. مجمع تشخیص مصلحت نظام 
* این مجازات ها شامل مواردی که ثابت شود چک 
یا چک ها بابت معامالت نامشروع یا ربوی صادرشده، 

نمی باشد. 
* چک های صادره در ایران عهده بانک های واقع 

در خارج از کشور نیز مشمول این ماده   اند. 
                         ادامه دارد

صادراتمهندسانبیکاربهعراقوافغانستانبهدلیلرکودبازارمسکن
اینکه در  بیان  با  رییس سازمان نظام مهندسی 
دوره رکود مسکن، میزان اشتغال مهندسان کاهش 
پیدا کرده، گفت: در حال حاضر، در کشورهای عراق 
و افغانستان نیاز شدیدی به ارایه خدمات مهندسی 
وجود دارد و با ورود مهندسان به این بازارها، می توان 

اشتغالزایی و ارزآوری را افزایش داد.
خبری  نشست  اولین  در  بی طرف  حبیب اهلل 
هیأت مدیره جدید سازمان نظام مهندسی با بیان 
اینکه  نظارت بر حسن خدمات مهندسان و اجرای 
ساخت  وسازها توسط مدیران ذیصالح و افراد دارای 
صالحیت فنی، یکی از مهم ترین برنامه های ما در 
دوره مدیریت جدید سازمان نظام مهندسی است، 
گفت: هیأت مدیره جدید، چهار اصل مهم قانونگرایی، 
اخالق مداری، برنامه محوری و شایسته ساالری را برای 
مدیریت امور در پیش گرفته و در تصمیم گیری  ها به 

طور قطع به این اصول پایبند خواهیم بود.
بنا به گزارش جهان اقتصاد، رییس سازمان نظام 
مهندسی سپس با تأکید بر اینکه مداخله افراد فاقد 
صالحیت در امر ساخت  وساز غیرقانونی است، گفت: 
برنامه های جدی سازمان نظام مهندسی،  از  یکی 
کنترل مضاعف نقشه های طراحی شده و کنترل 
نقشه های متعلق به پروژه های باالی دوهزار مترمربع 
است. رییس سازمان نظام مهندسی در ادامه سخنان 
خود با بیان اینکه در بخش اجرا هم با چالش بسیار 
جدی دخالت افراد فاقد صالحیت مواجه هستیم، گفت: 
متأسفانه بیشتر ساخت و سازها امروز توسط افراد فاقد 

صالحیت انجام می شود.
رییس سازمان نظام مهندسی در پایان سخنان 
خود با تأکید بر ضرورت اصالح قوانین سازمان نظام 
مهندسی در مجلس دهم، گفت: در حال حاضر، ۴۰۰ 

هزار مهندس در هفت رشته مهندسی عضو سازمان 
نظام مهندسی هستند و در طول 2۰ ساله، یک و 
نیم میلیارد متر مربع مجوز ساخت داده شده است. 
بنابراین، برای ارتقای کیفیت ساخت  وسازها و ارتقای 
دانش مهندسی، اصالح قوانینی که مربوط به سه دهه 

گذشته می شود، الزم است.
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چشماندازجمعیتیایران؛۳۰یا۱۵۰میلیون؟
به مناسبت سرشماری نفوس و مسکن 95

ایران  جغرافیا،  و  ریاضی  کتاب  های  به حساب 
کشور پهناوری است، اما کافی است مساحت مفید، 
یا به اصطالح علمی تر سطح قابل زیست کشورمان 
را محاسبه کنیم تا دریابیم که وسعت حقیقی ایران 
چقدر است؟ برای چقدر جمعیت جا و منابع طبیعی 

دارد؟ 
ایران کشور پهناوری است، آن قدر که می توان چند 
کشور صنعتی مهم را در محدوده مرزهایش جا داد. کشور 
ما بیش از یک میلیون و 6۴8 هزارکیلومترمربع وسعت 

دارد و هجدهمین کشور پهناور دنیا است، بزرگ تر از 
بسیاری از ممالک مترقی در اروپا و شرق آسیا. به حساب 
و کتاب ریاضی، اگر مساحت آلمان، ژاپن، فرانسه، 
انگلیس و کره جنوبی را با هم جمع بزنیم، حاصل جمع 
باز هم حدود  2۵هزار کیلومترمربع کمتر از ایران خواهد 
بود. کشور ما نزدیک به سه  برابر فرانسه است، بیش از 
پنج  برابر آلمان و ژاپن وسعت دارد، هفت  برابر انگلیس و 
1۷ برابر کره جنوبی است، اما آیا واقعاً ظرفیت سرزمینی 

ایران نیز به همین مقدار زیاد است؟ 

و  ریاضی  کتاب  های  حساب  به 

جغرافیا، ایران کشور پهناوری است، 

به  یا  مفید،  مساحت  است  کافی  اما 

اصطالح علمی تر، سطح قابل زیست 

کشورمان را محاسبه  کنیم تا دریابیم 

که وسعت حقیقی ایران چقدر است؟ 

برای چقدر جمعیت جا و منابع طبیعی 

دارد؟

من به آمار زمین مشکوکم
اگر این سطح پر از آدم  هاست
پس چرا این همه دل  ها تنهاست
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مساحت مفید 
جمعیت ایران در آخرین سرشماری ها بیش از ۷۷ 
میلیون نفر برآورد شده   است، حال آنکه ژاپن به تنهایی 
۵۰ میلیون  نفر بیشتر از ایران جمعیت دارد. اگر جمعیت 
پنج   کشور صنعتی نامبرده را با هم جمع بزنیم، به این 
نتیجه می رسیم که بیش از پنج  برابر جمعیت ما، در 
حجمی کمتر از مساحت کشور ما زندگی می کنند، 
بی آنکه در گیرودار بحران های جمعیتی نظیر آنچه 

کشور ما دچار آن است، دست و پا بزنند.
چنانکه دکتر فیروز توفیق، بنیانگذار مؤسسه مطالعات 
و تحقیقات علوم اجتماعی دانشگاه تهران که پیش از 
انقالب مدتی هم به عنوان وزیر آبادانی و مسکن در 
کابینه آموزگار فعالیت داشته، محاسبه می کند، کل 
مساحت زمین های قابل کشت در ایران، 12 میلیون 
هکتار است که اگر اراضی کنار رودخانه ها را هم به 
آنها اضافه کنیم، به سطحی بیش از 1۵ میلیون هکتار 
می رسیم که حدود 1۰ درصد از مساحت کل ایران 
است، حال آنکه تمام اراضی آلمان یا ۷۰ درصد اراضی 
فرانسه، قابلیت کشت دارند. )گفت وگو با ماهنامه نمایه 

تهران، شماره پنجم، اسفند 1392(
از سوی دیگر، محاسبات دکتر حبیب اهلل زنجانی- 
جمعیت شناس- نیز تأکید بر همین نکته دارند که 

مناطق قابل کشت در ایران چیزی بیش از 11 درصد 
کل مساحت ایران نیستند، اگرچه زنجانی پس از کسر 
مناطق کویری )۴۴۰ هزارکیلومترمربع( و ارتفاعات 
کوهستانی )23۰هزار کیلومترمربع( و سایر مناطق 
غیرقابل زیست )1۵۰هزار کیلومترمربع(، مساحت مفید 
ایران را چیزی حدود ۵۰درصد ارزیابی می کند. با این 
حال، الگوی شهرنشینی در ایران نشان می دهد که به 
جز دو منطقه در شمال و جنوب غربی، عمده شهرهای 
ایران روی زمین های کشاورزی بنا شده  اند  و توسعه 
یافته اند. به همین دلیل، بیراه نیست اگر مساحت مفید 
و قابل زیست ایران را چیزی تقریباً معادل زمین های 
کشاوری در نظر بگیریم و در مقام تحلیل و برنامه ریزی 
واقعیت های  از  برآوردی منطقی  و سیاست گذاری، 
سرزمینی مان داشته  باشیم. آن وقت می توان سوال 
کرد: ایرانی که نه یک میلیون و 6۴8هزار کیلومترمربع، 
دارد،  وسعت  کیلومترمربع  از 2۰۰هزار  کمتر  بلکه 
گنجایش چقدر جمعیت را دارد؟ آیا می شود تراکمی 
نظیر آنچه را که در شرق آسیا یا اروپا وجود دارد، روی 
مناطق قابل زیست ایران قرار داد؟ آیا منابع طبیعی 
ما همتراز منابع طبیعی مناطق پرتراکم جهان است؟ 
آیا خاک و آب ما کفاف همین اآلن را می دهد که 

جوابگوی جمعیتی 1۵۰ میلیونی باشد؟ 

محدودیت های  زیستی
سیر هدررفت منابع آبی و فرسایش خاک در ایران، 
نه مناطق غیرقابل زیست که مساحت مفید ایران را 
تحت تأثیر قرار می دهد، چنانکه در این سال ها چنین 
کرده   است. امروز بسیاری از شهرها و مناطق ایران 
از نظر هیدرولوژی شهرهای مرده محسوب می شوند، 
شهرها و دشت هایی مثل نیشابور که قدمت زیست 
بشری در آن از چندهزارسال هم تجاوز می کند، اما روز 
به روز عرصه زندگی در نیشابور و شهرهایی نظیر آن 

تنگ  و تنگ تر می شود.
عیسی کالنتری، چندسال پیش در چندسلسله 
گفت وگو هشدار داد که با ادامه وضعیت کنونی، تا 2۵ 
سال آینده، مناطق جنوبی رشته کوه البرز و شرق زاگرس 
تبدیل به مناطق غیرقابل زیست خواهند شد و عماًل از 

کالنتری،  عیسی  برآوردهای  مطابق 

نیازهای  تأمین  کشش  ایران  منابع 

در  و  ندارد  را  ایران  فعلی  جمعیت 

آینده نه چندان دور، حدود 70  درصد 

جمعیت ایران باید از کشور مهاجرت 

کنند. اما به کجا و چگونه؟
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تمام سطح ایران، چیزی به جز بخش های محدودی 
در شمال و جنوب و غرب کشور باقی نخواهد ماند. 
از آن مصاحبه ها حدود سه  سال گذشته و وزیر سابق 
کشاورزی ایران امروز به صراحت همان حرف ها را 
تکرار می کند. او حتی در صحبت هایش از فرض های 
استفاده می کند و می گوید: در  خوش بینانه ای هم 
صورت استفاده از مدرن ترین تکنولوژی های صنعتی 
و با فرض محال رسیدن به بهره وری 1/۵ درصد تا  
سال 1۴۰۴، تنها می توان برای 33 میلیون نفر در ایران 
غذا تولیدکرد. مطابق برآوردهای او، منابع ایران کشش 
تأمین نیازهای جمعیت فعلی ایران را ندارد و در آینده 
نه چندان دور، حدود ۷۰  درصد جمعیت ایران باید از 
کشور مهاجرت کنند. اما به کجا و چگونه؟ کالنتری 
سپس به تجربه جابجایی 3۰۰ هزار سکنه جزیره 
ماندیل که گاه و بیگاه زیر آب می رود، اشاره می کند 
که چگونه هندی ها در آن کار درمانده اند، چه برسد به 
۴۰ تا ۵۰  میلیون نفری که معلوم نیست چه کسی، 

چگونه و کجا می خواهد آنها را اسکان بدهد؟
با توجه به سابقه و جایگاه سیاسی عیسی کالنتری، 
باید حرف های او را جزو هشدارهای رسمی- عالوه بر 
هشدارهای تخصصی- در این حوزه به حساب آورد، 
با این همه، مقامات عالی رتبه ایران بی اعتنا به چنین 
هشدارهایی، همچنان با اعتماد به نفس از برنامه ریزی 

برای ایران 1۵۰ میلیون  نفری سخن می گویند.

جا  نیست
در جغرافیای طبیعی ایران، توزیع نامتقارن جمعیت 
عجیب نیست. با توجه به وضعیت اقلیمی ایران، از 
دیرباز تا به امروز جمعیت ایران به صورتی پراکنده در 
جغرافیای این سرزمین توزیع   شده اند. با این حال، یک 
نظریه مشهور در میان غالب جامعه شناسان وجود دارد 
و آن اینکه با افزایش چشمگیر جمعیت ایران و تغییر 
الگوی اجتماعی ایران بعد از دهه ۵۰ )پس از اصالحات 
اقتصادی و  ایجاد بحران های سیاسی و  ارضی( و 
اجتماعی معاصر، شکل توزیع نامتقارن جمعیت ایران، 

نامتقارن تر هم شده   است. اما آیا این وضعیت کنونی 
دلیل سیاسی و اجتماعی دارد، یا نتیجه منطقی اقلیم 
و وضعیت سرزمینی ایران است؟ به تعبیری، در حال 
حاضر، 2۰ درصد جمعیت ایران در دو درصد مساحت 
کل کشور زندگی می کنند که به تعبیری حرف بیراهی 
نیست. طبق نتایج سرشماری سال 139۰، جمعیت 
سه  استان تهران، البرز و قزوین حدود 16 میلیون برآورد 
شده که 21 درصد جمعیت کل ایران است. از سوی 
دیگر، جمع مساحت این سه   استان نیز چیزی حدود 
۴۰ هزارمترمربع است که حدود دو درصد مساحت کل 

ایران است.
اما اگر مالک این محاسبات را مساحت مفید ایران 
و این مناطق در نظر بگیریم، خواهیم دید که توزیع 
جمعیتی، آن قدرها هم که فکر می کنیم نامتقارن نیست 
و بیش از عوامل اقتصادی و سیاسی، علل طبیعی دارد. 
اگر مساحت مفید این سه  استان را به طور میانگین 6۰ 
درصد درنظر بگیریم )با حذف مناطق مرتفع شمالی و 
مناطق کویری جنوب هر سه  استان(، آنوقت خواهیم 
دید که نسبت مفید مساحت مناطق قابل زیست در 
دامنه جنوبی البرز )2۵هزار کیلومترمربع( حدود 1۵ 
درصد مساحت مفید کشور )1۷۰ هزارکیلومترمربع( 
است، یعنی 2۰ درصد جمعیت کشور در منطقه ای به 
وسعت 1۵ درصد مساحت مفید آن زندگی می کنند که 
با توجه به ظرفیت های متمرکز اقتصادی و سیاسی 
پایتخت غیرطبیعی نیست. در واقع، جمعیت ایران به 
شکلی طبیعی در مناطق قابل زیست توزیع شده اند 
و سهم تهران و کرج و قزوین و شهرهای کوچک 
و بزرگ اقماری و حواشی شان، چندان بیش از بقیه 
نیست، یعنی جمعیت ۷۷ میلیونی ایران هر جایی را که 
قابل زندگی بوده، اشغال کرده  و بساط زندگی اش را 
گسترده  و در هر جا که شرایط سخت شده، بساطش را 
جمع  کرده   و در جای دیگری  ولو در حاشیه شهرهای 

بزرگ- پهن کرده  است.

نقل  ایران  جمعیتی  مطالعات  موسسه  از  اخیراً 
شده  است که ۴۰ هزار روستا خالی از سکنه شده اند 
و جمعیت روستایی به کمتر از 3۰ درصد کل جمعیت 
ایران تنزل پیدا کرده   است، اما باید دید که جمعیت 
کرده اند؟  مکان  نقل  کجا  به  روستاها  این  ساکن 
در واقع، مهاجرانی که روستای آبا و اجدادی شان را 
غیرقابل زیست یافته اند، ناگزیر در حاشیه و بعضاً در 
متن شهرهای بزرگ ساکن شده  اند  و خانه هایشان 
شهرها  این  اطراف  کشاورزی  زمین های  روی  را 
بناکرده اند. این وضعیت باعث شده   است که از یکسو، 
سطح قابل زیست ایران به طور مضاعف کم و کمتر 
شود، یعنی هم روستاهای آباد در سال های نه چندان 
دور متروکه شده   اند و هم سطح قابل کشت اطراف 
شهرهای بزرگ، به دلیل شهرسازی از دست رفته و 
می رود. از سوی دیگر، موجب می شود که پراکندگی 
نقطه ای جمعیت در جغرافیای ایران، به چند کانون 
جمعیتی محدود شود که محاسبه ظرفیت جمعیتی شان 
کار چندان سختی نیست. حتی با چشم غیرمسلح هم 
می توان دید و تشخیص داد که ظرف این کانون ها 
چقدر گنجایش دارد و حتی بدون استناد به آمار و ارقام 
و محاسبه نسبت ها و ظرفیت های طبیعی و غیرطبیعی 
هم می توان گفت محال است بتوان دوبرابر این چیزی 
که خودش سرریز کرده، توی این شهرها آدم ریخت و 

برای زندگی شان برنامه ریزی کرد.
اما چرا مسووالن ارشد ایران از کنار این داده های 
معتبر بی اعتنا می گذرند؟ آنان با چه پشتوانه ای از 
چشم انداز جمعیتی 1۵۰ میلیون نفر سخن می گویند؟ 
داده ها و  به تحلیل علمی  این نظریات متکی  آیا 

اطالعات موجود است؟ 
آینده  در  ایران  که  نیست  تردیدی  حال،  هر  به 
نزدیک با بحران هرم سنی جمعیت روبه رو می شود، 
اما مسأله اینجا است که وزن این بحران  در برابر 
سایر بحران هایی که موجودیت و سابقه زیستی این 
سرزمین را به چالش می کشند، چقدر است و درجه 

اهمیتش تا چه اندازه باال است؟

نشان  ایران  در  شهرنشینی  الگوی 

می دهد که به جز دومنطقه در شمال و 

جنوب غربی، عمده شهرهای ایران روی 

زمین های کشاورزی بناشده  اند  و توسعه 

یافته اند.

علی رنجی پور- روزنامه نگار
http://www.bbc.com/persian/blog-

viewpoints37567121-

امروز بسیاری از شهرها و مناطق ایران 

مرده  شهرهای  هیدرولوژی  نظر  از 

محسوب  می شوند.
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بهبودقابلمالحظهشرایطاقتصادایراندر"پسابرجام"

هیأت کارشناسی صندوق بین المللی پول که در اوایل 
مهرماه گذشته به ایران سفر کرده   بود، گزارش کارشناسی 
خود را درباره شرایط اقتصادی کشورمان منتشر کرد. بر 
اساس این گزارش، ایران در سال 9۵ رشد اقتصادی حداقل 

۴/۵درصدی را تجربه خواهد کرد.
بر مبنای این گزارش، شرایط اقتصادی ایران در سال 
139۵ خورشیدی )1۷- 2۰16 میالدی( به میزان قابل 
مالحظه ای بهبود می یابد. طی شش  ماهه نخست سال 
و به دنبال لغو تحریم ها پس از اجرای برنامه جامع اقدام 
مشترک، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت های 
افزایش قابل توجهی یافته   است. رقم تولید و  واقعی 
صادرات نفت نیز به سرعت به سطوح پیش از اعمال 
تحریم ها بازگشته و به خنثاکردن آثار منفی ناشی از 
کرده   است.  نفت کمک  جهانی  قیمت های  کاهش 

افزایش فعالیت  در بخش کشاورزی، صنعت خودروسازی، 
تجارت و خدمات حمل و نقل نیز به نوبه خود به بهبود 

رقم رشد در بخش غیرنفتی منجر شده   است.

