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گرتونمیپسندی... یادداشت

بهتازگیگرفتاریکمعضلفرهنگیشدهایم
کهگرچهسابقهایطوالنیدارد،امابدینسان
همهگیروعیانومشخصبروزوظهورنداشته،
بهحدیکهحتیبرنامههایتلویزیونیهمآن
رادستمایهخودقراردادهاند،هرچندکهخود

نیزگرفتاراینمقولهاند!
اینمقولهچیزینیستجزمقصردانستنو
گالیهداشتنازهمهومبرادانستنخود:مردم
فرهنگندارند،مردمبدرانندگیمیکنند،
مسووالنبیلیاقتاند،کارمندانکارنمیکنند
وفاسدندو...جالباینکهاینهمهرامیگوییم،

درحالیکهخودمان...
اوضاعنابساماناقتصادیموضوعینیست
کهنیازبهتوضیحداشتهباشد،اماآیابرایرفع
آنحاضریمقدمیبرداریم؟همینطوراست
اموراداری،اجتماعی،سیاسی،اخالقی،محیط
زیست،کسبوکاروغیرهوغیره.بایدبپذیریم
کههرکدامازمابهعنوانجزییازکلاین
کشور،درشرایطبهوجودآمدهدخیلیم.باید
بپذیریمکهخودمانجایبرخیازارزشهارا
باضدارزشهاعوضکردهایمودرنتیجه،بیش
ازآنکهبهفکرکارکردنباشیم،بهفکررفاهیم

وچقدرغمانگیزورقتانگیزاستکهحتیاز
اینحقطبیعیواولیهحداقلیهممحرومیم!
نماید یادآوری تا میکوشد نوشتار این
کهاگرازوضعموجود-چهاوضاعشخصی
بیرونی- و عمومی اوضاع چه و داخلی و
ناراضیهستیم،خودماندرایجادآنسهیم
بودهایم.اگرازاینوضعناراضیهستیم،باید
مسوولیتخودمانرابپذیریم،آستینهارا
باالبزنیموبدونهراستغییراتراآغازکنیم.
طوالنیترینراههابااولینقدمشروعمیشود.
اولینقدمدراینمسیرهمتغییرآنچیزی
استکهدردرونودرنفسخودماناست.
و درونی تغییرات میان از تغییر مهمترین
نفسانیکهشدیداًموردنیازهمهماستوبه
بتوانیممشکالتفردی تا ماکمکمیکند
وکسبوکاریخودمانراتحملوبعدهم
حلکنیمودرعینحال،بتوانیمظرفیتها
وتواناییهایتشکلمتبوعمانراباالببریم
داشتهباشیم، جامعه در بیشتری نقش تا
توجهبهمعنویتاست.ویکتورامیلفرانکل،
از را معنویت اتریشی، معروف روانشناس
است معتقد و »انسان«میداند ویژگیهای

کهیکیازراههایمعنابخشیدنبهزندگی،
درککردنودریافتندیگرانازراهمعنویت
ومحبتاست.کسیکهبدینمرتبهدست
یابد،ازحدخودفراترمیرود،یعنیدردورنج
خودرافراموشمیکند،چشمشبازمیشود،
افقهایگستردهرامیبیندوفرصتمییابد
آغاز این و کند، درک را زندگی معنای تا
خروجازدورهصغارتوورودبهعصربلوغو
روشنگریاست.ازجملهویژگیهایایندور
تازهنیزپیداکردنحساعتماد،اتحاد،یگانگی
سرانجام، و است دیگران با همبستگی و
کهالزمه اجتماعی شکلگیریسرمایههای

تشکیلجامعهمدنیاست.
شدن برگزار و جدید دولت کار به آغاز
مجمععمومیعادیسالجاریسندیکاو
شروعدورتازهایازفعالیتهایاینتشکل
برای است مناسبی فرصت دیرپا، صنفی
کمیدگرگونهاندیشیدنوکمیبازنگریدر
حاصلی که نگرشهایی سنتی، نگرشهای
نداشتهاندجزایجادشرایطامروزیکهآنرابه
هردلیلینمیپسندیم.بهقولحافظشیرین
سخن:گرتونمیپسندی،تغییرکنقضارا...

»خداوند سرنوشت هیچ قومی)ملتی( را تغییر نمی دهد، مگر آنکه آنان آنچه را در وجود خودشان است، تغییر دهند.«    
)قرآن کریم، سوره رعد، آیه 11( 
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بحث کارشناسی درباره

راهحلهایپیشنهادیدولت
درارتباطباپروژههایناتمام

مدتی است که موضوع اجرای پروژه های   ناتمام با سرمایه گذاری بخش 
خصوصی، در کانون توجه تشکل های صنعت احداث کشور قرار گرفته و 
به یکی از مباحث مهم تشکل های مهندسی بدل گشته تا شاید راهی 
بیابند برای پایان دادن به مدت ها بیکاری شرکت های پیمانکاری و تجدید 

حیات این سرمایه های ملی.
نکتۀ قابل توجه در این رابطه آن است که دولت در شرایطی از پیمانکاران 
می خواهد تا حاصل سال ها تالش خود را برای اجرای پرو ژه های ناتمام 
هزینه کنند که در گذشته، با رفتار ارباب مآبانه و عمل نکردن به تعهداتش، 
باعث ورشکستگی بسیاری از شرکت های پیمانکاری شده است. به همین 
علت هم با وجود بیکاری گسترده در میان شرکت های پیمانکاری، رویکرد 
جدید دولت در واگذاری سرمایه ای پروژه های عمرانی با اقبال چندانی از 
سوی فعاالن صنعت احداث مواجه نشده و با تردید و محتاطانه به آن 

می نگرند.
لذا به دلیل اهمیت این بحث برای جامعۀ مهندسی کشور، میزگرد 
این شماره مجله توسعه به بحث دربارۀ »راه حل های پیشنهادی دولت 
در ارتباط با پروژه های ناتمام« اختصاص یافت. در این میزگرد که توسط 
منیژه فرهنگی، دبیر تحریریه مجله توسعه اداره شد، مهندس علی اکبر 
هوشمند، عضو هیأت اجرایی شورای هماهنگی تشکل های مهندسی، 
صنفی و حرفه ای کشور، مهندس حسن سعادتمند، رییس هیأت مدیره 
کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران، مهندس احمد راهبی، عضو 
هیأت مدیره و مهندس افشین شباب، رییس کارگروه پروژه های ناتمام 

سندیکا حضور داشتند.
در ادامه، گزیده ای از مباحث این میزگرد را می خوانید.

توسعه تأسیسات و تجهیزات

منیژه  فرهنگی

ویژه

مقدمه

دبیر  فرهنگي،  منیژه  نشست،  این  ابتداي  در 
تحریریه مجله توسعه تأسیسات و تجهیزات، پس 
از طرح موضوع میزگرد، به منظور  فراهم        ساختن 
بستر الزم برای بحث و ارایه تصویر روشنی از 
بر  حاکم  عمومی  شرایط  و  اقتصادی  وضعیت 

اقتصاد کشور و نقش دولت در ایجاد این شرایط، 
عنوان  با  موسی غنی       نژاد  دکتر  مقاله  از  بخشی 

»مرکانتیلیسم نوین« را به شرح زیر خواند: 

مرکانتیلیسم نوین
مرکانتیلیسم یا اقتصاد سوداگرانه، در اصل به 
استعماری  دوران  اقتصادی  سیاسی-  نظام های 

در  که  برمی گردد  انقالب صنعتی  از  پیش  اروپا 
آنها پیوند تنگاتنگی میان قدرت سیاسی حاکم و 
اقتصاد وجود داشت. در این نظام ها دولت به بهانه 
اقتصادی  نظام  کل  بر  ملی،  اقتصاد  از  حمایت 
می شد.  آزاد  تجارت  مانع  و  می انداخت  چنگ 
روابط  که  تجاری  بزرگ  بنگاه های  از  تعدادی 
انحصاری  امتیازات  از  داشتند،  دولت  با  نزدیکی 
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همچنان مرکانتیلیستی و دولتی باقی ماند. سهم 
بخش خصوصی واقعی از این خصوصی سازی ها در 
خوش بینانه ترین ارزیابی ها به 10 درصد هم نرسید 
و پدیده نامیمونی در اقتصاد ملی سر بر آورد که به 

بخش شبه دولتی یا خصولتی معروف شد.
از  این بخش  خواندن  از  فرهنگی پس  منیژه 
مقاله دکتر غنی نژاد به عنوان مقدمه، از حاضران 
شوند  بحث  وارد  که  کرد  درخواست  میزگرد  در 
برای  بخش خصوصی  از  دولت  انتظار  درباره  و 
مخمصۀ  و  مشکل  حل  جهت  سرمایه          گذاری 

پروژه          های ناتمام به اظهار نظر بپردازند.

پروژه          های ناتمام چگونه بوجود آمدند؟
مهندس علی          اکبر هوشمند، عضو هیأت اجرایی 
شورای هماهنگی تشکل          های مهندسی، صنفی و 
حرفه          ای کشور، در بخش نخست سخنان خویش 
به توضیح در باره نحوۀ ایجاد پروژه          های مطول 
نظارتی  گزارش          های  گفت:  و  پرداخت  ناتمام  و 
ساالنه دفتر نظارت بر طرح          های سازمان مدیریت 
و برنامه          ریزی که تا سال 1۳۸۴ منتشر می          شد و 
در آن،  علل عقب          ماندگی پروژه          های استانی و ملی 
دستگاه          های اجرایی نیز به تفکیک مورد بررسی 
قرار می          گرفت، نشان می          دهد که حتی در زمانی 
عنوان  به  دولت  مالی  امکانات  عدم  بحث  که 
دارایی          های  تملک  طرح          های  اصلی  سرمایه          گذار 
سرمایه          ای یا طرح          های عمرانی تا این حد شدید 
و  داشتیم  طوالنی          ای  بسیار  پروژه          های  هم  نبود 
زمان           واقعی انجام پروژه          ها گاه چهار تا پنج برابر 
زمان اولیه          شان بود. به عنوان مثال، در سال 1۳۸۳، 
متوسط زمان          بندی اولیه پروژه          ها، سه تا چهار سال 
و متوسط زمان اجرای آنها، 11 سال بود. لذا بحث 
اقتصاد  در  سابقه          داری  جریان  مطول،  پروژه          های 
کشور است و اگر دالیل آن برطرف نشود، به طور 
دایم با پروژه          های معوق فاقد امکانات مالی روبرو 
خواهیم بود که بار تورمی دارند و از هدررفت منابع 

ملی حکایت می          کنند.

برخوردار بودند و اغلب به عنوان بازوی اقتصادی 
سیاست های استعماری در سطح بین المللی عمل 
تحت  متوسط  و  کوچک  بنگاه های  می کردند. 
به  وابسته  بزرگ  انحصاری  بنگاه های  سیطره 
در  اقتصاد  کل  نتیجه،  در  و  داشتند  قرار  دولت 
چنبره قدرت سیاسی و اهداف آن گرفتار می شد. 
این سیستم مرکانتیلیستی از اواخر سده هجدهم 
و  فروپاشید  غربی  اروپای  در  به تدریج  میالدی 
و  آزاد  بیش  و  کم  اقتصادهای  به  را  خود  جای 

رقابتی داد. 
برخی از ویژگی های سیستم قدیمی و منسوخ 
به  ایران  امروزی  اقتصاد  در  مرکانتیلیستی 
به  قریب  اکثریت  است:  مشاهده  قابل  وضوح 
اتفاق بنگاه های بزرگ اقتصادی، یا دولتی اند یا 
شبه دولتی و در هر صورت، تحت امر مستقیم و 
غیر مستقیم قدرت سیاسی حاکم- اعم از دولت 
سایر  و  شهرداری ها  یا  کلمه  خاص  معنای  به 
تالش های  دارند.  قرار  حکومتی-  ارگان های 
متعددی که از اواخر دهه 1۳60 برای آزادسازی 
گرفت،  صورت  ایران  اقتصاد  خصوصی سازی  و 
موفقیت چندانی در ایجاد بخش خصوصی قوی 
و واقعاً مستقل از قدرت سیاسی به دست نیاورد. 
در  که  گسترده ای  خصوصی سازی های  به رغم 
دهه 1۳۸0 به دنبال ابالغ سیاست های کلی اصل 
۴۴ قانون اساسی صورت گرفت، نظام اقتصادی 

مروری بر علل ایجاد پروژه          های نیمه          تمام 
مهندس هوشمند در مورد علل ایجاد پروژه          های 
ناتمام گفت: بسیاری از پروژه          های ناتمام، به علت 
فشار  مانند  سیاسی،  یا  و  حاکمیتی  تصمیمات 
سیاسی نمایندگان مجلس شورای اسالمی برای 
اجرای پروژه           در حوزه انتخابیه          شان و بدون توجه 
به توجیه فنی و اقتصادی و امکانات دولت برای 
تأمین اعتبار آنها آغاز شده          اند. عضو هیأت اجرایی 
شورای هماهنگی تشکل          ها در ادامه افزود: یکی 
دیگر از علل ایجاد پروژه          های نیمه          تمام، محدودیت 
منابع مالی دولت از دوره          های گذشته تاکنون است 
و یکی از دالیل عمدۀ این محدودیت هم فروش 
کاالهای استراتژیک، مانند آب، برق، بنزین و... 
است.  بوده  واقعی  قیمت  از  پایین          تر  قیمت  به 
اقالم  این  واقعی  قیمت  که  زمانی  تا  بنابراین، 
هرساله  نشود،  دریافت  نهایی  مصرف          کننده  از 
شاهد کسری بیشتر بودجه دولت و فروش بیشتر 
معادن  و  گاز  و  نفت  مانند  زیرزمینی  ثروت          های 
برای جبران آن خواهیم بود. وی در ادامه افزود: 
بنابراین، کسری بودجه دولت و ناتوانی در زمینه 
تأمین اعتبار پروژه          ها، باعث ناتمام          ماندن پروژه          ها 
چنانکه  می          شود،  فراوان  خسارات  آمدن  وارد  و 
هزار   ۵۵0 حدود  ارایه          شده،  آمار  آخرین  مطابق 
میلیارد تومان در قالب حدود سه          هزار طرح و ۷۷ 
تا ۷۸ هزار پروژه ناتمام در کشور وجود دارد که 
در سال ۹۵، رقم بسیار ناچیزی به برخی از آنها 

اختصاص داده شده          است.

دکتر موسی غنی نژاد: برخی از 
ویژگی های سیستم قدیمی و منسوخ 

مرکانتیلیستی، در اقتصاد امروزی ایران 
به وضوح قابل مشاهده است.

شناخت موضوع
بخشاول

 دستورالعمل واگذاری طرح های ناتمام
 باید به طریقی اصالح شود که قابلیت
 جذب بیشتری برای بخش خصوصی

نحیف کشور داشته باشد.
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مهندس حسن سعادتمند، رییس هیأت مدیره 
نیز  ایران  عمرانی  پیکانکاران  سراسری  کانون 
ضمن بیان دیدگاهش در خصوص دالیل پیدایی 
معضل پروژه          های نیمه          تمام در کشور گفت: بخش 
عمدۀ ۷۷ هزار پروژۀ ناتمام، پروژه          های کوچکی 
هستند که با اهداف سیاسی در مناطق روستایی 
احداث شده          اند، یعنی برخی از نمایندگان مجلس، 
آستانه  در  شوند،  انتخاب  مجدداً  آنکه  برای 
که  فشار           آورده          اند  دولت  به  مجلس  انتخابات 
کند  شروع  انتخابیه          شان  حوزۀ  در  را  پروژه          هایی 
و بعد از برگزاری انتخابات هم به علت نداشتن 

اعتبار کافی، پروژه          ها رها شده          اند. 

سابقۀ طرح موضوع واگذاری پروژه          های 
سرمایه          گذاری به بخش خصوصی

طرح  چگونگی  مورد  در  هوشمند  مهندس 
موضوع واگذاری پروژه          های ناتمام توسط دولت 
قانون   ۳ تبصره  بند »س«  در  بار  اولین  گفت: 
بودجه سال 1۳۹۳، واگذاری طرح          های نیمه          تمام 
قانون   1۳ تبصره  »هـ«  بند  در  و  شد  مطرح 
بودجه سال1۳۹۴ هم تکرار شد. عالوه بر این، 
قانون  به  مواد  برخی  الحاق  قانون   ۲۷ ماده  در 
تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )۲(، بحث 
واگذاری پروژه          های تمام          شده، نیمه          تمام و جدید 
 ،1۳۹۴ سال  ماه  مرداد  در  سپس  و  شد  مطرح 
آیین          نامه اجرایی مربوطه توسط سازمان مدیریت 
مورد  در  وی سپس  گردید.  ارایه  برنامه          ریزی  و 
تدوین  در  خصوصی  بخش  مشارکت  میزان 
ضوابط واگذاری پروژه          های نیمه          تمام گفت: پس 
از آن که شورای هماهنگی تشکل          ها از تصویب 
توسط  مذکور  آیین          نامه  با  متفاوت  دستورالعملی 
شورای اقتصاد مطلع شد، کارگروهی در شورای 
برای  را  پیشنهادهایی  و  تشکیل شد  هماهنگی 
اصالح مصوبه شورای اقتصاد ارایه کرد که چندان 
توجهی به آن نشد. نسخۀ دوم این دستورالعمل 
تصویب شورای  مورد  ماه سال ۹۵  آبان  در  که 
اقتصاد قرار گرفت، حتی نسبت به نسخۀ اول در 
بعضی از زمینه          ها، عقب          تر رفت، به طوری که در 
از ۲0 ردیف مشوق سرمایه          گذاری  مصوبه دوم، 

تأمین  در  تسهیالت  مانند  داشت،   وجود  که 
بازپرداخت،  تضمین  خارجی،  سرمایه          گذاری 
مشوق          های  آن،  بیمۀ  و  ارز  نرخ  تسعیر  تضمین 
مالیاتی و گمرکی برای سرمایه          گذاران و...، هفت 
مشوق حذف شدند و تنها 1۳ مشوق باقی ماندند 
و همین 1۳ مشوق هم با موانعی روبرو هستند و 
الزم است که هم در جلسات کمیته          های داخل 
در  هم  و  هماهنگی  شورای  عضو  تشکل          های 
جلسات شورای هماهنگی تشکل          ها با کمیسیون 
اقتصادی دولت و سازمان مدیریت و برنامه          ریزی 

بر روی رفع این موانع کار شود.
مهندس حسن سعادتمند هم در مورد چگونگی 
با  نیمه          تمام  پروژه          های  واگذاری  موضوع  طرح 
پایان  در  گفت:  بخش خصوصی  سرمایه          گذاری 
دولت دهم، ۲۹06 طرح عمرانی نیمه          تمام، شامل 
۷۷ هزار پروژه وجود داشت که بنا به اعالم دولت 
نیازمند ۴00 هزار  آنها  اتمام  پایان سال ۹1،  در 
میلیارد تومان بود، لیکن از آن زمان تا به حال 
و با احتساب تورم، این رقم به ۵۵0 تا 600 هزار 
که  است  درحالی  این  و  رسیده  تومان  میلیارد 
دولت حتی برای اداره امور خود منابع کافی ندارد 
پروژه          های  دارد  اعالم کرده          است که قصد  لذا  و 

نیمه          تمام را به بخش خصوصی واگذار کند.
تدوین  نحوۀ  مورد  در  همچنین  وی 
پروژه          های  واگذاری  به  مربوط  دستورالعمل          های 
نیمه          تمام به بخش خصوصی گفت: اواسط سال 
برنامه  1۳۹۳، در جلسه          ای که در محل سازمان 
و بودجه کشور و با حضور نمایندگان تشکل          های 
مهندسی بخش خصوصی برگزار شد، از آیین          نامۀ 
رونمایی   ۹۳ سال  بودجه   ۳ تبصره  »س«  بند 
شد، آیین          نامه          ای که هیچیک از ما در تدوین آن 
مشارکت نداشتیم. بنابراین، به دکتر نوبخت انتقاد 
کردیم که چرا در جریان تدوین آیین          نامۀ مذکور 
از ما نظرخواهی نشده          است؟ ایشان هم در جواب 
گفتند که نظریاتتان را برای ما ارسال کنید. پس از 
آن، کمیسیون          هایی در شورای هماهنگی به بررسی 
آیین          نامه مذکور پرداختند و پیشنهادهای اصالحی 
شورا در چند نوبت به سازمان برنامه و بودجه کشور 
آنکه در  تا  ارایه شد که مورد توجه قرار نگرفت 
سال1۳۹۴، دستورالعمل شورای اقتصاد به تصویب 
رسید که هم ما و هم دولت انتقاداتی نسبت به آن 

داشتیم و قرار بر بازنگری دستورالعمل مذکور شد.
رییس هیأت مدیره کانون سراسری پیمانکاران 
عمرانی ایران در ادامه افزود: در اواخر خرداد سال 
1۳۹۵ )۹۵/۳/۲۹(، در یکی از جلسات           نهاد تعامل 
که با حضور دکتر نوبخت برگزار شد، اعالم کردیم 
که در مورد دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد، 
یک سری نظریات اصالحی داریم و قرار شد تا 
آخر همان هفته )حداکثر تا ۹۵/۴/۲( نظریاتمان 
را به ایشان ارایه کنیم تا در جلسه شورای اقتصاد 
مطرح شود. ما هم در مهلت مقرر، نظریاتمان را 
در قالب یک گزارش به دفتر آقای نوبخت ارسال 
کردیم، اما این گزارش به آقای نوبخت داده نشد 
و چند روز بعد )۹۵/۴/۵(، مصوبۀ جدید شورای 
پروژه          ها،  واگذاری  دستورالعمل  مورد  در  اقتصاد 
بدون توجه به نظریات شورای هماهنگی ابالغ 
شد که ما به آن اعتراض کردیم و قرار شد که 
مورد  در  خودمان  اصالحی  نظریات  دیگر  بار 
ارسال  نوبخت  آقای  دفتر  به  را  جدید  مصوبۀ 
هماهنگی  شورای  همکاری  با  بنابراین،  کنیم. 
تشکل          ها و اتاق بازرگانی گزارش دیگری آماده و 

بحث  هوشمند:  علی اکبر  مهندس 

سابقه داری  جریان  مطول،  پروژه های 

در اقتصاد کشور است و اگر دالیل آن 

برطرف نشود، به طور دایم با پروژه های 

معوق فاقد امکانات مالی روبرو خواهیم 

بود که بار تورمی دارند و از هدررفت 

منابع ملی حکایت می کنند.
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برای رییس سازمان مدیریت و برنامه          ریزی کشور 
ارسال شد، ولی هنوز نمی          دانیم که چه اقدامی در 

مورد آن صورت گرفته          است.
کارگروه  رییس  شباب،  افشین  مهندس 
خاطرنشان  نیز  سندیکا  نیمه          تمام  پروژه          های 
واگذاری  شرایط  »دستورالعمل  که  ساخت 
جدید،  سرمایه          ای  دارایی          های  تملک  طرح          های 
به  بهره          برداری  آماده  و  تکمیل          شده  نیمه          تمام، 
بخش غیردولتی« در سال 1۳۹۴ توسط شورای 
اقتصاد به تصویب رسید و سپس در خرداد سال 
1۳۹۵ اصالحاتی بر روی آن اعمال گردید، لیکن 
سوی  از  اصالحی  پیشنهادهای  ارایه  دنبال  به 
شورای هماهنگی تشکل          ها، دستورالعمل مذکور 
هنوز  ولی  گرفت،  قرار  مجدد  بررسی  دست  در 

نتایج این بررسی مشخص نشده          است.
سندیکا  نیمه          تمام  پروژه          های  کارگروه  رییس 
بود  قرار  همچنین گفت: مطابق گزارش دولت، 
پروژه   ۲۵00 تعداد   ،1۳۹۵ سال  پایان  تا  که 
عمرانی به بخش خصوصی واگذار شود، ولی این 
تعداد، 11 درصد بیشتر از میزان پیش          بینی          شده، 
یعنی به ۲۷۷۲ پروژه رسید که شامل 1۴۸ پروژۀ 
جدید، ۵۲0 پروژۀ نیمه          تمام و ۲10۴ پروژۀ قابل 

بهره          برداری است.

وضعیت پروژه          های واگذارشده در پردۀ 
ابهام

در این بخش از مباحث میزگرد، دبیر تحریریه 
هزار  دو  از  بیش  اینکه  بیان  با  توسعه  مجله 
قالب سرمایه          گذاری بخش  در  واگذارشده  پروژه           
از  بوده          است،  استان          ها  در  عمدتاً  خصوصی، 
از مسووالن  یکی  عنوان  به  مهندس سعادتمند 
که  ایران  عمرانی  پیمانکاران  سراسری  کانون 
رهبری ۳1 انجمن پیمانکاری استانی را برعهده 
دارد، سوال کرد که آیا این تشکل اطالعاتی از 
نحوۀ واگذاری، کسانی که به آنها واگذار شده و 

نتایج اجرای آنها دارد؟
مهندس سعادتمند در پاسخ به این سوال گفت: 
هیچ اطالعاتی در این خصوص نداریم و گزارشی 
هم از انجمن          های تحت پوشش کانون سراسری 
در استان          ها دریافت نکرده          ایم، اما در عین حال، 
علت  به  کشور  سراسر  پیمانکاران  که  می          دانیم 
درگیری با مشکالت متعدد آنقدر تضعیف شده          اند 
که اصاًل قادر به تأمین مالی پروژه          های نیمه          تمام 
نیستند. دولت هم اطالعاتی در مورد اینکه این 
پروژه          ها به چه کسانی واگذار شده، منتشر نکرده 
و من بعید می          دانم که این تعداد پروژه نیمه          تمام 

به بخش خصوصی واقعی واگذار شده باشد.

نقد واگذاری پروژه          های سرمایه          گذاری
در این بخش از مباحث میزگرد، دبیر تحریریه 
از  بسیاری  برای  که  داشت  اظهار  توسعه  مجله 
مسوولیت  پذیرش  خصوصی  بخش  فعاالن 
و  ندارد  موضوعیت  نیمه          تمام،  پروژه          های  اتمام 
مدلل          ساختن  برای  و  می          دانند  غیرعملی  را  آن 
که  مطرح می          کنند  را  سوال  این  هم  ادعایشان 
بخش خصوصی ای که تا بحال نتوانسته مطالبات 
سال          ها به تعویق          افتاده           خودش را بگیرد و به همین 
علت، در اداره سازمان کار و پرداخت بدهی          هایش 
میزان  با چه  مالی،  توان  کدام  با  است،  درمانده 
ریسک          پذیری  از  حد  چه  با  و  قانونی  پشتوانه 
از  سپس  وی  بشود؟  حوزه  این  وارد  می          تواند 
حاضران در میزگرد خواست که نظریاتشان را در 

این خصوص بیان کنند.

سوال  این  به  پاسخ  در  سعادتمند  مهندس 
دولت  درآمدی  منابع  که  می          شود  گفته  گفت: 
محدود است و به علت کسری بودجه نمی          تواند 
اما  کند،  سرمایه          گذاری  عمرانی  پروژه های  در 
این موضوع صحت ندارد، چون پس از موفقیت 
برجام و لغو تحریم          ها، دولت نفت را بیشتر و با 
درآمد  بازگشت  در  و  می          فروشد  باالتری  قیمت 
از فروش نفت هم مشکلی وجود ندارد.  حاصل 
بنابراین، نمی          توان گفت که دولت منابع درآمدی 
ندارد، بلکه مشکل در باالبودن هزینه          های جاری 
دولت است. بنابراین، دولت باید با کوچک          کردن 
خودش، هزینه          هایش را کاهش دهد و از محل 
صرفه          جویی حاصله، اعتبارات الزم برای راه          اندازی 

پروژه          های عمرانی را تأمین کند.
هزینه          های  از  دیگر  یکی  گفت:  ادامه  در  وی 
هزار   ۵0 حدود  ساالنه  پرداخت  دولت،  عمدۀ 
صورت  به  اگر  که  است  یارانه  تومان  میلیارد 
پرداخت  آسیب          پذیر  اقشار  به  فقط  و  هدفمند 
این محل  از  تومان  میلیارد  شود، حدود ۴0هزار 

صرفه          جویی می          شود. 
مهندس سعادتمند همچنین خاطرنشان ساخت 
که بخش دیگری از هزینه          های دولت، پرداخت 

مهندس حسن سعادتمند: پیمانکاران 
سراسر کشور به علت درگیری با 

مشکالت متعدد، آنقدر تضعیف شده اند 
که اصالً قادر به تأمین مالی پروژه های 

نیمه تمام نیستند.

در بحث واگذاری پروژه های نیمه تمام، 
روابط پیمانکاری و کارفرمایی دستگاه 
اجرایی به صورت گذشته اصالً مطرح 

نیست.
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سوبسید بابت پایین          نگهداشتن نرخ ارز به دالیل 
افتخار  آن  به  یازدهم  دولت  که  است  سیاسی 
نادرست  سیاست  این  هزینۀ  ولی  می          کند،  هم 
پول  دولت  چون  می          پردازیم،  پیمانکاران  ما  را 
برای اجرای پروژه          های عمرانی ندارد و ما بیکار 
شده          ایم و در همین حال، از یک طرف نمی          توانیم 
مطالباتمان را از دولت بگیریم و از طرف دیگر، به 

سیستم بانکی و بازار بدهکار هستیم. 
ادامه  رییس هیأت مدیره کانون سراسری در 
این  از  هیچیک  که  زمانی  تا  که  کرد  تصریح 
اقدامات ضروری انجام نشود و اجرای پروژه          های 
دولت  اولیه  اولویت          های  زیربنایی همچنان جزو 
افزایش  و  فعلی  وضعیت  ادامۀ  شاهد  نباشد، 
امسال،  چنانکه  بود،  خواهیم  دولت  بدهی          های 
زمان سررسید اوراق مشارکت و اسناد خزانه است 
داده  پیمانکاران  به  دولت  بدهی  عوض  در  که 
شده          است و باید به صورت نقدی پرداخت شود، 

در حالی که دولت هیچ پولی ندارد.
بر  گفت: عالوه  سعادتمند همچنین  مهندس 
پروژه  سرمایه  تأمین  آیا  که  ببینیم  باید  این، 
یک  واقعًا  خصوصی،  بخش  پیمانکار  توسط 
بخصوص  تهدید؟  یک  یا  اوست  برای  فرصت 
در  دولت  که  بهاداری  اوراق  که  شرایطی  در 
مقابل سرمایه          گذاری و اجرای پروژه به پیمانکار 
می          دهد، حدود 1۵ درصد سود دارد و در همان 
سیستم  در  را  پولش  می          تواند  پیمانکار  حال، 
بانکی سپرده          گذاری کند و بدون نیاز به تالش 
 ۲0 حداقل  متعدد،  ریسک          های  پذیرش  و  زیاد 

درصد سود بگیرد.
از  قسمت  این  به  نیز  راهبی  احمد  مهندس 
خالف  بر  دولت  بزرگ          شدن  و  شد  وارد  بحث 
اهداف برنامه          های توسعه کشور را یکی از علل 
و گفت:  دولت ذکر کرد  مالی  عمدۀ محدودیت 
باشد، همۀ  نداشته  اگر دولت عزم کوچک          شدن 
و  می          شود  جاری  بودجه  صرف  درآمدهایش 
و  بود  خواهد  روبرو  مالی  محدودیت  با  همواره 
خصوصی  بخش  از  دعوت  شرایطی،  چنین  در 
برای سرمایه          گذاری در پروژه          های زیربنایی، نقض 

غرض است. 

پروژه          های  واگذاری  مزیت          های 
سرمایه          گذاری

مهندس شباب  میزگرد،  این  مباحث  ادامۀ  در 
به ذکر برخی از مزیت          های روش جدید واگذاری 
نه          چندان  در سال          های  و گفت:  پرداخت  پروژه          ها 
دور، ما پیمانکاران فقط بخش  پروژه          ها را انجام 
می          دادیم و وقتی که بعدها از ما خواسته شد که 
چون  ترسیدیم،  بگیریم،  برعهده  هم  را  بخش 
پیش بینی قیمت کاالها برایمان دشوار بود و باید 
هرحال،   به  اما  می          پذیرفتیم،   را  باالتری  ریسک 
این کار را انجام دادیم. مدتی بعد، بخش برخی 
از پروژه          ها هم برعهده پیمانکاران گذاشته شد و 
به این ترتیب، در هر دوره، خودمان را با شرایط 
واگذاری پروژه          ها تطبیق دادیم و ریسک          پذیریمان 
به  فاینانس،  که  هم  حاضر  حال  در  شد.  بیشتر 
شده،  اضافه  پروژه          ها  در  ما  قبلی  مسوولیت          های 
می          توانیم با استفاده از خدمات شرکت          های مشاوره 
مالی در بازار سرمایه، بدون ترس و نگرانی وارد این 
مرحله بشویم. وی سپس پنج مزیت           روش جدید 

واگذاری پروژه          ها را به شرح زیر برشمرد:
- با واگذاری پروژه          های سرمایه          گذاری، فرصتی 
برای رشد و تحول شرکت          های بخش خصوصی 

فراهم شده و در صورت پذیرش این مسوولیت، 
شرکت          ها می          توانند از رکود فعلی خارج           شوند.

- دومین مزیت روش جدید، افزایش سرعت 
در  تأخیر  صورت  در  زیرا  پروژه          هاست،  اجرای 
اجرا، پیمانکار که سرمایه          گذار هم هست، متضرر 
می          شود و لذا سعی می          کند تا موانع اجرا را برطرف 

کند.
  - مزیت سوم، کیفیت انجام کار است، یعنی 
مشارکت  پروژه  از  بهره          برداری  در  پیمانکار  اگر 
داشته باشد، سعی می          کند که پروژه را با بهترین 
تا در دورۀ بهره          برداری  اجرا کند  کیفیت ممکن 

برای بازگشت سرمایه          اش دچار مشکلی نشود. 
و  توجه  برای  که  است  آن  چهارم  مزیت   -
با  باید  پیمانکار  پیشگفته،  موارد  همۀ  رعایت 
ابزارهای نوین مدیریت در جهان آشنا شود، چون 
روش          های قبلی مدیریت نمی          توانند منافع پیمانکار 
را عملی نمایند و به این ترتیب، سطح مدیریت 

شرکت هم ارتقا پیدا می          کند.
تحکم  زمینۀ  ازبین          رفتن  پنجم،  مزیت   -
به  دولتی  کارفرمایان  ناروای  و  غیرقانونی 
موجب  که  است  خصوصی  بخش  پیمانکاران 

مهندس احمد راهبی: اگر دولت 
عزم کوچک شدن نداشته باشد، همۀ 

درآمدهایش صرف بودجه جاری 
می شود و همواره با محدودیت مالی 

روبرو خواهد بود و در چنین شرایطی، 
دعوت از بخش خصوصی برای 

سرمایه  گذاری در پروژه های زیربنایی، 
نقض غرض است.

اجرای  شباب:  افشین  مهندس 

توسط  سرمایه گذاری  پروژه های 

از  شرکت ها  خروج  باعث  پیمانکاران 

و  بیشتر  سرعت  با  کار  انجام  رکود، 

ارتقای سطح مدیریت  باالتر،  کیفیت 

شرکت های پیمانکاری و رهایی آنها از 

تحکم کارفرمایان در پروژه ها می شود.
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تقلیل تصدی          گری دولت می          گردد.  
سندیکا  ناتمام  پروژه          های  کارگروه  رییس 
از سخنانش  این بخش  سپس ضمن جمع          بندی 
گفت: اجرای پروژه          های سرمایه          گذاری باعث خروج 
شرکت          ها از رکود، انجام کار با سرعت بیشتر و کیفیت 
باالتر، ارتقای سطح مدیریت شرکت          های پیمانکاری 
و رهایی آنها از تحکم کارفرمایان در پروژه          ها می          شود. 
به همین دالیل، معتقدم که ما پیمانکاران بایستی از 

این مسیر عبور کنیم و راه دیگری نداریم. 

پروژه          های  واگذاری  موانع  برخی 
سرمایه          گذاری

اجرایی شورای هماهنگی  سپس عضو هیأت 
پروژه          ها  واگذاری  فرهنگی  موانع  به  تشکل          ها 
دستگاه          های  گفت:  زمینه  این  در  و  کرد  اشاره 
و  کارفرمایی  قامت  در  هنوز  کشور  اجرایی 
حکمفرمایی در پروژه          ها ظاهر می          شوند که البته 
این نگرش به تدریج در حال تغییر است، چنانکه 
در  کارفرما  و  مشاور  که  دارم  سراغ  را  پروژه          ای 
شش ماه گذشته از آن بازدید نکرده          اند. در این 
نوع پروژه          ها، کسی که اجرای پروژه را برعهده 
به  را  اولیه  نقشه          های  که  است  موظف  گرفته، 
تصویب رسانده و سیستم کنترل کیفی مورد تأیید 

داشته باشد و کارش را انجام دهد و خود، مسوول 
رفع مشکالت اجرای پروژه است.

مشکل  به  اشاره  با  سپس  هوشمند  مهندس 
پیمانکاران در تأمین سرمایه پروژه          ها گفت:  چون 
ما همیشه مجموعه          های وابسته به دولت بوده          ایم 
و سروکاری با تأمین سرمایه برای اجرای پروژه 
آشنایی  سرمایه  بازار  ادبیات  با  لذا  نداشته          ایم، 
نداریم و تهیۀ پول از بازار سرمایه برایمان بسیار 
این  در  بیشتر  توضیح  است. وی ضمن  مشکل 
خصوص گفت: تقسیم ۵۵0 هزار میلیارد تومان 
پول موردنیاز اتمام پروژه          های نیمه          تمام بر تعداد 
این پروژه          ها، نشان می          دهد که به طور متوسط 
اتمام هر پروژه، نیازمند حدود هفت میلیارد تومان 
است. طبیعتاً تعداد پروژه          های ارزانتر، بیشتر است. 

برای هر  تأمین سرمایه  به  نیاز  از  این میزان  با 
بازار  با  خوبی  رابطه  نمی          توانیم  طبیعتاً  پروژه،  
ارقام  سرمایه،  بازار  چون  کنیم،  برقرار  سرمایه 
تضمین  پذیرش  و  مشاوره  ارایه  برای  را  ثابتی 
تأمین  که  دریافت می          کند  متقاضیان سرمایه  از 
را  تومان  میلیارد  ارقام هفت- هشت  برای  پول 
دشوار و پرهزینه می          کند و اگر هم انجام بشود، 
ممکن است که در حد یکی- دو پروژه برای هر 
بدان معنی است  این  و  باشد  امکانپذیر  شرکتی 
که وقتی به بازار سرمایه مراجعه می          کنیم، برای 
از  کدام  هر  از  استفاده  برای  ضامن  رکن  آنکه 
ابزارهای مالی فراهم بشود، به یک وثیقه       گذاری 
نزد بانک نیاز داریم که اگر ۲۴ یا ۲۵ درصد هزینۀ 
ساالنه داشته باشد و طی دو سال هم ۵0 درصد 
درصد  میزان 1۸0  به  باید  ما  بشود،  اجرا  پروژه 
رقم قرارداد، وثیقه داشته باشیم که این رقم، تا 
حد زیادی دست فعاالن بخش خصوصی برای 
را  سرمایه          گذاری  پروژه          های  در  سرمایه          گذاری 
وثیقه          گذاری  امکان  دولت  آنکه  مگر  می          بندد، 
این نوع پروژه          ها را فراهم کند و قرارداد آنها را از 
BOT به BOOT یعنی ساخت پروژه و مالکیت 

و بهره          برداری از آن تا زمان بازگشت سرمایه تغییر 
این صورت، بخش خصوصی می          تواند  در  دهد. 

