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هماندیشی،همگرایی،همکاری یادداشت

ما مکتوب فرهنگ و تاریخی پیشینه
آکندهاستازنمونههاوآموزههاییارجمند
دربارهلزومهمگرایی،هماندیشیوهمکاری
درامورمهم.حالچهبهسرمانآمدهاست
فردگرایی و تفرقه تله گرفتار چنین که
شدهایمواتهامنداشتنفرهنگکارگروهی
رانیزباسکوتیحاکیازتسلیممیپذیریمو

برایرفعآناقدامیاساسینمیکنیم؟
بدیهیاستکهریشهیابیوآسیبشناسی
جامعهشناسان تخصص حیطه در موضوع
این تحلیل و تجزیه به که است محترم
نتایج از را جامعه و بپردازند ناهنجاری
آنچه اما نمایند. آگاه خویش پژوهشهای
اینکدرصددآنیمتابیاننماییم،اشارهبه
کمپینها عنوان تحت است تازهای امواج
منظور به که اجتماعی پویشهای یا
موضعگیریواعالمنظرجمعیوحتیدر
تصمیمسازی منظور به مواقع، از بسیاری
و فردی مختلف زمینههای در همگانی
اجتماعیدرجوامعگوناگونبهراهمیافتند
اثر هم قانونگذاری باالی ردههای در و

نسل واقع، در که امواج این میگذارند.
هماندیشیها و همگراییها همان بعدی
حال در هستند، سنتی همکاریهای و
به دنیا کشورهای از بسیاری در حاضر
اجتماعی مسایل برای بیبدیل حلی راه
تبدیلشدهاندوامکانحضوردموکراتیک
تودههایمردمدرعرصههایتصمیمسازی

رافراهمآوردهاند.
طی که نیز احداث صنعت فعاالن
سالیانطوالنیازبسیاریازکمبودهارنج
در کمبودها و نقصانها این و میبردهاند
آنان شغلی فعالیتهای مختلف سطوح
نوعی به که است مدتی است، آشکار
مشترک مشکالت مورد در هماندیشی
چند سخت مشقی در و یافتهاند دست
سالیاستکهپذیرفتهاندتاباعبورازیک
و مصایب تمام با )محدب( همگرا عدسی
مشکالتیکهبهآنعادتنداشتهاند،نوری
متمرکزازجریانهاینوریمختلفراایجاد
حضور با مختلف جلسات تشکیل کنند.
بخشهای و درسطوح اینصنعت فعاالن

گوناگون)مشاوران،سازندگان،پیمانکاران
و...(نشانگراینعبوراست.

چنانچهایننورمتمرکزبتوانددرجهت
نزدیکشدن، فشردهشدن، بیشتر چه هر
همگراشدنوکنارگذاشتناختالفاتحتی
اتفاق بیتردید بینجامد، ماهیتی، بعضاً
همایونیاستوازنوروگرمایایجادشده
نیزبیشکبیشترینمنفعتمتوجهاقتصاد
میهنانمان هم تمامی و کشور آبادانی و

خواهدشد.
هماندیشی مرحله از ما که بپذیریم
گذشتهایم،تمرینسخت،امانتیجهبخشیاز
همگراییداشتهایمواینکوقتمیوهچینی
وبهرهبردنازآنهمهتالشاست.همکاری
جنبههای در صنعت این فعاالن باصالبت
مختلف،بیشکنویدبخشروزهایروشن

دراقتصاداینمرزوبومخواهدبود.

دستدردستهمنهیمبهمهر
میهنخویشراکنیمآباد
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وعدههایدولتوانتظاراتپیمانکارانگزارش یک میزگرد

ارزیابی عملکرد دولت یازدهم در زمینه حل مسایل و مشکالت 

بخش خصوصی، به ویژه فعاالن صنعت احداث

برای حل معضالت سیاسی-  وعده  هایی  برپایه  که  یازدهم  دولت 
اقتصادی کشور وارد صحنه شد و با استقبال و حمایت جدی فعاالن 
بخش خصوصی، توانست زمام اختیار قوه مجریه را به  دست  بگیرد، در حالی 
به پایان دورۀ تصدی خود نزدیک می  شود که بخش عمده  ای از وعده  ها و 
معضالت مزبور همچنان بالاقدام و حل  ناشده باقی مانده  اند و در خصوص 
علل و موجبات این وضع و همچنین عملکرد دولت یازدهم در این دوره 
چهارساله نیز نظریات گوناگونی وجوددارد. بخشی از این نظریات در قالب 
میزگردی در شماره پیشین مجله توسعه مورد بحث و بررسی قرارگرفت، 
اما با توجه به اهمیت موضوع از لحاظ روشنگری بیشتر برای ورود آگاهانه   
فعاالن بخش خصوصی به انتخابات دورۀ بعدی ریاست  جمهوری، میزگرد 
این شماره مجله توسعه نیز به ادامه بحث در خصوص ارزیابی عملکرد 

دولت یازدهم در زمینه حل مشکالت بخش خصوصی، به  ویژه فعاالن 
صنعت احداث اختصاص یافت.

میزگرد این شماره مجله با حضور دکتر مهدی عسلی، عضو هیأت 
علمی موسسه مطالعات بین  المللی انرژی )وزارت نفت(- مهندس همایون 
ابراهیمی، دبیر سندیکا-مهندس محمد صاحب  الزمانی، بازرس هیأت 

مدیره سندیکا و محمدحسین دانایی، سردبیر مجله توسعه، برگزار شد.
شایان ذکر است که مباحث این میزگرد در دو بخش انجام شد: بخش 
اول، وعده  های دولت یازدهم و بخش دوم، انتظارات بخش خصوصی از 

دولت و علل ناکامی نسبی دولت در عمل به وعده  هایش.
اینک توجه شما را به خالصه گزارش این میزگرد جلب می  کنیم.

توسعه تأسیسات و تجهیزات

در آغاز این میزگرد و پس از مطرح  شدن موضوع 
همایون  مهندس  مجله،  سردبیر  توسط  بحث 
حاضران  و  مهمانان  به  سندیکا،  دبیر  ابراهیمی، 
در میزگرد خیرمقدم گفت و از درگذشت آیت  اهلل 
هاشمی رفسنجانی ابراز تأسف کرد. وی سپس به 
بیان موضع کلی سندیکا در رابطه با دولت یازدهم 

پرداخت و گفت: فارغ از مشکالت عمومی اقتصادی 
که همیشه گریبانگیر کشور بوده، پیمانکاران یکسری 
مشکالت شکلی دیگری هم داشتند که ناشی از 
نحوۀ تصمیم  گیری در رده  های پایین مدیریت دولتی 
بود. به بیان دیگر، در مواردی هم که تصمیمات 
دولتی سازنده بود، مدیران میانی دولتی در اجرای 
آن تصمیمات، مشکالت متعددی را برای پیمانکاران 
شرایط  سلیقه  ای  اجرای  مانند  می  کردند،  ایجاد 
عمومی و خصوصی پیمان، کسرنکردن کسور قانونی 

پیمانکاران و یا عدم پرداخت این کسور به سازمان 
مربوطه و غیره که متأسفانه شاهد ادامه این روند در 

دولت یازدهم هستیم.
دبیر سندیکا سپس ضمن ارزیابی عملکرد دولت 
یازدهم گفت: وعده رونق اقتصادی، شفاف  سازی 
مفاسد  با  مبارزه  و  صداقت  بر  تأکید  مناقصات، 
پیمانکاران  دل  در  بود  امیدی  بارقه  سازمان  یافته، 
برای داشتن روزگاری خوب. ما قبول داریم که دولت 
یازدهم، دولت نسبتاً صادقی است و تا حدودی هم 

وعده های دولت

منیژه  فرهنگی

ویژه

بخشاول
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مهندس محمد صاحب الزمانی: عدم 
ساختارسازی برای ورود سرمایه خارجی، 
امید به حل مشکل تأمین مالی پروژه  ها را 
به یأس تبدیل کرده  است، حال آنکه اگر 

پیمانکاران می  توانستند از سرمایه  های 
خارجی استفاده کنند و تضامین معتبر 

بگیرند، فضای کسب و کار صنعت احداث 
رونق می گرفت.

 دولت باید کار مردم را به خود مردم
 بسپارد و ساختار فرهنگی کشور را

 طوری اصالح کند که کارکردن، عار
نباشد، بلکه فضیلت محسوب شود.

در مهار تورم سرکش موفق بوده، اما این دولت در 
خصوص رونق اقتصادی توفیق چندانی نداشته   است.

آغاز  سخنانش  ادامه  در  ابراهیمی  مهندس   
مطالعات  انجام  بدون  متعدد،  عمرانی  پروژه  های 
موجب  را  آنها  اجرای  اعتبار  تأمین  و  کارشناسی 
پیدایش معضل پروژه  های ناتمام دانست که باعث 
اتالف منابع ملی شده و ضربات شدیدی را هم بر 
پیکر صنعت احداث وارد کرده و باعث شده است 
که پیمانکاران بزرگ و کوچک بخش خصوصی 
این  افزود:  ادامه  در  وی  شوند.  طلبکار  دولت  از 
مطالبات بعضاً تناسبی با اندازه شرکت  ها ندارد و 
بیش از توان تحمل شرکت  هاست. متأسفانه باید 
دولت  تمهیدات،  تمام  وجود  با  که  کنیم  اذعان 
در  چندانی  توفیق  گذشته،  سال  سه  در  یازدهم 

پرداخت مطالبات پیمانکاران نداشته   است.

وعده  های مدبرانه به جای شعار
هیأت  بازرس  صاحب  الزمانی،  محمد  مهندس 
به  دولت  عمل  نکردن  علت  سندیکا،  مدیره 
دولت  درآمد  و  مالی  منابع  را کمبود  وعده  هایش 
به دلیل تحریم  های اقتصادی ذکر کرد و گفت: 
وعده  های  کشور،  شرایط  به  توجه  با  باید  دولت 
مدبرانه می  داد، نه اینکه برای جمع  آوری رأی مردم 
شعارهای خصوصی  سازی بدهد. وی سپس اظهار 
داشت که مشکالت متعدد پیمانکاران برای دریافت 
مطالباتشان از کارفرمایان و بدتر از آن، مشکالت 
مرتبط با بیمه و مالیات در پروژه  ها، شرایط بسیار 
سختی را برای پیمانکاران بوجود آورده و در این 
میان، عدم ساختارسازی برای ورود سرمایه خارجی 
هم امید به حل مشکل تأمین مالی پروژه  ها را به 
یأس تبدیل کرده  است، حال آنکه اگر پیمانکاران 
می  توانستند از سرمایه  های خارجی استفاده کنند و 
تضامین معتبر بگیرند، فضای کسب و کار صنعت 

احداث رونق می  گرفت.
بازرس سندیکا همچنین اظهار داشت که اگرچه 
خصوصی  بخش  فعالیت  موافق  وزرای  انتخاب 
رشد بخش  به  برای کمک  دولت  از عزم  نشان 
در سه سال گذشته،   اما عماًل  داشته،  خصوصی 

عملکرد موفقی در این خصوص دیده نشده  است.

دولت مطلوب، دولت توسعه  گراست
در این بخش از میزگرد، سردبیر مجله توسعه 
بررسی  برای  زمینه  سازی  و  بحث  تعمیق  برای 
بخش  انتظارات  و  دولت  کارکردهای  ریشه  ای  تر 
خصوصی، ضمن بیان ویژگی  های نهاد دولت در 
است  هزاران سال  گفت:  گوناگون  تاریخی  ادوار 
که  راجع به منشأ، ماهیت، کیفیت و انواع دولت 
دولت  ها،   وظایف  و  نقش  به  راجع  همچنین  و 
بحث  های مفصلی توسط فالسفه و نظریه  پردازان 
سیاسی- اجتماعی مختلف مطرح شده و در اسناد 
و ادبیات اقتصادی اجتماعی متعلق به نحله  های 
گوناگون هم می  توانید  فلسفی  و مکاتب  فکری 
اطالعات بسیار زیادی را در این زمینه پیدا کنید. 
وی در ادامه افزود: اما در صد سال اخیر، به خاطر 
رشد چشمگیر علوم و تکنولوژی و همینطور بخاطر 
بشر،  حقوق  مثل  اجتماعی،  مباحث  مطرح  شدن 
مردم  ساالری، آزادی  های مدنی، حکمرانی مطلوب 
و همچنین بازشدن بحث  های تازه ناشی از افزایش 
انفجاری جمعیت در دنیا،  مطرح  شدن مسایل محیط 
زیست و موضوع جهانی  شدن، سرانجام موضوع 
توسعه و لزوم حضور همۀ کشورها در فرایند رفاه 
و تمدن ناشی از توسعه،  مورد توجه قرارگرفته و 
زمینه  هایی را فراهم کرده  است برای ارایه تعریف 

تازه  ای از دولت  ، و حداقل مطلبی که می    توان در 
این مورد گفت، آن است که در شرایط اقتصادی 
و اجتماعی جدید دنیا، دولت  های محبوب، قطعًا 
دولت  های تمامیت  خواه نیستند، دولت  های کاماًل 
دولت هایی  بلکه  نیستند،  هم  رهاشده  و  لیبرال 
هستند که حتماً باید تعهد و مسوولیت اجتماعی 
و  اقتصادی  توسعه  فرایند  در  باید  و  داشته  باشند 
کارآ  و  مثبت  و  جدی  حضور  کشورها  اجتماعی 
داشته  باشند. تجارب جهانی هم نشان داده  اند که 
هیچ توسعه  ای در هیچ کشوری بدون حضور مؤثر 

دولت  های کارآمد محقق نشده   است.
سردبیر مجله توسعه سپس در خصوص رویکرد 
مدرن نسبت به دولت و وظایف آن گفت: در شرایط 
عنوان  به  باید  دولت  ها  تازه،  فرهنگی  و  تمدنی 
تسهیل  کننده راه و تأمین  کننده زمینه  ها و بسترها 
برای فعالیت بخش خصوصی و نهادهای مدنی 
مشارکت اجتماعی باالیی داشته  باشند. اآلن دیگر 
دولت به عنوان مدیر و رهبر، محلی از اعراب نیست 
و مطلوبیتی ندارد و حتی در عقب  مانده  ترین جوامع 
هم وجود چنین دولت  هایی با ترشرویی و کراهت 
مردم روبرو می  شود،  اما از طرف دیگر، می  بینیم 
که برخی از دولت  ها، از جمله در کشور خود ما،  
واقعاً دچار چنان مشکالت ساختاری مهمی هستند 
پیشرفتۀ  دولت  یک  به  به  سرعت  نمی  توانند  که 
توسعه  گرا تبدیل شوند. به عنوان مثال، رانتیریسم 
بیماری  ای است که چه پیش از انقالب و چه بعد 
از آن، به جان دولت  های ما افتاده و رابطه صحیح 
را  با مردم و بخش خصوصی  دولت و حاکمیت 
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مختل کرده  است. بنابراین، انصاف و منطق حکم 
بررسی عملکرد دولت  ها،  می  کنند که در هنگام 
به اینگونه مسایل هم توجه داشته  باشیم تا تنیجه 

منطقی به  دست   بیاید.

وعده  هایی که عملی نشدند
آقای دانایی سپس حضور پررنگ دولت در همۀ 
عرصه  های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را منشأ 
دانست  خصوصی  بخش  مشکالت  از  بسیاری 
و مهمترین وعده  های دولت یازدهم در ارتباط با 
فعاالن صنعت احداث را به شرح زیر فهرست کرد: 
- پرداخت مطالبات پیمانکاران و مهندسان مشاور.

- بهبود فضای کسب و کار.
منابع  که  نیمه  تمام  پروژه  های  تکلیف  تعیین   -
اعتباری و انسانی اکثر پیمانکاران را درگیر کرده  اند 

و همچنان هم بالتکلیف باقی مانده  اند.
- رفع انحصار در واگذاری پروژه  ها که باعث رنج 

تاریخی فعاالن صنعت احداث شده  است.
- شفاف  سازی فرایند مناقصات. 

- کوچک  سازی دولت و کاهش تصدیگری  هایش، 
خصوصی  بخش  نهادهای  از  حمایت  با  همراه 
در  خصوصی  بخش  فعاالن  سهیم  کردن  و 

تصمیم  گیری  های مرتبط با خودشان.
وی به عنوان مثال در این مورد گفت: در دولت 
تعامل«  »نهاد  تأسیس  تفاهمنامه  خاتمی،  آقای 
مهندسی،  تشکل  های  هماهنگی  شورای  میان 
بخش  از  نمایندگی  به  کشور  حرفه  ای  صنفی، 
خصوصی و سازمان مدیریت و برنامه  ریزی از سوی 
دولت امضا شد و بر اساس آن تفاهم  نامه  ، مقرر شد 
که نمایندگان تشکل  های حرفه  ای در کمیسیون  ها 
و کمیته  های تصمیم  گیری   مرتبط با حرفه خودشان 
اقدام  این  حضور و مشارکت داشته  باشند. مسلماً 
نظام  و  مدیریت  کیفیت  و  سطح  می  توانست 
تصمیم  گیری در بخش  های مختلف دولت را ارتقا 
بدهد و موجب رضایت بخش خصوصی هم بشود، 

اما متأسفانه پیگیری نشد و به جایی نرسید.
طور  به  که  بودند  وعده  هایی  اینها  افزود:  وی 
و  شدند  داده  احداث  صنعت  فعاالن  به  خاص 
البته وعده  های کلی دیگری هم در مورد مبارزه 

با قاچاق، رفع بیکاری،  تورم، فساد و غیره وجود 
داشتند که باید در جای خودشان مورد بررسی و 

تجزیه و تحلیل قرارگیرند.

مبانی تئوریک دولت
دکتر مهدی عسلی، عضو هیأت علمی موسسه 
مطالعات بین  المللی انرژی )وزارت نفت( در ادامه 
بیان  ضمن  میزگرد،  از  بخش  این  بحث  های 
مبانی تئوریک دولت اظهار داشت که دولت هم 
به معنای عام آن، یعنی حاکمیت )State( وجود 
دارد و هم به مفهوم خاص آن، یعنی قوه مجریه 
)Administration(، اما مشکل اینجاست که ما 
که  داریم  انتظار   Administration از  ایران  در 
کار State را انجام دهد. وی در ادامه گفت: جیمز 
بوکانن، اقتصاددان بزرگی که به خاطر نظریاتش 
رفتار  مورد  در  بحث  به  خصوص  دولت،  مورد  در 
سیاستمداران و دولت  ها، برنده جایزه نوبل شده، 
در کتاب The Calculus of Consent نوشته 
  است که در طول تاریخ بشر سه تئوری دولت بدین 

شرح وجود داشته:
که  وسطا  قرون  در  دولت  ارگانیک  تئوری   -
کلیسا ادعا می  کرد سخنگوی خدا بر روی زمین 
است. در این تئوری، حکومت )State( به معنای 
کل آن و Government به معنای حاکمیت، مغز 

جامعه است و بقیه جامعه، یعنی ارتش و رعیت، 
منابع  تأمین  کنندگان  و  تکیه  گاه  و  ابزار حکومت 
آن  بنابراین،  اعمال حاکمیت هستند.  برای  الزم 
قدرت  تشبیه می  کردند که  زنده  ای  موجود  به  را 
حکومت، مغزش و قوۀ عاقلۀ منفصله  اش است و 
بنابراین،  هر تصمیمی که می  گیرد، رعیت باید آن 
را اجرا کند تا جامعه خوشبخت شود. ضمناً برای 
خود حکومت هم اهدافی متافیزیکی، مانند رساندن 
جامعه به سعادت اخروی تعریف شده  بود. بوکانن 
تئوری  در کتاب خود توضیح می  دهد که چطور 
ارگانیک دولت، هم به لحاظ نظری و هم در دنیای 

واقعی،  شکست خورده  است.
ویرایش  در  که  دولت  مارکسیستی  تئوری   -
ابزار  دولت،   که  است  معتقد  عمومیت  یافته  اش 
سرکوب طبقاتی است و از این رو،   برای مثال، در 
دورۀ برده  داری، دولت نمایندۀ طبقۀ برده  دار بود؛ در 
دوره فئودالیته، نمایندۀ طبقۀ فئودال بود و در دوران 
سرمایه  داری هم نمایندۀ طبقۀ سرمایه  دار است و 
طبعاً مجلسی که در این نظام توسط طبقه حاکمه 
شکل می  گیرد، قوانین و مقررات را به نفع خود 
تنظیم کرده و کسانی را که با حاکمیت آن مقابله 
سرکوب  قانون  شکنی،  با  مقابله  نام  به  می  کنند، 
می  کند. این نظریه معتقد است که تنها در دوران 
سوسیالیستی است که همۀ طبقات از بین می  روند 
و طبقۀ کارگر حکومت را به دست می  گیرد و در 
این دوران، همه باید کار کنند. بوکانن در کتابش 
بحث می  کند که این نظریه هم به دالیل عقلی و 

تجربۀ  بشری شکست خورد.
دولت  تئوری  مطرح  شده،  تئوری  سومین   -
به  برمی  گردد  آن  ریشۀ  که  است  دموکراتیک 
»قرارداد اجتماعی« از دورۀ روشنگری که ژان ژاک 
روسو و کانت نمایندگان بزرگ این دوره هستند. در 
این نظریه،  دولت دموکراتیک با رأی مردم بر سر 
کار می  آید و وظایف مهمی هم دارد. در اینگونه 
نماینده  عنوان  به  دولت  بین  قراردادی  دولت  ها، 
مردم با مردم وجود دارد برای انجام کارآمد وظایفی 
که بر عهده  اش گذاشته  شده  است، یعنی اینکه با 
حداقل هزینه، حداکثر خدمات را انجام دهد. مثاًل 
یکی از وظایف ذاتی دولت، حفظ مرزها و حفظ 

آقای محمدحسین دانایی: رانتیریسم 

بیماری  ای است که چه پیش از انقالب 

و چه بعد از آن، به جان دولت  های ما 

افتاده و رابطه صحیح دولت و حاکمیت 

مختل  را  خصوصی  بخش  و  مردم  با 

کرده   است.
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امنیت در جامعه است، ولی اگر همه منابع جامعه 
زیرا  نیست،   مطلوب  شود،  امنیت  تأمین  صرف 
امکان سرمایه  گذاری و بهبود شاخص  های زندگی 
از بین می  رود و ادامه کار امکانپذیر نخواهدبود، بلکه 
مطلوب آن است که با حداقل منابع،  حداکثر امنیت 
در  سازمان  یافته  فساد  وجود  با  طبعاً  برقرار شود. 
حاکمیت و دستگاه اداره جامعه نیز این امر ممکن 
نیست. بنابراین،  دولت دموکراتیک، کم  هزینه  ترین 
اینکه  برای  و  است  حکومت  نوع  کارآمدترین  و 
اینگونه دولت  ها کارآمد باشند، رقابت میان احزابی 
دارند،  کشور  برای  بلندمدت  برنامه  های  که  را 
امکانپذیر کرده  اند و در واقع،  هزینه رقابت سیاسی 
را پایین آورده  اند تا هر کس که برنامه بهتری را 

ارایه کند، بتواند با رأی مردم بر سر کار بیاید. 

دولت در ایران
عضو هیأت علمی موسسه مطالعات بین  المللی 
انرژی در بخش دیگری از سخنانش، ضمن بیان 
ایران گفت:   انقالب در  از  ویژگی دولت  های پس 
بوکانن رفتار سیاستمداران را هم بررسی کرده و 
می  گوید سیاستمداران آدم  هایی هستند مانند بقیۀ 
فعالیت  دارند،  سر  در  که  اهدافی  برای  و  آدم  ها 
می کنند. از میان دولتمردان، آنهایی که با رأی مردم 
بر سر کار می  آیند،  مایلند که آرایشان را به حداکثر 
برسانند و آنهایی که بدون رأی بر سر کار می آیند و 
خودکامه   هستند، سعی می  کنند تا زمان حکومتشان 
را هرچه طوالنی  تر کنند. سیستم حکومتی ما ملغمۀ 
عجیب و غریبی است که تحت تأثیر هر سه نظریه 

دکتر مهدی عسلی: دولت دموکراتیک، 
کم  هزینه  ترین و کارآمدترین نوع 

حکومت است.

یاد شده در باال شکل گرفته  است و اگر اصالح نشود، 
ضمن  وی  داشت.  خواهیم  را  گرفتاری  ها  همین 
زمان  در  گفت:  خصوص  این  در  بیشتر  توضیح 
انقالب اسالمی ایران، سوسیالیسم و مارکسیسم در 
دنیا خیلی رایج بود و در ایران هم متأسفانه بدون 
درک کافی از این مفاهیم، مقدار زیادی از دیدگاه  های 
سوسیالیستی در قانون اساسی کشور ما وارد شد، به 
طوری که بخش خصوصی باقیماندۀ بخش دولتی 
و بخش تعاونی است ، درحالی که از نظر اقتصادی، 
بخش تعاونی جدا از بخش خصوصی نیست، بلکه 
خصوصی  مالکیت  با  اقتصادی  واحدهای  همان 
هستند که فعالیت خود را به شکل تعاونی سازمان 
می  دهند. لذا بخش تعاونی در مقابل بخش خصوصی 

و دولتی مفهومی ندارد. 
ماهیت  مقایسه  ضمن  همچنین  عسلی  دکتر 
در  گفت:  پیشرفته  کشورهای  و  ایران  در  دولت 
کشور ما،  قوای سه  گانه مقننه،  مجریه و قضاییه 
استقالل ندارند، بلکه تابع مقام رهبری هستند و 
این تعریف، بسیار نزدیک به تعریف دولت ارگانیک 
که  دموکراتیک  کشورهای  در  آنکه  حال  است، 
دولت  ها مانند ایران با رأی مردم سرکار می  آیند، 
می  تواند  و  دارد  باالیی  قدرت  اجرایی  دستگاه   
برنامه  هایش را عملی کند، مثاًل در نمونه دولت 

پارلمانتاری انگلستان، دستگاه اجرایی با دستگاه 
از  مقننه خیلی همراه هستند،  چون نخست  وزیر 
حزبی انتخاب می  شود که بیشترین رأی را آورده 
و وزرا هم از داخل پارلمان و از میان نمایندگان 
مردم انتخاب می  شوند و هر قانونی که برای اجرای 
برنامه  های   دولت الزم باشد، تصویب و بالفاصله 
اجرا می  شود و این موضوع تا حد زیادی به کارایی 

دولت و حکومت می  افزاید.

علل شکست دولت در عمل به وعده  هایش
علل  آسیب  شناسی  عسلی سپس ضمن  دکتر 
فعاالن  انتظارات  برآوردن  در  دولت  ناکامی 
قوه  معنای  به  دولت  ایران،   در  گفت:  اقتصادی 
چهارچوب  یک  در   )Administration( مجریه 
در  تصمیم  گیری  هایش  و  می  کند  عمل  معین 
تعدیل  و  کنترل  حاکمه  هیأت  دیگر  بخش  های 
می  شود. به همین علت، دولت به آن اندازه قدرت و 
اختیار ندارد تا کارهایی را که می  خواهد، با سرعت و 
کارایی مورد انتظار انجام دهد و با عمل به وعده-

برآورده سازد. وی در  را  انتظارات جامعه  هایش، 
ادامه افزود: برای مثال، آیا دولت ما می  تواند از همۀ 
افراد )حقیقی و حقوقی که فعالیت اقتصادی دارند( 
و نهادهای دارای درآمد مالیات بگیرد؟ خیر. کل 
درآمد مالیاتی دولت، کمتر از  هفت درصد تولید 
ناخالص داخلی است و اگر خیلی تالش کند،  تا آخر 
برنامه ششم توسعه،  ممکن است این رقم را به نُه 
درصد برساند، در حالی که درآمد مالیاتی در دنیای 
مدرن، در هیچ دولتی کمتر از ۲۵ درصد نیست. 
بنابراین، وقتی که درآمدهای نفتی کاهش می  یابد 
و درآمد مالیاتی هم به علت ناکارآمدی نظام مالیاتی 
را  تعهداتش  دولت نمی  تواند  پایین است، طبیعتاً 

عملی کند. 
این اقتصاددان سپس با اشاره به یکی دیگر از 
که  داشت  اظهار  ایران  در  دولت  محدودیت  های 
در کشورهای دارای دولت کارآمد، وقتی شکست 
بازار )Market Failure( اتفاق می  افتد و عملکرد 
بازار قادر به تخصیص بهینه منابع نیست، دولت با 
انجام اقداماتی، آن را اصالح می  کند، اما در صورت 
ایران، دولت به علت ناکارآمدی  بازار در  شکست 

این واقعیت که جمعیت باسوادتر و 
سالم  تر شده، خیلی خوب است،  ولی 
هشداردهنده هم هست از این جهت 

که همین جمعیت باسواد و سالم،  بیکار 
و بی  پول شده و این موضوع کشور را 

در آستانۀ تنش میان دولت و ملت قرار 
داده   است.
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ناشی از محدودیت  ها و وجود رانت،   قادر به اصالح 
بازار نیست. وی سپس نتیجه  گیری کرد که باید با 
توجه به چارچوب فعالیت دولت و روابط بین  المللی  ای 
که کاماَل علیه ماست، به اضافه پدیدۀ رانت  جویی در 
اقتصاد کشور، عملکرد دولت و کارآیی آن را بررسی 

کنیم تا به ارزیابی منصفانه  ای برسیم. 

اصالحات در ساختار مالی دولت
در ادامه مباحث این میزگرد، آقای محمدحسین 
دانایی ضمن اظهارنظری در خصوص موانع دولت 
انتظارات  که  است  این  واقعیت  گفت:  یازدهم 
حداکثری، شایستۀ یک دولت حداکثری است. ما در 
صورتی می  توانیم توقعات قابل توجهی داشته  باشیم 
که دولت از کارایی و اثربخشی الزم برخوردار باشد، 
حال آنکه مشکالت ساختاری دولت  ها در ایران – 
اعم از قبل و بعد از انقالب مانع کارآیی مطلوب 
داشتن  برای  قدم  اولین  بنابراین،  است.  آنها شده   
تمام  بتواند  که  نحوی  به  توسعه  گرا،  دولت  یک 
خواسته  های طبقات اجتماعی مردم را جوابگو باشد، 
انجام اصالحات اساسی در ساختار مالی دولت و قطع 
منابع رانتی در اختیار دولت است. طبیعتاً برای رسیدن 

به چنین شرایطی، باید خیلی کار کرد.
اینکه  به  اشاره  با  توسعه سپس  سردبیر مجله 
یکی از محورهای اصلی   وعده  های دولت، کمک 
به توسعه کارآفرینی بوده  است، از مهندس ابراهیمی 
سوال کرد که آیا دولت یازدهم در راستای توسعه 
کارآفرینی و ایجاد فرصت و زمینه برای فعاالن 

بخش خصوصی به اندازه کافی اقدام کرده  است؟ 

کارنامه ناموفق در ارتباط با صنعت احداث
مهندس ابراهیمی در پاسخ به این سوال گفت: 
با وجود عالقه  ام به ادامه کار دولت یازدهم در دور 
بعدی انتخابات ریاست جمهوری، باید اذعان کنم 
که این دولت توفیق چندانی در رفع مشکالت و 
تسهیل شرایط فعالیت صنعت احداث نداشته  است. 
به عبارت دیگر، باید بگویم که دولت قدرت انجام 
خیلی از کارها را نداشته، مثل مبارزه با فساد اقتصادی 
گسترده و سازمان  یافته که نهادینه شده  است. واقعیت 
آن است که پس از جنگ تحمیلی و شروع دوران 

سازندگی، کشور از یک روند رو به رشد برخوردار 
شد و ساختارهای اقتصادی تا حدودی اصالح شدند. 
این وضعیت در دولت  های هفتم و هشتم هم ادامه 
پیدا کرد و همچنین شاهد رشد ساختارها و نهادهای 
اجتماعی بودیم و انتظار داشتیم که با تداوم این روند، 
در دولت  های نهم و دهم، به شکوفایی اقتصادی و 
اجتماعی دست پیدا کنیم که اینطور نشد و خیلی به 

عقب    برگشتیم. 
مهندس صاحب  الزمانی نیز رابطه نهادهای دولتی 
ناکارآمد  را  یازدهم  در دولت  با بخش خصوصی 
دولت  های  از  است  بهتر  دولت  گفت:  و  دانست 
کشورهای پیشرفته مانند انگلستان الگو بگیرد و 
ببیند که این دولت  ها چگونه توانسته  اند با کاهش 
تصدیات خود، کارایی خودشان را باال ببرند و بخش 
خصوصی را هم تقویت کنند. وی در ادامه افزود: 
در کشور ما هم دولت باید کار مردم را به خود آنها 
بسپارد و هم با تأمین امنیت سرمایه، مهار تورم و 
کنترل نوسانات بازار، امکان سرمایه  گذاری بخش 

خصوصی را فراهم کند. 
وی همچنین خاطرنشان ساخت که در صورت 
ازبین  رفتن انحصارات و ایجاد شرایط مساوی برای 
رقابت، بخش خصوصی وارد فعالیت  های اقتصادی 
می  شود و ما هم امیدواریم که دولت فعلی در دور 
بعدی انتخابات پیروز شود و به کارش ادامه دهد،  
چون فارغ از هر مالحظۀ دیگری، تغییر دولت تا 
لذا  دارد.  بهمراه  را  اقتصادی  فعالیت  رکود  مدتی، 
بهتر است که دولت ضمن کم  کردن تصدی  هایش، 
به رشد بخش خصوصی کمک کند تا حداقل به 
اندازۀ بخش  های عمومی و دولتی برسد. رمز موفقیت 
کشورهای پیشرفته مانند آمریکا، تمرکز سرمایه  ها 
اقتصادی  بنگاه  های  و  است  در بخش خصوصی 
خصوصی اقتصاد دنیا را در دست دارند. بنابراین،  در 
ایران هم دولت باید کار مردم را به خود مردم بسپارد 
و ساختار فرهنگی کشور را طوری اصالح کند که 

کارکردن، عار نباشد، بلکه فضیلت محسوب شود.

ایجاد فرهنگ کار 
نیز ضمن اظهارنظر در خصوص  دکتر عسلی 
از  گفت:  جامعه  در  کار  فرهنگ  ایجاد  ضرورت 

آلبرت اینشتین  نقل شده   است که می  گوید: یکی از 
تعاریف حماقت آن است که کسی علیرغم اطالع از 
بی  حاصلی یک کار، آن را تکرار کند. بنابراین، وقتی 
فعاالن اقتصادی سخت کار می  کنند، ولی پیشرفت 
چندانی نمی  کنند و در عین حال، می  بینند که در 
صورت دسترسی به رانت، وضعشان بهتر می  شود، 
دیگر انگیزه  ای برای کار و تالش نخواهند داشت. 
به جای دست  باهوش  افراد  چنین شرایطی،  در 
و پنجه نرم  کردن با مشکالت تولید و صادرات و 
واردات و غیره، به دنبال روابطی می  روند که امکان 
دسترسی آنها به بخشی از رانت نفت را فراهم کند. 
اقتصاددان  نورث،  داگالس  افزود:   ادامه  در  وی 
در  گفت:  نوبل  جایزه  دریافت  زمان  در  بزرگ، 
جامعه  ای که به ابداع و اختراع جایزه می  دهند، افراد 
و گروه  هایی برای ابداع و اختراع شکل می  گیرند؛ 
در جامعه  ای که به راهزنی جایزه می  دهند، افراد و 

گروه  هایی شروع به راهزنی می  کنند.