بهبود قابل مالحظه شرایط اقتصادی 
به گزارش بانک مرکزی و بر مبنای گزارش این 
صندوق، اتخاذ سیاست های محتاطانه پولی و مالی طی 
سال های اخیر و مناسب  بودن قیمت مواد خوراکی در 
سطح بین المللی، سبب شده  است که نرخ تورم )نقطه 
به نقطه( شاخص بهای مصرف کننده در خرداد 139۵ 
)ژوئن 2۰16( تا 6/8 درصد کاهش یابد. اگرچه نرخ 
تورم نقطه به نقطه در شهریور 139۵ )سپتامبر 2۰16( 
به 9/۵ درصد افزایش یافته  ، لیکن طبق پیش بینی های 
هیأت صندوق، انتظار می رود که نرخ تورم )متوسط 12 

ماهه( در سال مالی 1۷- 2۰16 به 9/2 برسد.
اصالحات گسترده برای حمایت از رشد اقتصادی 
پایدار برای مهار تورم در میان مدت، مقامات ایرانی یک 
بازبینی اساسی را در چارچوب سیاست پولی کشور 
درنظر گرفته اند و همچنین کاهش تدریجی کسری 
مالی غیرنفتی را در دستور کار دارند. در این برنامه، 
تسویه معوقات دولتی، افزایش سرمایه پایه بانک ها 
و تقویت نظارت بر بانک ها هدف گذاری شده   است. 
قوانین جدید در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم 

بر اساس ارزیابی جدید صندوق بین المللی پول:

الیحه پیشنهادی بانک مرکزی، بدرستی 

به عنوان هدف اصلی  را  ثبات قیمت ها 

سیاست پولی تعیین کرده است، لیکن...
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هم به تصویب رسیده و دولت تعهد کرده   است که 
ابزارهای احتیاطی در نظام مالی را به منظور دسترسی 
بهتر به نظام مالی جهانی افزایش دهد. از نظر هیأت 
صندوق، اجرای این اصالحات به منظور اطمینان از 
احیای روابط با اقتصاد جهانی، افزایش رشد اقتصادی 
و برخورداری از یک اقتصاد بازارمحورتر و متنوع تر، 

ضروری و حیاتی به نظر می رسد.

 پیشنهادهای صندوق
هیأت صندوق همچنین پیشنهادهای زیر را در 
حمایت از اقدامات دولت ایران برای اعمال اصالحات 

ارایه  کرده  است:
1( آسیب پذیری هایی در حال بروز است که می تواند 
دستاوردهای اقتصاد ایران را تخریب کند: از نیمه دوم 
سال 139۴ )16- 2۰1۵ میالدی( که اقتصاد ایران 
به خاطر کاهش درآمد نفت تضعیف   شد، دولت سعی 
کرد تا با هدایت اعتبارات بانکی به سمت بخش های 
منتخب اقتصادی و کاستن از نرخ های سود بانکی، 
صندوق  هیأت  تحریک   کند.  را  اقتصادی   رشد 
پیش بینی می کند که با تداوم سیاست های کنونی، 
کسری بودجه غیرنفتی در 1۷- 2۰16 به میزان ۰/۵ 
درصد تولید ناخالص داخلی )بدون نفت( افزایش پیدا 
کرده و به 8/9 درصد تولید ناخالص داخلی بدون نفت 

)یا ۷/۷درصد کل تولید ناخالص داخلی( برسد.
لزوم  به دلیل  نیز  بودجه  نفتی  درآمدهای  حجم 
بازپرداخت وجوهی که سال گذشته از صندوق توسعه 

نیازهای مالی  ملی وام گرفته شده   بود، جوابگوی 
بودجه نبوده و کافی نیست. درنتیجه، انتظار می رود که 
وضعیت کسری بودجه تشدید شده و از 1/۷ درصد 
تولید ناخالص داخلی در سال 16- 2۰1۵ به 2/۷ 
درصد در سال 1۷- 2۰16 افزایش یابد. ذخایر خارجی 
نسبت به پایان اسفند 139۴ )مارس 2۰16( به میزان 
حدود هفت  میلیارد دالر کاهش یافته   است. این امر 
حاکی از تغییر در تسعیر ارز، تسویه بدهی های ارزی 
به شرکت های بیمه صادراتی و افزایش میزان واردات 

به دنبال اجرای برنامه جامع اقدام مشترک است.
     با توجه به بهبود سریع فعالیت های اقتصادی، 
اقدام به اصالح مؤثر سیاست های پولی و مالی، به 
حفظ نرخ تورم در سطوح تک رقمی کمک می کند. 
صیانت از نرخ پایین تورم و جلوگیری از باالرفتن آن 
برای حفظ اعتبار )سیاست  گذار( در اجرای اصالحات 
و اطمینان از اجرای برنامه یکسان سازی نرخ ارز، از 

اهمیت باالیی برخوردار است.
2( افزایش توان بانک مرکزی برای حفظ ثبات 
قیمت ها: الیحه پیشنهادی بانک مرکزی، به  درستی 

ثبات قیمت ها را به عنوان هدف اصلی سیاست پولی 
تعیین کرده   است، لیکن ساختار اداره و تصمیم گیری 
در نظر گرفته شده برای بانک مرکزی پیچیده بوده 
و هیأت های سیاست  گذاری )پولی و نظارتی( تحت 
تسلط نمایندگانی از سایر سازمان های دولتی قرار دارند. 
همچنین بانک مرکزی به ابزارهایی برای مدیریت 
رشد نقدینگی در جهت کنترل و هدایت نرخ های سود 
نیاز دارد. بدین منظور، الزم است مقامات نسبت به 
انتشار ابزارهای مناسب، از جمله اوراق بهادار دولتی یا 
اوراق مشارکت بانک مرکزی اقدام نموده و در این 
راستا امکان برخورداری از تسهیالت تأمین نقدینگی 

اضطراری توسط بانک مرکزی را فراهم کنند.
روابط  احیای  برای  مالی  اقدام  برنامه  اجرای   )3
مجدد بانک ها  با نظام مالی جهانی: صندوق بین المللی 
پول آماده همکاری در جهت ارایه اطالعات به بانک 
مرکزی ایران در این زمینه است. بانک مرکزی نیز 
بانک ها را ملزم کرده   است که صورت های مالی خود 
را مطابق با استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی 
تنظیم   کنند. این امر به تقویت شفافیت نظام مالی کمک 
خواهد کرد. افزایش شفافیت و انتشار بهنگام داده ها و 
اطالعات متغیرهای کلیدی اقتصاد نیز سرمایه گذاران 
بین المللی را به سرمایه گذاری در ایران ترغیب نموده و 

توسعه بازارهای بدهی را تسهیل می کند.

http://www.iran-newspaper.com

بهنگام  انتشار  و  شفافیت  افزایش 

کلیدی  متغیرهای  اطالعات  و  داده ها 

اقتصاد، سرمایه گذاران بین المللی را به 

سرمایه گذاری در ایران ترغیب نموده و 

توسعه بازارهای بدهی را تسهیل می کند.
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کوچاجباریدرسرنوشتمیلیونهاایرانی
سخنان تکان دهنده عیسی کالنتری، مشاور معاون اول رییس جمهوری در امور آب

بحران آب در ایران، هنوز برای بسیاری از اقشار جامعه 
به یک باور تبدیل نشده   است، چرا که به باور انبوهی از 
مردم، این سرزمین همیشه با مشکل کم آبی دست وپنجه 
نرم کرده و حاال هم وضع بحرانی نیست! همین نگاه تا 
چندی پیش در بدنه مدیریتی کشور هم دیده می شد و 
کسی باور نداشت که مشکل داریم. بحث گسترده  کردن 
جمعیت تازه و بیشتر ایرانی در عرصه های خاکی ایران 
هم یکی از همین استدالل ها بود که در دوره های اخیر 
مطرح می شد، اما حاال با تغییر رویکردهای مدیریتی 
کشور، برخی مسایل اندک اندک روشن  شده و برخی 
از مسووالن متوجه وخامت اوضاع شده  اند و کارهایی را 

برای مدیریت این بخش شروع   کرده اند.
آن طور که دکتر عیسی کالنتری، مشاور معاون اول 
رییس جمهوری در امور آب، کشاورزی و محیط زیست 

در این خصوص می گوید: در سال های گذشته، وزارت 
اما حاال  نیرو جرأت اعتراف به واقعیت را نداشت، 
بحران خشکسالی به اندازه ای رسیده که مسووالن 
متوجه قهقرای کشور شده اند، زیرا در حال حاضر، ۷۰  
درصد جمعیت کشور با سرانه زیر 9۰۰ مترمکعب آب 
در  سال زندگی می کنند و این از نظر استانداردهای 

جهانی، یعنی رخداد فاجعه بزرگ. 

 97 % آب های سطحی را خشک کرده  ایم
عیسی کالنتری، وزیر کشاورزی دوران سازندگی، 
سپس با اعالم آمار تکان دهنده از ذخایر آبی کشور 
آب های  درصد  از 9۷   بهره برداری  با  ایران  گفت: 
سطحی خود، عماًل تمام رودخانه های خود را خشک 
کرده   و دیگر آبی در طبیعت باقی نمانده   است. او ادامه 

داد: این موضوع به معنای آن است که اگر به همین 
یعنی  ایرانیان،  ادامه   دهیم، حدود ۷۰  درصد  وضع 
جمعیتی معادل ۵۰ میلیون نفر، برای زنده  ماندن ناچار 

به مهاجرت از کشور هستند. 

بحرانی ترین وضع خشکسالی جهان در 
ایران

کالنتری سپس با بیان این نکته که در زمینه بحران 
خشکسالی واقعیت هایی گفته   نشده یا کتمان شده   
است یا با ناآگاهی از آن گذشته ایم، گفت: مسووالن 
دولتی تا امروز باور نداشتند که کشور دارد رو به قهقرا 
می رود و حاال متوجه این موضوع شده اند که کمی 
جهانی،  درصد  استانداردهای  با  مطابق  است.  دیر 
بهره برداری از آب های سطحی نباید بیشتر از ۴۰  
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درصد باشد، این درحالی است که بیشتر کشورهای 
پیشرفته حد ایده آل بهره برداری برای حفظ منابع آبی 
خود را لحاظ کرده اند که حداکثر 2۵  درصد برداشت 
است. او افزود: تنها دو کشور در جهان وجود دارند که 
با بهره برداری بی رویه از منابع آب های سطحی، در 
معرض بحران جدی قرار گرفته اند و آن دو کشور 
عبارتند از: ایران و مصر. این در شرایطی است که 
میزان بهره برداری از آب های سطحی در مصر به 
۴6  درصد و در ایران با اختالف فاحش به 9۷  درصد 
رسیده   است! برای این که عمق فاجعه را بهتر متوجه 
در  را  جهان  کشورهای  از  برخی  عملکرد  شوید، 
بهره برداری از آب های سطحی سرزمین شان مرور 
می کنیم: ژاپن 19 درصد، آمریکا 21 درصد، چین 29 
درصد، هند 33  درصد و در کشوری مانند اسپانیا که از 

لحاظ اقلیم و ویژگی های جغرافیایی به ایران شباهت 
دارد، تنها 2۵ درصد.

وزیر دولت پنجم در ادامه گفت: این موضوع به آن 
معنی است که حتی در صورت بارش ایده آل و نفوذ 
آب به زیر زمین، جایی برای ذخیره آن وجود ندارد 
و در نتیجه، آب در سطح خاک جاری شده و تبخیر 
می شود. این موضوع شورترشدن خاک و ازدست  رفتن 
در حال  است.  داشته    دنبال  به  را  آن  حاصلخیزی 
حاضر، وضع آبی برخی از شهرهای ایران به سطحی 
رسیده   است که آن شهرها از نظر تعاریف علمی و 
استانداردهای جهانی به »شهر مرده« تعبیر می شوند. 
به عنوان مثال، در حال حاضر، شاهرود و نیشابور از نظر 
هیدرولوژی »شهر مرده« به حساب می آیند و بخش 
عمده ای از شهرستان رفسنجان نیز »شهر مرده« تلقی 

می شود.

50 میلیون ایرانی باید مهاجرت کنند
وزیر اسبق کشاورزی با تأکید بر این که بحران 
خشکسالی در ایران به وضعیتی رسیده  است که حیات 
و تمدن سرزمین در معرض تهدید قرار گرفته، گفت: 
مطابق برآوردهای علمی، منابع کشش تأمین نیازهای 

جمعیت فعلی ایران را ندارد و در آینده نه چندان دور 
حدود ۷۰  درصد جمعیت ایران باید از کشور مهاجرت 
کنند، اما با وضع دیپلماسی خارجی ایران، کدام کشورها 
حاضرند ۴۰ تا ۵۰ میلیون ایرانی را اسکان دهند؟! وی 
ادامه داد: در حال حاضر، در جزیره ماندیل هند ادامه 
سکونت غیرممکن شده   و این جزیره گاه و بیگاه به 
زیر آب می رود. این در شرایطی است که ماندیل 
تنها 3۰۰ هزار نفر جمعیت دارد، اما دولت هند برای 
انتقال این جمعیت دچار دردسر شده  است. ما چگونه 
می خواهیم برای اسکان قریب به ۵۰ میلیون نفر ایرانی 

چاره اندیشی کنیم؟

گفتند توسعه پایدار، غرب زدگی است!
کالنتری اشتباه های مدیریتی در دوره های گذشته 
را باعث رسیدن به این نقطه دانست و گفت: زمانی 
آمدیم گفتیم: سیاستگذاری ها برای منابع کشور در 
راستای توسعه پایدار باشد، اما عده ای گفتند: توسعه 
پایدار و اصول غربی را کنار بگذارید! خود بنده در زمان 
ریاست جمهوری آقای خاتمی به خانم دکتر ابتکار 
شخصاً نامه نوشتم و گفتم: واقعاً آب نیست و از لحاظ 
منابع آبی داریم رو به بحران می رویم. ایشان بی توجه 

تنها دو کشور در جهان وجود دارند که 

با بهره برداری بی رویه از منابع آب های 

سطحی، در معرض بحران جدی قرار 

گرفته اند؛ آن دو کشور عبارتند از: ایران 

و مصر.
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شد و گفت: چنین چیزی نیست! سازمان محیط زیست 
تشریفاتی  و  مرده  سازمان  یک  امروز  تا  ایران  در 
باره  در  دارند  هنوز  آقایان  اآلن  همین  بوده  است. 
خودکفایی در محصوالت کشاورزی صحبت می کنند. 
برای نوشتن برنامه ششم دوباره موضوع خودکفایی را 
به میان کشیدند که من برگشتم به آقای نوبخت گفتم: 
تو را به دین و ایمانت بگو این مزخرفات را کنار بریزند.

در صورت  و  موجود  آبی  منابع  این  با  افزود:  او 
استفاده از مدرن ترین تکنولوژی های صنعتی و در 
صورت فرض محال رسیدن به بهره وری 1/۵ درصد 
تا  سال 1۴۰۴، تنها می توانیم برای 33 میلیون نفر غذا 
تولیدکنیم. این در شرایطی است که بهره وری ما در 
حال حاضر، تنها 2/۰  درصد است. وی تأکید کرد: 

من حتی در این زمینه به مقام معظم رهبری نیز نامه 
نوشتم و آمار و ارقام و گزارش علمی خدمت شان ارایه 
دادم. گفتم: اگر می خواهیم به جمعیت 1۵۰ میلیون نفر 
برسیم، قبل از هر چیز باید منابع آبی را نجات دهیم و 
پس از آن، توان تولید ما در کشاورزی، تأمین غذا برای 
33 میلیون نفر است و برای تأمین غذای بقیه جمعیت 

باید به واردات فکر کرد.

هزینه کالن برای تبدیل آب شیرین  به 
آب شورتر از دریا!

کالنتری شیرین  کردن آب را همراه با هزینه بسیار 
گزافی دانست و بیان داشت: در بسیاری از موارد، 
شیرین  کردن آب شور، صرفه اقتصادی ندارد. جالب 
است بدانید که اشتباه های مدیریتی سال های گذشته 
باعث شده   است که ما هزینه کالنی بدهیم و آب 
شیرین مان را به آب شور تبدیل کنیم، آن هم آب 
شوری که غلظت نمک آن 3/۵ برابر غلظت نمک 

آب دریای عمان است!
وی افزود: در  سال ۵1 آمریکایی ها به ایران آمدند 
و در باره پروژه احداث سد گتوند پژوهش کردند. 
 1۴/۵ باید  سد  محل  آمریکایی ها،  گزارش  طبق 
کیلومتر پایین تر از مخزن سد قرار می گرفت. علت 
این موضوع هم وجود گنبدهای نمکی گزارش شده   
بود، اما مدیران وقت این گزارش ها را خیانت آمریکا 
به ایران دانستند و سد را روی همان گنبدهای نمکی 
احداث کردند! در آن زمان، 13۰ میلیارد تومان هزینه 
شد تا پتوی رسی روی گنبدهای نمکی قرار بگیرد، 

از  برخی  آبی  وضع  حاضر،  حال  در 

شهرهای ایران به سطحی رسیده  است 

که آن شهرها از نظر تعاریف علمی و 

استانداردهای جهانی به »شهر مرده« 

تعبیر می شوند.

مشکل ما  تنها به برداشت بی رویه آب 

سدسازی های  بلکه  نمی شود،  مربوط 

بی حساب و کتاب هم به این مشکالت 

دامن زده   است.

دکتر عیسی کالنتری:  بالیی را که سر نفت آوردیم، نمی توانیم سر آب بیاوریم، زیرا ...
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اما با اولین آبگیری، تمام پتوهای رسی ازبین   رفتند و 
آب شیرین پشت سدها به آب شوری تبدیل شد که 
غلظت نمک آن 3/۵ برابر غلظت نمک آب دریای 
عمان است. حاال این سد با مجموع سرمایه گذاری 
سه هزار و 6۰۰ میلیارد تومان، عالوه بر شورکردن 
اراضی  به  نمک  تن   3/۵ ساالنه  شیرین،  آب 
خوزستان اضافه می کند و خاک حاصلخیز منطقه 

را شور کرده    است.

سدسازی بی حساب و کتاب رودخانه ها را 
خشک کرد

عیسی کالنتری همچنین با برگشت به عقب گفت: 
در زمان آقای احمدی نژاد، به ایشان اعالم شد که 
اشتباه دوم را انجام نده و سد را آبگیری نکن که آب 
شیرین به آب شور تبدیل شود، اما ایشان کار را به 
پیمانکار واگذار کرد تا دو خط لوله به طول 2۷۰ کیلومتر 
از زیر سد رد کنند. برای این کار، دو هزار و 2۰۰ میلیارد 
تومان هزینه شد که در نهایت از لوله ای به قطر یک 
متر و 1۰ سانتی متر، تنها 2۰۰ لیتر آب خروجی داشته 
  باشیم! او افزود: مشکل ما  تنها به برداشت بی رویه آب 
و  بی حساب  بلکه سدسازی های  نمی شود،  مربوط 
کتاب هم به این مشکالت دامن زده   است. مسووالن 
ما از سدسازی به عنوان سند افتخار خود یاد می کنند، 
اما از بس سد ساخته شده  است، دیگر در رودخانه ها آبی 

جاری نمی شود. در حال حاضر، ۴2  درصد روان آب ها 
به دلیل سدسازی کاهش داشته و به خشک  شدن 

بسیاری از رودخانه ها منجر شده    است.