نقدینگی  کمبود  گرفتار  پیمانکاران 

پروژه های  اجرای  برای  و  هستند 

نیمه تمام مجبورند ریسک تأمین مالی 

بنابراین،  بپذیرند.  را  سرمایه  بازار  از 

را  الزم  مشوق های  که  است  الزم 

داشته باشند و به خوبی از سوی دولت 

پشتیبانی شوند.
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پول الزم برای اجرای پروژه          های نیمه          تمام را از 
بازار سرمایه فراهم کند.  

پیمانکاران  توجه  لزوم  بر  تأکید  با  وی سپس 
به درنظرگرفتن همۀ ریسک          ها در تعیین قیمت 
نهایی پیشنهادی گفت:  پذیرفتن مسوولیت اجرای 
یک پروژۀ سرمایه          گذاری، به معنای قبول همۀ 
تغییرات  به جز  است،   آن  با  مرتبط  ریسک          های 
شدید و ناگهانی در قیمت محصوالتی مانند برق 
که در آن صورت، باید موضوع از طریق توافق 

میان سرمایه          گذار و بهره          بردار حل          وفصل شود. 
هماهنگی  شورای  اجرایی  هیأت  عضو  این 
هم  موانع  از  یکسری  گفت:  ادامه  در  تشکل          ها 
که  پروژه          ها  مالکیت  بحث  مانند  است،   قانونی 
هوشمند  مهندس  شود.  دیده  قراردادها  در  باید 
سپس در مورد موانع اجرایی واگذاری پروژه          های 
موجود،  قوانین  مطابق  گفت:  سرمایه          گذاری، 
پروژه          هایی  برای  موظفند  اجرایی  دستگاه          های 
توجیهی  دارند، گزارش  را  واگذاریشان  که قصد 
هنوز سردرگمند  آنها  از  بسیاری  اما  کنند،  تهیه 
را  پروژه          هایشان  از  کدامیک  که  نمی          دانند  و 

می          خواهند واگذار کنند.

نقد دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد
عضو هیأت اجرای شورای هماهنگی تشکل          ها 
کاستی          های مصوبه  از  برخی  به  اشاره  با  سپس 

شورای  دستورالعمل  در  گفت:  اقتصاد  شورای 
مشوق          هایی  پروژه          ها،  واگذاری  برای  اقتصاد  
یکی  و  هستند  مبهم  هنوز  که  شده  پیش          بینی 
ابهام  رفع  خصوصی،  بخش  در  ما  کارهای  از 
به  دستورالعمل،  دوم  بند  در  مثاًل  آنهاست،  از 
که  درحالی  شده،  اشاره  پروژه          ها  توثیق  امکان 
وثیقه          گذاری پروژه          ها در پروژه          های B.O.T )که 
می          شوند(،  واگذار  شکل  این  به  پروژه          ها  عموماً 
پروژه،   نهایی  مالک  چون  نیست،  امکانپذیر 
دستگاه اجرایی و دولت است. لذا در این پروژه          ها، 
شکل قراردادها باید به          گونه          ای باشد که در دورۀ 
داشته  وجود  پروژه  وثیقه          گذاری  امکان  ساخت، 
باشد تا سرمایه          گذار بتواند در دورۀ بهره          برداری از 
محل سود حاصله، آن را بازپرداخت نماید. اگر این 
اتفاق بیفتد، بسیاری از مشکالت ما برای تأمین 

سرمایه از طریق بازار سرمایه قابل          حل           است.
دستورالعمل  نقد  ضمن  نیز  شباب  مهندس 
شورای  مصوب  نیمه          تمام  پروژه          های  واگذاری 
اقتصاد گفت: همۀ قوانین و بخشنامه          ها ایراداتی 
قوانین  ایرادات  از  ناشی  آنها  از  دارند که بعضی 
باالدستی است، مانند قانون اساسی که به راحتی 
دستورالعمل  باید  بنابراین،  نیستند.  تغییر  قابل 
اصالح  طریقی  به  ناتمام  طرح-های  واگذاری 
بخش  برای  بیشتری  جذب  قابلیت  که  شود 

خصوصی نحیف کشور داشته باشد. 

مهندس شباب سپس با اشاره به کاستی          های 
اولیه  نسخۀ  در  نه  گفت:  مزبور  دستورالعمل 
نه در اصالحیۀ بعدی آن، دولت  دستورالعمل و 
ملزم به فراهم          کردن همۀ مشوق          های موجود در 
دستورالعمل نشده، بلکه فقط ذکر شده          است که 
دولت در مورد آنها کمک و یا مساعدت می          کند. 
دستورالعمل  کل  ایرادات،  برخی  وجود  با  اما 
بازدارنده نیست، ضمن اینکه باید یادمان باشد که 
اگر قرار باشد بخش خصوصی از طریق اجرای 
و  واقع، خرج  در  بشود،  منتفع  ناتمام  پروژه          های 
چون  خواهدبود،  دولت  برعهدۀ  پروژه          ها  هزینۀ 
این پروژه          ها را دولت شروع کرده و اآلن متعهد 
است آنها را به نحوی واگذار کند که سود بخش 
اینصورت،  غیر  در  شود،  تأمین  هم  خصوصی 
معرکه  این  وارد  نیست  حاضر  بخش خصوصی 
به طور صحیح  را  محاسباتمان  اگر  البته  بشود. 
انجام دهیم، با هر دستورالعملی می          توانیم وارد کار 

پروژه          های ناتمام بشویم و سود هم ببریم. 
مهندس راهبی هم ضمن ارزیابی دستورالعمل 
صورت  در  گفت:   اقتصاد  شورای  مصوب 
فراهم          بودن شرایط مناسب در این دستورالعمل، 
بخش خصوصی استقبال بیشتری از این پروژه          ها 
می          کرد و تا به حال، به جای ۵00 پروژه، ۵000 
پروژه واگذار می          شد،  اما اینطور نشد. لذا به عنوان 
شرکت هایی که بیکاریم و می          خواهیم کار کنیم، 
هنوز شرایط مناسبی برای حضور در پروژه          هایی 
باشد،  خودمان  برعهدۀ  سرمایه          اش  تأمین  که 

نمی          بینیم. 
ارزیابی  ضمن  هم  سعادتمند  حسن  مهندس 
سرمایه          گذاری  پروژه          های  واگذاری  دستورالعمل 
آنگونه  دستورالعمل  این  کلی،  طور  به  گفت: 
طراحی شده است که نمی          تواند کار را عملیاتی 
کند، یعنی به صورت دولتی، یکطرفه و دستوری 
نوشته شده و نمی          تواند بخش خصوصی را ترغیب 

به مشارکت در پروژه          های ناتمام بکند.
حاضر،  حال  در  که  شد  متذکر  همچنین  وی 
ناتمام است  اتمام پروژه          های  مهمترین موضوع، 
اول  ضرورت  دارد:  همزمان  ضرورت  دو  که 
دستورالعمل  همان  که  قانونی  بسترهای  ایجاد 
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اصالحاتی  نیازمند  که  پروژه          هاست  واگذاری 
است و ضرورت دوم، یافتن روش          ها و مدل          های 
جدید تأمین سرمایه است، چون تأمین سرمایه با 
ابزار فعلی بازار سرمایه مشکالت زیادی دارد و 
کارگروهی در شورای هماهنگی مشغول کار بر 

روی این موضوع است.

واگذاری  موضوع  تحلیلی  ارزیابی  از  پس   
انتقادات  بیان  و  سرمایه          گذاری  پروژه          های 
محتوا  مورد  در  میزگرد  در  شرکت          کنندگان 
این  در  اقتصاد  شورای  مصوبۀ  الزامات  و 
بخش،  دومین  وارد  میزگرد  مباحث  خصوص، 
نشست  در  حاضران  و  راهکارها شد  ارایه  یعنی 
به بیان راهکارهای مورد نظر خود برای تشویق 
و  ناتمام  پروژه          های  پذیرش  به  پیمانکاران 
موفقیت برنامه واگذاری پروژه          های سرمایه          گذاری 

پرداختند.
مهندس راهبی با تصریح بر اینکه تنها بخش 
کوچکی از ۷۷ هزار پروژه نیمه          تمام می          تواند برای 
پیمانکاران بخش خصوصی قابل ارزیابی و جذاب 
باشد، خواستار شفافیت در امر واگذاری پروژه          های 
افراد  نیمه          تمام شد و گفت: پروژه          هایی که برای 
نمی          شوند،  ارایه  و  گذاشته شده          اند  کنار  خودی          تر 
پس از مدتی به شرایطی می          رسند که اجرای آنها 
دولت  که  دارم  اعتقاد  بنابراین،  نیست.  اقتصادی 
باید شفاف          سازی کند و همۀ پروژه          های نیمه          تمام 
دستگاه          های اجرایی را معرفی کند. نکتۀ مهم دیگر 
آن است که اطالعات پروژه          ها باید قابل مقایسه 
باشد و اولویت به پروژه          هایی داده شود که در مدت 

کوتاهتر و با سرمایه کمتر قابل اتمام هستند. 

لزوم تسهیل شرایط واگذاری پروژه          ها
مهندس راهبی سپس ضمن ارایه راهکارهای 
حوزۀ  به  ورود  برای  خصوصی  بخش  تشویق 
پروژه          های نیمه          تمام گفت: با توجه به اینکه دولت 

و کشور از ناحیۀ ناتمام          ماندن پروژه          ها،  به لحاظ 
زیست          محیطی  آسیب          های  و  پروژه          ها  استهالک 
عدم          النفع  به  توجه  با  و  می          شود  متضرر  بسیار 
ناتمام          ماندن پروژه          ها، باید به این موضوع از منظر 
واگذاری  دستورالعمل  و  کرد  نگاه  ملی  منافع 
بیشتر  مشوق          های  ارایه  جهت  در  باید  پروژه          ها 
تدوین شود  پروژه          ها  واگذاری  تسهیل شرایط  و 
تا پیمانکاران بخش خصوصی را تشویق کند که 
وارد این عرصه بشوند. به عبارت دیگر، همانطور 
که در آلمان پس از جنگ جهانی دوم، صنایع را 
به قیمت یک مارک و بر اساس توانایی، رقابت 
ما  در کشور  واگذار می          کردند،  اشخاص  تعهد  و 
هم دولت می          تواند پروژه هایی را که کمتر مورد 
استقبال قرار می          گیرند، به طور رایگان واگذار کند 
تا راه ورود پیمانکاران به پروژه          های ناتمام و حل 

این معضل عمده هموار بشود.
سپس  سندیکا  مدیره  هیأت  عضو  این 
خاطرنشان ساخت که پیمانکاران گرفتار کمبود 
پروژه          های  اجرای  برای  و  هستند  نقدینگی 

راهکارها
بخشدوم
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بازار  از  مالی  تأمین  ریسک  مجبورند  نیمه          تمام 
که  است  الزم  بنابراین،  بپذیرند.  را  سرمایه 
از  خوبی  به  و  باشند  داشته  را  مشوق          های الزم 

سوی دولت پشتیبانی شوند.
 وی همچنین متذکر شد که اگر از دید حفظ 
منافع ملی به موضوع نگاه شود، باید نمایندگان 
تدوین  جریان  در  احداث  صنعت  تشکل          های 
دستورالعمل واگذاری پروژه          ها در شورای اقتصاد 
و نیز در جریان واگذاری پروژه          ها، حضور موثر و 

تعیین          کننده داشته باشند.
این عضو هیأت مدیره سندیکا سپس با تأکید 
بر لزوم کاهش نرخ بهرۀ بانکی گفت: قباًل اوراق 
نقدشدن  قابل  درصد  نرخ ۲۵  با  اسالمی  خزانه 
بودند، ولی مدتی است که این رقم به ۳0 درصد 
پیمانکاران  شرایطی،  چنین  در  و  رسیده          است 
این   کنند.  ریسک  نمی          توانند  خصوصی  بخش 
درست است که ما می          توانیم با انجام محاسبات 
صحیح قیمت واقعی اجرای پروژه را ارایه کنیم، 
ولی با وجود افرادی که در دستگاه اجرایی عادت 
کرده          اند به واگذاری پروژه           با قیمت          های کمتر و 
با وجود پیمانکارانی که در مناقصات، تخفیف          های 
واقعی  و  صحیح  قیمت  ارایه  می          دهند،  زیادی 
راهبی همچنین تصریح  مشکل است. مهندس 
کرد که با واگذاری کار به صورت رقابتی مخالف 
است و اعتقاد دارد که حداقل چندهزار پروژه          ای 
که بخش خصوصی قادر به اجرای آنهاست، باید 
از طریق مذاکره میان شورای هماهنگی تشکل          ها 

و دولت واگذار شوند.
راهکار  ارایه  ضمن  هم  شباب  مهندس 
سرعت          بخشیدن به واگذاری پروژه          های نیمه          تمام 
برای  که  معتقدند  ما  همکاران  از  برخی  گفت: 

ورود بخش خصوصی به این صحنه، باید قوانین 
روشن کافی و ضمانت           اجرای کامل آنها فراهم 
باشد، اما من خیلی با این دیدگاه موافق نیستم، 
چون پروژه          ها متفاوتند و نمی          توان راهکار واحدی 
را برای همۀ آنها درنظر گرفت. بنابراین معتقدم 
و  آنها  اجرای  شروع  پروژه          ها،  واگذاری  باید  که 
تالش برای تصویب قوانین الزم و اصالح قوانین 
چنانکه  رود،   پیش  به  همزمان  طور  به  موجود، 
و ضوابط  قوانین  تحت  هم  مزبور  پروژۀ   ۲۷۷۲

موجود واگذار شده          اند.

لزوم تغییر پارادایم          ها
مهندس هوشمند ضمن اظهارنظری در بخش 
راهکارها گفت: به نظر من، با وجود برخی موانع 
جدی در دستورالعمل واگذاری پروژه          ها، با همین 
ضوابط فعلی هم می          توانیم کار بکنیم. البته موانع 
موانع  همۀ  ولی  دارند،  وجود  راه  این  در  جدی 
مربوط به دستورالعمل واگذاری پروژه          ها نیستند، 

بلکه بخشی از آنها، موانع فرهنگی در دستگاه          های 
اجرایی است و بخشی دیگر از موانع، در میان خود 
ماست. به عبارت دیگر، می          خواهم بگویم با وجود 
آنکه شرایط اجرای پروژه          ها مانند گذشته نیست، 
ولی هنوز هم ادبیات ما و هم ادبیات دستگاه          های 
اجرایی تغییر نکرده و همان مفاهیم گذشته در 
ذهنمان است. به عنوان مثال، ما در این بحث 
مرتباً از واژه »پیمانکار« استفاده می          کنیم، در حالی 
که در واگذاری پروژه          ها، چیزی به عنوان پیمانکار 
وجود ندارد، بلکه »سرمایه          گذار« و »سرمایه          پذیر« 
از شرکت پروژۀ  مطرح هستند. پیمانکار، جزیی 
دارد،  اجرایی  جایگاه  فقط  است که  سرمایه          گذار 
پروژه  شرکت  که  سرمایه          گذاری  مجموعۀ  ولی 
دارد.  سرمایه          گذاری  جایگاه  می          کند،  تأسیس 
مشاور  که  دیده شده          است  مواردی  در  همچنین 
در پروژه          های سرمایه          گذاری مانند سابق به عنوان 
یکی از ارکان پروژه و در کنار کارفرما در پروژه 
دخالت می          کند. لذا باید توجه کنیم که در بحث 

اگر بسترهای قانونی الزم فراهم بود 

پروژه ها  در  خصوصی  بخش  سود  و 

فراخوان دولت  تضمین می شد، قطعاً 

سرمایه ای  پروژه های  واگذاری  برای 

بخش  سوی  از  بیشتری  اقبال  با 

خصوصی روبرو می شد.

دولت باید با کوچک         کردن خودش، هزینه         هایش را کاهش دهد و از محل صرفه         جویی حاصله، اعتبارات 

الزم برای راه اندازی پروژه         های عمرانی را تأمین کند.
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پیمانکاری  روابط  نیمه          تمام،  پروژه های  واگذاری 
به صورت گذشته  اجرایی  کارفرمایی دستگاه  و 

اصاًل مطرح نیست.
عضو هیأت اجرایی شورای هماهنگی تشکل          ها 
اگرچه مصوبۀ شورای  ادامه تصریح کرد که  در 
اقتصاد مشکالتی دارد، ولی راه واگذاری پروژه          ها 
باز  را  خصوصی  بخش  سرمایه          گذاری  ازطریق 
کرده          است. البته در صورت وجود آمادگی ذهنی و 
فرهنگی در دستگاه          های اجرایی، امکان واگذاری 
پروژه های سرمایه          گذاری، پیش از این هم وجود 
از  مثال،  عنوان  به  هست.  هم  اآلن  و  داشته 
مدت          ها قبل، پروژه          های وزارت راه و وزارت نیرو،  
بر اساس مقررات خاصی، از طریق سرمایه          گذاری 

واگذار می          شوند.
مهندس هوشمند همچنین خاطرنشان ساخت 
مشکالت  نیمه          تمام،  پروژه          های  واگذاری  در  که 
که  کاری  محاسبۀ  و  واگذاری  نحوۀ  در  بزرگی 
قباًل انجام شده، وجود دارد که اگر حل بشوند، 
و  هستند  اجرا  قابل  جدید  پروژه          های  مانند 
کار  از  درصدی  که  است  آن  در  تفاوتشان  تنها 
پروژه          های نیمه          تمام انجام شده و از صفر شروع 

نمی          شوند.
عضو هیأت اجرایی شورای هماهنگی در مورد 
نیز  اقتصادی  توجیه  فاقد  پروژه          های  واگذاری 
میان  تفاوت          های  به  توجه  با  که  داشت  اظهار 
از  با استفاده  باید  پروژه          ها، دستگاه          های اجرایی 
مشاوران زبده، الگوی مناسبی را برای واگذاری 
نوع  با حجم و  متناسب  پروژه          ها،  انواع مختلف 
کار و میزان متقاضی و امکان فروش محصول، 
متذکر  سپس  هوشمند  مهندس  کنند.  طراحی 
گذشته  در  که  پروژه          هایی  از  هیچیک  که  شد 
تا  شده          ،  اجرا  دیگری  روش  به  آنها  از  بخشی 
زمانی که به پروژۀ سرمایه          گذاری تبدیل نشود، 
به خودی خود سودآور یا زیان          آور نیست، بلکه 
خواهیم  که  ریسک          هایی  و  قراردادها  شرایط 
تعیین  را  پروژۀ  هر  سودآوری  میزان  پذیرفت، 

می          کند. 
تقسیم          بندی  با  سخنانش  ادامه  در  وی 
خودگردان  پروژه          های  به  نیمه          تمام  پروژه          های 

پروژه          های  گفت:  غیرخودگردان  پروژه          های  و 
خودگردان به لحاظ اقتصادی، دخل و خرجشان 
را تأمین می          کنند و نیاز چندانی به دخالت دولت 
اجرایی  دستگاه  که  است  کافی  فقط  و  ندارند 
واگذاری آنها را به سازمان مدیریت و برنامه          ریزی 
اطالع دهد، اما دولت باید در سرمایه          گذاری، یا 
قیمت  تعیین  در  یا  محصول،  خرید  تضمین 
مشارکت  غیرخودگردان  پروژه          های  نهاده          های 
کند که در آن صورت، الزم است این تعهدات 
نماید.  پیش          بینی  کشور  ساالنه  بودجه  در  را 
قیمت  و  تمام          شده  قیمت  فاصله  اگر  بنابراین، 
عرضه به مصرف          کنندگان نهایی آب، برق، گاز 
و غیره کاهش پیدا نکند، دولت با کسری بودجه 
زیادی روبرو خواهد شد و امکان سرمایه          گذاری 
مستقیم نخواهد داشت. اگر قیمت محصول یک 
کند،  تغییر  تعیین شده،  دولت  توسط  پروژه که 
شده  تعریف  طوری  باید  قرارداد  پارامترهای 
نشان  را  تغییرات  بتواند  سرمایه          گذار  که  باشند 

دهد و دولت هم باید ریسک آن را بپذیرد.
هوشمند  مهندس  نظر  نیز  شباب  مهندس 
مبنی بر اجرایی          بودن واگذاری پروژه          ها با وجود 
برخی نواقص دستورالعمل موجود را تأیید کرد 
و متذکر شد که واگذاری پروژه          های نیمه          تمام و 
موازات  به  می          توانند  فعلی  دستورالعمل  اصالح 

یکدیگر پیش بروند.
پروژه          های  واگذاری  مورد  در  سپس  وی 
با  پروژه          ها  از  یکسری  گفت:  بهره          برداری 
پایان  به  و  شده  اجرا  دولت  سرمایه          گذاری 
اما  بهره برداری          اند،   مرحلۀ  در  و  رسیده 

به  دولت  توسط  پروژه          ها  این  از  بهره          برداری 
شدن  بزرگتر  و  بیشتر  افراد  استخدام  معنای 
پروژه          ها  این  اگرچه  بنابراین،  می          باشد.  دولت 
آنها  می          توان  حال  عین  در  ولی  شده          اند،   تمام           
دسته          بندی  نیمه          تمام  پروژه          های  گروه  در  را 
خصوصی  بخش  که  باشد  یادمان  باید  و  کرد 
با راندمان بهتری می تواند از این نوع پروژه          ها 
بخش  در  که  ما  همکاران  و  کند  بهره          برداری 
در  می          توانند  می          کنند،  کار  نگهداری  و  تعمیر 

این نوع پروژه          ها فعالیت نمایند.
در  نظری  ابراز  نیز ضمن  سعادتمند  مهندس 
با  این دیدگاه که  با  راهکارها گفت: من  بخش 
اقتصاد  شورای  اصالح  نیازمند  مصوبۀ  همین 
نیستم. در صورت  هم می شود کار کرد، موافق 
خصوصی  بخش  دیدگاه،  این  صحیح          بودن 
فرصت  این  از  که  هوشمند هست  آنقدر  کشور 
استفاده کند.  برای سرمایه          گذاری و کسب سود 

به  سرمایه  بازار  ابزارهای  چون 

پروژه های  با  تناسبی  موجود،  شکل 

بخش  لذا  ندارند،  سرمایه گذاری 

و  متخصص  افراد  از  باید  خصوصی 

که  بخواهد  سرمایه  بازار  مشاوران 

ابزار مالی خاص هر پروژه را متناسب 

با شرایط قراردادی آن پروژه طراحی 

کنند.

باید ببینیم که آیا تأمین سرمایه پروژه 

توسط پیمانکار بخش خصوصی، واقعاً 

یک فرصت برای اوست یا یک تهدید؟



| توسعه تاسیسات و تجهیزات | شماره 50 | بهار 1396 ویژه22

بنابراین، اگر بسترهای قانونی الزم فراهم بود و 
سود بخش خصوصی در پروژه          ها تضمین می          شد، 
پروژه          های  واگذاری  برای  دولت  فراخوان  قطعاً 
بخش  سوی  از  بیشتری  اقبال  با  سرمایه          ای 

خصوصی روبرو می          شد. 

باید  هم  حاکمیت  و  دولت  پارادایم          های 
تغییر کند!

مهندس سعادتمند در ادامه سخنانش با اذعان 
بر لزوم تغییر نگرش طرفین اجرای پروژه          ها در 
ما  که  دیدگاه  این  با  من  گفت:  جدید  شرایط 
پیمانکاران باید پارادایم ذهنی          مان در مورد شیوۀ 
قدیمی اجرای پروژه          های عمرانی را تغییر دهیم 
و خود را با شرایط جدید تطبیق دهیم، موافقم،  
آنکه دولت و حاکمیت هم همین کار  به شرط 
این  در  بیشتری  توضیح  ضمن  وی  بکنند.  را 
خصوص گفت: مطابق قانون برنامه پنجم توسعه، 
باید ساالنه دو درصد از حجم دولت کاسته می          شد 
کوچکتر  درصد   10 دولت  برنامه،  پایان  در  و 
می          شد، اما این اتفاق نیفتاد و همین موضوع باعث 
بودجه  به  کشور  درآمد  اعظم  بخش  اختصاص 
جاری و اضافه          شدن مداوم بدهی          های دولت شده 
به طور  بودجه عمرانی  نتیجه          اش پیش          بینی  که 

نسیه و در قالب اوراق بهادار است.
مهندس هوشمند هم ضمن اظهارنظر دیگری 
از  بخشی  موفقیت  گفت:  راهکارها  بخش  در 
راه          حل          های اجرایی          شدن واگذاری پروژه          ها، مرتبط 
با نحوۀ عملکرد ما و بخشی دیگر مرتبط با محیط 
رسمًا  بانک          ها  افزود:  ادامه  در  است. وی  بیرونی 
اعالم می          کنند که می          توانند برای پروژه          های کوتاه 
مدت وام          هایی را به بخش خصوصی بدهند، ولی 
ضوابط و امکاناتی برای تأمین سرمایه پروژه          های 
بلندمدت ندارند. لذا ما باید به استفاده از ابزار بازار 
سرمایه روی بیاوریم،  اما در مقابل ۵۵0هزار میلیارد 
تومان پروژۀ معوق که تحت تأثیر تورم در حال 
افزایش است، یک بازار سرمایه ۳۳0هزار میلیارد 
ظرفیت  سرمایه  بازار  یعنی  دارد،  وجود  تومانی 
تأمین اعتبار اجرای همزمان پروژه          های نیمه          تمام 
ابزار  بازار سرمایه هم  ابزار  اینکه  را ندارد، مضافاً 
مناسبی برای این کار نیست، یعنی مسألۀ ما تأمین 
مالی پروژه          های کوچک است، اما ابزار بازار سرمایه، 
بیشتر مناسب تأمین اعتبار برای پروژه          های بزرگی 
مثل پتروشیمی خلیج فارس و فوالد مبارکه و غیره 
است. بنابراین، چون ابزارهای بازار سرمایه به شکل 
موجود، تناسبی با پروژه          های سرمایه          گذاری ندارند، 
و  متخصص  افراد  از  باید  خصوصی  بخش  لذا 

مشاوران بازار سرمایه بخواهد که ابزار مالی خاص 
هر پروژه           را متناسب با شرایط قراردادی آن پروژه 

طراحی کنند.
هماهنگی  شورای  اجرایی  هیأت  عضو 
تشکل          ها سپس با تأکید بر لزوم ایجاد نهادهای 
گفت:  مهندسی  تشکل          های  ساختار  در  مالی 
عضو  تشکل          های  در  مهندسی  شرکت  ۳0هزار 
که  دارند  عضویت  تشکل          ها  هماهنگی  شورای 
علی          االصول، دارای پتانسیل کافی برای تاسیس 
بود.  مالی الزم خواهند  نهادهای  دیگر  یا  بانک 
ادامه گفت: مشکل عمدۀ  در  مهندس هوشمند 
ما در تأمین مالی، ضامن است و اگر یک شرکت 
سرمایه          گذاری یا تامین سرمایه تأسیس کنیم، هم 
می          تواند برایمان تأمین سرمایه بکند و هم اینکه 
ما را تضمین کند. وی سپس از تالش برخی از 
تشکل          های عضو شورای هماهنگی برای تأسیس 

شرکت           سرمایه          گذاری خبر داد.
بر  اظهاراتش  پایان  در  هوشمند  مهندس 
به  دولت  متقاعدساختن  برای  تالش  اهمیت 
قبول وثیقه          گذاری پروژه          ها و تسهیل و تضمین 
ورود سرمایه خارجی به کشور به منظور کمک 
پروژه          ها  اجرای  نیاز  مورد  سرمایه  تأمین  به 

تأکید کرد.

کسری بودجه و فشارهای مالیاتی مشکالت فراوانی را برای مردم به وجود آورده است.
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سهم دو سازمان مالیاتی و بیمه ای کشور در عدم موفقیت اقتصاد مقاومتی!

و  علمی  برنامه       ریزی  اهمیت  به  باور  عدم 
جدی       نگرفتن نظر کارشناسان اقتصادی در فرایند 
مشکالتی  با  را  ما  کشور  همواره  برنامه       ریزی، 
روبرو کرده       است. به عبارت دیگر، زمانی به اتکای 
درآمد نفت هیچ توجهی به درآمد مالیاتی نداریم 
و زمانی دیگر تصمیم        می       گیریم که به هر قیمتی، 
حتی به بهای بی       عدالتی و تحمیل زیان       های مالی 
در سطح ملی، آخرین قطره       های درآمدی فعاالن 
اقتصادی را به عنوان مالیات از آنان بگیریم و آنان 
را از صحنه فعالیت اقتصادی به بیرون پرتاب       کنیم. 
در دو دولت اخیر هم بدون توجه به مکانیزم       های 
دریافت  نحوه  با  ارتباط  در  سیستمی  مدیریت 
سازمان  بیمه  حق  دریافت  همچنین  و  مالیات 
کارآفرینان،  و  تولیدکنندگان  از  اجتماعی  تأمین 

صنفی

تیغتیزدولتزیرگلویبخشخصوصی

مهندس علی میرزایی

تنها  و  عمل       شده  جزیره       ای  و  سنتی  صورت  به 
هدف از وصول مالیات       های مستقیم، غیرمستقیم 
و مالیات بر ارزش افزوده، همانا جبران بخشی از 
کمبودهای مالی و اعتباری دولت و سازمان       های 
دولتی و بی       اعتنایی کامل به عواقب آن بوده       است.

فشار  بیش از حد بر روی شرکت       ها و 
تولیدکنندگان داخلی

امری  مالیات  وصول  دیگر  کشورهای  در 
هم  اعتراضی  و  است  پذیرفته       شده  و  طبیعی 
زیرا  نیست،  مالیات  برحق  وصول  به  نسبت 
صرف  پرداختی  مالیات       های  که  باوردارند  همه 
برای  خوب  زندگی  شرایط  ایجاد  و  سازندگی 
مردم می       شود و منافع عمومی را به دنبال دارد. 

در این یادداشت نیز نسبت به وصول مالیات بر 
اساس منطق فوق اعتراضی نیست، بلکه بحث بر 
سر نحوه وصول َآن است که نابودکننده اقتصاد 
آن  به  ویژه       ای  توجه  می       بایستی  و  شده  کشور 
داشت. به عبارت دیگر،  نحوه وصول مبالغ مزبور 
توسط سازمان       های مسوول، سبب واردآمدن فشار  
تولیدکنندگان  و  روی شرکت       ها  بر  حد  از  بیش 
داخلی گردیده       است، به       طوری که واحدهای مزبور 
بجای اهتمام       ورزیدن در زمینه نقش اجتماعی- 
اقتصادی خویش و پرداختن به کمیت و کیفیت 
خدمات و تولیدات خود، ناچار از تمرکز بر روی 
پرداخت مطالبات تشخیصی سازمان       های دولتی 
می       باشند تا مشمول جریمه       های سنگین و بعضًا 

ناحق آنان نگردند.
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اجتماعی،  تأمین  و  مالیاتی  امور  سازمان  دو 
سنگین  جریمه       های  با  که  هستند  سازمان       هایی 
و بعضاً ناحق، عماًل بخش عمده       ای از نقدینگی        
و  تولیدی  واحدهای  و  مهندسی  شرکت       های 
کارآفرینان را جذب می       نمایند و باعث می       شوند 
که واحدهای شناسنامه       دار در پایان سال حتی با 
مشکل پرداخت حقوق کارکنانشان مواجه        شوند. 
واحدهای مزبور هم به دلیل کمبود نقدینگی و 
مشکالت بانک       ها در پرداخت تسهیالت، ناچار از 
یا  و  می       شوند  آزاد  بازار  از  خود  نقدینگی  تأمین 
حتی گاهی ناچار به فروش مایملک و کاالهای 
خود با تحمل زیان       های غیرقابل قبول می       شوند 
تا بتوانند مالیات       ها و مبالغ تعیین       شده توسط دو 
سازمان مذکور را بپردازند و مشمول جریمه       های 
سنگین آنان نشوند. طرفه آنکه دو سازمان مزبور  
با وجود دریافت بموقع مالیات و حق بیمه از این 
واحدها و با وجود ارایه مفاصاحساب به مؤدیان، 
متأسفانه هرچندسال یکبار به دفاتر این واحدها 
هجوم        می       آورند و به بهانه حسابرسی مجدد، کلیه 

از   پس  را  مؤدیان  رده  از  خارج  مدارک  و  اسناد 
گذشت 1۵-10 سال مطالبه می       نمایند، در حالی 
از بایگانی       ها خارج  یا اکثراً  که این اسناد عموماً 
       شده       اند و دیگر در دسترس نمی       باشند و به همین 
علت ساده، واحدهای تولیدی و خدماتی مشمول 
جریمه       های سنگین قرارمی       گیرند و ازین طریق 
بار مالی زیادی به آنها تحمیل می       شود و متقاباًل 
علی       االصول  می       بایستی  که  توجهی  قابل  وجوه 
صرف توسعه و گسترش واحد اقتصادی می       شد، 
به سوی سازمان       های مزبور سرازیر می              شود تا آنها 

کمبود بودجه خودشان را جبران       کنند!

واحدهای  فعالیت  برای  مسیر  بازکردن 
بی       شناسنامه

باعث  نیز  گذشته  سال  انتهای  در  روند  این   
شد که تعداد زیادی از این واحدها پس از تسویه 
با کارکنان خود، به تعطیلی اجباری تن  حساب 
به  شاغالن  از  عده       ای  هم  نتیجه،  در  و  دهند 
حذف  با  هم  و  پیوستند  بیکاران  عظیم  خیل 
اقتصادی،  فعالیت       های  صحنه  از  مزبور  مؤدیان 
عماًل ترتیبی داده       شد تا زیان دولت در سال       های 
با تعطیل       شدن  این،  بر  یابد. عالوه  افزایش  آتی 
واحدهای  فعالیت  مسیر  شناسنامه       دار،  واحدهای 
بی       شناسنامه بازتر شد، چون به       تدریج ارایه خدمات 
مهندسی و تولیدی به واحدهای بدون شناسنامه 
و  خواهدیافت  انتقال  کیفیت  فاقد  و  زیرزمینی 

دغدغه  بدون  هم  مزبور  بی       شناسنامه  واحدهای 
از لحاظ پرداخت مالیات و صدور فاکتور و ثبت 
دفاتر قانونی و غیره، به       راحتی خدمات و تولیدات 
بی       کیفیت خود را به جامعه عرضه        خواهندنمود. 
عوامل  از  یکی  که  گفت  می       توان  بنابراین، 
و  عظیم  سرمایه       گذاری       های  موفقیت  عدم  مهم 
بی       نتیجه       ماندن  و  گذشته  سال       های  در  زیربنایی 
راه       اندازی  و  احداث  برای  ارزنده  تالش       های 
کارخانجات و شرکت       های بزرگی که از نظر کیفی 
و تکنولوژیکی با شرکت       های بزرگ در کشورهای 
پیشرفته جهان قابلیت رقابت دارند، همین نحوه 

عملکرد دو سازمان نامبرده می       باشد.
عالوه بر صدمات فوق، فرایند رشد و گسترش 
سرمایه       گذاری در کشور نیز به شدت تحت تأثیر 
عملکرد غیراصولی این دو سازمان قرارگرفته و 
مولد  سرمایه       گذارهای  زیرا  خواهددید،  آسیب 
کشورمان،  در  اشتغال  و  ثروت  ایجاد  بجای 
َآنها  به سمت  بیگانگان  امتیازات  و  مشوق       ها  با 
کشیده        خواهند شد و سرمایه گذاری       های مشترک 
در  امنیت  احساس  عدم  به       دلیل  نیز  خارجیان  با 
صاحبان  برای  اشتیاقی  مختلف،  بخش       های 

سرمایه در سرزمین ما پیدا نخواهندکرد.

تأمین  سازمان  و  مالیاتی  امور  سازمان 
اجتماعی تنها به فکر درآمدند!

علمی،  و  عقلی  معیارهای  و  اصول  مطابق    

را  کهنه  پاسخ های  جدید  سواالت 

را  بازی  قاعده  باید  یا  برنمی تابند، 

پذیرفت و در فراگیری آن کوشید و 

یا باید محترمانه زمین بازی را ترک 

کرد.
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مالیات قسمتي از درآمد یا ثروت افراد است که 
به منظور پرداخت بخشي از هزینه       هاي عمومي و 
حفظ منافع اجتماعي و اقتصادي و سیاسي کشور 
به موجب قانون به وسیله دولت وصول مي       شود، 
به  و  مالیاتی  امور  سازمان         امروزه،  که  حالی  در 
تبع آن سازمان تأمین اجتماعی، فلسفه وجودی 
خودشان را فراموش کرده       اند و تنها به فکر درآمد 
کاری  بیالن  و  درآمد  باالبردن  برای  و  هستند 
خودشان، مدیران و مجریان واحدهای خدماتی 
و تولیدی بخش خصوصی را عامل خود فرض 
بعنوان مأمور وصول خود  نموده و آنها را صرفاً 
قلمداد می       نمایند! مدیران واحدهای اقتصادی نیز 
تعلق       گرفتن جریمه       های سنگین، وظایف  بیم  از 
و  مهندسی  ارایه خدمات  که  را  اصلی خودشان 
تولیدی است، فراموش        کرده       اند و عماًل به مأمور 
وصول سازمان       های مزبور تبدیل        شده       اند! در حالی 
با  رفتاری  چنین  تنها  نه  کشوری  هیچ  در  که 
کارآفرینان صورت        نمی       گیرد، بلکه در اکثر نقاط 
جهان برای کارآفرینانی که هستی و زندگی خود 
و  احترام  می       کنند،  ثروت  و  کار  ایجاد  را صرف 

تسهیالت ویژه قایل می       شوند .