توهم توسعه  یافتگی ایران
مطالعات  موسسه  علمی  هیأت  عضو  این 
بین  المللی انرژی، در بخش دیگری از سخنانش، 
گفت:  کشور  توسعه  وضعیت  بررسی  منظور  به 
از جداول گزارش مجمع جهانی  بر اساس یکی 
اقتصاد، مراحل توسعه بشر به سه مرحله تقسیم 
که  عقب  افتاده  اند  جوامع  اول،   مرحلۀ  شده  است:  
راه  از  و  طبیعی  منابع  مصرف  طریق  از  صرفاً 

مهندس همایون ابراهیمی: متأسفانه 
باید اذعان کنیم که با وجود تمام 

تمهیدات، دولت یازدهم در سه سال 
گذشته، توفیق چندانی در پرداخت 

مطالبات پیمانکاران نداشته  است.
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یا فروش  یا استخراج نفت و گاز و  کشاورزی و 
می  کنند.  زندگی  گذران  خود  طبیعی  منابع  سایر 
مرحلۀ دوم،  جوامع دارای کارآیی اقتصادی هستند 
که از منابع طبیعی به صورت کارآمدتری استفاده 
می  کنند و زندگی بهتری دارند و مرحلۀ سوم که 
شامل کشورهای پیشرفته است، زندگی مبتنی بر 
نوآوری و ابداع و اختراع دارند. وی در ادامه افزود: 
کشور ما،  در حد کشورهایی مانند عربستان است 
که در حال گذار از مرحلۀ اول توسعه، یعنی مصرف 
منابع طبیعی به مرحلۀ کارآیی است، در حالی که 
ترکیه از مرحلۀ کارآیی گذشته و در حال رسیدن 
به مرحلۀ سوم، یعنی نوآوری و اقتصاد مبتنی بر 
ابداع و اختراع و دانش  بنیاد می  باشد. وی در ادامه 
افزود: متأسفانه با وجود آنکه در    بین مرحله اول و 
دوم  توسعه هستیم و تنها با فروش منابع زندگی 
می  کنیم، برخی تصمیم  گیران کشور تصور می  کنند 
که سیستم ما از همۀ  دنیا قویتر است و ما از همه 
جلوتریم و تنها مشکلمان این است که خارجی  ها 

نمی  گذارند ما پیشرفت کنیم! 
دکتر عسلی سپس گفت: واقعیت این است که 
اقتصاد ما تنها شش  دهم درصد اقتصاد دنیاست، 
خرید(  قدرت  برابری  معیار  )برحسب  آنکه  حال 
اقتصاد چین ۱۷ درصد، آمریکا ۱۵ درصد، روسیه 
سه درصد و انگلستان چهار درصد اقتصاد جهان 
است. لذا با توجه به اندازۀ کوچک اقتصادمان نسبت 
رعایت  را  جهانی  قواعد  باید  جهانی،  اقتصاد  به 
می  شویم،  نابود  اینصورت،  غیر  در  چون  کنیم،  
چنانکه تحریم  ها هم نشان دادند که تحریم  های 

وارد  اقتصاد کشور  به  آسیب  هایی  بین  المللی چه 
می  کنند، چنانکه رییس جمهور هم چندی پیش در 
یک مصاحبه تلویزیونی اظهار داشت که در صورت 
ادامه تحریم  ها، به زحمت می  توانستیم فقط حقوق 

کارمندان را بدهیم. 

راهکارهای ارتقای کارآیی دولت و اقتصاد
این اقتصاددان در فراز دیگری از سخنانش با 
تأکید بر لزوم ارتقای کارآیی دولت و اقتصاد کشور 
اظهار داشت: در اقتصادهای مدرن،  چهار بازار فعال 
پولی  بازار  خدمات،   و  کاال  بازار  کار،   بازار  است:  
)سیستم بانکی( و بازار سرمایه )بورس(. بنابراین، 
باید قوانین و مقررات طوری تنظیم شوند که این 
چهار بازار با سازگاری با هم کار کنند، اما در کشور 
ما، وجود قوانین و مقررات عجیب و غریب، هر 
چهار بازار را مختل کرده و رفع این مشکل، نیازمند 
تغییر و اصالح بعضی از قوانین است، مانند قانون 
کار فعلی که یک قانون ضدتوسعه  ای است، ولی 
چون سیستم تصمیم  گیری در ایران بسیار پیچیده 
است و عالوه بر مجلس شورای اسالمی، الیه  های 
دیگر تصمیم  گیری در تصویب قوانین دخالت دارند، 
مشکالت  نمی  تواند  تنهایی  به  مجریه  قوه  لذا 
اگرچه  بنابراین،  برطرف کند.  را  اقتصادی کشور 
من انتقادهایی به سیاست  های پولی دولت دارم، 
ولی معتقدم که با توجه به محدودیت  های موجود، 
دولت در سه سال  ونیم گذشته، عملکرد خوب و 
قابل قبولی داشته، به  خصوص در کاهش نرخ تورم 
که یکی از پیش  نیازهای توسعه جوامع در عصر 

کنونی می  باشد، موفق عمل کرده  است. 
دکتر عسلی در مورد راهکار توسعه اقتصاد کشور 
ایران مکان چندان  گاز،   و  نفت  بدون  نیز گفت: 
مناسبی برای توسعه اقتصادی نخواهدبود، چون 
بیشترین مناطق کشور، کم  آب و یا خشک است، 
اما خوشبختانه منابع نفت و گاز وجوددارند و در 
صورت استفاده صحیح از آنها، اقتصاد کشور می-

تواند به  سرعت رشد کند. وی سپس افزود: بنابراین، 
باید بر پایه یک برنامه استراتژیک مناسب و  ما 
با استفاده از نیروی انسانی جوان و تحصیلکرده 
کشور،  صنایع نفت و گاز در بخش پایین  دستی و 

را توسعه بدهیم. وی سپس  انرژی  بر  نیز صنایع 
آماده  شدن  به  توجه  با  که  کرد  امیدواری  اظهار 
برخی مقدمات،  در چهار سال آینده دولت عملکرد 

بهتری داشته  باشد.

آیا می  توان به اصالح امور در دولت بعدی 
امیدوار بود؟

در این بخش از میزگرد، سردبیر مجله توسعه 
ضمن تأیید دیدگاه دکتر عسلی مبنی بر اینکه شیوۀ 
تصمیم  گیری در نظام مدیریت جمهوری اسالمی 
بازارها  نظام  در  اخالل  ایجاد  باعث  عماًل  ایران،  
شده و همه عوامل اقتصادی را دچار ناکارآیی کرده، 
گفت: نظام تصمیم  گیری در سیستم اداری ایران 
ضعیف است و این مشکل قوه مجریه، در درون 
خودش نیست،  بلکه مشکل از سطحی باالتر به آن 
تحمیل می  شود، چنانکه یکی از شرکت  کنندگان 
میزگرد شماره قبل مجله توسعه هم گفته  است: 
همۀ ما سوار قطاری هستیم که بر روی ریل  های 
کج و معوج قرارگرفته و بدیهی است که این قطار 
هرگز به سالمت به مقصد نخواهدرسید. وی سپس 
از دکتر عسلی سوال کرد: حال که مشکالت ما تا 
این حد عمیق و ریشه  ای است، چگونه می  توانیم 
نسبت به بهبود امور در این دولت و دولت بعدی 

امیدوار باشیم.

پیش  نیازهای اصالح امور
دکتر عسلی در پاسخ به سوال مزبور گفت: البته 
من نسبت به اصالح امور در طوالنی  مدت امیدوارم. 
ضمناً ما همیشه دیده  ایم که هرگاه دولت نسبتاً خوب 
عمل  کرده،  اقتصاد هم عکس  العمل نشان داده  است. 
به عنوان مثال، علت اجرای بهتر برنامه سوم توسعه 
نسبت به سایر برنامه  ها، تعهد دولت آقای خاتمی به 
اجرای این برنامه بود و برای این کار، روابطش را با 
دنیا بهبود بخشیده  بود و به نظریات کارشناسی بها 
می  داد و با اینکه درآمد نفت در آن دوران پایین بود، 
ولی در مجموع، رشد اقتصادی باالتری داشتیم. 
اعتقاددارند  برخی  متأسفانه  افزود:  ادامه  در  وی 
که مردم نسبت به محرک  های اقتصادی بی  اعتنا 
هستند، درحالی که اینطور نیست. به عنوان مثال، 

قانون کار فعلی، یک قانون ضد 
توسعه ای است.
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وقتی که نرخ سود بانکی نیم درصد تغییر می  کند، 
بانک  در  را  پولشان  که  می  گیرند  تصمیم  مردم 
نگهدارند، یا طال بخرند. بنابراین،  اگر دولت آینده 
در چارچوب فعلی  اش بتواند تا حد امکان بازار کار،  
را  بازار سرمایه  و  پول  بازار  بازار کاال و خدمات،  
اصالح کند، همچنین بتواند تورم را پایین نگهدارد 
تا ثبات اقتصادی حفظ شود، بتواند وضع مالی خود 
و سیستم مالیاتی را تا حدودی اصالح کند و تالش 
کند که منابع سیستم بانکی بیشتر به فعالیت  های 
کارآمدتر بخش خصوصی اختصاص یابند، آنوقت 
اقتصاد ایران می  تواند برای ۲۰ سال آینده، رشد 
پنج تا شش درصدی داشته  باشد و در صورت تداوم 
این رشد در طول ۲۰ سال آینده،  مطمئناً اصالحات 

تأثیر خود را بر دیگر حوزه  ها هم خواهدگذاشت.
عضو هیأت علمی موسسه مطالعات بین  المللی 
انرژی سپس ضمن ارزیابی اجمالی عملکرد دولت 
تا  دولت  گفت:  کشور  اقتصاد  حوزه  در  یازدهم 
حد زیادی در مورد کاهش تورم و انضباط پولی 
که  مالی  انبساط  مورد  در  اما  کرده،  عمل  خوب 
از شرایط رکودی  اقتصاد  الزمه کمک به خروج 
است، چندان موفق نبوده، چون درآمدش متکی 
به نفت است. وی در عین حال، تصریح کرد که 
ضعیف  ترین عملکرد دولت، آن است که به علت 
که  کشور  در  سیستماتیک  فساد  و  قاچاق  وجود 
خارج از کنترل دولت می  باشد، نتوانسته منابعش 
را در جاهایی خرج کند که بیشترین بازده را دارند.

لزوم کاهش فاصله دولت و ملت و تهییج 
مردم

میزگرد  از  بخش  این  در  ابراهیمی  مهندس 
ضمن بیان انتظارات تشکل متبوع خود از دولت 
یازدهم گفت: فارغ از وجود مشکالت سیستماتیک 
بین مردم و حکومت  قبل،   از مدت  ها  حکومتی، 
فاصله ایجاد شده  است. البته در مقاطعی از تاریخ 
معاصر کشورمان، فاصله بین حکومت و مردم با 
روی  کارآمدن یک دولت کاهش پیدا کرده، مانند 

نفر  میلیون  که ۲۲  ریاست جمهوی  هفتم  دورۀ 
در انتخابات رأی دادند و مردم خوشحال بودند و 
روزنامه  ها را می  خواندند و مسایل کشور را دنبال 
از مدتی،  دوباره فاصله دولت  اما پس  می  کردند، 
و ملت زیاد شد، به طوری که وقتی دولت یازدهم 
اعالم  با  که  خواست  پردرآمد  اقشار  از  صادقانه 
کنند  کمک  دولت  به  یارانه  دریافت  از  انصراف 
کند،  اشتغال  و  تولید  رونق  را صرف  منابعش  تا 
متأسفانه عدۀ کمی از دریافت یارانه انصراف دادند. 
وی در ادامه افزود: در حالی که هرگاه که دولت 
توانسته با مردم ارتباط خوبی برقرار کند،  اتفاقات 
خوبی افتاده، مانند شکست  نخوردن ایران در جنگ 
تحمیلی که عمده  ترین علت آن، حمایت مردم از 

دولت بود.
دبیر سندیکا همچنین تصریح کرد: انتظار داریم 
که دولت یازدهم در فرصت باقی  مانده، یک اشتیاق 
و اعتماد ملی بوجود بیاورد و با توجه به اینکه اآلن 
ایرانی دچار بحران شده  اند،  مردم در مورد ملیت 
ملی  گرایی  محور  حول  را  مردم  می  تواند  دولت 
تهییج کند و این کار نهایتاً باعث افزایش مشارکت 
مردم می  شود. در آن صورت، دیگر انگیزه جوانان 
بااستعداد کشور، درس  خواندن برای گرفتن پذیرش 
از دانشگاه  های خارجی و خروج از کشور نخواهدبود. 
بنابراین، امیدوارم که دولت یازدهم در دورۀ بعد هم 

بر سر کار باشد و اشتیاق ملی ایجاد کند تا مردم به 
پیشبرد سیاست  های دولت کمک کنند.

لزوم اعتمادسازی در جامعه
مهندس صاحب  الزمانی نیز ضمن بیان انتظاراتش 
از دولت گفت: اینکه دولت بگوید پیمانکاران مطالبات 
زیادی دارند، اما قادر به پرداخت آن نیستیم،  دردی را 
از ما درمان نمی  کند، بلکه باید راهی را برای پرداخت 
بدهی  اش به پیمانکاران پیدا کند. این موضوع از این 
احداث،   فعالیت صنعت  نظر مهم است که رونق 
چندین  و  مستقیم  شغل  محرک صدها  می  تواند 
هزار شغل غیرمستقیم و خروج اقتصاد از رکود بشود. 
بنابراین، پرداخت مطالبات پیمانکاران و ایجاد شرایط 
مساعد برای سرمایه  گذاری و کار پیمانکاران، باعث 
ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی می  گردد و در آن 
صورت، جوانان هم انگیزۀ بیشتری برای ماندن و 

ساختن کشور پیدا می  کنند. 
بر  تأکید  با  ادامه سخنانش  در  انجمن  بازرس 
گفت:  دولت  توسط  جامعه  در  اعتمادسازی  لزوم 
تأیید  با  اسالمی  مالی  اوراق  انواع  آنکه  وجود  با 
بانک مرکزی منتشر می  شوند،  ولی مردم اعتماد 
نمی  کنند که این اوراق را بخرند. عالوه بر این، 
پیشنهاد دولت برای دادن اوراق مشارکت در عوض 
قرار  استقبال  مورد  چندان  هم  پیمانکاران  طلب 
نمی  گیرد،  چون به فرض قبول این اوراق توسط 
دریافت  برای  اقبالی  آنها  طلبکاران  پیمانکاران، 
این اوراق به جای طلبشان نشان نمی  دهند و لذا 
پیمانکاران نمی  توانند این اوراق را به  راحتی در بازار 
خرج کنند. وی در ادامه افزود: تغییر این وضعیت، 
نیازمند مرور زمان و بلوغ اقتصاد ایران در زمینه 
خرج  کردن این اوراق می  باشد و در این میان، دولت 
سهم زیادی در ایجاد ساختار اعتمادسازی و انگیزۀ 
اینگونه مراودات دارد. بنابراین،  دولت به جای چاپ 
اسکناس که باعث افزایش تورم می  شود، باید با 
عملکرد روشن و شفاف در جامعه اعتمادسازی کند 
تا صنعت احداث و بخش  های دیگر اقتصاد کشور 

از رکود خارج شوند.
سخنانش  ادامه  در  صاحب  الزمانی  مهندس 
رشد  تحقق  و  سالمت  حوزه  در  دولت  عملکرد 

به  که  جامعه ای  در  نورث:  داگالس 

ابداع و اختراع جایزه می دهند، افراد و 

گروه هایی برای ابداع و اختراع شکل 

به راهزنی  می گیرند؛ در جامعه ای که 

گروه هایی  و  افراد  می دهند،  جایزه 

شروع به راهزنی می کنند.

انتظارات
بخشدوم
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اقتصادی از منفی یک درصد در سال ۹۲، به پنج 
درصد در سال ۹۵ را مثبت خواند و در ادامه گفت:  
البته باید رشد اقتصادی پنج درصدی تا ۲۰ سال 
امر هم مستلزم  این  باشد و تحقق  تداوم داشته 
فکر  اتاق  های  در  سیاستگذاری  و   برنامه  ریزی 
بازارهای  از  دیگر  یکی  افزود:  سپس  وی  است. 
اقتصاد ایران، بازار بدهی   دولت است که بازار جدید 
و نوپایی است و رابطۀ مالی دولت با پیمانکاران 
دولتی نیاز به مهندسی مجدد و تقویت جدی دارد.

ایجاد بازار بدهی   دولت
دکتر عسلی ضمن توضیحی در خصوص بازار 
بدهی دولت، آن را بسیار مهم توصیف کرد و اظهار 
داشت که بدهی دولت دو نوع است: یکی، کسری 
بودجه نسبت به تولید ناخالص داخلی و دیگری، 
بدهی انباشتۀ دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی. 
نفت،   احتساب  بدون  ما  بودجۀ  کسر  افزود:  وی 
حدود هشت درصد است که رقم باالیی است،  ولی 
با احتساب نفت،  حدود ۱/۶ درصد است که اگرچه 
زیاد نیست،  ولی شکننده است،  یعنی در صورت 
کاهش درآمد نفت، این رقم افزایش می  یابد. بدهی 
انباشتۀ دولت هم که باید برای آن بازار درست کرد، 
از  استقراض دولت  یعنی  حدود ۴۰ درصد است، 
مردم که طی سالیان گذشته روی هم انباشته شده، 

حدود ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی )حدود ۴۲۰ 
میلیارد دالر( برآورد می شود.

عضو هیأت علمی موسسه مطالعات بین  المللی 
انرژی سپس با بیان اینکه گاهی اوقات، دولت نه 
ابزار حل مشکل و نه حق تصمیم  گیری در مورد 
آن را دارد، گفت: بانک  های مرکزی در تمام دنیا 
دو وظیفه مهم دارند: اول، حفظ ارزش پول ملی 
و دوم،  ثبات نظام مالی )مخصوصاً سیستم بانکی( 
وظایف  این  به  عمل  نحوۀ  بر  هم  کمیته  ای  و 
دنیا  مرکزی  بانک  های  ضمناً  می  کند.  نظارت 
سه ابزار کالسیک در اختیار دارند که عبارتند از: 
تنزیل مجدد، خرید و فروش اوراق قرضه دولت 
در بازار و تنظیم ذخیرۀ احتیاطی بانک  ها که در 
مجموع، ابزار کنترل عرضۀ پول  اند. در ایران پس 
از انقالب،  به علت آن که بانکداری اسالمی نرخ 

بهره ثابت را قبول ندارد، این ابزار کالسیک کنترل 
تورم ازبین  رفته و لذا دولت  ها برای تامین کسری 
از  استقراض  و  به مردم  مراجعه  به جای  بودجه، 
نظام اقتصادی و پرداخت بهره برای آن، از بانک 
مرکزی می  خواهند که پول چاپ کند و هیچوقت 
هم بهره  اش را نپرداخته  اند و به همین علت، بدهی 
انباشت  شده دولت می  توانست حتی بسیار بیشتر 
از رقم فعلی باشد. وی در ادامه افزود: البته اخیراً 
معلوم شده  است که دولت می  تواند برای پرداخت 
صورت  به  را  دولتی  قرضه  اوراق  بدهی  هایش، 
اوراق خزانه اسالمی که منافاتی هم  صکوک و 
با احکام شرعی ندارد، منتشر نماید، به این ترتیب 
که این اوراق قرضه را که برای مثال در سررسید 
یکساله، ۱۰۰هزار ریال ارزش دارد، مثاًل به 8۵ هزار 
ریال بفروشد و به این ترتیب، ضمن تأمین منابع 
مالی موردنیاز خود، نرخ سود بانکی را هم کنترل 
کند. این اوراق در همه دنیا فاقد ریسک می  باشند، 
ولی اوراق مشارکت متعلق به شرکت  های دولتی 

است و ریسک دارد. 

جمع  بندی
در این بخش از میزگرد، سردبیر مجله توسعه 
به مرور اجمالی مباحث میزگرد پرداخت و گفت: تا 
اآلن مروری کردیم بر وعده  های دولت یازدهم برای 

ایران  در  تصمیم  گیری  چون سیستم 

بر  عالوه  و  است  پیچیده  بسیار 

الیه  های  اسالمی،  شورای  مجلس 

دیگر تصمیم  گیری در تصویب قوانین 

به  مجریه  قوه  لذا  دارند،  دخالت 

تنهایی نمی  تواند مشکالت اقتصادی 

کشور را برطرف کند.
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حل مشکالت بخش خصوصی و به طور خاص، 
فعاالن مشاغل فنی و مهندسی. سپس عملکرد 
دولت هم در سطح سیاستگذاری و برنامه ریزی و 
هم در سطوح اجرایی را ارزیابی و تحلیل کردیم 
و در هر یک از این سطوح هم نتایج خاصی را 
به دست آوردیم. در گام بعدی،  انتظارات از دولت 
بعدی را مطرح کردیم، هم انتظاراتمان در مورد 
اقتصادی  فعالیت  های  برای  صحیح  ریل  گذاری 
ذهن  ها  بازکردن  و  سیاسی  حتی  و  اجتماعی  و 
و همینطور به طور خاص در زمینۀ مسایلی که 
به طور مستقیم در ارتباط با فعالیت شرکت  های 
پیمانکاری و موسسات مهندسی مشاور می  باشند.

ریاست  با  صریح  و  بی  پرده  تکمله  ای 
جمهور محترم  

جناب آقای روحانی، پیمانکاران را دریابید. حال 
آنرا  که برجام به فرجام رسیده، احتمااًل فرصت 
دارید که به مشکالت و چالش  های پیمانکاران 
)این سازندگان کشور( توجه کنید و نیم  نگاهی هم 

به آنها و مشکالتشان داشته  باشید.
فشار بر پیمانکاران به حدی رسیده که بسیاری 
آستانه  در  پیمانکاری  شرکت  های  و  پروژه  ها  از 
تعطیلی هستند. به همین دلیل، تقاضا می  کنیم تا به 
سندیکاها،  کارشناسان، صاحب  نظران،  هشدارهای 
انجمن  ها و اتحادیه  ها توجه نمایید تا شاید کورسوی 
امیدی را شاهد باشیم و بخشی از مشکالت حل شود.

توسعه  زیربنای  عنوان  به  عمرانی  طرح  های 
و شکوفایی کشور محسوب می  شوند و در نظام 

اقتصادی و بودجه  بندی کشور از اهمیت خاصی 
برخوردارند و بخش بزرگی از بودجه کشور را هم 
به خود اختصاص می  دهند، ولی متأسفانه در رابطه 
با اجرای پروژه  های عمرانی از مرحله تصمیم تا 
مشکالت  بهره  برداری،  نهایت  در  و  تحویل 
پیمانکاران،  طرح،  مجریان  پیش  روی  فراوانی 
برآیند همه  قراردارد که  بهره  بردارن  و  مشاوران 
عدم  و  قیمت  ها  افزایش  به  ویژه  مشکالت،  این 
طوالنی  شدن  در  پیمانکاران،  مطالبات  پرداخت 
خود  آن  ها  نیمه  کاره  ماندن  بعضاً  و  پروژه  اجرای 

را نشان داده  است.
بخش اعظمی از نیروهای انسانی واجد کار در 
بخش دولتی صرفاً کار خدماتی- اداری می  کنند 
و متأسفانه درک درستی از مشکالت ما ندارند و 
ناخواسته و با بهانه  های مختلف، عامل فلج  کردن 
کسب و کار بخش خصوصی می  باشند. متأسفانه 
را که چوب الی  کارمندانی  دولتی هم  مدیران 
و  عزیز  بگذارند،  خصوصی  پیمانکاران  چرخ 
نانوشته  ای  تصمیم  ظاهراً  می  دانند.  تقدیر  قابل 
گرفته  شده  است که این معدود پیمانکاران پرتالش 
و سخت جان باقی  مانده را هم از صحنه سازندگی 

کشور خارج کنند.
به  راستی، در تمامی تاریخ بعد از انقالب، کدام 
اختالس کالن در بخش خصوصی رخ داده  است 
اینگونه در  را  که دولت  مردان، بخش خصوصی 
بخش  کدام  در  می  دهند؟  قرار  مالی  تنگناهای 
خصوصی حقوق  های نجومی پرداخت شده  است 
بی  مهری  مورد  خصوصی  بخش  اینچنین  که 

قرار  گرفته  است؟ چه کسانی و با چه انگیزه  هایی 
تالش دارند تا بخش خصوصی را به زانو درآورند؟ 
این  همه کارشکنی و  این است که  سوال جدی 
بخش  خارج  کردن  گردونه  از  برای  تالش 
چرا  می  شود؟  انجام  منظوری  چه  به  خصوصی، 
پیمانکاران خارجی عزیز و  نظر دولت  مردان،  به 

پیمانکاران داخلی حقیر به نظر می  رسند؟
کشورهای  عموم  در  که  شرایطی  در  چرا 
می  شوند،  کوچکتر  روزبه  روز  دولت  ها  پیشرفته، 
و  دولت  در دست  پروژه  های کالن  ما،  در کشور 
شرکت های شبه  دولتی ناکارآمد است که خود را در 
مقابل کارهای انجام  نشده و حیف  ومیل سرسام  آور 
بیت  المال ملزم به هیچ  گونه پاسخ  گوئی نمی  دانند، 
به طوری که دولت مجبور می  شود از روی ناچاری و 
درماندگی، دست به دامن شرکت  های خارجی شود؟

جنابعالی  در  که  تجاربی  و  حسن  نیت  با 
می  بینیم، از شما می  پرسیم: چرا از تجربه موفق 
کشورهای توسعه  یافته در کوچک  کردن دولت و 
رونق  بخش خصوصی استفاده نمی  فرمایید؟ این 
به  دست  بزرگ  پروژه  های  انحصاری  کردن  ولع 
شرکت  های دولتی و شبه  دولتی، با چه انگیزه  ای 

و توسط چه گروه  هایی مصرانه دنبال می  شود؟
توسط  که  پیمانکارانی  گناه  کدامین  به 
تنگناهای  به  شبه  دولتی  شرکت  های  و  دولت 
ولخرجی  ها،  جور  باید  دچارشده  اند،  اقتصادی 
اختالس  ها و حقوق  های نجومی را بکشند؟ این 
سوءمدیریت  های خانه  خراب  کن و پرکردن جیب 
پرناشدنی افراد خاص، تا کی باید ادامه  یابد؟ مگر 
چند درصد مردم کار مفید انجام می  دهند که خار 

چشم فرصت  طلبان سودجو شده  اند؟
جناب آقای رییس جمهور، ما مطمئن هستیم 
که شما از این مشکالت بی  اطالع نیستید، موانع 
و مقاومت  های پیش روی شما را هم درک می-

که  می  کنیم  یادآوری  حال،  عین  در  ولی  کنیم، 
بازگونکردن موانع، باعث  یا  اقدام عاجل و  عدم 
کاهش جدی محبوبیت به  حق شما خواهدشد، و 
این اتفاق برای ما بسی ناگوار خواهدبود. لطفاً تا 
دیر نشده، اقدام عاجلی بفرمایید که آب رفته به 

جوی باز  نخواهدگشت.
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مروریبرروشهایتأمینمالیازطریقبازارسرمایه
سندیکای شرکت های تأسیساتی و صنعتی ایران برگزار کرد:

در آغاز این نشست، مهندس همایون ابراهیمی، 
دبیر سندیکا طی سخنان کوتاهی پیرامون علت 
برگزاری این سمینار گفت: از دیرباز هزینه اجرای 
یا  و  عمرانی  بودجه  قالب  در  عمرانی  پروژه های 
استانی توسط دولت انجام پذیرفته، ولی  نحوۀ تأمین 
و تخصیص اعتبارات، عموماً پروژه ها و پیمانکاران 
با معضالت بسیاری روبرو کرده است. وی در  را 
ادامه افزود: اما آنچه اخیرأ در پیش روی صنعت 
قراردادهاست  از  دیگری  نوع  قرارگرفته،  احداث 
از  بخشی  حل  به  منجر  دولتمردان،  به زعم  که 
این معضالت خواهد شد، بدین صورت که دولت 
و دستگاه های اجرایی تمایل و اشتیاق دارند که 
پروژه ها به روش EPCF اجرا گردد. سابق بر این، 
اجرای پروژه ها به صورت EPC تمرین و مشق 
شده بود و عموماً پیمانکاران با این مقوله آشنایی 
دارند، لیکن فاینانس کردن پروژه ها رفتار جدیدی را 
طلب می نماید. تأمین هزینه های پروژه از صفر تا 

۱۰۰ و وصول هزینه ها و سود متصوره پس از پایان 
کار پروژه، از محل درآمدهای ناشی از بهره برداری 
پروژه، مقوله ای است که صنعت پیمانکاری کشور 
با آن کاماًل بیگانه بوده و فارغ از تمامی دغدغه های 
آتی، تأمین سرمایه، نقدینگی و تزریق مداوم آن 
در طول زمان اجرای پروژه، اولین مسأله و شاید 
برای پیمانکاران مهمترین مسأله باشد و الزم است 
علت،  بدین  بیاموزند.  را  آن  حل  روش های  که 
برآن شدیم تا با برگزاری این سمینار و به کمک 
متخصصان بازار سرمایه، جواب مناسبی برای این 

سوال بیابیم.

ابزارهای تأمین مالی از بازار سرمایه
سازمان  نوین  ابزارهای  مدیر  توکلی،  دکتر 
فرابورس، اولین سخنران این سمینار بود. وی در 
سرمایه  بازار  از  مالی  تأمین  روش های  خصوص 
گفت: دو نوع روش تأمین مالی داریم: ۱( روش 

در آبان ماه سال جاری، سمینار یک روزۀ مروری بر روش های تأمین مالی از طریق بازار سرمایه با حضور جمعی از مدیران شرکت های عضو در محل سندیکا برگزار شد. 
در این سمینار کارشناسانی از بازار سرمایه در زمینه امکانات عملی بورس و فرابورس برای تأمین سرمایه مورد نیاز شرکت های پیمانکاری سخنرانی کردند. در ادامه توجه 

شما را به خالصه ای از مباحث مطرح شده در این سمینار جلب می کنیم.
توسعه تأسیسات و تجهیزات

تأمین مالی مبتنی بر سرمایه و ۲( روش تأمین 
مالی مبتنی بر بدهی. در روش تأمین مالی مبتنی 
تأمین مالی صفر است،  یعنی  بر سرمایه، هزینه 
ناشر شریک می گیرد و هیچ تعهدی به پرداخت 
سود ثابت ندارد. اما در روش تأمین مالی مبتنی 
باید  و  بازار قرض می کنید  و  بانک  از  بدهی،  بر 
هزینه اش را بپردازید. وی در ادامه افزود: ابزارهای 
تأمین مالی مبتنی بر سرمایه، دو مدل رسمی دارند: 
یک مدل برای تأمین مالی شرکت ها و عمدتاً به 
منظور افزایش سرمایه شرکت مورد استفاده قرار 
می گیرد و مدل دیگر، برای تأمین مالی پروژه ها 
به  کوتاه مدت  مالی  تأمین  که  می شود،  استفاده 
حساب می آید. در این مدل، صندوقی برای پروژه 
ساختمانی خاصی تأسیس می شود و از مردم پول 
جمع آوری می کند و پروژه را اجرا می کند و پس از 
فروش واحدهای ساخته شده، پول مردم را به آنها 
برمی گرداند و صندوق منحل می شود. مدل دیگر، 

صنفی



| توسعه تاسیسات و تجهیزات | شماره 49 | زمستان 1395صنفی22

صندوق های سرمایه گذاری برای هر نوع پروژه ای، 
اعم از پروژۀ تفریحی، صنعتی، پاالیشگاهی، راه آهن 
و غیره هستند. وی همچنین خاطرنشان ساخت که 
البته با وجود فراهم شدن بسترهای قانونی و فقهی 
و مقرراتی مربوطه، هنوز این صندوق ها در ایران 

راه اندازی نشده  اند.

ابزارهای تأمین مالی مبتنی بر بازار بدهی
بر  مبتنی  مالی  تأمین  مورد  در  توکلی  دکتر 
ابزارهای  شامل  بدهی،  اوراق  گفت:  بدهی  بازار 
غیرانتفاعی و ابزارهای انتفاعی است. وی ابتدا در 
مورد ابزارهای نوع اول توضیح داد و بعد در باره 
ابزارهای انتفاعی افزود: ابزارهای انتفاعی با بازدهی 
اخیر خیلی رایج شده اند،  معین که در چند سال 
اوراق اجاره، اوراق مرابحه، استصناع، اسناد خزانه 
در  در حال حاضر  که  رهنی اند  اوراق  و  اسالمی 
بازار مورد معامله قرار می گیرند، اما اوراق منفعت 
و اوراق تجاری اسالمی در مرحلۀ تکمیل مقررات 
به بخش خصوصی  مربوطه هستند. وی سپس 
توصیه کرد که برای تأمین سرمایه در گردش، از 
اوراق تجاری اسالمی استفاده کند، چون از ناشر 
این اوراق تعهد بلندمدت گرفته نمی شود و بخش 
خصوصی می تواند این اوراق را با سررسید سه ماهه 
و شش ماهه و ۲۷۰روزه منتشر کند و بعد پولش 
را پس بدهد، اما اوراق اجاره و مرابحه و استصناع 
معمواًل خیلی بلندمدت هستند، یعنی دو، سه، چهار 
تا پنج سال و حتی تا سی سال هم می توانند باشند.

مدیر ابزارهای نوین سازمان فرابورس در بخش 
دیگری از سخنانش، ضمن مقایسه تأمین مالی 
مبتنی بر سرمایه و تأمین مالی مبتنی بر بدهی، به 
بیان اشکاالت تأمین مالی مبتنی بر بدهی پرداخت 
سود  پرداخت  مالی،  تأمین  نوع  این  در  گفت:  و 
منظم، مثاًل هر سه ماه یا شش ماه و یا سالی یکبار، 
نیاز به ضامن و وثیقه دارد. به عالوه، حجم انتشار 
اوراق وابسته به میزان سرمایه شرکت است، یعنی 
اگر سرمایه شرکت ۵۰ میلیارد تومان است،  حداکثر 
تا همین مبلغ می تواند اوراق منتشر کند، اما مزیتش  
این است که شریک ندارد و در مدیریت هم دخالت 

نمی کنند و مدت آن هم محدود است. 

انتشار اوراق  شرایط شرکت های خواهان 
بدهی

اظهاراتش،  از  دیگری  بخش  در  توکلی  دکتر 
شرایط شرکت های خواهان انتشار اوراق بدهی را 

به شرح زیر برشمرد: 
- صورت های مالی حسابرسی شده و شفاف.

- مشخص بودن محل مصرف.  
- تأمین ضمانت و اثبات اینکه قادر به برگرداندن 

اصل پول هستند. 
مشاور  شرکت های  میان  از  مشاور  انتخاب   -
و  سرمایه  تأمین  شرکت های  یا  سرمایه گذاری 
معرفی وثایق، تا مشاوران با استفاده از وثایق،  طرح 

را کامل کنند و بعد هم قراردادها را امضا کنند. 

مطالبات  دریافت  برای  مناسب  اوراق 
پیمانکاران

دکتر توکلی در بخش دیگری از سخنانش در مورد 
اوراق منتشرشده برای پرداخت مطالبات پیمانکاران 
گفت:  دولت تا به حال، دو نوع اوراق منتشر کرده 
که عبارتند از اسناد خزانه اسالمی و صکوک اجاره. 
در  هم  شکست خورده ای  نیمه  تجربۀ  همچنین 
زمینه انتشار اوراق مشارکت وجود دارد، یعنی دولت 
اوراق مشارکت را منتشر کرد، ولی نتوانست بازار 
ثانویه آن را فراهم کند و در نتیجه، بازار نسبت 
به این اوراق به شدت عکس العمل منفی نشان 
داد و پیمانکاران نتوانستند این اوراق را بفروشند. 
اما بازار ثانویه اسناد خزانه و صکوک اجاره، فعال 
است و در فرابورس معامله می شود. بنابراین، اگر 
پیمانکاران در ازای طلبشان از دولت این اوراق را 
بگیرند،  می توانند آن را در بازار به پول تبدیل کنند. 
مدیر ابزارهای نوین سازمان فرابورس همچنین 
خاطر  به  خزانه  اسناد  که  ساخت  خاطرنشان 
سهولت نقدشوندگی، مورد استقبال پیمانکاران قرار 
گرفته و چون بدون سود هستند، برای دولت هم 
هزینه ندارند، اما معایبی هم دارند، از جمله اینکه 
کوتاه مدت و غیرقابل تمدید در سررسید هستند و به 
همین علت هم از ۱۱ مورد اسناد خزانه منتشرشده 
به ارزش ۱۵هزار میلیارد تومان، تا به حال چهار 
هزار میلیارد تومان سررسیدشده و دولت برای آنکه 

خوش حسابی اش را اثبات کند، حتی سه روز زودتر 
از سررسید پول را پرداخته است.

