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تا نگریَد طفلِ ،کی جوشد لبن ...

برخی از صاحبنظران محترم معتقدند :ما ملتی
هستیم که میدانیم چه چیزی را نمیخواهیم،
اما نمیدانیم چه چیزی را میخواهیم .این گزاره
بدین معنی است که درد مشترک داریم ،ولی
درمانمان مشترک نیست .درد مشترک را درک
میکنیم ،ولی در مرحله درمان فاقد اشتراک و
اتحادیم .چرا؟ چون از نظر سرمایههای اجتماعی
و مهمترین بخش آن که اعتماد باشد ،ضعیف
هستیم و در نتیجه ،رفیق نیمهراهیم ،یعنی در
مرحله گریز از خطر و تهدید مشترک ،همراه و
همسوییم و دستجمعی فریاد میزنیم ،ولی همین
که خطر برطرف شد ،اعتمادها از بین میرود،
راهها جدا میشود ،در مقابل همدیگر میایستیم
و هر کس به فکر گلیم و کاله خودش است.
به همین علت هم مدتهاست که کالهمان در
پس معرکه تاریخ جامانده و این وضع آنقدر ادامه
خواهد داشت تا یاد بگیریم که واقع ًا با هم باشیم،
چون در آن صورت ،میتوانیم دست به کارهای
بزرگ بزنیم و بدون پارهکردن حنجرههایمان ،به
خواستههای منطقیمان برسیم .بی تردید نگاهی
به تاریخ و سرگذشت اقوام مختلف و چگونگی
رسیدن آنها به مرحله «چه میخواهیم» میتواند

راهنمای ما در این مسیر باشد .هماندیشی،
همگرایی و همکاری همگانی نیز تأثیر بس
شگرفی در این خصوص خواهد داشت.
از سوی دیگر ،همگیمان معتقدیم که
بهرهوری در تمام ارکان سیاستگذاری و اجرایی
و  ...دولت بسیار پایین است ،اما آیا خواستهایم
که در سازمان خودمان ،بهرهوری را باال ببریم؟
سوال اساسیتر این است که آیا از ردههای باالتر
و از مدیران ارشدتر -بخوانید از کارفرماها و
سازمانهای دولتی -خواستهایم که بهرهوری
سازمان خود را ارتقا بخشند؟ اصو ًال به جز
درخواستهای مستقیم مانند پرداخت بموقع
صورتوضعیتها ،واریز بموقع کسورات به
حسابهای ذیربط و ...درخواست دیگری از دولت
و کارفرماهای دولتیمان داشتهایم؟ همچنین تا
چه حد شفافسازی اطالعات از دغدغههای ما
بودهاست؟ و تا چه اندازه به دنبال احقاق حقوق
شهروندی خود بودهایم؟
بدون تردید ،جای اینگونه پرسشگریها و
این جنس مطالبات در کارنامه ما خالیست و این
نقد ناگزیر بر ما وارد است که حداقل تاکنون
پرسشگر و مطالبهکننده خوبی نبودهایم ،آنچنانکه

صاحب سخن را که دولت باشد ،بر سر ذوق
بیاوریم تا پاسخگوی سواالت و خواستههای ما
باشد .شاید هم زیاد مقصر نبودهایم و سکوتمان
ناشی از فقدان گوش شنوا بودهاست ،اما اکنون
که دولت دوازدهم با همکاری طیف وسیعی از
مردم و فعاالن صنعت احداث بر اریکه قدرت
جلوس کرده و زمام -حداقل -امور اجرایی
کشور را به دست گرفته ،بیش از هر چیز محتاج
اعتماد متقابل و برقراری گفتمانی متوازن با
بخش خصوصی است ،چون این بخش یکی
از مهمترین پایگاههای اجتماعی دولت بوده و
دولت بدون جلب اعتماد و سازگاری با این بخش
به اهدافش دست نخواهد یافت .بنابراین ،پر
واضح است که یکی از خواستههایمان در این
برهه زمانی ،میتواند شنیدهشدن صدایمان باشد،
خواستهای که رییس محترم دولت دوازدهم نیز
وعده تحقق آن را در موقع انتخابات دادهاست.
اینک وقت ماست که بگوییم و بخواهیم آنچه
را که همگان میخواهیم .بی تردید دولتمردان
نیز میخواهند که ما از ایشان بخواهیم تا بتوانند
خواستههای مشترکمان را به ثمر برسانند .به
قول موالنا :تا نگرید طفل ،کِی جوشد لبن...
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در میزگرد مجله توسعه بررسی شد:

ویژه

دولت و بخش خصوصی  در بحران عدم تعادل

منیژه فرهنگی
مقدمه

نبود تعادل بین سهم بخش دولتی و بخش
خصوصی در عرصههای اقتصادی ،اجتماعی،
سیاسی و فرهنگی کشور ،ازجمله مشکالت
دیرپایی است که گریبان جامعه ایرانی را گرفته و
فرایند توسعه را اگر متوقف نکرده باشد ،حداقل به
تأخیر انداختهاست .تدوین سیاستهای کلی اصل
 44قانون اساسی توسط مجمع تشخیص مصلحت
نظام ،تنظیم برنامه تعدیل ساختاری ،مشتمل بر
آزادسازی اقتصادی ،بهبود فضای کسب و کار،
شفافسازی ،کوچکسازی دولت از طریق کاهش
تصدیگری و افزایش خصوصیسازی بنگاهها و
فعالیتهای اقتصادی دولتی و تدوین سند چشم-
انداز بیست ساله ،از جمله اقداماتی بودهاند که طی
سالیان گذشته برای رفع مشکالت دیرپای مزبور
مطرح شدهاند و به طور نسبی مورد توجه و اهتمام
برنامهریزان و مدیران قوای مقننه و مجریه نیز
قرارگرفتهاند ،ولی هنوز نتوانستهایم این مشکل را
حل کنیم و بر این بحران فایق آییم.
اینک که فرصت دولت یازدهم به پایان رسیده و
دولت دوازدهم زمام امور اجرایی کشور را به دست

گرفتهاست ،در میزگرد ویژۀ مجلۀ توسعه ،علل
شکست دولتها در اجرای سیاستها و برنامههای
مزبور و همچنین علل شکست تشکلهای بخش
خصوصی ،مخصوص ًا تشکلهای صنفی جامعه
فنی و مهندسی کشور ،در استفاده از فرصتهای
پیش آمده در این امر را مورد بحث و بررسی
کارشناسی قراردادیم .در این نشست ،دکتر حمید
دیهیم ،استاد اقتصاد و رییس انجمن اقتصاددانان
ایران -دکتر محمد وطنپور ،اقتصاددان و مدرس
دانشگاه -مهندس اسماعیل مسگرپور طوسی،
رییس هیأت مدیره فدراسیون آب و دبیر شورای
هماهنگی تشکلهای مهندسی ،صنفی و حرفهای
کشور -مهندس سعید منوچهریان و مهندس
محمد فریدنی ،نواب ریاست هیأت مدیرۀ سندیکا
حضور یافتند و به طرح نظریات خود پرداختند.
الزم به ذکر است که بخش اول این میزگرد
که به وسیله محمدحسین دانایی ،سردبیر مجله
توسعه ،اداره میشد ،به بیان کلیات مربوط به علل
و ریشههای عدم تعادل در روابط دولت و بخش
خصوصی اختصاص یافت و در بخش دوم نیز
راهحلهایی که به نظر میرسیدند ،مطرح شدند.
در ادامه ،توجه شما را به مهمترین مسایل

مطرحشده در این میزگرد جلب میکنیم.
طرح موضوع

در آغاز این میزگرد ،پس از معرفی سندیکا
توسط مهندس سعید منوچهریان ،نایبرییس
هیأت مدیره سندیکا ،موضوع بحث توسط آقای
محمدحسین دانایی ،سردبیر مجله توسعه تشریح
شد .وی در این خصوص گفت :موضوع میزگرد،
بحث در باره عدم تعادل در روابط دولت با بخش
خصوصی است .بخش خصوصی به معنای عام
در مدنظر است و روابط هم به معنای عام ،یعنی
روابط سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی .در
همۀ این زمینهها یک نوع عدمتعادل وسیع و حاد
بین نهادهای حاکمیتی (به طور خاص دولت)
با بخش خصوصی وجود دارد .این مشکل یک
مشکل مزمن است و سالهاست که نه آمدن و
رفتن دولتها در آن تأثیر داشته و نه تغییر در
برنامهها و سیاستها و ما همواره با این مشکل
بحرانساز دست به گریبان بودهایم و طی این
مدت طوالنی تقریب ًا به همگان ثابت شدهاست
که دولت بزرگ ،واقع ًا یک شر بزرگ است و هر
چه بزرگتر شده ،شرش هم بیشتر شده و آفات
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آقای محمدحسین دانایی :طی این

مدت طوالنی تقریباً به همگان ثابت

شدهاست که دولت بزرگ ،واقعاً یک
شر بزرگ است و هر چه بزرگتر شده،

شرش هم بیشتر شده و آفات بیشتری
را متوجه جامعه کردهاست.