تیغ تیز دولت زیر گلوی بخش خصوصی
اتاق  نمایندگان  هیأت  عضو  مقیمی،  فاطمه 
بازرگانی تهران هم در این راستا سخنانی دارد و 
معتقد است که هیچگونه رحمی نسبت به بخش 
خصوصی وجود ندارد و در نتیجه، چند سالی است 
و  اقتصادی  بنگاه های  تعطیلی  خطر  زنگ  که 
تولیدی نواخته شده       است. به عبارت دیگر، دولت 
در حالی که به پیمانکاران بخش خصوصی بدهکار 
است و باید علی       االصول نسبت به پرداخت بدهی 
خود به آنان و تقویت بنیه مالی آنان اقدام        نماید، 
مالحظه        می       شود که تیغ تیز مالیات را زیر گلوی 
سازمان       ها و مؤسسات اقتصادی بخش خصوصی 
گذاشته و با سخت گیری های افراطی و بی       منطق، 
کار را به جایی رسانده است که یک تولیدکننده 
ناگزیر به این نتیجه می       رسد که فعالیت خود را 

تعطیل       کند تا ضرر بیشتری ندهد.
بنگاه       های  افزوده       است:  اقتصادی  فعال  همین 
بخش خصوصی از سرمایه       های کشور هستند و 

خروجی آنهاست که شاخص       های اقتصاد کالن 
را تشکیل        می       دهد، لذا امیدواریم که دولت فکر 
چنین  تا  داشته       باشد  مسأله  این  برای  بهتری 
ایران  اقتصاد  در  خاطره  یک  به  کارخانه       هایی 

تبدیل نشوند.
روند  این  که  است  این  اساسی  سوال  حال 
اتفاقی  چه  و  یابد؟  ادامه  باید  کجا  تا  معیوب 
مدیریت  که  بپذیرند  ما  تا مسووالن  بیفتد  باید 
سنتی توان اداره کشور را ندارد .سواالت جدید 
قاعده  باید  یا  برنمی       تابند،  را  کهنه  پاسخ       های 
بازی را پذیرفت و در فراگیری آن کوشید و یا 
باید محترمانه زمین بازی را ترک کرد. فراموش 
نکنیم که درآمدهای مالیاتی در صورتی می       توانند 
سه  از  که  باشند  مفید  حاکمیت  و  جامعه  برای 
عادالنه       بودن  و  اقتصادی       بودن  کارآمدی،  اصل 
تبعیت کنند، در غیر این صورت، نه تنها اهداف 
بلکه  نخواهندکرد،  تأمین  را  جامعه  اقتصادی 
سیاسی  و  اجتماعی  اقتصادی،  منفی  اثرات 
خواهند داشت و اهداف کالن توسعه را نیز در 

معرض مخاطره قرار خواهند داد.

تقدیرازوزیربهکدامینبها؟

در دومین روز شروع رسمی کارهای اداری در سال 
جدید، معاون رییس       جمهور و رییس سازمان برنامه 
و بودجه طی نامه       ای حاکی از »عملکرد بی       سابقه« 
از  اخیر،  مالیاتی و گمرک در سال       های  درآمدهای 
ریاست جمهوری درخواست نمود که از وزیر دارایی 
و دیگر مسووالن امر تقدیر شود. به دنبال انتشار این 
نامه در فضای عمومی و شبکه       های مجازی، شاهد 
واکنش       هایی بودیم که یکی از آنها یادداشتی است از 
یک حسابدار که انگشت انتقاد را به سوی نحوه وصول 
مالیات گرفته و درنتیجه، تا حدودی مؤید نظریاتی است 
که در مقاله باال آمده       است. لذا یادداشت مزبور هم به 

عنوان ُحسن ختام این مقال در زیر درج می       شود:
در سالی که رکود فراگیر دامنگیر صنعت و اقتصاد 
توان  تمام  با  گمرک  و  مالیاتی  امور  سازمان  بود، 
و بی       محابا اقدام به وصول مالیات نمودند و اینک 

دل نوشته یک حسابدار خصوصی:

از  تقدیر  پیشنهاد  جمهور  رییس  محترم  معاون 
محترم  ریاست  به  را  پرتالش  همکاران  این 
جمهوری ارایه داده       است. شاید جلوگیری از فرار 
مالیاتی سهم کوچکی از این کارنامه افتخارآمیز 
باشد، اما بررسی نحوه وصول مالیات       ها در سال 
مجلس  از  مستقل  کمیته       ای  توسط  گذشته 
مشخص  محاسبات،  دیوان  یا  اسالمی  شورای 
مودیان  مالیاتی  پایه  افزایش  که  خواهدنمود 
از این کارنامه درخشان  فعلی چه سهم بزرگی 

داشته       است.
ظالمانه  بین       المللی  تحریم       های  که  درست 
موجب کاهش درآمد نفتی به       عنوان اصلی       ترین 
ناگفته  اما  بوده،  دولت  بودجه  تامین  منبع 
به  کم       سابقه  مالیاتی  فشار  این  که  پیداست 
صنعت  پیش  از  بیش  تضعیف  موجب  مودیان، 

به       عنوان موتور محرک اقتصاد می       باشد. حال که 
ورودی  جریان       های  افزایش  و  تحریم       ها  رفع  با 

نقدینگی نفتی، گشایش ایجاد شده.
* امید که دولت تدبیر در نحوه وصول مالیات       ها از 
مودیان، علی       الخصوص صنایع و کارآفرینان، در جهت 

برداشتن فشار مالیاتی خردکننده بازنگری کلی نماید.
* امید که طرح پذیرش اظهارنامه       های مالیاتی 

مودیان فقط وعده نبوده و اجرایی گردد.
* هیات       های حل اختالف مالیاتی با حضور پررنگ 
نمایندگان سازمان امور مالیاتی، کارکردی مالیات       ستان 
پیدا کرده       اند تا حل       کننده اختالف. امید که تغییر ساختار 
و تغییر دیدگاه در هیات       های حل اختالف مالیاتی انجام 
شود تا انبوه اعتراضات مطروحه در هیات       های حل 

اختالف مالیاتی به واقع »حل اختالف« شود.
ACCPrivate   مأخذ: همراه با حسابداران خصوصی
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دیدارنوروزیاعضایسندیکا

در اواخر فروردین ماه سال جاری نیز به رسم 
از  دعوت  با  سندیکا  دبیرخانه  اخیر،  سال       های 
بازدید  و  دید  مراسم  مدیران شرکت       های عضو، 
نوروزی سندیکا را برگزار کرد. در این میهمانی 
که در محیطی شاد و صمیمانه برگزار شد، ابتدا 
مدیره  هیأت  رییس  احمدی،  محمد  مهندس 
حاضران  به  را  نو  سال  سخنانی  طی  سندیکا، 
ضرورت  بر  تأکید  با  سپس  وی  گفت.  تبریک 
تمامی  در  سندیکا  نمایندگان  شایستۀ  حضور 
مراحل تصمیم       گیری و تصمیم       سازی گفت: باید 
نه       تنها در کمیسیون       های تخصصی اتاق بازرگانی، 
و  مدیریت  سازمان  و  اسالمی  شورای  مجلس 
به       عنوان  بلکه  باشیم،  داشته  برنامه       ریزی حضور 
بخش مهم و عمده       ای از سازندگان کشور، باید 
از جایگاه عضویت در هیأت مدیرۀ اتاق        بازرگانی، 

شوراهای  و  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگی 
شهر نیز برخوردار باشیم.

رییس هیأت مدیرۀ سندیکا همچنین خواستار 
حضور فعال اعضا در دوازدهمین دورۀ انتخابات 
اصلح  کاندیدای  از  حمایت  و  جمهوری  ریاست 
شد. مهندس احمدی در ادامه سخنانش با اشاره 
به اتمام دورۀ مسوولیت هیأت مدیره و بازرسان 
فعلی سندیکا و انتخاب هیأت مدیره و بازرسان 
دورۀ جدید در مجمع عمومی سال ۹6، خواستار 
مشارکت فعال مدیران شرکت       های عضو سندیکا، 

به ویژه جوانان در این انتخابات شد.
سال       های  همچون  نیز  مراسم  این  جریان  در 
گذشته، از مدیران شرکت       های: آب و انرژی، آپه، 
رانش       سنج،  تهران       پرشیا،  پادنگ،  ایران  الماتکو، 
ساران، صنعت       زمان و کنترل       ولت به دلیل سابقۀ 

۲۲ ساله عضویت در سندیکا و نیز از مهندسان: 
دوستدار، آرش الهی       پناه، محمدرضا محمدآبادی 
کمره       ای، منوچهر معتمدی کردستانی و حمیری، 
به       عنوان فعاالن کمیته       های سندیکا، با اهدای لوح 
یادبود، تقدیر شد. همچنین به پاس گرامیداشت 
دبیر  اقبالی،  منوچهر  مهندس  خدمت  سال       ها 
پیشین سندیکا، لوح تقدیری به امضای روسای 
ادواری هیأت مدیره سندیکا به ایشان اهدا شد و 
مهندس دادخواه به نیابت از سوی ایشان، آن را 

دریافت نمود. 
مهندس امیر دادخواه، عضو مجمع پیشکسوتان 
سندیکا نیز طی سخنانی در باب نقش و جایگاه 
سندیکا گفت: متأسفانه، در طول سالیان گذشته، 
ترفندها،  انواع  با  تا  دولت همواره سعی می       کرد 
با  هم  سرانجام  و  کند  کوچک  و  متفرق  را  ما 
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وجود تالش ما برای یکپارچه نگهداشتن تشکل، 
فعاالن برخی از رشته       ها، مانند آب و فاضالب و 
غیره از سندیکا جدا شدند و این موضوع، باعث 
تضعیف جایگاه سندیکا شد. وی در ادامه تصریح 
کرد که تقویت سندیکا و حضور موثر آن در مراجع 
تصمیم       سازی و تصمیم       گیری و قانونگذاری، کلید 
موفقیت اعضاست و این مهم، تنها با حمایت و 

کمک همۀ اعضا امکانپذیر است. 
دکتر احمد دنیامالی، رییس کمیسیون عمران و 
حمل و نقل عمومی شورای اسالمی شهر تهران 
نیز با حضور در این مراسم، به بیان درددل       های 
چنانکه  پرداخت،  خصوصی  بخش  پیمانکاران 
گویی خود یکی از آنهاست! وی اظهار داشت که 
همه صنوف مختلف کشور، توانسته       اند حقوق حقۀ 
خود را بگیرند، به جز جامعه مهندسی که به علت 
نجابت زیاد، نتوانسته به خواسته       های صنفی       اش 
دست پیدا کند و در نتیجه، نهادهای عمومی بیش 
از پروژه       های عمرانی و سرمایه       ای  از ۸0 درصد 

کشور را در اختیار گرفته       اند.
رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل عمومی 
انتقاد  با  همچنین  تهران  شهر  اسالمی  شورای 
پروژه       ها،  پیمانکاران  به  پیش       پرداخت  ندادن  از 

مطالبۀ بیمه و مالیات از پیمانکاران، در شرایطی 
با  از دولت طلبکارند و نقص قوانین مرتبط  که 
قانونگذاران  آشنایی  عدم  علت  به  وساز  ساخت 
حمایت  خواستار  پیمانکاران،  کار  ویژگی       های  با 

دولت از جامعه مهندسی شد.
وی سپس خاطرنشان ساخت که سندیکاهای 
مهندسی باید نشست       های بیشتری با کمیسیون       های 

در  آن  موثر  حضور  و  سندیکا  تقویت 

مراجع تصمیم       سازی و تصمیم       گیری و 

قانونگذاری، کلید موفقیت اعضاست و 

این مهم، تنها با حمایت و کمک همۀ 

اعضا امکانپذیر است.

مرتبط در مجلس شورای اسالمی و وزرا داشته باشند 
و در این دیدارها، به جای طرح صورت مسایل خود، 

به دنبال کسب حمایت       های قانونی باشند. 
از سخنانش  دنیامالی در بخش دیگری  دکتر 
خواستار مستندسازی تجارب حرفه       ای پیمانکاران 
پروژه       های  در  استفاده  برای  بزرگ  پروژه       های 
و  دانش  انتقال  و  دانشگاه       ها  در  تدریس  مشابه، 

تجربه فنی به پیمانکاران جوان شد.
رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل عمومی 
شورای اسالمی شهر تهران در پایان با انتقاد از 
پروژه       های  اجرای  در  عمومی  نهادهای  عملکرد 
قیمت  عمومی،  نهادهای  گفت:  زیربنایی 
پروژه       ها را به شدت باال برده       اند. ما اعتقاد داریم 
باید کمک  جنگ  از  پس  عمومی  نهادهای  که 
می       کردند که کردند، اما اآلن فضا مناسب است 
و کسی نمی       تواند بگوید که در جامعۀ مشاوران و 
پیمانکاران خأل داریم. وی سپس با ابراز تأسف 
و  پیمانکاری  از شرکت       های  بسیاری  تعطیلی  از 
مهندسان مشاور در سال       های اخیر اظهار داشت 
که ثروت پیمانکار در دفتر شرکت و ماشین       آالتش 
نیست، بلکه در دانش اوست که متأسفانه چندان 

توجهی به آن نمی       شود. 
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آیانسلهايآیندهسهميازثروتوسرمایههايملیندارند؟
نقد ریاست       مآبی دولت و استهالک تدریجی بخش خصوصی

سخنی با آقای دولت:

مهندس پرویز تیوای 

تاریخ قضاوت خواهدکرد
از  رضاشاه  هنوز  که  دوره       اي  در   )1
راهنمایي       هاي اطرافیان و رجال خردمندش سود 
مي       جست، نخبگان و فرهیختگان کشور هم بر 
این باور بودند که مي       شود با دست       هاي چنین مرد 
قدرتمندي، بسیاري از ویراني       ها را جبران       کرد و 
کارهاي مفیدی را براي کشور صورت       داد. حاصل 
این دوره تاریخی اجرای پروژه       هایي است که اگر 
یک  وجود  بدون  و  هم  با  هماهنگي  بدون  چه 
برنامه جامع توسعه       اي اجرا شدند، اما به       علت مفید 
و موردنیازبودن و همچنین به سبب خأل شدید 
پیش از آن، هر یک از آنها یکی از نیازهای اساسي 
زیربناها و  را برطرف        کردند و در ساخت  کشور 
زیرساخت       ها و در توسعه اقتصادي و به تبع آن، در 
توسعه نسبي فرهنگي، اجتماعي و حتي سیاسي 

مؤثر افتادند، از احداث راه       ها و راه       آهن گرفته، تا 
قندوشکر،  سیمان،  تولیدي  کارخانه       هاي  ایجاد 
پارچه و حتي گوني       بافي! و همچنین بهبود نسبي 

وضع بهداشت و آموزش و...
پدر  جاي  در  پسر  که  دیگري  دوره  در   )۲
قرارگرفته       بود و هنوز آنقدر خودکامه نشده       بود که 
... و هنوز خردمنداني را در گرد خود داشت، این بار 
بر اساس برنامه       هایي مدون و مبتني بر مطالعات 
قابل قبول، کارهایي انجام       شد که باز هم و حتي 

بیشتر، در توسعه کشور مؤثر بودند. در همین راستا 
در سال 1۳۲۷ خورشیدي سازمان برنامه تأسیس 
       شد. رییس و مدیران و کارکنان این سازمان، با 
الگوبرداري از نمونه       هاي مطالعاتي، برنامه ریزي، 
زیرساختي  پروژه       هاي  اجراي  و  تدوین  و  طرح 
ثمر رساندند که حاصل  به         را  فعالیت       هایي   ... و 
آنها توسعه راه       ها و راه       آهن و شبکه       هاي برق و 
آب، بهبود وضعیت بهداشت و آموزش و تأسیس 
محصوالت  انواع  تولید  برای  صنعتي  واحدهاي 
اجاق  و  تلویزیون  و  یخچال  )از  مردم  موردنیاز 
گاز خانگي گرفته تا المپ و باتري و...(، ایجاد 
خودرو،  آلومینیوم،  مس،  )فوالد،  سنگین  صنایع 
)نفت،  نفتي  صنایع  توسعه  و  و...(  ماشین       سازي 
گاز و پتروشیمي( و بسیاري موارد دیگر بود که 
ذکر همه آنها فقط موجب اطاله کالم خواهدبود. 

بخش خصوصی اصیل و واقعی عاقل تر 

همه  بازی  چنین  در  که  آنست  از 

سرباختی شرکت   کند.

یکي از مهمترین دستاوردها در زمینه برنامه های آموزشی، مقوله آموزش هاي تخصصي )در حین کار( است که الزم است به آن بیشتر پرداخته شود.
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حقیقت  این  به  مختصر  اشاره       اي  به  الزم  اما 
نوظهور  است که همه موسسات و شرکت       هاي 
مشاور، شرکت       هاي  مهندسي  مانند شرکت       هاي 
پیمانکاري، کارخانه       ها و صنایع کوچکتر و جانبي 

و... نیز حاصل همین دوره       اند. 
۳( پس از انقالب و به       ویژه پس از خاتمه جنگ 
که مجدداً نیاز به بازسازي ویراني       هاي جنگ و از 
آن مهم       تر، نیاز به برنامه       ر       یزي و مطالعه و اقدام 
براي توسعه اقتصادي )با تأکید بر توسعه فرهنگي 
و اجتماعي( احساس شد، دو باره فعالیت       هایي در 

این زمینه       ها آغاز و انجام       شد.

نتایج حاصله از این کارها
کارشناسان  و  صاحبنظران  تردیدي،  هیچ  بي 
مطالعات،  نتایج  مي       توانند  بهتر  مراتب  به  خبره 
زمینه  در  انجام       شده  اقدامات  و  برنامه       ریزي       ها 
را  زمینه       ها  سایر  بر  آن  آثار  و  اقتصادي  توسعه 
تشریح        کنند و برخي هم تاکنون چنین کرده       اند 
منتشر  باره  این  در  کتاب       هایي هم  و  مقاالت  و 
شده       است، اما در اینجا فقط به دو نکته از موارد 

بي       شمار اشاره        می       شود :
آثار  و  مستقیم  آثار  که  اقتصادي  توسعه   )1
جانبي آن مانند اشتغال و رفاه و بهداشت و... بي 
نیاز از توصیف است. نقش راه و راه       آهن، شبکه-

مخابرات       ،  و  گاز  و  فاضالب  و  آب  و  برق  هاي 
کارخانه       هاي تولیدي گوناگون، صنایع سنگین و... 
کشور،  اقتصاد  و  مردم  زندگي  ارتقای سطح  در 

آنقدر بدیهي است که نیازي به اشاره هم ندارد .
۲( توسعه آموزش، اعم از آموزش       هاي عمومي 
پایه       اي )دبستان و دبیرستان( و آموزش عالي  و 
)آکادمیک( تا آموزش       هاي تخصصي در حین کار. 
به        نظر می       رسد که یکي از مهمترین دستاوردها 
تخصصي  آموزش       هاي  مقوله  زمینه،  این  در 
)در حین کار( است که الزم است به آن بیشتر 
پرداخته        شود. همه ما با فرایند آموزش پزشکان 
در بیمارستان       ها آشنایي داریم، از دوره انترني تا 
باالترین رده       هاي فوق تخصصي، اما عموم مردم 
در  مهندسان  و  کارگران  آموزش  با  کمتر  خیلي 
کارشناسان  و  مدیران  آموزش  یا  کارخانه       ها 

مهندسي  و  )طراحي  کار  هنگام  در  متخصص 
در مؤسسات مهندسي مشاور، نصب و راه       اندازي 
واحدهاي صنعتي، طرح و اجراي شبکه       هاي راه 
و راه       آهن و مترو و ساختمان، مدیریت امور مالي 
و سرمایه       اي توسط حسابداران و کارشناسان مالي 
و پولي در بانک       ها و موسسات مالي و حتي در 
بخش       هاي مالي شرکت       ها و کارخانه       ها، مدیریت 
بزرگ  موسسات  در  ارشد  مدیران  توسط  کالن 
انتظار و  و نظایر این       ها( آشنایي دارند، ولي این 
مقوالت  این  با  آشنایی  که  دارد  وجود  ضرورت 
افزایش        یابد و تأثیر اجراي برنامه       هاي مورد اشاره 
در آموزش و ارتقای سطح نیروي انساني کشور 

مورد توجه بیشتر قرارگیرد.

ناتوانی دولت و سازمان برنامه در تأمین 
منابع مالی

اینک اما با کمال تعجب و تاسف مي       شنویم که 
دولت براي تکمیل طرح       ها و پروژه       هاي نیمه       تمام، 
به  ندارد، چه رسد  اختیار  را در  منابع مالي الزم 
تدوین برنامه و تعریف طرح       ها و پروژه       هاي تازه 

براي سال       هاي آتي!
امر،  این  علل  از  یکي  که  مي       دانند  همه 
این  از  بسیاري  شروع  در  اشتباه  و  بي       بندوباري 
فشارهاي  با  بسیاري  موارد  در  که  طرح       هاست 
مقدماتي  مطالعات  بدون  و  تبلیغاتي  یا  سیاسي 
الزم و کافي مطرح و شروع        شده       اند، به       طوري که 
حتي در همان زمان هم توجیه فني و اقتصادي 
آنها  رهاکردن  اما  نداشته       است،  وجود  آنها  براي 
نیز  کارشناسانه  بررسي  و  مطالعه  بدون هرگونه 

اشتباهي از همان دست است !
سازمان  ناتواني  هم  بن       بست  این  دیگر  علت 
برنامه است براي تأمین بودجه کافي جهت اتمام 
طرح       هاي موجه ناتمام و مطالعه و فعالیت براي 

پیش       بیني و اجراي طرح       هاي توسعه       اي جدید .
در این رابطه نکات زیر قابل توجهند:

1( در سال آغازین دوره دولت یازدهم تصمیم        
دسته  سه  در  را  ناتمام  طرح       هاي  که  گرفته       شد 
پیشرفت  با  طرح       هاي  یکي  گروه       بندي        کنند: 
بودجه  برایشان  که  باالتر  و  درصد  فیزیکي ۸0 

پیش       بیني        مي       شود تا به پایان برسند. دسته دیگر 
طرح       هاي با پیشرفت فیزیکي ۲0 درصد و کمتر 
که از ادامه آنها خودداري        خواهدشد و دسته سوم 
طرح       هاي با پیشرفت فیزیکي بیش از ۲0 درصد 
و کمتر از ۸0 درصد که در سال       هاي بعد براي آنها 

اتخاذ تصمیم        خواهدشد .
این  یادداشتي  طي  زمان  همان  در  نگارنده 
گونه تصمیم       گیري را که بدون مطالعه و بررسي 
انتقاد  مورد  صورت        گرفته       است،  کارشناسانه 
ارایه  زمینه  این  در  نیز  توضیحاتي  و  قرارداد 
به  پله       پله  برنامه،  سازمان  در  موضوع  اما         نمود. 
مقامات پایین       تر ارجاع        داده       شد و سرانجام به این 
توضیح اکتفاشد که: انشاءاهلل نخواهیم       گذاشت در 
سال       هاي بعد این کار بدون مطالعه ادامه       یابد! اما 
شواهد نشان        می       دهند که همان رویه همچنان 

ادامه       یافت.
»بخش  شده       است  گفته  که  این  جالب       تر 
طرح       هاي  از  تعداد  آن  اتمام  براي  خصوصي« 
ناتمام که احتمال        مي       دهد سودآور باشند و توجیه 
فني و اقتصادي داشته       باشند، پیش       قدم شود و با 
سرمایه       گذاري خود آنها را به پایان برساند! بسیار 
خوب، گیریم که این پیشنهاد گرچه بدالیل متعدد 
که  دید  باید  حال  شد،  عملی  نیست،  کار  چاره 
تکلیف طرح       هاي توسعه       اي و زیربنایي که بررسي 
دولت/  مستقیم  وظیفه  آنها  اتمام  و  تعریف  و 
حاکمیت است و اکثراً هم فاقد توجیه یا جاذبه 
برای بخش خصوصی می       باشند، چه مي       شود؟ به 
عالوه، در کشوري با مباني و تعاریف اقتصادي 
ایران، چگونه ممکن است که  مانند  نامشخص 

خصوصي،  بخش  از  مقصود  اگر 

یا  همراهانشان  و  رانت خواران 

نوکیسه هایي هستندکه در پي شرایط 

و  آالف واولوف  به  اخیر  سال هاي 

ثروت هاي نجومی دست یافته اند، پس 

زبان  به  را  خصوصی  بخش  نام  چرا 

خصوصی  بخش  نقاب  از  و  می آورند 

استفاده   می کنند؟
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بخش خصوصي به طرح       هاي غیرسودآور دست 
       بزند؟ در کشوري که به تأکید اقتصاددانان بیش 
از ۸0 درصد اقتصادش در اختیار دولت و نهادهاي 
با  خصوصي  بخش  است،  دولتي!  غیر  عمومي 
کدام توان و با چه اندازه قدرت ریسک       پذیري و 
با کدام پشتوانه قانوني و به چه دلیل و انگیزه       ای 

باید یا مي       تواند در این زمینه اقدام       کند؟

استفاده از نقابی به اسم بخش خصوصی 
از سوی دیگر، اگر مقصود از بخش خصوصي، 
رانت       خواران و همراهانشان یا نوکیسه       هایي هستندکه 
به آالف-واولوف و  اخیر  در پي شرایط سال       هاي 
نام  چرا  پس  یافته       اند،  دست         نجومی  ثروت       هاي 
نقاب  از  و  می       آورند  زبان  به  را  خصوصی  بخش 
که  درحالی  استفاده        می       کنند؟  خصوصی  بخش 
بخش خصوصی اصیل و واقعی عاقل       تر از آنست 
که در چنین بازی همه       سرباختی شرکت        کند !حتي 
نظام  بر  مبتني  اقتصادشان  که  کشورهایي  در 
سرمایه       داري یا بازار آزاد است و بخش خصوصي 
توانمندی هم دارند، باز هم بخش خصوصی فقط در 
زمینه       هایی که سودآور تشخیص       دهد، سرمایه گذاري 
       مي       کند و تقریباً اکثریت قریب به اتفاق فعالیت       ها و 
حتي ارایه خدمات آنها نیز بر اساس اصول بازار آزاد 
و در ازای پرداخت هزینه هاست که قطعاً متضمن 
با  هست،  هم  سرمایه       گذاری  و  سرمایه       گذار  سود 
وجود این، باز هم در مواردي مانند آموزش )الاقل 
ابتدایي و متوسطه( و بهداشت، دولت       ها موظف به 
به  برنامه       ریزي و سرمایه       گذاري هستند، چه رسد 
کشور ما که هنوز مدرسه دونوبته داریم و روستاهاي 

فاقد حداقل       هاي الزم براي زیستن روستانشینان کم 
نیستند و بي       آبي و ریزگرد و ترافیک و آلودگي هوا و... 
هم نفس       ها را بریده        و اقتصادمان هم که در دست 

شبه       دولتي       هاست !
حال با این شرایط چگونه انتظارداریم که بخش 
خصوصي ) با تأکید بر این پرسش مهم که کدام 
بخش خصوصي؛ بازار یا نوکیسه       ها و رانت-خوارها 
؟( در زمینه خدمات زیربنایي موردنیاز نسل       هاي آتي 

سرمایه       گذاري کند!
۲( و اما درباره ناتواني سازمان برنامه و دولت 
در تأمین بودجه براي تدوین و اجراي برنامه       هاي 
آتي،  نسل       هاي  نیازهاي  محوریت  با  توسعه       اي 
و  به چه علل  است که  قابل طرح  این پرسش 
دالیلي اوضاع چنین شده       است؟ آیا واقعاً کشور آن 
اندازه توان مالي )چه از محل درآمدهاي حاصل 
پتروشیمي،  و محصوالت  گاز  و  نفت  فروش  از 
درآمدها(  سایر  و  مالیاتي  درآمدهاي  محل  از  یا 
نسل       هاي  سرنوشت  براي  را  بخشي  که  ندارد 
آینده تخصیص        دهد؟ مگر این ثروت خدادادي 
و دارایي       هاي ملي فقط حق زندگان امروز است، 

آنهم فقط برای بخشي از آنان؟

بعضی از چیزها قابل فهم و باور است، 
اما...

قابل فهم و باور است که فعالیت و سرمایه       گذاري 
براي داشتن نقش موثر و سازنده در منطقه )خارج 
از کشور( براي ما و نسل       هاي آتي مهم و حیاتي 
است! قابل فهم و باور است که اجراي پروژه       هایي 
برادر عراق ضروري و مهم  و  در کشور دوست 
است! قابل فهم و باور است که تخصیص بودجه 
ظاهر  )به  غیردولتي  ارگان  و  نهاد  اینهمه  براي 
فرهنگي و غیره( دیني الزم است، اما قابل فهم 
آینده چه  نسل هاي  که پس حق  نیست  باور  و 
براي  اساسي  بررسي  یک  براستي  آیا  مي       شود؟ 
همین تعیین حق )به منظور تقسیم داشته       ها میان 
آیا  نیست؟  آتي( الزم  نسل       هاي  و  کنوني  نسل 
بدون برنامه       ریزي و مطالعه در این زمینه مي       توان 

به نتیجه       اي معقول و قابل قبول رسید؟
در شرایطي که بي       آبي یک معضل ظاهراً الینحل 
براي کشور ماست، و در همین شرایط براي افزایش 
جمعیت کشور این همه برنامه و فعالیت )یا الاقل 
منع محدودیت براي پیشگیري از تولید مثل( داریم، 
جوانان  و  کودکان  که  باورکرد  مي       شود  چگونه 
نسل       هاي آتي هم حداقلي براي ادامه حیات خواهند 
داشت؟ آیا نباید براي رفع مشکالت مرتبط با این 
کم       آبي کار مطالعاتي مناسب انجام شود؟ ریزگردها 
چطور؟ بیکاري و اعتیاد و سایر مشکالت جوانان 
نیازي به مطالعه و بررسي ندارد؟ آیا برنامه       اي براي 
بررسي و رفع این       گونه گرفتاري       ها وجود دارد؟ آیا 
اشتغال مولد، بخشي اساسي از مشکالت جوانان و 

خانواده       ها را حل نمي       کند؟
۳( اگر بحمداهلل مملکت به شرایطي رسیده        است که 
نیازي به توسعه و برنامه       ریزي براي توسعه ندارد، پس 
دیگر چه نیازي به سازمان برنامه و نهاد تعامل داریم؟ 
و فلسفه وجودي »شوراي هماهنگي تشکل       هاي 
مهندسي، صنفي و حرفه       اي کشور« و به دنبال آن 
خود تشکل       ها )جامعه مهندسان مشاور، سندیکاهاي 
شرکت       هاي پیمانکاري و سایر تشکل       هاي حرفه       اي 
مرتبط با نظام فني و اجرایي( چیست؟ و اساساً آیا وجود 
خود این شرکت       هاي مشاور و پیمانکار و سازنده و... 

دیگر ضروري و توجیه       پذیر هست؟

با  پروژه       ها  و  طرح       ها  از  بسیاري 

فشارهاي سیاسي یا تبلیغاتي و بدون 

مطالعات مقدماتي الزم و کافي مطرح و 

شروع  شده       اند، اما رهاکردن آنها بدون 

هرگونه مطالعه و بررسي کارشناسانه 

نیز اشتباهي از همان دست است!
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آیندهصنعتنفتبهکدامسمتمیرود؟
در عقد قراردادهای جدید نفتی با کشورهای خارجی، نقش بخش 

خصوصی چگونه باید در نظر گرفته شود؟

بخش دوم و پایانیمهندس مهدی مسعودی آشتیانی

اشاره
 )Iran Petroleum contract( "  یا "قرارداد نفتی ایران IPC متن قرارداد جدیدی که اخیراً توسط شرکت ملی نفت ایران برای بخش باالدستی طراحی شده، به
معروف است 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 با انواع قراردادهای نفتی منعقده در طول تاریخ صنعت نفت کشور بررسی شده، سپس ضمن بحث در باره تفاوت این قرارداد با قراردادهای بیع متقابل، 
پیشنهادهایی برای اصالح این قرارداد و تذکر برخی نکات مغفول در طراحی قراردادهای نفتی آمده       است. الزم به توضیح است که "شرایط عمومی، ساختار و الگوی 

قراردادهای باالدستی نفت و گاز" که اخیراً به تصویب هیأت وزیران رسیده، تنها سند رسمی است که در این گزارش، به آن ارجاع شده       است.
در شماره قبل قسمت هایی از این مقاله را مالحظه کردید و اینک بخش پایانی آن.

3-  ضعف شدید قرارداد جدید نفتی در 
انتقال و توسعه فناوری

به  مربوط  بند   ۴ بر  مشتمل  قرارداد   ۴ ماده 
»انتقال و ارتقای فناوری« است. متأسفانه در این 
ماده، یک و فقط یک راهکار برای انتقال فناوری 
صاحب  شرکت       های  شده       است:  گرفته  نظر  در 
صالحیت ایرانی به عنوان شریک، در کنار شرکت 
فرآیند  در  حضور  »با  و  می گیرند  قرار  خارجی 

اجرای قرارداد، امکان انتقال و توسعه دانش فنی 
و مهارت های مدیریتی و مهندسی مخزن به آنها 
میسر می گردد.« )بند ۴-1( در ادامه همین بند، 
پیمانکار »موظف به ارایه برنامه  انتقال و توسعه 
فناوری به عنوان بخشی از برنامه مالی عملیاتی 
سالیانه« شده       است که به طور ضمنی به معنای 
همین  به  فناوری  توسعه  و  انتقال  برنامه  ارایه 
شرکت های ایرانی است که به عنوان شریک، در 

فرآیند اجرای قرارداد حضور دارند.

نقد و بررسی
متأسفانه در هیچیک از بندهای قرارداد، پیمانکار 
نفت  ملی  شرکت  به  فناوری  انتقال  به  موظف 
ایران نشده       است. به نظر می رسد که پیش فرض 
شرکت های  که  بوده  این  مصوبه  این  بر  حاکم 
ایرانی که شریک شرکت خارجی می شوند، جزیی 
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از شرکت ملی نفت هستند و لذا با انتقال فناوری 
به آنها، سطح فناوری و مهارت های مدیریتی در 
این  اما حقیقت  نفت رشد می کند!  شرکت ملی 
است که این شرکت ها به عنوان جزیی از طرف 
دوم قرارداد، در مقابل شرکت ملی نفت قراردارند 
و در آینده نه       چندان دور رقیب اصلی شرکت ملی 
نفت در مدیریت مخازن نفتی کشور خواهندبود و 
در آینده قابل پیش بینی، با تضعیف جدی شرکت 
ملی نفت، مقدرات صنعت نفت و گاز کشور را در 

دست خواهندداشت.

4-  پیشنهادهایی برای اصالح قرارداد 
جدید نفتی

تعاریف  از  برخی  اصالح  لزوم  بر  عالوه 
ضرورت  و  گاز  و  نفت  فنی  اصطالحات  و 
ابهامی  چندین  رفع  برای  حقوقی  ویرایش های 
که در متن مصوب هیأت وزیران وجود دارد، سه 

اصالح اساسی به شرح زیر پیشنهاد می شود:
ملی  شرکت  آنکه  جای  به  اول-  پیشنهاد 
 )JOC( عملیاتی  مشترک  شرکت های  با  نفت 
نفتی خارجی و شرکای  از شرکت های  متشکل 
شود،  قرارداد  وارد  خصوصی(  بخش  )از  ایرانی 
نفتی  قرارداد  خارجی،  شرکت های  با  مستقیماً 

حضور  برای  که  است  بدیهی  نماید.  منعقد  را 
شرکت های نفتی ایرانی در فرآیند عملیات نفتی، 

می توان برنامه جداگانه ای را تدوین نمود.
شرکت های  آنکه  جای  به  دوم-  پیشنهاد 
و  فناوری  انتقال  به  متعهد  خارجی  نفتی 
ایرانی  شرکت های  به  مدیریتی  مهارت های 
بخش خصوصی باشند، در قرارداد تصریح شود 
که شرکت های نفتی خارجی موظفند که فناوری 
ملی  به شرکت  را  مدیریتی الزم  و مهارت های 
انتقال  ایران منتقل کنند. بدیهی است که  نفت 
شرکت های  به  مدیریتی  مهارت های  و  فناوری 
نفتی ایرانی در بخش خصوصی، از طریق شرکت 

ملی نفت ایران انجام خواهدشد.

پیشنهاد سوم- ضروری است که یک نهاد 
نظارتی مستقل از وزارت نفت و شرکت ملی نفت، 
نفتی  تعهدات شرکت  اجرای صحیح  مسوولیت 
مدیریتی  و  فنی  مهارت های  انتقال  در  خارجی 
و  توسعه  و  سو  یک  از  را  نفت  ملی  به شرکت 
مدیریتی  و  فنی  مهارت های  این  بومی سازی 
توسط شرکت ملی نفت را از سوی دیگر عهده دار 
موانع  تا  بکوشد  بایستی  نظارتی  نهاد  این  شود. 
موجود در فرآیند انتقال، توسعه و بومی سازی را 
برطرف و زمینه های مساعدتری را برای تحقق 

این هدف فراهم نماید.

طراحی  در  مغفول  نکات  برخی   -  5
قراردادهای نفتی

طراحی  در  پایه ای  نکات  برخی  به  پایان  در 
متأسفانه  که  می کنیم  اشاره  نفتی  قراردادهای 

مغفول مانده       اند:
قراردادهای  سازگاری  ضرورت  اول-  نکته 
نفتی با سیاست های بهینه بهره برداری از مخازن 
نفت و گاز: انعقاد قراردادهای نفتی با شرکت های 
نفتی خارجی به منظور جذب سرمایه و استفاده از 
مهارت های فنی- مدیریتی شرکت های خارجی 
برای افزایش تولید و کسب درآمدهای ارزی بیشتر 

شرکت های  آنکه  جای  به  پیشنهاد: 

نفتی خارجی متعهد به انتقال فناوری 

و مهارت های مدیریتی به شرکت های 

در  باشند،  خصوصی  بخش  ایرانی 

شرکت های  که  شود  تصریح  قرارداد 

و  فناوری  که  موظفند  خارجی  نفتی 

مهارت های مدیریتی الزم را به شرکت 

ملی نفت ایران منتقل کنند.
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به شرطی موجه است که هماهنگ و سازگار با 
سیاست های بهینه بهره برداری از ذخایر نفت و گاز 
کشور از یک سو و سیاست های توسعه اقتصادی 
تاکنون  متأسفانه  باشد.  دیگر  سوی  از  کشور 
مطالعات جامعی در این زمینه ها انجام نشده و لذا 
در طراحی قرارداد جدید نفتی، منافع نسل فعلی و 
نسل های آینده از مخازن هیدروکربوری و نیز آثار 
سوء تشدید وابستگی اقتصاد ملی به درآمدهای 

نفتی در مدنظر نبوده       است.
با  نفتی  قراردادهای  مغایرت  دوم-  نکته 
مقاومتی: همانطور که  اقتصاد  بر  اصول حاکم 
در مقاله ای دیگر نشان داده       شده       ، انعقاد قرارداد 
چارچوب  در  خارجی  نفتی  شرکت های  با 
بر  حاکم  اصول  با  نفتی،  رایج  قراردادهای 
اقتصاد  از منظر  اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد. 
شرکت های  حضور  به  نیاز  اساسًا  مقاومتی، 
گاز  و  نفت  باالدستی  بخش  در  خارجی  نفتی 
کشور، آن هم برای طوالنی       مدت وجود ندارد. 
داده اند  نشان  ایرانی  کارشناسان  و  مهندسان 
تعمیر  بر  که در شرایط جنگ تحمیلی، عالوه 
زیرساخت های صنعت  و  تجهیزات  بازسازی  و 
و  دهند  ادامه  را  تولید  توانسته اند  گاز،  و  نفت 
مرز  به  را  تولید  سطح  تحمیلی  جنگ  از  بعد 
توان  برسانند.  بشکه  هزار   ۷00 و  میلیون  سه 
تحریم،  خالل  در  نفت  ملی  شرکت  مدیریتی 
از  استفاده  با  یافته       است.  چشمگیری  افزایش 
حتی  تجهیزات  تأمین  و  مرکزی  بانک  منابع 
ما  مدیران  و  مهندسان  تحریم،  شرایط  در 
در  باقی مانده  فازهای  تمام  تقریباً   توانسته اند 
پارس جنوبی را توسعه دهند که برخی به مرحله 
مرحله  وارد  زودی  به  مابقی  و  رسیده  تولید 
معتقدند  که  آنان  متأسفانه  می شوند.  تولید 

نفتی  شرکت های  نیازمند  و  نمی توانیم«  »ما 
خارجی هستیم، نوعاً  جزو خوش نشینان تهران 
می توانیم«   »ما  می گویند  که  آنان  اما  هستند، 
نداریم،  خارجی  نفتی  شرکت های  به  نیازی  و 
همان کسانی هستند که توانسته       اند این صنعت 
مدیریت  تحمیلی  جنگ  خالل  در  را  عظیم 
جنوبی  پارس  باقیمانده  فازهای  تمام  و  کنند 

را در شرایط تحریم توسعه دهند.
از  بهره برداری  ضرورت  سوم-  نکته 
نوع  هر  توجیه  برای  بهانه ای  مشترک،  مخازن 
قرارداد نفتی: متأسفانه این حقیقت که برخی از 
کشورهای همسایه با سال ها برداشت از مخازن 
مشترک، منابع ما را به غارت می برند، بهانه ای 
و  مجلس  نمایندگان  از  برخی  که  شده       است 
را  نفتی  قرارداد  هر  ارشد،  مسووالن  و  مدیران 
بدانند!  موجه  آن  جدی  کاستی  های  علی رغم 
ابعاد  که  مانده       است  مغفول  نکته  این  متأسفانه 
از  وسیع تر  بسیار  نفتی  قرارداد  این  پیامدهای  و 

در طراحی قرارداد جدید نفتی، منافع 

نسل فعلی و نسل های آینده از مخازن 

هیدروکربوری و نیز آثار سوء تشدید 

درآمدهای  به  ملی  اقتصاد  وابستگی 

نفتی در مدنظر نبوده       است.