هزار   ٢۵ به  میلیارد،  ۵۰ از  جبران  هزینه 
میلیارد  تومان  رسید

مشاور معاون اول رییس جمهوری با اشاره به این که 
در شرایط فعلی برای نجات کشور از بحران خشکسالی، 
نیازمند اقدامات فوری هستیم، تأکید کرد: برای این که 
بتوانیم ظرف پنج تا شش سال آینده به حالت نرمال 
برسیم، باید سطح برداشت آب از منابع مان را به نصف 
برسانیم و کار را باید از همین امروز شروع کنیم، چرا 
که تا اآلن هم دیر شده   است. باید سطح برداشت آب 
از 96 میلیارد مترمکعب، به ۵6 میلیارد مترمکعب برسد. او 
گفت: این موضوع در حال حاضر، برای ما 2۰ تا 2۵ هزار  
میلیارد تومان هزینه دارد. این در صورتی است که در 
دوره خاتمی این موضوع را تنها با ۵۰ تا 1۰۰ میلیارد 
تومان هزینه می شد مدیریت کرد، اما متأسفانه مدیران 
کشور تا امروز باور نداشتند که بحران جدی است و حاال 
این موضوع کم کم دارد بین دولتمردان جامی افتد و البته 
این هزینه گزاف هم برای نجات تمدن ایران و کشور 
ضروری و غیرقابل اجتناب است. آب، نفت نیست. بالیی 
را که ما سر نفت آوردیم، نمی توانیم سر آب بیاوریم، زیرا 

حیات مان و موجودیت کشور به آب بستگی دارد.

دولت نباید از موضع عده ای بترسد
کالنتری با اشاره به این که در زمینه فرهنگ سازی 
آب با یک مشکل عمده مواجه هستیم، گفت: برای 
جدیت  باید  آب،  نجات بخش  سیاست های  اجرای 
داشته  باشیم و از واکنش عده ای نترسیم. در حال حاضر، 
ما بنا داریم آب کشاورزی را به نصف برسانیم و برای 
این کار بودجه تأمین و آماده شده  است تا سهم آب 
کشاورزان را خریداری کنیم، اما دولت نگران واکنش 
مجلس و بقیه است. خود بنده چند جلسه خصوصی با 
آقای چیت چیان، وزیر نیرو داشته ام تا ایشان را توجیه 
کنم که از واکنش نماینده های مجلس نترسد. نهایت 
دیگر  آب  بحران  اما  است،  استیضاح  موضوع  این 

شوخی بردار نیست.  
او در پایان تأکید کرد: اولین مصوبه دولت و اولین 
شعار آقای روحانی در زمان انتخابات، احیای دریاچه 
ارومیه بوده   است. ایشان با وجود آن که به وعده خود 
عمل کرد و برای خرید حقآبه کشاورزان بودجه مورد 
نیاز را هم کنار گذاشت، اما با اظهارات تند دو- سه 
نماینده محلی در مجلس سریع عقب نشینی کرد. 
دولت باید برای نجات کشور از بحران خشکسالی، 

جسارت و جدیت بیشتری به خرج دهد.

منبع: شهروند

http://www.entekhab.ir/fa/news/201079



| توسعه تاسیسات و تجهیزات | شماره 48 | پاییز 1395 عمومی48

سوپپالستیک!

»سوپ  به  تبدیل  استرالیا  اطراف  آب های 
پالستیک« شده است. نتیجه یک مطالعه که به 
درخواست سنای استرالیا انجام گرفته، نشان می دهد 
که حدود 3۵ میلیارد قطعه پالستیک قابل رویت در 
آب های اطراف استرالیا وجود دارد که این منطقه را 

به »سوپ پالستیک« تبدیل کرده    است.
خبرگزاری  زیست  محیط  سرویس  گزارش  به 
زیست محیطی  فعاالن  )ایسنا(،  ایران  دانشجویان 
این مطالعه  نتایج  براساس  و سناتورهای استرالیا  
با  مقابله  برای  اقدام فوری دولت و مردم  خواستار 
خطر آلودگی ناشی از بطری ها، کیسه های پالستیکی 
کوچکتر  پالستیکی  )قطعات  پالستیکی  ذرات  و 
ریز و  از یک میلی  متر( شده اند، چون آالینده های 
و  انسان شده  اند  غذایی  وارد چرخه  میکروسکوپی 
را  مواد پالستیکی  با  اقیانوس  ها  آلودگی  درنتیجه، 

انسان  برای سالمت  بحران  ساز  مشکل  یک  باید 
از  بی بی سی،  گزارش  به  آورد.  بشمار  زیست  بوم  و 
این رو بحث ممنوع  کردن ریزدانه های پالستیکی 
)microbead( که در محصوالتی مثل خمیردندان 
و صابون  های مایع و شامپو به کار می  روند، دوباره 

مطرح شده  است.
»هایدی تیلور« مدیر یک انجمن غیرانتفاعی محیط 
زیستی و مدیر کارگروه مقابله با ضایعات دریایی دولت 

استرالیا در این مورد می  گوید: ۷۵ درصد قطعاتی که 
در اقیانوس ها یافت می شوند، پالستیکی هستند. 
وی سپس می افزاید: مهمترین مسأله این است که 
این آلودگی در آب های اطراف استرالیا و حتی دیگر 

کشورهای جهان، محصول عملکرد بشر است!
بنابر این گزارش، ریزدانه های پالستیکی که در 
محصوالتی مثل خمیردندان یا شامپوهای مایع به  کار 
با  می  روند، برای این است که سلول  های مرده را 
سایش از پوست جدا کنند یا پاره شوند و مواد داخل 
خود را روی پوست رها کنند تا پوست نرم  تر و شفاف  تر 
شود. اما برخی منتقدان معتقدند که هیچکدام از این 
دو مورد با استفاده از ریزدانه  های پالستیکی محقق 
نمی  شوند، چون این ریزدانه  ها نرم تر از آنند که باعث 
ریزش سلول  های مرده پوست شوند و برای اینکه پاره 
شوند هم به فشاری احتیاج دارند که هنگام شستشو به 

زمین،  از جمعیت کره  نفر  ازاي هر  به 

حداقل پنج قطعه پالستیک در اطراف 

استرالیا وجود دارد و از آنجا که این روند 

با سرعت و شتاب رو به افزایش است، 

لذا دیر یا زود به جایي خواهیم رسید که 

این سوپ به اصطالح جا بیفتد! 
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آنها وارد نمی  شود، در حالی که آنها از تمام صافی  ها و 
فیلترهای آب رد شده و وارد چرخه غذایی انسان  ها و 

حیوانات می  شوند.
به عقیده تیلور، یکی از بدترین آلودگی  های محیط 
از ساده  ترین  آینده، یکی  و  در حال حاضر  زیست 
راه  حل ها را دارد و آنهم تغییر رفتار بشر است. وی 
همچنین تولیدکنندگان، مصرف  کنندگان، کشتی  های 
باری و کشتی  های ماهیگیری را از علل پخش  شدن 
پالستیک و دیگر ضایعات در دریا می  داند و می  گوید: 
چون منشأ این نوع آلودگی این همه متنوع و متغیر 
است، لذا برای غلبه بر مشکل هم به راه  حل های 
جامع و فراگیر نیاز است. تیلور معتقد است: تا به 
حال تشویق به رفتار داوطلبانه برای پرهیز از استفاده 
بی  رویه از محصوالت پالستیکی و بازیافت مناسب آن 
بی  نتیجه بوده و اکنون باید به منشأ برگشت، یعنی به 
این موضوع که آالینده  ها از کجا وارد آب ها می  شوند؟

گروه های محیط زیستی تخمین می زنند که 
چنانچه اقدامات موثر و هماهنگی در این زمینه اجرا 
شوند، میزان این آلودگی در یک مقطع سه تا پنج 
ساله به نصف کاهش خواهد یافت. تیلور هم قبول 
دارد که پاکسازی محیط از این محصوالت پالستیکی 
همچنان باید انجام گیرد، اما راه حل موثرتر از نظر وی، 
همانا پیشگیری از ورود این آالینده  ها به اقیانوس  ها 
است. بر اساس این پژوهش، به ازاي هر نفر از جمعیت 
کره زمین، حداقل پنج قطعه پالستیک در اطراف 
استرالیا وجود دارد و از آنجا که این روند با سرعت 
و شتاب رو به افزایش است، لذا دیر یا زود به جایي 
خواهیم رسید که این سوپ به اصطالح جا بیفتد! و 

غلیظ تر از گذشته شود. 
شاید در نگاه اول براي یک خواننده ایراني این 
پرسش پیش بیاید که: خوب، استرالیا چه ربطي به 
ایران دارد؟ و چرا باید نسبت به این خبر حساس شویم؟ 

در پاسخ به چند علت به شرح زیر اشاره مي شود:
1( واقعیت این است که این وضعیت فقط منحصر 
به استرالیا نیست و مشکل زیست محیطي نیز محدود 
به وجود پالستیک در آب هاي آزاد و داخلي کشورها 
نمي شود. اگر در اطراف استرالیا این حجم وسیع 
دلیل حساسیت  به  پالستیکي هست،  قطعات  از 
آنهاست که پیگیري و اعالم مي کنند، ولي ما فاقد 
این نوع حساسیت ها هستیم. کافي است کناره هاي 
جاده هاي زیباي شمال را نگاهي بیندازیم که چگونه 
تبدیل به زباله داني چیزهایي شده است که صدها 
سال طول مي کشد تا جذب طبیعت و خاک شوند، 
و هنوز هم نتوانسته ایم راه حل و فرهنگ رفتاري 
مناسبي را براي این معضل پیشنهاد کنیم. حداکثر 
فعاالن  از  تعدادي  داوطلبانه  اقدامات  شده  ما  کار 
محیط زیستي براي جمع آوري این زباله ها از سطح 
طبیعت. این کار بسیار خوب است، ولي به هیچ وجه 
کفایت نمي کند. بنابراین، خبر »سوپ پالستیک« 
باید ما را نیز حساس کند و قدري نیز به اطراف خود 
نگاه کنیم. شاید وضعیتي شبیه به آن سوپ و حتی 

بدتر از آن را در اطراف خود ببینیم.
از حوزه هاي  بسیاري  برخالف  2( محیط زیست 
دیگر، یک مسأله و بحران جهاني است و نه مساله ای 
منطقه اي یا محلي. اگر امروز در جنگل هاي آمازون 
مشکلي جدي پیش بیاید، عوارض آن به همه دنیا 

منتقل خواهد شد. اگر گرمایش زمین موجب آب-
شدن یخ  هاي قطبي شود، عوارض آن در سایر نقاط 
جهان، حتي بیشتر از قطب خواهد بود. اگر امروز 
پالستیک ها در چرخه غذایي و آشامیدني هاي یک 
منطقه وارد شوند، عوارض بیماري زاي آن در همه 
نقاط جهان مشاهده خواهد شد، زیرا صادرات و واردات، 

مانع از محلي شدن نتایج این بحران ها مي شود.
3( مسأله بسیار مهم تر اینکه اگر کشورهاي غربي 
مثل استرالیا آن قدر دست روي دست گذاشتند که مواد 
زاید پالستیکي مثل یک هیوال آنان را کم کم محاصره 
کرده و برایشان »سوپ پالستیک« تدارک دیده است، 
و با پیشرفت بحران توان مقابله با آن نیز کمتر شده، 
در این صورت، ما به عنوان یک کشور در حال توسعه 
نیز باید دقت کنیم که کم توجهي به مسایل گوناگون 
و به طور مشخص موضوعات زیست محیطي، کم کم 
چنان پیشرفت خواهد کرد که توان ما براي مقابله 
با آنها نیز کافي نخواهد بود. هر مشکلي را مي توان 
در همان ابتداي کار و با هزینه هاي به نسبت اندک 
حل  کرد، ولي هنگامي که این مشکل ابعاد بزرگ تري 
پیدا کرد، قادر به مقابله با آن نخواهیم شد، مثل بیماري 
سرطان که اگر زود شناخته شود، در اوایل کار به راحتي 
و با هزینه هاي به نسبت کم قابل درمان است، ولي با 
روند پیشرفت غده سرطاني، هم درمان بسیار سخت تر 

خواهد شد و هم بسیار پرهزینه و گران مي شود.
     وضعیت امروز ما در موضوعاتي مثل بهره برداري 
از منابع آبي، نگهداري و حفظ جنگل ها و مراتع، 
مشکل زباله هاي شهري و جاده اي، آلودگي هاي ناشي 
از سوخت و صدا، حفظ حیات وحش و موارد مشابه، 
جملگي شامل این استدالل مي شوند، حتي در امور 
اجتماعي، مثل آسیب ها و اعتیاد و جرم نیز این قاعده 
برقرار است. پیشگیري و نیز حل مسأله در ابتداي امر 
بسیار ساده تر و کم هزینه تر است، ولي هنگامي که 
مسأله به سطح فراگیري رسید، کمتر کسي حاضر 
مي شود که اراده الزم را براي حل آن به کار گیرد. اگر 
اراده اي هم پیدا شود، به دلیل ابعاد وسیع ماجرا بودجه 
الزم یافت نخواهد شد. بنابراین، تا انواعی از این نوع 
آش یا سوپ ما را احاطه نکرده، باید کاری انجام دهیم، 

فردا دیر است.
http://shahrvand-newspaper.ir   
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مبارزهبافساد،یاتظاهربهمبارزه؟

برای تشخیص زنده یا مرده بودن یک انسان، به شرافت او نگاه کنید، نه به نبض او .

)ارنستو چگوارا(

چندی پیش، سازمان مدیریت و برنامه  ریزی کشور، 
اداری  نظام  ارتقای سالمت  قانون  مفاد  اجرای  در 
و مقابله با فساد، آیین  نامه اجرایی پایگاه اطالعات 
قراردادهای کشور و لزوم ثبت اطالعات کلیه قراردادها 
در پایگاه مزبور را به دستگاه  های اجرایی کشور ابالغ 

کرد.
طبق این آیین نامه، از تاریخ اول مردادماه سال 
که  مکلفند  قانون  در  نامبرده  دستگاه  های  جاری، 
اطالعات هر نوع قرارداد مربوط به معامالت متوسط 
و باالتر دستگاه  های مشمول را در پایگاه اطالعات 
قراردادهای کشور به نشانی cdb.mporg.ir  وارد 

کنند.
الزم به یادآوری است که مطابق مفاد ماده یک 
قانون ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله با فساد، 
مصوب 139۰/8/۷ مجمع تشخیص نظام، هرگونه 

فعل یا ترک فعلي که توسط هر شخص حقیقي یا 
حقوقي به صورت فردي، جمعي یا سازماني که عمداً 
و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا 
غیرمستقیم براي خود یا دیگري، با نقض قوانین و 
مقررات کشوري انجام  پذیرد، یا ضرر و زیاني را به 
اموال، منافع، منابع یا سالمت و امنیت عمومي و یا 
جمعي از مردم واردنماید، نظیر رشاء، ارتشاء، اختالس، 
تباني، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداري، سیاسي، 
امکانات یا اطالعات، دریافت و پرداخت  هاي غیرقانوني 
سمت  به  منابع  این  انحراف  و  عمومي  منابع  از 
تخصیص  هاي غیرقانوني، جعل، تخریب یا اختفای 
اسناد و سوابق اداري و مالي، فساد شناخته  شده و 
برای مقابله با آنها هم باید تمام دستگاه  هاي مشمول 
این قانون و همچنین مدیران و مسووالن آنها، کلیه 
قوانین و مقررات را در دیدارگاه  هاي الکترونیک به 

اطالع عموم برسانند. مطابق مفاد تبصره 2 بند »ب« 
ماده 3 این قانون هم تأخیر در ورود اطالعات مذکور 
یا ورود ناقص اطالعات یا ورود اطالعات بر خالف 
واقع در پایگاه  هاي مذکور تخلف محسوب مي شود و 
متخلف به شش  ماه تا سه  سال انفصال موقت از خدمت 

در دستگاه  هاي موضوع این قانون محکوم مي گردد.
بدون تردید، تصویب و ابالغ اینگونه مقررات برای 
مبارزه با فساد -حداقل در این زمان و مکان- الزم 

جاری،  سال  مردادماه  اول  تاریخ  از   

مکلفند  قانون  در  نامبرده  دستگاه  های 

که اطالعات هر نوع قرارداد مربوط به 

معامالت متوسط و باالتر دستگاه  های 

مشمول را در پایگاه اطالعات قراردادهای 

کشور وارد کنند. 



51توسعه تاسیسات و تجهیزات | شماره 48 | پاییز 1395 |    عمومی

و حتی واجب است، چون به قول دکتر احمد توکلی، 
نماینده سابق مردم در مجلس شورای اسالمی، کار 
فساد به جایی کشیده که اگر مهار نشود، جمهوری 
اسالمی را حتماً ساقط خواهدکرد و البد به همین 
علت است که مطابق مفاد ماده ۴ قانون مورد بحث، 
وزارت اطالعات موظف شده    است که نقاط مهم و 
آسیب پذیر در فعالیت  هاي کالن اقتصادي دولتي و 
عمومي مانند معامالت و قراردادهاي بزرگ خارجي، 
نیز  و  ملي  طرح  هاي  بزرگ،   سرمایه گذاري هاي 
مراکز مهم تصمیم گیري اقتصادي   و  پولي کشور در 
دستگاه  هاي اجرایي را در صورت وجود گزارش موثق و یا 
قراین معتبر مبني بر تخلف یا  سوءعملکرد، با کسب مجوز 
قضایي الزم،  پوشش اطالعاتي کافي  و  مناسب  بدهد.