بیشتری را متوجه جامعه کردهاست.
سردبیر مجلۀ توسعه همچنین گفت :طبیعت ًا
یک مقدار از بحثمان در مورد علل و ریشههای
ایجاد یک چنین وضعیت و یک چنین رابطه
نامتعادلیست ،اما باید راجع به عواقب و پیامدهایش
هم صحبت کنیم تا معلوم شود که این عدم
تعادل ،چه چالشهایی را در طول تاریخ برای
ایران و ایرانی ایجاد کردهاست.
وی سپس با اظهار امیدواری نسبت به ارایه
پیشنهادهایی در سطوح خرد یا کالن برای هدایت
این معادله به سوی تعادل در جریان مباحث
میزگرد ،از دکتر دیهیم خواست که ضمن بیان
نظریاتش در مورد علل و عوامل پدیدآورندۀ یک
چنین عدم تعادلی ،تا حد ممکن ،پیامدهای آن را
نیز مطرح نماید.
ناسازگاری حاکمیت با بخش خصوصی
دکتر حمید دیهیم ،استاد دانشگاه و رییس
انجمن اقتصاددانان ایران ،در اولین بخش از
اظهارات خود گفت :کشور ما ،توسط دو نیرو اداره
میشود که عبارتند از «حاکمیت» و «دولت» که
بعض ًا دیدگاه یکسانی نسبت به بخش خصوصی
ندارند و اگرچه برخی از دولتها نگاه مثبتتری
به بخش خصوصی داشتهاند ،اما حکومت هیچگاه

با بخش خصوصی سازگاری نداشته و درنتیجه،
این طرز تفکر هم با وجود تغییر دولتها ،ادامه
یافتهاست .حتی در سالهای گذشته یکی از
مسووالن حکومتی نزدیک به مرحوم آیتاهلل
هاشمی در این زمینه به ایشان گفتهبود که ما
اشتباه شاه را تکرار نخواهیم کرد و اجازه نخواهیم
داد که بخش خصوصی قوی بشود و ...بلکه فقط
به آنهایی کمک میکنیم که دوست ما و از ما
باشند و همین کار را هم میکنند.
وی در بخش دیگری از سخنانش ضمن تأکید
بر قدرت NGOها و لزوم متشکلشدن آنها
گفت :یکی از علل وجود دیکتاتوری در برخی
از کشورها ،نبود NGOهای واقعی و قوی است،
در حالی که در اروپا این نهادها توانستهاند جلوی
دیکتاتوری را بگیرند و دموکراسی را مستقر نمایند.
به همین علت ،در کشورهایی مانند کشور ما با
NGOها مخالفت میشود و تالش میکنند که
تأثیرگذاری آنها به حداقل برسد و به همین علت
هم یکی از شروط فعالیت NGOها در ایران،
خودداری از فعالیت سیاسی است ،این در حالی
است که NGOها میتوانند نقشهای مهمی در
کشور داشته باشند.
رییس انجمن اقتصاددانان در ادامه با انتقاد از
بیتوجهی مسووالن کشور به نظریات NGOها
گفت :ما در انجمن اقتصاددانان هنوز نتوانستهایم
حرفهایمان را به دولت بقبوالنیم .اینها شئون
اولیه اقتصاد را رعایت نمیکنند و ما مدام در
مصاحبه با روزنامههای مختلف نظریاتمان را
مطرح میکنیم ،ولی اینها اص ً
ال گوش نمیکنند.
گاهی اوقات مقامهای دولتی نامههایی را امضا
میکنند و وقتی از آنها سوال میکنیم که چرا امضا
کردید ،مگر نمیدانید که این کار باعث ایجاد تورم
میشود؟ میگویند :اگر امضا نکنم ،ظرف پنج
دقیقه مرا عزل میکنند و شخص دیگری را به
جای من نصب میکنند و او نامه را امضا میکند!
بنابراین ،بهتر است که حداقل در این مقام بمانم
تا خدمات دیگری را برای مردم انجام بدهم! این
وضع بدان معنی است که بعضی از کسانی که در
مصدر کارها هستند ،میدانند چه کار کردهاند و
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دکتر حمید دیهیم :یکی از علل وجود
دیکتاتوری در برخی از کشورها ،نبود
NGOهای واقعی و قوی است.

چه چیزی را امضا کردهاند و اقدام آنها چه عواقبی
دارد.
دکتر دیهیم در ادامه سخنانش با تصریح بر
اینکه دولت به بخش خصوصی اعتقادی ندارد
و شبهدولتیها همه چیز را کنترل میکنند ،بر
ضرورت متحدشدن بخش خصوصی در حوزههای
مختلف فعالیت تأکید کرد.
در این بخش از میزگرد ،آقای دانایی ضمن
جمعبندی سخنان دکتر دیهیم گفت :آقای دکتر
دیهیم اشارهای کردند به سوابق NGOها ،فعالیتها
و نقش آنها به عنوان یک عامل موثر در استقرار و
استمرار دموکراسی در جوامع و تعارض ذاتی آنها
با نهادهای حاکمیتی مطلقه و پیامدهای این قضیه
را هم برشمردند ،از جمله در پایان فرماشهای
خودشان به این نکتۀ خیلی مهم اشاره کردند که
دولتها به طور اعم و البد به طور اخص دولت
ما! اعتقادی به بخش خصوصی و تشکلگرایی در
بخش خصوصی ندارند و آنچه هم که در حال
حاضر تحمل میشود ،در واقع ،حرکاتی سطحی
و نمایشی است ،بدون اینکه از قدرت و پایگاه
اجتماعی الزم برخوردار باشد .همینطور اشاره
کردند به نقش شبهدولتیها و اینکه در این میان
نهتنها بخش خصوصی محلی از اعراب ندارد،
بلکه گویا حضور خود دولت هم چندان مورد اعتنا
نیست .بنابراین ،این سوال قابل طرح است که آیا
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واقع ًا سکان امور در دست شبهدولتیهاست؟ وی
سپس از مهندس فریدنی خواست که نظریاتش را
در این خصوص ارایه کند.
اقتصاد ایران از چه مدلی پیروی میکند؟
مهندس محمد فریدنی ،نایبرییس هیأت
مدیره سندیکا ،پیش از اظهارنظر در مورد موضوع
بحث گفت :درخواست من این است که در این
جلسه راهحلی هم برای مشکالتمان پیدا کنیم.
وی افزود :واقعیت آن است که ساختار حکومتی
در کشور ما طوری است که با وجود آنکه از سالها
قبل در مورد پروبالدادن به بخش خصوصی و
کوچککردن دولت صحبت شده ،ولی عم ً
ال در
جهت عکس آن حرکت نمودهاست .لذا سوال من
از استادان اقتصاد حاضر در جلسه این است که
اقتصاد کشور ما ،به کدامیک از مکاتب اقتصادی
نزدیکتر است؟ البته گفته میشود که اقتصاد ما
اسالمی است ،ولی باالخره باید شباهتهایی هم
با یکی از مکاتب اقتصادی داشتهباشد .علت طرح
این سوال هم این است که اگر بدانیم اقتصاد
کشور بر اساس اصول کدام مکتب اقتصادی اداره
میشود ،آنوقت پیداکردن راهحل برای مشکالت
اقتصادی راحتتر خواهد بود.
مهندس فریدنی در ادامه گفت :البته با همۀ
این حرفها ،گاهی اوقات حرکتهای خوبی هم
انجام شده و انجام میشود .به عنوان مثال ،ابالغ
سیاستهای ناظر بر بند «ج» اصل  ۴۴قانون
اساسی ،میتواند بسیار راهگشا باشد .رویهم رفته
به نظر میرسد که یکسری اتفاقات در سالهای
اخیر رخ داده و از طریق وزارت بازرگانی ،شورای
گفتگوی دولت و بخش خصوصی و شورای
هماهنگی تشکلهای مهندسی ،صنفی ،حرفهای
کشور نقش و جایگاهی به بخش خصوصی داده
شدهاست .همینطور تجدید حیات سازمان مدیریت
و برنامهریزی هم قد م مثبتی است و تا حدود زیادی
راه را برای چانهزنی بخش خصوصی باز کرده و
طرز فکر دولتها (به خصوص دولتهای گذشته)
مبنی بر کوچکنگهداشتن بخش خصوصی شاهد
تغییراتی هم بودهاست ،ولی سوالی که اکنون

مطرح است ،این است که آیا در حال حاضر،
راههایی وجود دارند تا بتوانیم بهوسیلۀ NGOها
که ما هم یکی از آنها هستیم ،تالش کنیم تا حقی
را که به صورت تئوری برای ما قایل میشوند،
عم ً
ال به دست بیاوریم؟ البته این واقعیت هم وجود
دارد که گاهی اوقات بخش خصوصی به علت
محافظهکاری و مصلحتاندیشیهای محدود
و مقطعی ،از حقوق خود صرفنظر میکند و این
موضوع باعث میشود که در چنبرۀ اقتصاد دولتی
و یا حکومتی گرفتار شود.
مهندس فریدنی سپس بخشی از سخنان
مهندس باهنر در سمینار چند سال قبل انجمن
شرکتهای ساختمانی را بدین شرح مطرح کرد:
«جمهوری اسالمی اهدافی دارد که در هیچ
شرایطی نمیتواند آنها را رها کند و سرمایه و
سرمایهدار مثل آهو میماند که بهمحض احساس
خطر ،فرار میکند و به همین دلیل ،ما نمیتوانیم
فقط به بخش خصوصی اتکا کنیم ».وی در
ادامه گفت :این امر نشان میدهد که مسووالن
حکومتی نگرانند که در صورت بروز بحران ،بخش
خصوصی جا خالی کند ،در صورتی که این ،یک
طرف قضیه است و طرف دیگر قضیه این است
که بخش خصوصی ،جامعه مدنی و NGOها
سرمایههای اجتماعی هستند و اگر به آنها بها
ندهیم ،عقب میمانیم و این موضوع برای کشور
خطرناک و حتی ویرانگر است.
در این بخش از میزگرد ،سردبیر مجله توسعه
ضمن جلب توجه حاضران به موضوع اصلی
بحث گفت :بحث ما ،عدم تعادل بین اختیارات
و اقتدارات حاکمیت و دولت و ناتوانی بخش
خصوصی است و به طور خاص ،سوال این است
که چرا فعاالن رشتههای مث ً
ال بازرگانی ،بیشتر از
فعاالن رشتههای فنی و مهندسی دستشان باز
است؟ چرا در بعضی از سطوح سیاستگذاری و
برنامهنویسی ،بعضی از مشاغل بخش خصوصی

را به بازی میگیرند ،ولی سهمی برای فعاالن فنی
و مهندسی قایل نمیشوند؟ این ،واقعیتی است که
گرایش ذاتی دولتها به سمت تمامیتطلبی
است .هر دولتی ،ذات ًا میخواهد همه امور جامعه

مهندس محمد فریدنی :این واقعیت
هم وجود دارد که گاهی اوقات بخش
خصوصی به علت محافظهکاری
و مصلحت اندیشیهای محدود و
مقطعی ،از حقوق خود صرفنظر میکند
و این موضوع باعث میشود که در
چنبرۀ اقتصاد دولتی و یا حکومتی
گرفتار شود.