بهره برداری از مخازن مشترک است و می تواند 
کارایی صنعت نفت و ساختار شرکت ملی نفت 

را هدف قراردهد.
قراردادهای  محرمانه       بودن  چهارم-  نکته 
و  شمسی(   1۲۵1( رویتر  امتیازنامه های  نفتی: 
قراردادهای  کلیه  و  شمسی(   1۲۸0( دارسی 
اسالمی،  انقالب  تا  زمان  آن  از  منعقده  نفتی 
تشکیل  از  بعد  و  نبوده       اند  محرمانه  هیچگاه 
تصویب  به  سنا  مجلس  و  ملی  مجلس شورای 
از  بعد  متأسفانه  اما  می رسیده اند،  نیز  مجلسین 
بدون  متقابل  بیع  قراردادهای  اسالمی  انقالب 
تصویب  به  و  تلقی شد  محرمانه  قانونی،  مجوز 
بسی  جای  نرسید.  نیز  اسالمی  شورای  مجلس 
تاسف است که در قانون نفت 1۳۹0 که درواقع، 
محرمانه       بودن  است،   1۳66 نفت  قانون  اصالح 
قراردادهای نفتی برای نخستین بار در طول تاریخ 
ذکر شده       است:  ایران، صراحتاً  نفتی  قراردادهای 
»وزارت نفت و شرکت های تابعه یک نسخه از 
قراردادهای منعقده مربوط به صادرات گاز طبیعی 
و گاز طبیعی مایع       شده و قراردادهای اکتشاف و 
توسعه ... را به صورت محرمانه به مجلس شورای 

اسالمی تسلیم می نماید.« )ماده 1۵(
امیدواراست که نکات مطرح       شده در این بررسی 
مورد توجه مسووالن امر قرارگیرد و بدین وسیله، 

زمینه        تأمین نسبی منافع ملی فراهم شود.

نفتی  شرکت های  با  قرارداد  انعقاد 

قراردادهای  چارچوب  در  خارجی 

با اصول حاکم بر اقتصاد  رایج نفتی، 

مقاومتی مغایرت دارد.
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نهادهایمدنیوگفتگوهایاجتماعی،تنهاراهتوسعهوپیشرفت

مهندس محمد عطاردیان برای اعضای جامعه فنی- مهندسی کشورمان چهره       ای است شناخته       شده       ، چون سال       ها عضویت در تشکل       های کارفرمایی و فنی 
و مهندسی، همچون سندیکای شرکت       های ساختمانی ایران، در کنار ریاست کانون عالی انجمن       های صنفی کارفرمایی ایران و نیابت ریاست شورای عالی 
کانون مهندسین فارغ       التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران، او را به یکی از شخصیت       های اثرگذار در روند فعالیت       های اجتماعی و صنفی فعاالن رشته       های 
پیمانکاری و مهندسی مشاور در دوره معاصر تبدیل کرده و بسیاری از رویدادهای این حرفه در دو دهه اخیر نیز با حضور او رقم خورده       است. به همین علت، 
نشستن پای صحبت       های او همانند بازکردن دریچه       ای است به سوی دنیایی از تجربه       های ارزنده در مورد مدیریت تشکل       های فنی- مهندسی و مشکالت 

گریبانگیر فعاالن این حوزه در دوره تاریخی معاصر.
 )ceo@irancso.com( آنچه مالحظه می       فرمایید، گزیده       ای است از مصاحبه با مهندس محمد عطاردیان که از نشریه شورای سازمان       های جامعه مدنی

برداشته شده       است.
توسعه تأسیسات و تجهیزات

گفتگو با  مهندس محمد عطاردیان

*با توجه به سابقه طوالنی شما در فعالیت       های 

مدنی، تجربه       ای که تمایل دارید دیگران از آن 

آگاه بشوند، چیست؟

مهمترین  مدنی،  نهاد  هر  شکل       گرفتن  برای 
مسأله صبر و حوصله است. هیچ نهاد مدنی به 
صورت فوری شکل نخواهدگرفت. رعایت آزادی 
مسایلی  وقت       شناسی  و  تالش  اخالق،  بیان، 
حرکت       هایی  و  شوند  رعایت  باید  که  هستند 

باید  مدنی  نهاد  برای شکل       گیری  دست  این  از 
الگویی باشد برای سایر همراهان و عالقمندان 
این حرکت       ها  به  همراهان  اگر  حوزه       ها.  این  به 

اعتقاد پیدا بکنند، مرکزیت نهاد را رها نمی       کنند و 
همین پایداری مرکزیت، باعث شکل       گرفتن نهاد 

می       شود.
* مواردی که شما بیان فرمودید، از جمله صبر 

و حوصله، برای شکل       گیری یک نهاد مدنی بسیار 

مهم است. حال بفرمایید که یک کنشگر مدنی 

در ایران چه ویژگی       هایی باید داشته       باشد؟

مهمترین فاکتور برای یک کنشگر مدنی، آگاه 

مانع اصلی فعالیت و پیشرفت جامعه 

از  هم  است،  مدنی»خودمحوری« 

نهادهای  و هم  دولتی  نهادهای  طرف 

خصوصی.
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و مطلع       بودن است. باید مطالعه فلسفی و تاریخی 
بداند.  جامعه       شناسی  کافی  اندازه  به  داشته       باشد. 
الزم  جایی  در  اگر  و  باشد  بلد  را  سنت       شکنی 
بود، سنت       های غلطی را که مانع حرکت هستند، 
بشکند و البته باید سنت       های درست را حفظ کند.
*اوضاع کنونی جامعه مدنی را چگونه می       بینید؟

جامعه  فعاالن  و  اعضا  اغلب  حاضر  حال  در 
وجود  و  هستند  منسجم  غیر  و  متفرق  مدنی، 
در  مطرح       شده  اظهارات  و  ثبت       شده  نهادهای 
این زمینه، نشان       دهنده نیاز کشور به شکل       گیری 
مدنی«  جامعه  »حامیان  و  است  مدنی  جامعه 
)حجم( شکل گرفته تا بتواند این نهادها را دور هم 
جمع کند. از نظر من، توسعه و پیشرفت در کشور 
گفتگوهای  و  مدنی  نهادهای  طریق  از  تنها  ما 

اجتماعی اتفاق می       افتد.
چه  به  ایران  در  مدنی  جامعه  شما،  نظر  *از 

سمتی در حال حرکت است؟

دارای حرکت کند، ولی رو به پیشرفت است. باید 
نهادهای  تا  تند کرد و سعی کرد  را  این حرکت 
مدنی را فعال کنیم و برای انسجام آن هم کارهایی 
صورت گیرد. در حقیقت، به نظر من، این مسوولیت 
اجتماعی بنگاه       های بخش خصوصی هم هست که 

این حرکت را همراهی کنند.
*موانع موجود بر سر فعالیت جامعه مدنی را 

چه می       دانید؟

مانع اصلی »خودمحوری« است، هم از طرف 
نهادهای دولتی و هم نهادهای خصوصی به دلیل 
رقابت بیجا با یکدیگر، و همچنین بداخالقی       هایی 
که معمواًل در این قسمت خود ما مردم با یکدیگر 

داریم که باید برای اینها چاره       اندیشی شود.
*»حامیان جامعه مدنی«)حجم( برای کم       کردن 

این مانع چه کارهایی را می       تواند انجام دهد؟

گفتگو با نهادها و فعاالن مدنی و دعوت از آنها 
و در صورت امکان، کمک به آنها، چاره کار است. 
تشکیل مجالس سخنرانی برای توجیه اهدف و 

سازماندهی هم خیلی می       تواند کمک کند.
بین  فاصله  مدنی  جامعه  که  بپذیریم  *اگر 

نهادی  و  سازمان  هر  است،  دولت  تا  خانواده 

آنهایی  چه  می       کند-  فعالیت  زمینه  این  در  که 

چه  و  می       کنند  کار  اعضایشان  منافع  برای  که 

جامعه  به  سوددهی  و  کمک  برای  که  آنهایی 

و  اصناف  تا  خیریه       ها  از  می       کنند،  فعالیت 

کارفرمایان-»حامیان جامعه مدنی«)حجم( کجا 

ایستاده       است؟

منسجم  شکل       گرفته،  سندیکاهای  و  اصناف 
فعالیت  عمده  بخش  هستند.  فعالیت  درحال  و 
و  پراکنده  تشکیالت  مصروف  باید  »حجم« 
غیرمنسجم شود، چون اینها نیروی بزرگی از مردم 
هستند. اگر اینها را منسجم کنیم و روابطش با 

سندیکاها و اصناف حفظ شود، مجموع اینها یک 
نیروی بزرگ ملی خواهندشد و آن وقت می       توانند 
در جامعه تعیین       کننده باشند. البته این چشم       انداز 
»حجم« است و اگر بتوانیم به آن برسیم، باعث 

پیشرفت و توسعه کشور خواهیم بود.
*شیرین       ترین تجربه مدنی شما در طول مدت 

فعالیت تان چیست؟

را  کارفرمایی  عالی  کانون  ما   ۷۴ سال  در 
منحل  را  کانون  این  نهم  دولت  دادیم.  تشکیل 
از  کرد.  کیفری  مجازات  به  تهدید  را  ما  و  کرد 
که  کرد  شکایت  کار  بین       المللی  سازمان  به  ما 
اینها به صورت قالبی اسم خود را کانون عالی 
سازمان  یک  خودش  و  گذاشته       اند  کارفرمایی 
آنها  فرمان  به  گوش  که  داد  تشکیل  دست       ساز 
باشد. ما توجهی به این حرف       ها نکردیم. مبارزه 
بسیار شدیدی را شروع کردیم و از طریق دیوان 
و  و کیفری  دادگاه       های حقوقی  و  اداری  عدالت 
همینطور در نهادی که در سازمان بین       المللی کار 
شکایت کرده       بودند، دولت نهم و دهم را محکوم 
کردیم و سازمان موازی       ای را که شکل داده       بودند، 
بر اساس رای دادگاه منحل کردیم. وزیر کار به 
این خاطر استعفا داد و وزیر بعدی به اشتباه دولت 
وقت اعتراف کرد و ما به جایگاه خود بازگشتیم و 

با قدرت داریم به کارمان ادامه می       دهیم...

مهندس عطاردیان: مهمترین فاکتور 
برای یک کنشگر مدنی، آگاه و 

مطلع       بودن است.
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هیچدستگاهیحقنداردبرایبخشخصوصیفضایناامنایجادکند
انتقاد دکتر جهانگیری از فضاسازی نادرست علیه بخش خصوصی

نشست  در  رییس جمهوری  اول  معاون 
با  ایران  کارآفرینان  مجمع  اعضای  هم       اندیشی 
به  رو  مسیر  باید  ایران  اقتصاد  اینکه  بر  تأکید 
پیشرفت را با سرعت طی کند، گفت: این حق 
ایران است که اقتصادش متناسب با فرهنگ و 
جوان  حق  این  و  کند  رشد  خود  بزرگ  تمدن 
ایرانی است که از فرصت شغلی مناسب برخوردار 

باشد.
به گزارش ایسنا، دکتر اسحاق جهانگیری در 
نشست مزبور که در اواخر سال قبل برگزار شد، 
با اشاره به گزارش کارآفرینان حاضر در جلسه 
راجع به واحدهای تولیدی و تعداد نیروهای کار 
برای  شغلی  فرصت  ایجاد  داشت:  اظهار  خود 
دیگران و ایجاد امکان زندگی شرافتمندانه برای 
خانواده های ایرانی، خدمتی بزرگ و ماندگار برای 
کشور است که با هیچ چیز قابل مقایسه نیست.

با  ادامه  در  جمهوری  رییس  اول  معاون 
قانون   ۴۴ اصل  کلی  سیاست های  اینکه  بیان 
بخش  روی  پیش  محدودیت های  اساسی 
از  پیش  تا  افزود:  کرده،  برطرف  را  خصوصی 
سقف  برای  ابهاماتی  سیاست ها،  این  ابالغ 
داشت،  وجود  خصوصی  بخش  رشد  و  پرواز 
قانون   ۴۴ اصل  کلی  سیاست های  ابالغ  اما 
و  ایران  اقتصاد  به  خدمت  بزرگترین  اساسی، 
سقف  و  محدودیت ها  که  بود  خصوصی  بخش 
برداشت. وی  میان  از  را  رشد بخش خصوصی 

ادامه داد: البته اجرای این سیاست ها رضایتبخش 
واگذاری ها، عملکرد موفقی  تنها در  نه  و  نبوده 
نداشته ایم، بلکه در تسهیل ورود بخش خصوصی 
به فضای اقتصادی کشور نیز موفق نبوده ایم و 
الزم است که این توفیق نداشتن مورد بررسی و 

آسیب       شناسی قرارگیرد.
ضرورت  بر  تأکید  با  سپس  جهانگیری  دکتر 
نهادینه       شدن فرهنگ حمایت از بخش خصوصی 
در کشور، گفت: باید این فرهنگ در کشور ایجاد 
به  نسبت  که  کسانی  به  جامعه  آحاد  که  شود 
سرمایه گذاری، تولید و صادرات در کشور مشغول 
بگذارند.  احترام  آنان  به  و  افتخار کرده  هستند، 
وجود  فرهنگ  این  هنوز  ما  جامعه  در  متأسفانه 
دارد که کسانی که دارای میزان سرمایه گذاری 
توانمندی  ابراز  از  هستند،  باال  صادرات  و 
اقتصادی و رشد درآمدی خود نگرانی دارند و 

قانون   44 اصل  کلی  سیاست های 

روی  پیش  محدودیت های  اساسی 

بخش خصوصی را برطرف کرده       است.

تصویری از نشست هم اندیشی اعضای مجمع کارآفرینان ایران
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به نوعی کتمان می کنند.

محدودیتی برای بخش خصوصی نیست
اینکه  اعالم  با  جمهوری  رییس  اول  معاون 
برای  محدودیتی  هیچ  امید  و  تدبیر  دولت 
نیست،  قایل  خصوصی  بخش  فعالیت  توسعه 
ابالغ  با  نیز  انقالب  معظم  رهبر  کرد:  تصریح 
این  اساسی  قانون   ۴۴ اصل  کلی  سیاست های 
اطمینان را به جامعه و فعاالن اقتصادی دادند که 
بخش خصوصی می تواند به هر میزان که قادر 
است رشد کند و هیچ کس حق ندارد مانع رشد و 

توسعه فعالیت های بخش خصوصی شود.
میزان  اینکه  یادآوری  با  جهانگیری  دکتر 
سرمایه گذاری در سال های اخیر با کاهش مواجه 
افزایش  نیازمند  کشور  اقتصاد  گفت:  بوده       است، 
سرمایه گذاری است و یکی از اولویت های اصلی 
پیش  موانع  که  است  این   ۹6 سال  در  دولت 
روی رشد سرمایه گذاری را برطرف سازد و روند 
به  را  اخیر  سال های  در  سرمایه گذاری  کاهنده 
روند رو به رشد تبدیل کند. وی در همین راستا 
از وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک 
مرکزی خواست شرایطی را مهیا سازند تا منابع 
خارجی مطمئن در اختیار سرمایه گذاران و بخش 

خصوصی قرار گیرد.
اینکه  بر  تأکید  با  همچنین  جهانگیری  دکتر 
نظام بانکی باید منابع خود را برای سرمایه گذاری 

در اختیار بخش خصوصی قراردهد، خاطرنشان 
بانکی،  معوقات  وجود  دلیل  به  متأسفانه  کرد: 
خصوصی  بخش  علیه  نادرستی  فضاسازی 
به  که  نیست  درست  این  اما  شده       است،  ایجاد 
خاطر حداکثر ۵00 نفر که بخش بزرگی از آنها 
معوق  بدهی       های  اقتصادی  بد  شرایط  دلیل  به 
بانکی دارند، فعاالن اقتصادی و بخش خصوصی 
بانکی  نظام  امکانات  برخی  و  خدمات  از  نیز 
محروم شوند. وی افزود: برخی افراد که به دنبال 
رانت       خواری هستند و نباید نام بخش خصوصی 
روی آنها بگذاریم، همواره تالش می کنند تا از 
رانت استفاده کنند و البته اینکه برخی از مدیران 
خصوصی  بخش  از  را  افراد  این  نمی توانند  که 
مدیریتی  ضعف  نوعی  دهند،  تشخیص  واقعی 

است.

توسعه صادرات غیرنفتی اولویت مهم
معاون اول رییس جمهوری با تأکید بر اینکه 

نباید فضای کار و فعالیت برای بخش خصوصی 
ندارد  حق  دستگاهی  هیچ  گفت:  باشد،  ناامن 
برای بخش خصوصی و فعاالن اقتصادی فضای 
ناامن ایجاد کند، بلکه بخش خصوصی باید در 
محیطی فعالیت کند که احساس کند قدر زحمات 

او شناخته می شود.
معاون اول رییس جمهوری در ادامه سخنان 
مهم ترین  از  را  غیرنفتی  صادرات  توسعه  خود 
رویکرد  گفت:  و  برشمرد  دولت  برنامه های 
معنای  به  نیز  مقاومتی  اقتصاد  در  برونگرایی 
این است که به دنبال بازار صادراتی باشیم و از 
کشورهای دیگر تکنولوژی و منابع مالی در اختیار 
بازارهای  باید  افزود:  جهانگیری  دکتر  بگیریم. 
هدف اصلی صادرات خود را مشخص کنیم و در 
این میان، نباید از بازارهای اطراف و کشورهای 
همسایه غفلت کنیم، چرا که این کشورها بازار 
و  فنی  خدمات  و  کاالها  صادرات  برای  بزرگی 
مرکزی،  بانک  از  وی  هستند.  ایران  مهندسی 
و  ملی  توسعه  صندوق  صادرات،  توسعه  بانک 
حداکثر  تا  خواست  صادرات  ضمانت  صندوق 
از صادر کنندگان و  تالش خود را برای حمایت 
کمک به توسعه صادرات غیرنفتی به کار گیرند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در این جلسه، 
و  الزم  امری  را  صادرات  برای  فرهنگ سازی 
و  محصوالت  اینکه  گفت:  و  دانست  ضروری 
کاالهای ایرانی به اقصی نقاط دنیا صادر شود، 
باید یک افتخار ملی برای جامعه باشد. مهندس 
نعمت زاده، بی ثباتی در مقررات مرتبط با صادرات 
را یکی از موانع پیش روی فعاالن اقتصادی و 
صادر کنندگان برشمرد و بر لزوم سرمایه گذاری 
هر چه بیشتر و حمایت بیش از پیش دولت از 

صادر کنندگان تأکید کرد.

دکتر جهانگیری: باید این فرهنگ در 

به  جامعه  آحاد  که  شود  ایجاد  کشور 

سرمایه گذاری،  به  نسبت  که  کسانی 

مشغول  کشور  در  صادرات  و  تولید 

هستند، افتخار کرده و به آنان احترام 

بگذارند.

از بازارهای اطراف و کشورهای  نباید 

این  که  چرا  کنیم،  غفلت  همسایه 

صادرات  برای  بزرگی  بازار  کشورها 

کاالها و خدمات فنی و مهندسی ایران 

هستند.
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آشناییباکمیتهنفتوگاز

شرکت       های پیمانکار نفت و گاز، چه نوع 
خدماتی را عرضه می       کنند؟

مهندس افشین شباب، نایب       رییس کمیته نفت و 
گاز، در مورد نوع خدمات شرکت       های نفت و گاز 
عضو سندیکا گفت: فعالیت       های نفت و گاز کشور به 
دو بخش باالدستی و پایین       دستی تقسیم می       شود، 
بخش باالدستی شامل عملیات اکتشاف و حفاری 
برای آماده              ساختن استخراج از چاه است که احتمااًل 
تحت عنوان توسعه میادین و از طریق قراردادهای 
پایین       دستی،  بخش  شد.  خواهد  واگذار   IPC

شامل عملیاتی است که پس از حفاری چاه و از 
به  رسیدن  زمان  تا  فرآورده  محبوس       شدن  زمان 
پاالیشگاه و یا مجتمع پتروشیمی انجام می       شود. 
در حال حاضر، شرکت       های عضو سندیکا، عمدتاً در 
بخش پایین       دستی مشغول به کار هستند. الزم به 
یادآوری است که در سال       های دورتر، مهندسی و 

بنا بر اهمیت نقش و جایگاه کمیته       های تخصصی و عمومی سندیکای شرکت       های تأسیساتی و صنعتی ایران در پیشبرد اهداف صنفی سندیکا، مجله توسعه 
طی سال       های گذشته در هر شماره اقدام به معرفی یکی از کمیته       های مزبور جهت آشنایی بیشتر خوانندگان می       نمود. حال، با توجه به پیوستن شرکت       های 
جدید به این تشکل دیرپا، از شماره قبل، بار دیگر آشنایی خوانندگان با کمیته       های سندیکا را با معرفی  کمیته تعمیر و نگهداری آغاز کردیم. در این شماره، 

اعضای کمیته نفت و گاز سندیکا از تاریخچه تأسیس، نوع فعالیت و دغدغه       های صنفی       شان سخن می       گویند. 

تأمین کاالی پروژه       های صنعت نفت توسط کارفرما 
انجام می       شد و پیمانکاران داخلی فقط در بخش 
اجرای پروژه       ها فعالیت داشتند، اما در حال حاضر، 
این شرکت       ها، عالوه بر اجرا، در زمینۀ مهندسی و 
تدارکات پروژه       های صنعت نفت هم فعال هستند 
ورود  زمینه  نزدیک  آینده  در  که  امیدواریم  و 
به دیگر بخش       های  صنعت  داخلی  شرکت       های 

نفت نیز فراهم شود .
مهندس حسن بیت       اللهی، عضو کمیته نفت و گاز 
هم خاطرنشان ساخت که پیمانکاران رشته نفت و 
گاز در احداث شبکه       های درون       شهری، ایستگاه       های 
تقلیل و تقویت فشار گاز، خطوط انتقال نفت و گاز و 
نیز در نصب تجهیزات پتروشیمی فعالیت می       کنند. 

مهندس سعید اصحاب       یمین، مسوول دفتر فنی 
عضو  شرکت       های  از  برخی  فعالیت  نیز  سندیکا 
تأسیسات  و  دریایی  تأسیسات  زمینۀ  در  سندیکا 

سرچاهی را هم به لیست مزبور اضافه کرد.

کمیته نفت و گاز سندیکا در چه زمانی و بر 
پایه چه ضرورت       هایی تشکیل شد؟

بنا به گفتۀ مهندس اصحاب       یمین، در سال 1۳6۸، 
ضرورت تشکیل کمیته نفت و گاز و گفتگوهای اولیه 
برای تشکیل آن شروع شد و در سال 1۳6۹، این 
کمیته با 1۲ شرکت قدیمی عضو سندیکا تشکیل 

شد و فعالیت خود را آغاز کرد.
مهندس همایون ابراهیمی، رییس کمیتۀ نفت 
کمیته  این  تشکیل  ضرورت  مورد  در  نیز  گاز  و 
شبکه  تغذیه  گاز،  انتقال  خطوط  اولین  گفت: 
شهری و ایستگاه       های تقلیل فشار در تهران توسط 
این  طبیعتاً  شد.  اجرا  سندیکا  عضو  شرکت       های 
شرکت       ها، در جریان کار با مسایل مشابهی روبرو 
بودند. بنابراین، برای آشنایی و کمک به یکدیگر 

این کمیته در سال 1369 تاسیس شده و فعالیت خود را آغاز نموده است.
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و همفکری در رفع دغدغه       های مشترکشان، کمیتۀ 
نفت و گاز را تشکیل دادند.

مهندس شباب هم اهمیت گردش مالی عظیم 
پروژه       های صنعت نفت و گاز و لزوم گفتگو و تبادل 
نظر شرکت       های فعال در این حوزه برای رفع مسایل 
مشترک را از دیگر ضرورت       های تشکیل کمیته نفت 

و گاز در سندیکا ذکر کرد.

ترکیب سازمانی این کمیته چگونه است و 
دستور کار آن چگونه تعیین می       شود؟

بنا به اظهار مهندس اصحاب       یمین، ساختار کمیتۀ 
نفر  رییس، یک  نفر  از یک  متشکل  گاز،  و  نفت 
نایب       رییس و یک نفر دبیر است که در اولین جلسه 
پس از مجمع       عمومی ساالنۀ سندیکا با کسب بیشترین 
آرای اعضای کمیته انتخاب می       شوند. وی همچنین 
خاطرنشان ساخت که در حال حاضر، مهندس همایون 
ابراهیمی، رییس، مهندس افشین شباب، نایب       رییس و 

مهندس اردالن خادمی، دبیر کمیته هستند.
  وی در باره نحوۀ تعیین موضوعات مورد بحث 
کمیته هم گفت: معمواًل در اولین جلسه هر سال، 
تعیین  را  کمیته  نظر  مورد  مسایل  کلی  خطوط 
می       کنیم و در طول سال، در جلساتی که هر دو 
مسایل  مورد  در  می       شود،  تشکیل  یکبار  هفته 
جزیی       تر، مانند ارزیابی اقدامات انجام       شده و نتایج 
آنها و اقدامات الزم بعدی گفتگو می       کنیم. ضمنًا 
در پایان هر جلسه، دستور کار جلسۀ بعدی، توسط 
رییس کمیته اعالم می       شود. به عنوان مثال،  برنامه 
سال ۹۴ کمیته، عمدتاً بحث در مورد شیوه       نامۀ حل 
اختالف بود و محور مباحث سال ۹۵ هم تشکیل 

کنسرسیوم و تأمین مالی پروژه       ها بود.
مهندس ابراهیمی بحث در مورد امکانات ورود 
شرکت       های نفت و گاز عضو سندیکا به پروژه       های 
برای  کنسرسیوم  تشکیل  و  نفت  صنعت  ناتمام 
اجرای پروژه       ها را هم جزو موضوعات اصلی بحث 
جلسات این کمیته در سال ۹6 ذکر کرد و اظهار 
داشت که مهندس شباب از سوی کمیته مسوولیت 
شناسایی پروژه       های نیمه       تمام نفت و گاز را داشت، 
ولی تا کنون مسووالن وزارت نفت از دادن هرگونه 

اطالعاتی در این خصوص خودداری کرده       اند.

مشکالت  عمده       ترین  حاضر،  حال  در 
خاص شرکت       های نفت و گاز چیست و 
چه راهکارهایی را برای حل این مشکالت 

پیشنهاد می       کنید؟
مهندس شباب، ملی       بودن صنعت نفت را یکی 
از علل عدم پیشرفت مطلوب شرکت       های ایرانی 
دانست و گفت: اگر صنعت نفت کشور ملی نبود، 
شاید وضعیت پروژه       ها و شرکت       های پیمانکاری 
توضیح  ضمن  وی  بود.  بهتر  کمی  گاز  و  نفت 
بیشتری در این خصوص گفت: مدتی است که 
دارد  قصد  مالی  شدید  تنگنای  علت  به  دولت 
که اجرای پروژه       های عمرانی نیمه       تمام و جدید 
را به شرط تأمین سرمایه،  به شرکت       های بخش 
صنعت  پروژه       های  اما  کند،  واگذار  خصوصی 
نفت از این تصمیم دولت مستثنا شده       اند، یعنی 
با وجود آنکه دولت پول ندارد، هنوز پروژه       های 
نفت و گاز در قالب EPCF به مناقصه گذاشته 
نمی       شوند و پروژه       های EPCF  قبلی را هم جمع 
کردند و گفتند که به صورت IPC واگذار خواهند 
گاز  و  نفت  اگر شرکت       های  حتی  بنابراین،  شد. 
را تأمین  بتوانند سرمایه پروژه  بخش خصوصی 
کنند، نمی       توانند پروژه موردنظرشان را بگیرند و 

اجرا کنند.
گاز  و  نفت  کمیته  رییس  نایب  اظهار  به  بنا 
سندیکا، مقاومت مسووالن صنعت نفت کشور در 
مورد رعایت قوانین و ضوابط سازمان مدیریت و 
نفت،  وزارت  ویژۀ  اجرای ضوابط  و  برنامه       ریزی 
پیمانکاران  سردرگمی  و  مشکالت  ایجاد  باعث 

این نوع پروژه       ها می       شود. 
مهندس اصحاب       یمین در تکمیل اظهارات مزبور 
دوگانگی  وجود  بر  عالوه  که  ساخت  خاطرنشان 
سایر  و  نفت  وزارت  در  پروژه       ها  اجرای  در ضوابط 
دستگاه       های اجرایی، بخش       های مختلف صنعت نفت 
هم قوانین و ضوابط متفاوتی در قراردادهایشان دارند و 
عالوه بر اینها، شرکت گاز در استان       ها هم بعضاً ضوابط 
و مقررات خاص خودشان را دارند و به این ترتیب، 
پیمانکاران این حوزه دچار مشکالت متعدد می       شوند. 

گفت:  این خصوص  در  نیز  ابراهیمی  مهندس 
شرایط خصوصی پیمان، مکمل شرایط عمومی است 

و موارد خاصی از پروژه       ها را شامل می       شود، اما وزارت 
نفت، از شرایط خصوصی پیمان در قراردادهایش 
سوءاستفاده می       کند و آن را به پیمانکاران تحمیل 
می       نماید. بنابراین، یکی از اهداف کمیتۀ نفت و گاز، 
نفت  وزارت  مسووالن  متقاعدکردن  برای  تالش 
نسبت به یکسان       سازی شرایط عمومی پیمان در 

همه قراردادهای این صنعت می       باشد.
شرایط  یکسان       سازی  مورد  در  شباب  مهندس 
عمومی پیمان در قراردادهای وزارت نفت توضیح 
برای  نفت،  وزارت  مهندسی  معاونت  که  داد 
کاربردی       کردن شرایط عمومی پیمان در پروژه              های 
EPC، تغییراتی را در آن ایجاد کرد و از نمایندگان 

تشکل       های مرتبط بخش خصوصی خواست که 
عالوه بر اظهارنظر در مورد این تغییرات، نظریات 
اصالحی خود را هم ارایه کنند و پس از دریافت این 
نظریات، اصالحاتی در متن شرایط عمومی پیمان 
انجام شد و مجدداً از بخش خصوصی خواسته شد 
که نظرشان را ارایه کنند که این کار هم انجام شد،  
ولی هنوز اطالعی از سرانجام کار دردست نیست. 

از  دیگر  یکی  گاز  و  نفت  کمیته  نایب       رییس 
مشکالت مختص پیمانکاران نفت و گاز را ناشی 
از قوانین باالدستی، مانند قانون اساسی ذکر کرد 
اصالح  در  ما  بزرگ  مشکالت  از  یکی  گفت:  و 
مسووالن  که  بود  آن  اختالف  حل  شیوه       نامۀ 
وزارت نفت نظریات ما را در مورد این شیوه       نامه 
می       پذیرفتند، ولی می       گفتند که این نظریات با قانون 
اساسی مغایرت دارد و نمی       توانند به آنها ترتیب اثر 
بدهند، چون مطابق قانون اساسی، اگر در هر مرجع 
قانونی رأی به محکومیت دولت و خروج بخشی 
از بیت       المال از دست دولت داده شود، باید عالوه 
بر آگاهی مجلس شورای اسالمی از موضوع، رأی 
بنابراین،  برسد.  تأیید هیأت دولت  به  صادره هم 
خصوصی  بخش  پیمانکاران  میان  اختالفات  در 
و وزارت نفت، امکان برخورد سلیقه       ای بسیار زیاد 
که  توجیه  این  با  پیمانکاران  دادخواهی  و  است 
»محکومیت دولت به ضرر بیت       المال است«، رد 
می       شود و به همین علت، احقاق حق و برقراری 
عدالت در پروژه       های صنعت نفت که جزو تصدیات 

حاکمیتی است، به شدت دشوار است.
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مهمترین اقدامات این کمیته در طول دورۀ 
فعالیتش چه بوده       است؟

بهای  فهرست  تدوین  از  ابراهیمی،  مهندس 
پروژه       های گاز به عنوان مهمترین اقدام کمیته نفت 
و گاز یاد کرد و گفت: قباًل پروژه       های نفت و گاز 
فهرست بها نداشتند و پیمانکاران قیمت را به صورت 
الم       سام، پیشنهاد می       دادند و بعد امور قراردادهای 
وزارت نفت بر اساس کتابچه       ای که در اختیار داشت، 
قیمت بخش       های مختلف کار را تفکیک می       کرد. 
کارفرمایان  بازیچۀ  پیمانکاران  ترتیب،  این  به 
پروژه       های نفت و گاز می       شدند، یعنی وقتی کارفرما 
در دو کار مشابه، با دو قیمت متفاوت روبرو می       شد، 
درصد تفکیکی       ها را به نفع خودش تغییر می       داد. به 
همین دلیل، اعضای کمیته نفت و گاز پس از انجام 
گفتگوهایی با مسووالن شرکت ملی گاز ایران، آنها 
را نسبت به لزوم وجود فهرست بهای پروژه       های گاز 
متقاعد کردند و در سال ۷6، جلسات مشترک کمیته 
نفت و گاز سندیکا و شرکت ملی گاز برای تهیه 
فهرست بهای پروژه       های گاز شروع شد و پس از 
گذشت یکسال       ونیم، اولین فهرست بهای پروژه       های 

گاز در سال 1۳۷۸ تدوین و ابالغ گردید.
مهندس بیت       اللهی هم خاطرنشان کرد که قبل 
از تدوین فهرست بها برای پروژه       های گاز، بعضًا 
افراد ناآشنا با این نوع پروژه       ها در مناقصات شرکت 
لذا  می       کردند و چون اجزای کار را نمی       شناختند، 
پایین می       دادند و مشکالت عدیده       ای  قیمت       های 
ایجاد می       کردند. وی  را برای خودشان و کارفرما 
همچنین خاطرنشان ساخت که نمایندگان کمیته 
نفت و گاز با شرکت در جلسات تهیۀ فهرست بهای 

هر سال، نظریات سندیکا را مطرح می       کنند. 
مهندس ابراهیمی همچنین مشارکت موثر نمایندۀ 
سندیکا در اصالح شیوه       نامه حل اختالف وزارت نفت 
را یکی دیگر از اقدامات کمیتۀ نفت و گاز دانست و 
گفت: چند سال قبل، یکی از دغدغه       های عمدۀ ما 
وجود یک لیست سیاه طوالنی از پیمانکاران بخش 
خصوصی در وزارت نفت بود. لذا پس از شروع به 
کار دولت یازدهم این موضوع به اطالع وزیر نفت 
رسید و ایشان هم شیوه       نامه حل اختالف پروژه       های 
صنعت نفت را که از قبل وجود داشت و کاماًل هم 

یکطرفه بود، ابالغ کردند که با اعتراض سندیکا و 
چند تشکل همکار روبرو شد. خوشبختانه مسووالن 
مربوطه این اعتراض را پذیرفتند و از ما خواستند که 
در جلسات وزارت نفت برای اصالح شیوه       نامۀ حل 
اختالف شرکت کنیم که بالفاصله مهندس شباب 
به عنوان نمایندۀ کمیته و سندیکا برای شرکت در 
جلسات به وزارت نفت معرفی شد و نظریات ما را در 
آن جلسات مطرح کرد و بسیاری از نظریات عادالنه 

و منصفانۀ ما پذیرفته شد.
مهندس قادری هم تهیه ضرایب منطقه       ای در 
همکاری ثمربخش با سایر تشکل       های همکار را 
یکی دیگر از اقدامات مهم کمیته نفت و گاز برای 

تهیۀ ضرایب منطقه       ای ذکر کرد.
تهیه  نحوۀ  بیان  اصحاب       یمین ضمن  مهندس 
ضرایب منطقه       ای گفت: در جلسات متعددی روی 
این موضوع کار کردیم و باالخره پارامترهایی مانند 
امکانات منطقه، فاصله آن با مرکز، وضعیت آب و هوا و 
تعداد روزهای تعطیل در سال را برای محاسبۀ ضرایب 
منطقه       ای درنظرگرفتیم و در مورد آنها از شرکت       های 
عضو سندیکا نظرخواهی کردیم و پس از لحاظ       کردن 
نظریات اعضا، روش محاسبۀ ضرایب منطقه       ای را به 
وزارت نفت پیشنهاد کردیم که مورد قبول قرار گرفت. 
وی در ادامه افزود: اگرچه ضرایبی که اعالم کردند، تا 
حدودی با ضرایب ما تفاوت داشت، اما چندان دور از 
واقعیت نبود و مسألۀ مهم این است که روش محاسبۀ 

ما مورد قبول وزارت نفت قرار گرفت.

فعالیت       های کمیته نفت و گاز تا چه حد در 
رفع مشکالت شرکت       های عضو سندیکا 

در این حوزه از فعالیت مؤثر بوده است؟
مهندس ابراهیمی معتقد است که اقدامات کمیته 
فعالیت  برای  را  بهتری  شرایط  قطعاً  گاز،  و  نفت 
معمواًل  کرده       است.  ایجاد  حوزه  این  شرکت       های 
مسایل و مشکالت عمومی مبتالبه شرکت       های 
پیمانکار نفت و گاز در جلسات کمیته مورد بحث و 
بررسی قرار می       گیرد، به جز یک مورد که یکی از 
شرکت       های عضو سندیکا با کارفرمای پروژه اختالف 
پیدا کرد و از ما خواست که با بررسی اسناد مربوطه، 
نظرمان را بدهیم که قبول کردیم و کارگروهی در 

کمیته        تشکیل شد و پس از بررسی بیش از ۲000 
صفحه اسناد، در آن مورد اظهار نظر شد.