تهاتر مطالبات با بدهی پیمانکاران
دکتر توکلی سپس اوراق تسویه خزانه را  برای 
پیمانکارانی که از یک طرف از دولت طلبکارند و از 
طرف دیگر، به دستگاه های دولتی بدهکارند، بسیار 
کارآ ارزیابی کرد و اظهار داشت که مرکز مدیریت 
بدهی ها و روابط عمومی دولت،  مستقر در خزانه داری 
کل کشور در وزارت امور اقتصادی و دارایی، مسوول 
و  است  دولت  و  پیمانکاران  بدهی  و  طلب  تهاتر 
پیمانکاران می توانند با مراجعه به سایت این مرکز، 
فرم مربوطه را تکمیل کنند. پس از حسابرسی مرکز 
مدیریت بدهی ها و تأیید اظهارات متقاضی، سندی 
به وی داده می شود که با آن می تواند بدهی خود 
به دستگاه دولتی را تسویه کند. وی سپس افزود: 
البته تأکید می کنم که هر دو طرف طلبکار و بدهکار، 
باید دولت باشد، مانند اداره مالیات و یا گمرک و 
یا  اجتماعی  تأمین  بنابراین، سازمان هایی مثل   ...
بانک های دولتی،  دولت محسوب نمی شوند. وی 
قبل،  ماه  چند  که  ساخت  خاطرنشان  همچنین 
دولت،  عمومی  روابط  و  بدهی ها  مدیریت  مرکز 
طی بخشنامه ای که در روزنامه دنیای اقتصاد هم 
چاپ شد، لیست دستگاه هایی را که دولت به حساب 

می آیند، اعالم کرده است.

برخی دیگر از پیش نیازهای انتشار اوراق 
مشارکت

علیرضا کدیور، معاون تأمین مالی شرکت تأمین 
سرمایه نوین نیز در این سمینار سخنانی در مورد 
نحوۀ تأمین مالی از بازار سرمایه ایراد کرد. وی در 
بخشی از سخنانش، اوراق مشارکت را قدیمی ترین 
ابزار تأمین مالی در بازار سرمایه ایران ذکر کرد و 
با مجوز  مشارکت  اوراق  از  برخی  افزود:  ادامه  در 
بانک مرکزی و برخی دیگر با مجوز سازمان بورس 
و اوراق بهادار انتشار می یابند. عمدتاً بانک مرکزی 
برای دولت و شرکت های دولتی مجوز انتشار اوراق 
مشارکت را صادر می کند و سازمان بورس برای 
شرکت ها و اشخاص غیردولتی مجوز صادر می کنند.
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معاون تأمین مالی شرکت تأمین سرمایه نوین 
در بخش دیگری از سخنانش الزامات انتشار اوراق 
بهادار مطابق دستورالعمل سازمان بورس را به شرح 

زیر برشمرد:
- شرکت باید حداقل دو دوره مالی پیش از انتشار 
اوراق، سودآور باشد و افق آینده اش هم سودآوری 

را نشان بدهد. 
از  مالی اش  تأمین  کار  است  قرار  که  طرحی   -
طریق انتشار اوراق مشارکت صورت بگیرد، باید 
توجیه اقتصادی داشته باشد تا سازمان بورس اجازه 

انتشار اوراق مشارکت را به ناشر بدهد.
- شرکت باید حداقل ۵۰ درصد سهم الشرکه در 
پروژه ای که برایش تأمین مالی صورت می گیرد، 
داشته باشد، یعنی شرکت حداکثر ۵۰ درصد از منابع 
مورد نیاز برای اجرای پروژه را می تواند از طریق 

اوراق مشارکت تأمین کند.  
میان حسابرسان  از  باید  ناشر حتماً  - حسابرس 

معتمد سازمان بورس باشد.
وی سپس ارکان انتشار اوراق مشارکت مشتمل 
بر ناشر، امین، متعهد پذیره نویس و بازارگردان را 

معرفی کرد و در باره وظایف آنان توضیح داد.

تأکید بر اهمیت بازار سرمایه در تأمین 
مالی

دکتر عقیلی، مدیرعامل بانک خاورمیانه هم از 
دیگر سخنرانان این سمینار بود. وی در بخشی از 
سخنانش، با اشاره به امکان تأمین مالی بدهی های 
دولت از طریق انتشار اوراق بهادار، به بیان تجربۀ 
دولت آمریکا در این زمینه پرداخت و اظهار داشت 
قدیمی  بدهی های  و  کوتاه مدت  بدهی های  که 
دولت آمریکا قریب به ۲۰هزار میلیارد دالر است 
با  و  کرده اند  تأمین  ۳۰ساله  اوراق  انتشار  با  که 
وجود آنکه این بدهی ها از  تولید ناخالص داخلی 
این کشور هم باالتر رفته، ولی نرخ بهره ساالنه از 
۲۰-۳۰ میلیارد دالر بیشتر نشده است. وی در ادامه 
افزود: در صحبت با مسووالن اقتصادی کشور هم 
توضیح داده ام که همانطور که سیستم بانکی یکی 
از ابزارهای تأمین مالی است،  باید بازار اوراق را هم 
در کشور راه بیندازیم و نرخ سود هم نباید دستوری 

باشد. دکتر عقیلی سپس میزان بدهی ارزی دولت 
به تولید ناخالص داخلی را ناچیز خواند و خاطرنشان 
ساخت که بدهی ریالی دولت نیز در حدی نیست 
که دولت را ورشکست کند. لذا با توجه به اینکه 
در  می تواند  دولت  دارند،  اعتماد  دولت  به  مردم 
چارچوب عقود اسالمی، اوراق جدید منتشر کند، 
اما باید در سررسید اصل و یا سود اوراق را بموقع 
به  اعتماد مردم  اینصورت،  پرداخت کند، در غیر 

دولت آسیب می بیند. 

برای  شرکت ها  توسط  اوراق  انتشار 
پروژه های درازمدت

دکتر عقیلی همچنین گفت: شرکت ها باید به 
این،  و  کنند  منتشر  اوراق  و  بیایند  سرمایه  بازار 
پروژه های  برای  مالی  تأمین  روش صحیح  یک 
خصوصاً درازمدت است و برای مواد اولیه و کاال 

هم امکانپذیر است.
ECA مدیرعامل بانک خاورمیانه سپس استفاده از

ها را روش دیگری برای تأمین اعتبار مالی برای 
واردات ماشین آالت سنگین ذکر کرد و گفت: ابزارهای 
تأمین مالی درازمدت، محدودند و برای واردات حتمًا 

باید تا حد امکان از ECAها استفاده کرد.

تأمین  در  تجاری  بانک های  محدودیت 
مالی درازمدت

سخنانش  از  دیگری  بخش  در  عقیلی  دکتر 
در  تخصصی  بانک های  نقش  به  اشاره  ضمن 
که  نیست  قرار  گفت:  درازمدت  مالی  تأمین 
درازمدت  فعالیت های  وارد  تجاری  بانک های 
شوند، چون در آن صورت، بانک گرفتار می شود. 
وی در ادامه افزود: بانک حداکثر می تواند تأمین 
مالی یکساله بکند، چون مردم پولشان را یکساله 
سپرده گذاری کرده اند و بانک باید بتواند هر وقت 
بنابراین،  بدهد.  پس  را  پولشان  بخواهند،  مردم 
درازمدت  پروژه های  در  نمی تواند  تجاری  بانک 

سرمایه گذاری کند.

چند نظر
در حاشیۀ این سمینار از شرکت کنندگان سوال 

مالی  تأمین  راهکارهای  آنها،  نظر  به  که  کردیم 
و  عملی  حد  چه  تا  نشست  این  در  اشاره  مورد 
کاربردی هستند؟ و سندیکا در تحقق این راهکارها 
چه نقشی را می تواند ایفا کند؟ در ادامه، برخی از 

پاسخ ها را می خوانیم.
که  فکر می کنم  من  مهندس محمدزاده: 
سندیکا می تواند در قالب یک تشکل صنفی، با 
برقرار  ارتباط  مالی  تخصص  دارای  شرکت های 
کند و به حل مشکالت مالی شرکت های عضو 

کمک کند. 
مهندس ابوطالبی: الزم است که با برگزاری 
که  داد  آگاهی  مردم  به  بزرگتر،  همایش های 
جامعه  سرگردان  نقدینگی  از  می توانند  چگونه 
برای ساخت و ساز و سازندگی و ایجاد اشتغال 
استفاده کنند. البته برای هدایت نقدینگی جامعه 
به طرف فعالیت های اقتصادی، باید بهره بانکی 

هم کاهش پیدا کند.
بود  خوبی  سمینار  مسعودی:  مهندس 
شرکت کنندگان  به  خوبی  اولیۀ  اطالعات  و 
مالی،  تأمین  بحث  در  مهم  نکتۀ  اما  داده شد، 
یعنی  است،  سرمایه  گردش  به  حاکمیت  نگاه 
و  اقتصادی  امور  وزارت  مانند  وزارتخانه هایی 
زمینۀ گردش  را در  فعالتری  باید نقش  دارایی، 
برای  عملی  راهکارهای  و  داشته باشند  سرمایه 

آن پیدا کنند.
سمینار  این  در  منوچهریان:   مهندس 
بازار  ابزار  از  استفاده  مورد  در  خوبی  مطالب 
البته  شد،  مطرح  مالی  تأمین  برای  سرمایه 
هزینه هایی  مالی،   تأمین  ابزارهای  از  استفاده 
نرخ  باالبودن  علت  به  ایران  در  چون  و  دارد 
تورم،  هزینه تأمین مالی باالست، لذا پیمانکاران 
باید آن را در برآورد پیشنهاد قیمت پروژه لحاظ 

کنند.
نگاهمان  ما  درودی:  منوچهر  مهندس 
آسمانی است و تا به زمین نگاه نکنیم، مشکلی 
حل نمی شود. اگر ما به فردایمان اطمینان داشته 
مشکالتمان  حل  به  امیدوار  می توانیم   باشیم،  
باشیم، ولی ما فعاًل در جهانی زندگی می کنیم که 

عاقبتش معلوم نیست!
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متن قرارداد جدیدی که اخیراً توسط شرکت ملی 
نفت ایران برای بخش باالدستی طراحی شده ، به 
 Iran(  یا »قرارداد نفتی ایران« معروف می باشد IPC

Petroleum Contract(  و کلیه عملیات نفتی از 

اکتشاف و حفاری گرفته تا توسعه و بهره برداری 
و ازدیاد برداشت را شامل می شود. در این گزارش 
کوتاه، نخست تفاوت اساسی این قرارداد را با انواع 
قراردادهای نفتی که در طول تاریخ صنعت نفت 
کشور منعقد شده، بررسی می کنیم و به آثاری که 
اجرای این قرارداد در ساختار شرکت ملی نفت ایران 
و آینده صنعت نفت کشور خواهد داشت، می پردازیم. 
سپس تفاوت این قرارداد با قراردادهای بیع متقابل را 
به اجمال بیان کرده و نهایتاً با پیشنهادهایی برای 
اصالح این قرارداد و تذکر برخی نکات مغفول در 
طراحی قراردادهای نفتی، این گزارش را به پایان 
الگوی  و  ساختار  عمومی،  »شرایط  می رسانیم. 
به  اخیراً  که  گاز«  و  نفت  باالدستی  قراردادهای 
تصویب هیأت وزیران رسیده، تنها سند رسمی است 

که در این گزارش، به آن ارجاع می شود.

1- تفاوت اساسی قرارداد جدید نفتی با سایر 
قراردادهای نفتی منعقده در ایران

ویژگی بسیار مهمی که این قرارداد را از کلیه 
 ۱۲۵۱( رویتر  امتیازنامه  از  منعقده  قراردادهای 
شمسی مطابق با ۱8۷۲ میالدی که هیچگاه اجرا 
نشد( و امتیازنامه دارسی )۱۲8۰ شمسی مطابق با 
۱۹۰۱ میالدی( تاکنون متمایز می کند، این است 
که هر شرکت نفتی خارجی که بخواهد در بخش 
می بایستی  کند،  سرمایه گذاری  نفت  باالدستی 

شریک ایرانی داشته باشد. به موجب بند ۴-۱ »در 
هر قرارداد برحسب شرایط، شرکت های صاحب 
صالحیت ایرانی با تأیید کارفرما، به عنوان شریِک 
شرکت یا شرکت های معتبر نفتی خارجی حضور 
دارند و با حضور در فرآیند اجرای قرارداد، امکان 
انتقال و توسعه دانش فنی و مهارت های مدیریتی 

و مهندسی مخزن به آنها میسر می گردد.«

نقد و بررسی
خاطر نشان می سازد که در خالل ۱۴۳ سال سابقه 
قراردادهای نفتی در ایران، هیچگاه حضور شرکت 
ایرانی، شرط الزم برای انعقاد قرارداد با شرکت های 
این  در  این،  وجود  با  نبوده است.  خارجی  نفتی 
پیش نویس ۱۳ صفحه ای در هیچ بند یا ماده دیگری 
به الزامات، تعهدات، مسوولیت ها، نحوه تأمین مالی 
و نقش این شرکت ایرانی در فرآیند اجرای قرارداد 
اشاره ای نشده و همین امر، از کاستی های جدی این 

قرارداد محسوب می شود.

ویژگی بسیار مهمی که این قرارداد را از 

کلیه قراردادهای منعقده تا کنون متمایز 

می کند، این است که هر شرکت نفتی 

خارجی که بخواهد در بخش باالدستی 

می بایستی  کند،  سرمایه گذاری  نفت 

شریک ایرانی داشته  باشد.

آیندهصنعتنفتبهکدامسمتمیرود؟
در عقد قراردادهای جدید نفتی با کشورهای خارجی، نقش بخش 

خصوصی چگونه باید در نظر گرفته شود؟

مهندس مهدی مسعودی آشتیانی
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تبعات و آثار تشکیل شرکت های ایرانی به 
عنوان شرکای شرکت های نفتی خارجی

به  می بایستی  ایرانی  شرکت های  این  منطقاً 
لحاظ نیروهای فنی- مهندسی حداقل های الزم 
چند سال  در خالل  کنید  داشته باشند. فرض  را 
نفتی  میدان   ۴۰ برای  نفتی  قراردادهای  آینده، 
یا گازی منعقد گردد. اگر هر شرکت ذی صالح 
ایرانی می بایستی حداقل۱۰ مهندس متخصص 
و باتجربه در حوزه های اکتشاف، حفاری، توسعه، 
تولید، ازدیاد برداشت و بهره برداری داشته باشد، 
باتجربه  آنگاه حدود ۴۰۰ مهندس متخصص و 
این  که  می رسد  نظر  به  منطقاً  است.  موردنیاز 
نیروها، به دالیل و انگیزه های مالی و غیرمالی، 
برای  و  نفت جدا می شوند  ملی  بدنه شرکت  از 
۲۷ سال که طول عمر قرارداد است، به عنوان 
بی پی،  همچون  شرکت هایی  کنار  در  شریک 
در  و  می گیرند  قرار  استات اویل  و  توتال  شل، 
خوشبینانه ترین حالت، از تجربیات و مهارت های 

بهره مند  خارجی  نفتی  شرکت های  مدیریتی 
است که  این  و رشد می کنند. حال سوال  شده 
ایران  نفت  ملی  شرکت  عاید  چیزی  چه  نهایتاً 
دامن  در  ایرانی  شرکت های  رشد  شد؟  خواهد 
رشد  موجب  منطقاً  خارجی،  نفتی  شرکت های 
فناوری و مهارت های مدیریتی در شرکت ملی 
گفته  قباًل  چنانکه  زیرا  بود،  نخواهد  ایران  نفت 
شد، این شرکت ها نه تنها جزیی از بدنه شرکت 
ملی نفت نیستند، بلکه به لحاظ منافع و اهداف 
شرکتی، دقیقاً مانند شرکت های نفتی خارجی و 
در چارچوب اصول بنگاهداری، در مقابل شرکت 
ملی نفت ایران قرار می گیرند و به دنبال منافع 

خود و سهامدارانشان خواهند بود.
حاصل آنکه در چارچوب قراردادهای جدید نفتی، 

شرکت ملی نفت ایران از محل نفت و گاز متعلق 
به نسل فعلی و نسل های آینده کشور، تعدادی از 
شرکت های ایرانی را تامین مالی می کند، در حالی که 
این شرکت ها در دامن شرکت های نفتی خارجی رشد 
کرده و از منظر انگیزه ها، منافع، اهداف و راهبردها 
دقیقاً همسو با شرکت های نفتی خارجی هستند. 
آیا منطقی است قبول کنیم که مجموعه چنین 
شرکت های ایرانی بتوانند در آینده ای نه چندان دور، 
مقدرات صنعت عظیم نفت و گاز کشور را در دست 
بگیرند؟ ده ها سال طول کشید تا صنعت نفت کشور 
ملی شد، سال ها طول کشید که شر کت های نفتی 
خارجی از ایران بیرون رانده شدند و اکنون با اجرای 
این قرارداد، نه تنها خود برمی گردند، بلکه با پذیرفتن 
شرکت های جدیدالتأسیس نفتی ایرانی در کنار خود، 

دامن  در  ایرانی  شرکت های  رشد 

شرکت های نفتی خارجی، منطقاً موجب 

مدیریتی  مهارت های  و  فناوری  رشد 

در شرکت ملی نفت ایران نخواهد بود،  

زیرا...
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موجب می شوند که شرکت ملی نفت بخش قابل 
مالحظه ای از نیروهای باتجربه و متخصص خود را 
از دست بدهد! هیچ قراردادی در طول تاریخ صنعت 
نفت کشور، چنین زیبا و کارا! قلب شرکت ملی نفت 

ایران را هدف قرار نداده  است.
در رد استدالل فوق الذکر، ممکن است اشکاالتی 

به شرح ذیل مطرح شود:
که  کشور  نفتی  بزرگ  میادین  اول-  اشکال 
هم اکنون در مرحله تولید هستند، همچنان در دست 
شرکت ملی نفت باقی خواهندماند و قرارداد جدید 
نفتی صرفاً برای اکتشاف و توسعه میادینی است که 
شرکت ملی نفت آنها را پیشنهاد خواهدکرد. در پاسخ 
باید گفت که با طوالنی شدن عمر میادین بزرگ 
نفتی کشور، این میادین به شدت نیازمند برنامه های 
ازدیاد برداشت بوده و خواهندبود. با تضعیف توان 
انتظار  منطقاً  نفت،  ملی  شرکت  مهندسی  فنی- 
می رود که همین شرکت های خارجی با شرکای 
ایرانی خود به تدریج مدیریت همین میادین بزرگ 

را نیز در دست بگیرند. 
نفت  ملی  شرکت  ناکارایی  دوم-  اشکال 
دهه  چند  خالل  در  مخازن،  مدیریت  در  ایران 

با  که  بهتر  چه  و  رسیده است  اثبات  به  گذشته 
آرامی  به  نفت  ملی  قرارداد، شرکت  این  اجرای 
جنبه نظارت و  تضعیف و کوچک شود و صرفاً 
زیادی  تعداد  عوض،  در  و  داشته باشد  راهبردی 
از شرکت های ایرانی در دامن شرکت های نفتی 
و  نفت  مقدرات صنعت  و  یابند  پرورش  خارجی 
گاز کشور را در دست بگیرند. در پاسخ می توان 
گفت که این اشکال، ریشه در مبانی ایدیولوژیک 
به  این اشکال می بایستی حداقل  دارد. مدافعان 
این نکته توجه کنند که مبانی ایدیولوژیک چنین 
الگوی جدید قراردادی برای صنعت نفت کشور 
چیست؟ و آثار آن در نظام اقتصاد ملی و نظام 

سیاسی کشور چه خواهد بود؟

2- تفاوت اصلی IPC با قراردادهای بیع 
متقابل

هزینه های  سقف  نفتی،  جدید  قرارداد  در 
پیمانکار  و  است  »باز«   اصطالحاً  سرمایه ای 
عملیاتی مصوب  برنامه های  موجب  به  می  تواند 
برای توسعه، تولید، بهره برداری و ازدیاد برداشت، 
هر رقمی را پیشنهاد و در صورت تصویب کارفرما 
سقف  بازبودن  که  نماند  ناگفته  کند.  مطالبه 
هزینه های سرمایه ای در قراردادهای به اصطالح 
نسل سوم بیع متقابل نیز پذیرفته شده بود، اما 
مقید و متناسب با مبلغ سرمایه گذاری اولیه بود، در 
حالی که در قراردادهای جدید، سقف هزینه های 

سرمایه ای کاماًل باز است.
از  را  نفتی  جدید  قراردادهای  که  اصلی  ویژگی 
یا  انعام  می کند،  متمایز  متقابل  بیع  قراردادهای 
 Fee per( ازای هر بشکه نفت است به  پاداش 
barrel( که در قرارداد جدید به عنوان »دستمزد« 
ترجمه شده است. ناگفته نماند که کلیه هزینه های 
سرمایه ای مستقیم شامل هزینه های مهندسی و کلیه 
هزینه های بهره برداری شامل مبالغی که طبق قرارداد 
برای عملیات بهره برداری هزینه می شوند و کلیه 

در قرارداد جدید نفتی، سقف هزینه های 

و  است  »باز«   اصطالحاً  سرمایه ای 

پیمانکار می  تواند به موجب برنامه های 

تولید،  توسعه،  برای  مصوب  عملیاتی 

بهره برداری و ازدیاد برداشت، هر رقمی 

را پیشنهاد و در صورت تصویب کارفرما 

مطالبه  کند. 
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هزینه های سرمایه ای غیرمستقیم مانند هزینه های 
بیمه، مالیات و نظایر آن و به طور کلی هر هزینه ای 
که مستقیماً یا غیرمستقیم مربوط به اجرای قرارداد 
باشد، از محل حداکثر ۵۰ درصد نفت تولیدی از 
میدان پرداخت خواهدشد. از این رو Fee را نمی توان 
دستمزد به معنای مصطلح آن ترجمه کرد، هر چند ما 
در ادامه این گزارش، واژه دستمزد را به کار خواهیم 
برد. به موجب بند ۵-۳، »پذیرش دستمزد... با هدف 
ایجاد انگیزه در طرف دوم قرارداد برای به کارگیری 
روش های بهینه و فناوری های نوین و پیشرفته در 

جدید  قراردادهای  که  اصلی  ویژگی 

متقابل  بیع  قراردادهای  از  را  نفتی 

به  پاداش  یا  انعام  می کند،  متمایز 

 Fee( است  نفت  بشکه  هر  ازای 

به  قرارداد جدید  در  که   )per barrel

عنوان »دستمزد« ترجمه شده  است.

اکتشاف،  توسعه و بهره برداری«   است.
نقد و بررسی

به  دستمزد(  یا  )انعام   Fee پرداخت  الف- 
شرکت های نفتی خارجی نوآوری این قرارداد نیست، 
و در  بوده  رایج  نیز  اسالمی  انقالب  از  قبل  بلکه 
سال های اخیر در قراردادهای نفتی عراق هم از آن 
استفاده شده است. ضمناً استفاده از Fee در ایران 
برای نخستین بار در قرارداد کنسرسیوم مصوب ۶ 
آبان ۱۳۳۳ )بعد از کودتای ۲8 مرداد( مطرح شد. 
به موجب جزء الف ماده ۱۳ »شرکت های عامل، 
ذی حق به دریافت حق العمل های زیر خواهندبود: بند 
)۱( شرکت های استخراج و تولید: یک شیلینگ برای 
هر مترمکعب نفت خامی که... تحویل می نمایند. بند 
)۲( شرکت تصفیه: یک شیلینگ برای هر مترمکعب 

نفت خامی که... تصفیه می نماید.«
هزینه  دستمزد  عنوان  تحت  که  مبالغی  ب- 
می شوند، بسیار سنگین است. به موجب بند ۲-۶، 
»دستمزد تابعی از قیمت نفت خام و سطح توان تولید 
هر میدان و رعایت ضرایب ریسک مناطق اکتشافی 

...« است. در تبصره یک همین ماده، »مناطق به 
ریسک های کم، متوسط و زیاد و همراه با ضرایب 
ریسک خاص میادین و ضرایب خاص طرح های 
بهبود یا افزایش ضریب بازیافت...« تعیین می شوند. 
مالحظه می شود که فرمول تعیین دستمزد بسیار 
پیچیده است، زیرا با اندک تغییری در ضرایب مربوط 
ریسک ها می  تواند منجر به تعدیالت بسیار جدی در 
دستمزد پرداختی به پیمانکار باشد و از این رو چه بسا 

می  تواند منشا فسادهای مالی باشد.
ج- هدف از پرداخت دستمزد به موجب بند ۳-۵ 
این است که در طرف دوم قرارداد، انگیزه ایجاد شود 
که از روش های بهینه و فناوری های پیشرفته در 
اکتشاف، توسعه، تولید و بهره برداری استفاده نماید. 
اما نکته ای که مغفول مانده، این است که به کارگیری 
روش های بهینه و فناوری های پیشرفته، از وظایف و 
تعهدات پیمانکار است و نیازی به پرداخت انعام یا 

پاداش یا دستمزد نیست.

ادامه دارد
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مشارکتدراجرایپروژههاینیمهتمامدولتی

شورای  نشست  جاری،  سال  ماه  دی  اواسط  در 
هماهنگی تشکل های مهندسی، صنفی، حرفه ای 
کشور به منظور هم اندیشی در خصوص »مشارکت در 
اجرای پروژه های نیمه تمام دولتی« با حضور جمعی از 
اعضای هیأت مدیره تشکل های عضو شورا در سالن 

اجتماعات جامعه مهندسان مشاور ایران برگزار شد. 

فرصتی برای رشد بخش خصوصی
در  این نشست، مهندس محمدرضا انصاری، رییس 
هیأت اجرایی شورای هماهنگی تشکل های مهندسی، 
صنفی، حرفه ای کشور، تصمیم دولت در ارتباط با 
واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی را 
فرصتی برای تحقق یکی از آرزوهای بخش خصوصی 
برای گسست از بودجه عمرانی دولت دانست و گفت: 
ما به طور تاریخی همیشه به شیر دولت وصل بوده ایم، 
یعنی هر وقت دولت پول داشته، بودجه عمرانی را بیشتر 

کرده و کسب و کار ما هم کمی رونق گرفته است و 
هر وقت دولت پول نداشته، همۀ ما گرفتار شده ایم 
و به این ترتیب، همیشه منحنی وضعیت کسب و 
کارمان، کمابیش منطبق بر منحنی توانایی های دولت 
بوده است. وی سپس خاطرنشان ساخت که ۵۰۰هزار 
میلیارد تومان طرح نیمه تمام وجود دارد که اتمام آنها 
برای دولت مهم است،  چون این طرح ها به عنوان 
سرمایه راکد، تورم زا هستند و در صورت اجرای آنها، 
اشتغال ایجاد می شود، اما در عین حال، دولت پولی 
برای اتمام آنها ندارد و لذا تصمیم واگذاری پروژه ها به 
بخش خصوصی، یک فرصت برای پیمانکاران است.

مهندس انصاری سپس با اشاره به »دستورالعمل 
دارایی های  تملک  طرح های  واگذاری  شرایط 
آماده  و  تکمیل شده  نیمه تمام،  جدید،   سرمایه ای 
بهره برداری به بخش غیردولتی« که متن اصالحی آن 
در تاریخ ۱8 خرداد ماه سال جاری در شورای اقتصاد 
به تصویب رسیده، اظهار داشت که دستورالعمل اولیه 
حاوی اشکاالتی بود که اجرای آن را دشوار می ساخت 
و لذا ابتدا گروهی در اتاق بازرگانی ایران برای بررسی 
این دستورالعمل تجهیز شد و پس از گذشت حدود 
یکسال ونیم، متن اصالحات پیشنهادی دستورالعمل 
مذکور به شورای اقتصاد ارسال شد و سپس در یک 
ایران،  اتاق  کمیته تخصصی، با حضور نمایندگان 
اصالحات پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفتند و پس 
از مدتی، نسخۀ دوم دستورالعمل واگذاری طرح های 
نیمه تمام توسط شورای اقتصاد ارایه شد، اما این نسخه 
هم حاوی اشکاالت دیگری بود. وی همچنین اظهار 

حدود یک  چهارم از 500 هزار میلیارد 

تومان طرح  های نیمه  تمام، طرح  هایی 

هستند که می  توان آنها را فعال کرد.



29 صنفی توسعه تاسیسات و تجهیزات | شماره 49 | زمستان 1395 |   

تصمیم  انصاری:  محمدرضا  مهندس 

واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی، 

یک فرصت برای پیمانکاران است.

داشت که در دیدار با مهندس جهانگیری، معاون 
دوم  نسخه  اشکاالت  درمورد  جمهور،  رییس  اول 
دستورالعمل واگذاری طرح های نیمه تمام گفتگو کرده 
و ایشان پذیرفتند که اصالحیۀ دوم این دستورالعمل نیز 

به شورای اقتصاد ارسال شود.
مهندس انصاری در بخش دیگری از سخنانش 
طرح های  واگذاری  دستورالعمل  مأموریت  گفت: 
نیمه تمام و هدف ما از پیشنهادها برای اصالح مصوبۀ 
واگذاری طرح های نیمه تمام شورای اقتصاد آن است 
که واگذاری طرح های نیمه تمام به صورت روان و بر 
پایه تفکر صحیح انجام شود، مانند واگذاری های انجام  
شده در آلمان پس از جنگ جهانی دوم که صنایع را به 
قیمت یک مارک واگذار کردند، ولی مبنای واگذاری ها، 
رقابت، توانایی و تعهد بود. پس از اتحاد دو آلمان هم 
همین اتفاق افتاد و تقریباً همۀ موارد واگذارشده موفق 
بودند، یعنی باعث ایجاد اشتغال و افزایش درآمد مردم 

و دولت آلمان شد.
نایب رییس اتاق ایران همچنین گفت: برآورد ما این 
است که حدود یک چهارم از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان 
طرح های نیمه تمام، طرح هایی هستند که می توان آنها 
را فعال کرد و اگر این عدد صحیح باشد، حداقل ۷۰۰ 
هزار شغل جدید ایجاد می شود. وی در مورد تأمین مالی 
پروژه ها نیز گفت: اگرچه بانک ها نمی توانند وام بدهند 
و دولت هم پول ندارد تا بدهی هایش را بپردازد، ولی 
۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان در جامعه 
وجود دارد و می بینیم که چطور اوراق مالی ارگان های 

به فروش می رسند.  به سرعت  اعتماد مردم  مورد 
بنابراین، اگر ۱۰ درصد از نقدینگی سرگردان جامعه 
جذب حرفه بشود، هم حرفه پیمانکاری فعال می شود 

و هم اینکه ۷۰۰ هزار شغل جدید ایجاد خواهدشد.

شرح اصالحات پیشنهادی 
ضمن  علیانی  مهندس  اجالس،  این  ادامه  در 
و  اقتصاد  توضیحاتی در خصوص مصوبه شورای 
اصالحات و تغییرات پیشنهادی شورای هماهنگی 
تشکل ها گفت: شورای اقتصاد تا به حال دو مصوبه 
داشته : مصوبه اول به تاریخ دوم شهریور ماه سال 
۱۳۹۴ و اصالحیه آن که در تاریخ ۱8 خرداد ۱۳۹۵ 
مصوبه  دو  این  رسیده است.  شورا  این  تصویب  به 
کاستی هایی داشتند که بخشی از آنها کل اقتصاد کشور 

را تحت تأثیر قرار می داد و بخشی دیگر، فعاالن نظام 
فنی و اجرایی را متأثر می ساخت. وی در ادامه افزود: در 
این مصوبه، منافع آنی دولت به منافع کالن ملی اولویت 
داده شده بود و این موضوع، ورود بخش خصوصی به 
حوزه واگذاری طرح های نیمه تمام را سخت می کرد، 
چون نیاز به نقدینگی و سرمایه زیاد داشت و این امر 
باعث نگرانی فعاالن نظام فنی و اجرایی شده بود و 
نکتۀ نگران کنندۀ دیگر، فرایند دشوار و مبهم انتخاب 
متقاضی سرمایه گذاری بود. در کنار اینها،  موارد دیگری 
هم وجود داشتند، مانند حق فسخ و حل اختالف که 
در این مصوبه راهکار شفافی برای آنها دیده نشده بود. 
بنابراین، بر اساس این مبانی و رویکردها، دو پیشنهاد 
در آذرماه امسال به طور مشترک از طرف اتاق بازرگانی 
و شورای هماهنگی تشکل ها برای دکتر نوبخت 
ارسال شد. پیشنهاد اول،  اصالحیه ای برای مصوبه 
شورای اقتصاد بود و پیشنهاد دوم، دستورالعمل اجرایی 
برای مصوبه مذکور بود تا توسط سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی ابالغ شود.
مهندس علیانی در مورد نکات مهم اصالحات 
پیشنهادی برای مصوبه شورای اقتصاد گفت: یکی از 
موارد مغفول در مصوبه ثانویۀ شورای اقتصاد، تعریف 
واگذاری بود. لذا دو شکل واگذاری پیشنهاد شد: ۱( 
سرمایه گذار طرح را تحویل بگیرد، تکمیل کند، یک 
دوره بهره برداری کند و به دولت بازپس بدهد و ۲( 
سرمایه گذار طرح را تحویل بگیرد، تکمیل کند و 
نگهدارد برای بهره برداری از عواید آن تا بعداً بر اساس 
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دستورالعمل سازمان مدیریت و برنامه ریزی تکلیف 
پروژه مشخص شود. همچنین در مورد پروژه هایی 
که در هیچیک از این دو دسته قرار نمی گیرند، 
دستگاه اجرایی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

استعالم کند.
مهندس علیانی همچنین تصریح کرد که در 
باید  که  گام هایی  اقتصاد،  شورای  مصوبه  متن 
شفاف  خیلی  می شد،  پروژه طی  واگذاری  برای 
آن  از  متفاوتی  برداشت های  بود  ممکن  و  نبود 
مثل  شناخته شده ای  مراحل  بنابراین،  بشود. 
انتشار آگهی، دریافت اسناد، تهیه و ارایه پیشنهاد، 
قبلی  مصوبۀ  دو  در  که  شرایط  حداقل  بررسی 
شورای اقتصاد صراحت نداشت، در متن اصالحی 

مطرح شد.
که  ساخت  خاطرنشان  سپس  سخنران  این 
ارزیابی  برای  فاکتور  چهار  اصالحی،   پیشنهاد  در 
پیشنهادها، ارایه شد که عبارتند از:  پیشنهاد مالی 
با  ۲۵ درصد کیفیت طرح تجاری  ۲۵ درصد که 
می شود۵۰ درصد،  توان مالی و سرمایه گذاری و توان 

فنی پیشنهاددهنده هم هر یک ۲۵ درصد.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: در 
مصوبه شورای اقتصاد، واگذاری طرح به قیمت 
کمتر از قیمت اولیه تصریح نشده بود. لذا در متن 
پیشنهادی برای اصالح، درج کردیم که اگر بنا 
به شرایط پیش بینی شده در دستورالعمل تصمیم 
اولیه  قیمت  از  کمتر  به  طرحی  که  شد  گرفته 

واگذار شود، با مانعی روبرو نشود.
این سخنران همچنین خاطرنشان ساخت که 
اقتصاد  پیشنهادی مصوبه شورای  در اصالحات 
مطرح شد که برای آنکه فسخ قرارداد واگذاری 
به راحتی امکانپذیر نباشد، در تمام موارد، فسخ 
عالی ترین  درخواست  با  صرفاً  واگذاری  قرارداد 
مقام دستگاه اجرایی و تصمیم شورای عالی فنی 

صورت بگیرد. 
بنا به گفتۀ مهندس علیانی، موضوع مرجع حل 
اختالف در واگذاری پروژه ها نیز در هر دو مصوبۀ 
پیشنهاد  در  لذا  مانده بود،  مغفول  اقتصاد  شورای 
اصالحی این مصوبه، شورای عالی فنی به عنوان 

مرجع حل اختالف مطرح شد.

دستور العمل  اجرایی  پیشنهادی
ضمن  سخنانش  ادامه  در  علیانی  مهندس 
پروژه های  واگذاری  اجرایی  دستورالعمل  شرح 
نیمه تمام که توسط شورای هماهنگی تشکل ها 
شده،  ارایه  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  به 
گفت: به زعم برخی از کارشناسان، یکی از موانع 
واگذاری طرح های نیمه تمام، ناشناخته بودن مفاد 
برای  واگذاری  به  تصمیم  گزارش  تهیه  نحوۀ  و 
دستگاه های اجرایی است. بنابراین، در دستورالعمل 
اجرایی پیشنهادی، سرفصل های گزارش واگذاری 

را ارایه کردیم.
سایر نکات مهم دستورالعمل اجرایی مورد اشاره 

در سخنان مهندس علیانی عبارت بودند از: 
- گام های اجرایی واگذاری طرح ها که کلیات 
آن در اصالحیۀ مصوبه چندان صراحت نداشت، 

در دستورالعمل اجرایی به روشنی ذکر شد.
- ذکر جزییات فرایند بررسی پیشنهاد که کلیات 

آن در اصالحیۀ مصوبه واگذاری بیان شده بود.
شرایط  حداقل  بررسی  نحوۀ  جزییات  ذکر   -
تعداد  مانند  طرح ها،   واگذاری  برای  سرمایه گذار 
مجموعه  اقتصادی  و  اجرایی  فعالیت  سال های 
متقاضی با توجه به حجم ریالی و بنا به تشخیص 
ورود  از  جلوگیری  منظور  به  واگذاری  کارگروه 
متوسط  حوزه،  این  به  خلق الساعه  شرکت های 

تجارب مدیریتی و تعداد پرسنل شرکت متقاضی.
و  فنی  پاکت های  شفاف شدن  بر  تأکید   -

پاکت های مالی.
- ذکر نحوۀ محاسبه مبانی ارزیابی پیشنهادها 
که عبارت بودند از: پیشنهاد مالی، کیفیت طرح 
تجاری، توان مالی و سرمایه گذاری و توان فنی 

پیشنهاددهنده.
 - الزام به انعقاد قرارداد واگذاری بر اساس یکی 
از الگوهای شناخته شدۀ BOO، BOT و BLT با 

توجه به ماهیت پروژه.
- تهیه گزارشات در مراحل مختلف و ارایه آنها.