اما بحث بر سر این است که آیا تنها تصویب مشتی 
مقررات غالظ و شداد، ولی انتزاعی و معلق در هوا 
که نه مقدمات الزم برای اعمال آنها فراهم  شده و نه 
از پشتوانه  های واقعی برخوردارند، می  تواند برای مقابله 
با تهدیدی که قلب جامعه را نشانه گرفته  است، کافی 
باشد؟ آیا می توان با یک شمشیر کاغذی به جنگ 
توپخانه آتشبار فساد رفت و این غول تکثیرشده و 
نفوذکرده در تار و پود نظام اداری و اجرایی کشور را 

به دام انداخت و مهار کرد؟ یا باید دست از خیالپردازی 
باره ریشه  ای  تر و  این  برداشت و در  و ظاهرسازی 

مسووالنه  تر عمل کرد؟
بررسی ریشه فسادهای بزرگ در فاصله سال  های 
1382 تا 1392 به روشنی نشان می  دهد که مهمترین 
کشور،  اجرایی  و  اداری  نظام  در  فساد  رشد  علل 
عبارتند از اوالً، سلطه دولت و نهادهای دولتی بر منابع 
اقتصادی، به ویژه بر درآمدهای نفتی؛ ثانیاً، حضور 
انحصاری دولت در بازارهای مختلف و دراختیارگرفتن 
تمامی ابزارها و نهادهای مالی و اعتباری و سرانجام، 
وجود قوانین و سازوکارهایی که عماًل در خدمت فساد 
و حتی مشوق آن هستند، مثل مقررات متعددی که در 
ماجرای حقوق  های نجومی و واگذاری  های نجومی به 
عنوان مجوز و مستند تخلفات مزبور مطرح شدند. در 
واقع، وجود چنین بسترهایی است که امکان رانت  جویی 
و ویژه  خواری را فراهم می  آورد و فقدان شفافیت هم 
فرصت  های بی  نظیری را در اختیار مفسدان و تبهکاران 
قرار می  دهد تا خودشان را به  راحتی در پشت درهای 
بسته و در پشت سر مقامات حکومتی پنهان کنند و 

منابع عمومی را به یغما ببرند.
با فساد،  اقدام در مسیر مبارزه  بنابراین، هرگونه 
بدون اصالح ساختارهای معیوب پیش  گفته و بدون 
عملی  رانت  جویی  ها،  برای  فرصت  هزینه  افزایش 
است باطل و تنها اثر آن هم مخفی  کردن ریشه  های 
درد و فرصت  سازی برای ادامه و گسترش فساد و 

به  تعویق  انداختن روند درمان است. 
از سوی دیگر، رویدادهای اخیر، از جمله بحث 
در  فساد  رسوخ  نشانه  که  فساد  سیستمی  شدن 

به قول دکتر احمد توکلی،نماینده سابق 

مردم در مجلس شورای اسالمی، کار 

مهار  اگر  که  کشیده  جایی  به  فساد 

حتماً  را  اسالمی  جمهوری  نشود، 

ساقط خواهد کرد.

فقدان شفافیت، فرصت  های بی  نظیری 

اختیار مفسدان و تبهکاران قرار  را در 

می  دهد تا خودشان را به  راحتی در پشت 

سر مقامات حکومتی پنهان کنند و منابع 

عمومی را به یغما ببرند.

بدنه دستگاه  هایی است که خود مسوول برخورد با 
فساد هستند، حاکی از این واقعیت مهم است که 
تنها نهاد آسیب  ندیده از آفت فساد که هنوز هم از 
قابلیت  های الزم برخوردار است و می  تواند مسوولیت 
نظارت بر جریان مبارزه با فساد را برعهده بگیرد و 
مواظب حسن اجرای عملکرد دستگاه  های مسوول 
باشد، همانا نهادهای مردمی از قبیل تشکل  های 
صنفی می  باشند. اگر واقعاً اراده  ای برای اصالح امور 
و ریشه  کن  کردن فساد وجود داشته  باشد، حتماً باید 
دارای این دو خصیصه باشد: یکی اهتمام کافی در 
و  فسادساز  بسترهای  و  زمینه  ها  ازبین  بردن  مورد 
دیگری استمداد از نیروهای متشکل مردمی برای 
نظارت بر جریان فسادزدایی. بدون تردید، هرگونه 
طرح و برنامه و قانونی که فاقد این دو خصیصه 
باشد، حرکتی است نمایشی و فاقد اصالت که از پیش 
محکوم به شکست است و تنها موجب تخریب امید 
و اعتماد عمومی و کاهش سطح همکاری مردم با 
مسووالن برای اصالح امور خواهد شد و این واقعیت 
تلخ، یکی از آثار مخّرب فساد مالی بر امنیت ملی 
است، چون بدین ترتیب، حکومت پشتوانه مردمی 
خود را از دست خواهدداد و در برابر تهدیدهای داخلی 

و خارجی، آسیب  پذیر خواهدشد.
                  

م.ح.دانایی 
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اقتصادمقاومتیورسالتجامعهعلمیدرپیشبردآن
خالصه سخنرانی دکتر فرشاد مؤمنی، استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی، در نشست تخصصی »اقتصاد مقاومتی« در پژوهشکده اقتصاد 
و مدیریت   پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 امروزه کشورمان از لحاظ اقتصادی شرایط خطیر 
و پیچیده ای را تجربه   می کند، »اقتصاد مقاومتی« نیز 
پاسخ و راه حلی است برای این شرایط پیچیده. لذا این 
سؤال جای مطرح  شدن دارد که جامعه علمی کشور در 

چنین شرایطی، چه وظیفه  و رسالتی را برعهده   دارد؟
در آغاز باید یادآورشد که »نهادگرایان« در واکاوی 
تجربه ده   هزار ساله تاریخ مکتوب بشری، به نکاتی 
دست   یافته اند که ارزش تأمل دارند؛ یکی از بحث های 
بسیار مهم آنان هم این است که مسأله رقابت بین 
بنگاه ها و کشورها، شکل تجسدیافته »رقابت بین 
اندیشه ها« است. در واقع، این شرایط، منعکس کننده 

»هویت  که  است  دانایی«  »ذخیره  از  بخش  آن 
جمعی« بدان دست   یافته و مبنای قول و فعل جامعه 
شده   است. به این اعتبار، جامعه علمی کشور بیشترین 
مسوولیت را در زمینه گره گشایی از پیچیدگی های 
اقتصادی فعلی برعهده  دارد و باید به گونه ای عمل   کند 
که به »انباشت دانایی هویِت جمعی جامعه« ژرفای 

قابل توجهی ببخشد، چرا که مفاهیم کلیدی، برحسب 
درکی که »هویت جمعی« از آنها پیداکرده اند، قابل 
عینیت  بخشی می باشند. یکی از مفاهیمی هم که نیاز 
است »هویت جمعی« نسبت به آن دانش ژرفی بیابد، 

همین مفهوم »اقتصاد مقاومتی« است. 
مفهوم »اقتصاد مقاومتی« به لحاظ محتوا و مضمون 
برگرفته  شده از یک مفهوم شناخته  شده و استاندارد در 
»ادبیات توسعه« است. »اقتصاد مقاومتی« در ذات 
خود، به معنای اغتنام فرصت ها و در عین حال، مهار 
تهدیدهاست. اگر بخواهیم این معادله را دقیق متوجه   
شویم، باید خاستگاه تاریخی شکل گیری این مفهوم را 

مسأله رقابت بین بنگاه ها و کشورها، 

بین  »رقابت  تجسدیافته  شکل 

اندیشه ها« است.
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نیز زیر ذره بین قرار دهیم.
به لحاظ تاریخی، مفهوم »اقتصاد مقاومتی« ابتدا در 
سطح کشورهای صنعتی مطرح    شد و مسأله اساسی 
آن هم »مواجهه خردورزانه با شوک های برون زا« 
بود. استراتژیست های کشورهای صنعتی در این راستا 
متوجه   شدند که شوک های برون زایی پدیدار شده   اند 
که بعضی از آنها بسیار خطیر و سرنوشت سازند هم از 
بابت فرصت های خارق العاده ای که فراهم می کنند و 
هم از بابت تهدیدهای نگران کننده ای که در درون آنها 
وجود دارد. بنابراین، در برخورد با این شوک ها، به یک 
سری توانایی های جدید متوسل  شدند. این توانایی  های 
با  اختصاصی،  داشتن مشخصه های  جدید، ضمن 

کارنامه قبلی شان نیز هم پوشانی بسیار داشتند.
مفهوم »اقتصاد مقاومتی« آنگونه که در سطح 
کشورهای صنعتی مطرح   شد، به لحاظ مضمونی 
تمرکز خود را بر شوک های علمی و فنی، شوک های 
بازارهای  به  مربوط  شوک های  و  زیست  محیط 
مالی جهانی قرار داد. این شوک ها، برون زا هستند و 
کنترل آنها در دست کشور معینی نیست و هر یک 
نیز در بردارنده »فرصت ها« و »تهدیدهای« احتمالی 
می  باشند. »اقتصاد مقاومتی« با این قصد و هدف 
عمل می کند که ذهن ما را برای تغییرات احتمالی 
در زمینه های اقتصادی آماده   کند تا بتوانیم استفاده 
از فرصت ها را به حداکثر برسانیم و تهدیدها را نیز تا 

حداکثر ممکن کنترل   کنیم.
بر این اساس، می توان   نتیجه   گرفت که رکود که 
یکی از نمودهای بارز »شوک  های برون زا« است، 
فرصتی برای اقتصادهای دنیا است، فرصتی برای اینکه 
شالق »بهره وری« را محکم تر بر پیکره اقتصادشان 
بزنند، چرا که در شرایط رکود، تقاضا کاهش پیدا 
می کند و در نتیجه، بهره وری را باید آنچنان باال برد و 

هزینه ها را باید آنچنان پایین   آورد که در همین شرایط 
نیز بتوان مشتری پیداکرد. بنابراین، اگر در سیکل های 
وجودنمی داشت،  دنیا »رکود«  اقتصادهای صنعتی 
دستیابی به »رونق« هم هیچگاه ممکن نمی شد. در 
واقع، »رکود« فرصتی اختصاصی برای افرادی است 
کافی  قیمت گذار«  »پول های  رونق  دوران  در  که 
پس انداز کرده  اند. آنها در شرایط رکود، می توانند با 
مقادیر معینی از »پول های قیمت گذار« چندبرابر ارزش 

اسمی آن پول ها خرید کنند.
واقعیت این است که هر سه یا چهارسال یکبار، 
یک بحران مالی در گوشه ای از دنیا روی   می دهد. 
بتوانیم  اگر  است که  این  اتفاق ها هم  این  پیام 
فرصت ها  از  برون زا«،  »شوک های  بروز  هنگام 
»اقتصاد  مسیر  در  می توانیم  کنیم،  استفاده   
مقاومتی« یک گام برداریم. به تعبیری دیگر، این 
بزنگاه ها هم از زاویه فرصت ها و هم از زاویه مهار 

تهدیدها امکاناتی را برای ما فراهم می کنند.
نکته ای که در این میان باید بدان توجه   داشت، 
این است که همه آن شوک هایی که مورد توجه 
کشورهای صنعتی هستند، در مورد کشور ما هم 
موضوعیت دارند. بنابراین، مسأله اساسی ما هم این 
است که بدانیم از طریق »اقتصاد مقاومتی« فقط 
می توانیم با »شوک های برون زا« مواجه   شویم و اگر 
کسانی انتظاراتی فراتر از این را بر مفهوم »اقتصاد 
مقاومتی« بار می کنند، به آسیب های احتمالی این 

شیوه دامن می زنند.
مقاومتی«،  »اقتصاد  ماجرای  دیگر،  عبارت  به 

ماجرای کسب قابلیت های مشخص برای »مواجهه 
خردورزانه با شوک های برون زا« است، به  گونه ای که 
برای ما چنان قدرت انعطافی را ایجادکند که بتوانیم 
واکنش های بموقع و مناسب در برابر تغییرات اقتصادی 
»اقتصاد  از  »همه چیزخواهی«  پس  باشیم.  داشته   
مقاومتی« در واقع، بستر سازی برای شکست آن است. 
یکی از مسوولیت های جامعه علمی ما هم این است 
که معنا و مفهوم و ظرفیت های »اقتصاد مقاومتی« را 

به  خوبی و بسیار شفاف برای عموم جامعه تبیین   کند.
مسأله بسیار مهم دیگر این است که به اعتبار 
تجربه تاریخی ایران، وجه »اغتنام فرصت ها« برای 
ما اهمیت بیشتری از »مهار تهدیدها« دارد، بدین 
معنا که بر اساس تجربه تاریخی، ما مشکلی با »مهار 
تهدید ها« نداشته ایم و مسأله  ما در طول تاریخ همواره 
»استفاده خردورزانه از فرصت ها« بوده  است. این هم 
وظیفه دیگر جامعه علمی است که این »فرصت ها« را 

شناسایی و معرفی   کند.

فقط  مقاومتی«  »اقتصاد  طریق  از 

می توانیم با »شوک های برون زا« مواجه   

فراتر  انتظاراتی  کسانی  اگر  و  شویم 

از این را بر مفهوم »اقتصاد مقاومتی« 

بارمی کنند، به آسیب های احتمالی این 

شیوه دامن می زنند.

بر اساس تجربه تاریخی، ما مشکلی 

و  نداشته ایم  تهدید ها«  »مهار  با 

همواره  تاریخ  طول  در  ما  مسأله  

فرصت ها«  از  خردورزانه  »استفاده 

بوده است.
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مقابلهبااضطرابهایشغلی

 Work Happy Now منبع: کتاب

نویسنده: کارل استایب

مترجم: سیدحسین علوی لنگرودی

برای زندگی فکر کنید، ولی غصه نخورید.

)دیل کارنگی(

چند سال پیش،  هنگامي که در حال قدم  زدن 
بودم،   شرکت  قدیمي  ساختمان  هاي  از  یکي  در 
در معده  ام احساس درد شدیدي کردم. تا قبل از 
واردشدن به آن مکان،  متوجه آن درد نبودم و به 
همین دلیل در همان لحظه از خودم پرسیدم: »چند 
وقت است که این درد در وجود توست و تو از آن 
بي  خبر بوده  اي؟« روز بعد که به نزد پزشکم رفتم، 
دریافتم که مشکلی داخلی از مدت  ها پیش بدنم را 
آزار می  داده که من نسبت به آن بی  اعتنا بوده  ام تا 

اینکه به مرز هشدار رسیده  است. 
براي بسیاري از ما،  اضطراب و دلهره جزو یکي 

مورد  در  ما  از  بسیاري  است.  روزمره  اتفاقات  از 
ضرب  االجل  هاي تعیین  شده براي اتمام یک پروژه 
گذاشته    ما  عهده  بر  که  وظیفه  اي  انجام  دادن  یا 
شده،  دچار نوعي دلواپسي و اضطراب هستیم. البته 
این پدیده ، کامالً  طبیعي است، اما به  شدت باعث 
به  هم-خوردن آرامش ما مي  شود و لذا هدف این 
مقاله،  دادن راهکارهایي همچون اختصاص چند 
دقیقه به استراحت محض، یا نوشیدن قهوه نیست 
آگاهي  آنها  از  کارمندان   و  از مدیران  که خیلی 
دارند و در برخي از موارد هم بیان آنها را بي  مورد 
مي  دانند، بلکه هدف تاکید بر  این ضرورت است 

که در این زمینه باید یک نوع تعادل را بین عقل و 
احساسات برقرار کرد. 

در ابتدا باید توجه داشته   باشیم که احساسات، 

معموالً کمي خودشناسي مي  تواند به 

ما در تسهیل و تشخیص این ترس  ها 

بتوانیم  تا  کند  کمک  اضطراب  ها  و 

احساسات مزبور را بشناسیم و روی 

آنها اثر بگذاریم.
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تصمیمات  اتخاذ  در  ما  به  که  هستند  این   براي 
هوشمندانه و درست کمک   کنند، اما اگر ما در مورد 
محتاط  و  دقیق  کارهایمان  در  احساسات  کاربرد 
مي  شوند،  دوچندان  مشکالتمان  آنوقت  نباشیم، 
مانند یک گلوله برفي که لحظه به لحظه  بزرگ  تر 

مي  شود تا به فاجعه  اي منجر شود. 
که  مي  رسیم  نتیجه  این  به  ما  اوقات  گاهي 
نمي  توانیم از احساسات منفي در اطراف خودمان 
خالصي پیدا کنیم و هر کاري هم که می  کنیم،  
بر وخامت اوضاع افزوده می  شود. در این شرایط، 
چه مي  توان کرد؟ در پاسخ به این سوال مهم باید 
را  توجهي  قابل  انرژي  گفت که همه مي  توانند 
که توسط اینگونه احساسات مضطربانه به وجود 
متمرکزشدن  براي  و  نمایند  مي  آیند،  جمع  آوري 
بر روي احتماالت مثبت  تر،  از آنها بهره بگیرند. 
ترس  ها  روي  بر  تمرکز  جاي  به  است  بهتر  لذا 
ودلهره  ها،  کارهایي را انجام بدهیم که شادي  آور 
بیشتر  مورد  این  در  ادامه  در  روحیه  بخش  اند.  و 

توضیح می  دهیم.

ارتباط  خودتان  اضطراب  حباب  هاي  با 
برقرارکنید 

اضطراب افراد معمواًل از ناتواني آنها در پیوندزدن 
توانایي  هایشان برای تحقق اهداف  نیازها و  بین 
توسط  مزبور  اهداف  اگر  می  گیرد.  سرچشمه 
برقرارکردن  ارتباط  باشند،  تعیین شده  افراد  خود 
بین نیازها و توانایي  های الزم برای تحقق آنها ، 
در  کار  این  انجام  اما  است،  و ساده  آسان  کاري 
مورد اهدافي که افراد با آنها موافق نیستند، دشوار 
است و گاهی حتی عذاب  آور مي  شود. فرض   کنیم 
که رییس یا کارفرمای شما از شما مي  خواهد که 
پروژه جدیدي را آغاز کنید و ارتقاي شغلي یا بهبود 
اجراي موفق  به  را منوط  موقعیت حرفه  ای شما 

آن پروژه نموده   است. حال اگر شما با انجام آن 
پروژه موافق نباشید، مجبور به انجام کاري هستید 
که دوستش ندارید. در چنین وضعیتي، هر بار که 
شما به آن پروژه فکر کنید،  حباب  هاي اضطراب در 
درونتان شکل مي  گیرند، چرا که کاری از دستتان 
برنمی  آید و تنها مي  توانید از خودتان و کارتان نزد 
خودتان گله و شکایت کنید! حال برای اینکه بتوانید 
راهي را براي ارتباط برقرارکردن با اضطراب  هاي 
دروني و مهارکردن آنها بیابید، فهرستي از کارهایي 

الزم را برایتان برمی  شماریم:
* یک وقت استراحت چنددقیقه  اي به خودتان 
بدهید و طي آن مدت، فقط بنشینید و نفس بکشید.

و  اضطراب  آور  عامل  به  فکرکردن  از  پس   *
چگونگي شکل  گیري آن ، یک نفس عمیق بکشید 
از  مملو  تمام حباب  هاي  قوي  تر،  بازدم  با یک  و 
اضطرابتان را خارج کنید. در این موقع مي  توانید 
شناورشدن حباب  ها را در فضای خارج از وجودتان 

تماشا کنید. 
* حال اضطراب دروني  تان را مانند یک بچه در 

دور  را  کلیشه  اي  و  تکراري  تفکرات 

خالقانه  ایده  هاي  دنبال  به  و  بریزید 

باشید.
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بغل بگیرید تا در آغوش  تان به خواب برود.
* اضطراب دروني  تان را روي یک تکه کاغذ 
بکشید و سپس با کمال آرامش و اطمینان،  آن را 

به سطل زباله بیندازید.
* فرض کنید که اضطراب،  یک دوست قدیمي 
تا  بدهید  گوش  حرف  هایش  به  باید  که  است 

میانه  تان بهم نخورد .
در این مواقع، معمواًل کمي خودشناسي مي  تواند 
و  ترس  ها  این  تشخیص  و  تسهیل  در  ما  به 
اضطراب  ها کمک کند تا بتوانیم احساسات مزبور 
را بشناسیم و روی آنها اثر بگذاریم. پس همیشه با 
خودتان صحبت کنید و به احساسات مثبت اجازه 
عرض اندام بدهید. شما می  توانید از آنها بیاموزید و 

شادتر و قوي  تر شوید.