عالقمندی  میزان  مورد  در  ابراهیمی  مهندس 
اعضا به حضور در جلسات کمیته گفت: عالقمندی 
به موضوع،  لزوماً به معنای حضور مرتب در جلسات 
نیست. البته زمانی که شرکت       ها پروژه داشتند، مرتبًا 
در جلسات کمیته شرکت می       کردند و حتی گاهی 
هم  فوق العاده  جلسات  برگزاری  تقاضای  اوقات 
مطرح می       شد، زیرا در حین کار با مسایلی مواجه 
می       شدند که نیازمند گفتگو و تبادل نظر و در صورت 
لزوم، انجام اقدامات مشخص بود،  اما از زمان رکود 
کاری شرکت       ها، انگیزۀ فعالیت در کمیته کمتر شده،  
درحالی که در این شرایط بیشتر از گذشته نیاز به 

دورهم جمع       شدن و گفتگو داریم.
به  بی       توجهی       ها  برخی  علت  شباب،  مهندس 
فعالیت کمیته       های سندیکا را ناشی از ضعف فرهنگی 
می       داند و می       گوید: متأسفانه ما عادت به کار گروهی 
نداریم و فکر می       کنیم که باید به کار خودمان برسیم 
و دیگران مسایل عمومی را دنبال کنند و اگر موفق 
شدند، از دستاوردهایشان استفاده کنیم، در حالی که 
اگر در حل مشکالت صنفی فعاالنه شرکت کنیم،  
به نتایج بهتری دست پیدا می       کنیم و از ثمرات این 

فعالیت بهتر بهره       مند می شویم.

رفع  برای  مسووالن  از  انتظاری  چه 
مشکالتتان دارید؟

اعضای  دغدغه  مهمترین  ابراهیمی  مهندس 
کمیته را پایان عمر مفید و فرسودگی خطوط لوله 
به       کاررفته در شبکه       های توزیع گاز ذکر کرد و گفت: 
۳0 سال پیش، عمدۀ خطوط شبکه گاز تهران توسط 
شرکت       های پیمانکاری عضو این کمیته اجرا شده و 
نظر به طول عمر استاندارد مصالح مورد استفاده، 
زمان تعویض لوله       ها فرارسیده       است. بدیهی است در 
چنین وضعیتی بروز حوادث طبیعی همچون نشست 
زمین و یا وقوع زلزله، حوادث ناگواری را درپی دارد. 
نامه       ای  طی  وظیفه،  احساس  اساس  بر  بنابراین، 
با مقامات ذیربط در میان گذاشتیم و  موضوع را 
درخواست کردیم که ابتدا با برگزاری یک همایش، 
موضوع به اطالع کلیه دست       اندرکاران زیرمجموعه 
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وزارت نفت برسد و سپس روش       های حل مشکل 
با نیم       نگاهی به کشورهای دارای وضعیت مشابه، 
شناسایی و پیشنهاد شود و نهایتاً، اقدام عملی برای 
تعویض و یا ترمیم شبکه صورت پذیرد و ضمنًا 
آمادگی خود را برای هرگونه همکاری اعالم کردیم.

مهندس ابراهیمی در ادامه گفت: انجام اقدامات 
مزبور، مستلزم همکاری و صدور مجوز از سوی 
وجود  با  متاسفانه  اما  می       باشد،  گاز  ملی  شرکت 
مکاتبه و پیگیری       های مداوم، تا کنون هیچگونه 
پاسخی از سوی شرکت گاز دریافت نشده       است. البته 
این نوع برخورد توسط کمیته پیش       بینی شده       بود و 
لذا تصمیم گرفتیم که در صورت عدم دریافت پاسخ 
مناسب، در مرحله بعدی، از طریق مجله توسعه 
و در قدم نهایی، با اطالع       رسانی عمومی از طریق 

رسانه       ها، موضوع را پیگیری نماییم.
رییس کمیته نفت و گاز در ادامه گفت: شرکت 
ملی گاز، متولی امور گاز در کشور است و هر اقدامی 
باید با تصمیم این شرکت انجام شود. ما هم آماگی 
داریم تا اطالعات فنی و توان مهندسی خود را در 
اختیار شرکت ملی گاز بگذاریم و تا حد ممکن به 

کاهش ابعاد فاجعه احتمالی در آینده کمک کنیم. 
انتظارات  بیان  ضمن  هم  بیت       اللهی  مهندس 
کمیته از وزارت نفت گفت: با وجود آنکه صنعت 
نفت ایران 100 ساله است، ولی هنوز یک شرکت 
نفتی قوی در کشور وجود ندارد و مجبوریم که برای 
خارجی  شرکت       های  به  بزرگ  پروژه       های  اجرای 
رجوع کنیم. علت این وضعیت آن است که وزارت 
نفت هیچوقت از رشد و پیشرفت شرکت       های داخلی 
حمایت نکرده        و اگر هم چند شرکت برای ایجاد 
شرکت بزرگتری با هم جمع شده       اند، بین آنها تفرقه 

ایجاد کرده        است. 
پروژه       های  مستندسازی  خواستار  همچنین  وی 
مهم وزارت نفت شد و گفت: وزارت نفت می       تواند 
با پیش       بینی آیتمی در قرارداد پیمانکاران پروژه های 
شاخص از آنها بخواهد که در ازای مبلغ مشخصی، 
تجاربشان در اجرای اینگونه پروژه       ها را به صورت 
مکتوب به این وزارتخانه بدهند تا در اجرای پروژه       های 

مشابه مورد استفاده سایر پیمانکاران قرار گیرد.
اجرای  به  اشاره  با  بیت       اللهی سپس  مهندس   
قراردادهای IPC در آیندۀ نزدیک گفت: از وزارت 
 ،IPC قراردادهای  در   که  داریم  انتظار  نفت 
شرکت       های ایرانی نه فقط در اجرا، بلکه در مدیریت 
و  مهندسی  یعنی  پروژه       ها،  باالدستی  بخش  و 
تدارکات  هم با شرکت       های خارجی شریک باشند 
تجارب شرکای  و  تکنولوژی  دانش،  از  بتوانند  تا 
خارجی برای باالبردن دانش فنی و توان اجرایی 

خود استفاده کنند.
مهندس شباب ضمن توضیحی در این خصوص 
گفت: ظاهراً مسووالن وزارت نفت هم تمایل به 
برای  برنامه مشخصی  دارند، ولی  این کار  انجام 
این کار ندارند و از بخش خصوصی می       خواهند که 
نظریاتش را در این مورد ارایه کند. در همین راستا 
هم پس از تعطیالت نوروزی، با دعوت از تعدادی از 
پیمانکاران EPC، جلسه       ای را برگزار کردند و در آن 
جلسه، از پیمانکاران سوال شد که چگونه می       توانند 
خود را به       روز کنند تا شرکت       های خارجی آنها را به 
عنوان شریک در بخش باالدستی پروژه       های نفت 
و گاز بپذیرند. در همان جلسه،  راهکارهای مختلفی 
مطرح شد در بارۀ اینکه یک شرکت ایرانی چطور 
پیشرفت  تمام ضعف       هایش،  با  تا  باید عمل کند 

که  بود  آن  پیشنهادی  راهکارهای  از  یکی  کند. 
از  با هر یک  از طریق مکاتبه  ایرانی  پیمانکاران 
توتال، درخواست  مانند  نفتی،  بزرگ  شرکت       های 
کنند که Procedure انتخاب پیمانکار شرکت خود 
را برایشان ارسال کنند تا با معیارها و استانداردهای 
این شرکت       ها آشنا شوند و بدانند که چه جنبه       هایی 

از کارشان را باید تقویت نمایند.
مهندس اصحاب       یمین نیز یکسان       سازی شرایط 
بخش       های  در  فنی  ارزیابی  ضوابط  و  قراردادها 
و  قانونی  جایگاه  ایجاد  نفت،  وزارت  مختلف 
در  سندیکا  نمایندگان  از  دعوت  شدن  الزامی 
کارگروه       های تدوین و یا اصالح قوانین و مقررات 
و  کشور  نفت  صنعت  در  پیمانکاران  با  مرتبط 
بر  بیشتر  نظارت  اعمال  برای  سازوکاری  ایجاد 
پروژه       هایی که با قیمت پایین و غیرمنطقی واگذار 
شده       اند و پیگیری و تهیۀ گزارش در مورد اینکه 
اینگونه پروژه       ها با چه قیمتی، در چه مدتی و با 
چه کیفیتی اجرا شده       اند را از دیگر انتظارات این 

کمیته از دولت بیان کرد.
از  دیگر  یکی  بیان  ضمن  ابراهیمی  مهندس 
انتظارات کمیته نفت وگاز از مسووالن، گفت: خیلی 
از اوقات،  قوانین خوبی تهیه و ابالغ می       شود و یا 
اما رفتار  اینکه دیدگاه مدیران ارشد مثبت است، 
مدیران میانی چیز دیگری است و به طور سلیقه       ای 
داریم که مدیران  انتظار  بنابراین،  عمل می       کنند. 
ارشد، با نظارت بر عملکرد مدیران میانی       شان، نتایج 
اقدامات آنها، به خصوص در واگذاری پروژه       ها، خلع 

ید پیمانکاران و... را ارزیابی کنند. 

از هیأت مدیره سندیکا چه انتظاراتی برای 
رفع مشکالتتان دارید؟

مهندس شباب در پاسخ به این سوال گفت: با 
توجه به عملکرد خوب رابط کمیته با هیأت مدیره، 
روابط نزدیکی با هیأت مدیره سندیکا داریم و فکر 
می       کنم که عملکرد هیأت مدیره تا به حال، در حد 
انتظارات ما بوده       است. وی همچنین اظهار داشت 
که هرقدر همبستگی و ارتباط کمیته       ها با هیأت 
مدیره بیشتر باشد، سندیکا در موقعیت بهتری قرار 

می       گیرد. 
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چالشهایمشارکتوتجمیعامکانات
مشاوران، پیمانکاران و سازندگان داخلی در مواجهه با

بخش دوم

در ۵0 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 وجود داشته 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 و در پایان ارایه راه حل       های مناسب است.
در بخش اول این مقاله که در شماره قبل چاپ شد، در زمینه حضور دولت در زمینه اجرای پروژه       های عمرانی و پیامدهای آن بحث کردیم و بعد به موضوع ضرورت 
تجمیع امکانات پیمانکاران بخش خصوصی فعال در پروژه       های عمرانی و شرایط و الزامات مربوطه پرداختیم و به طور خاص متذکر شدیم که ورود شرکت       های خارجی 
همچون توتال و آنی به قلمرو اجرای پروژه       های عمرانی کشور، بار دیگر این واقعیت را به اثبات رساند که بحث تجمیع امکانات پیمانکاران و شرکت       های داخلی برای 
یافتن امکان حضور در پروژه       های عمرانی کشور، بحثی جدی است و باید به طور دقیق مورد توجه قرارگیرد. اینک توجه شما را به ادامه بحث در مورد نحوه تجمیع 

امکانات پیمانکاران و مشاوران و روش       های اجرایی مربوطه جلب می       کنیم.
توسعه تأسیسات و تجهیزات

مهندس محمدرضا طبیب زاده
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نحوه تجمیع برای حضور در پروژه های 
عمرانی کشور 

و  مشاوران  امکانات  تجمیع  نحوه  بحث 
پیمانکاران در اجرای پروژه       های عمرانی با توجه 
چالش       های  از  آنها  حجم  و  سطح  ماهیت،  به 
اصلی در اجرای صحیح پروژه       هاست. هم اکنون 
تجمیع  به  متفاوت  و  مجزا  کاماًل  نگاه  دو  با 
امکانات شرکت       های پیمانکاری و مشاوره       ای در 

قراردادهای مختلف عمل می       شود:
 Consortium( کنسرسیومی  روش   )1

کنسرسیومی،  روش  در   :)Basis contract

اعضاي  داخلي  توافق       هاي  حقوقی  نگاه  از 
مستقل  کنسرسیوم هیچ       گونه شخصیت حقوقي 
و  نمي       نماید  ایجاد  کارفرما  و  پروژه  مقابل  در 

بین  داخلي  توافق       هاي  به  عموماً  هم  کارفرما 
اعضای کنسرسیوم ورود نمي       کند، ولي کارفرما از 
نظر ماهیت پروژه و تخصص       هاي هر یک اعضا، 
عالقمند است که از نحوه توزیع کار بین اعضاي 

کنسرسیوم اطالع حاصل نماید. 
خود  بقدرالسهم  اعضا  کنسرسیوم،  روش  در 
تضامین الزم را به کارفرما ارایه مي       نمایند، البته 
این امکان وجود دارد که یکي از اعضا در مقابل 
ارایه  و  تامین  را  الزم  ضمانتنامه       هاي  کارفرما 

نموده و بقیه اعضا در مقابل وی متعهد باشند. 
در این روش »هیأت عامل« مرکب از مدیران 
عامل شرکت       های عضو کنسرسیوم یا نمایندگان 
آنها، نظارت بر کلیه بخش       هاي پروژه را در سطح 
کالن به عهده خواهدگرفت و دعاوي احتمالي داخلي 
بین اعضاي کنسرسیوم هم در مرحله اول مي       تواند 

در هیأت عامل کنسرسیوم حل و فصل شود .  
کنسرسیوم  اعضاي  از  یکي  روش  این  در 
به       عنوان »رهبر کنسرسیوم« انتخاب خواهدشد. 
رهبر کنسرسیوم به عنوان نماینده کنسرسیوم و 
وکیل بقیه اعضاي کنسرسیوم در موضوع قرارداد 
با کارفرما در ارتباط مي       باشد و در حقیقت، کلیه 
وی  توسط  پروژه  مدیریتي  و  اداري  کارهاي 
رهبر  است که  یادآوری  به  انجام مي       شود. الزم 

کنسرسیوم از نظر قوانین ایران، به عنوان وکیل 
مقابل  در  )موکلین(  کنسرسیوم  اعضای  سایر 
کارفرما و سایر ذینفعان بیرونی مربوط به پروژه 

عمل می       نماید. 
و  پروژه  تبادالت  انجام  برای  روش  این  در 
شخصیت  یک  ذینفعان،  و  کارفرما  با  مکاتبه 
عنوان  تحت  عامل  هیأت  انتخاب  به  حقیقي 
  Project Director = PM/PD( »مدیر پروژه«
Project Manager  /( انتخاب و به کار گمارده 

مي       شود. 
به  پروژه  زیان  و  سود  کنسرسیوم  روش  در 
نسبت قدرالسهم و کم و کیف تقسیم کار بین 
اعضا تقسیم می       شود، بدین معني که به هنگام 
دادن پیشنهاد شرکت در مناقصه، هر یک از اعضا 
نسبت به بخش کاري خود قیمت ارایه مي       دهد 
پیشنهاد  است.  مسوول  اعضا  سایر  مقابل  در  و 
پیشنهادهای  اساس  بر  هم  مناقصه  نهایی 
ملحوظ       نمودن  و  اعضاي کنسرسیوم  از  دریافتي 
با  و  پروژه  نظارتي  و  مدیریتي  هزینه       هاي  سایر 
توافق همه اعضا، تعیین و در اسناد مناقصه ارایه 

مي       شود. 
 Joint venture Basis( 2( مشارکت مدنی 

contractual=JV(: در روش مشارکت مدنی، 

در روش کنسرسیومی، از نگاه حقوقی 

توافق       هاي داخلي اعضاي کنسرسیوم 

هیچ       گونه شخصیت حقوقي مستقل در 

مقابل پروژه و کارفرما ایجاد نمي       نماید 

توافق       هاي  به  عموماً  هم  کارفرما  و 

بین اعضای کنسرسیوم ورود  داخلي 

نمي       کند.
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برای  حقوقی  شخصیت  با  سازمان  چند  یا  دو 
روش  این  در  می       شوند.  وارد  پروژه  یک  اجرای 
اعضای حاضر در  پتانسیل       های همه  و  امکانات 
 Common( »مشارکت در یک »کاسه مشترک
Pot( جمع شده و پروژه به عنوان ورودی به کاسه 

مشترک و اجرای پروژه به عنوان خروجی از کاسه 
مشترک منظور خواهدشد. 

در این روش ممکن است تقسیم کار بین اعضا 
 »Area Visa« از نظر اجرایي/ فیزیکي به       صورت
شود،  عمل  باشد،  میسر  که  دیگر  روش  هر  یا 
ولي در این روش عموماً بایستي مسوولیت       هاي 
مدیریتي اجرایي/ مالي/ اداري به صورت مشترک 
توسط یک مدیریت واحد انجام شود، بدین معني 
مهندسی  امکانات  مشارکت  اعضاي  همه  که 
یک  در  را  کار  انجام  براي  خود  اجرایی  مالي/ 
کاسه مشترک مي       ریزند و کار با مدیریت جمعي 
اداره و اجرا مي       شود. پس از اجراي کار نیز درآمد 
و هزینه       ها باالنس شده و سود یا زیان به نسبت 
تقسیم  شده،  تعیین  قباًل  که   JV اعضاي  سهم 
مالي  توافق  مبناي  حقیقت،  در  که  خواهدشد 

)Profit /Loss Basis(  خواهدبود. 

در این روش به هنگام دادن پیشنهاد، مسوولیت 
تقسیم کار اجرایي و ارایه قیمت در زمان پیشنهاد 
بین اعضا مشارکت دخالت ندارد و کل اعضاي 
JV نسبت به دادن پیشنهاد در بخش       هاي مختلف 

به صورت مشترک و جمعي اقدام مي       نمایند. در 

حقیقت، ماهیت این روش عملکردی به صورت 
یک شخصیت حقوقی خواهدبود. 

تصمیم       گیر  مقام  باالترین  نیز  روش  این  در 
آن،  از  پس  و  عامل«  »هیأت  همان  پروژه،  در 
»مدیر پروژه« )PD( است که خود منتخب هیأت 
از اعضاي مشارکت  یکي  عامل می       باشد. ضمناً 
مدنی)JV( به عنوان لیدر، به شرحي که در باال 
گفته       شد، انتخاب می       شود و انجام وظیفه مي       نماید. 
که  شود  داده  توضیح  این  است  الزم  ضمناً 
ترتیبات مالي و سیستم       هاي کنترل نظارتی پروژه 
در مورد هزینه و درآمد و گردش عملیات اجرایي 
پروژه )Project Execution Plan( در دو روش 

کنسرسیوم و JV تفاوت       هایی خواهدداشت. 
مشارکت   / کنسرسیومی  ترکیبی  روش   )3

روش         ضعف  و  قوت  نقاط  به  توجه  با  مدنی: 

کنسرسیومی و روش        مشارکت مدنی و با توجه به 
تجربیات به       دست       آمده در پروژه       های کالن گازی 
در کشور، ترکیبی از دو روش فوق       الذکر هم در 

پاره       ای از پروژه       های کالن تجربه شده       است.
روش  با  منطبق  بیشتر  ترکیبی  روش  مبانی 
 Basis contract  Profit & Loss با نگاه  JV

می       باشد. بنابراین، بخش مهندسی پروژه )E( در 
)عمومًا  این بخش  در  اختیار شریک متخصص 
 Engineering مهندسی  پایه  با  شرکت       های 
مسوول  شریک  این  می       شود.  داده  قرار   )Core

قیمت پروژه در این بخش از کار بوده و متعهد 
حفظ آن تا آخر پروژه خواهدبود. بخش ساختمان و 
نصب )اجرا C( در اختیار شریک متخصص در این 
 Construction( بخش، یعنی شرکت با پایه اجرا
متقاباًل  نیز  شریک  این  می       گیرد.  قرار   )Core

مسوولیت ارایه قیمت در ابتدای کار و حفظ آن 
را  پروژه  انتهای  تا  مناقصه  پیشنهاد در  از زمان 
و  کاال  تأمین  بخش  خواهدداشت.  عهده  به 
تجهیزات )P( در قالب CP و با حضور و نظارت 
و مسوولیت همه اعضای JV عمل می       شود و در 
کاسه مشترک. در این رابطه توجه به توضیحات 

زیر نیز ضروری است:
و  کاال  تأمین  مهندسی  بخش  خدمات   -
 Procurement Engineering &( تجهیزات 
services( در قالب فعالیت فوق       الذکر و در بخش 

CP منظور می       شود. 

 Supervision( بخش خدمات مدیریت پروژه -
در  پروژه  رده       های  همه  در   )& Management

اعضای  همه  هدایت  و  نظارت  با  و   CP قالب 
مشارکت انجام می       شود.

خدمات  همچون  کمکی  و  جنبی  خدمات   -
ژئوتکنیک  و  خاک       شناسی  مطالعات  به  مربوط 
 CP قالب به محیط       زیست در  و خدمات مربوط 

انجام خواهدشد. 
- نحوه اعمال کسورات قانونی پروژه همچون 
تأمین  هزینه       های   ،)WHT( تکلیفی  مالیات 
 )VAT(مالیات بر ارزش افزوده ،)SSO( اجتماعی
و نظایر آن حسب مورد در پروژه عمل می       شود. 

- تقسیم سود و زیان در این روش همچون 
روش مشارکت مدنی، بر اساس اطالعات مندرج 

در »کاسه مشترک« خواهدبود. 
ادامه دارد    

نماینده  عنوان  به  کنسرسیوم  رهبر 

اعضاي  بقیه  وکیل  و  کنسرسیوم 

با  قرارداد  موضوع  در  کنسرسیوم 

در  و  مي       باشد  ارتباط  در  کارفرما 

حقیقت، کلیه کارهاي اداري و مدیریتي 

پروژه توسط وی انجام مي       شود.
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گزارشمجمععمومیعادیسال139۶
انجمن صنفی )سندیکای( شرکت های تأسیساتی و صنعتی ایران

اشاره
صنفی  انجمن   1۳۹6 سال  عادی  مجمع عمومی 
ایران،  )سندیکای( شرکت هاي تأسیساتی و صنعتي 
در سوم خرداد سال جاری و در شرایط ادامۀ وضعیت 
رکودی و وجود مشکالت شرکت های پیمانکاری در 
محل سالن اجتماعات سندیکا برگزار شد. در اجالس 
کل  اداره  نماینده  بر  عالوه  امسال،  عمومی  مجمع 
سازمان هاي کارگري و کارفرمایي وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعي، نمایندۀ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی ایران هم حضور داشت. در این اجالس، 
مطابق ماده ۳-11 اساسنامه، پس از حضور بیش از 
نصف به عالوه یک نفر از اعضای سندیکا، رسمیت 

جلسه توسط مهندس همایون ابراهیمی، دبیر انجمن، 
اعالم شد و پس از آن، وفق ماده 10-10 و 10-11، 

هیأت رییسه به شرح زیر توسط حضار انتخاب شدند:
1( رییس جلسه، مهندس امیر دادخواه.

۲( نایب رییس جلسه، مهندس سعید مسعودی.
۳( ناظران جلسه: مهندس روبرت نیسان و مهندس 

امیرحسین پورمیرزا.
۴( منشی جلسه: خانم مهری سلیمی.

گزارش هیأت مدیره
سال ۹6،  عمومی  مجمع  مدیره  هیأت  گزارش 
توسط مهندس همایون ابراهیمی که سال گذشته 

به عنوان دبیر سندیکا تعیین شد، ارایه گردید. وی در 
ابتدا با اعالم تشکیل ۴1 جلسه رسمي هیأت مدیره 
در سال ۹۵ گفت: در سال گذشته، علیرغم وعده های 
دولت یازدهم در جهت رفع مشکالت فعاالن بخش 
خصوصی، به ویژه پیمانکاران، به علت وجود مشکالت 
حاشیه ای دولت و نیز به تعویق افتادن موضوع رفع 
متأسفانه  دولت،  بدهی های  افزایش  و  تحریم ها 
نه تنها وعده های داده شده عملی نشدند، بلکه استمرار 
یافتند و تشدید مشکالت حرفه ای پیمانکاران حتی 
باعث رکود بیشتر در این بخش گردید. بدیهی است 
که امضای قراردادهای دولتی و عدم دخالت بخش 
خصوصی در پروژه های عمرانی نیز در این رکود سهم 
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بسزایی داشته اند. وی در ادامه این گزارش، احیای 
سازمان برنامه و بودجه در دولت یازدهم را گامی مفید 
ارزیابی کرد و یادآور شد که البته وقوع این امر بدون 
عملکردی مثبت و سازنده نمی تواند راهگشا باشد. وی 
سپس خواهان همکاری و همفکری دولت دوازدهم با 
پیمانکاران بخش خصوصی برای خروج از دور تسلسل 

اقتصاد بیمار کشور شد.
گزارش  از  دیگری  بخش  در  سندیکا  دبیر 
خود خاطرنشان ساخت که در سال ۹۵ سمینار 
برگزار  فرابورس  سازمان  با  نشست هایی  و 
شده است با این هدف که شرکت های عضو این 
تشکل بتوانند با واگذاری اوراق بهادار دریافتی از 
کارفرمایان دولتی به سازمان فرابورس، کسری 
منابع و نقدینگی خود را جبران نمایند که در این 
خصوص مساعدت هایی نیز با پیمانکاران شده و 
خواهدشد. وی سپس با اشاره به وعده های سازمان 

فرابورس در زمینه تأمین منابع برای شرکت هایی 
در  سرمایه گذاری  یا  و  فاینانس  انجام  قصد  که 
پروژه های عمرانی بزرگ را دارند، اظهار امیدواری 
با مساعدت دولت در واگذاری  امر  کرد که این 
رفع  و  خصوصی  بخش  به  عمرانی  پروژه های 
موانع تضامین مورد قبول فاینانس ها عملی شود.

مهندس ابراهیمی در ادامه این گزارش با اشاره 
به راه اندازی سوییفت و بهبود روابط اقتصادی و 
آنها  تمایل  اروپایی و  با کشورهای  ایران  بانکی 
پروژه های  در  ایرانی  پیمانکاران  با  مشارکت  به 
عمرانی کشور، ابراز امیدواری کرد که با تالش  
فاینانس  به  برای کمک  بانک ها  منابع  سندیکا، 
بخش خصوصی  پیمانکاران  اختیار  در  پروژه ها، 
قرارگیرد. وی همچنین اظهار داشت که امضای 
تفاهم نامه با بانک تجارت، به منظور گشایش های 
در  برای شرکت های عضو،  وارداتی  و  صادراتی 

دستور کار هیأت مدیره سندیکا قرارگرفته است.
مدیره،  هیأت   گزارش  از  دیگری  فراز  در 
تخصصی  کمیته های  جلسات  مستمر  برگزاری 
و عمومی و هم اندیشی سالم و سازنده در این 
کمیته ها برای دستیابی به راهکارهای خروج از 
بحران اقتصادی موجود و بهره گیری از تجارب 
عرصه  تازه نفسان  و  دانشجویان  پیشکسوتان، 
تأکید  مورد  مدیره  هیأت  جلسات  در  اقتصادی 

قرارگرفت.
مهندس ابراهیمی در ادامه خواستار بازدید مستمر  از 

سایت و عضویت مدیران عامل شرکت های عضو در 
کانال تلگرام سندیکا برای آگاهی از اخبار و اطالعیه ها 

و بخشنامه های مرتبط با صنف شد.
دبیر سندیکا سپس با اشاره به ثمرات مادی و معنوی 
عضویت سندیکا در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی ایران، خواستار عضویت شرکت های عضو 
در اتاق بازرگانی شد و آمادگی سندیکا برای کمک به 
این امر و نیز تمدید کارت  عضویت و کارت بازرگانی 

شرکت های عضو را اعالم کرد. 

اهم فعالیت هاي هیأت مدیره 
امسال نیز به روال چند سال گذشته، گزارش 
در  سندیکا  مدیره  هیأت  فعالیت های  مهمترین 
سال 1۳۹۵ به صورت کتبی در اختیار حاضران 
قرارگرفت. مطابق این گزارش، مهمترین اقدامات 
کارگروه  تشکیل  از:  بودند  عبارت  انجام یافته 
پروژه های ناتمام سندیکا و همکاری این کارگروه 
زمینۀ اصالح  در  با شورای هماهنگی تشکل ها 
انجام  و  ناتمام  طرح های  واگذاری  آیین نامۀ 
پروژه های  اخذ  جهت  در  سازنده  پیگیری های 
ناتمام برای شرکت های عضو سندیکا- انتخاب 
به عنوان عضو  مهندس محمدمهدی نصرالهی 
سندیکا  نماینده  و  )علی البدل(  مدیره  هیأت 
بازرگانی-  اتاق  در  نفت  صنعت  فدراسیون  در 
شاخه  همت  به  مالیات  آموزشی  دوره  برگزاری 
مدیران جوان- عضویت سندیکا در اتاق بازرگانی، 
راه اندازی  ایران-  کشاورزی  و  معادن  صنایع، 
سایت جدید سندیکا به همت شاخه مدیران جوان 
ارسال خالصه  برای  اعضا  کلیۀ  از  و درخواست 
رزومه به منظور درج در سایت سندیکا- تشکیل 

در سال گذشته، به علت به تعویق افتادن 

افزایش  و  تحریم ها  رفع  موضوع 

وعده های  نه تنها  دولت،  بدهی های 

داده شده توسط دولت عملی نشدند، 

پیمانکاران  حرفه ای  مشکالت  بلکه 

مشکالت  تشدید  و  یافتند  استمرار 

مزبور حتی باعث رکود بیشتر در این 

بخش گردید.

در  بودجه  و  برنامه  سازمان  احیای 

سوی  به  مفید  گامی  یازدهم،  دولت 

انتظام امور و رفع مشکالت پروژه های 

عمرانی است، ولی وقوع این امر بدون 

نمی تواند  سازنده  و  مثبت  عملکردی 

راهگشا باشد.
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مجمع پیشکسوتان و معرفی ۴0 نفر از اعضای آن 
برای حضور در کنفرانس ساالنه صنعت احداث 
و انرژی  تشکیل جلسات کمیته تأمین مالی به 
منظور استفاده بهینه از پتانسیل های سندیکا برای 
کسب درآمد -برگزاری سمینار مدیریت ریسک 
و بیمه های مهندسی و مسوولیت توسط شرکت 
همراه بیمه حامی که از سال ۹۴ مشاور بیمه ای 
سندیکا بودند و انعقاد قرارداد سه جانبه با شرکت 
کلیه شرکت های  آن،  نتیجۀ  در  که  ایران  بیمه 
اعم  خود،  بیمه ای  امور  کلیه  می توانند  عضو 
با  و  سندیکا  طریق  از  را  حقوقی  و  از شخصی 
حضور  دهند-  انجام  ویژه  تسهیالت  و  شرایط 
رابطان کمیته ها در جلسات هیأت مدیره و هیأت 

تحریریه فصلنامه توسعه تأسیسات و تجهیزات- 
ارشد  مدیران  حضور  با  بورس  سمینار  برگزاری 
سازمان فرابورس، بانک خاورمیانه و بانک اقتصاد 
تأمین  با سازمان  انجام مکاتبات سازنده  نوین- 
اجتماعی برای شرکت های عضو با توجه به ابالغ 
آیین نامه بخشودگی جرایم تأخیر-  ایجاد غرفه 
سندیکا در نمایشگاه بین المللی خدمات فنی و 
مهندسی و عضویت 10 شرکت جدید در سندیکا.

معرفی  کتاب  چاپ  گزارش،  این  ادامه  در 
عالی  کانون  با  تفاهم نامه  انعقاد  سندیکا- 
کارفرمایان در خصوص انجام فرایند ارایه گواهی 
تالش  و  سندیکا  توسط  ایمنی  تأیید صالحیت 
بیشتر برای برگزاری دوره های صالحیت ایمنی و 
ارایه راهکارهای مناسب برای پیشگیری از حوادث 
ناگواری همچون آتش سوزی ساختمان پالسکو 
توسط کمیته  نیز به عنوان مهمترین فعالیت های 

در دست اقدام هیأت مدیره ذکر شده اند.
الزم به ذکر است که رئوس اقدامات کمیته های 
تخصصی سندیکا در سال ۹۵ نیز در ادامه این 

گزارش درج شده بود. 

گزارش خزانه دار
محمدمهدی  مهندس  نشست،  این  ادامه  در 
گزارش  )سندیکا(  انجمن  خزانه دار  نصرالهی، 
سپس  کرد.  ارایه  را   ۹۵ سال  بودجه  عملکرد 
حاضران به بحث و تبادل نظر در مورد گزارش 

مزبور پرداختند. 

گزارش بازرسان
گزارش هیأت بازرسان در سال ۹۵ نیز توسط 
مهندس منصور پیروی به سمع حاضران رسید. 
وی در ابتدای گزارش خود اظهارداشت که هیأت 
بازرسان در تمامی ۴1 جلسه رسمی هیأت مدیره 
در سال ۹۵ و نیز در بسیاری از جلسات خارج از 
سندیکا به عنوان نمایندگان هیأت مدیره و بعضًا 
در جلسات هیأت رییسه به عنوان ناظر و مستمع 
دانش  و  توان  و  امکان  حد  در  و  داشته  حضور 
خود، بر نحوه عملکرد آنان در حیطه وظایف و 

مسوولیت های اساسنامه ای نظارت داشته است. 
خود،  گزارش  ادامه  در  پیروی  مهندس 
مکانیزه شدن امور مالی و حسابداری سندیکا در 

تجارت،  بانک  با  تفاهم نامه  امضای 

به منظور گشایش LC های صادراتی 

عضو،  شرکت های  برای  وارداتی  و 

سندیکا  مدیره  هیأت  کار  دستور  در 

قرارگرفته است.
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مالی  عملکرد  شفاف شدن  موجب  را   ۹۵ سال 
تناقضات  برخی  کاهش  و  اسفند ۹۵  به  منتهی 
و مغایرت های محاسباتی سال های گذشته ذکر 
تهیه  و  کار  قرارداد  تهیه  از  کرد. وی همچنین 
مزایای  و  حقوق  هماهنگ  نظام  ایجاد  طرح 
مالی  امور  اقدامات  عنوان  به  سندیکا  کارکنان 
بر  اذعان  با  سپس  وی  برد.  نام   ۹۵ سال  در 
صحت اسناد مالی، خاطرنشان ساخت که هیأت 
و  عادی  روال  بر خالف  موردی  هیچ  بازرسان 
مشاهده  مالی  اسناد  نگهداری  و  حفظ  معمول 

نکرده است. 
گزارش  از  دیگری  در بخش  بازرس سندیکا 
خود، با تقدیر از خدمات مهندس منوچهر اقبالی، 
دبیر پیشین سندیکا، ضمن تأکید بر استفاده از 
مهندس  انتخاب  ایشان،  ارزشمند  تجارب 
جهت  در  گامی  را  سمت  این  به  ابراهیمی 

جوان گرایی و شایسته ساالری توصیف کرد.
برخی  از  انتقاد  با  همچنین  پیروی  مهندس 
تعهداتشان،  پرداخت  عدم  علت  به  شرکت ها 
خواستار آن شد که شرکت های عضو برای حفظ 
و بقای تکیه گاه و مأمن صنف، به لحاظ مادی 
همیاری  و  همکاری  پیش  از  بیش  معنوی،  و 
جوان  مدیران  شاخۀ  از  همچنین  وی  نمایند. 
مدیره  هیأت  در  آن  نمایندگان  موثر  حضور  و 
و مشاوران  کارکنان  از  نیز  و  بازرسان  و هیأت 

سندیکا  تشکر کرد.

مصوبات
و  بحث  و  مزبور  گزارش های  ارایه  از  پس 

به  آرا  به اتفاق  زیر  موارد  آنها،  باره  در  بررسی 
تصویب مجمع عمومی رسید:

 1۳۹۵ سال  مالی  صورت های  و  ترازنامه   )1
انجمن )سندیکا(.

۲( میزان ورودیه و حق عضویت ثابت اعضا در 
سال 1۳۹6.

۳( تفویض اختیار به هیأت مدیره براي تعیین 
تعلیقی، درصورت عدم اقدام   تکلیف شرکت  های 

الزم از سوی آنها.
درج  به منظور  اطالعات  روزنامه  تعیین   )۴

آگهي هاي انجمن.

انتخاب هیأت مدیره و هیأت بازرسان
انجمن  عادی  مجمع عمومی  جلسه  پایان  در 
و  تأسیساتی  شرکت هاي  )سندیکای(  صنفی 
صنعتي ایران در سال 1۳۹6، داوطلبان عضویت 
در بیستمین دورۀ هیأت مدیره و هیأت بازرسان 
حاضران  آرای  سپس  و  کردند  معرفی  را  خود 
اعالم  زیر  شرح  به  آرا  نتایج  و  شد  جمع آوری 

گردید:

اعضای اصلی هیأت مدیره:
1(  همایون ابراهیمی.

۲(  سیدمحمد فریدنی.
۳(  محمدمهدی تابع قانون.        

۴(  محمد احمدی.
۵(   محمد صاحب الزمانی.

6(   منوچهر مشکوه
۷(   سیدابراهیم طاهری.

۸(   اباذر چاالک.

۹(   سعید منوچهریان.
10( کوروش رحمانی محمدآقا فرد.            

11(  رضا حاجی کریم.

اعضای علی البدل هیأت مدیره:
1(    احمد الهی.            

۲(    نصراهلل شریفی. 
۳(    مجید بقایی.

۴ (    مصطفی امیری فر.

بازرسان اصلی: 
1( منصور پیروی.
۲( علی دوستدار.

۳( محمدرضا محمدآبادی کمره ای.

بازرس علی البدل:
1( احمد سپهرآرا.

تعیین خط مشی
مشي  خط  رئوس  نشست،  این  ادامه  در 
سال  براي  سندیکا  مدیره  هیأت  پیشنهادي 
1۳۹6، توسط مهندس محمد احمدی، به شرح 

زیر اعالم شد:
برنامه  سازمان  با  سندیکا  ارتباط  -تقویت 
در  صنف  با  مرتبط  کمیسیون های  بودجه،  و 
مجلس شورای اسالمی، اتاق بازرگانی، سازمان 
وزارت  اجتماعی،  تأمین  سازمان  مالیاتی،  امور 
دانشگاه های  و  فناوری  و  تحقیقات  علوم، 

صنعتی.
و  کارشناسی  نظریات  از  بیشتر  -بهره گیری 
افزایش  طریق  از  سندیکا  مشاوران  تخصصی 
روزهای حضور آنان در سندیکا، با هدف کمک 

موثرتر به رفع مشکالت شرکت های عضو.
-شرکت سندیکا در نمایشگاه های تخصصی 
و ایجاد بستر مناسب برای حضور هرچه بیشتر 

اعضا در این نوع نمایشگاه ها.
الزم به ذکر است که در جریان مجمع عمومی 
امسال، از مهندس منوچهر اقبالی، دبیر پیشین 

سندیکا نیز تقدیر به عمل آمد.