ارایه  در  شرکت  ضمانتنامه  مبلغ  حداکثر   -
تعیین  واگذاری  کارگروه  سوی  از  که  پیشنهاد 
یا  اولیه طرح  می شود، معادل یک درصد قیمت 

پروژه خواهد بود.
طرح های  در  پیشنهادها  ارزیابی  نحوۀ   -
خودگران و غیرخودگردان. اگر سه پیشنهاددهنده 
در  داشته باشند،  وجود  طرح  یک  برای  بیشتر  یا 
طرح های غیرخودگردان، کسی که حایز کمترین 
یعنی  امتیاز،   بیشترین  است،   بهره برداری  دورۀ 
طرح های  در  اما  می گیرد،  را  امتیاز  درصد   ۱۰۰
غیرخودگردان، اگر کمتر از سه متقاضی برای یک 
طرح وجود داشته باشند، فراخوان تکرار می شود 
و در نوبت دوم، با هر تعداد پیشنهاددهنده، طرح 
ارزیابی می شود و کسی که بیشترین ارزش فعلی را 
پیشنهاد داده، باالترین امتیاز را می گیرد. ضمناً در 
طرح های خودگردان، اگر تعداد پیشنهاددهندگان 
بیش از سه نفر و پیشنهادها کمتر از قیمت اولیه 
را  اجرایی می تواند طرح  باشد، دستگاه  واگذاری 

واگذار کند. 
دارایی تملیکی و سقف  ثبتی،  - ذکر سرمایه 
اعتبار نزد بانک ها به عنوان مولفه های تعیین امتیاز 

توان مالی و سرمایه گذاری.
- ذکر سابقۀ فنی و مهندسی،  گواهینامه های 
معتبر، سابقۀ کار فعال در حوزۀ تخصصی،  سابقۀ 
اجرای پروژه های مشابه پروژه مورد تقاضا از لحاظ 
انسانی  نیروی  اندازه و بزرگی، کفایت و تناسب 

برای ارزیابی توان فنی پیشنهاد دهنده.

مصوبه  متن  در  علیانی:  مهندس 

شورای اقتصاد، گام هایی که باید برای 

خیلی  می شد،  طی  پروژه  واگذاری 

شفاف نبود و ممکن بود برداشت های 

متفاوتی از آن بشود، لذا...
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ضعفدانشHSEدرصنعتنفت،گازوپتروشیمی

در دنیای امروز، همه کشورها نیل به توسعه پایدار 
را در گروی تأمین بهداشت و ایمنی انسان و جامعه 
اختصاص  می دانند.   زیست  محیط  از  حفاظت  و 
بخش هایی از برنامه های پنج ساله توسعه کشورمان به 
 HSE موضوعات مزبور نیز نشانه عطف توجه به مقوله
 Health, Safety, =بهداشت، ایمنی، محیط زیست(

Environment(  می باشد. 

سه مقوله بهداشت، ایمنی و محیط زیست، اثرات 
در  آنها  اثر همزمان  و  دارند  یکدیگر  بر  هم افزایی 
بهره وری نیروی کار نیز دارای اهمیت زیادی است، 
به طوری که در شرایط کنونی، پیاده سازی یکپارچه 
HSE در یک جامعه، به عنوان شاخص رشد فرهنگ 

عمومی آن جامعه شناخته می شود. بنابراین، به منظور 
پیاده سازی فرهنگ HSE در یک سازمان، باید ابتدا 

برای آن ارزش خاصی قایل شد. سپس باید تعهد 
مدیران را تقویت نمود و دوره های آموزشی مناسبی 
را نیز برای کلیه سطوح سازمانی برگزار کرد. بررسی 
تجارب و عملکرد شرکت های نفتی موفق دنیا هم 
نشان می دهد که سرمایه گذاری بر روی سالمتی، 
ایمنی و محیط زیست، برای شرکت های مزبور از 
اولویت باالیی برخوردار است و مسأله محیط زیست 
یکی از نگرانی های دایمی در اکتشاف و تولید در کلیه 

سطوح سازمان می باشد.
از سوی دیگر، با توجه به نقش کلیدی پیمانکاران 
پتروشیمی،  و  گاز  نفت،  عملیات صنایع  انجام  در 
منطقی است که مدیران شرکت ها، به موازات توجه 
به سایر جنبه های مدیریتی از قبیل کیفیت، اقتصاد، 
تکنولوژی و تولید، مدیریت در جنبه های بهداشت 

یک سیستم مدیریت HSE در محیط های 

صنعتی زمانی می تواند به طور موثر به 

برسد که سبب جلوگیری  اهداف خود 

از بروز حوادث، کاهش خسارات مالی 

و صدمات جانی، حفظ منابع و محیط 

زیست و افزایش بازده کاری گردد.

مهندس علی میرزایی

حرفه ای، ایمنی و محیط زیستی شرکت خود را نیز 
درمدنظر داشته باشند. بدیهی است که ارزشیابی و 
انتخاب پیمانکاران و کارپردازان شاغل در صنایع مزبور 
 HSE نیز می بایستی برحسب کارآیی آنها در زمینه
اکتشاف و تولید صورت پذیرد. همچنین الزم است 
که مسوولیت های آنها در زمینه HSE به طور واضح در 
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قراردادها تبیین گردد، زیرا بهبود در عملکرد کلی 
سازمان، بدون پرداختن به این جنبه ها امکان پذیر 

نیست. 

شرایط الزم برای کارایی سیستم مدیریت 
HSE

یک سیستم مدیریت HSE در محیط های صنعتی 
زمانی می تواند به طور موثر به اهداف خود برسد که 

از بروز حوادث، کاهش خسارات  سبب جلوگیری 
مالی و صدمات جانی، حفظ منابع و محیط زیست و 
افزایش بازده کاری گردد. به همین دلیل الزم است 

که:
- ریسک های تهدیدکننده افراد، محیط زیست و 
اموال به طور سیستماتیک شناسایی و ارزیابی شوند و 

اقدامات کاهش دهنده آنها به مرحله اجرا درآیند.
- هرگونه اقدامی در راستای صیانت از بهداشت و 

سالمت جسمانی نیروی کار انجام شود.
- ریسک های بهداشتی به طور سیستماتیک ارزیابی 
آنها  از  پیشگیری  برای  مناسبی  تدابیر  تا  شوند 

اندیشیده  شود.
- صالحیت پرسنل به طور مرتب ارزیابی گردد و به 
دنبال آن، برنامه های آموزشی مناسب تنظیم و اجرا 

شوند.
- هر نوع حادثه، شبه حادثه یا شرایط ناایمن به طور 
مکتوب گزارش شود و مورد تجزیه و تحلیل قرارگیرد 
و برای پیشگیری از وقوع مجدد آنها نیز راهکارهای 

مناسب اتخاذ شود.
- تجارب به دست آمده از این آنالیز به طور سیستماتیک 

به اطالع کلیه واحدهای عملیاتی برسد و از آنها برای 
آمادگی در عملیات آینده استفاده شود.

به طور   HSE اجرای خط مشی فعالیتی  در هر   -
دوره ای کنترل شود. ضمناً در هنگام انجام ممیزی ها، 
بازرسی ها و بازنگری های درون سازمانی، الزم است 

که میزان کارآیی HSE نیز ارزیابی شود. 
اهمیت این موضوع ایجاب می کند که سیستم 
و  گیرد  جای  سازمان  مدیریت  قلب  در   HSE

برای اعمال آن هم از مدیرانی بادانش و دارای 
انگیزه استفاده شود. در این رابطه ساختار سازماني 
مسوولیت  تعیین  فعالیت ها،  طرح ریزي  مناسب، 
قابل  منابع  به  توجه  با  کار  انجام  روش هاي  در 
دسترسي به منظور حفظ خط مشي سالمت که در 
حوزه ایمني و محیط زیست تالش مي کنند نیز 

واجد اهمیت زیاد است.
ایمني، سالمت  مدیریت  سیستم  در  همچنین 
و محیط زیست )HSE-MS( باید واحد یا فرآیند 
سازماني مرتبط با این سیستم وجود داشته باشد. به 
عالوه، اجراي موفقیت آمیز سیستم مدیریت ایمني، 
سالمت و محیط زیست )HSE-MS( تعهد تمامي 

پیمانکاران  کلیدی  نقش  به  توجه  با 

در انجام عملیات صنایع نفت، گاز و 

پتروشیمی، منطقی است که مدیران 

به سایر  توجه  موازات  به  شرکت ها، 

کیفیت،  قبیل  از  مدیریتی  جنبه های 

مدیریت  تولید،  و  تکنولوژی  اقتصاد، 

در جنبه های بهداشت حرفه ای، ایمنی 

نیز  را  خود  شرکت  زیستی  محیط  و 

درمدنظر داشته باشند.
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کارکنان سازمان را مي طلبد. بنابراین، مسوولیت هاي 
ایمني، سالمت و محیط زیست نباید محدود به امور 
ایمني انگاشته شود، بلکه باید امور دیگر سازمان 
مانند مدیریت عملیات یا سایر وظایف کارکنان را نیز 
دربرگیرد. این تعهد باید از باالترین سطوح مدیریت 
شروع شود. لذا مدیریت رده باال بایستي خط مشي 
سیستم مدیریت ایمني، سالمت و محیط زیست را 
ایجاد کند و در هر لحظه هم اطمینان داشته باشد که 
سیستم مدیریت ایمني، سالمت و محیط زیست به 

طور موثری درحال اجراست.

آسیب شناسی مدیریت HSE در صنایع- 
هفت  حادثه در 110 روز! 

صنایع  در  متعدد  آتش سوزی های  وقوع 
پتروشیمی در ۱۱۰ روز از نیمه اول سال ۹۵ حاکی 
از وجود ضعف در تکنولوژی، زیرساخت ها، قوانین 
ضعف  سیستمی،  رویکرد  فقدان  استانداردها،  و 
فرهنگ و دانش HSE  در اغلب صنایع مزبور و 
صنایع مشابه در کشور است. البته آتش سوزی-

و  نفت  صنایع  در  کمتر  وسعت  با  دیگری  های 
گاز و سایر صنایع با پتانسیل آسیب های عمده نیز 
رخ داده اند که به علت گستردگی کمتر، اطالع-

رسانی نشده اند .قبل تر از این حوادث نیز چند حادثه 
شازند  امام خمینی  پاالیشگاه  برای  دیگر  سریالی 
رخ داد که منجر به واردآمدن خسارت های مادی 
فراوان و کشته شدن تعدادی از متخصصان صنعت 

نفت کشور شد.
بدون تردید وقوع این حوادث در سال های اخیر 
این سوال را در ذهن ایجاد می کند که چرا مسؤوالن 
صنعت نفت همزمان با سعی وافر برای باالبردن 
سطح تولید و رکوردشکنی در این زمینه، به دنبال 
بروزرسانی تجهیزات صنعت نفت نیستند؟ به گفته 
کارشناسان، علت وقوع مکرر سوانح نفتی، ضعف 
تأسیسات نفتی کشور از جنبه ایمنی است. با وجودی 

که دستورالعمل های زیادی هم برای ارتقای سطح 
ایمنی تأسیسات نفتی وجود دارد، اما به علت کمبود 
بودجه و برخی بی مباالتی ها، این تکالیف اجرایی 
نشده اند. شایان ذکر است که برای افزایش بهره-

وری، کاهش هزینه ها، حفاظت از بهداشت، سالمت 
و ایمنی نیروی انسانی و حفاظت از محیط زیست، 
استفاده از مواد و انرژی به روش صحیح و مناسب 
و حفاظت از سرمایه ها و اعتبار سازمان، در ابتدای 
دهه 8۰ سلسله تحقیقاتی انجام شد و نهایتاً نظام 
HSE-( مدیریت سالمت، ایمنی و محیط زیست

MS( در سطح صنعت نفت انتخاب و برای اجرا به 

همه واحدهای ذیربط ابالغ شد، اما اینک پس از 
گذشت  ۱۵ سال مشاهده می شود که این مصوبات 
نتوانسته اند سطح ایمنی کار را به استانداردهای روز 

نزدیک کنند .

در   HSE مدیران   موفقیت  عدم  عوامل 
پیشگیری از حادثه

موفقیت  در عدم  زیر  عامل مهم  حداقل شش 
مدیران  HSE در مدیریت حادثه مشاهده می شوند:

- اول، عدم مطالعه و شناسایی دقیق، منسجم و 
فراگیر عوامل بالقوه آسیب رسان و عدم انجام اقدامات 
به حداقل رساندن  و  برای کاهش ریسک ها  الزم 

پیامدهای  آنها.
- دوم، عدم درک درست از اهمیت این امر  و درنتیجه، 

کم انگیزگی در فراگیری و بروزشدن مسووالن.
- سوم، عدم توجه به هشدارهای خبرگان صنعت 

ایمنی.
- چهارم، انتخاب گزینشی افراد کم دانش در مدیریت 

این امر مهم و حیاتی.
- پنجم، نداشتن باور به اینکه پرداختن به ایمنی هزینه 

نیست، بلکه حفظ سرمایه است .
- ششم، عدم نگرانی از پاسخگویی پس از وقوع 
حادثه. الزم به ذکر است که این آسودگی خیال، 
بیشتر شامل حال مدیرانی می شود که انتخاب آنان 
نبوده  دانش  توانایی و  فنی،  اساس صالحیت  بر 

 است.
متأسفانه  که  است  یادآوری  به  به عالوه، الزم 
مدیریت  درک  عدم  و  سنتی  مدیریت  به  عادت 
نیست،  سنتی  دیگر  که  دنیایی  در  مدرن 
خسارت های جبران ناپذیری را به کشور ما تحمیل 
کرده است .بدیهی است که استفاده از تکنولوژی 
روز، نیاز به مدیرانی دارد که در تفکرات گذشته 
زندگی نکنند، دانش محور باشند و مدیریت بهینه 
و حفاظت از سرمایه های ملی برای آنها اهمیت 
زیادی داشته باشد. بنابراین، با توجه به جمیع جهات، 
پیشنهاد می شود همانطور که سازمان نظام پزشکی 
رسیدگی  آنها  به  و  نظارت  پزشکان  تخلفات  بر 
 HSE می کند، سازمانی هم برای نظارت بر مدیران
تشکیل شود، چون بی توجهی یا فقدان صالحیت 
ملی  سرمایه های  ازبین رفتن  باعث  نه تنها  آنها 
می شود، بلکه در اغلب موارد جان چندین نفر را 

نیز به خطر می اندازد.

مدیران  موفقیت  عدم  علل  از  یکی 

HSE، عدم نگرانی از لحاظ پاسخگویی 

پس از وقوع حادثه است.
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چالشهایمشارکتوتجمیعامکانات
مشاوران، پیمانکاران و سازندگان داخلی در مواجهه با

در ۵۰ سال گذشته، یعنی در دو دهه قبل و سه دهه بعد از انقالب، فعاالن اقتصادی حوزه کسب و کار بخش خصوصی ایران، معمواًل با مشکل تجمیع امکانات برای 
دستیابی به سطوح باالتری از توانایی های مدیریتی، مالی و اجرایی مواجه بوده اند. این چالش در حوزه فعالیت های پیمانکاری و صنعت احداث نیز وجودداشته و به طور 
خاص فعاالن صنعت احداث بخش خصوصی از لحاظ داشتن فرهنگ کار جمعی مورد ظن کارفرمایان دولتی بوده اند. هدف این مقاله، پرداختن به چالش های مزبور و 
تعیین درجه صحت و سقم مطالب عنوان شده و همچنین بررسی علل عدم توفیق فعاالن صنعت احداث در تجمیع نیروها از منظرهای فرهنگی، اجتماعی، حقوقی و 

اجرایی است. 
امید است مطالبی که در این صفحات مطرح می شوند، مورد توجه خوانندگان ارجمند قرارگیرند و دیگر صاحبنظران نیز در این بحث مشارکت فرمایند تا بتوانیم با تجمیع 

نیروهای علمی و تحلیلی خود و با دستیابی به راه حلی مناسب برای این مشکل، عماًل فرهنگ کار جمعی خود را به اثبات برسانیم.

توسعه تأسیسات و تجهیزات

مهندس محمدرضا طبیب زاده
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حضور دولت در اجرای پروژه های عمرانی 
و پیامدهای آن

بعد از وقوع انقالب اسالمی و ورود دولت به حوزه 
 )Mega project(فعالیت های اجرایی پروژه های کالن
خصوصاً در صنعت نفت و نیرو، حضور تنها یک 
پیمانکار برای اجرای پروژه های موردنظر کارفرماهای 
امکانات  تجمیع  به  نیاز  و  نمی کرد  کفایت  دولتی 
پیمانکاران و صنعتگران در قالب کنسرسیوم ها، یا به  
صورت مشارکت مدنی به وضوح احساس گردید. این 
نیاز با ورود پیمانکاران خارجی )IOC/Developer(ها 

بیشتر احساس شد.
نفت،  صنعت  کالن  پروژه های  شروع  سپس 
جنوبی  پارس  منطقه  در  گاز  بخش  در  خصوصاً 
از  گاز  به موقع  برداشت  حساس بودن  و  عسلویه 
میادین مشترک با قطر، جزو اولویت های وزارت 
نفت و دولت قرارگرفت و در نتیجه، وزارت نفت 
برای انتقال تکنولوژی و همچنین آوردن سرمایه 
مورد نیاز برای اجرای کارهای باالدستی و همچنین 
کارهای پایین دستی فازهای مختلف پارس جنوبی، 
 E&P )IOC/Developer( از پیمانکاران باالدستی
استفاده   ENI و   Total ها همچون شرکت های 
نمود. ساماندهی عملیات به ترتیب فوق، باردیگر 
اثبات رساند که بحث تجمیع  به  را  این واقعیت 
برای  داخلی  شرکت های  و  پیمانکاران  امکانات 
حضور در پروژه های عمرانی کشور، بحثی جدی 
است و باید به طور دقیق مورد توجه قرارگیرد. لذا 
در این رابطه نقطه نظرهای زیر مورد توجه و بحث 

و بررسی قرارگرفت:
* در شرایط حاضر، رفع مشکالت و چالش های 
درون ساختاری و برون ساختاری در مسیر تجمیع 
برای  مشاوران  و  سازندگان  پیمانکاران،  امکانات 
در  خصوصاً  داخلی،  کالن  پروژه های  در  حضور 
کالن  )پروژه های  کشور  گاز  صنعت  پروژه های 
پارس جنوبی عسلویه( و فراهم آوردن امکان حضور 
روشن و پرقدرت پیمانکاران ایرانی در پروژه های 
از  فرامنطقه ای،  و  منطقه ای  داخلی،  کالن 
دغدغه های اصلی همگان )قوه مجریه، قوه مقننه، 

پیمانکاران( می باشد. 
* در طول ۲۰ سال گذشته، در اجرای پروژه های 
فازهای مختلف پارس جنوبی عمدتاً کنسرسیوم هایی 
صورت  به  ایرانی  پیمانکاران  ابتدا  از  که  متشکل 
پیمانکاران دست دوم )Sub Contract(  و در این 
اواخر به صورت عضوی از کنسرسیوم همکاری با 
 )JV( پیمانکاران خارجی یا عضوی از مشارکت مدنی

در پروژه ها حضور داشته اند.
پیمانکاران  ادعا نمود که  اکنون می توان  * هم 
ایرانی به قدرت و توان الزم برای حضور مستقیم در 
پروژه های کالن کشور دست یافته  اند. در ادامه بحث به 

این موضوع پرداخته خواهدشد. 

1- نیاز به تجمیع امکانات پیمانکاران در 
پروژه های عمرانی کشور 

در شرایط موجود و با توجه به حجم، سطح و شرایط 
پروژه های کالن عمرانی، خصوصاً در صنایع نفت و 

گاز و پتروشیمی، پروژه های معدنی، صنایع فوالد، 
مس، آب، سدسازی و نظایر آن و مهمتر از آن، با 
توجه به قوانین جاریه کشور، از جمله آخرین »نظام 
فنی و اجرایی طرح های عمرانی کشور« )مصوب سال 
۱۳8۵( لزوم اجرای پروژه ها به صورت نظام دوعاملی 

)EPC( درمد نظر و مورد توجه می باشد. 

الزم به ذکر است که حوزه تعاریف نظام های 
 EPC جاری کشور ) نظام سه عاملی و دوعاملی
( و نقاط قوت و ضعف بکارگیری هر یک از دو 
نظام فوق الذکر، خارج از بحث این مقاله بوده و در 

اینجا به آنها پرداخته نشده  است.

 2- شرایط پیمانکاران و مشاوران ایرانی 
و الزامات تجمیع امکانات آنها 

* نگاه جدید قوانین باالدستی، از جمله »نظام فنی 
و اجرایی طرح های عمرانی کشور« در مورد تقسیم 
فعالیت های پروژه و ادغام فعالیت تأمین کاال )P( در 

ورود شرکت های خارجی همچون توتال 

و آنی به قلمرو اجرای پروژه های عمرانی 

کشور، بار دیگر این واقعیت را به اثبات 

امکانات  تجمیع  بحث  که  رساند 

پیمانکاران و شرکت های داخلی برای 

عمرانی  پروژه های  در  حضور  امکان 

کشور، بحثی جدی است و باید به طور 

دقیق مورد توجه قرار گیرد.  
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بخش اجرا )C( تأکید جدی به این موضوع نموده است 
و نظام دوعاملی )EPC( را توصیه می نماید. 

* شرایط حاکم بر بازار کار در پروژه های عمرانی 
کالن در کشور و همچنین در بخش صنعت نفت، گاز، 
پتروشیمی، راه، آب و معدن اعم از پروژه های داخلی، 
منطقه ای و فرامنطقه ای، تجمیع امکانات مهندسی 
پیمانکاران و مهندسان مشاور  بخش خصوصی در 

صنعت احداث را الزامی نموده است. 
* استفاده از تجربیات عملی پیمانکاری به هنگام 
انجام مطالعات طراحی پروژه و اعمال دیدگاه های 
پروژه  نقشه های  تهیه  و  طراحی  در  اجرایی 
)Constructability( ضروری است، بدین معنا که در 

روش سه عاملی عموماً مهندس مشاور بدون حضور 
پیمانکار با تجربه با نگاه و دید خود اقدام به طراحی 
پروژه و تهیه نقشه های اجرایی می نماید، در حالیکه در 
نظام دوعاملی، پیمانکار EPC تجربیات اجرایی خود را 

در طراحی به کار می گیرد. 
* حضور پیمانکاران خارجی در سال های اخیر در 
پروژه های کالن و عمرانی کشور )کره ای ها و متأسفانه 
اخیراً میهمانان جدید چینی( از دو منظر زیر مورد 
پرسش و سوال جدی برای پیمانکاران و مشاوران 

بخش خصوصی است:
اول، با توجه به دیدگاه غالب بر اکثر کارفرمایان و با 
اعمال فشارهای محسوس و نامحسوس از سوی آنان، 
در حال حاضر و درعمل، پیمانکاران خارجی به صورت 
به جد  و  نموده اند  عمل   )Leader( لیدر  و  سرگروه 
جایگاه واقعی پیمانکاران/ مشاوران بخش خصوصی 
را تنگ تر و تنگ تر کرده اند و از این منظر به حیثیت 
بخش خصوصی داخلی صدمه جدی وارد شده است. 

دوم، با تمسک به موضوع تأمین منابع مالی پروژه ها 
)Project Financing( عماًل اختیار کامل پروژه ها در 

دست خارجیان قرار گرفته است. 
لذا با نگاه به موارد فوق الذکر در دو دهه اخیر 
رانده  حاشیه  به  خصوصی  بخش  فعاالن  عماًل 
در  مطلوب  چندان  نه  تجربیات  این  و  شده اند 
پروژه های عسلویه پارس جنوبی همچون فازهای 
۱،۲ ، ۳ و ۵-۴ و ۶،۷،8 و ۱۰-۹ به خوبی دیده 
شده است. بدیهی است که این امر هم به منابع 
ملی ما لطمه جدی وارد نموده و هم موجب حتک 
حیثیت و حرمت پیمانکاران/ مشاوران ایرانی هم در 
داخل کشور و هم در صحنه بین المللی شده است. 

* بدون تردید، عدم درک صحیح پیمانکاران ایرانی 
از امر سازش با یکدیگر و عدم توانایی آنان برای 
تجمیع نیروها و امکانات و عدم اجماع صحیح برای 
حضور مشترک در پروژه های کالن کشور، دارای 
پایه و علل فرهنگی و اجتماعی است. از طرف دیگر، 
وجود پروژه هایی در سطح ۵۰۰ میلیون یورو به باال و 
خصوصاً پروژه های فازهای مختلف پارس جنوبی در 
سطح پنج تا شش میلیارد یورو، موضوع تجمیع بدون 
قیدوشرط مشاوران و پیمانکاران بخش خصوصی را 
اجتناب ناپذیر نموده است . لذا به نظر می رسد که دیدگاه 
مجریان و کارفرمایان در مورد فقدان فرهنگ کار 
جمعی در پیمانکاران ایرانی و عدم موفقیت آنها در امر 

اتحاد و اشتراک مساعی در پاره ای موارد صحیح است.
* عدم امکان حضور در شرایط رقابتی گسترده 
و بعضاً وجود شرایط غیرعادالنه به نفع پیمانکاران 
و سازندگان خارجی در اثر تمسک های اقتصادی و 
سیاسی، خصوصاً در سال های اخیر )فی المثل با حضور 
چینی ها( به علت شرایط تحریم، صنعت پیمانکاری 
بخش خصوصی کشور را به شدت دچار کمبود و 
مضیقه نموده و در نتیجه، با ورود دالالن بین المللی در 
حوزه های مالی و بانکی پروژه های داخلی، هزینه های 
سنگینی به منابع ملی تحمیل شده است. بدیهی است 
که اکنون و با حذف شرایط تحریم، بایستی شرایط 

مزبور به نفع بخش خصوصی تغییر یابد.
* تجمیع امکانات بخش مهندسی کشور به منظور 
انتقال تکنولوژی روز به داخل کشور برای حضور و 
شکوفایی هرچه بیشتر بخش مهندسی هم در بخش 
طراحی پروژه ها )E(، هم در بخش تأمین کاال و 
تجهیزات )P( و هم در بخش اجرا )C( با حضور 

مشاوران/ پیمانکاران داخلی امری الزامی است. 
* به علت وجود شرایط و الزامات و چالش های 
جدی ناشی از تحریم، همچنین وجود تورم بسیار باال 
در شرایط تحریم، پایین آمدن ارزش پول ملی در مقابل 
ارزهای خارجی، عدم قبول اعتبارات اسنادی بانک های 
اجباراً  داخلی توسط سازندگان کاالهای خارجی و 
حضور بانک های رابط خارجی )همچون بانک های 
چین، ترک و روس( برای انتقال پول به این سازندگان 
و باالخره عدم امکان ارسال کاال و تجهیزات به بنادر 
ایران از طریق مبادی خارجی و مشکالت عدیده 
دیگر، قطعاً لزوم تجمیع و همکاری همه فعاالن حاضر 
در صنعت احداث، از جمله پیمانکاران/ مشاوران و 

سازندگان در کشور را الزامی می نماید. 
ادامه دارد

نگاه جدید قوانین باالدستی، از جمله 

»نظام فنی و اجرایی طرح های عمرانی 

فعالیت های  تقسیم  مورد  در  کشور« 

 )P( پروژه و ادغام فعالیت تأمین کاال

در بخش اجرا )C( تأکید جدی به این 

دوعاملی  نظام  و  نموده است  موضوع 

)EPC( را توصیه می نماید.
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گزیدههاییازمطبوعات
   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 برای استفاده دوستان و همکارانتان در همین صفات درج شوند.

هیات تحریریه

در دی ماه گذشته، همایش روز ملی هوای پاک 
با شعار »با هم به سوی هوای پاک« در محل 
سازمان حفاظت محیط زیست... برگزار شد. در این 
همایش، معاون رییس جمهوری و رییس سازمان 
گزارش های  گفت: طبق  زیست  محیط  حفاظت 
سازمان بهداشت جهانی، آلودگی هوا یکی از علل 
اصلی مرگ ومیر در دنیا محسوب می شود و از هر 
هشت مورد مرگ ومیر، یک مورد به خاطر آلودگی 
هواست. کاهش طول عمر و افزایش هزینه های 
بهداشت و درمان نیز از جمله مشکالت ناشی از 

آلودگی هواست.
توقف  جاری،  سال   مهر  اول  از  گفت:  ابتکار... 
شماره گذاری موتورسیکلت های کاربراتوری محقق 
موتورهای  از شهرها  بسیاری  در  هنوز  ولی  شد، 
کاربراتوری تردد دارند... ابتکار در ادامه اظهار کرد: 
اتفاق مهمی است که  پاک  قانون هوای  تدوین 
در حال حاضر آخرین مراحل خود را در مجلس 
ابالغ  و  تصویب  به زودی  امیدواریم  می گذراند. 
شود تا اقدامات ما در کاهش آلودگی هوا سرعت 

بیشتری پیدا کند... 
در  اینکه  به  اشاره  با  جمهوری  رییس  معاون 

نفت،گازوانرژیجذابتریندومیلیونمشعلخانگی،درآلودگیهوایتهراننقشدارد
حوزههابرایسرمایهگذاران

اروپاییاست حال حاضر، حدود دو میلیون مشعل و موتورخانه 
در  بسزایی  نقش  که  می سوزد  تهران  منازل  در 
افزود: بخش  دارد،  این کالنشهر  آلودگی هوای 
الگوی  دلیل  به  مصرف،  میزان  این  از  مهمی 
نادرست مصرف انرژی و سوخت در کشور، منجر 
به اتالف و هدررفت انرژی، همچنین تولید آلودگی 
گلخانه ای  گازهای  انتشار  میزان  افزایش  و  هوا 
زیست  محیط  حفاظت  سازمان  رییس  می شود. 
رهبر  از سوی  ابالغی  ملی  سیاست  یادآوری  با 
برای کاهش ۵۰  در سال ۱۳8۹  انقالب  معظم 
درصدی شدت انرژی در کشور از طریق اصالح 
الگوی مصرف انرژی و جلوگیری از هدررفت آن، 
جلوگیری  برای  است  کرد: ضروری  خاطرنشان 
از این روند اتالف انرژی در تمام ساختمان های 
برنامه ریزی  نیروگاهی،  و  اداری، خانگی  دولتی، 
دقیقی صورت پذیرد تا از طریق اصالح الگوی 
مصرف، موفق به کاهش میزان انرژی مصرفی، 
آلودگی هوا و تولید و انتشار گازهای گلخانه ای 

شویم...

روزنامه ایران- سال ۲۲- شماره ۶۴۱۱

مشاور رییس جمهور با اشاره به حوزه های جذاب 
برای ورود سرمایه گذاران اروپایی، گفت: اروپایی ها 
را یکی از شرکای مناسب صنعتی ایران می دانیم 
و البته دیگران را هم نفی نمی کنیم. اما از ظرفیت 
همکاری هایمان  توسعه  برای  اروپایی ها  خوب 
استفاده می کنیم. جذاب ترین حوزه ها برای همکاری 
با سرمایه گذاران اروپایی هم نفت، گاز و حوزه های 
انرژی هستند. اکبر ترکان، دبیر شورای عالی مناطق 
پایینی  بازدهی  نیروگاهی  وقتی  داد:  ادامه  آزاد... 
دارد و افت قابل توجهی در شبکه های انتقال برق 
وجود دارد و وقتی خودروهای ما پرمصرف هستند، 
مصرف کننده هر چقدر هم که صرفه جویی کند، 
معتقدم  بازدهی کمکی کند.  ارتقای  به  نمی تواند 
عالوه بر اینکه باید فرهنگ مصرفی را اصالح کنیم، 
باید تکنولوژی را هم ارتقا دهیم تا صرفه جویی در 

انرژی محقق شود...

روزنامه دنیای اقتصاد- سال ۱۴- شماره ۳۶۷۴
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 ... آن طور که کارشناسان اعالم مي کنند، بیش از 
۹۰ درصد آسانسورهاي عمومي کشور استاندارد نیستند. 
این موضوع به مرز هشدار رسیده، خصوصاً وقتي چندي 
پیش شش استاد دانشگاه در جریان سقوط آسانسور در 

دانشگاه صنعتي شریف دچار سانحه شدند.
ساختمان هاي دولتي به معضلي براي نوسازي 
این بخش ها مبدل شده است. هرچند که تاکنون بارها 
در این خصوص اظهارنظر شده بود، اما بي توجهي 
به این مهم موجب شده تا مسلم بیات، مدیرکل 
استاندارد تهران، ضمن هشدار به نصابان و سازندگان 
آسانسورهاي بي کیفیت، از تعیین ضرب االجلي دوماهه 
براي رفع نقص این آسانسورها خبر بدهد. قرار است از 
ابتداي سال ۱۳۹۶ به عنوان زمان ضرب االجل براي 
آسانسورهاي داراي نقص و بي کیفیت تعیین شود، 
به طوري که از ابتداي سال آینده، چنانچه پس از سه بار 
بازدید نقص آسانسورها برطرف نشود، براي بار چهارم 
بازدیدي نخواهیم داشت و سازنده آسانسور از فهرست 
نصابان مجاز حذف و پروانه طراحي و مونتاژ شرکت 

متخلف نیز باطل مي شود.
رییس  زهره وندي،  محمدرضا  دیگر،  سوي  از 
ایران،  پله برقي  هیات مدیره سندیکاي آسانسور و 
مي گوید: در سال ۹۳، ایران با نصب ۷۵ هزار دستگاه 
آسانسور جدید، رتبه سوم را در بین کشورهاي جهان به 
دست آورد و بعد از کشورهاي پرجمعیتي نظیر چین و 
امریکا قرار گرفت... بر اساس این گزارش، این بخش 
گردش مالي بین سه تا چهارهزار میلیارد تومان در سال 
را دارد و با توجه به ظرفیت هایي که براي صادرات وجود 
دارد، مي توان آمار این بخش را با جهش مواجه کرد و 
به بیش از هفت هزار میلیارد تومان رساند. زهره وندي 
تصریح کرده است: شرکت هاي آسانسوري، از جمله 
بنگاه هاي صنعتي هستند که مي توانند ارزش افزوده 
باالیي به اقتصاد برسانند، خصوصاً آنکه ایران در منطقه 
خاورمیانه ازنظر صادراتي جزو پیشروترین کشورها در 

صادرات آسانسور است...
روزنامه اعتماد -  شماره ۳۷۲۳

با وجود توانایی تولید تجهیزات و سازه ها در 
از  آنها  مصرف  برای  تقاضا  میزان  بازار  کشور، 
جانب شرکت های پاالیشگاهی کم است. همین 
سازه های  سازندگان  ناکام ماندن  باعث  مسأله 
لیسانس  تحت  سازندگان  مقابل  در  ایرانی 
شده است.  امریکایی  و  اروپایی  استانداردهای 
برق  گاز،  نفت،  زیرساختی چون  و  صنایع مهم 
بررسی  قابل  مزیت های  جزو  پتروشیمی،  و 
را  موضوع  این  هیچکس  هستند.  ما  کشور 
مورد  ثروت  تنها  این،  وجود  با  نمی کند،  انکار 
نظر در این بخش ها نباید در محور صادرات و 
به  باید  بلکه  شود،  نهادینه  خام فروشی  نوع  از 
صنایع  این  سازه های  و  تجهیزات  داخلی سازی 

نیز فکر کرد... 
علی میرزایی، تولیدکننده سازه ها و تجهیزات 
که  است  سازندگان  دیگر  از  پاالیشگاهی، 
صمت  به  وی  می کند.  تاکید  موارد  این  بر 
اما  می شود،  کشیده  بسیاری  زحمات  گفت: 
در  تولید  بخش  دولت،  حمایت نکردن  دلیل  به 
موفق  چندان  پاالیشگاهی  سازه های  زمینه 
کمک  به  موجود  کاستی های  البته  نبوده است. 
اداره  و  تجارت  و  معدن  وزارت صنعت،  دولت، 
اداره  متأسفانه  اما  است،  رفع  قابل  استاندارد 
را  الزم  همکاری  تولیدکنندگان  با  استاندارد 
ندارد تا سازه ها و تجهیزاتی که تولید می شود، 
قرارگیرد.  پاالیشگاهی  شرکت های  قبول  مورد 

گفت:  پاالیشگاهی  تجهیزات  تولیدکننده  این 
وقتی به عنوان سازنده به اداره استاندارد مراجعه 
و  کیفیت  بررسی  آزمایش،  تقاضای  و  می کنیم 
تولیدشده  تجهیزات  و  محصوالت  استاندارد 
مواجه  اداره  این  منفی  پاسخ  با  داریم،  را  خود 
می شویم که امکانات و آزمایشگاه الزم را برای 

این منظور در اختیار نداریم...
میرزایی معتقد است که استقبال از تجهیزات 
و سازه های پاالیشگاهی داخلی، به نحوی نبوده 
تقویت  را  خود  بتوانند  سازنده  شرکت های  که 
کنند و استانداردها و کیفیت محصوالت خود را 
باال ببرند و تنها توانسته اند در این استقبال کم، 
عمر بگذرانند. این تولیدکننده با اشاره به تمامی 
چالش ها و مشکالت بر این نکته صحه گذاشت 
ایمنی  سازه های  تولید  و  ایمنی  بخش  در  که 
انجام  باکیفیتی  و  مثبت  کارهای  پاالیشگاهی، 
و از لحاظ میزان تولید نیز در این بخش بیشتر 
وجود  با  شده است.  فعالیت  قسمت ها  سایر  از 
این، می توان گفت اصلی ترین موضوع و چالش 
و  حفظ  مسأله  پاالیشگاهی،  سازه های  درباره 
در  می تواند  مهم  این  است.  استاندارد  رعایت 
سایه تولید مشترک و استفاده از نام شرکت های 
معتبر خارجی زودتر محقق شود، همچنین زمینه 

صادراتی را بیشتر تقویت می کند.