خالق باشید
حاال زمان آن فرارسیده    است که تفکرات تکراري 
ایده  هاي  دنبال  به  و  بریزید  دور  را  کلیشه  اي  و 
پیداکردن  مرحله،  این  در  هدف  باشید.  خالقانه 
با  تحوالت  و  تغییر  هماهنگ  کردن  براي  راهي 
نیازهاي جدیدمان است. شما براي خارج  شدن از 
چرخه بسته عواطف و احساسات خود، باید جور 
واقعیت  های  به  مي  توانید  فکرکنید. شما  دیگري 
خالقانه  ایده  هاي  تا  کنید  نگاه    خودتان  پیرامون 

تغییردهنده شرایط را پیدا کنید. منظور ایده  هایي 
است که به شما در پیداکردن دیدگاهي بهتر کمک 

مي  کنند.
سپس فکرتان را برای مدت زمانی مشخص، 
مثاًل پانزده   دقیقه، روی دیدگاه  هاي کاربردي و قابل 
پیاده  کردن متمرکز کنید. با این تمرکز، راه  حل  هاي 
جدیدي را کشف خواهید کرد و استرس و اضطراب 
از شما دور خواهند شد. در این مرحله، می  توانید 
را  و عملی خودتان  کاربردي  ایده  هاي  از  بعضي 

آزمایش   کنید. 
یک  عملي  و  کاربردي  هاي  دیدگاه  فهرست 
پیمانکار یا یک مدیر کارآمد  براي اجراي پروژه 
می  تواند  شده،  گذاشته    عهده  اش  بر  که  جدیدي 

چیزي شبیه به فهرست زیر باشد:
ارتقاي  و  بهبود  براي  است  فرصتي  * این، 

مهارت  هاي من. 
* من قرار است با یکی از همکارانم یا یکی از 

رقبایم که مدیر فوق  العاده  اي   است،  کار کنم.
* من مي  توانم این پروژه را به رزومه کاري  ام 
برای خودم  را  بهتری  آینده کاری  و  اضافه کنم 

ذخیره نمایم.
* این،  فرصتي است براي برخورد و تعامل با 

همکاران بیشتر.
تقاضاي  مي  توانم  پروژه،  این  انجام  از  بعد   *

ارتقای شغلي کنم.
* به من فرصتي داده شده   است تا به دیگران 

خدمت   کنم و آنان را شاد نمایم.
* قبول این پروژه، قابلیت  های مرا آشکار خواهد 
کرد و باعث ظهور ایده  هاي بزرگي در من خواهد شد.

* در طول اجرای این پروژه، من فرصت خواهم 
داشت تا وضعیت عاطفي و احساسي  ام و همچنین 

نوسانات آن را بسنجم.
و  تا صبر  به من کمک مي  کند  پروژه  این   *

تحمل خودم را افزایش بدهم.
* این پروژه به من فرصت بیشتر خندیدن را 

خواهدداد.
* من مي  خواهم هر شب قبل از خوابیدن ، مدتي 
روی خودم تمرکز کنم تا با دورکردن استرس  ها، 

این پروژه را به خوبي به سرانجام برسانم.
راهکارها،  از  داشتن چنین فهرستي  با  معمواًل 
خواهید توانست شرایط روحی و احساسی خودتان 
این،  وجود  با  کنید.  هماهنگ  جدید  پروژه  با  را 
داشته   باشند  وجود  افرادی  هم  باز  است   ممکن 

روي  بر  تمرکز  جاي  به  است  بهتر 

انجام  را  ، کارهایي  ترس ها و دلهره ها 

بدهیم که شادي آور و روحیه بخش اند.
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که در وهله اول، در برابر تغییر مقاومت کنند و 
دوست داشته   باشند که مسیر همیشگي کارشان را 
پي  بگیرند. بدیهی است که آنان باید از راهکارهای 

تکمیلی استفاده نمایند.

نقش معنویات و توکل 
که  کرده  ام  فکر  موضوع  این  به  خیلی  من 
اعتقادات و معنویات چه نقشي در زندگي کاري  ام 
داشته  اند؟ آنچه تا کنون متوجه شده  ام، این است 
که اعتقادات و احساس پیوند با خداوند، یا جهان و 
طبیعت، در زندگي روزمره ما نقش پررنگي دارند، 
اما هنگامي که صحبت از کار به میان مي  آید، این 
موضوع کمتر به چشم مي  آید و بیشتر فراموش 
مي  شود. یک روز من به  شدت سرم شلوغ بود و 
روز کاري وحشتناکي را پشت سر مي  گذاشتم. آن 
روز در تنظیم گزارشم دچار اشتباه فاحشي شده   
از فایل  هایي را که در  بودم و نمي  توانستم یکي 
کامپیوترم ذخیره کرده   بودم،  پیدا کنم. وقت کم 
بود و فشارها آنقدر زیاد که ناگزیر تصمیم گرفتم 
به داخل ماشینم بروم و از ته دل فریاد بزنم! در 
آن روز کامالً  احساس درماندگي مي  کردم و فکر 
آوار شده   است. در آن  مي  کردم که دنیا بر سرم 
روز تمام خبرها و اتفاق  هاي بد به نوبت در مقابلم 
صف بسته  بودند: یکي از دوستان خوبم را از دست 
دادم،  کارفرمایم به خاطر اشتباهاتي که در آخرین 
گزارشم وجود داشت، نامه تندی به من نوشت و 
حتی  مرا توبیخ کرد، مهماني شام جمعه با دوستان 
هم لغو شد. در آن روز خیلي سعي  کردم تا بر اوضاع 
مسلط شوم و به وضعیت عادي بازگردم، اما قلبم با 
من نبود و نمي  توانستم خودم را کنترل  کنم. در آن 
لحظات ناگهان تصمیم گرفتم که بخشي از باري 
را که روی دوشم بود، بردارم و بر دوش دنیا بگذارم! 
بنابراین، به اتاقم رفتم،  در را قفل  کردم، پشت میز 

نشستم و شروع کردم به دعاخواندن و نیایش با 
خدا: »اي خدایي که در کارم به من کمک مي  کني، 
 من مي  دانم که در کارم بي  نقص و عالي نیستم. 
من نمي  توانم خودم را به خاطر اشتباهاتم ببخشم. 
آنچه از تو ای خدا توقع دارم، دلداري  دادن به من 
و قوت قلب است. لطفاً  ترس  ها و نگراني  هایم را از 
من دورکن و مرا از دست آنها نجات بده. خداوندا، 
مرا در پناه خودت بگیر. من چشم  انتظار لطف و 

مرحمت تو هستم.«
پس از این نیایش در سکوت محض داخل اتاق  
و  آمدم  بیرون  خدا،  با  آرامش  بخش  گفتگویی  و 
جالب آنکه احساس سبکی عجیبي داشتم و حالم 
خیلي بهتر شده  بود و حس مي  کردم که واقعاً همه 
مشکالت و سختي  هاي زندگي،  فقط بر روی دوش 
خود من نیست، بلکه دنیا هم بخشي از این بار را بر 

دوش کشیده    است!

الگوهاي شما
متأسفانه ما عادت داریم که به اضطراب  هایمان 
اجازه بدهیم تا به درونمان نفوذ کنند و بر ما مسلط 
هنگام  در  مي  توان  را  امر  این  بارز  نمونه  شوند. 
رانندگي مشاهده کرد. شاید براي شما هم پیش   
آمده باشد که ماشین جلویي  تان با سرعت کمي 
در حال حرکت است و شما فکر مي کنید که وقت 
به  او  سر  پشت  قرارگرفتن  بخاطر  انرژي  تان  و 
هدر مي رود و در نتیجه، دچار اضطراب مي شوید 
که چگونه باید از آن ماشین سبقت بگیرید و در 
صورتي که نتوانید سبقت بگیرید، آنوقت بیشتر و 
بیشتر دچار استرس مي شوید. در چنین وضعیتي، 
بهترین راه براي فایق  آمدن بر اضطراب و رسیدن 
این  این قضیه  و قبول  با  آرامش، کنارآمدن  به 

مسأله است که شاید حکمتي در کار است که شما 
با سرعت کمتري در جاده حرکت کنید. در چنین 
خودتان،  اضطراب  کنترل  براي  شما  شرایطي، 

الگوسازي کرده  اید.
درست   است که تصور و خیال  پردازی از ابزارهایي 
هستندکه معمواًل توسط کودکان مورد استفاده قرار 
مي  گیرند، اما ما بزرگساالن نیز به این ابزار قدرتمند 
نیازمندیم و هیچ محدودیتی هم در این  و مؤثر 
را  امکان  این  ما  به  تصورات  ندارد.  وجود  زمینه 
مي  دهند تا از دیدگاهي متفاوت و البته لذت  بخش و 
جالب به زندگي نگاه   کنیم و زندگی را شادي  آور و 

پر از صفا و صمیمیت ببینیم . 
و  ساده  زندگي  که  داریم  دوست  ما  همه  
چنین  مشکل  اما  باشیم،  داشته    لذت  بخشي 
زندگي ساده  اي در این است که مغز ما همیشه در 
جستجوي هیجان و حرکت است و به همین دلیل 
هم هست که بسیاري از افراد، دنبال کارهای بزرگ 
می  دوند و عاشق تکمیل پروژه  هاي بزرگ و دشوار 
هستند، چون پس از تکمیل چنین پروژه  هایي است 
آنان مي  آید.  به سراغ  العاده  اي  که احساس فوق 
گاهي اوقات که افراد روزهاي کاري افتضاحي را 
سپري مي کنند، می  توانند خودشان را جای دیگران 
بگذارند و از دیدگاه آنها به حال و روز خودشان نگاه 
کنند، منظور دیگرانی است که هم صبر دارند و هم 
موفقیت. این کار باعث مي  شود که از بن  بست  های 
فلج  کننده ناشی از یک  سویه  نگری نجات یابند و 
جور دیگري به مشکالت نگاه   کنند. در این زمان 
عشق و بردباري در وجودشان تقویت مي  شود، از 
کار لذت می  برند و احساسات منفي از آنان کاماًل 

دور مي  شود.

تصورات به ما این امکان را مي  دهند تا 

از دیدگاهي متفاوت و البته لذت  بخش 

و جالب به زندگي نگاه    کنیم و زندگی را 

شادي  آور و پر از صفا و صمیمیت ببینیم.
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گلگشت

روزی اسـتاد ریاضی  مـان در وقـت خـارج از درس بـه بچه  هـا گفـت : اعـداد کوچکتر از یـک، خواص عجیبی دارند، شـاید بتوان آنها را با انسـان  های تنگ  نظر مقایسـه   
مثاًل: کرد، 

* وقتی می خواهید با آن ها تعامل کنی و به تضارب آراء با آنان بپردازی، تو را نیز کوچک می کنند.
 * وقتی می  خواهی مشکالتت را با آنها تقسیم   کنی و برایشان بازگو کنی، مشکالتت بزرگتر می  شوند.

* وقتی با آنها جمع می  شوی و در کنار آنها هستی، مقدار زیادی به تو اضافه نمی  شود و چیزی را به تو نمی  آموزند .
* و اگر آنها را از زندگی  ات کم   کنی، چیز زیادی را از دست نداده    ای!

استاد سرانجام نتیجه   گرفت: پس به بزرگی خودتان ایمان داشته    باشید و زندگی ارزشمند خودتان را به خاطر آدم  های کوچک و حقیر، بی ارزش نکنید.

خواص اعداد کوچکتر از یک

میرزا میرزا رفتن

آهسته و با تأنی راه  رفتن یا با تأنی غذاخوردن را اصطالحاً در دهات 
که  گویند  خوردن«  میرزا  »میرزا  و  رفتن«  میرزا  »میرزا  روستاها  و 
ریشه  ای  و  باید وجه تسمیه  به جهت وجود کلمۀ »میرزا«  پیداست 

تاریخی داشته   باشد.
واژۀ »میرزا« خالصه  شده کلمۀ »امیرزاده« است که تا چندی قبل 
به شاهزادگان و فرزندان امرا و حکام درجۀ اول ایران اطالق می  شد.

هجری  هشتم  قرن  در  سربداران  عصر  در  بار  اولین  واژه  این 
اقبال  عباس  دانشمند،  محقق  گفتۀ  به  و  گردیده  متداول  و  معمول 
آشتیانی:»خواجه لطف  اهلل را چون پسر امیر مسعود بوده، مردم سبزوار 
میرزا، یعنی امیرزاده می  خواندند و این گویا اولین دفعه  ای است که در 

زبان فارسی کلمۀ میرزا معمول شده   است.«
واژۀ میرزا سپس بر اثر گذشت زمان، مراحل مختلفی را طی کرد، 
یعنی ابتدا »امیرزاده« می  گفتند. پس از چندی، از باب ایجاز و اختصار 
اردوی پادشاه  به صورت »امیرزا« مورد اصطالح قرار گرفت:»عازم 
بودند و پادشاه امیرزا شاهرخ بوده به سمرقند رفته بود.« دیری نپایید 
که حرف اول کلمۀ »امیرزا« هم حذف شد و در افواه عامه به صورت 

»میرزا« درآمد.
اما اطالق کلمۀ »میرزا« به طبقۀ باسواد و نویسنده از آن جهت بوده   

است که در عهود و اعصار گذشته، تنها شاهزادگان و امیرزادگان معلم 
سرخانه داشتند و علم و دانش می  آموختند. مدارس و حتی مکتب  خانه  ها 
نیز به تعدادی نبودند که فرزندان طبقات پایین بتوانند سوادآموزی   کنند 
و چیزی را فراگیرند. به همین  جهت، رفته  رفته دامنۀ معنی و مفهوم کلمۀ 
»میرزا« از امیرزاده  بودن و شاهزاده  بودن، به معنی و مفهوم باسواد، ماّل، 
ُمنشی، دبیر و نویسنده و جز اینها گسترش پیدا کرد و حتی بر اثر مرور 
زمان، معنی و مفهوم اصلی آن تحت  الشعاع معانی و مفاهیم مجازی 
جدید قرارگرفت، به قسمی که مالها و افراد باسواد در هر مرحله و مقام 

را »میرزا« می  گفتند، خواه امیرزاده باشد و خواه روستازاده.
از طرف دیگر، چون در ازمنۀ گذشته افراد باسواد خیلی کم بودند، 
خاصی  احترام  آنها  برای  مردم  و  داشتند  منزلتی  و  قرب  میرزاها  لذا 
قایل بودند. میرزاها هم چون به میزان احترام و احتیاج مردم نسبت 
به منظور رعایت  یا  و  باب فخرفروشی  از  به خودشان واقف گشتند، 
در  مخصوصاً  و  می  زدند  حرف  قلم  لفظ  و  شمرده  خود،  شخصیت 
کوچه  ها و مکان  هاي عمومی خیلی آرام و سنگین راه می  رفتند تا انظار 
مردم به سوی آنها جلب  شود و بر متانت و وزانت آنان افزوده  گردد و از 
این روی بود که به تدریج اصطالح »میرزا میرزا رفتن« و »میرزا میرزا 

خوردن« متداول گشت.
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گاه و بي گاه از من مي پرسند: »به جز کشور خودت،  به کدام کشور دیگر عالقه داري؟« همیشه یک جواب داشته ام: »تایوان« و مردم مي پرسند: 
»تایوان؟ چرا تایوان؟«

جواب خیلي ساده است، چون تایوان صخره اي لم   یزرع در دریایي پر از امواج توفاني و بدون منابع طبیعي براي زندگي  کردن است، حتي براي ساخت 
و ساز باید از چین، شن و ریگ وارد کند و با وجود همه اینها، چهارمین ذخایر کالن مالي دنیا را در اختیار دارد، زیرا به جاي کندن زمین و استخراج 
هرآنچه که باال مي آید،  تایوان ذهن و افکار 23 میلیون تایواني را مي کاود ، استعدادشان را، انرژي  شان را و هوش و ذکاوت شان را -چه زن و چه مرد.

همیشه به دوستانم در تایوان مي گویم:  »شما خوشبخت ترین مردم دنیا هستید، چطور اینقدر خوشبخت شده اید؟  نه نفت دارید،  نه سنگ آهن، نه جنگل، 
 نه الماس،  نه طال،  فقط مقدار کمي ذخایر زغال سنگ و گاز طبیعي  و به خاطر همین هم است که فرهنگ تقویت مهارت هایتان را توسعه داده اید، کاري 

که امروزه ثابت شده با ارزش  ترین و تنها منبع تجدیدپذیر واقعي جهان است.«

استیوجابز: هیچکس تا امروز برای چاق   شدن، شکست  خوردن 
وقتی  چیزها  این  زیرا  است،  ننوشته    برنامه  ای  احمق  بودن  یا 

اتفاق می  افتند که شما برنامه  نداشته باشید!

پرنده  اگر شما یک  داد:  انشا  معلم موضوع  بودم، یک  بار  بچه که 
بودید، چه می  کردید؟ من هم نوشتم: تخم می  گذاشتم. اما معلم به  ام 

صفر داد. آیا این رفتار درستی  است با یک پرنده تخم  گذار؟

چرا تایوان ؟

برنامه   داشتن یا نداشتن؟رفتار درست

به قلم توماس فریدمن
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درهسیلیکون
 فن  شهر الگو براي پیشگامان انفورماتیک

که  سیلیکون«  »دره  یا  »سیلیکون  ولي« 
از شرکت  هاي پیشگام  اکنون خاستگاه بسیاري 
پرفراز  و  مهم  تحوالت  دنیاست،  انفورماتیک 
مرکز  یک  از  تا  گذاشته  سر  پشت  را  نشیبي  و 
کوچک، به منطقه  اي جهان  آوازه تبدیل   شود و در 

صدر اطلس فناوري دنیا قرار گیرد.

آمریکا  آي  تي  سرمایه  گذاري  یک  سوم 
در سیلیکون  ولي

در   Bay Area  نام به  منطقه  اي  در حومه 

داستان سیلیکون  ولي، داستان تعدادي 

نابغه نوآور و جسور است که به صورتی 

هدفمند تالش  کردند تا محیطي را براي 

استعدادهاي  دیگر  بالندگي  و  رشد 

کارآفرین ایجاد کنند.

بزرگي  دره  متحده،  ایاالت  سان  فرانسیسکوی 
موسوم به سیلیکون  ولي مدت  هاست که شهرت 
و اعتباري جهاني یافته و نامش هرروزه بر سر 

زبان فعاالن جهاني حوزه آي  تي است، جایي که 
ده  ها شرکت مطرح در حوزه فناوري اطالعات و 

هاي  تک جهان در آن فعالیت دارند.
اختراع  به  منطقه،  این  نخستین  تسمیه  وجه 
نیمه  هادي  ها و ورود به عصر نوین ترانزیستورها 
بازمي  گردد که گامي بزرگ در پیشرفت کامپیوترها 
محسوب مي  شود. در آن زمان، عمده سازندگان 
اصلي تراشه  هاي سیلیکوني در این منطقه ساکن   
بودند، اما سیلیکون  ولي بعدها و با ورود پیشگامان 
جدید تکنولوژي  هاي سخت  افزاري و نرم  افزاري، 
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مفهوم و ابعاد وسیع  تري یافت تا اینکه اکنون این 
در  آي  تي  سرمایه  گذاري  هاي  یک  سوم  منطقه 

آمریکا را به خود جذب  کرده   است.