ناتمام  پروژه های  کارگروه  تشکیل 

شورای  با  کارگروه  این  همکاری  و 

اصالح  زمینۀ  در  تشکل ها  هماهنگی 

ناتمام  طرح های  واگذاری  آیین نامۀ 

در  سازنده  پیگیری های  انجام  و 

برای  ناتمام  پروژه های  اخذ  جهت 

اقدامات  از  یکی  عضو،  شرکت های 

سال گذشته بوده است.

مکانیزه شدن امور مالی و حسابداری 

موجب   95 سال  در  سندیکا 

به  منتهی  مالی  عملکرد  شفاف شدن 

تناقضات  اسفند 95 و کاهش برخی 

سال های  محاسباتی  مغایرت های  و 

گذشته شده  است.
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ششمینکنفرانسبینالمللیصنعتاحداثوانرژی

امروز جای خوبی ایستاده ایم
مهندس محمدرضا انصاری، نایب رییس اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، طی 
سخنانی در مراسم افتتاحیه این کنفرانس، اقدام 
دولت در ایجاد بستر قانونی برای سرمایه گذاری 
یک  را  نا تمام  پروژه های  در  خصوصی  بخش 
اتفاق تاریخی توصیف کرد و از تشکیل کمیته 

با رویکرد: ظرفیت سازی، ایجاد توانمندی و ماندگاری شرکت ها و سازمان های 
پروژه محور با محوریت پروژ ه های نا تمام

اشاره
ششمین کنفرانس بین المللی صنعت احداث و انرژی در اسفندماه سال گذشته با حضور جمعی از مدیران صنعت احداث در سالن همایش های کتابخانه ملی ایران 
برگزار شد. محور مباحث این کنفرانس به موضوع پرو ژه های نا تمام اختصاص داشت و از میان مسووالن دولتی هم دکتر اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس 

جمهور، در مراسم افتتاحیه حضور یافت و سخنرانی کرد.
گزیده اي از اظهارات برخي از سخنرانان این کنفرانس را در زیر می خوانید.

توسعه تأسیسات و تجهیزات

طرح های نا تمام با حمایت دولت، سازمان برنامه 
و بودجه و صنعت احداث در اتاق ایران خبر داد. 
وی در ادامه گفت: امروز جای خوبی ایستاده ایم 
و محقق شدن و به اجرادرآمدن پروژه های نا تمام، 
برای  قانونی  بستر  دارد، چرا که  باالیی  شانس 

آن فراهم شده است.
خاطرنشان  سپس  ایران  اتاق  رییس  نایب 

ناتمام،  طرح های  واگذاری  در  که  ساخت 
توان  به  که  است  رسیده  نتیجه  این  به  دولت 
مهندسی کشور رجوع کند و درواقع، ۵0 درصد 
به توانمندی فنی متقاضیان  و ۵0 درصد هم به 
توجه شود. وی سپس گفت:  آنها  مالی  شرایط 
جمله  از  ساده ،  دستورالعمل های  در  طرح ها 
B.O.T و با زمان پیشنهاد شده، و یا خرید طرح 
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)بر اساس قیمت روز( ارایه خواهند شد.
از  دیگری  بخش  در  انصاری  مهندس 
واگذاری  که  کرد  امیدواری  اظهار  سخنانش 
ناتمام، به سرنوشت خصوصی سازی  پروژه های 
که تنها به 1۲ درصد اهدافش دست یافت و ۸۸ 
درصد آن به بیراهه رفت، دچار نشود و با انتقال 
بخش  به  کشور  در  موجود  مخرب  نقدینگی 
توسعه  و مقدمات  ایجاد شود  تعادل  خصوصی، 

فراهم  گردد. 

به سرمایه گذاری  برد دولت  برد-  نگاه 
بخش خصوصی در پروژه های ناتمام

رییس  اول  معاون  جهانگیری،  اسحاق  دکتر 
کنفرانس  ششمین  سخنران  دیگر  جمهور، 
از  انرژی،  و  احداث  صنعت  بین المللی 

سرمایه های  عنوان  به  خصوصی  شرکت های 
تا  که  داشت  اظهار  و  برد  نام  کشور  ارزشمند 
تفصیلی،  مهندسی  مانند  کارهایی  قبل،  چندی 
حتی  و  تجهیزات  ساخت  پایه،  مهندسی 
طرح های متوسط، به طر ف های خارجی واگذار 
پیمانکاری  شرکت های  امروزه،  اما  می شد، 
اجرای  به  قادر  مهندسی،  و   فنی  خدمات  و 
و  مناسب  قیمت  با  کشور  در  بزرگ  طرح های 
در زمان مناسب هستند. وی در ادامه سخنانش 
اساسی،  قانون   ۴۴ اصل  مطابق  اینکه  بیان  با 
است،  دولت  برعهده  بزرگ  پروژه های  اجرای 
گفت: با این حال، بخش خصوصی محدودیتی 
قایل  بخش  این  برای  پروازی  سقف  و  ندارد 
نیستیم. وی افزود: من شخصًا از اینکه با بخش 
نگران  شود،  صحبت  بی مهری  با  خصوصی 
می شوم. من معتقدم که  در این کشور توسعه 
و پیشرفت و غلبه بر چالش ها جز با میدانداری 
مقابل،  در  نیست.  ممکن  خصوصی  بخش 
بخش خصوصی نیز باید مسوولیت پذیر باشد و 
و  میدان  به  ورود  این  الزمه  شود.  میدان  وارد 
کارآفرینی هم ریسک پذیری و شجاعت است. 

تأمین  مورد  در  جمهور  رییس  اول  معاون 

در  خصوصی  بخش  سرمایه گذاری  برای  منابع 
پروژه های ناتمام گفت: باید زمینه سرمایه گذاری 
سرمایه گذاری  وارد  کشور  منابع  و  شود  مهیا 
شوند و بخش خصوصی با حمایت دولت و یاری 
بانک ها میدان دار شود. ما تالش داریم در همه 
باز  برای بخش خصوصی  را  فضا  زمینه ها  این 
کنیم  اصالح  نحوی  به  را  بانکی  نظام  و  کنیم 

که پشتیبان باشد. 
دکتر جهانگیری، لزوم جذب سرمایه خارجی 
دور  نظر  از  نیز  را  پروژه ها  مالی  تأمین  در 
آمادگی  دنیا  که  ساخت  خاطرنشان  و  نداشت 
سرمایه گذاری در ایران را دارد و سرمایه گذاران 
خارجی در این مورد اعالم همکاری کرده اند و 

مهندس محمدرضا انصاری: محقق- 

پروژه های  درآمدن  اجرا  به   و  شدن 

که  چرا  دارد،  باالیی  شانس  نا تمام، 

شده  فراهم  آن  برای  قانونی  بستر 

است.

دکتر اسحاق جهانگیری: مطابق اصل 

44 قانون اساسی، اجرای پروژه های 

این  با  است،  دولت  برعهده  بزرگ 

محدودیتی  خصوصی  بخش  حال، 

ندارد و سقف پروازی برای این بخش 

قایل نیستیم.
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این  تحقق  برای  مناسب  و  باثبات  شرایط  باید 
امر ایجاد شود.

مورد  در  رییس جمهور همچنین  اول  معاون 
نگرش صحیح دولت و بخش خصوصی نسبت 
به واگذاری طرح های ناتمام گفت: نه دولت باید 
فکر کند که می تواند سر این بخش کاله بگذارد 
و نه بخش خصوصی فکر کند که دولت متوجه 
نیست. هر دو طرف باید به منافع طرف مقابل 
فکر کنند. منافع دولت، منافع ملت است. بخش 
خصوصی هم در کنار عالقه به کار، نیاز به سود 
آن هستیم. وی در  متوجه  ما  دارد که  عادالنه 
ادامه افزود: ما از محل واگذاری طرح های ناتمام 
هیچ درآمد و بودجه ای نمی خواهیم و نگفته ایم 
که بخش خصوصی چقدر برای طرح ها پرداخت 
برای  می خواهد  چقدر  که  گفته ایم  بلکه  کند، 

ادامه کار بیاورد؟ 
آماده سازی  از  همچنین  جهانگیری  دکتر 
الیحه مشارکت بخش خصوصی در پروژه های 
مهم و زیرساخت ها خبر داد و گفت: در بخش 
اقتصاد شما باید به صحنه بیایید و جدی تر عمل 
با بهبود شرایط و  کنید. دولت هم سعی داردتا 
جهت گیری بعد از تحریم، زمینه حضور پرقدرت 

شما را فراهم کند. 

نتایج واگذاری پروژه های ناتمام
دکتر محمدرضا رستمی، رییس امور بنگاه ها، 
شوراها و توسعه مشارکت های مردمی سازمان 
واگذاری  نتایج  مورد  در  نیز  بودجه  و  برنامه 
هزار   ۸1 که  داشت  اظهار  ناتمام  پروژه های 
 ۹۲ که  دارند  وجود  کشور  در  ناتمام  پروژه 
و هشت درصد،  استانی  پروژه های  آنها،  درصد 
پروژه های ملی است. وی سپس تصریح کرد که 
بیش از ۸0 درصد این پروژه ها، ماهیتًا اقتصادی 
و  آیین نامه ها  مقررات،  و  قوانین  با  اما  نیستند، 
دستورالعمل ها و برخی حمایت ها، مانند پرداخت 
تسهیالت، تضمین و غیره، می توان این پروژه ها 

را به سوی اقتصادی شدن سوق داد.
ساخت  خاطرنشان  همچنین  رستمی  دکتر 
پروژۀ   ۲6۹۷ در  خصوصی  بخش  عملکرد  که 

واگذارشده به این بخش، نشاندهندۀ نتایج خوبی 
است.

پروژه های  واگذاری  مراحل  و  الزامات 
ناتمام

دکتر علی عبدالعلی زاده، رییس هیأت مدیره 
اجتماعی  تأمین  سازمان  سرمایه گذاری  شرکت 
قانونی  مبنای   مورد  در  سخنانی  طی  هم 
پروژه ها  در  خصوصی  بخش  سرمایه گذاری 
الحاق،  قانون   ۲۷ ماده  نامه  آیین  طبق  گفت: 
را  خود  نا تمام  طرح های  که  دارد  اختیار  دولت 
ادامه  در  وی  کند.  واگذار  خصوصی  بخش  به 
اول  طرف  واگذاری،  قرارداد  یک  در  افزود: 
قرارداد، سرمایه پذیر است که دستگاه اجرایی و 
یا بهره بردار است و نوع پروژه را تعیین می کند 
و طرف دوم هم سرمایه گذار است. سرمایه پذیر 
باید پروژه را تعیین کند و یک گزارش واگذاری 
شامل اطالعات فنی و فیزیکی پروژه به همراه 
واگذاری  کارگروه  به  را  اقتصادی  توجیه  طرح 

ارایه دهد.
سرمایه گذاری  شرکت  مدیره  هیأت  رییس 
سازمان تأمین اجتماعی در مورد روند واگذاری 
به  بسته  که   داشت  اظهار  ناتمام  پروژه های 
ملی بودن-  یا  استانی  لحاظ  از  پروژه-  نوع 
وزراتخانه  یا  و  استان  سطح  در  کارگروه هایی 
دارای  پروژه   تعیین  از  و پس  تشکیل می شوند 
توجیه اقتصادی، سرمایه پذیر موظف است که دو 
انتشار آگهی در مورد پروژه اطالع رسانی  با  بار 
متقاضیان  مالی  و  فنی  صالحیت  سپس  کند. 
سرمایه گذاری بررسی می شود و سرمایه گذاری 
ارایه  که هزینه های کمتر و کارآیی باالتری را 
سپس   می کند.  کسب  را  بیشتری  امتیاز  کند، 
قرار می گیرد  ارزیابی  مورد  پروژه  تجاری  طرح 

  BOT، و در نهایت، پروژه به یکی از روش های
BOLT،  BTL،  BOO و... واگذار می شود.

دکتر عبدالعلی زاده در مورد نحوۀ تعیین قیمت 
وجود  صورت  در  که  ساخت  خاطرنشان  پروژه 
بیش از سه متقاضی سرمایه گذاری، قیمت اولیه 
بلکه  نمی شود،  ارایه  دولت  از  سوی  پایه ای  و 
قیمت در یک فضای رقابتی بین سرمایه گذاران 
کمتر  وجود  صورت  در  اما  خواهدشد.  تعیین 
یک  در  سرمایه گذاری  برای  متقاضی  دو  از 
پروژه، قیمت پروژه بر اساس کارشناسی تعیین 

می گردد.
مالی  تأمین  که  کرد  تصریح  همچنین  وی 
پروژه در دوره ساخت، تنها بر عهده سرمایه گذار 
است، اما در صورت نیاز پروژه به خرید زمین، 

دولت اعتبار الزم را فراهم می نماید.
سرمایه گذاری  شرکت  مدیره  هیأت  رییس 
از  دیگری  بخش  در  اجتماعی  تأمین  سازمان 
محصول  خرید  برای  دولت  تضمین  سخنانش، 
تأمین  برای  پروژه  وثیقه گذاشتن  امکان  پروژه، 
مالی توسط سرمایه گذار، اعطای مجوز صادرات 
و  فنی  کمک های  ارایه  پروژه،  محصوالت 
دراختیارگذاشتن زیرساخت های بخش عمومی، 
و  عرضه  اساس  بر  محصول  قیمت  تعیین 
سرمایه گذار  امتیازات  واگذاری  امکان  و  تقاضا 
دولت  از مشوق های  برخی  را  ثالث  به شخص 
برای تسهیل سرمایه گذاری بخش خصوصی در 

پروژه های ناتمام ذکرکرد.
خاطرنشان  همچنین  عبدالعلی زاده  مهندس 
پروژه های  واگذاری  آیین نامۀ  در  که  ساخت 
برابری  اصل  دولت  بار،  اولین  برای  ناتمام، 
این  اثبات  برای  و  است  پذیرفته  را  قرارداد  در 
برابری، هر دو طرف ملزم به دادن تضمین برای 
انجام مسوولیت های خود شده اند. وی در ادامه 
برای  پیمانکار  از  دولت  فقط  گذشته  در  افزود: 
حسن انجام کار ضمانت نامه بانکی می خواست، 
ولی اینجا متعهد می شودکه  اگر شخص سومی 
آمد و مدعی شد و خسارتی به سرمایه گذار وارد 
را  الزم  بانکی  ضمانت  باید  سرمایه پذیر  شد، 

بدهد که از محل آن خسارت تأمین شود.

عملکرد  رستمی:  محمدرضا  دکتر 

پروژۀ   2697 در  خصوصی  بخش 

واگذارشده به این بخش، نشاندهندۀ 

نتایج خوبی است.
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افزایشفساداقتصادیدردستگاهها

از  اسالمی  پژوهش های مجلس شورای  مرکز 
افزایش فساد اقتصادی در دستگا ه ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس، نتیجه پایش محیط 
کسب و کار ایران در تابستان 1۳۹۵ از سوی مرکز 
پژوهش های مجلس منتشر شد. در بخشی از این 
ارزیابی  )میانگین وزنی(  برآیند  آمده است:  گزارش 
۲61 تشکل اقتصادی سراسر کشور از ۲1 مؤلفه ملی 
محیط کسب و کار ایران در تابستان 1۳۹۵، بیانگر 
آن است که از نظر تشکل های مشارکت کننده در 
این مطالعه، محیط کسب و کار ایران در تابستان 
1۳۹۵ در مقایسه با فصل مشابه سال قبل، اندکی 

نامساعدتر شده است.
تشکل های شرکت کننده در این مطالعه، به ترتیب 
سه مؤلفه »مشکل دریافت تسهیالت از بانک ها«، 
»ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ باالی 
تأمین سرمایه از بازار غیر رسمی« و »وجود مفاسد 
اقتصادی در دستگاه های حکومتی« را نامناسب تر از 

بقیه مؤلفه ها ارزیابی کرده اند. 
فصلی  گزارش های  که  است  یادآوری  به  الزم 
پایش محیط کسب و کار ایران، از تابستان 1۳۸۹ به 
طور مستمر با همکاری تشکل های اقتصادی سراسر 
پژوهش های مجلس شورای  مرکز  توسط  کشور 
گزارش ها،  این  می شود.  منتشر  و  تهیه  اسالمی 
ارزیابی تشکل های اقتصادی ایران از مؤلفه های ملی 
محیط کسب و کار در ایران را با ابزار پرسش نامه 

استخراج و ارایه می کنند. در پرسشنامه این مطالعه، 
روز  مسایل  درباره  گزینه دار  سوال  یک  معمواًل 
محیط کسب و کار از تشکل های اقتصادی پرسیده 
می شود. در پرسشنامه تابستان 1۳۹۵، میزان اجرای 
محورهای اصلی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 
پرسش شده بود که در مجموع، پاسخ دهندگان نمره 
محور  محورها،  میان  در  و  ندادند  آن  به  مناسبی 
ایجاد ثبات اقتصادی باالترین نمره و محور تسهیل 
سرمایه گذاری و ورود به کسب و کارها پایین ترین 

نمره را آورده اند.
در مورد مؤلفه »دریافت تسهیالت از بانک ها« 
شماره  مشکل  گذشته  سال های  تمامی  در  که 
نکته  است:  ذکر  به  الزم  نکته  سه  بوده ،  یک 
اقتصادی است که  بنگاه های  این تصور  نخست 
بسیار  رانت  گذشته،  دوره های  همچون  گرچه 
زیادی در ارایه تسهیالت و اعتبارات بانکی وجود 
دارد، لیکن با کاهش شدید نرخ تورم، وضع کاماًل 
برعکس شده است. پس اتکا به وام بانکی اینک 
به تنهایی نمی تواند راهگشای مشکالت بنگاه ها 
باشد و وضعیت دشوار آنها را بهبود بخشد. نکته 
دوم به شرایط عمومی نظام بانکی در زمان حال 
مربوط است، به طوری که علیرغم وخامت اوضاع 
دریافت  مشکل بودن  ادراک  بانک ها،  از  بسیاری 
می تواند  که  یافته است  بهبود  اندکی  تسهیالت 
ناشی از سیاست های موقت اعطای تسهیالت در 

سال 1۳۹۵ باشد. نکته سوم هم مشکل همیشگی 
یعنی  است،  بانکی  نظام  با  اقتصادی  بنگاه های 
تبعیض و برخوردهای سلیقه ای با متقاضیان دریافت 
تسهیالت و همچنین اعطای وام های بسیار سنگین 
به بنگاه های رابطه دار و اشخاص حقیقی و حقوقی 
خاص. در کنار مشکل دسترسی به منابع بانک ها، 
موانع تأمین مالی از بازار سرمایه نیز در سال های 

اخیر به عنوان مانع دوم ذکر می شود. 
یکی از نکات برجسته این گزارش، وضعیت فساد 
در دستگاه های اداری است. طبق این گزارش، مؤلفه 
»وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه های حکومتی« 
از رقم 6/6۵ )رتبه ۷( در تابستان سال 1۳۹۲ به 
رقم ۷/1۵ )رتبه ۳( در تابستان 1۳۹۵ رسیده است 
که نشان می دهد در طی سال های مورد بررسی، 
شرایط این مؤلفه به مرور نامساعدتر شده  و هر چه 
زمان می گذرد، وجود و گسترش فساد اقتصادی در 
دستگاه های حکومتی تأثیر منفی و چهره مخوف 
خود را بیشتر به نمایش می گذارد. این واقعیت بدین 
معنی است که کرم های فساد با بی توجهی مسووالن 
رده باال در تاروپود نظام هر چه بیشتر رخنه کرده 
و پایه های اقتصاد سالم و مولد را تخریب می کند. 
بدیهی است که با جای گرفتن فساد اقتصادی در رتبه 
سوم، این امر را باید به منزله هشداری جدی تلقی 
کرد، هشداری که اقدامات اساسی برای کاهش آن 

را در اولویت قرار می دهد. 
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عمومی

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

قسمت چهارم و پایانی

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

در بخش های قبلی این مقاله، درباره اهمیت راستی و درستکاری در انجام معامالت صحبت کردیم و یادآورشدیم که این امر عامل عمده ای در پیشرفت و موفقیت 
است. سپس به شرح این نظریه پرداختیم که اصل درستکاری و اعتماد، تنها یک اصل یا یک رویکرد اخالقی و دلخواه نیست، بلکه یک ضرورت در مناسبات تجاری 
است. همچنین به نقش نظام قضایی کارآمد در ایجاد اعتماد پرداختیم و در این زمینه یادآورشدیم 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. اهمیت همکاری و استفاده از خرد جمعی در 

فعالیت های علمی و تحقیقاتی نیز از جمله مطالبی بود که در شماره قبل مورد بحث و بررسی قرارگرفت. 
اینک توجه شما را به آخرین بخش این مقاله و دستاوردهای تازه جامعه جهانی در این زمینه جلب می کنیم.

به کوشش مهندس محمدمهدی تابع قانون
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سازماندهی حیرت انگیز دنیای مدرن
چرا ما بر روی این مسأله درنگ  کردیم و به تجزیه 
و تحلیل روح حاکم بر دنیای علم پرداختیم؟ علت 
آن، اهمیت سازماندهی حیرت انگیز دنیای مدرن 
علوم تجربی است. دنیای علم امروز، همانند آنچه 
ویروس سارس مشاهده  کردیم،  مورد کشف  در 
بدون هیچگونه رهبریت و مدیریتی سازماندهی 
موارد  از  بسیاری  در  که  است  درست  شده است. 
مانند طرح های علمی دولتی یا طرح های اجراشده 
توسط شرکت هاي بزرگ، سیستم مدیریت متداول 
از باال به پایین اعمال شده و هنوز هم می شود، ولی 
تاریخ علم در کلیت خود همواره دست دانشمندان 
را در تحقیق و بررسی و اکتشافات و اختراعات باز 
گذاشته است. البته تصور نشود که دانشمندان تنها 
به خاطر دل خود موضوعی را برمی گزینند و سپس 
به حل و کشف مسایل آن می پردازند. آنها همواره 
از محیط خود نیز تأثیر می پذیرند و به دنبال حل 
مسایلی هستند که جامعه به نحوی از آنها منتفع 
می شود. این جامعه می تواند جامعۀ علم باشد، یعني 
محیطي که دانشمندان خود در آن زیست می کنند، 
یا  متبوعشان،  کشور  مثل  بزرگ تر  جامعه ای  یا 
حتی کل جهان و جامعه بشری. نهایت اینکه در 
دنیای علم، یک »امپراتور« که به دانشمندان امر 
کند چه باید بکنند یا چه نکنند، وجود ندارد. جامعه 
نیز از این قانون مستثنا نیست. در اینجا هم به 
افراد دیکته نمي شود که چه باید بکنند و چه نباید 
بکنند، اما افرادی که در جستجوی نفع شخصی 
هستند، سرانجام، کل جامعه را از نتایج کار و فکر 

خود منتفع خواهندکرد.
موضوع »جستجوی نفع شخصی« در دنیای علم، 
شاید در نظر اول ساده به نظر برسد، اما در حقیقت، 
موضوعی بسیار پیچیده است. شما به عنوان یک 
دانشمند به دنبال شهرت و تأیید توسط دیگران 
هستید، دیگرانی که تأیید آنان پیروزی بزرگ شما 
محسوب می شود. در عین حال، همین دیگران با 
شما در رقابتی شدید و نفس گیر هستند و عجیب 
اینجاست که دانشمندان در حین رقابت شدید، به 
طور تنگاتنگ با یکدیگر همکاری می کنند. رقابت 
شدید، نه تنها به ارتقای کیفی فعالیت های علمی 

منجر می شود، بلکه باعث می گردد که نظریه ها و 
تئوري هاي غلط زود برمال شوند. گرفتن ایراد و 
زیر سوال بردن تئوری های دانشمندان بزرگ، خود 
متضمن کسب شهرت است و این، همان چیزی 
است که محققان علوم سخت در پی آنند، اما در 
پشت این رقابت فشرده، روح همکاری موج می زند. 
واقعیت این است که در دنیای مدرن کنونی، هیچ 
دانشمندی در حالت تنها و جدا موفق به هیچ کشف 

و اختراعی نمی شود.

و  »همکاری«  شگفت انگیز  ترکیب 
»رقابت« 

ترکیب  این  تا  می شود  باعث  که  چیزی 
شگفت انگیز، یعنی »همکاری« و »رقابت« شکل 
بگیرد، همانا سنت نسبتاً دیرپایی است که در ساحت 
علم خانه کرده و آن هم اصل قابل دسترس نمودن 

یافته های علمی توسط دانشمندان است.
برای  لندن«  در سال 166۵ »انجمن سلطنتی 
و  شد  بنیانگذاری  طبیعی  علوم  وضعیت  بهبود 
این  نمود.  منتشر  را  خود  نشریه  نخستین شمارۀ 
بشمار  تجربی  علوم  حیات  در  تاریخی  لحظه ای 
می رود. »هنری اولدنبرگ« نخستین دبیر انجمن 
فلسفی«  »تراکنش های  مجله  ناشر  و  سلطنتی 
از پیشروان تفکری بود که نهایتاً دانش پژوهان را 
متقاعد نمود که باید دست از پنهانکاری بردارند و اگر 
به دنبال شهرت و احترام هستند، باید در یافته های 
خود با دیگر همکاران سهیم شوند. یافتۀ علمی، چون 
کاالیی است که حتی در صورت مصرف، از ارزشش 
کاسته نمی شود، بلکه برعکس، هرچه بیشتر مورد 

استفاده قرارگیرد، ارزش آن افزایش مي یابد. 
شد.  آغاز  نقطه  همین  از  نیز  علمی  انقالب 
زمانی که دانستنی های علمی در دسترس عموم 
رخ  دیگری  از  پس  یکی  اکتشافات  قرارگرفت، 
نمودند. دیگر یک یافتۀ علمی مایملک شخصی 
یک فرد نبود و به مالکیت عموم درآمد. برعکس 
قرون وسطا که سعی بر آن بود تا علوم در یک حلقه 
بسیار بسته و نزد گروهی اندک حفظ شوند، از قرن 
هفدهم میالدی به بعد، سعی بر انتشار و گسترش 
علم بود. این است راز بزرگ موفقیت علم در غرب. 

به دنبال کشف این راز، همه دانشمندان پذیرفتند 
که برای کسب اعتبار و افتخار، باید یافته های خود 
را  به گوش مردم برسانند، چون به این ترتیب، هم 
به شهرت آنان افزوده می شود و هم نتایج مادی 
خوبی برایشان خواهدداشت. در حقیقت، در وادی 
علم، مالکیت خصوصی زمانی مفهوم پیدا می کند 
که شما از مالکیت فکر و اندیشۀ خود بگذرید و آن 

 را در اختیار عموم قراردهید.  

آسیب شناسی چالش ها
نکته  این  به  است  الزم  بحث،  این  کنار  در 
آسیب شناسانه هم اشاره شود که علم امروز از یک 
نقطه نظر با چالشی بسیار جدی روبروست و این 
چالش هم ناشی از آن است که بخش عمدۀ هزینۀ 
تحقیقات علمی، توسط شرکت هاي بزرگ تأمین 
این شرکت ها هم در عمومی کردن و  می شود و 
توسط  بدست آمده  اطالعات  جهانی نمودن 
سخاوتمندانه  چندان  خود،  تحقیقاتی  گروه های 
عمل نمی کنند. آنان به اصول و ارزش های علمي 
و نظري نیز چندان پایبند نیستند. آنان کاری را 
می کنند که صرفاً متضمن سود باشد و الغیر. به 
توسط  امروزه  اطالعات  آزاد  جریان  ترتیب،  این 
کسانی که سکان تأمین پول و منابع مالی تحقیقات 

در دنیای مدرن کنونی، هیچ دانشمندی 

در حالت تنها و جدا موفق به هیچ کشف 

و اختراعی نمی شود.
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را به دست دارند، با مشکل روبرو شده است. حال 
سوال این است که آیا رشد علم با توجه به فشار 
بخش بازرگانی جامعه، با کندی روبرو نخواهدشد؟ 
هر چند که قوانین مربوط به حق ثبت اختراعات 
و اکتشافات تا حد زیادی کاشفان و مخترعان را 
مورد حفاظت و حمایت قرارمی دهند، اما باز هم 
مخفی کاری علمی در دنیای تجارت در غرب کاماًل 
محسوس است. به طور مثال، طرح هایی که به 
شکست منجر می شوند، هر چند که می توانند برای 
عده زیادی از دانشمندان راهگشا باشند تا راه رفته 
را دوباره طی نکنند، اما به شدت توسط شرکت هاي 

بزرگ به محاق سانسور کشیده می شوند.

خرد جمعی در جامعه علمی
است  این  علم  دنیای  در  توجه  مورد  موضوع 
که هر نظریه علمی بدون آنکه رسماً در معرض 
رأی گیری و اظهار نظر گذاشته شود، از سوی جامعه 
علمی مورد مداقه و ارزشیابی قرارمی گیرد. در این 
میان، نظریه ها و تئوری هایی به بقای خود ادامه 
می دهند که »خرد جمعی« جامعۀ علمی به آنها 
بر  جمعی،  عقیدۀ  ابراز  این  باشد.  زده   تأیید  مهر 
خالف راه و رسم دموکراسی یا بازار که مستلزم 
افراد و تصمیم گیری نهایی  مراجعه به نظریات 
توسط آنهاست، به طور خود به خود و در حالت 
بازی  وجه  بهترین  به  را  خویش  نقش  پنهانی 
می کند. نمونه اش هم موضوع کشف عامل بیماری 
سارس است. در مورد کشف این ویروس، هرگز 
نظر نهایی کلیه محققانی که بر روی طرح کار 
می کردند، خواسته نشد، اما همین که این نتیجه 
از سوی یک مرکز علمی اعالم شد و مخالفتی 
هم با آن صورت نگرفت، جهان علمی خودبخود 
به این جمع بندی رسید که »خرد جمعی« دنیای 
علم به منشأ این بیماری هولناک دست یافته است 
و بر اساس همین یافته، کار بر روی ساخت واکسن 
رأی  واقع،  در  اعالم،  این  گردید.  آغاز  سارس 
اعتمادی بود از سوی جامعه علمی، گرچه هرگز 

صریحاً و رسماً اعالم نشد.
نظر  در جوامع علمی، معمواًل دو اصل در مد 
قرارمی گیرند: اول این که دانشمندان به یافته های 

دانشمندان دیگر تا حد زیادی اعتماد می کنند، به 
این معنی که اگر فردی با  تحقیق و پژوهش به 
مطلب جدیدي دست  یافت، دیگر افراد بارها و بارها 
همان تجربه را تکرار نمي کنند تا صحت و سقم 
ادعای او را شخصاً دریابند. اگر چنین می بود، باید 
وقت عظیمی صرف تکرار آزمایش ها و پژوهش ها 
می شد که این امر در عمل اتفاق نمی افتد. دوم آنکه 
فرضیه تا زمانی که به مانعی برنخورده، مورد قبول 
جامعه علمی است و نه تنها دانشمندان، بلکه جامعه 
نیز به قضاوت جمعی دانشمندان  در کلیت خود 
هر رشته اعتماد می کند و هرگز قضاوت جمعی 

دانشمندان را مورد شک و تردید قرارنمی دهد. 
اما این تصویر که حالتی کاماًل مطلوب دارد، 
آنهم  بزرگی هم روبروست و  با عیب  متأسفانه 
این است که اکثر رساله های علمی مورد اعتنا 
قرارنمی گیرند و خوانده نمی شوند، آنهم در حالی 
که تعداد کمی از آنها توسط عده زیادی خوانده 
می شوند! به عبارت دیگر، به محض آن که نام 
دانشمند مشهوری بر روی رساله و یا گزارشی 
پیدا  خواننده  و  مستمع  رساله  آن  دیده  شود، 
شخصی  زبان  از  حرف  همان  اگر  و  می کند 
دیگر زده شود، مورد اعتنا قرارنمی گیرد. زمانی 
که یک دانشمند مشهور همراه با یک گروه از 
متخصصان و دانشمندان دیگر، موفق به کشف 
می شود،  نوینی  اختراع  به  موفق  یا  مجهولی 
کار  اهمیت  و  وزن  غیرمنصفانه  کاماًل  طور  به 
متوجه آن دانشمند مشهور مي گردد، یعنی همۀ 
اعتبار به فرد مشهور داده می شود و دیگران در 

سایه باقی می مانند. 
عرصۀ  در  که  دانشمندی  لیوونتین«  »ریچارد 
مطالعات ژنتیک شهرت بسیار دارد، داستان جالبی 
را در این زمینه نقل می کند. او در سال 1۹66 دو 
رساله را با همکاری یک بیوشیمیست به نام »جان 
دو  »این  می گوید:  لیوونتین  کرد.  منتشر  هابی« 
رساله، با همکاری هر دوی ما تهیه شده بود، بدون 
اینکه تفکیک کرده باشیم که کدام بخش را چه 
کسی نوشته است.« در رسالۀ اول نام بیوشیمیست 
نام  بعد  و  شده بود  نوشته  نخست  هابی(  )جان 
لیوونتین آمده بود و در رسالۀ دوم برعکس، یعنی 

نام لیوونتین پیش از جان هابي درج شده بود. بعدها 
بیش  درصد  دوم ۵0  رساله  علمی،  تحقیقات  در 
قرارگرفت.  دانشمندان  استناد  مورد  اول  رساله  از 
علتش هم این بود که دانشمندان به طور ناخودآگاه 
احساس می کردند که چون در رساله دوم ابتدا نام 
از  لذا  ذکر شده،  ژنتیک  معروف  استاد  لیوونتین، 

اعتبار بیشتری برخوردار است!
است  معتقد  نیز  فیزیکدان  آلوارز«  »لوییس 
که در دنیای فیزیک، دموکراسی برقرار نیست، 
چون حرف یک فیزیکدان گمنام هر چقدر هم 
اندازه  به  کرده باشد،  عنوان  را  جالبی  مطلب 
اعتنا  مورد  شناخته شده  دانشمند  یک  نظریه 
قرارنمی گیرد. گرچه این امر از حیث صرفه جویی 
در وقت روش قابل درکی است، چرا که انسان 
لذا  و  بشنود  یا  بخواند  را  چیزی  هر  نمی تواند 
خواندن مطالب انسان های مشهور قاعدتًا باید ما 
را سریعتر به سر منزل مقصود برساند، اما باید 
توجه داشت که پیش فرض هایی هم وجود دارند 
می باشند،  علم  در  بی طرفی  اصل  مخالف  که 
که  می کنیم  قضاوت  پیشاپیش  اینکه  جمله  از 
قابل  هر چه فالن شخصیت مشهور می گوید، 
خواندن است و آنچه دیگر دانشمندان می گویند، 
چندان قابل اعتماد نیست! خطر این امر از آن 
تنها  مهم،  کارهای  از  برخي  که  است  جهت 
آن ها  بر  معتبر  افراد  مارک  که  دلیل  این  به 
نخورده، از دایره توجه خارج می شوند. »گرگور 
مندل« پیشرو علم وراثت نیز ابتدا به همین بال 
بود،  کشیش  یک  آنکه  به صرف  او  شد.  دچار 
حرف هایش مورد توجه قرارنمی گرفت تا جایی 

که باالخره از انتشار مقاالتش منصرف شد.  
البته چنان که گفته شد، در دنیای علم، شهرت، 
اجتماعی  طبقه  و  مذهب  ملیت،  نژاد،  موقعیت، 
نباید عامل قبول یا رد نظریات باشد. به عبارت 
دیگر، نظریات علمی اعتبار خود را از نام و شهرت 
افراد به دست نمي آورند، بلکه قابلیت و ارزش آنها 
در قدرت توضیح پدیده های طبیعی یا داده هاست. 
هرچه  اما  باشد،  ایده آلیستی  نظری  این  شاید 

هست، ارزشمند است.
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صدمسألهاصلیپیشرویایراندرسال139۶
و  جایگاه مسایل و مشکالت پیش روی فعاالن حوزه های فنی و مهندسی کشور

مسایل اصلی و سناریوهای پیش روی ایران در سال 
جدید با انجام پژوهش »آینده پژوهی ایران 1۳۹6« 
مشخص شدند. بر این اساس، سه مسأله »ضرورت 
اصالحات ساختاری اقتصادی«، »بحران تامین آب« 
و »بیکاری« در صدر مسایل اصلی پیش روی ایران 

در سال 1۳۹6 قرار دارند.
در این پژوهش که از مهرماه سال 1۳۹۵ توسط 
بررسی های  مرکز  حمایت  با  و  آینده بان  مؤسسه 
استراتژیک ریاست جمهوری آغاز شد، مسایل ایران در 
سال 1۳۹6 با بهره گیری از هفت مسیر شناسایی و با 
نظر خبرگان اولویت بندی شدند. در نهایت 100 مسأله 

ایران به ترتیب اولویت به شرح زیر اعالم شدند:
 )۲ اقتصادی،  ساختاری  اصالحات  ضرورت   )1
بحران تأمین آب، ۳( بیکاری، ۴( فساد سیستمی، ۵( 

ناامیدی درباره آینده، 6( سرمایه اجتماعی و اعتماد 
عمومی، ۷( بحران ریزگردها، ۸( پیامدهای بحران 
آب، ۹( فقر و نابرابری، 10( رکود / رونق اقتصادی، 
11( بی تفاوتی اجتماعی، 1۲( سرمایه  گذاری اقتصادی 
نظام قضایی،  ناکارایی های  و خارجی، 1۳(  داخلی 
1۴( اخالق عمومی، 1۵( بحران آلودگی هوا، 16( 
امنیت روانی و اجتماعی، 1۷( انتخابات 1۳۹6، 1۸( 
اختالف نظرهای کالن حاکمیتی، 1۹( حقوق اساسی 

فضای  اجتماعی  کارکردهای   )۲0 شهروندی،  و 
افکار  قضاوت   )۲۲ بانک ها،  بحران   )۲1 مجازی، 
عمومی درباره عملکرد حاکمیت، ۲۳( پایداری برجام، 
۲۴( نزاع های سیاسی جریان های قدرت، ۲۵( مسایل 
صداوسیما، ۲6( قاچاق و فربگی اقتصاد زیرزمینی، ۲۷( 
تخریب تنوع زیستی، مسایل جنگل ها و گونه های 
زیستی جانوری، ۲۸( امنیت نرم، ۲۹( مسایل سالمت 
روان، ۳0( بی توجهی به پایداری زیست محیطی، ۳1( 
تخریب منابع خاک، ۳۲( مشکالت سالمت ناشی از 
آلودگی های گوناگون، ۳۳( نزاع های آب بر سر انتقال 
همسایه، ۳۴(  کشورهای  با  و  ایران  داخل  در  آب 
اختالفات درون حاکمیتی درباره مسایل فرهنگ، ۳۵( 
فساد و تقلب علمی، ۳6( پیامد های تغییرات اقلیمی 
مواد، ۳۸( ضرورت  سوء-مصرف  ایران، ۳۷(  برای 

اصالحات  »ضرورت  مسأله  سه 

ساختاری اقتصادی«، »بحران تامین آب« 

و »بیکاری« در صدر مسایل اصلی پیش 

روی ایران در سال 1396 قرار دارند.
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 )۳۹ نو،  انرژی های  به  توجه  و  انرژی  بهره وری 
آلودگی های آب، ۴0( چالش های نظام سالمت، ۴1( 
امنیت نظامی، ۴۲( کاالیی شدن علم و به محاق رفتن 
عدالت آموزشی، ۴۳( تحوالت اجتماعی آموزش عالی، 
۴۴( بازار جهانی انرژی، ۴۵( تمرکزگرایی در تهران، 
۴6( تعدد نهادهای سیاست گذار و مجری در حوزه 
علم، دانش و آموزش، ۴۷( قطبی شدگی جامعه، ۴۸( 
طرح تحول سالمت، ۴۹( ناکارآمدی مدیریت بازیافت 
و مسایل ناشی از انبوه زباله ها، ۵0( مشکالت سالمت 
سیاست های   )۵1 جدید،  زندگی  سبک  از  ناشی 
چالش های  آن، ۵۲(  پیامدهای  و  خصوصی  سازی 
توسعه گردشگری، ۵۳( چالش های مراجعان سالمت 
و بیماران، ۵۴( حاشیه نشینی شهری، ۵۵( برنامه ششم 
توسعه، ۵6( مسایل دارو، ۵۷( تورم، ۵۸( مسایل ازدواج، 
۵۹( بحران کنش جمعی در حوزه محیط زیست، 60( 
مسایل معلمان، 61( بحران  اداره کالن شهرها، 6۲( 
امریکا، 6۳(  ایاالت متحده  سیاست خارجی دولت 
بودجه دولت، 6۴( مرکزگریزی از الگوهای هنجاری 
 )66 فرهنگ،  اقتصاد  پررنگ شدن   )6۵ رسمی، 
چالش های رابطه علمی ایران با جهان، 6۷( ضرورت 
توسعه نوآوری و فعالیت های دانش بنیان، 6۸( حجم 
باالی بدهی های دولت، 6۹( حرکت به سمت پیری 
جمعیت، ۷0( مسایل دانش آموزان، ۷1( فقدان سواد 
رسانه ای، ۷۲( تقابل ایران و عربستان سعودی، ۷۳( 
بحران صندوق های بازنشستگی، ۷۴( اعتراض ها، ۷۵( 
چالش های قومی، ۷6( نزاع های هویتی، ۷۷( تغییر 
الگوی خانواده، ۷۸( رکود مسکن، ۷۹( تغییر الگوی 
بیماری و شیوع بیماری های مزمن، ۸0( گسترش 
افشاگری و درز اطالعات، ۸1( مشکالت زیرساختی 
ناوگان حمل و نقل، ۸۲( مناقشات حقوق زنان، ۸۳( 

نقش آفرینی  جنسی، ۸۴(  ریسک پذیری  گسترش 
ایرانیان،  دینداری  تحوالت  روسیه، ۸۵(  منطقه ای 
۸6( مسایل نسلی، ۸۷( توسعه انفجاری بازار فناوری 
اطالعات، ۸۸( مخاطرات امنیتی گروه های تکفیری، 
۸۹( تغییر ترجیحات مردم در حوزه سالمت، ۹0( 
جایگاه مرجعیت دینی، ۹1( مسایل دانشگاه آزاد، ۹۲( 
مسایل شبکه های ماهواره ای، ۹۳( سهم کشاورزی 
در رشد تولید ناخالص داخلی، ۹۴( ضرورت نوسازی 
شهری، ۹۵( برمالشدن مشکالت ساختاری آموزش 
مناطق  تحوالت   )۹6 عمومی،  افکار  برای  عالی 
از  بهره برداری   )۹۷ منطقه،  کشورهای  کردنشین 
شبکه ملی اطالعات، ۹۸( سرنوشت سوریه، ۹۹( تقابل 
کسب وکارهای نوپا و سنتی، 100( گسترش اختالفات 

میان فرهنگی در سطح جهانی.
مسایل  مؤسسه،  این  اولیه  گزارش  براساس   
اقتصادي، صنعتي و کشاورزي ۲۲ درصد، اجتماعي ۲0 
درصد، سیاسي 1۷ درصد، زیست محیطي 10 درصد، 
فرهنگي نُه درصد، سالمت نُه درصد، بین الملل هفت 
درصد، علم و فناوري چهار درصد و دین دو درصد 
از صد مسأله استخراج شده در سال ۹6  را تشکیل 
مي دهند. این در حالي است که در سال ۹۵ براساس 
یافته هاي همین مؤسسه، حدود ۲0 درصد از مسایل 
اجتماعي، 16 درصد اقتصادي، 1۲ درصد بین الملل، 
نُه درصد فرهنگي، نُه درصد در حوزه سالمت، هشت 
و  صنعت  حوزه  در  درصد  هشت  سیاسي،  درصد 
کشاورزي، هفت درصد محیط زیستي، هفت درصد در 
حوزه علم و فناوري و چهار درصد در حوزه دین بوده اند.