را به زیرمجموعۀ خودش تبدیل کند ،اما در این
میان ،باید مکانیسمهایی هم وجود داشته باشند
برای ایجاد یک تعادل نسبی ،چون ادامۀ این
وضعیت ،یعنی یکقطبیشدن و تکپایهشدن
جامعه ،پایداری و استواری جامعه را در معرض
خطر قرار میدهد .وی سپس از دکتر وطنپور
خواست که نظریات کلی خود را در این زمینه
بیان کند.
نقش بیننسلی تشکلها
دکتر محمد وطنپور در آغاز اولین بخش از
اظهاراتش در این نشست گفت :وقتی که شما
همۀ سرمایۀ انسانی و اعتبار سنوات فعالیت
خودتان در حوزههای مختلف اقتصادی را وارد
کار سندیکایی و تشکیالت NGOیی میکنید،
یعنی اینکه آمدهاید پای یک کار و قرار نیست
به این سادگیها قدم به عقب بگذارید .وی در
ادامه افزود :واقعیت این است که عمر سندیکای
شما از عمر بسیاری از حکومتهایی که در اطراف
ما در خاورمیانه و آسیای غربی تشکیل شدهاند،
بیشتر است .این واقعیت نشان میدهد که ظاهراً
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شما باید نقش مالکانهتری نسبت به سرزمین
مادریتان داشته باشید ،سرزمینی که هر بار با وزش
نسیمهایی در حوزههای مختلف سیاسی ،ظاهراً با
شما مهربانتر از حکومتهاست .این نقش ،کار شما
را بیننسلی میکند ،اما نکته مهم این است که ما
NGOها را به سمت پوستانداختن نمیبریم و
اجازه نمیدهیم که روزآمدتر و کارآمدتر بشوند،
مث ً
ال همین اتهامی که به همۀ تشکلها میزنند
و میگویند که یکسری آدمهای پیشکسوت
نشستهاید ،عقل جوان ،نیروی جوان و فکر جوان
را وارد تشکل نمیکنید .حتی حکومتها هم پس
از مدتی دچار چنین رخوتهایی میشوند.
فضایی که برای تعامل ساخته نشده
این کارشناس مسایل اقتصادی همچنین گفت:
فکر میکنم برگ برنده نظام سیاسی و نظام
تشکیالتی NGOها تزریق عنصر جوانی هم در
حوزۀ عمل و هم در حوزۀ نظر است و در بخش
راهحلها خواهم گفت که چه باید کرد تا این
تعامل برقرار شود.
وی سپس در پاسخ به این سوال که نظام
اقتصادی ایران در کدام طبقهبندی از نظامات
اقتصادی قرار میگیرد؟ گفت :واقعیت این است
که ما فضای سیاسی و اقتصادی خیلی مهربانی
نداریم .تاریخ اقتصاد ایران ،بنا به مقتضای
محیطی ،خشکی و بیآبی و فضای ناامن سیاسی
به نحوی است که هرکس دستش رسیده ،هرچه
توانسته ،این گاو قربانی را بلعیده .این یک واقعیت
تاریخی است و من و دوستانم  2۰-30سال است
که داریم در این حوزه کار میکنیم و تئوریهایش
هم وجود دارد .راستش ،من مملکتمان را «غارتی»
میبینم .هر کس هر چقدر دستش رسیده ،به
میزان وسعش همۀ حوزهها و حتی حوزۀ فرهنگ
را غارت کردهاست .شاید بتوان سندیکاها را هم با
همین نگاه آسیبشناسی کرد و دید که آیا می-
توان این رویۀ غارتی را در حوزه عمل شرکتها
و در مناسبات سندیکاها هم مشاهده کرد یا خیر؟
آیا شرکت «الف» حاضر است خودش نخورد ،به
شرط اینکه بقیه هم نخورند؟ یا اینکه این شرکت

فرضی آماده است تا هر چه را که هست ،بین همه
تقسیم کند؟ من این نگاه را ساختاری میبینم و
فکر میکنم که اص ً
ال این رویه وارد ژن ما شده و
از این نظر دچار آسیب هستیم .البته در این مورد
هم را ه حل وجود دارد و فکر نمیکنم که به انسداد
رسیده باشیم.
این مدرس دانشگاه در ادامه گفت :واقعیت
این است که ما از NGOها در جهت منفی هم
به شدت استقبال میکنیم .کل فضای سیاسی،
اجتماعی و فرهنگی کشور ما ،فضای ساختهشده
برای تعامل نیست ،بلکه فضای تمامیتخواهی
است ،چه از طرف بخش خصوصی و چه از طرف
بخش دولتی ،اما باید بپذیریم که نیاز به تعامل
داریم .یک حرکت بلندمدت ،اگر عقالیی باشد،
نمیتواند انتفاعی نباشد ،یعنی شما نمیتوانید در
بلندمدت از هیچ گروه سیاسی و یا هیچ گروه
اقتصادی بخواهید که با شما وارد تعامل بشود،
اما از این تعامل منتفع نشود .البته باید سازوکاری
برای جلوگیری از نخوردن یکدیگر در تعامل
وجود داشته باشد .نظام سیاسی ما -حداقل در
بعد از انقالب -اص ً
ال معتقد نیست که نباید بخش
خصوصی را بخورد ،و حتی در صورت لزوم ،بخشی
از بدنۀ خودش را هم میخورد و حذف میکند .لذا
در سیستم اعتقادی اینچنینی که با یک دستور،

دکتر محمد وطنپور :عمر سندیکای
شما از عمر بسیاری از حکومتهایی که
در اطراف ما در خاورمیانه و آسیای غربی
تشکیل شدهاند ،بیشتر است .بنابراین،
شما باید نقش مالکانهتری نسبت به
سرزمین مادریتان داشته باشید.
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اشاره و یا با یک گوشۀ چشم ممکن است بخشی
از فعاالن اقتصادی و سیاسی مملکت حذف
بشوند ،قاعدۀ بازی ،قاعدۀ عدالتمداری نیست.
بنابراین ،در حال حاضر ،وضعیت ما با سال ۶۲
اص ً
ال قابل مقایسه نیست و اتفاقاتی مانند گفتگوی
دولت و بخش خصوصی ،احیای سازمان برنامه
و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل  ،۴۴تنها
کورسوهایی میدهند که شاید بخش خصوصی
بتواند با فرزندان انقالبی خودش وارد تعامل بشود.
آقای وطنپور در بخش دیگری از سخنانش
تصریح کرد :اگر بتوانیم پروژکتور شفافیت را
به منظر سیاست و حتی به حوزۀ شرکتداری
بتابانیم ،آنوقت تعداد زیادی از شرکتها دیگر کار
نخواهند کرد .اصیلترین و مستقلترین بخش
خصوصی ،فعاالن بخش ساختمان هستند که در
 10-۱2سال گذشته چنان به خاک سیاه نشانده
شدهاند که حتی برای تصویب صورتهای مالی
بانک مخصوص این بخش ،از شورای امنیت ملی
مصوبه گرفته شدهاست!
وی در ادامه گفت :به نظر من ،در حال حاضر،
بخش دولتی اص ً
ال هیچ رحمی در مورد بخش
خصوصی ندارد و اگر هم گاهی نیمنگاهی به این
بخش میکند ،نشانه عمیقترشدن فاجعه است.
همانطور که ارتش آمریکا عراق را فتح کرده،
بخش خصوصی هم توسط یک رویداد نظامی
فتح شده .اص ً
ال تعارف نداریم .اگر میتوانیم با
این بخش نظامی که پیمانکار عمومی کل فعالیت
اقتصادی مملکت است ،کار کنیم ،بسماهلل و
اگر نمیتوانیم ،برویم با کشورهایی مثل ترکیه،
آذربایجان ،ارمنستان و غیره کار کنیم .البته این
وضعیت مانا نیست و قطع ًا به گسست خواهد
کشید ،یعنی سرانجام ما را به ورطۀ انحطاط
میکشاند ،مگر اینکه وارد حوزۀ عقالنیت بشویم.
در ادامۀ این نشست ،آقای دانایی از مهندس
مسگرپور ،دبیر هیأت اجرایی شورای هماهنگی
تشکلها ،درخواست کرد که وارد بحث شود و
ضمن بیان مختصری از تاریخچه تشکیل شورای
هماهنگی تشکلها به این سوال پاسخ بدهد
که چرا تشکلها با محوریت شورای هماهنگی
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نتوانستهاند از فرصتهای قانونی که در 10-۱5
سالۀ اخیر برایشان ایجاد شده ،استفاده کنند و
دریچههایی را برای تنفس فعاالن رشتههای فنی
و مهندسی باز کنند؟
مشکل اصلی ،مشکل داخلی است
مهندس مسگرپور در پاسخ به درخواست
مزبور گفت ۱۴ :سال پیش ،در زمان ریاست
دکتر ستاریفر بر سازمان مدیریت و برنامهریزی
ل از پیمانکاران و سازندگان فعال
کشور ۱۴ ،تشک 
در طرحهای عمرانی کشور که بعدها تعدادشان به
 ۱۸تشکل رسید ،شورای هماهنگی تشکلها را
تأسیس کردند و بعد برای برقراری ارتباط و تعامل
با سازمان مدیریت و برنامهریزی ،نهاد تعامل را
شکل دادند .این نهاد فعال بود تا آنکه سازمان
مدیریت و برنامهریزی توسط آقای احمدینژاد
منحل شد و فعالیت نهاد تعامل هم دچار رکود
گردید ،لیکن با آغاز به کار دولت یازدهم،
فعالیتهای این نهاد با جدیت از سر گرفته شد.
وی سپس گفت :مشکل اصلی ،مشکل
داخلی ماست ،یعنی خود بخش خصوصی هنوز
نتوانسته یک استراتژی واحد برای توسعه خودش
تدوین و آن را دنبال کند و هر چند وقت یکبار
با یک مدیریت استراتژیک بتواند آن را به طور
سیستماتیک عیبیابی کند ،راهکارهای جدید را
پیدا کند و اقدامات جدید را طراحی کند و انجام دهد.
دبیر هیأت اجرایی شورای هماهنگی در پاسخ
به این سوال که چرا بخش خصوصی نتوانسته
از فرصتها استفاده کند؟ گفت :باید بگویم که
ما دو بخش خصوصی داریم :بخش خصوصی
مستقل ،مانند لوسترسازی و مبلسازی و غیره
که چون صنایع استراتژیک نیستند ،دولت کاری
با آنها ندارد و دخالتی در تعیین قیمت تولیدات
آنها نمیکند و مردم هم آن کاالها را به دلخواه
خود میخرند ،اما وقتی که دولت برخی کاالها
را استراتژیک تعریف کرد ،مصیبت صاحبان آن
صنایع شروع میشود.
دیگری ،بخش خصوصی وابسته به دولت است،
مانند بخش خصوصی صنعت ساخت و ساز که

مهندس اسماعیل مسگرپور :خود
بخش خصوصی هنوز نتوانسته یک
استراتژی واحد برای توسعه خودش
تدوین و آن را دنبال کند.