اقتصاد سیلیکون  ولي
بر اساس آماري که موسسهAeA منتشرکرده، 
واشنگتن،  و  نیویورک  از  پس  سیلیکون  ولي 
سومین فن  شهر )مرکز هاي  تک( ایاالت متحده 
نرخ  باالترین  سیلیکون   ولي  مي  شود.  محسوب 
تمرکز شاغالن صنایع جهان را دارد، یعنی 28۵/9 
نفر از هر هزارنفر کارمند شرکت  هاي خصوصي. 
متوسط  طور  به  سیلیکون  دره  در  همچنین 
پرداخت  آي  تي  کارمندان  به  حقوق  باالترین 
ساالنه.  دالر   1۴۴8۰۰ معادل  رقمي  مي  شود، 
بسیاري  ثروتمندان  منطقه  این  در  همین  رو،  از 
از رهگذر  ناگفته پیداست که  زندگي مي  کنند و 

صنعت انفورماتیک به این ثروت دست   یافته  اند.
سیلیکون  ولي بزرگ  ترین مرکز تولید»هاي  تک« 
در ایاالت متحده محسوب   مي  شود. نرخ بیکاري 
جذب  نرخ  است.  درصد   ۷/8 منطقه  این  در 
سرمایه گذاري نیز در این منطقه ۴6 درصد است.

سیلیکون  ولي چگونه پیشرفت  کرد؟
اما به راستي چه عواملي باعث   شده  اند که این 
ناحیه محدود جغرافیایي تا بدین حد موفق و پیشرو 
باشد؟ در پاسخ باید گفت که دره سیلیکون درواقع، 
صنعت  گرچه  دارد.  منحصربه  فردي  وضعیت 

کامپیوتر هر روزه در حال پیشرفت و گسترش، 
نه  تنها در مناطق دیگر آمریکا، بلکه در تمام نقاط 
دنیا و گستره گیتي در قاره  هاي مختلف است، اما 
هنوز هم اغلب مردم جهان سیلیکون  ولي را مهد 
داستان  سیلیکون  ولي،  داستان  مي  دانند.  آي  تي 
تعدادي نابغه نوآور و جسور است که به صورتی 
هدفمند تالش  کردند تا محیطي را براي رشد و 

بالندگي دیگر استعدادهاي کارآفرین ایجاد کنند.
از فهرست دالیل موفقیت این ناحیه مي  توان 

برخي موارد زیر را برشمرد:
افراد و  اینجا فقط بحث  *محیط کارآفرینانه: 
آدم  ها نیست، بحث ایجاد و توسعه سازوکارها و 
موفقیت  مسیر  که  است  به  گونه  اي  زیرساخت  ها 
ایده  دار  افراد  و  نوآوران  کارآفرینان،  براي  را 
تسهیل  کند. دره سیلیکون را فقط نباید به عنوان 
و  اپل  چون  شرکت  هایي  که  نگریست  جایي 
گاراژ  یک  در  بنیانگذاري  فرصت  هیولت  پاکارد 
فضا  آنجا  در  بلکه  فراهم   دیدند،  خود  براي  را 
نهایت،  در  و  خالقیت  و  بازنوآوري  تداوم  برای 
تبدیل  شدن به یک نام و رقیب در سطح جهاني 

نیز فراهم و مهیا شد.
سیلیکون  ولي  اطالعات:  فناوري  *مرکزیت 
آي  تي  صنایع  تپنده  قلب  مثابه  به  دیرباز  از 
شریان  هاي  به  آنجا  از  که  عمل  کرده  امریکا 
دنیا  تمام  در  را  خود  پاي  و  گسیل  یافته  دیگر 
متخصصان  منطقه،  این  کرده  اند.  محکم   
ناشناس  ورود  هنگام  که  تربیت  کرده  را  بزرگي 

نام  روي  از  را  آنها  ما  امروزه همه  ولي  بوده  اند، 
انفورماتیک  صنعت  در  که  ماندگاري  آثار  و 
به  جاي  گذاشته  اند، مي  شناسیم. استیو جابز )اپل(، 
)اوراکل(،  الیسون  لري  )آتاري(،  بوشنل  نوالن 
جان چیمبرز )سیسکو(، اسکات مک نیلي )سان 
میکروسیستمز( و البته پایه  گذاران گوگل، سرگیي 

برین و لري پیج، ازجمله آنها هستند.
نخستین  که  است  حاکي  تحقیق  یک  نتایج 
شرکت  هاي  تعداد  پیشرو،  منطقه  یک  نشانه 
مراکز  وجود  البته  است،  منطقه  آن  در  فعال 
دانشگاهي نیز مکمل آن است، لیکن عامل برتر 
نمي  تواند باشد. بر اساس تحقیقي دیگر از موسسه 
تحقیقاتي کانزاس  سیتي، هرچه تعداد شرکت  هاي 
یک منطقه بیشتر باشد، انتظار فناوري  هاي جدید 
بیشتري را مي  توان از آن منطقه داشت. بر اساس 
این تحقیق، سن متوسط کارآفریني و نوآوري بین 
3۵ سالگي و ۴۵ سالگي است، البته افرادي چون 
دیوید  و  فیس  بوک(  )موسس  زاکربرگ  مارک 

کرپ را باید استثنا دانست.
* هوش تجاري: در کنار متخصصان فناوري 
منطقه  این  در  افرادي  ابتدا  همان  از  اطالعات، 
زمام امور را دردست   گرفتند که فرهنگ و رموز 
از  بهینه  استفاده  به  و  مي  دانستند  را  تجارت 
زیرساخت  ها و ظرفیت  هاي موجود سیلیکون  ولي 
و  تجاري  ذکاوت  ترکیب  مي  کردند.  کمک 
بازاریابي این مردان و دانش فني متخصصان، به 

موفقیت ماندگارتر این منطقه کمک   کرد. 
این عوامل در کنار برخي عوامل دیگر، همگي 
باعث شهرت و موفقیت روزافزون این منطقه در 
ایاالت متحده شدند و آن را به عنوان یک الگوي 
دیگر  فن  شهرهاي    توسعه  و  ایجاد  در  پیشگام 
مطرح   کردند. بدون تردید، الگوگرفتن از جنبه  هاي 
فن  شهرهاي  براي  سیلیکون  دره  پیش  برنده 
روبه  توسعه کشورهای دیگر و تلفیق آن با شرایط 
و نیازمندي  هاي محلي و زیرساخت  هاي داخلي، 

مي  تواند راهگشا و پیش  برنده باشد.

 http://www.irna.ir:مأخذ
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مدیرکل سازمان بین المللی کار )ILO( می  گوید: سرمایه  گذاری در جهت ایجاد 
فرصت  های شغلی برابر برای زنان و مردان و قادرساختن آنها به ایجاد تعادل میان 
کار و مسوولیت  های خانوادگی، اولویت اصلی اصالح ساختار بازار کار، افزایش 

پتانسیل مولد نیروی کار و تسریع رشد اقتصادی جهان است.
بنا به گزارش خبرگزاری جمهوری اسالمی، »گای رایدر« در گفتگو با روزنامه 
گاردین انگلیس از نبود یک برنامه اقدام هماهنگ برای تسریع رشد کم اقتصاد 
جهانی ابراز نارضایتی کرد و افزود: هم  اکنون بیش از ۷۰ میلیون زن و مرد در سراسر 
جهان بیکارند، بیکارانی که اگر جهان دچار بحران مالی اخیر نمی  شد، ممکن بود 
شغل داشته  باشند. به گفته رایدر، بر اساس آخرین چشم  انداز اصالح  شده سازمان 

سخنگوی سپاه از ابالغ سرلشکر جعفری برای تشکیل و راه  اندازی »قرارگاه 
پیشرفت و آبادانی سپاه در استان  ها« خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسوول روابط عمومی کل و سخنگوی سپاه، با اعالم 
خبر تشکیل و راه  اندازی قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه گفت: این اقدام در راستای 
تحقق تدابیر و فرامین مقام معظم رهبری )مدظله  العالی( در امر سازندگی، عمران، 
آبادانی، خدمت  رسانی و محرومیت  زدایی در مناطق دورافتاده و محروم کشور و 
نیز برقراری امنیت پایدار مردمی، بسترسازی خدمت  رسانی بیشتر نظام و استفاده 

حداکثری از ظرفیت  های استان  ها صورت گرفت.
سردار شریف، پیشرفت و آبادانی مناطق محروم کشور در ابعاد اشتغال  زایی، 
فرهنگی، سالمت و زیرساخت های مورد نیاز از طریق توانمندسازی رشد و ارتقای 

تسریعرشداقتصادیجهان،درگروایجادفرصتهایشغلی
برابربرایزنانومرداناست

قرارگاهپیشرفتوآبادانیسپاهدراستانهاتشکیلمیشود

بین  المللی کار، تعداد بیکاران جهان در سال 2۰2۰ به بیش از 8۰ میلیون نفر می  رسد.
مدیرکل سازمان بین  المللی کار در ادامه تصریح کرد: اگر کشور چین را که 
نرخ رشد دستمزدهایش بیشتر از هر کشور دیگری در جهان است، کنار بگذاریم، 
نرخ رشد واقعی دستمزد در سال  های پس از بحران 2۰۰8 یک درصد کمتر از 
رکورد ساالنه ثبت  شده برای آن می  شود. وی افزایش فرصت  های شغلی جدید 
و بهترشدن وضعیت دستمزدها را برای رهایی از تله رشد اقتصادی کم و تقویت 
چرخه افزایش سرمایه  گذاری، افزایش بهره  وری، کارآفرینی پایدار و رشد دستمزد و 

مصرف ضروری دانست.
به گفته مدیرکل سازمان بین  المللی کار، بر اساس بررسی انجام  شده در 28 
کشور جهان، یک چهارم جمعیت جوان بین 1۵ تا 29 سال، نه شاغل هستند و نه 
تحصیلکرده و آموزش  دیده، وضعیتی که خطر اشتغال ناقص یا نامکفی را افزایش 
می  دهد. وی در پایان گفت: برآورد می  شود که 1۵6 میلیون جوان دارای کار یا 38 
درصد نیروی کار کشورهای نوظهور و درحال  توسعه در شرایط فقر شدید یا متوسط 
زندگی می  کنند و بدین ترتیب، پتانسیل نسلی که باید برای دستیابی به رشد پایدار 

سال 2۰3۰ کار کند، عماًل هدر می  رود.

ظرفیت  های انسانی و طبیعی را مأموریت قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه توصیف 
و تصریح کرد: این مأموریت خطیر، با مبناقراردادن اصول اقتصاد مقاومتی ابالغی 
فرماندهی معظم کل قوا، با هدف توانمندسازی افراد و مورد توجه قراردادن ابعاد 
مختلف آن و نیز توجه به چرخه تولید، توزیع و مصرف با درنظرگرفتن ظرفیت  های 

بومی محلی منطقه دنبال می شود.
مسوول روابط عمومی کل سپاه در ادامه با بیان اینکه در انجام این مأموریت، رشد 
و ارتقای پتانسیل های مردمی در مناطق محروم مورد توجه قرار می گیرد، گفت: 
همچنین در راستای اجرای بهینه این مأموریت، با انجام تعامالت و هماهنگی های 
الزم، از ظرفیت سایر نیروهای مسلح و سازمان  ها و نهادهای دولتی و خصوصی 
نیز استفاده می شود. وی در پایان به عزم قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه در استان  ها 
برای استفاده از تجارب ارزنده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء )ص( در حوزه اشتغال، 
کارآفرینی و محرومیت  زدایی و عملیاتی  کردن آن در جغرافیای استانی نیز اشاره  کرد.

به عقیده برخی از صاحبنظران، با صدور دستور تشکیل »قرارگاه پیشرفت و 
آبادانی سپاه در استان ها«، قرارگاه جدید می تواند به  نوعی شعبه قرارگاه سازندگی 
خاتم در استان ها تلقی شود و احتماالً با تشکیل این قرارگاه، نقش سپاه در عملیات 
عمرانی و اجرایی در سراسر کشور پر رنگ تر و سازمان  یافته تر می شود و ممکن است 
که به  نوعی نهادی موازی با زیرمجموعه های دولت در استان ها و استانداری ها نیز 

تلقی گردد.

اخبار
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98درصدآسانسورهایمراکزدولتیوبیمارستانهااستانداردنیستند!

رییس هیأت مدیره سندیکای آسانسور گفت: بر 
با سازمان استاندارد،  بازرسی های مشترک  اساس 
مراکز  آسانسورهای  درصد  که 98  شد  مشخص 
دولتی، نظامی و بیمارستان ها استاندارد نیستند و این 

موضوع به آنها گوشزد شده  است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، 
محمدرضا زهره  وندی، رییس هیأت مدیره سندیکای 
به  نسبت  اگر   افزود:  پله  برقی کشور،  و  آسانسور 
بازرسی آسانسورهای فرسوده و سرویس و نگهداری 
آسانسورهای جدید اقدام نشود، اتفاقات ناگواری مانند 

حادثه دانشگاه شریف در کمین است.
رییس هیأت مدیره سندیکای آسانسور و پله  برقی 

سازمان  با  مشترک  جلسات  اساس  بر  داد:  ادامه 
استاندارد و بازرسی های انجام شده، طرح  ایمن سازی 
آسانسورهای کشور تدوین شده و در اختیار شرکت ها 
قرار گرفته   است. وی تصریح کرد: بر اساس قانون 
موجود، ما نمی توانیم خودمان به طور خودمختار اقدام 
به بازرسی کنیم و این امر در صورتی محقق می شود 
که مدیران ساختمان و مالکان این درخواست را از 
ما داشته باشند. زهره  وندی گفت: مراکز دولتی و 
بازرسی  خواهان  که  سازمان هایی  و  بیمارستان  ها 
از  می توانند  هستند،  خود  آسانسورهای  استاندارد 
طریق سازمان استاندارد یا نامه رسمی به سندیکا از 

خدمات رایگان موجود بهره   گیرند.

زهره  وندی سپس با بیان اینکه در سال گذشته، 
۴۵ هزار دستگاه آسانسور جدید در ایران نصب  شده  ، 
اضافه کرد:  این تعداد آسانسورهای نصب  شده ایران 
را بعد از چین، آمریکا و هند در رتبه چهارم جهان 
قرار داده  است. وی افزود: بیش از چهارهزار شرکت 
در زمینه آسانسور و پله برقی در کشور وجود دارند که 
از هیچ نهاد و یا سازمانی مجوز ندارند. این در حالی 
است که این صنف به طور مستقیم با سالمت مردم 
مرتبط است. زهره وندی گفت: برای رفع این مشکل 
و استانداردسازی تولید، الزم است افرادی که در این 
حیطه فعالیت می کنند، قبل از ثبت شرکت، اقدام به 

دریافت مجوز صنفی کنند.
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برنامهدولتبرایتقویترویکرداقتصادیبهموضوعپسابوبازچرخانیآب

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان تهران به 
برنامه  های کشورمان برای تقویت رویکرد اقتصادی به 
موضوع پساب اشاره و اعالم کرد: اکنون در موضوع 
بازچرخانی آب در کشور، دو شاخص کمیت و کیفیت 

به طور همزمان دنبال می  شوند.
به گزارش ایرنا، محمد پرورش در جریان بازدید وزیر 
محیط زیست و زیرساخت هلند از بخش  های مختلف 
تصفیه  خانه جنوب تهران افزود: بهره برداری مسووالن 
هلند از همه ظرفیت  های موجود برای ارتقای کمیت 
بازچرخانی آب، حاصل  و  اقتصادی  کردن پساب  و 
رویکردهای توسعه  گرایانه این کشور است. ما هم 
تالش می  کنیم تا با رویکردی اقتصادی و تقویت 
همکاری  ها با هلند در قالب کارگروه  های مدیریت 
پساب، چرخه دوباره آب را به سمت و سوی فرآیندهای 

مقرون به صرفه اقتصادی ببریم.
اصغر ریاضت، مدیرعامل شرکت فاضالب تهران 
نیز در جریان این بازدید گفت: با توجه به اینکه بیوگاز 
حاصل از فرایند تصفیه بی  هوازی فاضالب، حاوی 
گاز متان است، لذا به عنوان منبعی برای تولید انرژی 
مفید مورد استفاده قرار می  گیرد. وی ادامه داد: یکی از 

بزرگترین نیروگاه  های بیوگاز حاصل از تصفیه فاضالب 
در جهان، در تصفیه  خانه فاضالب جنوب تهران است 
که در صورت تکمیل، ساالنه نزدیک به 8۰ گیگاوات 
تولید  حرارتی  انرژی  تراژول   2۷۰ و  برق  انرژی 
می  کند. به گفته ریاضتی، اکنون با نصب واحدهای 
تولید همزمان برق و حرارت )CHP( در شش واحد 
تصفیه  خانه فاضالب جنوب تهران، ساالنه نزدیک به 
6۰ گیگاوات انرژی برق و 2۰۰ تراژول انرژی حرارتی 

تولید می  شود.
وزیر محیط زیست و زیرساخت هلند نیز در جریان 
این بازدید گفت: هدف ما از سفر به تهران که با حضور 
شرکت  های تجاری در صنعت مدیریت منابع آب و 
تصفیه  خانه  های هلند انجام شده، گسترش همکاری  ها 
با ایران و بررسی فرصت  های موجود است. وی به 
مدیریت منابع آبی در هلند اشاره کرد و افزود: مدیریت 
منابع آبی در هلند، روی موضوع بازچرخانی زباله، از 
جمله پساب و لجن بسیار کارکرده و در این زمینه 
مطالعاتی با مشارکت دانشگاه »دلف« هلند انجام شده   
است تا از فسفات به عنوان کود استفاده شود. وی ادامه 
داد: با این فرایند، 3۰ درصد صرفه  جویی در مصرف 

انرژی انجام  شده و میزان استفاده از مواد شیمیایی 
در محصوالت کشاورزی نیز محدود شده  است.