روزنامه صمت )گسترش صنعت، معدن، تجارت(- شماره ۵8۶

چالشتجهیزاتوسازههایصنعتی

استانداردسازيقبلاز
آسانسورسازي
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در  حضور  و  گاز  صادرات  بحث  روزها  این 
لغو  از  پس  اروپا،  باالخص  جهانی،  بازارهای 
تحریم ها مطرح است، ولی بررسی اینکه اولویت 
و استراتژی صادرات گازی ایران در شرایط فعلی 
چه باید باشد، چندان مورد بحث نبوده است... اگر 
اولویت های  به  منطقی  و  کارشناسی  دیدگاه  از 
برنامه بکارگیری منابع گاز ایران نگاه شود، اولویت 
نخست، تأمین گاز مورد نیاز کشور یا همان مصارف 
داخلی است که تولید برق در نیروگاه های گازی 
می توان  بعدی،  مرحله  در  می شود.  شامل  نیز  را 
تزریق به چاه های نفت برای برداشت بیشتر نفت از 
میدان های نفتی را که تولید آنها به دالیل محتلف 
کاهش داشته است، در مدنظر قرار داد. این اقدام 
باعث افزایش بهره وری از بعضی حوزه های نفتی 
که سال های زیادی نفت تولید نموده اند و اکنون 
با افت تولید مواجه می باشند، می شود. از آنجا که 
حدود ۷۰ درصد گاز تزریق شده برای بازیافت مجدد 
دوباره با تولید نفت به دست می آید، این اولویت از 
دید اقتصادی بیشترین بازدهی را دارد. اولویت بعد 
را شاید بتوان تبدیل گاز به فرآورده های پتروشیمی 
از این طریق، عالوه بر  و نفتی دانست تا بتوان 
فرآورده های  صادرات  داخلی،  مصارف  تأمین 
پتروشیمی و نفتی را در راستای سند چشم انداز ... 
قرار داد. در مرحله آخر هم باید به گزینه صادرات 
توجه نمود که این صادرات نیز با احداث خطوط 
لوله انتقال گاز و یا تبدیل گاز به مایع ) ال ان-جی( 

امکان  پذیر می باشد...

نشریه دیپلماسی انرژی- شماره ۵

بحرانی شدن وضع آب، دولت را ناچار به اجرای 
خبر  اعالم  از  بعد  کرد.  غیراقتصادی  طرح های 
انتقال آب از رودخانه های دو هزار و سه هزار غرب 
تهرانی ها،  آشامیدنی  آب  تأمین  برای  مازندران 
دایمی،  علیرضا  رسیده است.  تازه ای  خبر  حاال 
انتقال آب دریای عمان به  از  نیرو،  معاون وزیر 
و  داده  خبر  آن  شیرین سازی  و  استان ها  برخی 
گفته است: این مسأله به صورت رسمی در دستور 
آن  مناقصه  و  گرفته است  قرار  نیرو  وزارت  کار 
اوایل  سال آینده برگزار می شود... علیرضا دایمی، 
معاون وزیر نیرو، درحالی حجم شیرین سازی آب 
در ایران را ۴۰۰  میلیون مترمکعب اعالم می کند 
۱/۴میلیارد  شیرین سازی  مجوز  امسال  آذر  که 
و  صادرشده  خصوصی  بخش  توسط  مترمکعب 
دریای  از  شیرین  آب  انتقال  مناقصه  است  قرار 
عمان به شهرهای جنوب استان فارس در اوایل  

سال ۹۶ برگزار شود.
به  توجه  با  دریا  آب  شیرین کردن  البته 
مقرون  کشاورزی  بخش  برای  آن،  هزینه های 
آخرین  با  شوری زدایی  هزینه  نیست.  به صرفه 
تکنولوژی های روز دنیا در ایران طبق اظهارات 
تا  مترمکعب سه  هر  ازای  به  نیرو  وزیر  معاون 
شش هزار تومان از بخش خصوصی خریداری 
اختیار  در  تومان   ۵۷۰ قیمت  به  و  می شود 
از  حالی  در  او  می گیرد.  قرار  مصرف کنندگان 
۱/۲ میلیارد  شیرین سازی  برای  مجوز  صدور 
خبر  خصوصی  بخش  توسط  آب  مترمکعب 

راهکارگرانبرایخشکسالی-شیرینسازیآب
دریایعمانازسالآیندهمناقصهمیشود

تزریقگازبهچاهها،
اقتصادیترازصادرت

گازاست

می دهد که در حال حاضر، سهم بخش خصوصی 
از اجرای این پروژه ۶۰  میلیون مترمکعب بوده 
و دولت سهمی بالغ بر ۳۴۰  میلیون مترمکعب 
البته  می کشد.  دوش  بر  را  طرح  این  اجرای  از 
میلیون    ۶۰ شیرین سازی  برای  الزم  اقدامات 
مترمکعب دیگر توسط بخش خصوصی نیز در 

دست احداث است...
دیگر  از  کشور  در  ابرها  بارورسازی  اما 
دستور  در  روزها  این  که  است  راهکارهایی 
طرحی  گرفته است،  قرار  نیرو  وزارت  کار 
تنها  شرایط،  بهترین  در  دایمی،  گفته  به  که 
یعنی  می افزاید،  بارندگی ها  سطح  بر  ۱۵ درصد 
شود،  انجام  بخواهد  میلیمتر   ۱۰۰ بارش ها  اگر 
افزایش  میلیمتر   ۱۱۵ تنها  ابرها،  باروری  با 
ابرها معجزه  باروری  بارش خواهیم داشت. پس 
و  موجود  امکانات  به  توجه  با  اما  نمی کند، 
وزارتخانه  این  کار  دستور  در  آن،  پایین  هزینه 
هر  تولید  هزینه  است  گفتنی  گرفته است.  قرار 
 ۱۵ ابرها،  بارورسازی  طریق  از  آب  مترمکعب 
که  است  مترمکعب  هر  ازای  به  تومان   ۴۵ تا 
هزینه بسیار پایینی است. همین مسأله موجب 
باروری  آبان ماه امسال عملیات  از ۱۰  شده که 
خراسان جنوبی،  فارس،  استان های  در  ابرها 
و غربی، کرمانشاه، خوزستان،  آذربایجان شرقی 

چهارمحال و بختیاری آغاز شود...

روزنامه شهروند- شماره ۱۰۴۱
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آشناییباکمیتهتعمیرونگهداری

شرکت های پیمانکار تعمیر و نگهداری، 
چه نوع خدماتی را عرضه می کنند؟

و  تعمیر  کمیته  رییس  چاالک،  اباذر  مهندس 
کت های  شر  خدمات  نوع  مورد  در  نگهداری، 
تعمیر و نگهداری عضو سندیکا اظهار داشت که 
سرویس،  شامل  شرکت ها  از  گروه  این  خدمات 
راهبری، نگهداری و تعمیرات تأسیسات مکانیکی و 
الکتریکی، مانند سیستم های سرمایشی، گرمایشی، 
تجهیزات و موارد متعدد دیگری می شود. به طور 
همان  نگهداری،  و  تعمیر  سرفصل های  کلی، 
سرفصل های اجرای تأسیسات در فهارس بها است.

در  عمدتاً  نگهداری  و  تعمیر  رشته  پیمانکاران 

یکی از مهمترین ارکان سندیکای شرکت های تأسیساتی و صنعتی ایران، کمیته های عمومی و تخصصی هستند که همواره به عنوان بازوان اجرایی هیأت 
مدیره سندیکا از آنها یاد شده است. بر همین اساس، مجله توسعه تأسیسات و تجهیزات نیز در شماره های متعددی در سال های گذشته اقدام به معرفی 
کمیته های تخصصی و عمومی سندیکا نمود. حال، با توجه به ورود اعضای جدید به سندیکا، معرفی کمیته های مزبور در قالب گفتگو با اعضای آنها بار دیگر 

در دستور کار مجله توسعه تأسیسات و تجهیزات قرار گرفته است. در این شماره، گفتگو با اعضای کمیته تعمیر و نگهداری ازنظرتان می گذرد. 

تأسیسات بیمارستانی، صنعتی، اداری، فرودگاهی، 
به طور  و  گاز  و  نفت  و  بنادر، صنایع  نیروگاهی، 
کلی، هر جا که تأسیسات نصب شده است، فعالیت 
می کنند و بعضی از شرکت ها، نگهداری آسانسورها 
عمومًا  و  می دهند  انجام  هم  را  دیزل ژنراتورها  و 

کارفرمایان دولتی طرف قرارداد ما هستند.
کمیته تعمیر و نگهداری سندیکا در چه 
زمانی و بر پایه چه ضرورت هایی تشکیل 

شد؟
مهندس اصحاب یمین، مسوول دفتر فنی سندیکا، 
تعداد  قبل،  این سوال گفت: سال ها  به  پاسخ  در 
شرکت های فعال در زمینه تعمیر و نگهداری کم بود 

و آنها در چارچوب کمیته تأسیسات و تجهیزات سندیکا 
)انجمن( فعالیت می کردند، اما در سال های ۱۳8۱ و 
۱۳8۲، تعداد دیگری از شرکت های تخصصی تعمیر و 
نگهداری به عضویت سندیکا درآمدند و درنتیجه، نیاز 
به تمرکز بیشتر بر مسایل خاص این گروه از شرکت ها، 
احساس شد و به همین علت، در سال ۱۳8۳ کمیته 
تعمیر و نگهداری سندیکا رسماً تشکیل شد و فعالیتش 

را آغاز کرد.
مهندس نصراهلل شریفی نیز یکی از مهمترین 
علل تشکیل و فعالیت این کمیته را ارتقای سطح 
علمی پیمانکاران حوزه نگهداری و تعمیرات از طریق 

برگزاری دوره ها و کالس های آموزشی ذکر کرد.
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ترکیب سازمانی این کمیته چگونه است 
و دستور کار آن چگونه تعیین می شود؟

بنا به اظهار مهندس اصحاب یمین، این کمیته 
متشکل از یک نفر رییس، یک نفر نایب رییس و 
یک نفر دبیر است که بر اساس بیشترین آرای اعضا 
این  انتخابات  آخرین  در  انتخاب می شوند. ضمناً 
کمیته نیز مهندس اباذر چاالک، مهندس مجتبی 
قضات و مهندس مجید خجسته بخت، به ترتیب 
به عنوان رییس، نایب رییس و دبیر کمیته انتخاب 
شدند. جلسات این کمیته هر دو هفته یکبار به طور 
مرتب تشکیل می شود. دستور کار جلسات کمیته 
هم بر اساس مسایل و مشکالت شرکت های تعمیر 
و نگهداری تعیین می شود و با توجه به درجه اهمیت 
موضوعات، اولویت بندی می شود و در دستور کار 

کمیته قرار می گیرد.
مشکالت  عمده ترین  حاضر،  حال  در 
جز  )به  نگهداری  و  تعمیر  شرکت های 
شرکت های  مبتالبه  عمومی  مشکالت 
پیمانکاری( چیست و چه راهکارهایی را 
برای حل این مشکالت پیشنهاد می کنید؟

بنا به اظهار مهندس مختاری زاده، یکی از اعضای 
این کمیته، عمده ترین مشکل شرکت های تعمیر 
و نگهداری، نداشتن رتبه بندی مستقل از سازمان 
برنامه و بودجه است. در حال حاضر، این شرکت ها 
به عنوان زیرمجموعۀ تأسیسات رتبه بندی می شوند، 
یعنی رشتۀ تأسیسات شامل طراحی، اجرا و تعمیر 
و نگهداری است. متأسفانه کم اهمیت دیدن رشته 
تعمیر و نگهداری در ضوابط و مقررات نظام فنی 
و اجرایی،  در میان بهره برداران پروژه ها هم وجود 
به جز  دولتی-  بهره برداران  اغلب  دارد. همچنین 
نفت،  مانند شرکت  بخش های خیلی تخصصی، 
مترو و نیروگاه ها- آموزش کافی برای چگونگی 

استفاده از ساختمان ها و تعمیر و نگهداری تأسیسات 
و  تعمیر  امر  واگذاری  با  بعضاً  و  ندیده اند  را  آن 
نگهداری ساختمان ها به افراد فاقد تخصص کافی، 
ملی  منابع  اتالف  و  تأسیسات  ازکارافتادن  باعث 
می شوند. به عنوان مثال، چندی پیش، از یکی از 
بیمارستان های کشور بازدید کردم و متأسفانه به 
دلیل نگهداری نادرست ، تأسیسات ساختمان طوری 

بود که انگار مورد حمله قرار گرفته است!
راه حل  که  است  معتقد  نیز  چاالک  مهندس 
و  تعمیر  رشتۀ  اهمیت  به  کم توجهی  مشکل 
نگهداری تأسیسات آن است که تالش کنیم تا این 
رشته به طور مستقل ارزشیابی و رتبه بندی شود و 
فهرست بها و ضوابط و مقررات و نشریات مستقل 

داشته باشد.
تشخیص  نگهداری،  و  تعمیر  کمیته  رییس 
توسط  نگهداری  و  تعمیر  شرکت های  صالحیت 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را یکی دیگر از 
مشکالت این شرکت ها ذکر کرد و گفت: بر اساس 
یکی از مصوبات هیأت وزیران، شرکت های تعمیر 
گواهی  داشتن  صورت  در  می توانند  نگهداری  و 
صالحیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به طور 
مستقل در مناقصات دولتی شرکت کنند، اما مشکل 
اینجاست که کارشناسان این وزارتخانه اطالعات و 
دانش فنی الزم در مورد رشته تعمیر و نگهداری 
ندارند و شرکت ها را فقط بر اساس رعایت قانون 
کار تشخیص صالحیت می کنند. این رویه باعث 

کاماًل  بعضاً  و  غیرمتخصص  عوامل  که  می شود 
ناآشنا با حرفه ما، وارد مناقصات تعمیر و نگهداری 
شوند و پروژه ها را بگیرند که نتیجۀ آن هم هدررفتن 
سرمایه های ملی و محدودشدن بازار کار شرکت های 

صاحب صالحیت با ده ها سال سابقه است. 
و  مزبور  مشکل  رفع  برای  چاالک  مهندس 
جلوگیری از ورود افراد غیرمتخصص به پروژه های 
تعمیر و نگهداری پیشنهاد کرد که تعیین صالحیت 
فنی شرکت های تعمیر و نگهداری برای حضور در 
مناقصات به سندیکای شرکت های تأسیساتی و 

صنعتی ایران واگذار شود. 
مهندس خجسته بخت، دستورالعمل های شماره 
مشکالت  از  دیگر  یکی  را  کار  روابط  و ۳8   ۳۶
شرکت های تعمیر و نگهداری ذکر کرد و گفت: 
مطابق این دستورالعمل ها، پیمانکار موظف است 
که دستمزد پرسنل هر یک از کارگاه های خود را  
بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل همان کارگاه 
پرداخت نماید که در نتیجۀ آن، هزینه انجام کار 
باال می رود و نظام پرداخت منصفانه میان کارکنان 
پیمانکار برهم می خورد. اما مهمتر از همه این است 
که الزمه اجرای این دستورالعمل، برقراری نظام 
پرداخت یکسان بین ارگان ها و مؤسسات دولتی و 
ملزم شدن کارفرماها به پذیرفتن و لحاظ-کردن آن 
در برآورد قیمت مناقصه است، اما عمدتاً کارفرماها 

زیر بار این دستورالعمل نمی روند.
کمیته،  اعضای  از  دیگر  یکی  دادگر،  مهندس 

نگهداری  و  تعمیر  رشته  پیمانکاران 

بیمارستانی،  تأسیسات  در  عمدتاً 

صنعتی، اداری، فرودگاهی، نیروگاهی، 

طور  به  و  گاز  و  نفت  و  صنایع  بنادر، 

نصب  تأسیسات  که  جا  هر  در  کلی، 

شده است، فعالیت می کنند.
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با تأکید بر اهمیت رشته تعمیر و نگهداری گفت: 
چندی پیش، از لحاظ طبقه بندی مشاغل مقایسه ای 
بین نصب تأسیسات و تعمیر و نگهداری تأسیسات 
انجام دادم و مشخص شد که اهمیت کار نگهدار، 
۱/۵ برابر اهمیت کار یک نصاب است، چون نصاب 
یک بار تأسیسات را نصب می کند و تحویل می دهد 
و پی کار خودش می رود، اما نگهدار، می بایستی 
عالوه بر داشتن علم بهره برداری و نگهداری، از 
تجربه کافی در زمینه نصب و اجرا هم برخوردار 
باشد، اما درعمل، این رشته کم اهمیت تر از نصب 

تأسیسات تلقی می شود.
مهندس چاالک هم تأکید کرد که اگر سازمان 
و دستورالعمل های الزم  مقررات  بودجه  و  برنامه  
برای رشته تعمیر و نگهداری را تدوین و شرکت های 
این حوزه را رتبه بندی کند، عالوه بر ممانعت از ورود 
عوامل غیرحرفه ای به این نوع پروژه ها، بهره برداران 
هم موظف به استفاده از خدمات شرکت های دارای 

دانش فنی در زمینۀ تعمیر و نگهداری خواهندشد.
مشکل  مورد  در  نیز  مختاری زاده  مهندس 
تأمین  سازمان  با  نگهداری  و  تعمیر  پیمانکاران 
اجتماعی گفت: کار تعمیر و نگهداری، دستمزدی 

محسوب می شود و تعرفه حق بیمه این پیمانکاران، 
۱۶/۶۶ است، اما بر اساس بخشنامه ۱۴/۲ سازمان 
تأمین اجتماعی، اگر تأمین ابزار و ماشین آالت بر 
عهده پیمانکار باشد، تعرفۀ تشخیص حق بیمه اش 
بر اساس ۱۴/۵ تا ۱۵ درصد محاسبه می شود، ولی 
از  اجتماعی  تأمین  سازمان  شعب  همۀ  متأسفانه 
اجرای بخشنامه ۱۴/۲ سربازمی زنند. البته هیأت های 
حل اختالف و مراجع قانونی به نفع پیمانکارانی که 
در این مورد شکایت کرده اند، رأی می-دهند، اما 
رسیدگی به شکایات مدتی طول می کشد و در این 
مدت، آخرین پرداخت پیمانکار، ۱۰ درصد ضمانتنامه 
او بلوکه می شود و  انجام کار و حق بیمه  ُحسن 
مجبور است که برای تأمین نقدینگی مورد نیازش 

از بانک وام بگیرد.
مهندس چاالک هم خط زدن نام کارکنان زن 

پروژه ها در زمان صدور مفاصاحساب تأمین اجتماعی 
را یکی دیگر از مشکالت اساسی شرکت های تعمیر 
و نگهداری ذکر کرد و گفت: امروزه، بسیاری از زنان 
کارشان  و  دارای تخصص های مهندسی هستند 
را به خوبی انجام می دهند، ضمن آنکه بعضی از 
پرسنل اداری و حسابداری کارگاه تعمیر و نگهداری 
هم خانم  هستند، اما عموماً برای کارشناسان سازمان 
تأمین اجتماعی، حضور خانم ها در کارگاه قابل درک 

نیست.
مهمترین اقدامات این کمیته در طول 

دورۀ فعالیتش چه بوده است؟
اقدامات  مهمترین  مورد  در  چاالک  مهندس 
قبل،  از مدت ها  گفت:   نگهداری  و  تعمیر  کمیته 
مراجعات مکرر به سازمان برنامه و بودجه و گفتگو 
با کارشناسان این سازمان در مورد لزوم رتبه بندی 
شروع  را  نگهداری  و  تعمیر  پیمانکاران  مستقل 
است.  داشته  مثبتی هم  نتایج  بعضاً  که  کرده ایم 
این موضوع، مهمترین دغدغۀ پیمانکاران تعمیر و 
نگهداری است و ما فکر می کنیم که با رفع این 
مشکل، خودبخود بسیاری از مشکالت دیگر ما هم 

برطرف خواهد شد.

مشکل  عمده ترین  حاضر،  حال  در 

شرکت های تعمیر و نگهداری، نداشتن 

رتبه بندی مستقل از سازمان برنامه  و 

بودجه است.
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رییس کمیته تعمیر و نگهداری همچنین گفت:  
عالوه بر این، از کارشناسان سازمان امور مالیاتی 
هم برای طرح و رفع ابهامات شرکت ها در زمینه 
افزوده دعوت شد که در  ارزش  بر  مالیات  قانون 
سندیکا حضور یافتند و به سواالت شرکت ها پاسخ 
دادند. از سازمان تأمین اجتماعی هم دعوت کردیم 
و جلسه ای هم با معاونت اداره درآمد بیمه داشتیم 
ادامه  در  وی  نمودیم.  مطرح  را  مشکالتمان  و 
افزود: واقعیت آن است که هر یک از ما ساعت ها 
باره مشکالتمان بحث  با کارفرمایان پروژه ها در 
کرده ایم و آنها از مسایل ما آگاهند، اما نمی خواهند 
به هیچ تغییری تن دردهند، چون تغییر وضعیت، 
نقض حاکمیت آنها را به دنبال دارد و این برخالف 
خواست آنهاست. به همین علت، مشکالت ادامه 
پیدا می کنند و ما هم مرتباً آنها را تکرار و پیگیری 
می کنیم تا باالخره گوشی شنوا و اراده هایی قوی 

برای حل مشکالت پیدا بشود.
مهندس شریفی نیز خاطرنشان ساخت که کمیته 
تعمیر و نگهداری تا کنون سمینارهایی را در زمینه 
نگهداری و تعمیرات دیگ های آب گرم و بخار، 
دیزل ژنراتورها، چیلرهای جذبی و غیره برگزار کرده 

و درنظر دارد که این آموزش ها ادامه یابند.
مهندس اصحاب یمین هم به یکی از اقدامات 
مهم کمیته اشاره کرد و گفت: قباًل اگر شرکت های 
تعمیر و نگهداری می خواستند رتبه تأسیسات بگیرند، 
به تخصص تعمیر و نگهداری آنها امتیازی تعلق 
نمی گرفت، اما درنتیجۀ گفتگوهای نمایندگان این 
کمیته با کارشناسان سازمان برنامه  و بودجه، باالخره 
آنها قبول کردند که تعمیر و نگهداری هم یک کار 
تخصصی و فنی است و به آن امتیاز می دهند. حال 
هم هدف عمدۀ کمیته آن است که رشتۀ تعمیر و 

نگهداری به عنوان یک رشتۀ مستقل شناخته  شود.
فعالیت های این کمیته تا چه حد در رفع 
مشکالت شرکت های عضو انجمن در این 

حوزه از فعالیت مؤثر بوده است؟
مهندس چاالک در مورد میزان تأثیر فعالیت کمیته 
تعمیر و نگهداری در رفع مشکالت شرکت های 
عضو گفت: حداقل تأثیر فعالیت این کمیته در رفع 
مشکالت اعضا، ایجاد امکان تبادل نظریات و انتقال 
تجارب بوده که باعث شده است تا شرکت ها در 
برخورد با مسایل این رشته، راه بی فایدۀ طی شده 
از تجارب موفقیت آمیز  توسط دیگران را نروند و 

یکدیگر در حل مشکالتشان کمک بگیرند.
انتظاراتی  چه  انجمن  هیأت مدیره  از 

برای رفع مشکالتتان دارید؟
ترکیب  که  است  معتقد  مختاری زاده  مهندس 
هیأت مدیره سندیکا نیازمند تغییرات عمده است و 
باید راه ورود جوانان به هیأت مدیره هموار بشود. اما 
مهندس چاالک با بیان اینکه کم بهادادن به رشته 
تعمیر و نگهداری تا حدودی در داخل سندیکا هم 
احساس می شود، گفت: ما انتظار داریم که توجه 
بیشتری به درخواست های کمیته تعمیر و نگهداری 
داشته باشند. به عنوان مثال،  با توجه به مشکالت 
متعدد شرکت های عضو کمیته با وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی، از دی ماه سال ۹۴ از هیأت مدیره 
درخواست کردیم که جلسه ای را با کارشناسان این 
وزارتخانه در محل سندیکا یا در محل وزارت مطبور 
برای گفتگو و پاسخ به سواالت شرکت ها ترتیب 
صورت  زمینه  این  در  اقدامی  هنوز  ولی  بدهند، 
نگرفته است. به همین علت، احساس می کنیم که 
مشکالت کمیته تعمیر و نگهداری چندان در اولویت 
اقدامات سندیکا نیست. البته شاید هم این سندیکا 
جایگاه قابل توجهی نزد مسووالن وزارت تعاون، کار 

و رفاه اجتماعی ندارد تا به درخواستش توجه کنند.
اما مهندس اصحاب یمین در این خصوص اظهار 
داشت که بر اساس درخواست کمیته، نامه ای به 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال شد و پاسخ 
وزارتخانه در سال ۹۴ آن بود که به علت حضور 
شخص مورد درخواست کمیته در جلسات تعیین 
حداقل دستمزد، امکان برگزاری جلسه درخواستی 

وجود ندارد و در پیگیری های پس از نوروز ۹۵ هم 
تا خردادماه سال  مربوطه  که مسوول  اعالم شد 
۹۵ برای شرکت در اجالس سازمان بین المللی 
کار )ILO( در خارج از کشور بسرمی برد. پس از 
آن، نامه دیگری ارسال شد و این بار از سازمان 
بازرسی وزارت مزبور با ما تماس گرفتند و قرار شد 
نمایند که  فراهم  را  برگزاری جلسه  که مقدمات 

متأسفانه هنوز این کار صورت نگرفته است.
مهندس دادگر نیز با تأکید بر لزوم رویکرد به حضور 
جوانان در ترکیب هیأت مدیره سندیکا گفت: باورم بر 
این است که در انتخابات سال آینده سندیکا، نامزدهای 
عضویت در هیأت مدیره باید عالوه بر دارابودن دانش 
و تجربه کافی، باید برنامه ریز هم باشند تا بتوانند از 
دانش و تجربه شان در اداره بهتر و پیشبرد اهداف 

سندیکا استفاده کنند. 
رفع  برای  مسووالن  از  انتظاری  چه 

مشکالتتان   دارید؟
مهندس قضات در پاسخ به این سوال اظهار داشت 
که با توجه به اینکه معمواًل تأثیر نگهداری و تعمیرات 
درست و اصولی در درازمدت مشخص می شود و 
از طرف دیگر، ممکن است که تغییر مدیران ارشد 
و  نگهداری  نادیده گرفتن ضرورت  باعث  مملکت 
تعمیرات بشود، انتظار داریم که نگرش مسووالن به 

مقوله نگهداری و تعمیرات جدی تر باشد.
مدیره  هیأت  رابط  صاحب الزمانی،  مهندس 
سندیکا با کمیته تعمیر و نگهداری هم از مسووالن 
سازمان برنامه  و بودجه کشور خواست که رشته 
تعمیر و نگهداری را به عنوان یک رشته مستقل 

شناسایی و رتبه بندی نمایند.
بیان  ضمن  هم  کمره ای  محمدرضا  مهندس 
انتظارات اعضای این کمیته از مسووالن مرتبط با 
زمینه فعالیت آنها گفت: با توجه به این که بخشی از 
مشکالت پیمانکاران این رشته توسط وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی قابل حل می باشد، لذا انتظار 
رفع مشکالت شرکت های  برای  را  ما  که  داریم 
از قوانین و مقررات  زیرمجموعه در زمینه برخی 
در  تعیین صالحیت  مورد  در  به خصوص  موجود، 
زمینه نگهداری و تعمیرات، گواهی صالحیت ایمنی 

و غیره یاری کنند.

هیأت  مصوبات  از  یکی  اساس  بر 

وزیران، شرکت های تعمیر و نگهداری 

گواهی  داشتن  صورت  در  می توانند 

کار  تعاون،  وزارت  از سوی  صالحیت 

در  مستقل  طور  به  اجتماعی  رفاه  و 

مناقصات دولتی شرکت کنند، اما...



| توسعه تاسیسات و تجهیزات | شماره 49 | زمستان 1395فنی44

دبیسنجها

اشاره
در بخش نخست این مقاله، پس از آشنایی با انواع دبی سنج ها و چگونگی انتخاب آنها برای کاربری های گوناگون، به شرح ساده ترین و رایج ترین انواع دبی سنج ها، یعنی 
دبی سنج هایی که بر اثر ایجاد اختالف فشار در مسیر کار می کنند، پرداختیم و انواع شش گانه آن را توضیح دادیم. در این شماره نیز بحث در باره انواع دیگر دبی سنج ها 

را مالحظه می فرمایید.

بخش دوم و پایانی

فنی

مهندس منوچهر معتمدی کردستانی
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2-  دبی سنج های الکترومانیتیک
)Turbine meter( 2/1- دبی سنج های توربینی

اثر  در  آن  به  متصل  آهن ربایی  با  که  دارد  پروانه ای  دبی سنج  نوع  این 
حرکت سیال و متناسب با سرعت آن به گردش درمی آید. در فضای خارجی 
سیم پیچی هایی پروانه را احاطه کرده است که متناسب با سرعت گردش در 
میدان متحرک مغناطیسی تولید جریان می کند که ولتاژ آن متناسب با سرعت 
پروانه و سرعت سیال در دستگاه می شود. این نوع دبی مترهای توربینی برای 
مایعات تمیز و پاک و لوله هایی با قطرهای از پنج تا ۱۲ اینچ کاربرد دارند و 

اندازه گیری آنها دقیق است.

2/2- دبی سنج های القایی
اساس کار این دبی سنج ها مبتنی بر اندازه گیری ولتاژ القایی است که مستقیمًا 
از حرکت سیال رسانا در میدان مغناطیسی بوجود می آید. در این روش مقدار 

ولتاژ حاصل از رابطه زیر قابل محاسبه است:
E = 108 × B × D × V 

شکل شماره 8

در این رابطه B مقدار شدت میدان مغناطیسی حاصل از مغناطیس های 
ماندگار بر حسب گوس است وD  قطر لوله به سانتی متر وV سرعت مایع رسانه 
به سانتی متر در ثانیه است و بدیهی است به خاطر آنکه جریان های مزاحم 
موجب تغییر در مقدار E نشوند و مقدار حقیقی آن به درستی قابل اندازه گیری 
باشد، الزم است که بیشتر از طول میدان مغناطیسی حاصل از آهن ربا، جدار 
لوله از داخل با رسانه های هادی این ولتاژ به دستگاه اندازه گیری به طور مطمئن 
عایق شده باشد. همانطور که قباًل اشاره شد، این نوع دبی مترها برای مایعات 

رسانا و با گران روی کم متناسب می باشند.

 )Ultrasonic(  2/3- دبی سنج های ماورای صوت
 در این دبی سنج ها برای تعیین سرعت حرکت سیال از داخل مجاری از امواج

ماورای صوت استفاده می شود. به طوری که از شکل پیداست، روی قسمتی 
از لوله انتقال سیال و در فاصله مناسب، دو مولد ماورای صوت با فرکانس 
مساوی نصب می-شود. گذر ذرات مایع سیال میان این دو مولد طوری است 
که از یک منبع دور و به دیگری نزدیک می شوند. گیرنده های ماورای صوتی 
که درون سیال جای گرفته اند، دو صوت با فرکانس های متفاوت را دریافت 
می کنند، به طوری که طبق پدیده دوپلر، صوت دریافت شده از گیرنده ای که 
رو به جریان است، فرکانس باالتری نسبت به دیگری دارد و با آشکارسازی 

این تغییر فرکانس، سرعت مایع از درون لوله مشخص می شود.

2/4- دبی سنج های گرمایی
در این دبی سنج ها از تغییر درجه حرارت یک المان گرم کننده در یک لوله 

انواع بسیار مختلف ساخته  با  دبی سنج های حجمی و جرمی 

می شوند و ساختمان آنها هم بسیار شبیه پمپ های رانش سیال 

در حجم متناسب با سرعت است.

شکل شماره 7

شکل شماره 9
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جریان سیال برای اندازه گیری سرعت انتقال مایع در لوله انتقال استفاده 
می شود.

به طوری که از شکل قابل تشخیص است، یک مقاومت الکتریکی یا 
قدرت الزم عایق شده و در لوله گذر سیال کار گذاشته شده است و در یکی از 
نقاط سطح آن یک حس کننده درجه حرارت نصب شده است. در اثر برقراری 
جریان برق مقاومت الکتریکی گرم می شود. بدیهی است که هر اندازه سرعت 
حرکت سیال درون لوله بیشتر باشد، درجه حرارت المان پایین تر می آید و 
میزان درجه حرارت با کالیبراسیون درست می-تواند مستقیماً معرف مقدار 

جریان سیال از درون لوله باشد.

2/5- دبی  سنج های حجمی و جرمی
این نوع دبی سنج ها با انواع بسیار مختلف ساخته می شوند و ساختمان آنها هم 
بسیار شبیه پمپ های رانش سیال در حجم متناسب با سرعت است. برای آشنایی 
خوانندگان گرامی تصویر شماتیک مقطع چند نمونه از آنها که به سادگی معرف 
طرز کار آنهاست، ذیاًل ارایه می شود. این نوع دبی سنج ها بیشتر برای اندازه گیری 
حجم سیال گذرکرده در طول زمان معین به کار می روند و همگی هم مجهز به 

دستگاه شماره انداز می باشند.

 مجله توسعه تأسیسات و تجهیزات برگه اشتراک
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آهن ربای متصل  با  که  دارند  پروانه ای  توربینی  دبی سنج های 

به آن در اثر حرکت سیال و متناسب با سرعت آن به گردش 

درمی آید.

شکل شماره 10

شکل شماره 11
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آبماراخواهدبُرد!