در واقع ،کارمندان دولت هستند که قراردادهای
جمعی میبندند ،مانند کارگران ،با این تفاوت
که آیتمهای ما ،کارمزد نفر -ماه نیست ،بلکه
از جنس انجام کار و کارمزدی است .ما بخش
خصوصی نیستیم که خودمان یک پروژه را
پیدا کنیم و بعد آن را طراحی و تأمین منابع و
اجرا کنیم و بعد هم آن را بفروشیم ،یعنی یک
 DeveloperنیستیمDeveloper .ها بخش
خصوصی واقعی هستند ،در حالی که ما وابسته
به بودجه دولت هستیم .بنابراین ،کسانی که رزق
و روزیشان وابسته به دولت میشود ،طبع ًا ناچارند
فرمانبردار دولت باشند و پروژه را با شرایط مورد
نظر دولت اجرا کنند.
مهندس مسگرپور همچنین تصریح کرد که
بوروکراسی ایران بعد از کودتای  ۲۸مرداد سال ۳۲
و ایجاد درآمدهای نفتی ،تا به امروز اجازه نداده-
است که یک ریال از درآمدهای کشور به بخش
خصوصی واقعی برسد .اص ً
ال تئوری حاکمیت
این است که تمام درآمدهای کشور از نفت و
مالیات و غیره را به خودش اختصاص بدهد .به
طور مثال ،در قانون بودجه سال گذشته ،بودجه
جاری که همیشه نقد است ۴۰ ،درصد نسبت
به سال قبل افزایش داشت ،در حالی که بودجه
طرحهای توسعه مملکت ،روند کاهشی دارد و نقد
هم نیست .این بدان معناست که دولت هر چه را

که در مملکت هست ،متعلق به خود میداند و
هیچ سهمی برای بخش خصوصی قایل نیست.
بنابراین ،تا زمانی که NGOها به معنای واقعی
شکل نگیرند ،تجمیع و قدرت واحد نشوند و نتوانند
خواستههایشان را به طور مشخص مطرح کنند،
وضعیت بخش خصوصی بهبود پیدا نمیکند.
دبیر هیأت اجرایی شورای هماهنگی تشکلها
در ادامه سخنانش ضمن آسیبشناسی رقابت
نادرست شرکتهای بخش خصوصی در مناقصات
گفت :آیا شما میتوانید در همین تشکل خودتان
به اعضایتان بگویید که وقتی با اوراق بدهی در
مناقصه شرکت میکنند ،چون این اوراق  ۳۲درصد
کمتر از بهای آن در بازار نقد میشود ۳۲ ،درصد
به قیمت پیشنهادی خودشان در مناقصات اضافه
کنند؟ من نتوانستهام در جامعه مهندسان مشاور
این کار را انجام بدهم .به عنوان مثال ،در سال
 ،۱۳۸۴ما هزینههای باالسری مهندسان مشاور،
مانند نوشتن مقاالت ،برگزاری سمینارها ،خرید
کتاب از خارج از کشور و انجام سفرهای پژوهشی
را مجدداً تعریف کردیم و خواستار افزایش دستمزد
مهندسان مشاور شدیم و مسووالن سازمان برنامه
هم استداللهای ما را پذیرفتند و در بخشنامه
خدمات مهندسی که در سال  ۸۴منتشر شد،
دستمزد مهندسان مشاور حدود  ۳۰درصد افزایش
یافت ،اما برخی از همکاران ما برای گرفتن پروژه،
 ۴۰درصد تخفیف دادند و پس از آن ،مسووالن
مربوطه در سازمان برنامه به ما ایراد گرفتند که
همه حرفهایتان بیپایه بود!
مهندس مسگرپور در پایان این بخش از
اظهاراتش تأکید کرد که شکلگیری بخش
خصوصی مملکت ،نیازمند ترکیب و تقویت
NGOها در قالب اتاق بازرگانی و تدوین و اجرای
استراتژی توسعه بخش خصوصی کشور است.
در این بخش از میزگرد ،آقای دانایی از مهندس
منوچهریان به عنوان یکی از مدیران تشکلهای
مهندسی و مولف کتاب «نقش NGOها در
تحقق آرمانهای ملی» پرسید :شما قابلیتهای
ساختاری تشکلهای صنفی بخش خصوصی را
چگونه میبینید؟ و آنها چطور میتوانند از قابلیت-
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هایشان برای حضور در صحنه استفاده کنند برای
تأسیس نهادی به نام «نهاد تعادل» در کنار «نهاد
تعامل».
آثار سوء حاکمیت اقتصاد دولتی و ضعف
بخش خصوصی
مهندس سعید منوچهریان پیش از پاسخ به
سوال مزبور با اشاره به آثار سوء حاکمیت اقتصاد
دولتی گفت :همۀ گرفتاریهای ما به تسلط
بیش از حد دولت بر اقتصاد کشور برمیگردد
که منجر به کاهش رشد سرمایهگذاری در
بخشهای مختلف اقتصادی میشود و در نتیجۀ
آن ،فعالیتهای اقتصادی معطوف به گروهها و
افراد خاصی میگردد .همچنین محدودشدن
رشد سرمایهگذاری آسیبهای دیگری را هم
وارد میکند ،مانند افزایش دامنۀ فساد ،کاهش
بهرهوری ،ازبینرفتن فضای رقابت و کاهش
شفافیت.
نایبرییس هیأت مدیره سندیکا در ادامه
سخنانش گفت :در سالهای اخیر ،دفاع از بخش
خصوصی در میان دولتمردان مد شده ،ولی واقعیت
این است که تا کنون یک قدم در جهت حمایت
از بخش خصوصی واقعی برداشته نشدهاست.
سالها قبل ،وقتی که موضوع اجرای پروژههای
بزرگ عسلویه مطرح شد ،یکی از دغدغههای
بزرگ دولتمردان ،عدم امکان حضور شرکتهای
خارجی در پروژهها به علت وجود تحریمها و
نبود شرکتهای بزرگ داخلی توانمند بود و لذا
از شرکتهای بخش خصوصی خواستند که با
افزایش ظرفیتهایشان ،کنسرسیومهایی را ایجاد
کنند .بنابراین ،شرکتهای بخش خصوصی به
امید اجرای پروژههای بزرگ ،با صرف هزینههای
بسیار ،ظرفیتهایشان را افزایش دادند و آماده
کار شدند ،اما تمام فرصتهای کاری ،به بخش
خصوصی دولتساخته یا خصولتی اختصاص یافت
و ظرفیتهای ایجادشده در شرکتهای بخش
خصوصی بالاستفاده ماند و این شرکتها توان
مالی خود را از دست دادند و به شدت تضعیف
شدند و در همین حال ،شرکتهای شبهدولتی

تا زمانی که NGOها به معنای واقعی
شکل نگیرند ،تجمیع و قدرت واحد
نشوند و نتوانند خواستههایشان را به
طور مشخص مطرح کنند ،وضعیت
بخش خصوصی بهبود پیدا نمیکند.

رشد پیدا کردند.
وی سپس ضمن تشریح نقش سازنده
سازمانهای مردمنهاد گفتNGO :ها به عنوان
حلقۀ واسط بین مردم و دولت ،نقششان پیگیری
خواستههای مردم از دولت و تالش برای کاهش
تصدیگری دولت است ،چون تشکلها از دل
مردم برخاستهاند و مورد حمایت آنها هستند.
اما در عین حال ،به علت وجود قوانین سخت
در مورد NGOها و عدم حمایت دولت از آنها،
نتوانستهاند در مقیاس بینالمللی رشد کنند و
همۀ وظایف خود را انجام دهند ،مانند شورای
هماهنگی تشکلها که  ۱۴سال قبل ،با عشق
و عالقه و امید فعاالن صنعت احداث بوجود آمد،
ولی با انحالل سازمان مدیریت و برنامهریزی،
فعالیت این شورا دچار رکود شد و اخیراً توانسته
است گفتگو با سازمان مدیریت و برنامهریزی را
که بیشتر شبیه شیر بییال و دم و اشکم شده،
از سر بگیرد .به عبارت دیگر ،خاکریزهایی را که
در گذشته درست کردهبودیم ،یکی یکی از دست
دادیم و به عقب برگشتیم.
مهندس منوچهریان همچنین تصریح کرد
که حلنشدن مشکالت بنگاههای اقتصادی
بخش خصوصی برای کشور هم عواقب وخیمی
دارد ،مانند معضل بیکاری که تبعات اقتصادی و
اجتماعی به دنبال دارد ،کما اینکه در حال حاضر،
عمدۀ شرکتهای پیمانکاری از پرداخت حداقل
حقوق پرسنل خود عاجزند .وی در ادامه افزود :در
حال حاضر ،پرداخت مطالبات پیمانکاران بخش
خصوصی که پروژههایی را به سختی و با شرایط
بسیار رقابتی و قیمتهای پایین اجرا کردهاند ،در
هالهای از ابهام است .در سالهای گذشته ،دولت
تصمیم گرفت که به علت بحران مالی ،مطالبات
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معوق بخش خصوصی را از طریق انتشار اوراق
خزانه بپردازد و بخش خصوصی هم به ناچار
قبول کرد ،اما متأسفانه دولت این رویه را در
پرداخت به پیمانکاران پروژههای جاری هم
در پیش گرفته و این در حالی است که اوراق
مشارکت ۳۴ ،درصد کمتر از بهای واقعی آنها
نقد میشوند و پیمانکاران باید این رقم را در
پرداختها و خریدهای پروژه از جیب خود
بپردازند .این معضل بزرگی برای پیمانکاران
بخش خصوصی است و دولت باید اقدامی
برای رفع این مشکل بکند و انتظار داریم که
دولت دوازدهم که از پشتوانه رأی باالی مردم
برخوردار است ،در مورد بخش خصوصی از حد
شعار و تعارف فراتر برود و فکری برای حل
مشکالت بخش خصوصی بکند .در این زمینه،
تجربۀ موفق کشورهای مالزی ،سنگاپور ،تایوان
و ترکیه نشان داده که کاهش تصدیات دولت
و سپردن اقتصاد به بخش خصوصی ،چگونه
میتواند به رشد و توسعه کشورها کمک کند.
الگوی کاپیتالیسم انحصاری!
در این بخش از میزگرد دکتر دیهیم ،ضمن
توضیحی در مورد ماهیت اقتصاد ایران گفت:
ویلیام بامول میگوید که در حال حاضر ،به جز
کوبا ،کشور کمونیستی دیگری در جهان وجود
ندارد .حکومت چین هم فقط بهظاهر کمونیستی
است و در واقع ،تمام فعالیتهای اقتصادی این
کشور بر اساس اصول کاپیتالیستی است ،ولی در
انحصار گروههای بهخصوصی از مردم است .من
فکر میکنم که مدل اقتصادی کشور ما هم به
همین صورت است.
در ادامه این میزگرد ،سردبیر مجله توسعه از
دکتر دیهیم سوال کرد که آیا اساس ًا میتوان
بخش خصوصی با صفات ذاتی کالسیک را
در ایران شناسایی کرد ،یا اینکه فعاالن بخش
خصوصی ایران ،به نوعی کارکنان کارفرمای
بزرگ ،یعنی دولت هستند و وجود بخش
خصوصی فقط یک توهم است؟ همچنین پرسید:
برخی از کشورها چطور توانستهاند منافع بخش
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مهندس سعید منوچهریان :در
سالهای اخیر ،دفاع از بخش
خصوصی در میان دولتمردان مد شده،
ولی واقعیت این است که تاکنون
یک قدم در جهت حمایت از بخش
خصوصی واقعی برداشته نشدهاست.