مقایسه این ارقام نشان مي دهد در حالي که مسایل 
اجتماعي و اقتصادي در سال ۹6 همچون سال قبل 
از جمله پرشمارترین مسایل کشور هستند، اما مسایل 
سیاسي به نسبت سال ۹۵ که در رتبه ششم قرار 
داشتند، امسال در رتبه سوم قرار گرفته اند. این البته 
موضوعي دور از انتظار نیست، چه آنکه بحث انتخابات، 
سال ۹6 را سیاسي تر از همیشه کرده است. همچنین 
در حالي که سال گذشته، هفت درصد از مسایل، 
زیست محیطي بوده و این گروه از مسایل در رتبه 
هشتم قرار داشتند، اما امسال 10 درصد از مسایل را 
مخاطرات زیست محیطي تشکیل داده و این گروه در 
رتبه چهارم مسایل سال ۹6 قرار گرفته اند. البته نباید از 

یاد برد که وزن هر کدام از این گروه ها در این بررسي 
یکسان نیست، مثاًل اگرچه مسایل زیست محیطي 
به طورکلي 10درصد از مسایل را تشکیل مي دهند، 
اما مخاطرات زیست محیطي، از جمله بحران تأمین 
آب و پیامدهاي آن، ریزگردها، آلودگي هوا یا تخریب 
جنگل ها، در ردیف سي مساله نخست سال ۹6 قرار 
دارند و اهمیت آنها از مسایلي همچون قطبي شدن 
جامعه یا امنیت نظامي در این لیست بیشتر بوده و به 

بیاني دیگر، چالش برانگیز تر خواهند بود.
شایان ذکر است که »آینده پژوهی ایران« عنوان 
پژوهش ساالنه ای است که از سال 1۳۹۳ توسط 
مؤسسه غیردولتی و غیرانتفاعی »آینده بان« تهیه و در 
ابتدای هر سال منتشر می شود و قصد دارد تا با ایجاد 
پیوندی بین پژوهش های علمی حوزه آینده از یک سو 
و مسایل و ظرفیت های امروز و فردای جامعه ایران 
از سوی دیگر، نگاه خردمندانه به آینده را وارد فضای 
عمومی کند. در پروژه »آینده پژوهی ایران 1۳۹6« نیز 
تعدادی از نهادهای علمی، پژوهشی و مطالعاتی دولتی 
و غیردولتی کشور مشارکت داشته اند و حامی اصلی 
آن هم مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری 

بوده  است. 
آنچه در رابطه با این پروژه پژوهشی و نتایج حاصله 
از آن به طور خاص برای فعاالن حوزه های فنی و 
مهندسی کشور، ازجمله برای پیمانکاران و مهندسان 
مشاور مطرح است، این واقعیت است که گرچه مسایل 
و مشکالت پیش روی این دسته از فعاالن اقتصادی 
در این پژوهش به طور خاص و به گونه ای مستقل 
تعریف و طبقه بندی نشده اند، لیکن عمده مسایل و 
مشکالت گریبانگیر این صنف، مشتمل بر مواردی 
همچون ناکارآیی ساختار اقتصادی و ضرورت اصالح 
آن، بیکاری، تورم، سرمایه گذاری، بهره وری انرژی، 
سیاست های خصوصی سازی و بحران بدهی های 
دولت، در جای جای این پروژه خودنمایی می کنند. این 
وضعیت بدین معنی است که مسایل مزبور حداقل از 
نظر پژوهشگران دور نمانده اند و این امیدواری وجود 
دارد که همزمان با مسایل عمومی کشور برای آنها هم 

چاره ای اندیشیده شود.

http://otaghiranonline.ir/news /7678        :مأخذ

و  مسایل  پژوهش  این  در  گرچه 

مشکالت پیش روی فعاالن حوزه های 

به  و  خاص  طور  به  مهندسی  و  فنی 

طبقه بندی  و  تعریف  مستقل  گونه ای 

نشده اند، لیکن عمده مسایل و مشکالت 

گریبانگیر این صنف در جای جای این 

پروژه خودنمایی می کنند.
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شرایطالزمبرایتحققرهنمودها

رهبر معظم انقالب اسالمی در پیامی به مناسبت آغاز سال ۹6 شمسی ضمن اشاره به مسایل اقتصادی و مشکالت معیشتی طبقات ضعیف در ایران، تنها راه برون رفت 
از وضعیت فعلی را اتخاذ رویکردهای اقتصاد مقاومتی دانستند و سال جدید را هم به عنوان سال "اقتصاد مقاومتی: تولید – اشتغال" نامگذاری کردند. این موضوع باعث 
شد که متخصصان و منابع تحلیلی مختلف به بحث و بررسی شرایط الزم برای تحقق رهنمودهای مزبور بپردازند. خالصه یکی از این نظریه پردازی ها که واقع بینانه تر 

به نظر رسید، به شرح زیر می باشد. 

سویه اقتصاد ایران در سال نو خورشیدی
و  تولید  وضعیت  تعیین کننده  عامل  مهم ترین 
درون گرای  و  برون زا  اقتصاد  چارچوب  در  اشتغال 
ایران، وضعیت بازار نفت و بازرگانی خارجی )مجموع 
بازار  برپایه شاخص های  است.  واردات(  و  صادرات 
جهانی نفت، این بازار در سال جاری)1۳۹6( همچنان 
مانند سال پیش)1۳۹۵( در تالطم خواهدبود، اما انتظار 
نمی رود که شاهد تحوالت چشم گیر و شگفت آوری 
تغییرات  به رغم  خام  نفت  قیمت  بنابراین،  باشد. 
مداوم، در فاصله کانال های ۴0 و ۵0 دالری، نوسان 

خواهدداشت. همچنین به دالیل گوناگون، از جمله 
رقابت میان خود اعضای اوپک و همچنین رقابت میان 
اوپکی ها و غیر اوپکی ها و همچنین تأثیر صادرات نفت 
غیر متعارف شیل، افزایش قیمت نفت به باالی 60 
دالر دور از انتظار است. به همین دلیل، کل دریافتی 
ارزی کشور، یعنی مجموعه درآمدهای صادرات نفتی 
و غیرنفتی، در خوشبینانه ترین حالت، نزدیک به هشتاد 
میلیارد دالر برآورد می شود. منبع مزبور در ادامه تحلیل 
خود افزوده است: به کارگیری منابع ارزی، اعم از وجوه 
حاصله از فروش نفت یا سایر ذخایر نیز همچون سال 

گذشته با کندی و دشواری همراه خواهدبود، چون سایه 
تحریم های هسته ای گذشته و همچنین تحریم های 

بین بسیاری از پژوهشگران این توافق 

در  واقعی  بیکاری  نرخ  که  دارد  وجود 

و  رسمی  نرخ  از  باالتر  بسیار  ایران، 

اعالم شده دولتی است و نرخ بیکاری 

آن  رسمی  میزان  دوبرابر  کم  دست 

است.
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غیرهسته ای هنوز بر جریان ورود و خروج ارز و سرمایه 
سنگینی می کند. 

آمارهای  و  اطالعات  جمع بندی  از  آنچه  به  بنا 
موسسات بین المللی و داخل ایران برمی آید، نرخ رشد 
تولید ناخالص داخلی در سال نو خورشیدی محدود شده 
و کاهش خواهدیافت و چیزی نزدیک به پنج درصد 
خواهدشد. بنابراین، در خصوص رشد تولید ناخالص 
داخلی نیز تحول چشمگیری پیش بینی نمی شود. 
با وجود این، نمی توان انکار کرد که خود تداوم رشد 
اقتصادی، فرصتی برای فراگیرشدن رشد اقتصادی به 
بخش هایی است که تاکنون در رکود باقی مانده اند، 
چون تدوام رشد اقتصادی در بخش نفت و صنایع 
بزرگ و مادر- به شرط وجود ثبات سیاسی- اقتصادی 
و اتخاذ سیاست های مناسب اقتصادی در ترکیب با 
سایر عوامل- می تواند به تدریج به بخش های دیگر 

اقتصادی سرریز شود.

رشد اقتصادی محصور در بخش نفت و 
بنگاه های بزرگ

بنا به نوشته منبع مزبور، رشد اقتصادی ایران که 
غالباً در عرصه بنگاه های دولتی است، در سال گذشته 
ظرفیت جدیدی را ایجاد نکرده، بلکه ظرفیت های 
پیشین را که به علت رکود عمیق و تحریم ها بالاستفاده 
مانده بود، فعال نموده است. در تأیید این مطلب، معاون 
اقتصادی بانک مرکزی نیز رشد تولید ناخالص داخلی 
بدون نفت را در نُه ماهه اول سال گذشته 1/۹ درصد 
ایران،  غیرنفتی  بخش  بنابراین،  کرده است.  اعالم 
طی سال گذشته درواقع، رشد باالیی نداشته است. 
همچنین به گزارش بانک مرکزی، شاخص کل تولید 
کارگاه های بزرگ صنعتی کشور )کارگاه های دارای 
100 نفر پرسنل و بیشتر( در نُه ماهه اول سال 1۳۹۵ 
در مقایسه با نُه ماهه اول سال 1۳۹۴ معادل 6/۸ 
درصد افزایش یافته، در حالیکه افزایش تولید و نرخ 
رشد اقتصادی زمانی می تواند بیکاری را کاهش دهد 
که به شکل فراگیر بخش های گوناگون، بخصوص 
بنگاه های متوسط و کوچک را فعال کند و با حفظ 

پایداری الزم، ظرفیت های جدیدی را ایجاد نماید.

بیکاری رو به افزایش
نرخ باالی بیکاری یکی از چالش های مهم اقتصاد 
ایران است که برخالف برخی از متغیرهای اقتصادی 

دیگر، بهبودی در آن مشاهده نمی شود. تازه ترین آمار 
اشتغال و بیکاری مرکز آمار ایران که در روزهای پایانی 
سال 1۳۹۵ منتشر شد نیز نشانی از موفقیت ندارد. این 
آمار نشان می دهد که در فصل پاییز گذشته، میانگین 
کل نرخ بیکاری جمعیت 10ساله و بیشتر در کل کشور 
1۲/۳ درصد بوده است. رییس مرکز آمار نرخ بیکاری 
بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 
1۳۹۵ را 1۲/۴ درصد اعالم کرده که به نسبت یک 

سال قبل 1/۴ درصد افزایش نشان می دهد.
شایان ذکر است که بین بسیاری از پژوهشگران 
این توافق وجود دارد که نرخ بیکاری واقعی در ایران، 
بسیار باالتر از نرخ رسمی و اعالم شده دولتی است 
و نرخ بیکاری دست کم دوبرابر میزان رسمی آن 
است. نشانه ای که این گمانه را تأیید می کند، این 
است که مجموع میانگین نرخ بیکاری کامل به عالوه 
آنچه بیکاری ناقص خوانده می شود، چیزی بیشر از 
۲۲ درصد است که به میانگین نرخ واقعی نزدیک تر 
است. بر اساس طبقه بندی آماری مرکز آمار ایران، 
شمار قابل توجهی از بیکاری ناقص، از نرخ بیکاری 
کل کاسته می شود و ایجاد مشاغل موقت- در حد 
حتی یک ساعت کار در هفته- به عنوان ایجاد شغل 

تعریف می شود. به عبارت دیگر، شغل هایی که فعاًل 
در ایران ایجاد می شوند، غالباً ناپایدارند و ایجاد اشتغال 
ناقص می کنند که در آمار به نمایش می آیند، ولی 
از کیفیت الزم برخوردار نیستند. تخمین های مراکز 
اقتصادی بین المللی مانند صندوق بین المللی پول هم 
نرخ بیکاری در ایران را برای سال نو، رو به افزایش 
را تقویت  برآورد  این  از دالیلی که  می دانند. یکی 
می کند، محدودیت سرمایه گذاری عمرانی دولت و 
افزایش بودجه جاری در طی سال های اخیر بوده است. 
برآوردهای جدید از بودجه سال جاری دولت نیز نشان 
می دهند که هزینه های عمرانی همچون گذشته 
قربانی هزینه های جاری خواهندشد و بدین ترتیب، 

فرصت های سرمایه گذاری از بین خواهندرفت.

نتیجه گیری
مرکز مزبور در پایان تحلیل خود نتیجه گیری کرده 
است که اقتصاد ایران با شرح تنگناهایی که ذکر 
آن رفت، در کوتاه مدت مجال چندانی برای پویایی 
و اشتغال زاشدن ندارد و شرط مولد و اشتغال زاشدن 
اقتصاد ایران، پاسخگویی همه مقامات، شفافیت همه 
نهادها، از جمله نهادهای تحت امر رهبر و همچنین 
و  نظامی  نهادهای  و  دولت  بند  از  اقتصاد  رهایی 

شبه نظامی و فساد گسترده آن است. 

برآوردهای جدید از بودجه سال جاری 

دولت نیز نشان می دهند که هزینه های 

قربانی  گذشته  همچون  عمرانی 

هزینه های جاری خواهندشد.

http://www.radiofarda.com/a/f-12iran-

economy-in-the-new-year/28391653.html
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اکنون برای اولین بار، دانشمندان نیروهایی را 
ذرات  تا  می شوند  باعث  که  کرده اند  اندازه گیری 
یک نوع ضدماه به هم بچسبند. این یافته ها که 
سرنخ  است  ممکن  شده،  چاپ  نیچر  نشریه  در 
هایی را به دست دهد از اینکه چه چیزی باعث 
نایاب بودن ضدماده در کیهان شده است. نیروهای 
بین ذرات ضدماده- در این مورد ضدپروتون ها- 
قباًل اندازه گیری نشده بودند. اگر معلوم می شد که 
ضد پروتون رفتاری متفاوت از ذرات پروتون دارد، 
عدم  علت  مورد  در  بالقوه  توضیحی  می توانست 
توازن ماده و ضدماده در جهان امروز را ارایه کند: 
اینکه چرا ماده خیلی بیش از ضدماده وجود دارد؟ 
جرمی  ضدماده  ذرات  که  است  توضیح  به  الزم 
بار  اما  دارند،  معمولی  ماده  خود  همتای  معادل 

الکتریکی آنها برعکس است.
در آغاز کیهان و در جریان مه بانگ )بیگ بنگ( 
اما  شدند،  تولید  اندازه  یک  به  ضدماده  و  ماده 
جهانی که امروز می بینیم، جهانی است که در آن 
ضدماده شدیداً نایاب است. بنابراین، باید پدیده ای 
در کار بوده باشد که باعث برتری ماده شده است. 
دانشمندان در این مورد نظریات خود را دارند، اما 

شواهد آنها فّرار است.

بروکهیون  ملی  آزمایشگاه  از  تانگ،  آیهانگ 
این مقاله  نویسندگان  از  آمریکا که  نیویورک  در 
است، می گوید:  این معما چند دهه مطرح بوده و 
اکنون تنها سرنخ های کمی پدیدار شده و موضوع 
همچنان به عنوان یکی از چالش های بزرگ علوم 

مطرح است.
    فیزیکدان ها با استفاده از یک کوبنده ذرات 
 Relativistic Heavy Ion( آر.اچ. آی. سی نام  به 
بین  نیروی  توانستند  نیویورک،  در   )Collider

جفت های ضد پروتون را اندازه بگیرند. هر چیزی را 
که در باره ماهیت ضدماده بیاموزیم، به طور بالقوه 

می تواند به حل این معما کمک کند.
اما به لطف تکنولوژی، ضدماده را می توان در 
شتاب دهنده های ذرات تولید کرد، هر چند در مقدار 
خیلی کم. این امر به دانشمندان امکان می دهد 
مزبور  دانشمندان  کنند.  مطالعه  را  آن  خواص  تا 
پروتون  ضد  جفت های  بین  نیروی  که  دریافتند 
قوی«  »نیروی  مثل  درست  است،  گرانشی 
)Strong Force(  که پروتون ها را در هسته اتم 

کنار هم نگه می دارد.
ژنگیائو ژانگ، از دیگر دانشمندان دست اندرکار 
کوبنده  آزمایش  نتیجه  مورد  در  مطالعه،  این 

انتشار  شاهد  آزمایش،  این  در  ما  گفت:   ذرات، 
همان  یعنی  هستیم،  پروتون  زیادی  مقدار 
همچنین  و  متعارف،  اتم های  اساسی  مصالح 
بینیم.  می  ضدپروتون  اندازه  همین  به  تقریبًا 
ضدپروتون ها درست مثل پروتون های معمولی 
بار  هستند،  ضدماده  چون  اما  می رسند،  به نظر 
آنها به جای مثبت منفی است، برای همین در 
مخالف  جهت  به  آشکارساز  مغناطیسی  میدان 

منحرف می شوند.
تا جایی که دقت اندازه گیری ها اجازه می دهد، 
می رسند  نظر  به  متقارن  کاماًل  و ضدماده  ماده 
نیروی  در  نامتقارنی  ناگهانی  تغییر  هیچگونه  و 
جهان  در  ماده  وجود  ادامه  که  ذرات  بین  قوی 
ظاهر  دهد،  توضیح  را  ضدماده  نادربودن  و 
نشده است. به این ترتیب، این یافته دانشمندان 
را به سوی توضیحی دیگر برای عدم توازن ماده 
نوترینوها  مثال،  برای  و ضدماده سوق می دهد. 
)یکی دیگر از ذرات اساسی سازنده جهان( ممکن 

است ضدماده خود باشند.

http://www.bbc.com/persian/
science/151104/11/2015_u4_antimatter_universe

فیزیکدانان به حل یکی از بزرگترین معماهای علمی نزدیک تر شده اند:  چرا جهان عمدتاً از ماده تشکیل شده، نه ضد ماده؟
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گلگشت

دزد اصلی

خوشحالي، یعني ادامه دادنچند بیت شعر ناب از حکیم ناصرخسرو

فرهنگی زیبا در کشور آلمان

روزی بهلول را گفتند: شخصی را که دزدی کرده بود، 
گرفته اند. به نظر تو، باید چکارش کنند؟ بهلول گفت: 
باید دست حاکم شهر را قطع کنند. همه با تعجب 
پرسیدند: چرا؟ مگر حاکم دزدی کرده که دستش را 
قطع کنند؟ بهلول در جواب گفت: گناهکار اصلی حاکم 
شهر است، چون کاری کرده است که مردمش باید 

برای امرار معاش دزدی کنند!

   به چشم نهان بین، نهاِن جهان را 
           که چشم عیان بین، نبیند نهان را

   نهان در جهان چیست؟ آزاده مردم 
          ببینی نهان را، نبینی عیان را

   جهان را به آهن نشایدش بستن 
           به زنجیر حکمت ببند این جهان را

در آلمان دورانداختن هرگونه بطري شیشه اي 
محسوب  عجیبي  کاماًل  کار  پالستیکي  و 
اهمیت  علت  به  کشور  آن  در  چون  مي شود، 
برگرداندن  با  مي توانید  شما  بازیافت،  مسأله 
پولي  از  بخشي  سوپرمارکتي،  هر  به  بطري ها 
پس  داده بودید،  محصول  خرید  ازاي  در  که  را 

بگیرید.

کارل گوستاو یونگ، روانشناس سوییسی، تعبیِر 
جالبی درباره خوشحال بودن و خوشحالی دارد که از 
تعاریِف عادی و معمول بسیار فاصله دارد. بر اساِس 
این تعریف، خوشحال بودن، یعنی توانمندِي باالي ما 

اما در کنار این قاعده عرفی، فرهنگ زیباتري 
هم شکل گرفته که معمواًل مردم بطري هایشان 
را در کنار سطل های آشغال  مي گذارند تا بی-

سوپرمارکت،  به  آنها  برگرداندن  با  بضاعت ها 
پول خورد و خوراکشان را دربیاورند .

آیینی  و  شکل  هر  در  انسان دوستی  آری، 
زیباست.

در شکیبایي و استقامت در برابر سختی ها.
خوشحالی هم یعنی اطمینان درونی به این که درد و 
رنج و سختی و بیماری و مرگ، جزو الینفک زندگی 
هستند، اما هیچ کدام از آنها نمی تواند مرا از پا بیندازد- 
خوشحالی، یعنی میل به زندگی، علی رغم علِم به 
فانی بودِن همه چیز- خوشحالی، یعنی در سختی ها 
لبخندزدن- خوشحالی، یعنی آگاهی از توانمندی بزرگ 
ما براي به دوش کشیدِن بار مشکالت- خوشحالی، 
یعنی بعد از هر زمین خوردن همچنان بتوانیم بلندشویم 
و بعد از هر گریه، همچنان بتوانیم بخندیم و لبخند بر 
لِب دیگر همنوعان بیاوریم- خوشحالی، یعنی حضوِر 
کامِل ما در هستی- خوشحالی، یعنی همچون رود، 
عظمتی  به  و  عبورکردن  درحرکت بودن،  و  جاری  
بی پایان چشم دوختن- خوشحالی، یعنی توانایی ما 
به گفتِن یک آرِي بزرگ به زندگي- و سرانجام، 

خوشحالي، یعني ادامه دادن.
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در فروردین سال 1۳1۴ خورشیدی طبق تقاضای 
دولت وقت و بخشنامه وزارت امور خارجه، نام رسمی 
»ایران« برای کشور ما انتخاب شد. یادآور می شود که 
در مغرب زمین از قرون وسطا تا دوره معاصر، ایران 
به نام هایی از قبیل: پرس)فرانسوی(، پرشیا)انگلیسی(، 

پرسیس)یونانی( نامیده می شد. 
دی  در  شمسی(   1۲۷۴ -1۳۴۵( نفیسی  سعید 
ماه 1۳1۳ نام »ایران« را به جای »پرشیا« پیشنهاد 
کرد. این نامگذاری در آغاز مخالفانی نیز داشت. آنان 
و  فرهنگ  واژه »پرشیا«  در  بودند که  باور  این  بر 
تمدنی نهفته است که نمی توان آن را حذف کرد و 
عنوانی شناخته شده و بین المللی نیز هست، اما حامیان 
نامگذاری جدید، اعتقاد داشتند که واژه »ایران« بسیار 
کهن است و استفاده از این نام بر اقتدار سیاسی کشور 

می افزاید.
الزم به ذکر است که واژه »ایران« بیش از 600 سال 
پیش»اِران« Eran تلفظ می شد. به عالوه، این واژه 
کهن حتی قبل از آمدن آریایی ها نیز به این سرزمین 
گفته می شد. پروفسور آرتور اپهام پوپ )1۹6۹–1۸۸1 

کتاب  در  امریکایی  مشهور  ایران شناس  میالدی( 
»شاهکارهای هنر ایران« که در سال 1۳۳۸ توسط 
دکتر پرویز ناتل خانلری به زبان فارسی برگردانده شده، 
در این زمینه می نویسد: »کلمه ایران به فالت و توابع 
جغرافیایی آن حتی در هزاره پیش از آمدن آریاییان نیز 

اطالق می شود.«
واژه »ایران« از دو قسمت ترکیب شده است: قسمت 
آزاده و شریف است.  اول به معنی اصیل، نجیب، 
قسمت دوم نیز به معنی سرزمین یا جا و مکان است.

در شاهنامه فردوسی نیز بارها کلمه »ایران« به کار 
رفته است، همراه با ده ها بار ترکیباتی نظیر: بزرگان 
ایران و روم،  ایران و توران،  ایران،  بر و بوم  ایران، 
ایران زمین، شهر ایران، ایران و انیران و نیز بیش از 

۳۵0 بار عبارت »ایرانی و ایرانیان«. 
دکتر محمد معین )1۳۵0–1۲۹۳ شمسی( ادیب 
و سخنور نامی ایران در خصوص ریشه این واژه 
باشد،  چه  هر   Arya ریشه  و  »اصل  می نویسد: 
تداعی  به  کلمه  این  که  است  واضح  قدر  این 
معانی بسیار را به خاطر می آورد. مللی که متعلق 

به بخش خاوری هند و اروپاییان بودند، خود را 
از   )Aryan( آرین  مفتخر می دانستند.  نام  بدین 
واژه آریا )Arya( مشتق است. اجداد مشترک ملل 
نام معرفی می کردند.  بدان  را  ایران خود  هند و 

واژه ایران، خود از همین ریشه آمده است.«
دکتر بهرام فره وشی )1۳۷1– 1۳0۴ شمسی( 
در  نیز  تهران  دانشگاه  استاد  و  ایران شناس 
خصوص ریشه واژه »ایران« می نویسد: »ایران 
و   )Ariya( ائیریه  صورت  به  اوستایی  زبان  در 
در زبان فارسی باستان اریه )Ariya( آمده است. 
در اوستا هم نام قومی ایرانی به معنی شریف و 
نجیب و اصیل است. این واژه در زبان ایرلندی 
کهن هم به همین معنی است. قسمت اول کلمه 
ایرلند )Ir – Land( به معنی نجیب و شریف و 
قسمت دوم آن به معنی سرزمین است. ایرلند به 

معنی سرزمین نجباست.«

نوشته  شدیم؟«  ایران  »چگونه  مقاله  از  برگرفته 

مجتبی انوری، 1386 

بیش از هشتاد سال از نامگذاری »ایران« می گذرد

دو طرح
از زوران ایووانویچ، هنرمند ِصرب )1938(
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»لغو تحریم ها پس از اجرای برجام به رشد اقتصادی در ایران انجامیده، اما ضعف 
سیستم بانکی، تنگناهای ساختاری و تردید بانک های خارجی برای ایجاد ارتباط 

مالی مجدد با ایران، موانعی برای فعالیت های بخش غیرنفتی هستند.«
صندوق بین المللی پول، به تازگی گزارش مفصلی را در مورد ایران منتشرکرده 
و ضمن قدردانی از اقدام های مسووالن ایرانی برای بهبود مؤثر وضعیت اقتصادی 
کشور، رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی 6/6 درصدی را برای سال ۹۵ پیش بینی 

کرده  است.
بر اساس این گزارش در سال 1۳۹۵ ) 1۷-۲016(، رشد اقتصاد ایران به 
دلیل افزایش تولید نفت تقویت شد. رشد تولید ناخالص داخلی )GDP( حقیقی 

 Center of World University( جهان  دانشگاه های  رتبه بندی  مرکز 
Rankings- CWUR( در گزارش رتبه بندی موضوعی دانشگاه های جهان در 

سال ۲01۷ میالدی، دانشگاه تهران را جزو 10 مؤسسۀ برتر در حوزه های مهندسی 

اقتصادایرانازرکودخارجشدهاست

در نیمه اول سال مزبور به ۷/۴ درصد رسید و اقتصاد ایران از وضعیت رکودی 
سال 1۳۹۴ خارج شد. 

پیش بینی صندوق بین المللی پول که خالصه ای از آن در روزنامه ایران 
درج شده، حاکی از آن است که با تداوم بهبود اقتصادی، در میان مدت رشد 
اقتصادی در محدوده ۴/۵ درصد تثبیت شود. همچنین پیش بینی می شود که 
با تثبیت سطح تولید نفت در سقف توافقات اوپک، رشد اقتصادی در سال ۹6 
به ۳/۳ درصد تقلیل پیداکند. سپس از سال 1۳۹6 )1۸-۲01۷( به بعد، افزایش 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی و بهبود تدریجی شرایط مالی داخلی، تعیین کننده 
سطح سرمایه گذاری و تقویت بیشتر رشد بخش های غیرنفتی خواهدبود. از این 
رو پیش بینی می شود که حساب جاری )تراز پرداخت ها( کماکان در وضعیت 
مازاد باقی بماند، زیرا رشد صادرات پاسخگوی افزایش واردات ماشین آالت و 
تجهیزات مربوط به سرمایه گذاری خواهدبود. همچنین انتظار می رود که نرخ 
تورم نقطه به نقطه تا پایان سال ۹6، به دلیل رشد باالی نقدینگی و آثار تورمی 
ناشی از افزایش های اخیر نرخ ارز، موقتاً به سطح 11/۹ درصد افزایش پیداکند، 
اما این نرخ در سال های بعد تحت تأثیر سیاست های محتاطانه مالی و پولی 

مجدداً تک رقمی خواهدشد.
این گزارش در پایان یادآوری نموده است که به دلیل حجم باالی عرضه نیروی 
کار و پایین بودن سرعت ایجاد فرصت های شغلی جدید، پیش بینی می شود که نرخ 

بیکاری در ایران کماکان باال بماند.

صندوق بین المللی پول:اخبار

دانشگاهتهرانجزو1۰مؤسسهبرترجهانازلحاظمهندسینفتومهندسیساخت
نفت و مهندسی ساخت و تولید قرار داده است.

به گزارش ایسنا، بر پایه نتایج اخیر این نظام رتبه بندی، دانشگاه تهران در جایگاه 
چهارم جهان در حوزه مهندسی نفت و جایگاه دهم جهان در حوزه مهندسی ساخت 
و تولید قرارگرفته است. افزون بر دانشگاه تهران، نام دو مؤسسه ایرانی دیگر هم 
در این رتبه بندی به چشم می خورد، یعنی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در حوزه علم 
مواد - مواد مرکب و دانشگاه صنعت نفت نیز در حوزه مهندسی نفت توانسته اند در 

میان 10 مؤسسه برتر جهان در این حوزه ها قرارگیرند.
یادآوری می کند که رتبه بندی موضوعی دانشگاه های جهان، موسسات دانشگاهی 
را در ۲۲۷ حوزه موضوعی بر پایه شمار مقاله های پژوهشی  چاپ شده در نشریه های 
برتر ارزیابی نموده و نام 10 مؤسسه برتر در هر حوزه را منتشر می کند. داده های 
  Clarivate Analytics  الزم برای سنجش عملکرد موسسات مزبور نیز از پایگاه
دریافت می شوند. این روند برای تمامی حوزه های موضوعی انجام شده و امتیاز 

موسسه ها بر پایه نمایه نامه علوم و علوم اجتماعی محاسبه می شود. 
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با مشکل شوری آب سد گتوند چه باید کرد؟

گویبراق

معاون وزیر نیرو در باره رفع مشکل شوری آب 
سد گتوند علیا با روش »مدیریت مخزن« یا روش 
»انتقال آب به حوضچه های تبخیری« گفته است 

که این کار هشت سال زمان می برد.
به گفته آقای رحیم میدانی در مصاحبه با خبرگزاری 
»مدیریت  روش  با  سد  این  مشکل  اگر  ایسنا، 
مخزن« حل نشود، می توان از روش »انتقال آب 
به حوضچه های تبخیری« استفاده کرد، اما اجرای 
همزمان این دو روش می تواند تأثیرات منفی داشته 
زیست  محیط  سازمان  اینکه  بیان  با  وی  باشد. 
به  آب  »انتقال  طرح  اجرای  مجوز  راحتی«  »به 
حوضچه های تبخیری« را نخواهدداد، در عین حال 
اعالم کرد که پس از پایان بررسی ها، تقاضای صدور 

مجوز به این سازمان ارسال خواهد شد.
الزم به یادآوری است که سد گتوند علیا که بر روی 
رودخانه کارون ساخته شده، بلندترین سد خاکی ایران 
است و دریاچه این سد نیز دومین دریاچه مصنوعی 
بزرگ کشور پس از کرخه است، اما در دریاچه این 
سد سازه های نمکی وجود دارد که باعث شورشدن آب 
دریاچه کارون می شود و به دنبال آبگیری سد گتوند 
در سال ۹0 هم هشدارهایی در خصوص نفوذ آب به 

داخل الیه های نمک در این سد مطرح شد. 
تهران در  دانشگاه  در حال حاضر، مؤسسه آب 
رفع  راه های  درباره  تا  یافته  ماموریت  قراردادی 

این روزها بیشتر از هر زمان دیگری، موضوع تولید 
آب و موضوع تولید انرژی به هم گره خورده اند و 
مسایلشان درهم تنیده شده است. ایالت کالیفرنیا در 
ایاالت متحده امریکا نیز از جمله مناطقی است که با 
این مشکل روبروست و در سال های آتی با کمبود آب 
روبرو خواهدبود و درنتیجه، انرژی مورد نیازش برای 
تولید و انتقال آب مطمئناً افزایش خواهدیافت. لذا برای 
رفع این مشکل، گروهی از مهندسان کره جنوبی 
دست بکار شده اند و یک گوی براق را برای تصفیه 

آب در کالیفرنیا طراحی کرده اند.

شوری آب مخزن سد گتوند تحقیق کند. به گفته 
محمدعلی بنی هاشمی، رییس مؤسسه آب دانشگاه 
تهران، این مؤسسه دو روش »مدیریت مخزن« و 
»تخلیه شوری« را برای حل مشکل این سد پیشنهاد 
کرده است. بر اساس روش »تخلیه شوری«، آب این 
سد در بخش سازه های نمکی باید توسط خط لوله 
به فاصله ۳۵ کیلومتری از بدنه سد منتقل شود و 
در آن جا سازه های نمکی جمع آوری شود. به گفته 
»مدیریت  روش  اساس  بر  نیرو،  وزارت  مقامات 
مخزن«، آب قسمت باالی سد که شوری آن پایین 
است، با آب مخزن که شوری آن باالست، ترکیب 
و »آب با شوری معین و مطلوب« به پایین دست 

هدایت می شود.

البته برخی از کارشناسان نیز برچیده شدن سد گتوند 
را پیشنهاد کرده اند، اما دستگاه های مسوول مخالف 
این پیشنهاد هستند. اسحاق جهانگیری، معاون اول 
رییس  جمهوری ایران نیز اعالم کرده بود که این سد 
»یکی از عوامل آالینده« آب رودخانه کارون است و 
مشاوران این سد در انجام مطالعات دقت و محاسبات 
الزم را انجام نداده اند. شرکت سپاسد وابسته به سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی سازنده و شرکت مهاب 
قدس مشاور سد گتوند بوده اند. با این حال، فرمانده 
قرارگاه خاتم االنبیاء، گفته است که این قرارگاه در 
طراحی سد گتوند نقشی نداشته و فقط مجری طرح 
بوده است، به همین دلیل مسوول این تجربه ناموفق 

نیست .