منبع: نشنال جئوگرافیک

با گرم شدن کره زمین و باالآمدن سطح دریاها 
جدی  پرسش هایی  سواحل،  خروشان ترشدن  و 
در  مردم  عموم  و  دانشمندان  ذهن  در  حیاتی  و 
حال شکل گیری است: چه خطراتی در کمین ما 
قراردارند؟ و چگونه می توان در برابر این پدیده از 

نوع بشر حفاظت نمود؟ 
قضیه  به  مربوط  ارقام  و  آمار  کلی،  طور  به 
باالآمدن سطح آب دریاها و اقیانوس ها، به شدت 

نگران کننده و تکان دهنده هستند، زیرا: 
* در حال حاضر، ۱۳۶ شهر ساحلی بزرگ در 

سرتاسر جهان در خطر زیرآب رفتن قراردارند.
از  نفر  میلیون   ۴۰ از  بیش  کاشانه  و  خانه   *
خطر  معرض  در  ساحلی،  شهرهای  ساکنان 

غرق شدن است.
* باالآمدن سطح آب ها، بیش از سه تریلیون 

دالر از دارایی های انسان ها را نابود خواهدکرد.
سهمگین  توفان  سال ۲۰۱۳  در  که  هنگامی 
امریکای  و  امریکای مرکزی  »سندی« سواحل 
کام مرگ  به  را  نفر  و ۱۴۷  درنوردید  را  شمالی 
کشید و خساراتی معادل ۱۹ میلیارد دالر برجای 

گذاشت، بسیاری از دانشمندان و صاحبنظران با 
روند  تداوم  در صورت  که  اعالم کردند  اطمینان 
کنونی گرمایش زمین و آب شدن یخ های قطبی، 
به مراتب  توفان هایی  شاهد  آینده  سال های  در 
فاجعه بارتر و سنگین تر خواهیم بود، چرا که سطح 

ساحلی  شهر   136 حاضر،  حال  در 

خطر  در  جهان  سرتاسر  در  بزرگ 

زیرآب رفتن قرار دارند.

عمومی

برآوردهای دانشمندان حکایت از آن دارد که تا سال 2100 میالدی، دیگر خبری از یخ  های قطبی بر روی کره زمین نخواهدبود.

مترجم: سیدحسین علوی لنگرودی
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آب دریاها و اقیانوس ها با سرعت نگران کننده ای 
است  پدیده ای  این  و  است  افزایش  حال  در 
به  است.  نداشته  سابقه  بشر  تاریخ  در طول  که 
عبارت دیگر، طی ۲۰۰۰ سال گذشته، سطح آب 
ناچیزی  افزایش  جهان  اقیانوس های  و  دریاها 
سطح  که  بود  نوزدهم  قرن  اواخر  از  اما  داشته، 
این آب ها بمانند دمای کره زمین، رو به افزایش 
نهاد و اکنون پیش بینی می شود که در دهه های 
آینده، روند سریعتر و خطرناکتری به خود بگیرد. 
برآوردهای دانشمندان حکایت از آن دارد که تا 
سال ۲۱۰۰ دیگر خبری از یخ های قطبی بر روی 
کره زمین نخواهدبود و سطح آب های دنیا پس از 
آب شدن یخ های قطبی، تا ۱8۰ سانتیمتر افزایش 
بسیاری  به زیرآب رفتن  یعنی  این،  و  خواهدیافت 
بی- و  دنیا  سرتاسر  در  ساحلی  شهرهای  از 
خانمان شدن میلیون ها نفر در سراسر نقاط جهان.

به  نیز  این حوزه  به  ارقام مربوط  و  آمار  سایر 
همین اندازه نگران کننده و هشداردهنده هستند: 
در حال حاضر، میزان تراکم دی اکسیدکربن در 
جو زمین، به حدی افزایش یافته که در سه میلیون 
سال گذشته بی سابقه است. عالوه بر این، از سال 
۱۹۹۲ تا کنون، در هر سال، ۵۰ مایل مکعب از 
از میان رفته  و  یخ های قطب جنوب و گرینلند 

این، یعنی افزایش شدید سطح آب اقیانوس های 
جهان در قرن آینده تا حد دو متر و به زیرآب رفتن 
و حتی  از شهرهای ساحلی  توجهی  قابل  تعداد 
کشورهای جزیره ای همچون مالدیو از یک سو، 
و وقوع توفان های سهمگین و فاجعه بار از سوی 

دیگر.
پیش بینی کارشناسان آب و هوا و توفان شناس ها 
حکایت از این دارد که تا سال ۲۰۷۰ میالدی، جهان 
با حداقل ۱۰۰ مورد توفان مرگبار شبیه به توفان 
»سندی« روبرو خواهدشد و عالوه بر این، بیش از 
۱۵۰ میلیون نفر از ساکنان شهرهای ساحلی بزرگ 
جهان، مجبور به ترک محل زندگی شان خواهندشد 

و این مسأله هزینه ای معادل ۳۵ تریلیون دالر یا به 
عبارتی، ۹ درصد تولید ناخالص داخلی جهان را به 

دنبال خواهدداشت.

چه باید کرد؟
افزایش سطح آب اقیانوس ها و دریاها از یک 
دیگر،  سوی  از  مخرب  توفان های  وقوع  و  سو، 
باعث شده اند که مسووالن بسیاری از شهرهای 
لندن، شانگهای،  از جمله  بزرگ ساحلی جهان، 
سن پترزبورگ و روتردام در دهه های اخیر اقدام به 
ساخت سیل بند و ایجاد موانعی بر سر راه هجوم 
آب های خروشان به سواحل این شهرها نمایند. 
بدیهی است که ساختن سیل بندها و ایجاد موانع 
هزینه های  داشتن  بر  عالوه  مشابه،  مصنوعی 
سنگین، از نظر کارآمدی و قابلیت جلوگیری از 
تخریب ناشی از امواج توفانی نیز محل تردید و 
برای  راه حل  بهترین  نمی تواند  و  قراردارد  ابهام 
مقابله با چالش های پیش روی ما باشد. ناکارآمدی 
موانع مصنوعی از نوع سیل بندها در زمینه مقابله 
در قسمت های  قاره ای  و  توفان های موسمی  با 
اثبات رسیده  و جدیدترین مورد  به  مختلف دنیا 
آن هم وقوع توفان های قاره ای در فیلیپین است 
که بیش از ۶۲۵ هزار نفر را در مانیل بی خانمان 

و  هوا  و  آب  کارشناسان  پیش بینی 

توفان شناس ها حکایت از آن دارد که 

تا سال 2070 میالدی، جهان با حداقل 

100 مورد توفان مرگبار شبیه به توفان 

»سندی« روبرو خواهدشد و عالوه بر 

این، بیش از 150 میلیون نفر از ساکنان 

شهرهای ساحلی بزرگ جهان، مجبور 

به ترک محل زندگی شان خواهندشد. 
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کرد، آنهم در حالی که خانه هایشان محصور در 
سیل بندها و سایر موانع مصنوعی بود.

و  ساخت  از  اجتناب  ما،  فراروی  دیگر  گزینه 
به  گرایش  و  پست  مناطق  در  جدید  سازهای 
ارتفاع باالتر و  سمت ایجاد شهرهای جدید در 
توفان های  و  آب  افزایش سطح  از خطر  به دور 
کارشناسان،  عقیده  به  اما  است.  ساحلی 
برای  مکانیابی  دنیا،  نقاط  اغلب  در  متأسفانه 
تهدیدها  به  توجه  بدون  ایجاد شهرهای جدید، 
و  می گیرد  و  صورت گرفته  آینده  چالش های  و 
نیز  قدیمی  شهرهای  ساختار  تجدید  مورد  در 
صرفًا به تخریب ساختمان های قدیمی و احداث 
قدیمی  سایت های  در  جدید  ساختمان های 
بسنده می شود، بدون اینکه به این نکته کلیدی 
پیش  سال  صدها  که  شهرهایی  که  توجه شود 
در جوار دریاها ساخته شده اند، به خاطر افزایش 
و  اقیانوس ها  و  دریاها  آب  سطح  نگران کننده 
قرارداشتن در معرض توفان های ساحلی و قاره-

ای، دیگر گزینه های مناسبی برای گسترش و 
توفان های  وقوع  در صورت  و  نیستند  نوسازی 
شهرهای  این  از  عمده ای  بخش های  آینده، 
کهن به زیر آب خواهندرفت و نابود خواهندشد 
موانع  سایر  و  سیل بندها  از  هم  چندانی  کار  و 

سنتی برنخواهدآمد.

کشور پیشگام در راه مقابله با خطر
در  کشورهای  از  یکی  عنوان  به  هلند،  اما 
معرض خطر غرق شدن و به زیرآب رفتن تا سال 
۲۱۰۰ میالدی، دست به اقدامات جدی و جالبی 
از  که  هلندی  مقامات  زده است.  زمینه  این  در 
اقدامات جهانی برای توقف یا کاهش چشمگیر 
آالینده های کربن به عنوان عامل اصلی آب شدن 
یخ های قطبی ناامیدشده اند، اکنون به این نتیجه 
رسیده اند که افزایش تا پنج متری سطح آب دریاها 
حتمی  امری  آینده،  دهه های  در  اقیانوس ها  و 
است و در نتیجه، به جای اتکا به روش های سنتی 
مانند ساخت سیل بندها و اقداماتی از این دست، 
کوشیده اند تا ارتفاع شهرهای ساحلی در معرض 
خطر خود را تا شش متر افزایش دهند. هلندی ها 
برای انجام این کار، اقدام به ساخت شهرکت هایی 
روی  بر  معلق ماندن  قابلیت  دارای  نموده اندکه 
طراحی  گونه ای  به  شهرک ها  این  هستند.  آب 
شده اند که به رغم قرارداشتن بر روی آب، دارای 
کمترین تکان بوده و در برابر قوی ترین توفان ها 
باالآمدن سطح  در صورت  و  مقاومند  موج ها  و 
آب دریاها، همراه با آن باالتر می آیند و پس از 

فروکش کردن توفان یا پایین رفتن سطح آب، به 
سر جای قبلی شان بازمی گردند. نخستین نمونه 
این شهرک های مدرن و مستحکم نیز در شرق 
اکنون حدود ۳۰۰۰  آمستردام ساخته شده و هم 

نفر در آن سکونت دارند.
با اینهمه، چالش ناشی از گرمایش کره زمین 
و آب شدن یخ های قطبی و به تبع آن، افزایش 
می تواند  اقیانوس ها،  و  دریاها  آب  سطح  شدید 
بزرگ  شهرهای  از  بسیاری  آینده  دهه های  در 
چون فلوریدا، لندن، میامی و حتی کشوری چون 
بنگالدش را به جایی شبیه به شهر ونیز تبدیل 

کند و حتی آنها را از صحنه روزگار محو نماید.

مقامات هلندی به این نتیجه رسیده اند 

آب  سطح  پنج متری  تا  افزایش  که 

دریاها و اقیانوس ها در دهه های آینده، 

امری حتمی است و در نتیجه، به جای 

مانند  مقابله  سنتی  روش های  به  اتکا 

این  از  اقداماتی  و  سیل بندها  ساخت 

دست، کوشیده اند تا ارتفاع شهرهای 

تا  را  خود  خطر  معرض  در  ساحلی 

شش متر افزایش دهند. 

نمایی از ماله، پایتخت مالدیو که به  شدت در معرض توفان  های سهمگین قراردارد.
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چشماندازاقتصادیجهاندرسال2017
پیش بینی رشد 5/2 درصدی برای اقتصاد ایران

»چشم انداز  عنوان  با  جهانی  بانک  گزارش  در 
اقتصادی جهان- ۲۰۱۷«، بارها به نام ایران به عنوان 
یکی از مهمترین اقتصادهای منطقه خاورمیانه و شمال 
افریقا اشاره شده است. بر اساس این گزارش، ایران در 
سال ۲۰۱۷ با نرخ رشد اقتصادی ۵/۲ درصدی، دومین 
نرخ رشد اقتصادی در این منطقه را تجربه خواهدکرد. 
نرخ رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۱8 معادل 
۴/۷8 درصد و در سال ۲۰۱۹ نیز معادل ۴/۵۰ درصد 

پیش بینی شده است.
درصدی   ۲/۷ رشد  نیز  جهان  اقتصاد  ضمناً 
خواهدداشت و با اندکی افزایش، در سال های ۲۰۱8 
و ۲۰۱۹ معادل ۲/۹ درصد رشد خواهدکرد. کشورهای 
توسعه یافته نیز که در سال ۲۰۱۶ معادل ۱/۶ درصد 
درصد   ۰/۲ معادل  سال ۲۰۱۷  در  داشته اند،  رشد 

افزایش را شاهد خواهند بود. 

جذب  ایران،  اقتصادی  رشد  کلید 
سرمایه گذار خارجی  است

بررسی گزارش کامل بانک جهانی نشان می دهد 
وفق  بر  جهان  اقتصاد  اوضاع  سال ۲۰۱۶،  در  که 
مراد کشورهای واردکننده بوده و صادرکننده ها سهم 
چندانی از اقتصاد نبرده اند. کاهش قیمت مواد غذایی 
و تجارت ضعیف جهانی در این سال، برای کشورهای 
صادرکننده کاال، چالش هایی را ایجاد کرده  و در نتیجه، 
کشورهای مزبور در سال ۲۰۱۶ رشد کمتری نسبت 
به کشورهای واردکننده داشته اند. منطقه خاورمیانه 
نیز چنین وضعیتی داشته است. بانک جهانی در این 
باره نوشته است: کاهش قیمت نفت بین سال های 
۲۰۱۴ و ۲۰۱۶، به وخامت اوضاع مالی در کشورهای 
صادرکننده نفت منجر شده است، البته در میان آنها، 
ایران یک استثناست و از نوسانات قیمت نفت تأثیر 

کمتری پذیرفته، چرا که درآمد نفتی این کشور به 
خاطر تحریم های سخت بین المللی طی سال های 

اخیر کاهش یافته  بود.
بانک جهانی سپس با تأکید بر این مسأله ادامه 
می دهد: در میان صادرکنندگان نفت، سرعت بهبود 
اقتصادی پایین تر از چیزی است که قباًل تصور می شد، 
به خصوص در عربستان و عراق. رشد اقتصادی در 
عربستان سعودی برای سال ۲۰۱۷ معادل ۱/۶ درصد 
پیش بینی  درصد  معادل ۲/۵  سال ۲۰۱8  برای  و 

و  انقباضی  پولی  سیاست  های 

پایین  بودن جهانی قیمت مواد غذایی 

کاهش  باعث  اخیر،  سال  های  طی 

تورم در ایران شده   است.
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می شود، اما ایران وضعیت دیگری دارد. به عبارت 
دیگر، رشد اقتصادی این کشور وابستگی زیادی به 
موفقیت در مذاکرات برای جذب سرمایه گذاری خارجی 
دارد، اگرچه دولت این کشور هم برای افزایش تولید 

نفت عزم خود را جزم کرده است.

نرخ تورم استثنایی در ایران
ایران در بررسی شاخص تورم نیز یک استثنا بشمار 
می رود. گزارش مزبور افزوده است: پایین بودن قیمت 
جهانی نفت و ارزهای تک نرخی نسبت به دالر امریکا، 
قیمت واردات را پایین نگهداشته و به همین دلیل، تورم 
در کشورهای واردکننده پایین و حتی منفی بوده است. با 
این حال، وضعیت تورم در کشورهای صادرکننده نفت 
پیچیده است. در گزارش چشم انداز اقتصادی ۲۰۱۷ 
آمده است: در جمهوری اسالمی ایران، سیاست های 
پولی انقباضی و پایین بودن جهانی قیمت مواد غذایی 
طی سال های اخیر، باعث کاهش تورم شده است. این 
در شرایطی است که طی دهه گذشته، تورم این کشور 

در باالترین سطح خود قرارداشت و این کشور در سال 
۲۰۱۱ باالترین سطح تورم خود را با ۴۵ درصد تجربه 

کرد.

مانع  دو  دونرخی،  ارز  و  بانکی  معوقات 
ثبات اقتصادی ایران

بر اساس روایت بانک جهانی، کشورهای خاورمیانه 
و شمال افریقا در سال میالدی جدید، با دو چالش 
اساسی مواجهند: ثبات اقتصاد کالن، تنوع سازی 
و  پویاتر  خصوصی  بخش  ایجاد  برای  اقتصادی 
بهره مندی از ترکیب جمعیتی از طریق اصالح بازار 
کار. این سازمان بین المللی همچنین تک نرخی نبودن 
ارز و مسأله معوقات بانکی را چالش اساسی ثبات 
اقتصادی ایران می داند و در باره آن می نویسد: بانک 
مرکزی ایران باید ارز را تک نرخی کند. همچنین باید 
با تشدید نظارت بانکی و با اعمال مقررات شدیدتر، 
با چالش وام های بدون بازگشت مقابله کند و سرمایه 
پایین بانک ها را افزایش دهد. طبق این گزارش، ادامه 
تالش ها برای وضع مقررات ضدپولشویی نیز موجب 
ادغام دوباره بانک های ایرانی در نظام مالی جهانی 

خواهد شد.
گزارش چشم انداز اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۷، 
برای تحلیل اقتصاد خاورمیانه تأکید زیادی بر روی 
جمعیت جوان این منطقه دارد: مقامات داخلی باید در 

جهان  اقتصادی  چشم  انداز  گزارش 

اقتصاد  تحلیل  برای  در سال 2017، 

روی  بر  زیادی  تأکید  خاورمیانه 

جمعیت جوان این منطقه دارد.

سراسر منطقه سیاست هایی را برای بکارگیری مزایای 
ترکیب جمعیتی تنظیم کنند. خاورمیانه نه تنها در میان 
تمام مناطق در حال توسعه، بیشترین جمعیت در سن 
کار را دارد، بلکه سهم آن تا سال ۲۰۳۵ افزایش نیز 
خواهدیافت. بنابراین، اگر از این جمعیت به خوبی 
استفاده شود، مزایای زیادی مانند رشد اقتصادی باالتر 

و فقر پایین تر را به دنبال خواهد داشت.
بانک جهانی در کل به کشورهای آسیایی برای 
رشد اقتصادی جهان امید بسته و گزارش داده است 
که چین و هند تا سال ۲۰۱۹ موتور رشد اقتصادی 
از کاهش میزان  این گزارش  البته  جهان هستند، 
سرمایه گذاری در اقتصادهای درحال توسعه و بازارهای 

نوظهور نیز حکایت می کند.
در برآورد نهایی، سوی نگاه این نهاد بین المللی به 
اقتصاد جهان به سمتی مثبت تمایل دارد و جیم کیم 
یونگ، رییس بانک جهانی نیز در این باره می گوید: 
بعد از سال ها ناامیدی از رشد اقتصاد جهانی، حاال 
حاال  داریم.  جهان  اقتصاد  از  قوی  ما چشم اندازی 
زمان استفاده از این فضا و افزایش سرمایه گذاری در 
بخش های زیرساختی و مربوط به مردم است. این کار 
برای شتاب دادن به رشد اقتصادی پایدار و فراگیر برای 

پایان دادن به فقر شدید حیاتی است.

مأخذ: روزنامه ایران- سال ۲۲- شماره ۶۴۰۴



| توسعه تاسیسات و تجهیزات | شماره 49 | زمستان 1395عمومی52

ارزشدرستکاریواعتماد
بخش هایی  از کتاب خرد جمع، یا خرد نخبگان؟

نوشته جیمز ساروویکی

قسمت سوم

راستی یگانه سکه ای است که در همه جا قیمت دارد. 
ضرب المثل چینی

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. در بخش دوم نیز به نقش نظام قضایی کارآمد در ایجاد 
اعتماد پرداختیم و در این زمینه یادآور شدیم که قانون خوب در یک نظام حقوقی کارآمد، باید به گونه ای باشد که جنبه بازدارندگی داشته باشد و اجازه ندهد که قراردادهای 

بسته شده بین فعاالن اقتصادی، سر از محاکم قضایی درآورند.
اینک توجه شما را به ادامه این بحث، به ویژه از لحاظ اهمیت همکاری و استفاده از خرد جمعی در فعالیت های علمی و تحقیقاتی و دستاوردهای جامعه جهانی در این 

زمینه می پردازیم.

به کوشش مهندس محمدمهدی تابع قانون
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خرد جمعی در خدمت علم و تکنولوژی- 
چگونگی کشف ویروس سارس

بهداشت  وزارت   ،۲۰۰۳ سال  فوریه  اوایل  در 
جمهوری خلق چین به سازمان جهانی بهداشت 
گزارش داد که از نوامبر سال ۲۰۰۲ تعداد ۳۰۵ نفر 
در استان گوانگ دانگ به یک نوع بیماری تنفسی 
دچار شده اند که عالیمی شبیه آنفلوانزا دارد، ولی 
آزمایش ها نشان می دهند که این بیماری آنفلوانزا 
نیست. ظرف دو هفته نمونه های بیماری مذکور 
موقع  آن  در  دیده شدند.  نیز  چین  دیگر  نقاط  در 
چنین استنباط می شد که جهان با بیماری جدیدی 
مواجه شده که قباًل اثری از آن نبوده است. نام این 
بیماری، سارس )SARS( بود که با سرعت زیاد 
به نقاط دیگر دنیا سرایت نمود و سازمان جهانی 
بهداشت هم اعالم وضعیت خطرناک کرد. مصیبت 
بزرگ این بود که بیماری مزبور واگیردار بود و چون 
هیچگونه وسیله و یا دارویي هم برای مبارزه با آن 
وجود نداشت، لذا کار پزشکان به شدت با مشکل 

روبرو بود.
سازمان جهانی بهداشت در ۱۵ و ۱۶ ماه مارس 
همان سال از ده کشور جهان شامل فرانسه، آلمان، 
هلند، ژاپن، آمریکا، هنگ کنگ، سنگاپور، کانادا، 
اقدامی  در  که  درخواست کرد  چین  و  انگلستان 
ویروس  و  سارس  ریشه  مشترک،  و  هماهنگ 
آن را شناسایی کنند. این موضوع بالفاصله مورد 
ایجاد  با  و  قرارگرفت  مزبور  کشورهای  موافقت 
ارتباط دایمی بین آزمایشگاه هایی که بر  خطوط 
روی بیماري سارس کار می کردند، تماس روزانه 
بین پزشکان و دانشمندان از طریق تله کنفرانس 
برقرارگردید. البراتوارها به طور دایم یافته های خود 
را با یکدیگر در میان مي نهادند و با وجود اختالف 
ساعت بین کشورها، کار حتی برای لحظه ای نیز 
متوقف نمی شد. تا اینکه در ۲۱ مارس دانشمندان 
بیمارستان هنگ کنگ به ویروسی دست یافتند که 
حدس می ز دند عامل ایجاد بیماری باشد. در همان 
روز »مرکز کنترل بیماری« در آمریکا نیز توانست 
ویروسی را که تصور می شد عامل سارس  باشد، از 
دیگر ویروس ها جدا کند. ویروس مذکور از نوعی 
بود که معمواًل حیوانات را به شدت بیمار می کند، اما 

تأثیر چندانی بر روی انسان ندارد. سپس ظرف چند 
هفته بعد، ویروس مزبور در کشورهای دیگر نیز 
شناسایی شد و یک  ماه پس از دعوت به همکاری 
توسط سازمان جهانی بهداشت، شناخته شدن عامل 

سارس رسماً اعالم شد.
بشمار  بزرگی  پیروزی  سارس،  ویروس  کشف 
می رفت و سوالی که اکنون در این رابطه به ذهن ها 
خطور می کند، این است که چه کسی یا کدام کشور 
نقش اصلی را در این میان بازی کرده است؟ گرچه 
نام نخستین کسی که این ویروس را شناسایی کرد، 
معلوم است، ولی به هیچوجه نمی توان گفت که 
وی کاشف ویروس بوده است، زیرا واقعیت آن است 
که شناسایی عامل بیماری سارس، نتیجه دو هفته 
کار پیگیر و شبانه روزي تمام آزمایشگاه ها در چهار 
گوشه دنیا بود. به عبارت دیگر، اگر ویروس های 
رده  از  و  قباًل شناسایی  بیماری  این  در  غیرمؤثر 
عامل  به  دستیابی  نمی شدند،  خارج  احتماالت 
اصلی بیماری ممکن نبود و شناسایی و خارج کردن 
ویروس های غیردخیل هم توسط یک فرد انجام 
نگرفت، بلکه حاصل کار گروهی تمام دانشمندانی 
بود که در آزمایشگاه های مختلف مشغول تحقیق 
در این باره بودند. اگر قرار بر این می بود که تنها 
یک فرد بر روی این پروژه کارکند، الزم می شد که 
برای خارج کردن ده ها ویروس از دایره احتماالت، 
یک به یک آنها را مورد تجزیه و ارزیابی قراردهد و 
بدین ترتیب، ممکن بود که قضیه سال ها به طول 

انجامد.
ویروس  کشف  جریان  در  توجه  قابل  مطلب 
سارس این است که هیچکس مدیریت و هدایت 
پروژه را برعهده نداشت. درست است که پیشنهاد 
داده شد،  بهداشت  جهانی  سازمان  توسط  اولیه 
کشور،   ۱۰ بین  هماهنگی  ایجاد  و  رهبری  اما 
توسط هیچ فرد یا سازمانی صورت نگرفت، بلکه 
تبادل  می کردند،  صحبت  یکدیگر  با  البراتوارها 
به بهترین وجهی مفهوم  اطالعات می نمودند و 

همکاری را نشان می دادند، حتی به نوعی تقسیم 
کار نیز صورت گرفت، بدون آنکه مدیریتی از باال 
به پایین وجود داشته باشد. نتیجه امر هم به لحاظ 
باید  اطمینان  با  بود.  و دقت حیرت انگیز  سرعت 
گفت که هیچ سازمانی که مدیریت از باال به پایین 
را اعمال کند، قادر نبود در آن زمان کوتاه چنان 

موفقیتی را کسب نماید.
این نوع همکاری در دنیای علم امروز چندان 
همین  به  بسیاری  طرح های  و  نیست  بی سابقه 
جهانی  جنگ  از  پیش  تا  شده اند.  تکمیل  شکل 
اول، دانشمندان علوم، اغلب به طور منفرد و جدا 
اکتشاف  و  اختراع  به مطالعه و تحقیق و سپس 
می پرداختند، اما وضعیت در آستانه جنگ جهانی 
تحقیقات  دیگر  امروز  کرده بود.  کیفی  تغییر  دوم 
نفر  بیست  یا  ده  رساله های علمی که  نوشتن  و 
مشترکاً در نگارش آن شرکت داشته اند، کم شمار 
نیستند. کشف یکی از ذرات ریز اتمی )تاپ کوارک( 
در فیزیک کوانتیک در سال ۱۹۹۴ که کشف آن به 
پای ۴۵۰  فیزیکدان نوشته شد، یکی از نمونه های 

درخشان همکاری دانشمندان علوم تجربی است.
علوم  پژوهشگران  همکاری  یعنی  قضیه،  این 
تجربی، در تضاد آشکاری با روش کار پژوهشگران 
علوم  قلمرو  در  می گیرد.  قرار  انسانی  علوم  در 
انسانی، هنوز هم روال رایج برای تهیۀ یک رساله، 
بهره جستن از یک نویسنده و محقق است. چرا 
به همکاری  این چنین  دانشمندان علوم تجربی 
این  آن  از دالیل  با یکدیگر تن می دهند؟ یکی 
است که در قلمرو علوم تجربی، آنچنان تخصص 
در زیرزمینه های  علوم شدت گرفته که دانستن 

جامعه شناسان عقیده دارند که برای حل 

مسایل علمی این روزگار، همکاری یک 

اصل ضروری و غیرقابل مناقشه است.

علوم  دانشمندان  که  دیگری  عامل 

تجربی را وادار به همکاری با یکدیگر 

می کند، این است که امروزه بسیاری از 

مسایل در فصل مشترک علوم مختلف، 

شیمی  و  فیزیک  ریاضی،  جمله  از 

آن ها  حل  نتیجه،  در  و  می گیرند  قرار 

محتاج تخصص هایی کامالً متفاوت در 

پهنه های مختلف علم است.
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از  همه چیز توسط یک تن غیرممکن شده است. 
سوی دیگر، کار با ماشین هاي بسیار پیچیده در 
زمینه های پژوهشی، از تخصص یک فرد به مراتب 
فراتررفته و یک فرد حتی با استفاده از ده ها کتاب، 
نمی تواند آن همه تخصص را در مغز خود جای دهد.

عامل دیگری که دانشمندان علوم تجربی را وادار 
به همکاری با یکدیگر می کند، این است که امروزه 
بسیاری از مسایل در فصل مشترک علوم مختلف، 
از جمله ریاضی، فیزیک و شیمی قرار می گیرند و 
در نتیجه، حل آن ها محتاج تخصص هایی کاماًل 

متفاوت در پهنه های مختلف علم است.
خاصیت مهم دیگر این نوع همکاری ها آن است 
که اصل گوناگونی و تنوع آرا به طور خود به خود در 
آنها رعایت می شود. به عنوان نمونه، در مورد کشف 
ویروس سارس، در ابتدای امر هر البراتواری یک 
نوع ویروس را مسوول بروز این بیماری می دانست، 
اما در نهایت با کنار هم نهادن همۀ احتماالت و 

حذف یک یک آن ها، ویروس اصلی کشف شد.

آیا عصر لئوناردو داوینچی ها به سرآمده؟
آنچه ادامۀ همکاری در این زمینه ها را منطقی 
جلوه می دهد، این است که دانشمندان باید متقاعد 
شوند که اقداماتشان قرین موفقیت است، در غیر 
ادامۀ همکاری  برای  را  انگیزۀ خود  این صورت، 
از دست می دهند. به همین علت، جامعه شناسان 
عقیده دارند که برای حل مسایل علمی این روزگار، 
مناقشه  همکاری یک اصل ضروری و غیرقابل 
است. به عبارت دیگر، روزگار لئوناردو داوینچی ها 
به سرآمده است. البته باید توجه کرد که به سرآمدن 
عصر داوینچی ها، به این معنی نیست که دیگر 
کسانی که از خالقیت های فردی باالیی برخوردارند، 
در میان گروه های کاری یافت نمی شوند. ازقضا 

مطالعات نشان می دهند که مشهورترین دانشمندان 
علوم تجربی، به بهترین وجهی تن به همکاری و 
کار گروهی می دهند. مطالعات بر روی احوال ۴۱ 
تن از برندگان جایزه نوبل در زمینۀ علوم نشان 
داده است که آنان به مراتب از دانشمندان نه چندان 
مشهور بیشتر به کار گروهی رغبت نشان می دهند، 
در حالی که منطقاً باید عکس این موضوع صادق 
باشد، زیرا دانشمندی که از شهرت و اعتبار باالیی 
برخوردار است، علي القاعده نباید نیاز به همکاری با 

دیگران را در خود احساس کند. 
ویروس سارس  مورد کشف  در  که  اما چیزی 
تازگی داشت، همکاری بین دانشمندانی بود که به 
لحاظ فیزیکی در یک محل نبودند. پیش از این 
واقعه، دانشمندان رغبت بسیار کمی برای کار با 
اما  از فواصل دور نشان می دادند،  همکاران خود 
موضوع سارس نقطه عطفی بود که در این زمینه 

انقالبی را برپا کرد.

جهان در پیش روی دانشمندان
تکنولوژیکی،  تحوالت  که  است  این  واقعیت 
همکاری جهانی را برای دانشمندان میسر کرده اند. 
دیگر کار در محدودۀ جغرافیایی، اعم از محل کار، 
دانشگاه و شهر نباید مانعی برای پیشرفت علوم 
تلقی شود. قلمرو جهان در پیش روی دانشمندان از 
کشورها و ملیت های مختلف به سرعت باز می شود 
از کران تا کران  و امکان همکاری های گروهی 

میسر می گردد.
یکی از خصیصه های برجسته علم امروز این است 
که دانشمندان علوم تجربی، به مجرد کشف یک 
موضوع یا تدوین یک نظریه، آن را همچون یک 
راز در دل خود دفن نمی کنند، بلکه آن را در معرض 
قضاوت همکاران خود قرار می دهند و بدین ترتیب، 

دانشمندان دیگر هم می توانند دست به تجربیات 
تازه ای بزنند و یا نظریه های جدیدی را عنوان کنند. 
در حال حاضر، دنیای دانش های تجربی در حال 
هم افزایی است و به سرعت سپهرهای جدیدی را 
تسخیر می کند و گسترش می یابد. امروزه اعتقاد و 
اتکای دانشمندان به یکدیگر، به مراتب بیش از 

گذشته است. 
از  انباشتگی،  طبیعت  از  امروز صرف نظر  علم 
نیز برخوردار است. به عبارت  خاصیت اشتراکی 
از  که  داده هایی  بر  تنها  نه  دانشمند  دیگر، یک 
بر  بلکه  است،  متکی  رسیده  وی  به  پیشینیان 
دانش اندیشمندان همکار خود نیز اتکا دارد. آنان 
به نظریات دیگران حتی در رد نظریه های خود 
نیازمندند تا خود را تصحیح کنند و بیش از آن 
در تاریکی باقی نمانند. در کنار آن چه گفته شد، 
دانشمندان دوست دارند که شناخته شوند، در میان 
و  کسب کنند  را  برتری  موقعیت  خود  همکاران 
از احترام بیشتري برخوردارشوند. در وادی علوم 
دانشمندان  وقفه  بدون  کار  انگیزه  پول  تجربی، 
محرک  موتور  اعتبار  و  شهرت  بلکه  نیست، 
دنیای  در  که  همانگونه  واقع،  در  است.  آنان 
پول و اقتصاد و زندگی روزمره ما، نفع شخصی 
نقش نیروی محرکه را بازی می کند، در دنیای 
دانشمندان نیز وضع به همین گونه است، با این 
جنبه  صرفاً  شخصی  نفع  آنان  برای  که  تفاوت 
مادی ندارد. از آن گذشته، نتایج رفتار آنان تنها به 
ارضای خود آنان منجر نمی شود، بلکه جامعه را 
نیز مستفیض می کند. آنان در راستای جستجوی 
شهرت حرکت می کنند، ولی در عین حال، جامعه 
آن  کلیت  در  را  بشری  جامعه  سپس  و  علمی 

هوشمندتر می سازند.
ادامه دارد    

کشف یکی از ذرات ریز اتمی )تاپ  کوارک( در فیزیک کوانتیک در سال ۱۹۹۴ که کشف آن به پای ۴۵۰  فیزیکدان نوشته  شد، یکی از نمونه  های درخشان همکاری دانشمندان علوم تجربی است.
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شکافنخبگانوشکنندگیدولتها
خالصه یادداشتی از عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی در روزنامه ایران- 15 دی 1395

این روزها نحوه برخورد مخالفان تندروی دولت با آن، 
تعجب همگان را برانگیخته است. هیچ عقل سلیمی 
نمی پذیرد که این حد از دشمنی کور و چشم بسته با 
دولت انجام شود... این تقابل غیرمفید و زیانبار حتی به 

سطح مدیران قوا نیز سرایت کرده است...
اخیراً گزارش ساالنه شاخص شکنندگی دولت ها 
از سوی بنیاد »برای صلح« برای سال ۲۰۱۶ منتشر 
بهترین  فنالند  گزارش،  این  براساس  شده است. 
تا ۱۲۰  نمره شکنندگی  از صفر  دارد که  را  نمره 
نمره که بدترین حالت است، نمره ۱8/8 را آورده 
که پایدارترین دولت و حکومت را در بلندمدت دارد. 
کشورهای بعدی هرکدام با فاصله ۱۰ امتیاز منفی 
نیز  کشور  بدترین  و  شده اند  طبقه بندی  اختالف 
سومالی با نمره شکنندگی ۱۱۴ است. کشورهایی 
هم که از نمره ۹۰ بیشتر دارند، در موقعیت باالی 

خطر از حیث شکنندگی تلقی می شوند.
به  دیگر  شاخص  مجموع ۱۲  از  شاخص  این 
دست آمده که آنها نیز هرکدام به تناسب از چند 
شاخص جزیی تر به دست آمده اند. هرکدام از این 
۱۲ شاخص، میان صفر و ۱۰ متغیر هستند. برخی از 
این شاخص ها عبارتند از: مشروعیت دولت، کیفیت 

خدمات عمومی، چنددستگی نخبگان، تنش های 
گروهی، فرار مغزها، فقر و رکود اقتصادی، فشارهای 
جمعیتی و... نمره ایران 8۶/۹  است که در رتبه ۴۷ از 
کل ۱۷8 کشور قرار دارد، یعنی دولت ها در ۴۶ کشور 
دیگر وضع شکننده تری از دولت ایران دارند. در مورد 

جزییات نمره ایران، چند نکته بسیار مهم است:
اول اینکه نمره ایران نسبت به ۱۰ سال پیش 
بدتر شده و به اندازه ۴/۱ نمره شکنندگی آن افزایش 
یافته است. بدترین نمره ایران در سال ۱۳8۹ است 
که ۹۲ است و از مرحله High warning که ۹۰ 
است، گذشته بود، ولی در سال های اخیر این شاخص 

بهبود یافته و از آن کاسته شده است.
نکته بسیار مهم دیگر بدترین شاخص از میان 
چنددستگی  شاخص  ایران،  شاخص های ۱۲گانه 
نخبگان سیاسی است که از حداکثر رقم ممکن، 
یعنی ۱۰، عدد ۹/۶ را برای ایران منظور کرده اند. این 
شاخص در ایران نه تنها بدترین امتیاز را دارد، بلکه 
در سال های گذشته و برخالف سایر شاخص ها بدتر 
هم شده است. در سال ۲۰۱۵ برابر ۹/۴ بوده، در پنج 
سال پیش، ۹/۳ بوده و در روند تغییرات ۱۰ ساله، 8/۹ 

بوده که به مرور افزایش یافته است.