خصوصی را در راستای منافع کل سیستم قرار
بدهند و مجموعهای پویا و رو به پیشرفت و
آبرومند را ایجاد کنند؟
دکتر دیهیم در پاسخ به این سوالها گفت :من
معتقدم که هنوز در ایران بخش خصوصی بیش
از بخشهای دولتی استخدام دارد و با وجود آنکه
تمام اعتبارات در اختیار دولت است ،ولی بخش
خصوصی بازار و کشاورزی را به خوبی اداره
میکند .بنابراین ،بخش خصوصی در کشور وجود
دارد ،ولی قوی نیست .وی افزود :در کشورهای
پیشرفته برای رفع اینگونه مشکالت اندیشکده
وجود دارد .در ایران هم باید گروههای مختلف
بخش خصوصی برای حل مشکالتشان در اتاق
بازرگانی اندیشکده بخش خصوصی را ایجاد کنند
و حتی در مورد مسایل کشور به دولت راهکار
پیشنهاد کنند .البته انجمن اقتصاددانان هم
میتواند در این زمینه به بخش خصوصی کمک
کند ،به شرط آنکه بخش خصوصی بخواهد.
دکتر دیهیم در بخش دیگری از سخنانش
گفت :در سال  ۹۵انجمن اقتصاددانان بیانیهای در
مورد بودجه خطاب به دولت منتشر کرد و دولت
به آن پاسخ داد و به برخی از توصیههای آن بیانیه

هم عمل نمود .این امر نشان میدهد که قدرتی
در متون نوشتاری نهفته است.
پس از اظهارات اخیر دکتر دیهیم ،آقای دانایی
خطاب به مهندس فریدنی گفت :به عنوان یک
پیشکسوت در صنعت احداث ،آیا در طرف دولت
ظرفیتی برای برداشتن گام به جلو و انتخاب
یک راهحل عاقالنه میبینید؟ آیا فعاالن بخش
خصوصی میتوانند بدون حذف یکدیگر به مراتب
و خواستههای مورد نظرشان برسند؟ وی همچنین
خواستار ابراز نظر مهندس فریدنی در بارۀ پیشنهاد
دکتر دیهیم مبنی بر تعامل تشکلهای مهندسی
با سایر تشکلهای بخش خصوصی و ایجاد
اندیشکده شد.
محدودسازی فضای کسب و کار
مهندس فریدنی در پاسخ به سواالت فوقالذکر
گفت :واقعیت این است که بخشی از مشکالت
شرکتهای بخش خصوصی ،ناشی از عملکرد
خود ماست ،یعنی بعضی از شرکتها در مناقصات
قیمت پایین میدهند و ما در تشکلها ضمن
راهنمایی این شرکتها ،توصیههایی به آنها
میکنیم ،ولی وقتی که پروژهها غربال میشود
و تعداد محدودی از پروژههای کماهمیت به
بخش خصوصی داده میشود ،شرکتها مجبورند
برای سرپاماندن و ادامه فعالیت خود ،خطر ارایه
پیشنهاد قیمت پایین را بپذیرند .لذا به نظر من،
این شرکتها مقصر نیستند ،بلکه کسانی که
فضای کار بخش خصوصی را محدود میکنند،
گناهکارند.
وی سپس گفت :به نظر من ،گرایش مسووالن
کشور به اقتصاد اقتدارگرایانه باعث میشود که
منافع فردی و گروهی خود را به منافع ملی ترجیح
بدهند ،در حالی که تجربۀ کشورهایی که از این
مدل اقتصادی پیروی کردهاند ،نشان دادهاست
که تا زمانی که به طرف اقتصاد آزاد و رقابتی
و دموکراتیک نرفتند ،نتوانستند به رشد و ترقی
برسند.
مهندس فریدنی همچنین خاطرنشان ساخت
که در طرف دولت ظرفیت برای برداشتن گام به

جلو و انتخاب راهحل عاقالنه ،اگر چه اندک ،ولی
وجود دارد و بخش خصوصی باید تا حد امکان از
این ظرفیت استفاده کند.
وی سپس با تأکید بر لزوم همبستگی بیشتر
تشکلهای بخش خصوصی کشور برای طرح
مطالبات و انجام اقدامات الزم برای پیشبرد اهداف
مشترک ،تأسیس اندیشکده بخش خصوصی را
اقدامی مفید ارزیابی کرد ،اقدامی که هم میتواند
منجر به یافتن راهکارهای بهبود موقعیت بخش
خصوصی بشود و هم اینکه با ارایه نظریات علمی
و پژوهشی بخش خصوصی به دولت ،زمینه تعامل
بیشتر این دو بخش را فراهم نماید.
انتظارات واقعگرایانه یا...
در ادامه مباحث میزگرد ،سردبیر مجله توسعه از
آقای وطنپور سوال کرد که آیا انتظارات بخش
خصوصی از دولت را واقعگرایانه تلقی میکند ،یا
خیر؟ وی افزود :مث ً
ال چند سالی است که ستادی
برای اجرای محورهای اقتصاد مقاومتی تشکیل
شده و آقای جهانگیری ،معاون اول رییس جمهور
هم طی بخشنامهای خطاب به تمام نهادهای
حاکمیتی ،مطالب و رهنمودهایی را در جهت
رفع مشکالت بخش خصوصی مطرح کردهاند.
برخی تعابیر بهکار رفته در این بخشنامه مانند
«بهبود فضای کسب و کار» « ،ایجاد امنیت
سرمایهگذاری» و «ایجاد اشتغال» حداقل از سال
 ،۶۸-۶۷یعنی از زمان ریاستجمهوری آقای
رفسنجانی که سیاستهای تعدیل ساختاری آغاز
شدند ،به کرات گفته شدهاند ،ولی اقدام موثری در
این زمینهها صورت نگرفتهاست .بنابراین ،با توجه
به این واقعیتها ،شما فکر میکنید که انتظار
بخش خصوصی برای تحقق این تعابیر فقط یک
آرزوست ،یا زمینههای اجرایی آنها هم در طرف
دولت وجود دارد؟
دکتر وطنپور در پاسخ به درخواست مزبور
گفت :در کف شیر نر خونخوارهای -غیر تسلیم
و رضا ،کو چارهای؟ یعنی ما در این سرزمین کار
میکنیم و چارهای نداریم .وی افزود :معتقدم هر
دستی را که نتوان شکست ،باید بوسید.
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وی در ادامه سخنانش با تصریح بر اینکه
حکومت ایران ،یک حکومت ایدیولوژیک است،
گفت :انحالل مرکز عقالنیت کشور ،یعنی سازمان
مدیریت و برنامهریزی ،نشان از بیاعتقادی به واژۀ
عقالنیت دارد .به عالوه ،در کشور ما اندیشکده
وجود دارد ،اما به بازی گرفته نمیشود .در قوانین
بودجه ،منظور از «دولت» ،سازمان مدیریت و
برنامهریزی یا سازمان برنامه و بودجه است ،اما
وقتی که عقل معیشتی عادی سازمان برنامه را
به خطر میاندازید ،چه باید کرد؟ آن سازمان یک
پژوهشکده در کنار خود دارد به نام «موسسه
عالی پژوهش و برنامهریزی» که در آنجا ،برنامه
سوم توسعه توسط مرحوم دکتر حسین عظیمی
تدوین شد .بنابراین ،حدودی از عقالنیت هم در
دولت و هم در بخش خصوصی وجود دارد .بدنۀ
کارشناسی دولت ،قوی و شریف است و بسیاری از
آنها ،به هیچوجه خودشان را نمیفروشند.
بخش خصوصی باید مسوولیت بپذیرد
دکتر وطنپور در بخش دیگری از سخنانش
گفت :بخش خصوصی باید مسوولیت بپذیرد،
یعنی مث ً
ال وقتی که اقتصاددانان با انتشار نامهای
به رییس جمهور خواستار دقت بیشتر در انتخاب
اعضای کابینه میشوند ،بهتر است که چند نفر را
هم به عنوان وزیر پیشنهاد کنند و عالوه بر این،
خواستار آن بشوند که وزرا در مقابل مسوولیتشان
پاسخگو باشند.
وی در ادامه افزود :بخش خصوصی حتم ًا

باید پالن بدهد و دست از سر دولت برندارد و
کارش را مسووالنه انجام دهد ،یعنی مث ً
ال یک
پل را مسووالنه و نه کاسبکارانه بسازد و موقع
عبور ماشینها از پل ،خودش هم با اطمینان
خاطر زیر آن بایستد .وی همچنین با تأکید بر
لزوم حفظ اتحاد و پرهیز از انشقاق در نهادهای
مدنی و مقاومت در مقابل وسوسه زدوبند گفت :در
سالهای گذشته ،چهار تن از استادان بزرگ کشور
را میخرند تا خط فقر را به طور سفارشی تعیین
کنند! این اتفاق در مورد پیمانکاران ،اقتصاددانان
و سایر بخشهای تخصصی هم میتواندبیفتد.