وی سپس به افزایش ارزش افزوده درنتیجه استفاده 
از لجن حاصل از مراحل تصفیه اشاره   کرد و گفت: 
استحصال فسفات، استفاده از پلیمرهای قابل تولید 
و استفاده دوباره از سلولز حاصل از فرایند تصفیه، 
شاخص  های قابل توجهی هستند که بطور قطع در 

بخش هزینه  ها به ایران کمک خواهند کرد.
به گزارش ایرنا، طرح فاضالب تهران با اهداف 
بهداشت  ارتقای سطح  زیست،  از محیط  حفاظت 
عمومی، جلوگیری از آلودگی منابع آب زیرزمینی، 
تبدیل هزینه  های سنگین درمان به هزینه  های اندک 
پیشگیری، از سال 13۷۴ در گستره  ای به مساحت ۷۰ 
هزار هکتار در مناطق 22گانه تهران و برای پوشش 
11 میلیون نفر از جمعیت این شهر به مورد اجرا درآمده   
است. این طرح با پیش  بینی اعتباری افزون بر 2۰۰ 
هزار میلیارد ریال)2۰ هزار میلیارد تومان( به قیمت 
سال 1392 در دست اجراست و با پایان آن، بیش 
از 9۰۰هزار انشعاب فاضالب و 22 واحد تصفیه  خانه 

اجرا می  شود.
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اطالعیه دبیرخانه سندیکا

بالییبهنامزلزله
آن دسته از هموطنانی که در معرض این پدیده 
شوم، یعنی زلزله بوده  اند، خاطراتی اسف  بار دارند و 
هیچگاه مصایب ناشی از آن را از یاد نخواهند برد. 
ازدست  دادن عزیزان و تمامی دارایی  ها در زمانی کوتاه، 
آنقدر کوتاه که حتی امکان فرار وجود نداشته  ، مصیبتی 
تردید، مردمان  فراموش  نشدنی است. بی  بزرگ و 
نجیب بویین  زهرا، طبس، رودبار، منجیل، طارم و بم 

به این گفته اذعان دارند. 
اما این قضیه از دیدگاه محققان، پدیده  ای است 
بس شگرف که همچنان در مورد نحوه وقوع آن 
نظریه  پردازی می  کنند: صفحات تکتونیک، خستگی 
الیه  های زیرین و نهایتاً شکستن سنگ و آزادسازی 

انرژی عظیم و ...
شاید مردمان چشم  بادامی سرزمین آفتاب تابان که 
به کرات با مصایب زلزله روبرو بوده  اند، وقوع این پدیده   
برایشان عادی شده   باشد و هر لحظه آماده رویارویی با 
آن باشند، اما مردمانی که تا کنون با آن مواجه نبوده  اند، 

چه؟ ما تا چه حد هموطنان و همشهریان  مان را از 
مسایل و مصایب ناشی از زلزله آگاه ساخته  ایم؟ آیا 
می  دانیم که زلزله و فرایند مقابله با زلزله را چگونه باید 
تعریف کنیم؟ آموزش مقابله با زلزله را از چه سنی باید 
بیاموزیم؟ آیا آموزش هایی که اکنون در این رابطه در 
مدارسمان ارایه می  شوند )که البته بسیار هم مناسب 
هستند( کافی است؟ آیا رفتار پس از وقوع زلزله را 
می  شناسیم؟ آیا با مقدمات امدادرسانی پس از زلزله 
آشنایی داریم؟ تا چه حد از بیماری  های عفونی پس 

از وقوع زلزله و روش  های درمان آنها آگاهی داریم؟ 
غرض از نگارش این چند خط، بی  تردید آموزش 
موارد گفته  شده در باال نیست که از این دست موارد 
بسیارند، قصد این است که می  باید هوشیار و آگاه 
بدین  واقعیت  ها  عنوان  کردن  از  طفره  رفتن  باشیم. 
بهانه که نباید مردم را ترسانید هم بی  شک رفتاری 
از سر مسوولیت  پذیری نیست. هم  میهنان ما، خصوصًا 
شهروندان تهرانی، باید بدانند که در صورت بروز زلزله 

)خدای ناکرده( آب  های سطحی با فاضالب شهری 
به فرسودگی شبکه  با توجه  ممزوج خواهندشد و 
آبرسانی، احتمال آلوده  شدن آب مصرفی با فاضالب 

بسیار باال خواهدبود و ...
ازین پس، بیشتر در این زمینه خواهیم   گفت و 
خواهیم   نوشت و از همکاران عزیز هم می  خواهیم 
که در این زمینه مطالب خود را با دبیرخانه سندیکا 
به اشتراک بگذارند تا آنها را با هم   میهنانمان در میان 

بگذاریم. 

اگرپسماندهایساختمانیبازیافتنشوند،آسیبدوبرابریبهطبیعتمیرسانند

مدیر کل محیط زیست شهر تهران گفت: اثرات مخرب پسماند بر هیچکس پوشیده 
نیست، اما پسماندهای ساختمانی اگر بازیافت نشوند و به چرخه تولید برنگردند، آسیب 

دوبرابری برای طبیعت دارند.
به گزارش ملیت، محمدحسین بازگیر درباره اثرات مخرب پسماندهای ساختمانی 
بر محیط زیست تهران گفت: پسماندهای ساختمانی، مرکز و کانونی برای تجمع 
سایر آلودگی هاست، اما این فقط مختص مصالح ساختمانی نیست، هرجا که مصالح 

ساختمانی می رود، زباله های دیگر هم می روند و محلی برای رشد میکروب ها و 
آلودگی های دیگر می شوند.

مدیرکل محیط زیست شهر تهران سپس با اشاره به اینکه این زباله ها بخشی 
از خاک زمین را تصرف نموده و آن محدوده را از حیز انتفاع ساقط  می کنند، 
افزود: یعنی اگر در قسمتی از زمین که خاک مناسبی دارد، این زباله ها ریخته شوند، 
آن خاک از بین می رود. نخاله های ساختمانی همچنین به رودخانه ها، جاده ها و 

زیستگاه های دیگر هم آسیب می رسانند.
بازگیر در ادامه با تأکید بر تأثیرات پسماندهای ساختمانی روی خاک تصریح کرد: 
این پسماندها، حتی رویش گیاهان را تحت تأثیر قرار می دهند و اثرات مخرب در 

چرخه زیست محیطی برجای می گذارند.
مدیرکل محیط زیست پایتخت در پایان درباره تأثیرات پسماند و نخاله های 
ساختمانی بر محیط زیست کالن شهر تهران گفت: باید راهی برای بازگرداندن 
اینها به چرخه تولید پیدا کنیم، زیرا نکته ناراحت کننده تر این است که اگر این 
پسماندها را به چرخه بازیافت برنگردانیم، برای تأمین و تهیه آنها باز هم باید به 

طبیعت آسیب برسانیم.
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قناتهایایرانثبتجهانییونسکوشدند

میراث  فهرست  به  ایرانی  قنات های  پرونده  
تاریخی- فرهنگی یونسکو اضافه شد.

امر،  این  جریان  در  ایسنا،  خبرنگار  گزارش  به 
نمایندگان کشورهای مختلف به اظهار نظر درباره  
پرونده  ارایه  شده از سوی ایران پرداختند و بیشتر 
تانزانیا،  جاماییکا،  قزاقستان،  جمله  از  کشورها، 
بورکینافاسو، زیمبابوه، آذربایجان، لهستان و ... از 
قنات های تاریخی ایر ان و ثبت آن در  فهرست 
میراث جهانی یونسکو حمایت کردند. ضمناً بیشتر 
قنات های  تاریخی  اهمیت  بر  عضو  کشورهای 
ایران، سیستم پیچیده و مدرن به  کاررفته در آنها 

صورت  در  گفت:  کار  حوزه  کارشناس  یک 
برگشت الیحه اصالح قانون کار از مجلس، اصالح 
آن از سوی همه تشکل  های کارگری و کارفرمایی 

انجام می  شود.
علیرضا حیدری در گفتگو با خبرنگار اقتصادی 
افزود: دولت بزودی اصالحیه قانون کار را  ایرنا، 
از مجلس پس می  گیرد و تشکل  های کارگری و 
کارفرمایی فرصت خواهندداشت که درباره اصالح 
اهتمام ورزند. وی سپس  برد  برد-  به شکل  آن 

و سودمندی آنها برای محیط زیست اذعان کردند. 
بنا به گزارش مزبور، دکتر احمد جاللی، نماینده 
ایران در یونسکو، پس از اعالم رسمی ثبت پرونده  
قنات های ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو، 
با ابراز قدردانی، در سخنانی به سفرنامه ناصرخسرو 
اشاره کرد که در آن به قنات های ایران از حدود 
هزار سال پیش اشاره شده   است. او همچنین ثبت 
این قنات ها را یک رویداد تاریخی دانست و گفت: 
ایرانی هایی که در زیر زمین چنین قنات هایی را 
به یک سایت  در حال حاضر،  کرده   بودند،  حفر 

قدیمی جهانی تبدیل شده اند.

اصالحقانونکارباحضورهمهشرکایاجتماعیکارانجاممیشود

قانون کار را قانون انسان  ها دانست و گفت: این 
قانون درباره حقوق کارگران و کارفرمایان نگاشته و 
تنظیم شده   و به همین علت، باید درباره تنظیم آن 
حساسیت وجود داشته   باشد و منافع نیروی کار- 

اعم از کارگر و کارفرما- در نظر گرفته   شود.
حیدری معتقد است: مهمترین کار در این زمینه 
»بهبود فضای کسب و کار« است و باید بسته ای 
برای بهبود آن تهیه شود و مواردی ازجمله سهولت 
ایجاد کسب و کار، حذف قوانین دست و پاگیر، 

و  بنگاه  ها  جرایم  ها،  مالیات  مالی،  منابع  تأمین 
مسایل گوناگون دیگر را در برگیرد.

به گزارش ایرنا، پس از انقالب اسالمی، اصالح 
قانون کار از خواست  های اصلی گروه  های کارگری 
آن  برای  هم  متعددی  پیش  نویس  های  و  بود 
پیشنهاد شد، اما با اعتراض کارگران، دولت آنها 
را پس گرفت. در سال های 13۵8 تا 1369 به 
طور عملی، قانون کاری در ایران وجود نداشت. 
در مجلس سوم، قانون کار جدید تصویب شد، اما 
شورای نگهبان بدلیل مغایرت بخش  هایی از این 
قانون با احکام شرعی، حاضر به تایید آن نشد و در 
نهایت، مجمع تشخیص مصلحت نظام به بررسی 
این قانون پرداخت و این بررسی در تاریخ 29 آبان 
1369 به پایان رسید. اما کارفرمایان و کارگران در 
از تصویب این قانون، برای  همه سال  های پس 
اصالح آن تالش کرده  اند و اکنون اصالحیه این 
اجتماعی مجلس  بررسی کمیسیون  برای  قانون 
اصالحات  کارگری  تشکل های  اما  شده  ،  ارسال 
لحاظ  شده در آن را قبول ندارند و خواستار بازگشت 
آن از مجلس به دولت برای اصالح دوباره با حضور 

شرکای اجتماعی کار هستند.
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قانونگریزی،مهمترینچالشجوامعاسالمی

مجرایرود"وخش" تاجیکستانبرایساختبلندترینسدجهانبستهشد

دکتر قرایی مقدم در گفتگو با شفقنا گفت: جوامع 
اسالمی به جای قانون  مداربودن، رابطه  مدار هستند.

این جامعه  شناس و استاد دانشگاه، قانون  گریزی 
و ضعف قانونی را مهم  ترین چالش و مشکل جوامع 
اسالمی و جهان سوم عنوان کرد و گفت: مسأله 
قانون  مداری در جامعه، باید از دو جنبه حاکمان و 
مردم اجرایی شود، یعنی در مرحله ابتدایی اجرای 
و  عمل  بین  نباید  مسووالن  و  حاکمان  قانون، 
نظرشان تناقضی وجود داشته  باشد و به این اصل 
برای  جوامع  تمامی  در  قانون  که  باشند  پایبند 
تمامی افراد برابر و یکسان است و صغیر و کبیر 
اجرای  الگوی  عنوان  به  مسووالن  نمی  شناسد. 
قانون در جامعه، باید برای خود همان حکم را صادر 
کنند که برای دیگری نیز صادر می  شود، این در 
حالی است که متأسفانه برخی دولت  ها قانون را 
طوری تعبیر، تفسیر یا به نفع خود اجرا می  کنند که 

گاهی وقت  ها فواید اجرانکردن آن، بهتر از عمل به 
قانون است.

را  قانون  مداری  و  قانون  از  ادامه، گریز  در  وی 
ریشه اصلی تمامی آسیب  های اجتماعی در جوامع 
توسعه   نیافته دانست و افزود: هرگاه در جامعه  ای 
قانون حاکم باشد و افراد به  درستی در مسیر قانون 
حرکت کنند، می  توان به جرأت ادعا کرد که در 
این جامعه، بیش از 8۰ درصد آسیب  های اجتماعی 
به حداقل می  رسد. در واقع، جوامعی که در اجرای 
قانون ضعیف  اند و روابط و ضوابط جایگزین عمل 
به قانون شده   است، همواره با انواع مختلف آسیب  ها 

و چالش های اجتماعی مواجه خواهندشد.
بنابر اظهارات این جامعه  شناس، اجرای درست 
قانون و برابری همه آحاد جامعه در برابر قانون، 
عالوه بر اینکه آسیب  های اجتماعی را به حداقل 
می رساند، منجر به رشد، پیشرفت و ترقی جامعه 

نیز خواهدشد و در این صورت، جامعه  ای با حداقل 
خشونت همراه با توسعه، همانند ژاپن، سوئد، کره، 
نروژ و دیگر کشورهای پیشرفته و مدرن خواهیم   

داشت.
حضرت  متقیان  موالی  که  است  ذکر  شایان 
علی)ع( نیز در نامه خود به مالک اشتر می  فرماید: 
اگر حاکمان قانون را برای خود اجرا کردند، مردم 
اجرا  را  آن  و  می  گیرند  یاد  تدریج  به  نیز  جامعه 

می  کنند.

ساخت  نهایی  مرحله  تاجیکستان،  شرق  در 
منظور،  به همین  آغاز شد.  بلندترین سد جهان 
مقامات تاجیک با انجام مراسمی مجرای رودخانه 
»وخش« را که شاخابی از آمودریا است، مسدود 
کردند تا ساخت دیواره این سد آغاز شود. در این 
مراسم امامعلی رحمان، رییس جمهور و مقامات 

دیگر تاجیکستان شرکت داشتند.
که  تاجیکستان  در  فارسی  بی بی سی  خبرنگار 

هنگام بسته شدن مجرای رودخانه »وخش« در 
رودخانه  مجرای  می گوید:  داشت،  حضور  محل 
»وخش« را مسدود کردند تا شرایط برای ساخت 
رویداد مهمی  فراهم شود،  دیواره سد »راغون« 
انتظارش  در  چهل  سال  تاجیکستان  مردم  که 
»راغون«  نیروگاه  که  می  کند  یادآوری  بودند. 
بزرگترین طرح انرژی تاجیکستان است و مقامات 
تاجیک اجرای آن را تنها راه رفع کمبود برق در 

این کشور، به  ویژه در فصل  های پاییز و زمستان 
تاجیکستان،  از همسایه  های  برخی  اما  می دانند، 
به  ویژه ازبکستان، با ساخت سدی به ارتفاع 33۵ 
متر در این منطقه زلزله خیز مخالفند. این همسایه 
تاجیکستان ساخت این سد را برای محیط زیست 
اما  می داند،  زیانبار  خود  کشاورزی  عرصه  و 
مقامات تاجیکستان این ادعاها را بی پایه خوانده 
و می گویند که این طرح به سود همه کشورهای 

منطقه آسیای میانه است.
تولید  ظرفیت  توربین  با شش  راغون  نیروگاه 
که  خواهدداشت  را  برق  نیروی  مگاوات   36۰۰
ظرفیت  برابر  میزان،  این  کارشناسان  گفته  به 
سه نیروگاه هسته ای است. انتظار می رود که دو 

توربین آن در سال 2۰18 فعال شود.
شرکت  یک  با  تاجیکستان  دولت  اخیراً 
ایتالیایی برای ساخت این نیروگاه که هزینه  اش 
توافق  به  است،  دالر  میلیارد  چهار  به  نزدیک 

رسیده   است.
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مدیر کل بازرسی کار در وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی می گوید: کارفرمایان به  کارگیرنده پیمانکاران 
فاقد صالحیت ایمنی، در صورت وقوع حادثه، به 

عنوان عامل موثر در وقوع حادثه شناخته می  شوند.
دبیر  و  کار  بازرسی  کل  مدیر  ایلنا،  گزارش  به 
شورایعالی حفاظت فنی، در همایش ملی توسعه 
اماکن  در حوزه  زیست  و محیط  ایمنی  سالمت، 
با  که  فرهنگی  و  مذهبی  تفریحی،  ورزشی، 
مشارکت جمعی سامانه ایمنی، بهداشت و محیط 
در  امیرکبیر  دانشگاه  و  تهران  شهرداری  زیست 

اتاقکموتورخانهوایستگاهپمپاژایمنطراحیوساختهشد

معاون نظارت بر بهره برداری شرکت آبفار استان کرمان از ساخت و طراحی 
ایستگاه پمپاژ ایمن در آبفار کرمان خبر داد.

معاونت  حوزه  همکاری  با  گفت:  جمالی زاده  مجید  ایسنا،  گزارش  به 
ویژه  آبفار کرمان و یک شرکت خصوصی، کانکس  بهره برداری شرکت 
محافظت از موتورخانه و ایستگاه های پمپاژ آب ساخته و مجهز شد. وی نصب 
انواع سنسورهای محافظت از برق  گرفتگی و آتش  سوزی و نیز انواع قفل های 
ضد سرقت را به عنوان مزایای این اتاقک معرفی کرد و گفت: کانکس  های 
ساخته  شده در کف خود سوراخ های ریزی برای خروج آب اضافی جمع  شده 
دارند و کابل برق نیز در کف کانکس به شکل خاصی تعبیه شده تا شکل زیبای 

اتاقک را حفظ کند.
معاون نظارت بر بهره  برداری شرکت آبفار استان کرمان، دیگر ویژگی های این 
اتاقک خاص را نصب چهارپایه بتنی در چهار طرف کانکس و حذف ساخت 
فونداسیون کف کانکس دانست و تصریح کرد: از دیگر ویژگی های مثبت این 
کانکس یا اتاقک نگهداری تجهیزات آب  رسانی، پوشش خوب درزها توسط فیلتر 
و ممانعت از ورود گرد و غبار و فرسودگی و کثیف  شدن بعدی است. وی ادامه 
داد: همچنن تمامی قطعات جدار و سقف جهت جلوگیری از زنگ  زدگی از جنس 
گالوانیزه است و رنگ کانکس از نوع کوره ای الکترواستاتیک است و درب  های 

بیرونی و درونی آن نیز از استحکام و ایمنی باالیی برخوردارند.
جمالی زاده سپس با اشاره به اینکه این موتورخانه مجهز به تابلوی محافظ جان، 
سنسور دزدگیر، تهویه و نیز خدمات »جی اس ام« است، افزود: این کانکس ها 
یا اتاقک های پیش  ساخته، به تکنولوژی روز، به  ویژه برای ایمنی پرسنلی که به 

موتورخانه وارد می شوند، مجهز است. 
معاون نظارت بر بهره برداری شرکت آبفار استان کرمان با بیان اینکه تولید این 
کانکس به همراه تجهیزات مختلف ایمنی و مدرن آن 1۵ میلیون تومان هزینه 
داشته، تصریح کرد: سیستم »جی اس ام« در این اتاقک به اینگونه عمل می کند 
که به محض بازشدن درب کانکس، موضوع بازشدن درب برای سه  نفر به شکل 
پیامکی ارسال می شود. این تابلو در ورودی کانکس نصب  شده و از برق  گرفتگی 
و آتش  سوزی جلوگیری می کند. وی با اشاره به نصب چهار قفل بیرونی و درونی 
برای جلوگیری از سرقت احتمالی، تأکید کرد: از این پس، تمام اتاقک های محافظ 
موتورخانه و ایستگاه پمپاژ از این نوع ساخته خواهندشد. وی در پایان خاطرنشان 
کرد که این اقدام بی نظیر در راستای توجه به اصول پدافند غیرعامل بوده و 
می تواند بخش زیادی از هزینه های نگهداری اینگونه اتاقک ها را کاهش داده و 

به افزایش عمر تجهیزات نیز کمک کند.