شاید گمان کنید که اینها ارزیابی های سوگیرانه و 
خصمانه غربی هاست، ولی باور کنیم که هرچه باشد، 
مردم دنیا بر اساس این ارزیابی ها با سایر کشورها 

تعامل و رفتار می کنند.
واقعیت این است که وحدت نخبگانی در ایران در 
حداقل قابل تصور است... گویی که هیچ فصل الخطابی 
برای جمع کردن این شکاف وجود ندارد و فعال نیست.

متأسفانه دومین شاخصی که بدتر از سایر موارد 
است، مربوط به شاخص قانون است که نمره ۹/۵ 
دارد. فساد جزیی از این شاخص است. وقتی که این 
شاخص در وضعیت بحرانی باشد، به معنای آن است 
که فصل الخطابی برای رفع اختالفات میان نخبگان 
نیز نیست. جامعه ایران هیچگاه به اندازه امروز به 
تفاهم نخبگانش نیازمند نبوده، ولی هیچگاه به اندازه 

امروز شاهد تفرق آنان نیز نبوده  است.

امروز  اندازه  به  ایران هیچگاه   جامعه 

به تفاهم نخبگانش نیازمند نبوده، ولی 

هیچگاه به اندازه امروز شاهد تفرق آنان 

نیز نبوده است.
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مدیرانبزرگچگونهبحرانهارامدیریتمیکنند؟

تا زمانی که بهتر فکر نکنید، هیچ چیز بهتر نخواهد شد.

بحران های زیادی در سراسر جهان اتفاق می افتند 
و شیوه های مقابله با آنها هم به طور قابل مالحظه ای 
با یکدیگر متفاوتند. به همین علت، سواالت زیادی 
در این باب به ذهن متبادر می شوند: آیا یک شیوه 
بهتر  دیگر  شیوه های  از  می تواند  بحران  مدیریت 
باشد؟ خصوصیات عمومی این روش ها کدامند؟ چه 
شیوه هایی در چه محیط هایی بهتر جواب می دهند؟ 
و سواالتی از این دست. برای پیداکردن پاسخ این 
سواالت، باید به میدان عمل رفت و تجارب مدیران 
بحران را مورد مطالعه قرار داد. با درنظرگرفتن برخی 
از خصوصیات مشترک مدیران بحران، ده خصوصیت 

برای یک مدیر  توان ویژگی های الزم  را می  زیر 
بحران دانست:

1( واقع بینی: مدیران بزرگ، در واقعیت زندگی 
می کنند نه در خیال. آنان اتفاقات و اهمیت همه  چیز را 
به درستی و آن طور که واقعاً هست، تشخیص می دهند 
و به خاطر ناخوشایندبودن یک  چیز، از تبعات آنچه 
می بینند، دوری نمی کنند. آنان درمورد چیزهایی که به 

نفع جامعه است فکر می کنند، نه  چیزهایی که صرفاً به 
نفع خودشان است.

حال،  عین  در  و  استراتژی  به  توجه   )2
به جزییات: آنان قادرند همه  چیز را ببینند و دالیل 
و تاثیرات آنها را درک کنند. آنان می توانند تا عمق 
همه چیز پیش  بروند، بدون آن که در آن غرق شوند. آنها 
به سرعت فهم و دانش بسیار دقیق و با جزییاتی را از 
مسایل به دست می آورند و همین توانایی است که به آنها 
اجازه می دهد تا مسایل را به صورت کاماًل واقعی و دقیق 

ببینند و درک کنند.
که  زمانی  آنها  متعدد:  گزینه های  داشتن   )3

مدیران بزرگ، درمورد چیزهایی که به نفع 

جامعه است فکر می کنند، نه  چیزهایی که 

صرفاً به نفع خودشان است.
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مشکالت را شناسایی و فهم کردند، تمام روش های 
ممکن برای حل مسایل را درنظر می گیرند و دیگران 
اگر  را هم در حل مسایل شریک می کنند، حتی 
خودشان راه حل موجهی در ذهن داشته باشند. آنها 
این اعتمادبه نفس را دارند که بفهمند و بپذیرند که 

راه حل شان گاهی ممکن است بهترین روش نباشد.
به معنای داشتن  قاطعیت  4( داشتن قاطعیت: 

قدرت تصمیم گیری در کمترین زمان و پیداکردن 
راه حل های خوب است. مدیران خوب، می توانند از 
ترکیب داده های واقعی- تجربی که پیشتر در تجارب 
خود به دست آورده اند، به راه حل مناسبی دست یابند. 
آنان وقتی که تصمیم نهایی را گرفتند، می دانند که 
چگونه از آن تصمیم، برای اقناع دیگران استفاده کنند 

تا آن تصمیم به اجرا درآید.
5( حس همکاری: مدیران حرفه ای بحران، برای 

حل مشکالت، با افراد دیگر همکاری می کنند. آنها 
به صورت  مشکالت  حل  که  می دانند  به درستی 
درازمدت، نیازمند ورود و دخالت بسیاری از افراد و 
سازمان هاست. آنها این افراد را شناسایی و با آنها کار 

می کنند تا به راه حل مشترک و مناسبی دست یابند.
6( توجه به توصیه های افراد ناشناخته: مدیران 

ناموفق، تنها به افراد مهم و شناخته شده و کسانی که 
آنها را تأیید می کنند، گوش می دهند، اما مدیران موفق، 
به دنبال افرادی با نظرگاه های متفاوت در مورد مسایل 
هستند، فارغ از این که این افراد، شناخته شده باشند یا نه 

و با آنها موافقت داشته باشند یا نداشته باشند.
7( آرام، شجاع و مثبت اندیش: آنان در سخت ترین 

و بحرانی ترین شرایط نیز آرامش خود را حفظ می کنند و 

مواظبند که اضطراب و استرس، کارآیی شان را کاهش 
ندهد. آنها شجاعت گفتن واقعیات تلخ به مردم در زمان 
الزم را دارند و زمانی که امیدواری و مثبت اندیشی الزم 

باشد، مردم را امیدوار کنند.
8( خطرکردن در اوج خطر: مدیران بحران گاهی 

رودرروی مجموعه ای از شرایط دشوار قرار می گیرند 
که تا پیش از آن با آنها روبرو نشده اند. آنان همچنین 
با سوال هایی روبرو می شوند که هیچ پاسخی برای 
آنها ندارند. مدیران موفق در چنین مواقعی، نظریات 
مختلف و حتی متضاد را جمع آوری می کنند و به آنها 
احترام می گذارند، چون بسیار پیش می آید که نظریات 
ظاهراً نادرست، بیش از سایر نظریات صحیح می باشند 
و به نتایج مطلوب منجر می شوند. ضمناً هنگامی که 
یک راه حل را درست پنداشتند، آن را عملی می کنند، 
حتی اگر نیازمند خطرکردن باشد. البته خطرات را هم 
پیش بینی می کنند و برای مقابله با آنها آماده می شوند.

9( نسبی گرایی: مدیران بحران قویاً می خواهند که 

بهترین تصمیمات را بگیرند، اما به درستی می دانند که 
گرفتن بهترین تصمیمات، مستلزم داشتن همه اطالعات 
است و چون همیشه همه اطالعات در دسترس نیست، 
لذا باید به آنچه در دست است، اکتفا کرد. یک مدیر 
باهوش به درستی می داند که گاهی اوقات گرفتن یک 

تصمیم ناقص، بهتر از تصمیم نگرفتن  است. 
مدیران  اشتباهات:  به  اعتراف  برای  آماده   )10

شجاع هم که تمام خطرات را محاسبه و پیش بینی 
می کنند، ممکن است در بعضی مواقع دچار اشتباهاتی 
شوند. مدیریت بحران های گسترده و شدید، نیازمند 
تصمیم گیری های مداوم و پیوسته است. حجم زیاد 

تصمیمات در بحران های چندوجهی، غالباً باعث می شود 
که بعضی از آن تصمیمات، صددرصد صحیح نباشند. 
مدیران قدرتمند، همواره آماده پذیرش مسوولیت هستند 

و مسوولیت انتخاب هایشان را به عهده  می گیرند.
در پایان الزم به ذکر است که همه مدیرانی که 
در برابر بحران ها خوب عمل می کنند، لزوماً به یک 
بلکه  نیستند،  این ۱۰خصوصیت  واجد همه  اندازه 
بعضی از آنها در برخی از این خصوصیات قوی تر از 
سایر افراد می باشند، اما بررسی ها نشان داده است 
در  موفقیت آمیزی  عملکرد  که  مدیرانی  اکثر  که 
این  اغلب  دارای  داشته اند،  بحران های شدید  برابر 
خصوصیات بوده اند. بنابراین،۱۰ خصوصیت مزبور، 
می توانند به عنوان ابزار و سنگ محکی برای شما به 
کار روند، یعنی به جای آن که با استفاده از این معیارها، 
دیگران را ارزیابی کنید، سعی کنید با کمک آنها، 
سیستم مدیریت بحران خودتان را ارزیابی کرده و آن را 
بهبود بخشید. اگر درمورد واقعیت خود و مدیریت تان 
شک دارید، از دیگران کمک بگیرید، خصوصاً از 
افرادی که دیدگاه های متفاوتی با شما دارند. آنها 
قادرند واقعیات را به صورتی متفاوت از آنچه شما 
فهم می کنید، ببینند و درک کنند، فهم و درکی که 

گاهی واقعی تر از فهم شما از واقعیت است.

یک مدیر باهوش به درستی می داند که 

گاهی اوقات گرفتن یک تصمیم ناقص، 

بهتر از تصمیم نگرفتن است.
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قانونچک
بخش سوم  و پایانی

اشاره
     در بخش های قبلی این مقاله، پس از ذکر کلیاتی درباره ویژگی های چک و مقررات حاکم بر آن، به شرح انواع چک و مجازات های صدور چک بی محل 

پرداختیم. اینک به ادامه بحث درباره مفاد قانون چک و دیگر مقررات مربوطه می پردازیم. 

 قابلیت برگشت خوردن 
     در صورت مواجهه با یکی از موارد زیر، چک قابلیت 

برگشت خوردن دارد:
* نبودن وجه نقد در حساب، یا کافی نبودن آن.

* صدور دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک از 
طرف صاحب حساب.

قبیل عدم  از  نادرست،  به صورت  تنظیم چک   *
قلم  چک،  مندرجات  در  اختالف  امضا،  مطابقت 

خوردگی و...
* صدور چک از حساب مسدود.

نکته مهم آن است که توصیف کیفری و حقوقی 
چک برگشت خورده زمانی مطرح می شود که دارنده 
چک برگشتی، آگاهی نسبت به مدت زمان قابل قبول 

برای طرح شکایت را ندارد.
     به موجب ماده )۱۱( قانون صدور چک، مهلت 
دوره  دو  چک،  صادرکننده  علیه  کیفری  شکایت 
شش ماهه است. به عبارت دیگر، دارنده چک ابتدا 
می تواند تا حداکثر شش ماه پس از تاریخ صدور چک 
آن را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت دریافت کند. 
اگر در این مدت، دارنده چک آن را به بانک ارایه ندهد 
و مقدمات شکایت را فراهم نکند، این مهلت از بین 
می رود و دیگر قابل تعقیب کیفری نیست. دوره دوم از 
تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت است، بدین معنی که 
اگر دارنده چک در مهلت شش ماه پس از تاریخ صدور، 
چک را به بانک برد و آن را برگشت زد و گواهی عدم 
پرداخت نیز از طرف بانک صادرشد، از این تاریخ وی 

به موجب ماده )11( قانون صدور چک، 

مهلت شکایت کیفری علیه صادرکننده 

چک، دو دوره شش ماهه است.

شش ماه وقت رسیدگی کیفری در محاکم دادگستری 
مهلت های  در  دارنده چک  اگر  ولی  خواهدداشت، 
یادشده، اقدامی نکرد، دیگر امکان شکایت کیفری و 
محکوم کردن صادرکننده چک به مجازات هایی که 
در قانون ذکر شده  است، وجود ندارد و آنگاه می تواند 
از طریق طرح دعوای حقوقی و تقدیم دادخواست به 
دادگاه صالح، تنها به طلب مادی و خسارت های وارده 

دست یابد.

فاطمه صیادی- مشاور بانکی سندیکا
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     الزم به ذکر است که در موارد زیر صادرکننده چک 
قابل تعقیب کیفری نیست: 

الف- صدور چک سفیدامضا. همچنین اگر چکی 
بدون تاریخ داده شود، هرگونه اضافه کردن تاریخ از سوی 
شخصی غیر از صاحب حساب، جدا از جنبه حقوقی، 

قابل شکایت کیفری از طرف صاحب حساب است.
ب- هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به 

تحقق شرطی شده باشد. 
پ- چک تضمینی. 

ت- هرگاه ثابت شود که وصول وجه چک منوط 
به تحقق شرط یا بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی 

بوده   است. 
ث- هرگاه ثابت شود که چک بدون تاریخ بوده، یا 
تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن 

چک باشد. 

مفهوم حقوقي شدن چک
     بر خالف تصور عمومی، چکي که حقوقي مي شود، 
از اعتبار افتاده و بي ارزش است، در حالي که اینگونه 
نیست. در چک هاي حقوقي، صادرکننده فقط قابل 
تعقیب و مجازات کیفري نیست، اما مي توان تقاضاي 
توقیف اموال و دارایي صادرکننده را کرد و دادگاه نیز 
حکم به پرداخت مبلغ چک خواهدداد، مگر آن که با 
دفاعیات خوانده )صادرکننده( ثابت شود که یا به طور 
کلي طلبي وجود ندارد، یا آن که چک بابت ربا صادر 
شده است، یا به هر دلیل دیگر دارنده چک )خواهان( 

حقی ندارد.

مطالبه وجه چک از دادگاه
برخي گمان مي کنند که براي وصول وجه چک 
از طریق دادگاه، فقط باید شکایت کیفري کنند، در 
حالي که حتي اگر این شکایت به نتیجه برسد، دادگاه 
تنها حکم به مجازات حبس خواهدداد و درباره طلب 
دارنده اظهارنظر نمي کند. ضمناً هم درباره چک هاي 
کیفري و هم چک هاي حقوقي، دادگاه تنها در صورتي 
دارنده چک  در وجه  مبلغ چک  پرداخت  به  حکم 

خواهدکرد که دارنده به عنوان خواهان، فرم مخصوص 
دادخواست را تکمیل نموده و با پرداخت هزینه دادرسي 

و سایر تشریفات قانوني، اقدام کرده باشد.

مراجعه به مراجع ثبتی
راه دیگر برای رسیدن به حقوق دارنده چک، اقدام از 
طریق مراجعه به اجرای ثبت برای وصول وجه چک 
است. الزم به توضیح است که طبق ماده )۲( قانون 
صدور چک، »چک در حکم سند الزم االجراست« 
و بدین ترتیب، برای چک صدور اجراییه پیش بینی 
شده است. پس دارنده چک می تواند پس از مراجعه 
به بانک و اطالع از غیرقابل پرداخت بودن چک و 
با دریافت گواهینامه عدم پرداخت، عین چک را به 
انضمام گواهینامه مبنی بر مطابقت امضای چک با 
نمونه موجود آن در بانک که از سوی بانک صادر 
می شود، به اجرای ثبت اسناد محل مراجعه و تقاضای 
مبلغ  قباًل  باید  متقاضی  البته  کند.  اجراییه  صدور 
حق االجرا را در صندوق اجرای ثبت تودیع نموده و 
اموال متعلق به صادرکننده چک- به غیر از مستثنیات 
دین )مثاًل فرش یا یخچال( که از موارد ضروری برای 

زندگی است- را معرفی کند.

قضایی  مراجع  در  شکایت  راه،  آخرین 
)دادگاه(

تعقیب  موجب  که  شرایطی  از  دارنده چک  اگر 

کیفری می شود، استفاده نکرده باشد، این حق برای 
وی محفوظ است تا به منظور مطالبه مبلغ چک، اقدام 
به تنظیم و تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
انجام معامله یا اقامتگاه صادرکننده چک )خوانده( کند. 
در این صورت، دارنده چک باید با در دست داشتن 
دو نسخه فتوکپی مصدق چک و دو نسخه فتوکپی 
مصدق گواهی عدم پرداخت چک بالمحل و تکمیل و 
امضای دو نسخه برگ دادخواست و الصاق تمبر قانونی 

به آن، مراحل اولیه را تکمیل کند.

وظایف بانک ها در قبال صادرکنندگان چک 
بی محل

بانک ها مکلفند کلیه حساب هاي جاري اشخاص را 
که بیش از یک بار چک بي محل صادرکرده و تعقیب 
آنها منتهي به صدور کیفرخواست شده باشد، بسته و تا 
سه سال به نام آنها حساب جاري دیگري باز ننمایند. 
مسووالن شعب هر بانکي که به تکلیف فوق عمل 
ننمایند، حسب مورد، به یکي از مجازات هاي مقرر 
در ماده ۹ قانون رسیدگي به تخلفات اداري محکوم 
خواهند  شد. بانک مرکزي جمهوري اسالمي ایران 
هم مکلف است سوابق مربوط به اشخاصي را که 
مبادرت به صدور چک بالمحل نموده اند، به صورت 
مرتب و منظم ضبط و نگهداري نماید و فهرست 
اسامي این اشخاص را در اجراي مقررات این قانون 

در اختیار کلیه بانک هاي کشور قراردهد. 

بر خالف تصور عمومی، چکي که حقوقي 

بي ارزش  و  افتاده  اعتبار  از  مي شود، 

است، در حالي که اینگونه نیست.
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ساختارکسبوکاردرکشوربیماراست

»همایش چشم  انداز کسب و کار و کارآفرینی 
در افق ۱۴۰۴« با حضور مسووالن وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی و سایر وزارتخانه ها در کنار 
فعاالن بخش خصوصی در سالن اجالس سران 
برگزار شد. به گزارش خبرگزاری فارس، محمدرضا 
پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی، در »همایش چشم انداز کارآفرینی 
و کسب و کار در افق ۱۴۰۴« با بیان اینکه حمایت 
به  اشاره  با  است،  اقتصادی  رشد  الزمه  تولید  از 
اقدامات انجام  شده در کمیسیون اقتصادی مجلس 
برای حمایت از کسب و کار و کارآفرینی، اظهار 
این  در  کمیسیون  مهم  اقدامات  از  یکی  داشت: 
بانکداری است،  دوره، بررسی طرح اصالح نظام 
چرا که حوزه نظام بانکی با تحوالت بسیاری مواجه 

شده، اما هنوز نتوانسته در خدمت تولید باشد.
محمد عزیزی، عضو کمیسیون صنایع مجلس 
نیز با بیان اینکه متأسفانه با وجود تمام تأکیدات بر 
پیشرفت اقتصادی، وضعیت کار در ایران وضعیت 
مناسبی نیست، گفت: وضعیت فضای کسب و کار 

راکد است و ما در فضای رکود هستیم. 
وزارت  اقتصادی  معاون  میرزایی،  حجت اهلل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این مراسم با 
تأکید بر اینکه تنها یک تا دو درصد از جمعیت 
شاغل ممکن است ویژگی های یک کارآفرین را 
جامعه  سنی  گروه  بزرگترین  گفت:  باشد،  داشته 
مربوط به سنین ۱۵ تا ۲۹ سال است و این گروه 
سنی، همان افرادی را تشکیل می دهند که جویای 
کار هستند. وی افزود: از این میان، تنها یک تا دو 
درصد از ویژگی هایی برخوردارند که یک کارآفرین 
ایجاد  نیازمند  خود  این  البته  و  باشد  داشته  باید 
اکوسیستمی است که ایده هایشان را به کسب و 

کار تبدیل کند.
کارآفرینی  توسعه  معاون  منصوری،  عیسی 
و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز 
با بیان اینکه در حوزه کسب و کار با مشکالت 
می رسد  نظر  به  گفت:  مواجه هستیم،  ساختاری 
حوزه  به  ورودی  کشور  اجرایی  نظام  اصواًل  که 
متناسب  قانونگذاری  قاعده  و  نداشته  کارآفرینی 

نوآوری  از دل آن قاعده  برای صنعت کالسیک 
و دانش  بنیان و کارآفرین شکل گرفته  است. وی 
افزود: تأمین مالی برای کسب و کار، بهترین عاملی 
است که می تواند کارآفرینی را در کشور ایجاد کند، 
تاکنون  کشور  اقتصاد  بزرگ  شدن  متأسفانه  ولی 
اتصال  اجازه  ایجاد کرده و  را  مشکالت بسیاری 

تولید ایران در بازارهای جهانی را نداده است.
رییس اتاق اصناف ایران نیز با بیان اینکه سهم 
است،  پایین  ایران  اقتصادی  نظام  در  بهره وری 
گفت: امروز بخش خصوصی در بدترین وضعیت 
خود قرار دارد و در هیچ برنامه توسعه ای این بخش 
برنامه  در  آنکه  ویژه  به  نمی شود،  گرفته  جدی 
ششم توسعه سهم این بخش بسیار نازل و اندک 
است. علی فاضلی، افزود: سه میلیون بنگاهی که 
می توانند در این حوزه حرفی برای گفتن داشته 
باشند، با قانون فعلی یقیناً به جایی نخواهند رسید، 
چرا که رشد و توسعه بخش خصوصی در گرو نگاه 
درست دولت و مجلس به این مقوله است و تنها 

نباید شعاری حرف زد.
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نظریهپردازانمشهوراقتصاددرطولتاریخدرچهرشتههاییتحصیلکردهاند؟

از  بسیاری  که  شد  غافل  نکته  این  از  نباید 
صاحب نظران برجسته اقتصادی، در رشته هایی به 
جز اقتصاد تحصیل کرده اند، لیکن به علت نقش 
اقتصاد در کلیه شوون فردی و اجتماعی، الجرم به 

نظریه پردازی در این زمینه پرداخته اند. 
همچنین نمی توان از نقش مهم علومی چون 
ریاضی، حقوق، فلسفه و اخالق، جامعه شناسی و 
سیاست در اقتصاد غافل شد. بنابراین، جادارد به 
این سوال بپردازیم که نظریه پردازان مشهور اقتصاد 
در طول تاریخ، در چه رشته هایی تحصیل کرده اند؟

* آدام اسمیت که به عنوان بنیانگذار علم اقتصاد 
مشهور است، استاد منطق و اخالق بود.

صاحب نظر  بنتام،  جرمي  اصلي  مطالعات   *
معروف اقتصادي، در زمینه حقوق و فلسفه بود، با 
این حال، مقوله »لذت« و »درد« مطرح شده و یا 
احیاشده از سوي وي، تأثیري فراگیر بر اندیشه هاي 

اقتصادي داشت.

اقتصاددان  مالتوس،  توماس  تحصیالت   *
معروف کالسیک، و چارلز بابیچ نیز هر دو در زمینه 

ریاضیات بود.
* آنتوان کورنو، اقتصاددان معروفي که تأثیري 
بسزا بر تفکر اقتصادي والراس، منگر و جونز داشت، 

خود صاحب نظر برجسته ریاضي و فلسفه بود.
که  است  دیگري  اقتصاددان  دوپوئه،  ژول   *
اندیشه وي، هم به تکامل نظریه اقتصاد کمک 
کرد و هم بر افرادي چون مارشال اثر گذاشت، اما 

تحصیالت عمده وي در امور مهندسي بود. 
* هرمان هاینریش گوسن، اقتصاددان معروف 
نفع  از  دفاع  باره  در  نظریاتش  که  است  دیگري 
شخصي و مالکیت خصوصي، مخالفت با دخالت 
مطلوبیت  از  ابعادي  طراحي  و  اقتصاد  در  دولت 
اقتصاد  علم  در  وي  توجه  قابل  سهم  از  نهایي، 
حکایت مي کنند. با این حال، مطالعات رسمي وي 

عمدتاً شامل حقوق و ریاضیات بود.

* ویلهلم روشر، از بنیانگذاران مکتب تاریخي 
علوم  و  تاریخ  رشته  در  وي  تحصیالت  و  است 

سیاسي بود.
اقتصاد  چهره  معروف ترین  مارکس،  کارل   *
سوسیالیستي و کمونیستي، دکتراي فلسفه داشت.

* کلمنت ژوگالر، اقتصاددان دیگري است که با 
وجود معرفي پدیده دور کسب و کار، رشد اقتصادي 

و اثر جمعیت بر امور اقتصادي، یک پزشک بود.
نویسندگان  اولین  از  که  والراس  لئون   *
کتاب هاي خالص اقتصادي است، مطالعاتش در 

رشته هاي فني، علوم تجربي و ادبیات بود.
که  نیست  عجیب  زیاد  پس  منطقی:  نتیجه 

کشور  در  مهم  اقتصادی  پست های  از  بسیاری 
اقتصاد  که  اشغال  شده  کسانی  توسط  خودمان 
نخوانده اند، ولی اقتصاددانند، اما حتماً عجیب است 
که در همان پست های مدیریتی کسانی را ببینیم 

که نه اقتصادخوان اند و نه اقتصاددان! 
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گلگشت

     دکتر غالمحسـین ابراهیمی دینانی، عضو هیأت علمی مؤسسـه پژوهشـی 
حکمت و فلسـفه ایران، معتقد است که برای شناخت عالَم، باید از »خودشناسی« 
آغـاز کـرد، و بـه میزانی که »خود« را بشناسـیم، می توانیـم عالَم و »دیگـری« را 
بشناسـیم. در واقع، او بر این باور اسـت که شـناخت »دیگری« مسـتلزم شـناخت 

»خود« اسـت.
     دکتـر دینانـی کـه در تـاالر کمال دانشـکده ادبیات و علوم انسـانی دانشـگاه 
تهـران بـا موضوع »من و جز من« سـخنرانی می کرد، بـه اهمیت بحث »من« 
و »دیگـری« در فلسـفه غرب اشـاره کـرد و گفت: آغاز شـکل گیری این بحث، 
بـه دکارت و آن جملـه معروفـش بـاز مـی گردد: »می اندیشـم؛ پس هسـتم.« 
دکارت بـا ایـن جمله، بـه وضوح بر این نکتـه تأکید می گذارد که انسـان به قدر 

و انـدازه شـناخت »خود« از پس شـناخت »دیگـری« برخواهد آمد.
     دینانی سـپس »اندیشـیدن« را به مثلثی سـه وجهی  تشبیه کرد که سه ضلع 
آن را »اندیشـنده، اندیشـیدن، اندیشیده شـده« یا »عالِم، علم و معلوم« تشـکیل 

به میزانی که »خود« را بشناسیم »دیگری« برایمان قابل فهم است

می دهنـد. وی در ایـن رابطه چنین مثال آورد: خداوند چـون به »خود« علم دارد، 
عالِم به همه چیز اسـت و به عکس، ربات چون سـاخته دسـت انسـان اسـت و 
علـم بـه »خود« نـدارد، در شـناخت »دیگری« نیز ناتوان اسـت. بـه این اعتبار، 
انسـان به اندازه ای که »خود« را می شناسـد، می تواند عالَم و فلک را بشناسـد. با 

اینکـه تـن مـا در این عالَم اسـت، اما آگاهی ما بـر این عالَم اشـراف دارد.
     او سـپس بـه ایـن بیـت از موالنا اشـاره کرد کـه می گوید: ای بـرادر تو همه 
اندیشـه ای/ مابقی خود اسـتخوان و ریشـه ای. بعد افزود: ابن سـینا هم برخالف 
علمـای »علـم حصول« معتقد اسـت که طبیعت بـا یک فرد موجود می شـود 
و بـا از بیـن رفتـن یـک فرد هـم نابود می شـود. تن مـا خاک می شـود، فکر ما 
عـوض می شـود، ولی »مـن« همان »مـن« می مانـد. این »من« را نمی شـود 
گرفـت. بـه میزانی که بر این »من« اشـراف پیدا می کنیم، »دیگـری« برایمان 

قابل فهم و شـناخت خواهد شـد.
       http://iran-newspaper.com  

دکارتدکتر دینانی
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مراعات همسر: همسر حمید مصدق، شاعر معاصر، روي در ورودي سالن خانه شان با خط درشت نوشته بود : حمید بیماري قلبي دارد، لطفًا 
مراعات کنید و بیرون از خانه سیگار بکشید. خود حمید مصدق هم مي آمد بیرون سیگار مي کشید و مي گفت: به احترام خانم است! 

اف- اف: در تهران قبرها را چندطبقه مي سازند. احمدرضا احمدي به شهرداري پیشنهاد داده بود که براي قبرها »اف- اف« هم بگذارند تا 
صاحب مرده قباًل مرده اش را صداکند و اشتباهي براي مرده دیگري فاتحه نخواند! 

امام موسي صدر: خبرنگاري از جمالزاده پرسید: نظرتان درباره صدرالدین الهي چیست؟ جمالزاده جواب داد: من با امام موسي صدر آشنایي 
داشتم. و بعد هم یک ساعت در باره امام موسي صدر صحبت کرد! 

چرا نمي میرم: دکتر محمد عاصمي مي گفت: رفته بودم سویس دیدن محمدعلي جمالزاده. گفتند: یک هفته است که در بیمارستان است و 
در اغماست. رفتم بیمارستان. پرستارها گفتند: یک هفته اي است که بیهوش است. گفتم: ایشان بیش از پنجاه سال رفیق گرمابه و گلستان من 
بوده است؛ مي شود خواهش کنم بگذارید به دیدنش بروم؟ آنها هم اجازه دادند. رفتم توی اتاق جمالزاده، دیدم بیهوش روي تخت افتاده است. نشستم 
کنار تخت او و به یاد خاطرات تلخ و شیرین گذشته افتادم. یکباره جمالزاده چشم هایش را بازکرد و نگاهي به من انداخت و گفت: ممد تویي؟ من 

چرا نمي میرم؟! بعدش هم چشمش را گذاشت روي هم و دیگر هم تا دم مرگ باز نکرد. جمالزاده هنگام مرگ ۱۰۷ سال داشت.
الواطي: حسن توفیق خیلي مواظب سالمتي اش بود. دوستانش مي گفتند: حسن دیشب رفته الواطي، دوتا چایي پررنگ خورده! 

مي رسونمت: یک شب که باران شدیدي مي بارید، پرویز شاپور از شاملو پرسید: چرا اینقدر عجله داري؟ شاملو گفت: مي ترسم به آخرین 
اتوبوس نرسم. پرویز شاپور گفت: من مي رسونمت. شاملو پرسید: مگه ماشین داري؟ شاپور گفت: نه، اما چتر دارم! 

یه پان یه پان: محمدعلي سپانلو مي گفت: یک روز رفته بودم دیدن شاملو. زنگ در را که زدم، شاملو پرسید: کیه؟ گفتم: سپانلو. گفت: پله ها 
لق شده، لطفًا سه بار یه پان یه پان بیا باال! 

شاعر بي پول: یک شب نصرت رحماني وارد کافه نادري شد و به اخوان ثالث گفت: من همین حاال سي تومن پول احتیاج دارم. اخوان جواب 
داد: من پولم کجا بود؟ برو خدا روزي ات را جاي دیگري حواله کند. نصرت رحماني رفت و بعد از مدتي برگشت و بیست تومان پول و یک خودکار 
به اخوان داد. اخوان گفت: این پول چیه؟ تو که پول نداشتي. نصرت رحماني گفت: از دم در، پالتوي تو رو ورداشتم بردم پنجاه تومن فروختم. چون 

بیش از سي تومن الزم نداشتم، بگیر این بیست تومن هم بقیه پولت! ضمنًا این خودکار هم توي جیب پالتوت بود... 

     بزرگترین معجزه فیزیک این است که ثابت کرد هیـچ مـعجزه ای وجـود ندارد. )انیشتین(

طنزهایی از دنیای شعر و ادب

معجزه فیزیک

احمد شاملو

محمدعلی جمال زاده

احمدرضا  احمدی

محمدعلی سپانلو

اخوان ثالث

نصرت رحمانی

پرویز شاپور

حمید مصدق
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آیامیشودباپولخوشبختیخرید؟

     از بچگی شنیده ایم که پول خوشبختی نمیآورد، 
اما تحقیق »انگس دیتون« )Angus Deaton( که 
جایزه نوبل در رشته اقتصاد را برده ، نشان میدهد که 

از قضا، ثروت و خوشبختی بیارتباط هم نیستند.
     آقای دیتون جایزه نوبل را بابت تحقیقاتش در 
مورد مصرف، فقر و رفاه برده، اما آنطور که خودش 
میگوید، اقبال عمومی به کارش زمانی آغاز  شد که 
در مورد خوشبختی نوشت. او میگوید: این تنها مقاله 
من است که ممکن است دو نفر در یک سوپرمارکت 
هم در موردش حرف بزنند. مقاله مورد نظر آقای 
می کنند  فکر  که  را  است کسانی  ممکن  دیتون، 

خوشبختی خریدنی نیست، شگفت زده کند.

خوشبختی چیست و چگونه اندازه گیری 
می شود؟

    فیلسوفان هزاران سال است که در مورد ماهیت 
خوشبختی و تعریف آن بحث میکنند و هنوز هم به 
جایی نرسیده اند. بنابراین، اندازه گرفتن چیزی که هنوز 
تعریفش هم روشن نیست، اگر غیرممکن نباشد، 
دشوار است. اما پروفسور دیتون برای اینکه خوشبختی 
را اندازه بگیرد، دو جور پرسش را مطرح کرده: یکی 
پرسش کوتاهمدت که موضوعش احساس رضایت 
روزمره است، و دیگری پرسش بلندمدت که میخواهد 

بداند مردم در مورد کلیت زندگیشان چه فکر میکنند و 
چه نوع ارزیابی کلی از آن دارند. 

سوال راجع به کلیت زندگی
پروفسور دیتون میگوید: وقتی از مردم میپرسید که 
به طور کلی از زندگیشان چقدر راضیاند، پاسخشان 
به درآمدشان ربط دارد. پروفسور دیتون  مستقیماً 
میگوید تحقیقاتش نشان میدهند که میزان درآمد 
مردم و میزان رضایت خاطر آنان از زندگی، ارتباطی 
تنگاتنگ با یکدیگر دارند. طبق مدعای آقای دیتون، 
فرقی هم نمیکند که درآمد فرد در چه سطحی باشد، 
حتی بین ثروتمندترینهای جهان هم، آنکه بیشتر پول 

دارد، نمره بهتری به زندگی خودش میدهد.
نمودار  میگوید،  دیتون  پروفسور  که  آنطور  اما 
میدهند  خودشان  زندگی  به  آدمها  که  نمرهای 
»لگاریتمی« است، یعنی هرچه نمره باالتر می-رود، 
فاصله نمره ها بیشتر میشود و برای اینکه به رتبه 
بعدی برسید، به مراتب بیش از آنچه برای رسیدن 
به رتبه قبلی الزم  داشتید، الزم خواهیدداشت، و البته 

پله آخری هم در کار نیست!
پروفسور دیتون معتقد است که این مشاهده، نه فقط 
در مورد اشخاص که در مورد کشورها هم صادق است. 
بنابراین، شاید بشود گفت: با پول میشود خوشبختی 

خرید، دستکم در معنای رضایت کلی از زندگی.

خوشی روزمره
پروفسور دیتون میگوید: رضایت روزمره آدمها، 
کمتر از رضایتشان از کلیت زندگی به درآمدشان 
بستگی دارد، اما در این حالت هم رضایت به پول 
وابسته است، اما تا درآمد حدود ۷۵ هزار دالر در سال. 
به بیان دیگر، کسانی که کمتر از این پول درمیآورند، 
احتمااًل در زندگی روزمره بیشتر دغدغه پول دارند، و 
این امر باعث میشود که کمتر راضی باشند. آقای 
دیتون میگوید: اگر این دغدغه مدام نباشد، کیفیت 
زندگی هر ساعت شما فرق خواهدکرد، اما اگر پول 
نداشته باشید، احتمااًل هر روزه احساس درماندگی 
میکنید. جالب اینجاست که بعد از آن رقم ۷۵ هزار 
نشان داده-  دیتون  آقای  تحقیق  آنطور که  دالر- 
دیگر اینکه چقدر پول دارید، در خوشی یا رضایت 

روزمرهتان نقش چندانی ندارد.
خالصه اینکه به نظر میرسد در پاسخ به پرسش: 
آیا میشود با پول خوشبختی خرید؟ باید گفت: با چقدر 

پول؟ و کدام خوشبختی را؟

تحقیقات پروفسور دیتون نشان می  دهند که میزان درآمد مردم و میزان رضایت خاطر آنان از زندگی، ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگر دارند.