دوای این درد فقط ایجاد اندیشکده نیست ،بلکه
باید سنت برمالکردن ،رسواکردن و شرمندهکردن
بوجود آید تا خطاکاران نتوانند به پشتوانه حمایت
یک گروه سیاسی ،به مناصب باالتر برسند و از
مجازات و پاسخگویی فرار کنند.
شفافیت ،عمدهترین عالج مشکالت
کشور و بخش خصوصی
دکتر وطنپور در بخش دیگری از سخنانش
شفافیت امور را عمدهترین عالج مشکالت کشور
و بخش خصوصی ذکر کرد و متذکر شد که این
امر همانطور که مانع فرار مسووالن متخلف از
مجازات میشود ،در بخش خصوصی هم باعث
مرگ بخشی از فعاالن اقتصادی که با ارایه دفاتر

متفاوت ،عملکرد مالی خود را پنهان میکنند و
اقتصاددانان خاطی میشود .وی در ادامه افزود:
برای اصالح امور ،چارهای جز ایجاد شفافیت
نیست ،اما نهتنها دولت ،بلکه بسیاری از صنوف
و صاحبان کسب و کارها برای فرار از پرداخت
مالیات واقعی و حفظ منافع کوتاهمدتشان ،در
مقابل ایجاد شفافیت مقاومت میکنند ،در حالی
که اگر مالیات واقعی خود را بپردازند ،میتوانند
برخورداری از خدمات واقعی را نیز طلب کنند.
در این بخش از میزگرد ،سردبیر مجله توسعه
با اشاره به بیانیۀ شورای هماهنگی تشکلهای
مهندسی ،صنفی ،حرفهای کشور که در اوان
برگزاری دورۀ دوازدهم انتخابات ریاست
جمهوری منتشر شد و بند  ۲بیانیۀ مزبور که
خواستار قانونمندکردن مشارکت نهادهای مدنی
در تصمیمسازیها و تصمیمگیریهای مرتبط با
برنامههای توسعه ،بهویژه در حوزههای اقتصادی،
همراه با واگذاری امور سندیکاها و تشکلهای
حرفهای به خودشان شده بود ،از مهندس
مسگرپور سوال کرد که تا کنون دولت در این
مورد چه اقدامی انجام داده و شورای هماهنگی
چه برنامهای برای پیگیری این خواسته دارد؟
روشنفکری به معنای چپروی
مهندس مسگرپور در پاسخ به این سوال گفت:

ویژه
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یکی از مشکالت عمدۀ ما ،حاکمیت ایدیولوژیک
همسایه شمالی بر روشنفکران کشور ماست ،یعنی
ما روشنفکر لیبرال نداریم ،بلکه در فرهنگ ما،
روشنفکری به معنای چپروی است و همین
موضوع باعث شدهاست که هیچیک از دولتهای
پس از انقالب ،اقدامی برای توزیع قدرت در میان
مردم نکنند .به عنوان مثال ،تشکلهای مهندسی
به راحتی میتوانند امور مربوط به رتبهبندی
شرکتهای عضو را انجام دهند ،ولی دولت حاضر
به واگذاری این امر به آنها نیست ،این درحالی
است که موسسهای با عظمت  ،ISOخصوصی
است ،ولی موسسه استاندارد در کشور ما دولتی
است و درگیر فساد .بنابراین ،در بیانیه دوازدهمین
دوره انتخابات ریاست جمهوی خواستار آن شدیم
که امور مربوط به سندیکاها به خود آنها واگذار
شود و این امر غیرقابل بازگشت باشد.
دبیر هیأت اجرایی شورای هماهنگی تشکلها
در مورد خواست مشارکت نهادهای مدنی در
تصمیمسازیها و تصمیمگیریهای مرتبط با
برنامههای توسعه نیز گفت :در دور اول ریاست
جمهوری آقای خاتمی ،بحث خروج از اقتصاد
دولتی مطرح شد و جامعه مهندسان مشاور طرحی
را در این زمینه تهیه و به دولت ارایه کرد ،ولی
متأسفانه دولت اصالحات به آن بها نداد ،تا آنکه
با آغاز به کار دولت یازدهم ،از دولت خواستیم
که وزرا ،اتاق فکری متشکل از نمایندگان بخش
خصوصی در کنار خود داشته باشند .ابتدا از این
پیشنهاد استقبال شد ،ولی حتی یک وزیر هم
آن را اجرا نکرد و اتاقهای فکر وزارتخانهها را با
نمایندگان دولت تشکیل دادند! وی در ادامه افزود:
در دور دوم دولت آقای روحانی ،باز هم درخواست
کردیم که اکثر اعضای اتاق فکر وزرا از بخش
خصوصی باشند .آقای جهانگیری این درخواست
را پذیرفت ه است و شورای هماهنگی همچنان
اجرای آن را پیگیری میکند.
تأکید بر کوچکسازی دولت و تقویت
حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور
در این بخش از مباحث میزگرد ،سردبیر مجله
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* در حال حاضر ،پرداخت مطالبات
پیمانکاران بخش خصوصی که
پروژههایی را به سختی و با شرایط
بسیار رقابتی و قیمتهای پایین اجرا
کردهاند ،در هالهای از ابهام است.

توسعه نظر مهندس منوچهریان در مورد نقش
تشکلهای مدنی در آموزش به اعضا برای ایجاد
همگرایی را جویا شد و ایشان در پاسخ به سوال
مزبور گفت :طبیعت ًا نامطلوبشدن شرایط اقتصادی
و کاهش تعداد پروژهها ،باعث افزایش رقابت می-
شود و بر اساس قوانین موجود ،پایینترین قیمت،
فارغ از کیفیت ،میتواند تعیینکننده برنده مناقصه
باشد و لذا ارایه پایینترین قیمت به شرط بقای
شرکتها بدل میشود .بنابراین ،شرایط نامطلوب
اقتصادی ،شرکتهای بخش خصوصی را وادار به
رقابتهای نادرست میکند که البته کار صحیحی
نیست و مستلزم آموزش است.
وی افزود :به نظر میرسد که دولت هم باید
یک تصمیم بزرگ و شجاعانه برای اقتصاد و
پیشرفت و توسعه کشور بگیرد و بخش خصوصی
واقعی را تقویت کند و مردم هم در انتخابات اخیر
ریاست جمهوری با دادن  ۲۴میلیون رأی به دکتر
روحانی امید داشتند و دارند که دولت مشکالتشان
را حل کند و بتوانند حضور و سهم بیشتری در
اقتصاد کشور داشتهباشند.
مهندس منوچهریان در فراز دیگری از سخنانش
اظهار داشت که تجربه کشورهای توسعهیافته
نشان میدهد که راه پیشرفت کشور ،کوچک-
سازی دولت است و با پذیرش این اصل توسط
مسووالن کشور بود که قانون اجرای سیاستهای
کلی اصل  ۴۴قانون اساسی تدوین و تصویب و
ابالغ شد .البته دیدیم که این قانون به درستی
عملیاتی نشد و واگذاری تصدیات دولت به بخش
خصوصی از مسیر صحیح خارج شد و در اختیار
شرکتهای شبهدولتی قرار گرفت.
نایبرییس هیأت مدیره سندیکا همچنین با
تأکید بر اینکه دولت باید یک استراتژی چهارسالۀ
مدون و هدفمند و مبتنی بر مصادیق علمی

و عملی اتخاذ بکند که در آن جایگاه بخش
خصوصی به درستی تعریف شدهباشد ،گفت :ما
به بخش خصوصی فقط از منظر منافع صنفی و
شخصی خود نگاه نمیکنیم ،بلکه معتقدیم که
حضور بخش خصوصی ،برای پیشرفت اقتصاد
کشور و تأمین منافع ملی موثر است و به همین
علت هم بر روی آن تأکید میکنیم .وی سپس
افزود :یکی از شاخصهای توسعهیافتگی جوامع،
توسعه کمی و کیفی نهادهای مدنی است و هر
قدر این نهادها بیشتر مورد حمایت مالی و معنوی
قرار بگیرند ،نقش موثرتری را در ایجاد ارتباط
میان دولت و ملت ایفا میکنند و باعث کارآترشدن
دولت می-گردند .خوشبختانه در سالهای اخیر،
نگرش دولت نسبت به سازمانهای مردمنهاد،
مثبتتر از قبل شده و تعداد زیادی از این نهادها
به ثبت رسیدهاند ،هر چند که هنوز نسبت به
کشورهای پیشرفته ،تعداد اینگونه نهادها اندک
است و ضوابط ایجاد آنها هم کارآمد نیست.
دکتر دیهیم نیز ضمن اظهار نظر کوتاهی در
بخش را ه حلها تأکید کرد که بخش خصوصی
بایستی خواستههایش را مکتوب کند و حتی از
بعضی از بخشهای مرتبط در اتاق بازرگانی و
نهادهایی مانند انجمن اقتصاددانان بخواهد که با
امضای خود از درخواست حضور حداکثری بخش
خصوصی در اتاق فکر وزرا حمایت کنند.
بخش خصوصی غبار از روی خود بشوید
دکتر وطنپور نیز در آخرین اظهار نظرش در
این میزگرد گفت :به عنوان فردی دارای تجربۀ
کار در هر دو بخش خصوصی و دولتی ،معتقدم که
نباید از موضع طلبکارانه به دولت نگاه کنیم ،بلکه
باید از موضع آموزشی و همراهی به آن بنگریم.
به نظر من ،بخش خصوصی برای ادامۀ حیات
خود نیازمند همراهشدن با بخش عقالیی دولت
و برجستهکردن و صیانت از آن و تعامل سازنده
با آن است .وی در ادامه افزود :در کشورهای
مانند ایران ،بخش خصوصی با گسترش فساد
و روابط رانتی ،جان میگیرد و این وضعیت باید
تغییر کند .به عبارت دیگر ،فقط دولت عامل

فساد نیست ،بلکه بخش خصوصی هم با دادن
رشوه و درخواست رانت در گسترش فساد سهم
دارد .بنابراین ،بخش خصوصی باید ابتدا غبار را
از روی عملکرد خود بشوید و خواستههایش را
در تعامل با بخش عقالیی دولت پیگیری کند.
وی سپس با تأکید بر لزوم تغییر نگرش دولت به
بخش خصوصی گفت :باید یکبار برای همیشه
نگاه دولت تغییر کند و به بخش خصوصی اعتماد
نماید و نجات اقتصاد کشور را به اتاق بازرگانی
بسپارد و الزمۀ این کار هم آن است که بخش
خصوصی سالمت نفس و عقالنیت خود را به
بخش عقالیی دولت تحمیل کند و موفقیت در
این امر با گذر زمان ،ممارست ،پیگیری و آموزش
امکانپذیر است.