این تأسیسات با استفاده از پنل های خورشیدی 
شفاف، ساالنه قادر به تولید نیم میلیون گالن آب 
آشامیدنی در کالیفرنیا است. این گوی شفاف و براق 
پیاده راه ساحلی  از طریق  طوری طراحی شده که 
سازه  این  قطر  باشد.  دسترس  قابل  سانتامونیکا 
شیشه ای 1۳0 فوت است و سطح آن از پنل های 
خورشیدی برای ذخیره انرژی مورد نیاز چرخه آب 
در گوی پوشیده شده است. در داخل این سازه انرژی 
خورشیدی از طریق تبخیر و تقطیر موجب تبدیل آب 

مأخذ: abshenasi@دریا به آب آشامیدنی می شود.
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گزارش های بین المللی نشان می دهند که حدود 
66۳ میلیون نفر در جهان به منابع آب شرب سالم 
دسترسی ندارند و ساالنه ۴۸6 هزار نفر از آن ها به دلیل 
بیماری های ناشی از نوشیدن آب ناسالم جان خود را 
از دست می دهند. کشور ما نیز از بی آبی در رنج است 
و بسیاری از کارشناسان محیط زیست از جنگ آب در 

آینده ای نه چندان دور در ایران خبر می دهند. 
از سوی دیگر، به لحاظ اهمیت موضوع آب و 
بحران های ناشی از مسایل مربوط به آن هر سال 
عنوان  به  فروردین  دوم  با  برابر  مارس  روز ۲۲ 
»روز جهانی آب« در سراسر جهان جشن گرفته 
نشست  به  روز  این  نامگذاری  سابقه  می شود. 

پایانترافیکهایسنگینباتاکسیمفهومیترانسفورمر

»شرکت ایرباس« از تاکسی مفهومی ترانسفورمر خود رونمایی کرد. این 
محصول تازه دو حالت مختلف حرکت به صورت یک خودرو و یا حمل شدن 
در آسمان توسط یک وسیله نقلیه هوایی دارد و می تواند بین این دو وضعیت 

تغییر حالت دهد.
به گزارش گروه علمی ایرنا به نقل از روزنامه دیلی میل، این سیستم 
مدوالر که Pop.Up نامیده می شود، از یک کپسول با ظرفیت حمل دو 
سرنشین تشکیل شده که به صورت یک خودرو عمل می کند، اما زمانی 
که خیابان ها خیلی شلوغ باشند، توسط یک وسیله نقلیه هوایی به صورت 
عمودی از زمین بلند شده و در آسمان حمل می شود تا به مقصد مسافران 

برسد و بعد دوباره به صورت عمودی بر زمین فرود می آید.
سیستم  Pop.Up حاصل همکاری دو شرکت »ایرباس« و یک شرکت 
طراحی و مهندسی در ایتالیا به نام »ایتال دیزاین« است و در نمایشگاه     

بین المللی موتور در ژنو ارایه شده است.
بر اساس مفهوم ارایه شده، مسافران برای استفاده از Pop.Up به سادگی 

می توانند سفر خود را با استفاده از یک اَپ رزرو کنند و این سیستم به طور 
خودکار بهترین گزینه حمل و نقل را بر اساس زمان و تراکم ترافیک، هزینه ها 

و تقاضاها، ارایه می دهد.
این کپسول دارای یک بدنه از جنس فیبر کربنی به طول ۸/۵ فوت )۲/6 
متر(، به ارتفاع ۴/۵ فوت )1/۴ متر( و عرض 16 فوت )۴/۸ متر( است و این 
قابلیت را دارد که با اتصال به یک مدول زمینی به خودرویی تبدیل شود که 
با باتری کار می کند و می تواند با یک بار شارژ 6۲ مایل )100 کیلومتر( را طی 
کند. اما زمانی که مسافر در ترافیک قرار می گیرد، می تواند وسیله نقلیه هوایی 
را درخواست کند که در پی آن، وسیله نقلیه هوایی به کپسول متصل می شود، 
آن را به صورت عمودی از زمین بلند و حمل می کند و پس از رسیدن به مقصد، 
کپسول را به صورت عمودی بر زمین فرود می آورد. زمانی هم که مسافران 
به مقصد می رسند، وسیله نقلیه هوایی و مدول زمینی هر دو به ایستگاه های 
شارژ که برای آنها اختصاص داده شده ، باز می گردند و منتظر می مانند تا توسط 

مشتریان بعدی فرا خوانده شوند.

روزجهانیآب
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1۹۹۲ 
برمی گردد که با تصویب مجمع در این سال، روز 
۲۲ مارس به عنوان »روز جهانی آب« نامگذاری 
شد. در این کنفرانس از کلیه کشورها خواسته شد 
تا در راستای اجرای بیانیه ۲1 سازمان ملل متحد، 
این روز را به عنوان روز ترویج و آگاه سازی مردم 
در مورد آب اختصاص دهند و از طریق پخش و 
اشاعه نشریات و برگزاری کنفرانس ها، سمینارها 

و نمایشگاه ها در گرامیداشت آن بکوشند.
عنوان  با   ۲01۷ سال  در  آب«  جهانی  »روز 
اختصاصی »پساب، طالی خاکستری« نام گذاری 

شده است.
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سیارههایفراخورشیدیجدیدشبیهزمین

ایاالت  و فضایی  هوانوردی  ملی  )سازمان  ناسا 
متحده امریکا( اخیراً اعالم کرده است که هفت سیاره 
فراخورشیدی جدید با ابعاد شبیه زمین که در مداری 
نزدیک به زمین و به دور یک ستاره کوتوله به نام 
فاصله ۳۹ سال  در  »تراپیست–یک« می چرخند، 
نوری از زمین قراردارند. این کشف ستاره شناسان 
را از آن جهت هیجان زده کرده است که نشانه ای 
است از وجود زندگی، آنهم در محلی فراتر از منظومه 

شمسی، امری که پیش از این قابل تصور نبود.
به گزارش گاردین که خالصه ای از آن در روزنامه 
ایران چاپ شده، با توجه به تغییراتی که در دهه های 
آینده در نسل بعدی تلسکوپ ها اتفاق خواهدافتاد و 
ضرورتاً راه را برای اکتشافات بعدی باز خواهدکرد، 
این کشف امیدواری ستاره شناسان را افزایش داده 
و نشان می دهد که ممکن است در کهکشان راه 
شیری یک جهان پرتکاپوی دیگر وجود داشته باشد، 
آنهم جهانی درست شبیه همین کره زمین که در آن 
زندگی می کنیم. ناسا در این رابطه به صراحت اعالم 

کرده است که زندگی در جهان عالوه بر آنچه ما در 
روی زمین می دانیم، وجود دارد، مخصوصاً با توجه 
به این نکته که یکی از این هفت سیاره، اندازه و 
فاصله اش به زمین بیشتر شبیه است و شاید به اندازه 

کافی گرم باشد تا آب و زندگی در آن حفظ شود. 
 شایان ذکر است که »تراپیست – یک« یک ستاره 
کوتوله سرد بوده و تنها اندکی بزرگتر از مشتری است 
و دو هزار بار کم نورتر از خورشید ما است. »مایکل 
گیلون« متخصص فیزیک نجومی در دانشگاه »لیژ« 
بلژیک درباره جزییات کار این گونه گزارش داده است: 
»»تراپیست – یک« ستاره بسیار کوچک و سردی 
است که هفت سیاره معتدل دارد و این بدان معناست 
که سیاره های دور مدار این ستاره شاید آب و حیات 
داشته باشند.« به گفته »مایکل گیلون« در حالی 
که این سیاره ها دارای ابعادی شبیه زمین هستند، 
اندازه شان از ۲۵ درصد کوچکتر تا 10 درصد بزرگتر 
از زمین تخمین زده می شود و ویژگی های دیگرشان 
نمی تواند متفاوت باشد. نکته قابل توجه در این زمینه 

این است که چگونه این سیاره ها در مداری دور هم 
جمع وجور شده اند؟ 

»آمائوری تریود« از مؤسسه نجوم دانشگاه کمبریج 
نیز می گوید: »هر کدام از این سیاره ها، به ویژه سه 
سیاره به واسطه مواد تشکیل دهنده مناسب شان برای 
توسعه بیشتر قابل سکونتند، اما پنجمین سیاره به 
عنوان قابل سکونت ترین سیاره در این مجموعه 

شناخته شده است.« 
در  نجومی  فیزیک  نلن« متخصص  »ایگناس 
رصدخانه »لیدن« در هلند که در این تحقیق شرکت 
نداشته نیز در این زمینه گفته است: »این یافته نشان 
می دهد که وجود سیارات مشابه زمین امری بسیار 
شایع است.« او سپس در یک مناظره به فاکس 
نیوز گفته است: »این کشف واقعاً چیز جدیدی است. 
هنگامی که محققان چند سال پیش این جست و جو 
را آغاز کردند، من فکر می کردم که دارند وقتشان را 
تلف می کنند، اما اآلن متوجه شده ام که در آن موقع 

بسیار اشتباه می کردم.«
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کرمپیلهسازیکهمیتواندبهکاهشزبالهپالستیکیکمککند

عملکردضعیفایرانازلحاظشاخصمعماریانرژیدر2۰17

یعنی  پیله ساز،  کرم  یک  می گویند  دانشمندان 
الرو بید که موم کندوی عسل را می خورد، می تواند 
پالستیک را تجزیه کند و کلید حل مشکل آلودگی 
ناشی از پالستیک باشد. آزمایش محققان دانشگاه 
حشرات  که  می دهد  نشان  مورد  این  در  کمبریج 
می توانند پیوندهای شیمیایی پالستیک را به شیوه ای 

شبیه هضم موم بشکنند.
الزم به یادآوری است که در حال حاضر، در هر 
سال حدود ۸0 میلیون تن پالستیک پلی اتیلن در 
اطراف جهان تولید می شود و برای تولید کیسه های 
خرید و بسته بندی مواد غذایی و سایر محصوالت 

مورد استفاده قرارمی گیرد، اما تجزیه کامل آن در 
طبیعت می تواند صدها سال زمان ببرد، در حالی 
 )Galleria Mellonella( که یک کرم پیله ساز بید
کیسه  یک  ساعت  یک  از  کمتر  ظرف  می تواند 

پالستیکی را سوراخ سوراخ کند.
»دکتر پائولو بامبلی« بیوشیمی دان در دانشگاه 
به  مطالعه  این  محققان  از  یکی  و  کمبریج 
بی بی سی گفته است: »کرم پیله ساز نقطه شروع 
این  که  بفهمیم  باید  ما  خواهدبود.  مطالعه  این 
بتوانیم  امیدواریم  ما  می کند.  کار  چطور  فرآیند 
زباله  مشکل  رساندن  حداقل  به  فنی  حل  راه 

رودها  اقیانوس ها،  و  کنیم  ارایه  را  پالستیکی 
غیرقابل  عواقب  از  را  طبیعت  جنبه های  و همه 

اجتناب انباشت پالستیک رهایی بخشیم.«
شورای  از  برتوچینی«  »فدریکا  همکارش،  و  او 
تحقیقات ملی اسپانیا، برای این کشف پروانه انحصاری 
گرفته اند. آنها می خواهند فرآیند کشف اسرار شیمیایی 
تجزیه طبیعی پالستیک توسط این کرم را تسریع 
کنند. آنها بر این باورند که میکروب هایی در کرم 
پیله ساز - و همچنین در حشره ای که بعداً پدید می آید 
– وجود دارند که احتماالً در تجزیه پالستیک نقش 

بازی می کنند.
بدیهی است که اگر این فرآیند شیمیایی شناسایی 
شود، می تواند به ایجاد راه حلی برای مدیریت زباله 
پالستیکی در محیط زیست منجر شود، اما »دکتر 
برتوچینی« گفته است: »با این حال، نباید فقط به 
خاطر اینکه حاال دانش تجزیه زیستی آن را کشف 
اتیلن در  پلی  به ریختن عمدی  کرده ایم، شروع 

محیط زیست کنیم!«
بنا به گزارش بی بی سی، نتایج این مطالعه در نشریه 

»کارنت بیولوژی« چاپ شده است.

»شاخص معماری انرژی«، رتبه 1۲۷ کشور جهان 
را از لحاظ توانایی تأمین امن، مقرون به صرفه و پایدار 
انرژی مشخص می کند. این شاخص که از سال 
۲01۳ هر ساله توسط مجمع جهانی اقتصاد منتشر 
می شود، کشورها را براساس ابعـاد سه گانه »رشد 

و توسعه اقتصادی«، »پایداری زیست محیطی« و 
»دسترسی و امنیت انرژی« تقسیم بندی می کند.

و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  گزارش  به 
کشاورزی تهران، امتیاز ایران در این شاخص ۴6 از 
یک، و رتبه ایران 1۲0 در میان 1۲۷ کشور جهان 
در  کشور  وضعیت  گزارش،  این  اساس  بر  است. 
بعد »دسترسی و امنیت انرژی« بهتر از سایر ابعاد 
است. باالبودن شدت مصرف انرژی، درجه انحراف 
قیمتی باالی سوخت در ایران با قیمت های جهانی، 
باالبودن میزان ذرات معلق آلوده کننده، به عالوه، 
انتشار باالی متان و میانگین باالی مصرف سـوخت 
در خودروهای سواری، از مهم ترین نقاط ضعف ایران 

در شاخص معماری انرژی می باشند.
عملکرد ایران در شاخص معماری انرژی، به ویژه از 

کرم پیله سازی که پالستیک را سوراخ کرده  است.

لحاظ کارایی مصرف انرژی، در مقایسه با کشورهای 
منطقه، بسیار ضعیف است. به عنوان مثال، کشور 
آذربایجان در شاخص معماری انرژی رتبه ۳6، ترکیه 
رتبه ۴1 و تاجیکستان رتبه ۴6 را دارند. عالوه بر این، 
در گزارش ۲01۷ مجمع جهانی اقتصاد، در ایران به 
ازای مصرف هر واحد انرژی، ۴/۵ دالر تولید ناخالص 
داخلی تولید می شود، در حالی که میانگین این رقم 
برای کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور 
۷۹/6 دالر و برای کشور ترکیه 1۲ دالر )یعنی ۲/۲ 

برابر ایران( است.
با توجه به این گزارش، یکی از اصالحات ساختاری 
مهم در کشور، اصالح وضع موجود در بخش انرژی 
با تأکید بر حذف یارانه های انرژی و استفاده از ابزار 

پرتوان اعمال مالیات بر مصرف انرژی است.
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کشفنخستینمنابعنفتشیلایرانباظرفیتدومیلیاردبشکه

استقبالمشروطازحضورنیروهایمسلحدرطرحهایاقتصادی

خبرگزاری رویترز گزارش داد که بهمن سلیمانی، 
معاون مدیر امور اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، با 
اعالم این موضوع به خبرگزاری تسنیم گفت: این 
منابع که از نوع نفت سبک است، در استان لرستان 
قرار دارند. او با بیان اینکه انجام مطالعات کشف منابع 
نفت و گاز شیل در دستور کار شرکت ملی نفت قرار 
گرفته، گفت که از سال ۹۳ مطالعاتی برای کشف 
منابع گازی شیل در لرستان آغاز شده است. او در 

خبرآنالین به نقل از پایگاه اطالع رسانی معاون 
اول رییس جمهوری گزارش داده است که مهندس 
جلسه  در  حضور  هنگام  در  جهانگیری  اسحاق 
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، با اشاره به ابالغ 
به  اول  معاون  به  جمهوری  رییس  دستورالعمل 
عنوان رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و 

ادامه ابراز امیدواری کرد که شرکت نفت بتواند در 
آینده مطالعات مربوط به کشف ذخایر گازی شیل 
را نیز به پایان برساند و برآورد خود را از میزان این 

ذخایر اعالم کند.
مدیر  که  حالیست  در  ذخایر  این  کشف  اعالم 
اکتشاف شرکت ملی نفت نیز گفته بود که از ابتدای 
سال ۹۲ تاکنون، نُه میدان جدید گازی، چهار میدان 
جدید نفتی و یک مخزن جدید گازی در ایران کشف 

شده است. کشف ذخایر نفت شیل در حالی اعالم 
شده است که هزینه استخراج این نوع نفت بسیار 
باالست و تنها در صورت باالرفتن قیمت جهانی 

نفت مقرون به صرفه است.
گفتنی است که ایران پس از عربستان سعودی 
بیشترین ذخایر نفت جهان را در اختیار دارد و پس از 
توافق هسته ای و لغو تحریم ها تفاهمنامه  هایی را با 
شرکت های بین المللی برای کشف، توسعه و افزایش 
رسانده است.  امضا  به  خود  نفتی  میادین  بازدهی 
تالش برای افزایش تولید و صادرات نفت پس از لغو 
تحریم ها در کنار دیگر سیاست های اقتصادی دولت 
موجب شد که رشد منفی اقتصاد ایران طی دو سال 
گذشته به رشد هفت درصدی برسد. با این حال، 
کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی دولت 

ایران را با مشکالتی مواجه کرده است.

تعیین برخی وظایف برای شتاب بخشیدن به رونق 
تولید و اشتغال کشور و نیز ابالغ دستور العمل های 
جداگانه به برخی از دستگاه های اجرایی در همین 
ارتباط افزوده است: استفاده حداکثری از ظرفیت ها و 
توانمندی های بنگاه های بزرگ و به حداقل رساندن 
و  خصوصی  بنگاه های  بین  غیرسازنده  تداخل 
فعالیت های  رقابتی کردن  در مسیر  غیرخصوصی 
اقتصادی که از جمله دستورهای رییس جمهوری 
مورد  دقیق  به صورت  باید  است،  اول  معاون  به 

توجه قرارگیرد.
متعدد  جلسات  به  اشاره  با  سپس  جهانگیری 
برگزارشده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی 
و  مسلح  نیروهای  مشارکت  نحوه  بررسی  برای 
کشور،  اقتصاد  در  غیردولتی  عمومی  نهادهای 
خواستار ارایه نتایج این بررسی در یکی از جلسات 
ستاد شد و اظهار داشت: در یکی از جلسات آتی 
از نمایندگان نیروهای مسلح و نهادهای عمومی 
غیردولتی نیز دعوت به عمل خواهدآمد تا به نتایج و 
تصمیمات مناسب در خصوص نحوه مشارکت آنان 

در اجرای اقتصاد مقاومتی و رونق تولید و اشتغال 
دست پیدا کنیم.

معاون اول رییس جمهوری در ادامه افزود: با 
توجه به ظرفیت های خوبی که نهادهای عمومی 
حضور  از  دارند،  مسلح  نیروهای  و  غیردولتی 
اقتصادی  برنامه های  و  طرح ها  اجرای  در  آنان 
داشته باشیم  توجه  باید  اما  می کنیم،  استقبال 
که این حضور نباید با فعالیت بخش خصوصی 

تداخل داشته باشد.
وی در ادامه با اشاره به تاکید رهبر معظم انقالب 
درباره رعایت الزام های رونق تولید و اشتغال، از جمله 
تامین امنیت سرمایه گذاری افزود: بخش خصوصی 
نیازمند  سرمایه گذاری  افزایش  و  فعالیت  برای 
امنیت سرمایه گذاری است  و  روانی  امنیت  تامین 
و رفع قوانین مزاحم و مخل فعالیت اقتصادی نیز 
از دیگر الزام های فعالیت بخش خصوصی است و 
انتظار داریم که اتاق بازرگانی این نیازها و الزام ها را 
احصا و برای تصمیم گیری در ستاد فرماندهی اقتصاد 

مقاومتی به دبیرخانه ستاد ارایه کند.
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شایدآنچهمامیبینیم،سفینههایموجوداتفضاییباشد!

دانشمندان می گویند انفجار سریع امواج رادیویی 
در کهکشان های دوردست، ممکن است حاکی از 
وجود موجودات بسیار پیشرفته ای باشد که پیشرانه 
سفینه های خود را برای سفر بین ستارگان به کار 

می اندازند.
پدیده هایی   )FRB( رادیویی  سریع  انفجارهای 
هستند که در سال ۲00۷ شناخته شدند و از آن زمان 
تا کنون رادیوتلسکوپ های عظیم حدود بیست مورد از 
این امواج پرانرژی را ثبت کرده اند که هر کدام حدود 
چند هزارم ثانیه طول می کشد. دانشمندان برای این 
پدیده توضیحی ندارند و تنها چیزی که می دانند، این 
است که این پدیده در کهکشان هایی رخ می دهد که 

میلیاردها سال نوری با سیاره ما فاصله دارند.
هاروارد  دانشگاه  دانشمندان  از  گروهی  اکنون 
ارایه  رادیویی  انفجارهای  این  برای  را  توضیحی 
کرده اند. آنها می گویند: این انفجارها می توانند نشانه 
وجود موجودات فضایی بسیار پیشرفته ای باشند که 
می خواهند به سفر فضایی بروند و این انفجارهای 
رادیویی محصول فعالیت پیشرانه بی اندازه قدرتمند 
سفینه آنهاست که می تواند سفینه را با سرعت نور به 

سفر بین ستاره ای بفرستد.
»پروفسور آوی لوب« دانشمند مرکز اخترفیزیک 
هاروارد- اسمیتسونین که نتیجه مطالعات خود در این 

زمینه را در نشریه اخترفیزیک منتشر کرده، می گوید: 
این انفجارهای سریع رادیویی با توجه به فاصله شان از 
ما و با توجه به مدت کوتاهی که ظاهر می شوند، بسیار 
درخشان هستند و ما نتوانسته  ایم برای آنها هیچ منشأ 
طبیعی پیدا کنیم. بنابراین، ارزشش را دارد که به یک 
منشأ غیرطبیعی توجه نماییم و عمیقاً به آن فکر کنیم.

»پروفسور لوب« و همکارش »پروفسور منساوی 
لینگام« سعی کردند ببینند که آیا ساختن فرستنده ای 
اینقدر قوی که امواجش از چنین فاصله ای بعید قابل 
دریافت باشد، امکان پذیر است یا نه؟ آنها در مطالعات 
خود به این نتیجه رسیدند که سامانه ای دوبرابر اندازه 
دریافت  را  پرتوهای خورشید  بتواند  زمین که  کره 
کند، می تواند انرژی الزم را برای اینگونه انفجارهای 
به  سامانه ها  این  البته  آورد،  فراهم  رادیویی  سریع 
خنک کننده های آبی در اندازه های نجومی هم نیاز 

دارند تا مانع از ذوب شدنشان بشود.
اما سوالی که در این رابطه باقی می ماند، چرایی 
دانشمند،  دو  این  گفته  به  است.  پدیده  این  وجود 
محتمل ترین توضیح در حال حاضر موضوع سفینه 
نوری است. سفینه نوری سفینه ای است که فشار ناچیز 
نور را به شتاب مداوم تبدیل می کند. با اینکه این فشار 
ناچیز است، اما به مرور زمان، همین فشار ناچیز در 
خأل، سفینه را به سرعت بسیار زیادی می رساند. به زبان 

ساده تر، همانطور که باد با وزیدن به بادبان کشتی آن 
را به حرکت درمی آورد، تابش نور خورشید به آینه های 

عظیم سفینه هم آن را به پیش می راند.
گفتنی است که انرژی این انفجارهای سریع رادیویی 
به قدری است که می تواند سفینه ای به وزن یک 
میلیون تن - بیست برابر بزرگترین کشتی های کروز- 
را به حرکت درآورد. به گفته »پروفسور لینگام« این 
انرژی برای اینکه مسافران زنده را به سفر بین ستاره ای 

یا حتی بین کهکشانی ببرد، کافی است.
اما دلیل اینکه این انفجارها از کره زمین فقط در 
کسری از ثانیه دیده می شوند، این است که سیاره، ستاره 
و کهکشانی که سفینه در آن واقع است و خود سفینه 
همگی در حال حرکتند، در نتیجه، پرتوهای رادیویی 
تمام سطح آسمان را جارو می کنند و فقط کسری از 
ثانیه به زمین می رسند. این محققان استدالل می کنند 
که این انفجارهای سریع رادیویی تکرار می شوند، اما 
نمی توان آنها را با پدیده های عظیم طبیعی توضیح داد. 
بنابراین، شاید کلید معما این باشد که این ها پدیده هایی 
طبیعی نیستند: »مسأله علم اعتقاد نیست، بلکه شواهد 
است. بد نیست که ایده ها را مطرح کنیم و بگذاریم 

یافته ها در باره آنها قضاوت کنند.«
مأخذ: 

http://www.bbc.com/persian/science39230375-
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نقشNGOهادرتحققآرمانهایملی

وزیرنیرو:توربینهایچهارمگاواتیساختداخلبهزودیواردبازارمیشوند

تردیدی نیست که توسعه یافتگی به عنوان یک 
آرمان همگانی در جوامع در حال توسعه، فرایندی 
است که بدون مشارکت فراگیر تمامی شهروندان 
بدون  دیگر،  سوی  از  نمی یابد.  تحقق  جامعه، 
اقتصادی و  اجتماعی و  منابع عظیم  سازماندهی 
علمی و بدون کاربرد فراوان شعور اجتماعی برای 

مگاواتی  چهار  توربین های  گفت:  نیرو  وزیر 
ساخت داخل، مورد استفاده در نیروگاه های بادی 

به زودی وارد بازار می شوند.
ایرنا، مهندس حمید چیت چیان در  به گزارش 
نیروگاه بادی ۵۵ مگاواتی  از  جریان بهره برداری 
افزود: شرکت مپنا در زمینه  تاکستان  شهرستان 
طراحی، ساخت، بهره برداری و تعمیر و نگهداری 

نیروگاه های بادی فعال شده است.
و  نو  انرژی های  توسعه  ادامه  در  نیرو  وزیر 
تجدیدپذیر را از بهترین مصادیق اقتصاد مقاومتی 
دانست و گفت: کشور برای حرکت در این مسیر 
از  یکی  ادامه  در  است. وی  برداشته  بلندی  خیز 
ویژگی های شبکه تجدیدپذیر تولید برق را اتکا بر 
ظرفیت های منطقه ای دانست و گفت: توجه به این 
موضوع نقش مهمی را در رفع مشکالتی از قبیل 

همسویی و همگرایی گروه ها و طبقات اجتماعی 
سرمایه های  از  بهره گیری  بدون  و  گوناگون 
راهبری،  امر  در  نوابغ  بکارگیری  و  اجتماعی 
مدیریت و ثروت آفرینی، دستیابی به توسعه پایدار 

محال است.
سازمان های مردم نهاد )NGOها( که اصطالحًا 
می شوند،  نامیده  نیز  غیردولتی  سازمان های 
نهادهای مستقلی هستند که بر مبنای اراده آزاد و با 
مشارکت خودجوش افراد یک گروه شکل می گیرند 
و جایگاه اجتماعی، کمیت و کیفیت میزان اثرگذاری 
آنها در فرایندهای کالن تصمیم سازی نیز یکی از 
توسعه یافتگی  سطح  تعیین کننده  شاخص های 

کشورها بحساب می آید.
در  مردم نهاد  سازمان های  اهمیت  وجود  با  اما 
مشاهده  جامعه،  گوناگون  امور  هدایت  و  تنظیم 
می شود که نقش این سازمان ها در جامعه خودمان 
کمرنگ است و حضور آنها چندان کارآمد نیست. 

حادثه خوزستان ایفا می کند.
چیت چیان، توسعه انرژی های نو را راهی مطمئن 
برای تأمین برق کشور عنوان کرد و گفت: یکی 
از ویژگی های انرژی های تجدیدپذیر وجود دایمی 
است،  انرژی  تولید  عرضه  در  امنیت  و  خورشید 
درحالی که در سرمای سخت زمستان ۸6 شاهد 
دلیل  به  کشور  فسیلی  نیروگاه های  که  بودیم 

تأمین نبودن سوخت، امکان تولید نداشتند.
وی همچنین با اشاره به فواید زیست محیطی 
توسعه انرژی های نو، ادامه داد: این نوع تولید برق 
آسیبی به محیط زیست نمی رساند و قابل قیاس با 
نیروگاه های فسیلی نیست و عالوه بر آن، اشتغال 
بیشتر و توسعه منطقه ای و محلی را نیز با خود به 

دنبال دارد.
صحبت های  از  دیگری  بخش  در  نیرو  وزیر 

تشکیل سازمان های  روند  اخیر  دو دهه  در  البته 
و  نهاده  گسترش  به  رو  کشورمان  در  مردم نهاد 
نقش مشارکتی آنها در سیاست سازی ها پررنگ تر 
شده و امیدواری بسیاری هم وجوددارد که بتوانیم 
با شتاب بخشیدن به این فرایند، شاهد زمینه سازی 
برای تحقق یکی از آرمان های ملی و مشارکت در 

توسعه پایدار باشیم.
آرمان های  تحقق  در  کتاب »نقش  NGOها 
ملی« که توسط مهندس سعید منوچهریان تألیف 
حاوی  یافته،  انتشار   1۳۹۵ زمستان  در  و  شده 
اطالعات جالب و بحث های محتوایی قابل توجهی 
در این زمینه است و ضمن ریشه یابی مشکالت 
سازمان های  اثربخشی  و  توسعه  راه  در  موجود 
زمینه  این  در  راهکارهایی  ارایه  به  مردم نهاد، 

پرداخته است.
مطالعه این کتاب تحلیلی پرمحتوا به عالقمندان 

به موضوعات اجتماعی و صنفی توصیه می شود.

تجدیدپذیر  انرژی های  از  بهره گیری  گفت:  خود 
است  گونه ای  به  فسیلی  نیروگاه های  خالف  بر 
که همگان می توانند در آن سرمایه گذاری کنند و 
در تولید برق کشور از 10 کیلووات گرفته تا 100 

مگاوات سهیم باشند.
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ایران همواره به خاطر ضعف ظرفیت پاالیشی، واردکننده بنزین از خارج بوده و 
ازین روی، خودکفایی در تولید بنزین یکی از آرزوهای دیرینه در ایران بوده است. اما 
در اواسط اردیبهشت ماه گذشته دکتر حسن روحانی، رییس جمهور ایران، ضمن 
راه اندازی مرحله اول پاالیشگاه جدیدی به نام »ستاره خلیج فارس« گفت که با 
آغاز تولید در این پاالیشگاه، تا پایان سال جاری واردات بنزین به ایران قطع می شود.

به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، در روز ملی خلیج فارس، با حضور حسن 
روحانی در پاالیشگاه »ستاره خلیج فارس« واقع در غرب شهر بندرعباس، مرحله 
اول این طرح راه اندازی شد. بنا بر گزارش ها، این پاالیشگاه به تنهایی معادل 66 
درصد مجموع تولید دیگر پاالیشگاه های ایران، بنزین تولید خواهدکرد. بر این 
اساس، استان هرمزگان با دارابودن سه پاالیشگاه نفت به تنهایی تأمین کننده ۳۵ 

درصد از بنزین ایران شده است.

سد کریت طبس با ارتفاع 60 متر برای مدت ۵۵0 
سال بلندترین سد جهان محسوب می شد و هنوز 
هم یکی از بزرگترین شاهکارهای صنعت مهندسی 
کمیته  سابق  رییس  می رود.  شمار  به  ساختمان 

پاالیشگاهجدیدبندرعباسوبرنامهخودکفاییدرتولیدبنزین

سدکریتطبس،شگفتانگیزتریندستاوردبشردرقرونوسطا

بنا بر گزارش ها با بهره برداری از مرحله نخست این پاالیشگاه، روزانه 1۲ میلیون 
لیتر بنزین یورو ۴، چهار و نیم میلیون لیتر گازوییل یورو۴، یک میلیون لیتر نفت 
سفید یورو ۴ و یک میلیون و ۳00 هزار لیتر گاز مایع )ال پی جی( یورو ۴ تولید 

می شود.
به گفته عباداهلل عبداللهی، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء، با بهره برداری 
کامل از پاالیشگاه »ستاره خلیج فارس« و تولید ۳6 میلیون لیتر بنزین با کیفیت 
یورو ۴ و ۵، تولید بنزین در ایران به بیش از 100 میلیون لیتر در روز خواهد رسید که 
افزون بر قطع واردات بنزین، امکان صادرات این فرآورده و افزایش کیفیت سوخت 

مصرفی داخل نیز فراهم شده و ایران به جرگه صادرکنندگان بنزین می پیوندد.
خوراک )میعانات گازی( مورد نیاز پاالیشگاه »ستاره خلیج فارس« از طریق 
یک خط لوله به طول بیش از ۳۸۸ کیلومتر از پاالیشگاه های گازی عسلویه تأمین 

می شود.
الزم به یادآوری است که ایران در کل برنامه ریزی کرده است که با سرمایه گذاری 
1۴ میلیارد دالری در شش پاالیشگاه قدیمی خود، هم کیفیت محصوالت تولیدی 
را به استانداردهای باال مانند یورو ۴ برساند، هم اینکه سهم محصوالت با کیفیت باال 
مانند گازوییل و بنزین را افزایش دهد. ایران همچنین چند پروژه عظیم پاالیشگاهی 
جدید به نام های ستاره خلیج فارس، سیراف و آناهیتا و بهمن گنو را در دست دارد 
که هدف آن افزودن حدود یک میلیون و ۲۹0 هزار بشکه به ظرفیت پاالیشگاهی 

و رساندن آن به ۳/1 میلیون بشکه در روز طی پنج سال آینده است.

بین المللی سدهای بزرگ، سد کریت را که عمری 
هزارساله دارد و در تاریخ  ۲۵ اسفند 1۳۷۹ در فهرست 
آثار ملی ثبت شده، شگفت انگیزترین دستاورد بشر در 

قرون وسطا نامیده است.
به گزارش خبرنگار مهر، از دو هزار سال پیش تا 
اوایل قرن بیستم، بلندترین سدهای قوسی جهان 
)ایزد خواست فارس، کبار قم و کریت طبس (در ایران 

احداث شده اند.
سید مهدی قیصری، کارشناس تاریخ در گفتگو 
با مهر، در این رابطه می گوید: یکی از ویژگی های 
منحصر به فرد این بنا که هنر سدسازی ایرانیان را 
آشکار می کند، قوسی بودن آن است، چرا که سدهای 
قوسی مقاومت بیشتری در مقابل فشارهای ناگهانی، 
زلزله و حوادث طبیعی دارند. وی تصریح کرد: در بدنه 
سد دریچه و مجرایی برای انتقال آب به پشت سد 
وجود دارد و سوراخ های متعدد با اندازه های دقیق و 

متناسبی هم در ارتفاع سد تعبیه شده اند که قفل خوانده 
می شوند.

این کارشناس تاریخ افزود: حدود 1۵0 سال قبل 
چهار متر به ارتفاع سد افزوده شده و این افزایش 
سبب جلوگیری از متروکه شدن این سد شده است. 
وی گفت: در کتاب های تاریخی روایات مختلفی 
در خصوص قدمت این سد نقل شده که برخی آن 
را متعلق به دوره مغول و متعلق به ۷00 سال قبل 
می دانند. از جمله »هانری گویلو« این بنا را به دوره 
مغول نسبت داده. در کتاب آب و آبیاری در ایران 
و نگرشی بر سدهای ایران هم سابقه این سد را 
۴00 سال قبل نوشته اند، اما از آنجاییکه سد کریت 
در اواسط قرن پنجم قمری تعمیر شده، لذا به نظر 
می رسد که زمان ایجاد این سد پیش از قرن پنجم 
بوده و بر این اساس برخی از کارشناسان عمر این 

سد را بیش از 1000 سال برآورد می کنند.
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اعضایجدید

نام شرکت: شرکت مهندسی توسعه نفت و گاز ایستا )با مسوولیت محدود(

نام مدیرعامل: مهندس سیدمهدی معصومی

نشانی: تهران- خیابان ولیعصر- باالتر از پارک ساعی- نبش کوچه 

چمن- پالک ۲- طبقه ۴- واحد ۳
کد پستی: 1۴۳۴۷6۳۹۷1                             تلفن: ۳- ۸۸66۳۹01

دورنگار: ۸۸66۳۹00

نام شرکت: شرکت ساختمانی بوم شهر )سهامی خاص(

نام مدیرعامل: مهندس سیدمحمود حسینی

نشانی: تهران- فلسطین شمالی- پایین         تر از خیابان زرتشت- کوچه فیروز 

دهقان- پالک ۸- واحد ۲
کد پستی: 1۴1۵۷۳۳۵۵۳             تلفن: ۴-۸۸۹۷۴۸۵۳ و ۸۸۹۸۷۳۸0 

دورنگار: ۸۸۹6۷۲۵1

boomshahr@gmail.com :پست الکترونیک

نام شرکت: شرکت تهویه         گستر قائم )سهامی خاص(

نام مدیرعامل: مهندس روح         اهلل باللی

نشانی: تهران- خیابان سراج- نبش کوچه عنبرستانی- پالک 1۷1- 

طبقه ۵- واحد 1۹
کد پستی: 16۸661۴۷۵1                          تلفکس: ۷۷0۸۳0۲۴   

tg.ghaem@gmail.com :پست الکترونیک

نام شرکت: شرکت رژیان پی )سهامی خاص( 

نام مدیرعامل: مهندس کاوه تباک

نشانی: تهران- سعادت آباد- سرو غربی- بین بوستان و سرو- پالک 

10۴- طبقه ۴- واحد ۷۵
کد پستی: 1۹۹۸۹۹۹۹۹۲             تلفن: ۲6۷6۵۷10- ۲۲0۹۵۳۸۳   

دورنگار: ۲۲0۹۵۸16

rezhyanpey@gmail.com :پست الکترونیک

نام شرکت: شرکت سماسد )سهامی خاص(

نام مدیرعامل: مهندس کامران طهماسبی گندمکاری

نشانی: تهران- خیابان آزادی- تقاطع شادمهر- پالک ۳۹۹- طبقه 

سوم- واحد 1۷
کد پستی: 1۴۵661۴۸61                      تلفن: ۲- 6606۷6۸1   

دورنگار: 6600۹۸۵1

نام شرکت: شرکت شکوه مهندسی شریف )سهامی خاص(

نام مدیرعامل: مهندس مرضیه مولوی

نشانی: تهران- خیابان جردن- خیابان سایه- کوچه پونک- بن         بست 

شناسا- پالک 16- واحد ۷
کدپستی: 1۹6۷۷۴۳۵۴۸                                تلفن: ۳- ۲6۲0۹۹۸0   

دورنگار: ۲6۲0۹۹۸0

نام شرکت: شرکت کامور ایستاسازه )با.م.م(

نام مدیرعامل: مهندس فرزام کشاورزی

نشانی: تهران- سهروردی شمالی- باالتر از چهارراه بهشتی- خیابان 

کوشش- پالک ۸- طبقه ۵- واحد 1۵
کد پستی: 1۵۵16۳۵6۳6                  تلفن: ۸۸۷6۸۴۳۳- ۸۸۷6۴۳۸۳   

دورنگار: ۸۸۵۲۸۷۲0

نام شرکت: شرکت صنعت خورشیدی مازرون
نام مدیرعامل: دکتر عمید خسروداد

نشانی: مازندران- آمل- میدان قائم- ساختمان الماس- طبقه دوم- واحد 

۲0۴
کد پستی: ۴61۵6۹۹۴۵۴                          تلفاکس: 011۴۴1۵0۴۹۷

info@msolar.ir :پست الکترونیک

نام شرکت: شرکت فوالد مخزن رافع )دابو صنعت(

نام مدیرعامل: علی اصغر رحمانی

نشانی: مازندران- محمودآباد- شهرک صنعتی شهدا- خیابان الله 

تلفاکس:  011۴۴۷۸۷۲16۴-۸

info@daboosanat.com :پست الکترونیک