 / http://www.bbc.com/persian/business :ماخذ
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معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی ایران، ظرفیت نصب شده فعلی صنایع 
پتروشیمی کشور را ۶۴ میلیون تن ذکر کرد و گفت: این رقم تا پنج سال آینده به 

۱۱۰ میلیون تن و تا ۱۰ سال آینده به ۱۵۰ میلیون تن افزایش می یابد.
رتبه بندی  نوزدهمین سال  در همایش  مرضیه شاهدایی  ایرنا،  گزارش  به 
شرکت های برتر ایران )IMI-۱۰۰( از نیاز صنعت پتروشیمی ایران به ۵۵ میلیارد 
دالر سرمایه گذاری تا ۱۰ سال آینده خبر داد و گفت: افزایش ظرفیت نصب شده 
صنایع پتروشیمی به ۱۵۰ میلیون تن و جذب ۵۵ میلیارد دالر سرمایه گذاری، نیاز به 

روابط بین المللی مطلوب دارد.
مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی سپس با اشاره به ظرفیت های ایران 

به گزارش تأسیسات نیوز، مهندسان آلمانی در تالش برای ساخت توربین های 
بادی دوستدار محیط زیست، نخستین نمونه توربین بادی چوبی با توان تولید ۱/۵ 
مگاوات برق را در شهر هانوفر راه اندازی کردند. برج های عظیم توربین بادی از 
فوالد ساخته می شوند که عالوه بر قیمت باال، انرژی زیادی نیز برای نصب و 

راه اندازی آنها مصرف می شود.

افزایشظرفیتنصبشدهصنایعپتروشیمی

آشناییبااولینتوربینبادیچوبی

در صنعت پتروشیمی گفت: صنعت پتروشیمی در ایران همه خوراک های الزم را 
در اختیار دارد، این در حالی است که پتروشیمی عربستان فقط به خوراک مایع و 

پتروشیمی های قطر فقط به خوراک گاز دسترسی دارند.
شاهدایی موقعیت جغرافیایی مناسب، وجود واحدهای پشتیبانی کننده و مکمل 
و کارکنان متخصص را از دیگر ظرفیت های صنایع پتروشیمی ایران عنوان کرد 
و با اشاره به سهم پتروشیمی در اقتصاد کشور گفت: هم اکنون ۳۱ درصد ارزش 

صادرات غیرنفتی به صنایع پتروشیمی اختصاص دارد.
به گزارش ایرنا، با رفع تحریم ها، روند توسعه صنعت پتروشیمی و صادرات تسهیل 
شده  است، به طوری که آمارها از رشد تولید و صادرات در ماه های اخیر حکایت دارند.

طراحی این سیستم با اتصال پانل های چوبی چندالیه و اجزای سطح آغاز شد 
و تمامی قطعات پس از ساخت در محل کارخانه توسط کانتینرهای ۱۲ متری به 

محل مونتاژ منتقل و یک برج هشت ضلعی توخالی طراحی شد.
نمونه اولیه برج پس از تکمیل، ۱۰۰ متر ارتفاع و حدود ۱۰۰ تن وزن داشته و 
قطر روترو توربین نیز ۷۷ متر است. وزن و قطر پایه برج توربین بادی چوبی، کاماًل 
مشابه برج های فوالدی است و تمامی مواد خام مورد استفاده دارای مجوزهای 
FSC و PEFC هستند. به گفته طراحان، ارتفاع توربین بادی چوبی تا ۲۰۰ متر 

قابل افزایش است و نمونه ای به ارتفاع ۱۴۰ متر هم در دست طراحی است. شایان 
ذکر است که یک توربین بادی چوبی ۱۰۰ متری، می تواند باعث صرفه جویی ۳۰۰ 
تنی در مصرف فوالد و با توجه به مصرف کمتر انرژی در زمان ساخت، کاهش 

۴۰۰ تنی انتشار گاز CO2 شود.
طول عمر سیستم توربین بادی چوبی TimberTower حداقل ۲۰ سال است و 

پس از این مدت، به راحتی قابل بازیافت است.
کار ساخت نمونه اولیه نخستین توربین بادی چوبی جهان اوایل سال جاری 
میالدی به پایان رسیده و پس از تکمیل مراحل تست، تا پایان همین سال وارد 

شبکه تولید برق هانوفر خواهد شد.

اخبار
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رابطهفسادبانابرابریهایاجتماعی

چاپیکمقالهایرانیدرمعتبرترینمجلهانرژیدنیا

گزارش تازه سازمان شفافیت بین المللی حاکی از 
آن است که وضعیت فساد در تاجیکستان در یک 
سال اخیر بمراتب بدتر شده است. پایین رفتن رتبه 
که  است  حالی  در  رده بندی،  این  در  تاجیکستان 
طی دو سال اخیر رستم امامعلی، پسر بزرگ رییس 
جمهوری تاجیکستان، ریاست آژانس مبارزه با فساد 
این کشور را به عهده داشته است. در رده بندی مربوط 
اخیراً  که  برای سال ۲۰۱۶  این سازمان  فساد  به 
منتشر شده، تاجیکستان با دریافت ۲۵ امتیاز در رده 
۱۵۱ قرار گرفته، درحالیکه در سال پیش این کشور 

در رده ۱۳۶ قرار داشت. 

محققان ایرانی توانستند برای اولین بار مقاله خود 
را در معتبرترین مجله انرژی جهان به چاپ برسانند. 
عنوان  با  مقاله  این  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
 Impacts of additives on performance and

 emission characteristics of diesel engines

during steady state operation  توسط محققان 

الزم به ذکر است که در میان کشورهای منطقه، 
ازبکستان، ترکمنستان و افغانستان موقعیت بدتری 
از تاجیکستان دارند. در این رده بندی، ترکمنستان 
در رده ۱۵۴، ازبکستان در رده ۱۵۶ و افغانستان در 
رده ۱۶۹ قرار گرفته اند. ایران، قزاقستان، روسیه و 
اوکراین هم در رده ۱۳۱ و قرقیزستان در رده ۱۳۶ 

قرار دارند.
شایان ذکر است که سازمان شفافیت بین المللی 
می گوید: نتایج رده بندی امسال کشورهای جهان، 
پیوند قوی بین فساد و نابرابری )اجتماعی( را برمال 
می کند. به گفته کارشناسان این سازمان، این دو 
پدیده که از همدیگر تأثیر می گیرند، حلقه ای از فساد، 
تقسیم نابرابر قدرت و بهره نابرابر از ثروت در جوامع 

فسادزده را ایجاد کرده اند.

خوزه اوگاز، رییس سازمان شفافیت بین المللی، در 
این زمینه می گوید: در بسیاری از کشورها مردم به 
علت فساد از نیازهای اولیه انسانی محروم هستند و 
هر شب با شکم گرسنه به خواب می روند، در حالی 
که افراد فاسد و قدرتمند، فارغ از هر مجازاتی، به 
زندگی آسوده و باشکوه و جالل خود ادامه می دهند.

کارشناسان سازمان شفافیت بین المللی همچنین 
معتقدند که فساد و نابرابری، از اعتبار سیاستمداران 
روی کار آمدن  برای  را  زمینه  و  کاسته  سنتی 
سیاستمداران »عوام فریب« فراهم کرده است. به 
گفته آنها، به دلیل ناکامی دولت ها در مبارزه با فساد، 
مردم بیش از پیش به »رهبران عوام فریب« تکیه 
می کنند، هرچند که این امر هم دردی را درمان 

نمی کند.

ایرانی در معتبرترین مجله مرتبط با مباحث انرژی و 
 Progress in Energy and Combustion( احتراق
Science( با ضریب تأثیر پنج ساله به چاپ رسید. 

این مقاله توسط اسماعیل خلیفه و میثم طباطبایی )از 
پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی( همراه با ایهان 
تهران(  دانشگاه  )از  آغباشلو  مرتضی  و  دمیرباش 
 Progress in Energy نوشته شده است. ضمناً مجله
حدود ۱۲  چاپ  با   and Combustion Science

مقاله در سال، از سال ۱۹۷۵ به چاپ بهترین مقاالت 
در زمینه انرژی پرداخته و تاکنون هیچ مقاله ایرانی 

در آن منتشر نشده بود.
در این مقاله اثر افزودنی های سوخت دیزل روی 
عملکرد و آالیندگی موتورهای دیزلی به صورت 
جامع بحث شده است. محققان کشور در این مقاله 
توانستند به بررسی تقریبأ همه افزودنی هایی که در 
سوخت دیزل مورد آزمون قرار گرفته اند و آالیندگی 
و عملکرد موتور دیزل را مورد تحلیل قرار داده اند، 
بیشتر  مرجع،  بررسی۵۲۰  با  مقاله  این  بپردازند. 

مقاالت چاپ شده در دهه اخیر را پوشش داده است.

افزودنی  نوع  منظر  از  انجام گرفته  بررسی 
افزودنی ها،  از  نوع  هر  در  و  شده  چیدمان 
با اهمیت تر موتور مورد واکاوی قرار  پارامترهای 
گرفته اند که این موارد شامل بررسی پارامترهای 
مقادیر  موتور،  عملکردی  بازده  سوخت،  مصرف 
آالینده های زیست محیطی شامل مونواکسیدکربن، 
نیتروژن  اکسیدهای  نسوخته،  هیدروکربن های 
و ذرات معلق بودند. از دیگر جنبه های با اهمیت 
گسترده  بسیار  ارایه  به  می توان  علمی،  اثر  این 
مقایسه ای بر نتایج مقاالت مرتبط اشاره کرد. به 
عبارت دیگر، نتایج تمامی تست هایی که در هر 
کدام از مقاله ها انجام گرفته، به صورت مقایسه ای 
گردآوری شده اند. در بین افزودنی های بررسی شده 
نیز نتایج به طور اجمالی نشان داد که افزودنی های 
اکسیژن دار مقدار مصرف سوخت و هیدروکربن های 
موتور،  اما عملکرد  افزایش می دهند،  را  نسوخته 
ذرات  و  نیتروژن  اکسیدهای  مونواکسیدکربن، 
معلق را نسبت به مقادیر بدست آمده برای سوخت 

گازوییل خالص کاهش می دهند.
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بخشخصوصیپایثابتمذاکرات"پسابرجام"

برگزاریاولیننمایشگاهبینالمللیخدماتفنی،مهندسیومشاوره

غالمحسین شافعی، رییس اتاق ایران، در یاداشتی 
در ویژه نامه روزنامه ایران مورخ ۲۷ دی ۱۳۹۵ راجع به 
برجام و پسابرجام و نظر بخش خصوصی درباره آن 
نوشت. بخش هایی از این یادداشت به شرح زیر است:

سال گذشته، در چنین روزهایی اقتصاد ایران فرصت 
رهایی از بند تحریم را پیدا کرد، فرصتی که بخش 
خصوصی سال ها انتظار آن را کشیده بود و برای آن 
لحظه شماری می کرد... بخش خصوصی ایران در 
راه های  از  تا  کرد  تالش  تحریم،  دشوار  سال های 
مختلف مانع از توقف چرخ اقتصاد ایران شود. هزینه 
مبادالت اقتصادی در ایام تحریم بر دوش بخش 
معامالت  از  محرومیت  کرد.  سنگینی  خصوصی 
اعتباری و عدم بهره گیری از خدمات بانکی در شرایط 
تحریم، موجب شد تا هزینه و ریسک فعالیت اقتصادی 

به اوج خود برسد.
به همین دلیل است که لغو تحریم ها برای بخش 
خصوصی تحت فشار قرارگرفته ایران، فرصت جدیدی 
محسوب می شود، به شرط آنکه بتوان از تمام مواهب 
آن بهره برد. بازگشت به شرایط عادی مشابه آنچه 
پیش از تحریم ها شاهد آن بودیم، هنوز به طور کامل 
عملی نشده است، اما حرکت در مسیری که به زیستن 
در فضای بدون تحریم می انجامد، امید ها را برای 
بخش خصوصی زنده نگه داشته است. برجام پیام 

روشنی برای اقتصاد به همراه داشته است که باید در 
پی تحقق آن بود...

حرکت رو به جلو در مناسبات اقتصادی بین المللی 
انعقاد قراردادهای  در پسابرجام غیرقابل انکار است. 
بزرگ که به تازگی تبلور آن در ورود هواپیمای ایرباس 
به کشورمان بود، بسیار حائز اهمیت و از ثمرات برجام 
است، اما انعقاد قرارداد در سطح بنگاه های کوچک و 
متوسط و پیوند این گونه بنگاه ها با شرکای خارجی، 
از جمله مهمترین الزامات برای تقویت بنگاه های 
اشتغال زا در کشور است. تسهیل در انعقاد قرارداد و 
همکاری مشترک اقتصادی میان بخش خصوصی 
مهمترین  سایر کشورها،  و بخش خصوصی  ایران 
خواسته بخش خصوصی است که با موانعی همچون 
ارتباطات بانکی مواجه است. به همین دلیل، از اهالی 
سیاست، بخصوص مردان پرتالش در سیاست خارجی 

کشورمان، انتظار داریم که عملیات دیپلماتیک خود 
را که از مذاکرات هسته ای آغاز کرده اند، همچنان 
ادامه دهند و امضای برجام را پایان مأموریت خود تلقی 
نکنند. پاسداری از اهداف برجام و لغو کامل تحریم ها 
که در برجام مورد تأکید قرارگرفته، همچنان نیاز به 
پیگیری دستگاه دیپلماسی کشور دارد. نگاه مثبت و 
تالشگرانه وزارت امور خارجه در مسیر ایجاد پیوند 
خصوصی  بخش  و  ایران  خصوصی  بخش  میان 
سایر کشورها، قابل ستایش است. در دوره یک سال 
گذشته، برای نخستین بار بخش خصوصی به پای 
ثابت سفرهای خارجی ریاست محترم جمهوری و وزیر 
امور خارجه تبدیل شده است که اتفاق مبارکی است. 
اینکه سیاستمداران رده باالی کشورمان به اهمیت 
جایگاه بخش خصوصی پی برده اند و در سفرهای خود 
ترجیح می دهند فعاالن اقتصادی را برای مذاکرات با 
کشورهای خارجی همراه خود داشته باشند، قابل تقدیر 

است...
این امیدواری در میان فعاالن بخش خصوصی 
و  بانکی  موانع  رفع  با  که  دارد  وجود  ایران 
مسووالن  همچنین  سیاست،  اهالی  همراهی 
و  بین المللی  مذاکرات  مجموعه  کشور،  اجرایی 
دیدارهای خارجی نتیجه مطلوب را برای اقتصاد 

ایران به همراه داشته باشد.

اولیـن نمایشـگاه بین المللـی خدمـات فنـی، 
مهندسـی و مشـاوره ایـران بـا عنـوان تجاری 
بهمـن   ۱۵ تـا   ۱۳ از   ICES-EXPO  ۲۰۱۷
مـاه سـال جـاری در بوسـتان گفتگـو )محـل 
شـهرداری  تخصصـی  نمایشـگاه  های  دایمـی 
تهـران( برگـزار شـد. در نمایشـگاه مزبـور که 
بـا هـدف آشـنایی شـرکت  ها بـا جدیدتریـن و 
به  روزتریـن خدمـات فنـی و مهندسـی و تبادل 
اطالعـات بـا شـرکت  های بـزرگ بین  المللـی 
خارجـی  و  داخلـی  شـرکت     ۱۲۷ شـد،  برپـا 
نیـز  و  ترکیـه  و  هندوسـتان  کشـورهای  از 

فرانسـه  و  ایتالیـا  کشـورهای  از  نمایندگانـی 
توانمندی  هـای  ارایـه  بـه  و  یافتنـد  حضـور 
خـود در زمینه  هـای شهرسـازی، راه سـازی، 
و  گردشـگری  بیمارستان سـازی،  نیـرو، 

پرداختنـد.  هتل سـازی 
سـندیکای  کـه  اسـت  ذکـر  بـه  الزم 
شـرکت  های تأسیسـاتی و صنعتـی ایـران نیز 
در ایـن نمایشـگاه سـه  روزه غرفـه داشـت و 
مسـووالن غرفه بـه سـواالت بازدیدکنندگان 
فعالیـت  زمینـۀ  و  تاریخچـه  بـا  ارتبـاط  در 

دادنـد. پاسـخ  سـندیکا 
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پیشرفت 80 درصدی طرح استاندارد آب غیرشرب بهداشتی

امضایتفاهمنامهنفتیجدیدبینشرکتهایایرانیواتریشی

پیشرفت  از  نیرو  وزیر  آبفای  و  آب  امور  معاون 
8۰ درصدی طرح »تعریف استاندارد آب غیرشرب 
بهداشتی« با همکاری دانشگاه شهید بهشتی و پایان 

آن در آینده نزدیک خبر داد.
»رحیم میدانی« در گفتگو با خبرنگار اقتصادی 
آب  این طرح، مشخصات  در  که  کرد  اعالم  ایرنا 
ادامه توضیح  تعیین می شود. میدانی در  غیرشرب 
داد: استاندارد جهانی آب غیرشرب نداریم و هر کشور 
بنابراین،  دارد.   خود  برای  جداگانه ای  برنامه ریزی 
باید برای مشخصات آب غیرشرب دالیل مستند و 
علمی داشته باشیم. وی سپس با بیان اینکه استانداردها 
حتی برای شهرها و مناطق مختلف کشور یکسان 
همچون  مشخصاتی  باید  کرد:  تأکید  نخواهدبود، 
حداکثر مجاز عناصر آرسنیک، نیترات و ... به عنوان 
مشخصات آب بهداشتی تعیین شوند و مناطق مختلف 
کشور بر این مبنا، آب غیرشرب خود را کنترل کنند. 
معاون آب و آبفای وزیر نیرو خاطرنشان ساخت: حتی 
در جزیره کیش نیز آبی که در لوله ها جاری است، 
همان مشخصات آب شرب را دارد، هرچند که برای 

شرکت او.ام.وی )OMV( اتریش و گروه انرژی دانا 
با امضای تفاهم نامه ای توافق کردند که در پروژه های 
توسعه  ای میدان های نفتی و گازی در ایران همکاری 
کنند. به گزارش وزارت نفت، این تفاهم نامه همکاری 
در محل دفتر مرکزی شرکت او.ام.وی در شهر وین 
پایتخت اتریش، بین سیدمصطفی خویی، عضو هیأت 

شرب گوارا نیست.
به گزارش ایرنا، پیشتر مدیر عامل شرکت آب و 
فاضالب کشور در باره طرح جداسازی آب شرب از 
آب بهداشتی، اظهار کرده بود: ناچاریم در آینده نسبت 
به تفکیک سامانه شرب از سامانه آب بهداشتی اقدام 
کنیم. »حمیدرضا جانباز« با بیان اینکه اکنون سهم 
آب شرب در مصرف آب کشور نزدیک به شش 
درصد است، گفته بود: کاهش کیفیت، ما را ناچار به 
تفکیک سامانه آب شرب و آب بهداشتی می کند. 
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب کشور با بیان 

اینکه سامانه فاضالب در کشور دیرهنگام فعالیت 
خود را آغازکرده و موجب کاهش کیفیت سفره های 
آب زیرزمینی شده، گفته بود: در آینده باید اجرای 
پروژه های فاضالب تسریع شود. به گفته وی، داشتن 
دو سامانه یکی از کارهای مهم در حوزه آب کشور 
است، البته در شهر تهران که آب با کیفیت توزیع 
می شود، نیازی به انجام این کار نیست، اما در نقاطی 
همانند ساوه، سیستان و بلوچستان و ... که کیفیت 
آب پایین است، باید به سراغ سامانه هایی برویم که 

آب باکیفیت را توزیع می کنند.

مدیره و مدیر بخش اکتشاف و تولید انرژی  شرکت دانا 
و یوهان پلینینگر، عضو هیأت مدیره و مسوول بخش 

باالدستی شرکت او.ام.وی امضا شد.
یادآوری می کند که اجرای قراردادهای جدید نفتی 
با حضور شرکت های خارجی، در صورتی امکانپذیر 
است که این شرکت ها همکاری با شریک ایرانی را 

در دستور کار خود قرار دهند تا شرایط برای انتقال 
فناوری به کشور فراهم شود. ضمناً گروه انرژی دانا، 
یکی از شرکت های ایرانی تأیید صالحیت شده از 
سوی وزارت نفت برای فعالیت در حوزه اکتشاف و 

تولید است.
به گزارش ایرنا، پس از رفع تحریم ها و ورود ایران 
به دوران پسابرجام، شرکت او.ام.وی اتریش به منظور 
مطالعه چند میدان در غرب کشورمان، با شرکت ملی 
نفت ایران تفاهم نامه همکاری امضا کرد. این شرکت 
با مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران نیز در حوزه 
مطالعات اکتشافی همکاری مشترکی را آغاز کرده و 
با تفاهم نامه ای که بین او.ام.وی و انرژی دانا به امضا 
رسیده، فضا برای توسعه فعالیت های بخش خصوصی 
و حضور پررنگ تر این بخش در صنعت نفت کشور 

بیش از پیش مساعد شده  است.
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تولیدبرقازجریانآبدرشبکهتوزیعشهری

مادر  شرکت  در  نرم  فشارشکن  طرح  مجری 
تخصصی توانیر گفت: تولید برق از جریان ثقلی 
آب موجود در خطوط لوله شبکه توزیع آب شهری، 
میسر  نرم  فشارشکن  میکروتوربین  ساخت  با 

شده است.
»مجتبی طحانی« در گفتگو با خبرنگار اقتصادی 
ایرنا با اشاره به آزمون موفقیت آمیز میکروتوربین 
فشارشکن نرم در آزمایشگاه مرجع تست توربین-

های برقابی میکرو در موسسه تحقیقات آب، افزود: 

این میکروتوربین قرار است به زودی به عنوان یک 
فشارشکن نرم در شرکت آب و فاضالب منطقه ۳ 
شهر تهران در شبکه آبرسانی محله گیشا نصب 
برای  نوع میکروتوربین ،  این  به گفته وی،  شود. 
و  شده   ساخته  و  طراحی  کشور  در  بار  نخستین 
می تواند از فشار ایجادشده در اثر جریان ثقلی آب 
در خطوط لوله شبکه توزیع آب شهری، برق تولید 
کند. طحانی تصریح کرد: توان تولید میکروتوربین 
ساخته شده نزدیک به ۱8 کیلووات است، اما امکان 

ساخت آن برای توان های باالتر تا یک مگاوات در 
خطوط لوله بزرگتر هم وجود دارد.

خاطرنشان  تهران  دانشگاه  علمی  هیأت  عضو 
بر  عالوه  میکروتوربین ها،  این  نصب  با  کرد: 
آبرسانی  لوله های  داخل  فشار  بهتر  کنترل 
شهری و افزایش طول عمر تجهیزات موجود در 
شبکه توزیع آب، می توان برق تولیدی را نیز به 
شبکه سراسری تزریق کرد. وی یادآوری کرد: 
نزدیک به ۶۵۰ ایستگاه فشارشکن متعارف در 
نصب  صورت  در  که  دارند  وجود  تهران  شهر 
 8۰ حدود  تولیدی  ظرفیت  نرم،  فشارشکن 
کرد:  تأکید  طحانی  دارد.  وجود  برق  مگاوات 
انجام این مهم، گامی در راستای تولید پراکنده 
غیرعامل  پدافند  مباحث  در  که  است  برق 
وجود  با  آن  اجرای  اما  است،  تاکید  مورد  نیز 

بروکراسی اداری مسکوت مانده است.
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مصرفانرژیایرانچندبرابرجهاناست؟

نابودیآسیابهایبادیهزارسالهایران؟

مدیرعامل سازمان بهره وری انرژی ایران گفت: 
آمارها نشان می دهند که سرانه متوسط مصرف 
انرژی ایران در بخش کشاورزی، ۳/۳ برابر متوسط 
)عمومی،  ساختمان  بخش  در  و  انرژی  مصرف 
تجاری، مسکونی و صنعت( نیز ۱/۹ برابر متوسط 

مصرف انرژی در جهان است.
به گزارش ایسنا، سید حسین سجادی با اشاره به 
بحران انرژی در تابستان سال ۱۳۹۶ اظهار کرد: به 
منظور جلوگیری از خاموشی در فصل تابستان آینده، 
اقدامات متعددی در صنعت برق در نظر گرفته شده 
است. وی  پیگیری  درحال  نیز  در حال حاضر  و 
سپس با اشاره به برخی از اقدامات صورت گرفته در 
این زمینه گفت: ممنوعیت تولید و توزیع المپ های 
رشته ای باالی ۴۰ وات، یکی از اقداماتی بوده که 
طی این مدت به طور جدی از سوی ما و بانک 

صنعت و معدن مورد پیگیری قرار گرفته است. به 
ایران،  انرژی  بهره وری  سازمان  مدیرعامل  گفته 
الزم  تسهیالت  مزبور  بانک  که  شده است  قرار 
برای تغییر کاربری را به تولیدکنندگان المپ های 
رشته ای بدهد و یارانه سود تسهیالت نیز از طرف 

سازمان بهره وری انرژی داده شود.
وی سپس با اشاره به ماده ۱۲ قانون رفع موانع 
تولید، بیان کرد: به استناد این قانون، طرح هایی 
را تنظیم و برای بررسی به شورای اقتصاد ارسال 
کرده ایم که امید است بعد از تصویب این طرح ها 
سازمان  مدیرعامل  کرد.  پیگیری  را  آنها  بتوان 
حوزه  در  طرح  داد:  ادامه  ایران  انرژی  بهره وری 
روشنایی معابر و ساختمان های اداری، جزو مواردی 
برای  همچنین  گرفت.  قرار  توجه  مورد  که  بود 
با  کولرهایی  با  جنوب  گازی  کولرهای  تعویض 

راندمان باال برنامه ریزی هایی صورت گرفته است.
سجادی یکی  دیگر از طرح های مورد توجه را 
طرح بهسازی سیستم های متمرکز سرمایش عنوان 
و اظهارکرد: طرح دیگری که به منظور بررسی به 
شورای اقتصاد ارسال شده، طرح مربوط به ارتقا 
و تعویض تجهیزات کارخانه های تولید سیمان به 

منظور افزایش راندمان است.

به گزارش تأسیسات نیوز، محمد اعتباری، در 
شمال شرقی ایران در روستای نشتیفان به عنوان 
آخرین نگهبان یک اثر باستانی در حال خدمت است. 
او زندگی خود را صرف مراقبت از ده ها آسیاب بادی 
باستانی این روستا کرده است. اما محمد اعتباری 
نمی داند چقدر از زندگیش باقی مانده و هیچ کدام 
از جوانترهای روستا هم عالقه ای به انجام این کار 
سخت، یعنی مراقبت روزانه از آسیاب های بادی 
ندارند و بدون این توجه های منظم، شاید روزی 

آسیاب هایی که نشتیفان را در نقشه توریستی ایران 
قرار داده است، متوقف شوند.

تخمین زده می شود که این آسیاب های بادی 
 ۱۰۰۰ حدود  نی،  و  چوب  رس،  از  ساخته شده 
سال است که در حال چرخیدن هستند. طراحی 
محورهای عمودی این آسیاب ها شباهت زیادی 
 ۵۰۰ سال  در  ایرانی ها  که  دارد  آسیاب هایی  به 
تکنولوژی  این  آن،  از  و پس  میالدی ساخته اند 

آرام آرام در دنیا پخش شده  است.

هر یک از آسیاب های بادی نشتیفان، از هشت 
خود شامل شش  که  تشکیل شده   افقی  بازوی 
پره است. گفتنی است که ارتفاع این آسیاب های 
بادهای  که  هنگامی  است.  متر  بادی حدود ۲۰ 
بادی  آسیاب های  این  می وزند،  ممتدی  و  تند 
می توانند به قدری نیرو تولید کنند که یک سنگ 
را بچرخاند. البته اگر این آسیاب های بادی به یک 
ژنراتور وصل شوند، احتمااًل می توانند یک چراغ را 

هم روشن کنند.
این   ۲۰۰۲ سال  در  که  است  ذکر  شایان 
آسیاب های بادی به عنوان میراث باستانی ایران 
مشخص  آنها  آینده  اکنون  ولی  شدند،  شناخته 
اگر  که  نمی داند  دیگر  اعتباری  محمد  نیست. 
آسیاب های  از  کسی  آیا  نداشت،  حضور  روزی 
بادی مراقبت می کند یا نه؟ آیا این اتفاقات بدین 
معنی هستند که قسمتی از تاریخ پرشکوه علوم و 
تکنولوژی در این سرزمین دارد به همین راحتی 

از بین می رود؟
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 دانشمندان یک کاله ایمنی خارق العاده برای 
اطالعات  می تواند  که  ساخته اند  نوین  عصر 
به  کند.  بررسی  و  تحلیل  خود  کاربر  برای  را 
این  رویترز،  از  نقل  به  مهر  گزارش خبرگزاری 
کاله ایمنی به طور حتم دنیای صنعت را زیرورو 

خواهدکرد.
اطراف  محیط  می تواند  هوشمند  ایمنی  کاله 
خود را شناسایی کند. سپس با استفاده از واقعیت 
مجازی، اطالعات به دست آمده را به طور واقعی 

برای کاربر خود به نمایش بگذارد.

فائو:زمانعملبرایمقابلهباچالشکمبودآباست

مدیرکل سازمان کشاورزی و خواربار جهانی )فائو( هشدار داد که اکنون 
زمان عمل برای مقابله با چالش کمبود آب است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، »خوزه گرازیانو داسیلوا« در مجمع 
جهانی غذا و کشاورزی در برلین افزود: شیوع پدیده کمبود آب، اکنون 
از مهمترین چالش های توسعه پایدار است، پدیده ای که به دلیل افزایش 
جمعیت جهان و تغییر آب و هوای زمین، به طور فزاینده ای در حال تشدید 
است. به گفته وی، برای مقابله با این چالش و مدیریت بهتر منابع آب، 
برنامه ای تحت عنوان »هدف مستقل توسعه پایدار آب«  تنظیم شده است.

مدیرکل فائو تاکید کرد: مسأله بهبود مدیریت منابع آب، به ویژه برای 
و  فقر، گرسنگی  با  ارتباط  در  پایدار آب«  توسعه  برنامه »هدف مستقل 
سوءتغذیه شدید و تغییر اقلیم مهم است. داسیلوا تأکید کرد: برای غلبه بر 
چالش های امنیت غذایی ناشی از کمبود آب، باید در دو جبهه بهبود روش ها 
در استفاده کمتر و کاراتر از آب و حرکت در مسیر تأمین دسترسی مطمئن به 
آب، به ویژه برای خانوارهای فقیر کشاورز کار کرد. به گفته وی، این اقدام ها 
از خشکسالی جلوگیری نخواهندکرد، اما می توانند به جلوگیری از خشکسالی 

ناشی از اختالالت اجتماعی- اقتصادی کمک کنند.
مدیرکل فائو همچنین تأثیر جلوگیری از اتالف غذا در کاهش استفاده از آب 
را حائز اهمیت توصیف کرد و افزود: ساالنه یک سوم غذایی که تولید می شود، 
یا به هدر می رود و یا در پروسه تولید از بین می رود که معادل هدررفتن منابع 

آب به همان میزان تا سه برابر است.
به گفته داسیلوا، با عبور شمار جمعیت جهان از مرز نُه میلیارد نفر تا سال 
۲۰۵۰، رقابت برای منابع آب در جهان شدیدتر خواهدشد. وی افزود: در حالی 
که مشاجرات بر سر منابع آب در برخی مناطق، از مشاجرات مرتبط به مسأله 
زمین پیشی گرفته است، میلیون ها خانوار کشاورز در کشورهای درحال توسعه 

مدت هاست گرفتار مشکل دسترسی بسیار محدود به منابع آب تازه هستند.
آینده نزدیک ممکن است حدود یک  اینکه در  با اشاره به  مدیرکل فائو 
میلیارد نفر در مناطق خشک زمین با کمبود فزاینده منابع آب مواجه شوند، 
تأکیدکرد: تغییر اقلیم تاکنون رژیم های آبی همه مناطق زمین را تغییر داده است. 
به گزارش ایرنا، جنوب آسیا، خاورمیانه و شمال آفریقا جزو مناطق خشک زمین 

محسوب می شوند.

کالهایمنیهوشمند
 هنگامی که فرد با این کاله فعالیتی را انجام 
می دهد یا به چیزی نگاه می کند، اطالعات مربوط 
به سازه، ساختار و بافت آن جمع آوری می شوند 
و سپس کاربر تحلیلی از آنها را به طور نمایشی 

دریافت می کند.
واقعیت مجازی  به ذکر است که گرچه  الزم 
اما  نبوده ،  موفق  کامپیوتری  بازی های  حوزه  در 
به نظر می رسد که فعالیت های صنعتی، از جمله 
صنعت ساختمان سازی می تواند به شیوه ای بهینه 

از آن استفاده کند.
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بیان  به  نیرو،  وزیر  معاون  دایمی،  علیرضا 
ظرفیت های ویژه ایران در انرژی های تجدیدپذیر 
واقع  کشور  وسعت  سه چهارم  گفت:  و  پرداخت 
در فالت مرکزی، از انرژی خورشیدی با شدت 
تابش باال برخوردار است. عالوه بر آن، با وجود 
و  منجیل  خواف،  در سیستان،  بادی  داالن های 
برخی دیگر از نقاط کشور که جزو کریدورهای 
در  فعالیت  بادی کالس جهانی محسوب شده، 

این مناطق کاماًل اقتصادی است.
به گزارش تأسیسات نیوز، وی تصریح کرد: با 
تعهدات ایران در اجالس »کاپ ۲۱« فرانسه و 
»کاپ ۲۲« مراکش، توسعه اقتصاد سبز به مفهوم 
آالیندگی های  کاهش  و  انرژی  تولید  افزایش 

زیست محیطی باید اجرایی شود. گفتنی است که 
تعهد ایران در زمینه کاهش گازهای گلخانه ای 
کره زمین در همایش بین المللی زیست محیطی 
پاریس فرانسه مشهور به »کاپ ۲۱« در پاریس 
در  تجدیدپذیر  انرژی های  توسعه  تا  شد  موجب 
برنامه ششم توسعه گنجانده شود.  قالب الیحه 
افزایش  از  جلوگیری  معاهده،  این  اصلی  هدف 
قرن  در  درجه  دو  از  بیش  به  زمین  کره  دمای 

جاری است.
دایمی ادامه داد: در این راستا، باید به استفاده 
عرصه  در  کشور  ظرفیت های  از  بیشتر  چه  هر 
انرژی های زمین گرمایی، زیست- توده )پسماند(، 
خورشیدی و بادی بپردازیم. به گفته وی، در »کاپ 

۲۲« مراکش همه کشورهای شرکت کننده برای 
تجدیدپذیر  انرژی های  توسعه  به  یارانه  اعطای 
توافق کردند و این موضوع در ایران با حضور و 

مشارکت خارجی ها امکانپذیر خواهدبود.
معاون وزیر نیرو یادآوری کرد: هم اینک سهم 
کشور،  انرژی  سبد  در  تجدیدپذیر  انرژی های 
تنها ۳۲ صدم درصد  و  مگاوات  میزان ۲۴۰  به 
یکصد  اضافه کردن  اما  است،  موجود  ظرفیت 
مگاوات دیگر از انواع انرژی های تجدیدپذیر در 
سال آینده برنامه ریزی شده است. دایمی تصریح 
کرد: مطابق برنامه ریزی ها، تا پایان برنامه ششم 
مگاوات  هزار  پنج  به  باید  ظرفیت  این  توسعه، 
یا  کشور  انرژی  تأمین  صرف  که  یابد  افزایش 

صادرات خواهد شد. 
قطب  به  ایران  تبدیل شدن  کرد:  تصریح  وی 
هاب انرژی منطقه، با استفاده مناسب از قابلیت ها 
انرژی های  به ویژه  موجود،  ظرفیت های  و 
تجدیدپذیر میسر می شود. به گفته دایمی، ایران 
برق  تولید  ظرفیت  نخست  رتبه  در  اینک  هم 
منطقه، رتبه چهاردهم ظرفیت نصب شده )بیش 
از ۷۵ هزار مگاوات( و رتبه هفدهم تولید برق در 

اوج )بیش از ۵۲ هزار مگاوات( جهان قرار دارد.

ضوابطهمکاریتحریریبامجلهتوسعه
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:
۱( 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.
۲( مطالب تکراری نباشند، مگر در مواردی که 

حاوی نکات بدیع و تازه ای هستند.

۳( 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.

۶( 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