مهندس مسگرپور نیز گفت :در ایران ،بخش
خصوصی متهم به سودجویی میشود ،در حالی که
در همه جای دنیا ،انگیزۀ اصلی فعاالن اقتصادی،
کسب سود است ،منتها بر اساس رابطۀ برد -برد،
نه برد -باخت .لذا به اتاق بازرگانی پیشنهاد
کردهایم که در همکاری با دانشکدههای
اقتصاد ،مدیریت و علوم انسانی ،پژوهشهایی
را در بارۀ نحوۀ نگرش جامعه و دولت به بخش
خصوصی انجام دهد و مث ً
ال بررسی بشود که
چرا مردم نسبت به برخی از سرمایهداران مانند
«خیامی» و «حاجی برخوردار» نظر مثبت دارند،
ولی در مورد مث ً
ال «ثابت پاسال» و برخی دیگر،
نظر منفی دارند؟ این موضوع میتواند موضوع
پایاننامۀ دانشجویان فوقلیسانس و دکترا هم
بشود.
مهندس فریدنی ،در آخرین اظهارات خود
نظرش را در باره نقش بخش دولتی در گسترش
فساد ابراز نمود و ضمن نتیجهگیری از مباحث
مطرحشده در میزگرد ،ایجاد شفافیت را عامل
مهمی در مبارزه با فساد و افزایش سرمایه
اجتماعی و ترجیح منافع جمعی به منافع فردی
ذکر کرد و سپس ارتباط با بخش عقالنی حاکمیت،
فعالشدن NGOها و ایجاد اندیشکدههای بخش
خصوصی را برای حل بسیاری از مشکالت کشور
و بخش خصوصی راهگشا دانست.
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مشاوران ،پیمانکاران و سازندگان داخلی در مواجهه با

چالشهایمشارکتوتجمیعامکانات
بخش سوم و پایانی

مهندس محمدرضا طبیبزاده

در  50سال گذشته ،فعاالن اقتصادی حوزه کسب و کار بخش خصوصی ایران ،معمو ًال با مشکل تجمیع امکانات برای دستیابی به سطوح باالتری از تواناییهای

مدیریتی ،مالی و اجرایی مواجه بودهاند .این چالش در حوزه فعالیتهای پیمانکاری و صنعت احداث نیز وجود داشته و به طور خاص فعاالن صنعت احداث بخش خصوصی
از لحاظ داشتن فرهنگ کار جمعی مورد سوءظن کارفرمایان دولتی بودهاند و در نتیجه ،مورد بیمهریهای عدیده قرار گرفتهاند .هدف این مقاله ،پرداختن به چالشهای
مزبور و تأکید بر این واقعیت است که تقویت امکان حضور در بازارهای داخلی و خارجی ،در گرو درک اهمیت همگرایی است و تنها با استفاده ازین راهکار هوشمندانه و

مدرن است که میتوان آینده مؤسسات پیمانکاری و مهندسی مشاور بخش خصوصی را تضمین کرد.

یادآوری مینماید که در بخش اول این مقاله ،به موضوع ضرورت تجمیع امکانات پیمانکاران بخش خصوصی فعال در پروژههای عمرانی پرداختیم و به طور

خاص متذکر شدیم که ورود شرکتهای خارجی همچون توتال و آنی به قلمرو اجرای پروژههای عمرانی کشور ،بار دیگر این واقعیت را به اثبات رساندهاست که بحث
تجمیع امکانات پیمانکاران و شرکتهای داخلی برای امکان حضور در پروژههای عمرانی کشور ،بحثی جدی است و باید به طور دقیق مورد توجه قرار گیرد .در بخش

دوم هم روشهای متداول و مناسب برای تجمیع امکانات را شرح دادیم و اینک توجه شما را به ادامه بحث در مورد موضوعات باقیمانده و همچنین جمعبندی مباحث
قبلی جلب میکنیم.

توسعه تأسیسات و تجهیزات
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دیدگاههای بینالمللی در مورد نظام
کنسرسیومی و نظام مشارکت مدنی
در دیدگاهها و نظامات بینالمللی رایج ،بین روش
کنسرسیوم و روش مشارکت مدنی تفاوتهایی
دیده میشود و عموم ًا بین کارشناسان خبره نیز
از منظر مسوولیتهای حقوقی /اقتصادی /اجرایی
در دو روش فوق اختالف نظر و دیدگاه مالحظه
میشود.
 -1کنسرسیوم ( )Consortiumعبارت است از
اجماع دو یا چند شخصیت حقیقی و یا شخصیت
حقوقی(شرکتها) ،سازمان-های دولتی (ترکیبی
از هر یک از آنها ) با هدف حضور در فعالیتهای
معمولی و متداول با تجمیع منافع خود برای
دستیابی به یک هدف مشترک .در اجماع به
صورت کنسرسیوم ،اعضا با شخصیتهای متفاوت
و جداگانه وارد میشوند و کنترل و نظارت حقوقی
کنسرسیوم بر روی هر یک از اعضا محدود به حوزه
فعالیت آنها در مجموعه ،خصوص ًا در زمینه سود
پروژه خواهد بود.
 -2مشارکت مدنی ()Joint Venture= JV
یک شخصیت حقوقی است که بین دو شریک یا
بیشتر برای انجام یک فعالیت اقتصادی به صورت
متفق تشکیل میشود .در این روش طرفین
موافقت دارند که یک شخصیت حقوقی جدید را با
مشارکت متساوی یا غیرمتساوی تشکیل دهند و
در این ارتباط درآمدها و هزینهها و کنترل تجارت
( )Businessفیمابین طرفین تقسیم خواهد شد.
ممکن است این نحوه شکلگیری برای پروژه
خاص صورت گیرد که تعهد اضافی دیگری برای
طرفین ایجاد ننماید .در این روش ترتیبات رفتاری
بین طرفین با سهولت کمتری ()Less Rigidity
انجام میشود.
* در روش  JVدو یا چند مشارکتکننده
امکانات خود را برای انجام یک کار مشخص
تجمیع مینمایند .این تجمیع ممکن است برای
اجرای یک پروژه جدید یا برای انجام یک تجارت
صورت بگیرد.
* در روش  JVهر یک از اعضای شرکت
مسوول سود و زیان ( )Profit & Lossو

تقویت امکان حضور در بازارهای
داخلی و خارجی ،در گرو درک اهمیت
همگرایی است و تنها با استفاده ازین
راهکار هوشمندانه و مدرن است که
میتوان آینده مؤسسات پیمانکاری و
مهندسی مشاور بخش خصوصی را
تضمین کرد.

هزینههای مربوط به فعالیتهای مورد نظر
میباشد ،ولی هر عضو ،شخصیت حقوقی خود را
داراست و میتواند با شخصیت حقوقی خود در
کارهای تجاری دیگر حضور یابد.
* تفاوت عمده مشارکت مدنی ( )JVبا
مشارکت کنسرسیوم در این است که در مشارکت

مدنی یک شخصیت حقوقی (متشکل از دو یا چند
شخصیت حقوقی) با شرح دقیق و روشن ساختار
مشارکتی و با سرمایههای مشخصشده خود وارد
کار میشوند ،درصورتی که در روش کنسرسیومی
چنین هدف مشخصی دنبال نمیشود.
* در روش  JVقرارداد با مشارکت  JVمنعقد
میشود .محتوای این قرارداد هم ارتباطی به این
ندارد که چه شریکی چه بخشی از کار را انجام
میدهد .در واقع ،نفس امر به نحوی است که
اگر یکی از اعضای  JVدر انجام تعهدات پروژه
خطایی نماید ،همه اعضا به صورت یک شخصیت
واحد در مقابل پروژه مسوول هستند و عنداللزوم
در دادگاه حاضر خواهند شد.
* در روش کنسرسیومی مطلق ًا یک شخصیت
حقوقی با یک سرمایه مشخصشده وجود ندارد،
بر خالف آنچه در  JVدیده میشود .در این روش
یکی از شرکا نقش سرگروه ( )Leaderرا ایفا
مینماید .لیدر فقط ارتباط و نقطه تماس برای
اجرای پروژه با سایرین است.
* در روش کنسرسیومی اعضا به صورت
منفرداً و مشترک ًا (Jointly & Severally
 )Responsibilityدر مقابل اجرای پروژه مسوول
میباشند ،بدین معنا که اگر یکی از اعضای
کنسرسیوم در اجرای تعهدات مشخصشده خود
خطا نماید ،کارفرما میتواند برای جبران خسارت

خود به آن عضو خطاکار یا به همه اعضای
کنسرسیوم مراجعه نماید .همچنین میتواند همه
اعضا را به دادگاه احضار نماید و در این ارتباط
همه شرکتها پاسخگوی ادعای خسارت کارفرما
خواهند بود ،در حالی که در روش  JVکارفرما
نمیتواند برای جبران خسارت خود به یکی از
شرکا مراجعه نماید ،بلکه به کل شخصیت حقوقی
مراجعه مینماید.
* استفاده از روش کنسرسیومی در
معامالت با ماهیت ک ً
ال خرید کاال و تجهیزات
( )Procurementبه هیچوجه توصیه نمیشود و
بهتر است که برای اینگونه معامالت از روش JV
استفاده شود.
* در پروژههایی که یک یا دو شخصیت

حقوقی با توجه به ماهیت پروژه دارای تخصصها
و تکنولوژی الزم نیستند ،عموم ًا از روش
کنسرسیومی و با ورود اعضا با تخصصها و
تکنولوژیهای مختلف استفاده میشود ،ولی
مسلم ًا اعضا به هیچ وجه دارای شخصیت حقوقی
جداگانه نیستند و این روش را نبایستی با تشکیل
یک شرکت واحد ( )Mergingاشتباه گرفت.
* در روش کنسرسیوم که شخصیتهای
حقوقی حضور دارند ،کنترل و نظارت کنسرسیوم
بر روی هر یک از اعضای حقوقی عموم ًا در
محدوده فعالیت و شرح کار آنها در سازمان
کنسرسیوم است.

جمع بندی و نتیجه گیری
تجربیات نشان دادهاند که ما به دالیل عدیدهای،
از جمله دالیل فرهنگی /اجتماعی به راحتی قادر
به انجام کارهای دستجمعی نمیباشیم و این
امر به واقع ،یکی از نقصهای مهم موجود در
فرایند اجرای پروژههای کالن کشور و مورد انتقاد
کارفرمایان دولتی میباشد و رفع این نقیصه نیز
بدون تردید بر عهده تشکلهای پیمانکاری است
که بایستی فرهنگ کار جمعی را به اعضای خود
تعلیم دهند .نکات عمده قابل ذکر در این رابطه به
طور خالصه به شرح زیر میباشند:
* در قوانین جاریه ایران تعاریف مشخص در
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درصد مشارکت هر یک از اعضا میباشد ،لذا قانون ًا
همه اعضا بایستی در مقابل کارفرما و یا احتما ًال