مسوولیتحوادثکار،درصورتفاقدصالحیتبودنپیمانکار
اظهار  برگزارشد،  دانشگاه  این  اجتماعات  سالن 
با  شهری  مدیریت  حوزه  های  در  ایمنی  داشت:  
توسعه فعالیت  های عمرانی و وجود روابط کارگری 
و کارفرمایی، یکی از مهمترین مسایل در این بخش 
می  باشد و استفاده از پیمانکاران فاقد صالحیت ایمنی 
در بیشتر پروژه  های عمرانی و شهرداری  ها، از علل 
ایجاد حادثه است که متأسفانه شاهد بروز خطاهای 
بسیاری در شرایط و اعمال ناایمن در عملکرد در 
محیط کار هستیم که به  کرات منجر به وقوع حوادث 

ریز و درشت می شود.

وی در ادامه به موارد قانونی و مسایل حقوقی 
مربوط به حوادث حوزه شهری اشاره کرد و گفت: از 
نظر حقوقی و کیفری، کارفرمایانی که از پیمانکاران 
فاقد صالحیت ایمنی استفاده نمایند، در صورت 
وقوع حادثه ناشی از کار، به  عنوان عوامل  موثر در 
وقوع حادثه شناخته می  شوند. بنابراین، کارفرمایان  
بایستی در زمان انعقاد قرارداد، کنترل بیشتری را 
بر فعالیت   پیمانکاران تحت پوشش اعمال نمایند 
و  شهر  بخش  در  به  ویژه  حوادث،  بروز  شاهد  تا 

شهروندی نباشیم.
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تحققتعمیراتکاملنیروگاهها

ضرورتاجرایمبحث۱9مقرراتملیساختمان

 مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت می  گوید: هزینه تولید گاز در 
کشور زیاد و با دشواری  هایی همراه است و با وجود این، در رده پرمصرف  ترین 
کشورها در حوزه مصرف انرژی هستیم و در 8۵ درصد ساختمان  های کشور، 

باالتر از استانداردهای جهانی انرژی مصرف می  شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، علی وکیلی در دومین همایش اجرای 
قوانین انرژی در ساختمان که در مرکز همایش  های صدا و سیما برگزار شد، 
ضمن اشاره به روند پیچیده تولید گاز در بندر کنگان توضیح داد: در منطقه 
عسلویه، برای تولید و استخراج گاز دشواری های زیادی وجود دارد، به این 
صورت که در فاصله 12۰ کیلومتری عمق خلیج فارس گاز استخراج و به 
خشکی منتقل می شود. وی افزود: در هر فاز پارس جنوبی، روزانه 2۵ میلیون 
مترمکعب گاز شیرین وارد مدار انرژی کشور می شود که سه میلیارد دالر هزینه 
دارد و عدد بسیار بزرگی است. اینها به غیر از هزینه های احداث خط انتقال، 

تبدیل و توزیع در نیروگاه های برق و محل مصرف است.

وکیلی سپس با اشاره به میزان مصرف انرژی در بخش  های تجاری و خانگی 
گفت: مصرف انرژی در بخش  های تجاری و خانگی در سال 1393 معادل ۴3۰ 
میلیون بشکه نفت خام بود که اگر این عدد را در ۵۰ دالر ضرب کنیم، تقریباً دو 
میلیارد و 2۰۰ میلیون دالر هزینه صرف  شده برای انرژی در این بخش را نشان 
می دهد. وی ادامه داد: این بخش ها با 3۵ درصد سهم در مصرف انرژی کشور، 
نخستین مصرف کننده انرژی محسوب می شوند و این مسأله جای تاسف دارد. باید 
بدانیم که تولید ناخالص داخلی ما، تنها هفت درصد تولید ناخالص جهان است، در 

حالی که حدود 1/9 درصد انرژی تولیدی در دنیا را مصرف می کنیم!
این مقام مسوول در وزارت نفت با تقسیم  بندی ساختمان ها به دو بخش 
مسکونی و غیرمسکونی و مسکونی زیر هزارمتر و باالی هزارمتر گفت: در 
اقلیم گرم و مرطوبی نظیر بندرعباس، ساختمان های مسکونی کوچک باید 13۰ 
کیلووات ساعت در مترمربع در سال مصرف انرژی داشته  باشند و این عدد در 
بدترین حالت 689 است، اما وضع موجود عدد ۷۴۵ را نشان می دهد که بیانگر 
بدترین شرایط رده بندی انرژی است. مدیر عامل شرکت بهینه  سازی مصرف 
سوخت، میانگین مصرف انرژی در دنیا را عدد 16۰ عنوان کرد و افزود: در 
واحدهای مسکونی بزرگ، ساختمان های اداری با مالکیت خصوصی و دولتی نیز 
وضع به همین  گونه است که نشان می دهد وضعیت نگران   کننده است، چرا که 8۵ 

درصد ساختمان های ما باالتر از رده بندی مصرف انرژی قرار دارند.
 وکیلی در پایان در تشریح ضرورت اجرای دقیق مبحث 19 مقررات ملی 
ساختمان گفت: در مبحث 19 اگر با همان وضعیت سابق آن را اجرا کنیم، 
می توانیم از بدترین شرایط به شرایط بهتر گذر کنیم. اگر فقط این مبحث را به 

صورت دقیق اجرا کنیم، نیاز به اجرای کار خاص دیگری نیست. 

تاسیسأت  نیوز،  اطالع  رسانی  پایگاه  گزارش  به 
تعمیرات نیروگاه  های کشور به دست متخصصان 
ایرانی به طور کامل انجام می  شود و هیچ نیازی به 

حضور مهندسان غیربومی نیست.
آرش کردی، مدیر عامل توانیر، با اشاره به توان 
ظرفیت  افزود:  نیروگاه  ها،  قطعات  تعمیرات  انجام 
کشور از لحاظ تعمیرات نیروگاه  ها باالست و حتی 
درصدی از صدور خدمات فنی مهندسی محسوب 
می  شود. وی در ادامه گفت: برنامه ما این است که 
این حوزه را گسترش دهیم و خوشبختانه در سال های 
گذشته هر نوع فناوری جدیدی که در زمینه نیروگاه 
وارد شد، آن را بومی  سازی کردیم و این موضوع به 

تأمین قطعات یدکی هم کمک زیادی کرده  است.

اینکه  به  اشاره  با  سپس  توانیر  عامل  مدیر 
از  بعد  نیروگاه  ها  تعمیر  سال  دوم  شش  ماه  در 
بهره  برداری  حداکثر  که  گرما  فصل  سپری  کردن 
گفت:  می  شود،  آغاز  صورت  گرفته،  نیروگاه  ها  از 
امسال نیز برنامه  ریزی شده است که 9۰ تا 1۰۰ 
هزار مگاوات از نیروگاه  ها تا قبل از اردیبهشت سال 
آینده تعمیر و سرویس شود. کردی با اشاره به اینکه 
ظرفیت نصب  شده کشور حدود ۷6 هزار مگاوات 
است، اما ظرفیت تعمیرات نیروگاهی تا 1۰۰ هزار 
مگاوات در نظر گرفته شده، گفت: برخی از نیروگاه  ها 
ممکن است در طول یکسال دوبار تعمیر شوند. به 
این ترتیب، ظرفیت نصب  شده نیروگاهی کمتر از 

ظرفیت تعمیر آن است.
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تبدیلزنگدرب،بهسیستمتشخیصآلودگیهوا

ساختژنراتور۱۵مگاواتینیروگاهمشهدتوسطمحققانکشور

دانشمندان موفق شدند که با تبدیل سنسورهای 
صفحه ای پیزوالکتریک که در زنگ های درب یا 
سیستم های هشداردهنده آتش  سوزی وجوددارند، 
سنسورهای بسیار دقیق و باثباتی را بوجود بیاورند 

فنی  دانش  به  دستیابی  با  کشور  محققان 
ماشین های الکتریکی، تولید و ارایه خدمات انواع 
این ماشین ها، موفق به بازطراحی و ساخت ژنراتور 

1۵ مگاواتی نیروگاه مشهد شدند.
از  یکی  فاتح،  آسیه  خانم  ایسنا،  گزارش  به 
رفع  هدف  با  ما  کرد:  اظهار  طرح،  این  مجریان 
وابستگی کشور، با کسب دانش فنی و استفاده از 
ماشین آالت پیشرفته، زمینه تعمیرات الکتریکی و 

که قدرت تشخیص آلودگی موجود در هوا را دارد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، به نقل 
نوآورانه  فناوری  این   ،AFP Relax New از 
سیستم  های  یا  ارزان  قیمت  درب  زنگ های  که 

بر  نظارت  سیستم  به  را  حریق  هشداردهنده  
کیفیت هوا تبدیل می کند، مجوز رسمی خود را 
دریافت    )IOP( انگلستان  فیزیک  موسسه  از 
کرده   است. با به  کارگیری این فناوری، می توان 
اطمینان داشت که ازین پس هر خانه ای به یک 
فناوری مجهز است که می تواند حتی پایین ترین 
سطح از آلودگی موجود در هوا را شناسایی کند. 

الزم به ذکر است که این طرح چندی پیش، در 
TTP نیز رونمایی شد. TTP یک گروه با بیش 
نوآوران  و  مهندسان  دانشمندان،  از  تن   3۵۰ از 
کسب و کار است که مأموریتشان تبدیل ایده های 
عالی و بی نظیر به واقعیت است. TTP همچنین 
این  تا  است  دیگر  با شرکای  در حال همکاری 
فناوری جدید را تجاری  سازی کرده و آن را در 
برنامه های کاربردی دیگر، مانند انرژی و ایمنی 

صنعتی نیز به  کارگیرد.

مکانیکی انواع الکتروموتور، ژنراتور، ترانسفورماتور، 
مگنت های الکتریکی و جداکننده های مغناطیسی را 
در کشور فراهم کردیم. فاتح در ادامه یادآور شد: با 
توسعه و دستیابی به دانش فنی و فناوری روز الزم 
برای طراحی، ساخت و بازسازی انواع ماشین های 
به منابع  آنکه وابستگی کشور  الکتریکی، ضمن  
خارجی را کاهش دادیم، ساخت قطعات حساس 

و ضروری در صنعت هدف را نیز افزایش دادیم. 

وی طرح تولید و بازسازی ماشین های الکتریکی 
با بهره گیری از فناوری روز دنیا را از دیگر دستاوردها 
انواع  توانستیم  آن،  بر  عالوه  گفت:  و  برد  نام 
الکتروموتورهای فشارقوی، انواع الکتروموتورهای 
DC، ژنراتور، ترانسفورماتور، مگنت های الکتریکی، 
کویل و شینه ژنراتورهای نیروگاهی و نیز قطعات 
یدکی ماشین های الکتریکی را تأمین و ارایه کنیم.

وی در پایان طراحی و ساخت الکتروموتورهای 
در  بار  اولین  برای  کیلووات   ۵۵۰۰ از  گوناگون 
نام  تحقیقاتی  دستاوردهای  دیگر  از  را  کشور 
موفق  این،  بر  عالوه  ساخت:  خاطرنشان  و  برد 
مگاوات   1۵ ژنراتور  ساخت  و  بازطراحی  به 
انواع  ساخت  و  طراحی  نیز  و  مشهد  نیروگاه 
ترانسفورماتورهای ولتاژ6۰ کیلووات و با قدرت 12 
مگاوات شدیم. فاتح افزود: طراحی و ساخت انواع 
کشور  در سطح  بار  اولین  برای   DCالکتروموتور
برای صنایع نظامی و  با هدف رفع وابستگی، یکی 

دیگر از دستاوردهای ما بشمار می رود.



71توسعه تاسیسات و تجهیزات | شماره 48 | پاییز 1395 |    اخبار

هدررفت9۰درصدیآبدربخشکشاورزی،ضدتوسعهاست

یک استاد دانشگاه گفت: حدود 91 درصد از منابع 
آب در بخش کشاورزی کشور مصرف می شود و 6۰ 
درصد از آن هم هدر می رود. این حجم هدررفت آب، 

ضد توسعه بوده و با امنیت کشور در تضاد است.
دومین  در  کاویانی  مراد  دکتر  ایسنا،  گزارش  به 
ژئوپلتیک  »ابعاد  نشست های  رشته  از  نشست 
اداره  توسط  که  ایران«  در  محیطی  مخاطرات 
فعالیت های دینی، ادبی و هنری معاونت فرهنگی جهاد 
دانشگاهی استان البرز برگزار شد، گفت: آن چه در 
بحث بحران های هیدروپلتیک مطرح می شود، به آب 
شیرین و مناسبت های قدرت مربوط است. کاویانی با 
بیان اینکه آب به ذات خود یک مقوله جغرافیایی است، 
خاطرنشان کرد: مناسبات قدرت، متناظر به چگونگی 
تأمین آب شرب است و زمانی که آب وارد سیاست 

می شود، از آن تحت عنوان هیدروپلتیک یاد می شود.
وی سپس به ارتباط میان بحران آب و تغییرات 

آب و هوایی و اقلیمی در دودهه اخیر اشاره و عنوان 
کرد: سوخت های فسیلی، جنگل زدایی، سی اف سی ها 
و مباحث این چنینی، تغییرات آب و هوایی در مقیاس 
جهانی را به وجود آورده  اند. این عضو هیأت علمی 
این  تبعات  به  دانشکده جغرافی دانشگاه خوارزمی 
تغییرات آب و هوایی نیز اشاره و اعالم کرد: میانگین 
عمق چاه های آب کشور به 22۰ متر رسیده، این در 
حالی است که عمق برخی از چاه های آب در استان 
فارس به 3۵۰ تا ۵۰۰ متر رسیده   است. وی چاه های 
غیر مجاز را یکی از عوامل کاهش آب های زیرزمینی 
دانست و با اشاره به هدررفت زیاد آب در این بخش، 
گفت: با این روند، کشاورزی کشور تعطیل خواهدشد.

کاویانی به طرح  های کالن تأمین و انتقال آب کشور 
نیز اشاره و خاطرنشان کرد: طرح انتقال آب از دریای 
عمان، هزینه بسیار زیادی دارد و طرح تأمین آب از 
تاجیکستان نیز به علت افزایش گروه های تروریستی 

و  امن  نمی تواند  آن،  باالبودن هزینه  و  منطقه  در 
پایدار باشد. این استاد دانشگاه خوارزمی به مشکالت 
ایجادشده توسط کشور افغانستان در مورد منابع آبی 
مشترک نیز اشاره و اعالم کرد: این مشکالت برای 
این است که ایران امتیازاتی به افغانستان بدهد، اما 
به نظر من، ایران هیچگاه نباید تن به این خواسته 
افغان ها بدهد و نهایت امتیازی که ایران می تواند در 
اختیار افغانستان قراردهد، تسهیل دسترسی این کشور 

به آب های آزاد از طریق خاک کشور است.
وی در ادامه بر لزوم تغییر الگوی مصرف آب در 
کشور اشاره کرد و گفت: دولت باید یارانه های کالنی را 
در این زمینه پرداخت کند تا ابزارها و سازه های متناسب 
با وضعیت کنونی در اختیار مردم قرار گیرد. کاویانی در 
پایان افزود: عالوه بر این، بخشی از بارش ها نیز باید 
به عنوان حق آبه دشت ها و با روش های آبخیزداری 

صرف تغذیه سفره های آب زیرزمینی شود.
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با  لندن،  کالج  دانشگاه  انگلیسی  متخصصان 
استفاده از هوش مصنوعی، رایانه  ای را ساخته  اند که 
قادر است با بررسی مستندات قانونی و پاسخگویی 
به پرسش  های اخالقی، نتیجه رسیدگی در دادگاه  ها 

را پیش  بینی کند.
به گزارش گروه اخبار علمی ایرنا از گاردین، این 
قاضی دیجیتال هوشمند در چهار مورد از هر پنج 
پرونده مطرح  شده در دادگاه حقوق بشر اروپا که 
مربوط به جرایمی همچون شکنجه، بدرفتاری و 

ضوابطهمکاریتحریریبامجلهتوسعه

قاضیدیجیتالیهوشمند!

را  رأیی  همان  بودند،  حریم خصوصی  به  تجاوز 
صادر کرد که توسط قضات واقعی این پرونده  ها 

صادر شده  است. 
این کامپیوتر هوشمند با استفاده از الگوریتم  های 
خاصی، اطالعات مربوط به ۵8۴ پرونده قضایی 
را به زبان انگلیسی مورد بررسی قرارداده و در هر 
معلوم  مقایسه  از  پس  و  صادرکرده    رأی  پرونده 
شده  است که این کامپیوتر هوشمند، در ۷9 درصد 
را داده که قضات  رأیی  همان  پرونده  ها دقیقاً  از 

اصلی پرونده صادرکرده  اند.
برای  هوشمندی  سامانه  های  نیز  این  از  پیش 
پیش  بینی نتایج رسیدگی در دادگاه  ها ساخته شده   
بودند، اما تمام نمونه  های قبلی، رأی دادگاه را بر 
اساس ماهیت جرم یا رویه تصمیم  گیری هر یک 
از قضات، شبیه  سازی می  کردند، در حالی که در 
این سیستم هوشمند برای اولین بار، اطالعات الزم 
برای صدور رأی در پرونده  ها از طریق بازخوانی 
دست  به  دادگاه  ها  در  تدوین  شده  تحلیلی  متون 
می  آید و سیستم با استفاده از همان استدالل  ها، 

اقدام به صدور رأی می  کند.
میزان  حاضر،  حال  در  که  است  ذکر  شایان 
به  رو  کامپیوتری  سیستم  های  از  وکال  استفاده 
این  ضروری  نیازهای  از  یکی  و  است  افزایش 
از  پیچیده،  امور  انجام  امکان  جامعه هم  از  قشر 
جمله جستجو و شناسایی مفاهیم حقوقی به جای 
حقوقی  متون  و  اسناد  در  کلیدواژه  ها  جستجوی 
است تا امکان استفاده از مدارک و اسناد مرتبط در 

پرونده  های مختلف برای آن  ها فراهم شود.
نشریه  در  تحقیقات  این  کامل  گزارش 
منتشر   PeerJ Computer Science

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 آ۴ است. چنانچه حجم مطلبی 
بیش از این مقدار بود، باید توسط نویسنده محترم 

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

آنها درج شود.
۵( 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   )۷
الکترونیکی متن، نمودارها و تصاویر مورد نظر هم 

ضمیمه شوند.
کمیسیون  انتشارات