مورد تجمیع پیمانکاران به صورتهای کنسرسیوم

یا  JVدر فضای پیمانکاری و صنعت احداث دیده
نمیشود و تنها تعاریف نه چندان روشن ،آنهم در
حد یک یا چند خط فیالمثل در کتاب «فرهنگ
واژگان نظام فنی و اجرایی کشور» (نشریه 297
سازمان مدیریت ) دیده میشود.
* الگوهای بهکاررفته در ایران کام ً
ال با
دیدگاههای بینالمللی تطابق دارند ،مضاف ًا اینکه
با توجه به تجربیات بهدستآمده در پروژههای
کالن صنعت نفت ،خصوص ًا پروژههای گازی،
روش ترکیبی از دو روش کنسرسیومی و JVدر
پارهای از پروژههای کالن صنعت گاز مالک قرار
گرفتهاست.
* قدر مسلم این است که ساختار و چارچوب
حقوقی /مالی /اجرایی هر یک از روشهای مزبور
بایستی با قوانین باالدستی کشورهای مورد عمل
مطابقت داشته باشد و ساختار ارتباطی اعضا در
قالبهای مشارکت کنسرسیومی یا  JVقطع ًا تابع
قوانین باالدستی آن کشورها خواهد بود.
* توصیه اینجانب با توجه به تجربیات گذشته
در پروژههای کالن ،خصوص ًا پروژههای صنعت
گازی (عسلویه) این است که شرکتهای
پیمانکاری ابتدا برای تجمیع امکانات خود از روش
کنسرسیوم استفاده نمایند و پس از شناخت اعضا
از یکدیگر ،از نقطه نظر توانمندی سیستمهای
رفتاری به روش مشارکت مدنی وارد شوند ،زیرا

در روش  JVایجاد یک ساختار حقوقی و عملیاتی
(مشارکت مدنی احتما ًال با یک شخصیت حقوقی

ثبتشده یا نشده) و درهمتنیده وجود دارد و در
این روش ناگزیر اختالف نظرها در دیدگاهها و
روشهای اجرایی بیشتر حادث میشود.
* ساختار کنسرسیومی دارای یک شخصیت
حقوقی منتج از شخصیتهای حقوقی اعضا
نیست ،ولی در JVشخصیتهای حقوقی مختلف
میتوانند یک شخصیت حقوقی واحد «شرکت
پروژه» را تشکیل دهند ،ولی بایستی توجه نمود
که هر دو شخصیت حقوقی فوق قطع ًا با وضعیت
 Mergingو حذف کامل شخصیت حقوقی هر
یک از اعضا کام ً
ال متفاوت است.
* قبول هر یک از ساختارهای فوقالذکر در
اجرای پروژهها میتواند به ساختار هر یک از
اعضای مشارکت ،میزان شناخت آنها از یکدیگر
و توانمندیهای آنها از نظر تخصص و تکنولوژی
الزم برای ایجاد یک پروژه خاص مربوط باشد.
* ساختار  JVمیتواند منحصر به انجام یک
پروژه نباشد و  JVبا اتمام یک پروژه همچنان
به کار خود ادامه دهد ،در صورتی که در روش
کنسرسیومی امکان دارد که برای انجام تعهد یک
پروژه خاص مالک باشد.
* در روش کنسرسیومی تعهدات اعضای
کنسرسیوم به صورت انفرادی /انضمامی(Jointly
 )& Severally Responsibilityو صرفنظر از

دادگاه پاسخگو باشند.
* در روش  JVدر حقیقت با توجه به ماهیت
اجماع شخصیتهای حقوقی در نفس مشارکت،
تعهد در متن امر مستتر است.
* در هر دو روش برای کنترل و هدایت کار یک
کمیته راهبری ( )Steering Committeeو یک
مدیر پروژه ( )Project Directorمنتخب اعضا
تشکیل میشود .مدیر پروژه نیز زیر نظر کمیته
اجرایی انجام وظیفه مینماید .به عالوه ،در هر
دو روش عموم ًا یک مدیریت همهجانبه ()IPMT
پروژه را زیر نظر مدیر پروژه هدایت مینماید.
* یکی از شاکلههای اصلی تشکیل هر نوع
اجماع از پیمانکاران ،صرفنظر از روش آن
(کنسرسیوم یا  )JVنگاه برد  -برد -برد( Win
 )-Win-Winو ترجیح منافع جمع به منافع فردی
اعضاست و در نهایت هم منافع پروژه در اولویت
است.
* متأسفانه در  50سال گذشته پیمانکاران ایرانی
در بخش خصوصی نتوانستهاند با اجماع خود در
مورد ایجاد ساختارهای بزرگتر از کنسرسیومها و
JVها و در پی آن Holdingها توفیق الزم را به
دست آورند و در نتیجه ،از این منظر کارنامه خوبی
ارایه نشدهاست.
* عدم توفیق پیمانکاران و مهندسان مشاور
ایرانی در زمینه تجمیع پتانسیلها و امکانات
در فضای کسب و کار ،با توجه به رویکردهای
موفق جهانی که معطوف به همگرایی هرچه
بیشتر است ،نقیصه بزرگی در سطح ملی بشمار
میرود ،نقیصهای که حتم ًا ریشههای آن در
بنیادهای فرهنگی و نظامهای تربیتی و آموزشی
کشورمان نهفتهاست .بنابراین ،جا دارد که همه ما
مسووالنهتر به این موضوع نگاه کنیم و ضرورت
کار جمعی را به عنوان یک الگوی موفق به
فرزندانمان بیاموزیم و در پی آن هم کوشش
کنیم تا این فرهنگ در دبستانها ،دبیرستانها،
دانشگاهها و سرانجام در فضای کسب و کارمان
جا بیفتد و نهادینه شود.
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آمارهای نگرانکننده از یک واقعیت تلخ
روند مصرف انرژی تا سال  1405ما را به یکی از واردکنندگان انرژی در جهان تبدیل میکند.

عضو انجمن بهینهسازی مصرف انرژی اعالم
کرد که معادل یک کشور  800میلیون نفری انرژی
مصرف میکنیم .وی سپس با بیان اینکه مسأله
بحران انرژی را درک نکردهایم ،گفت :روند مصرف
انرژی تا سال  1405ما را به یکی از واردکنندگان
انرژی در جهان تبدیل میکند.
به گزارش خبرگزاری فارس ،فرزاد کیاست در
یک نشست خبری با بیان اینکه در زمینه انرژی
بدمصرفترین مردمان روی کره زمین هستیم،
گفت :مصرف انرژی در کشورمان تقریب ًا برابر با
کشوری است که  10برابر ایران جمعیت دارد و
هر چهار سال هم این مصرف دو برابر میشود.

وی افزود :مصرف انرژی نیازمند تغییر نگاه و تغییر
فرهنگ مصرف است و باید بخشهای نظارتی
برای رسیدگی به تجهیزات مورد استفاده در صنعت
ساختمان فعال شوند.
کیاست در ادامه با اشاره به اینکه کشورهای چین
و آمریکا هم مصرف انرژی باالیی دارند ،گفت:
مصرف انرژی در این کشورها متناسب با تولید
ناخالص ملی آنهاست ،در حالی که ایران از سرمایه
مصرف میکند و تولید ناخالص ملی هم نداریم.
عضو انجمن بهینهسازی مصرف انرژی
سپس با انتقاد از استفاده از تجهیزات برودتی

و گرمایشی  50سال پیش و منسوخشده در
کشورهای سازنده گفت :حضور افراد غیرحرفهای
در صنعت ساختمان ،استفاده از نوع معماری که با
اقلیم ایران سازگار نیست و همچنین بیتوجهی
مسووالن نظارتی بر رعایت اصولی مانند مبحث
 19مقررات ملی ساختمان که چندین سال از
تصویب آن میگذرد ،اما همچنان الزام اجرایی
ندارد ،از جمله مسایل ،مشکالت و چالشهای
بخش ساختماناند .وی در ادامه بیان داشت:
استفاده از تجهیزات و سیستمهای گرمایشی و
سرمایشی بهروز ،تا  80درصد امکان حفظ انرژی
را در ساختمان فراهم میکند.
کیاست سپس با اشاره به تالشهای انجامشده
برای لحاظشدن شاخصهای مصرف بهینه در
برنامه ششم توسعه توسط انجمن بهینهسازی
مصرف انرژی ،اظهار داشت :برای بهبود مصرف
انرژی در ساختمانها و همچنین نیروگاهها ،مردم
و دستگاههای حاکمیتی و نظارتی باید فعاالنه
وارد عمل شوند .عضو انجمن بهینهسازی مصرف
انرژی سپس با انتقاد از اینکه اجازه سرمایهگذرای
بخش خصوصی در عرصه نیروگاهی داده
نمیشود ،یادآور شد که با داشتن ظرفیت باال
در استفاده از انرژیهای نو در ایران ،به راحتی

میتوان استفاده از سوختهای فسیلی را کنار
گذاشت.
کیاست در پایان سخنان خود با اشاره به یکی از
پیشنهادهای این انجمن در زمینه کاهش مصرف
انرژی که نیازمند بررسی بیشتر است ،گفت :به دلیل
مزیت وجود گاز در کشورمان ،به جای اینکه گاز به
طور عمومی مصرف شود ،بهتر است آن را در اختیار
نیروگاهها قرار دهیم ،تا به برق ارزانتر تبدیل شود و
بعد برق را برای تولید انرژی توزیع کنیم.
مصرف گاز  80میلیون ایرانی ،معادل یک
میلیارد و  300میلیون چینی!
همزمان با انتشار آمارهای نگرانکنندهای که
از سوی عضو انجمن بهینهسازی مصرف انرژی
اعالم شد ،یادداشت دیگری هم در روزنامه ایران
منتشر شد که حاکی از صحت و واقعیت امر بود.
مرجان اسالمی ،نویسنده یادداشت مزبور ،با اشاره
به اینکه با افزایش برودت هوا ،مصرف گاز در
کشور افزایش قابل توجهی پیدا میکند ،نوشتهاست:
بخشی از این افزایش مصرف را میتوان طبیعی
تفسیر کرد ،ولی اگر بخواهیم میزان مصرف را با
سایر کشورها مقایسه کنیم ،میبینیم که ایران با
توجه به جمعیت خود مصرف باالیی در گاز دارد.
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وی افزودهاست :بخش خانگی و تجاری ،بیشترین
مصرفکنندگان گاز در ایران هستند ،این در حالی
است که در سایر کشورها حوزه صنعت رتبه اول
مصرف گاز را دارد .آمارهای ارایه شده در این
یادداشت حاکی از آنند که میزان مصرف گاز در
بخش نیروگاهی ،شش میلیارد مترمکعب نسبت
به سال قبل و در بخش صنعتی یک میلیارد متر
مکعب نسبت به سال قبل افزایش داشته است،
در حالی که طبق برآوردهای صورت گرفته،
میزان مصرف گاز در امریکا ساالنه  690میلیارد
مترمکعب است و این رقم در روسیه  457میلیارد
مترمکعب و در چین  150میلیارد مترمکعب است.
بر این اساس ،ایران در بین مصرفکنندگان گاز
با مصرف  144میلیارد مترمکعب رتبه چهارم را
دارد ،یعنی ایران با  80میلیون نفر جمعیت ،تقریب ًا
به اندازه کشور چین با یک میلیارد و  300میلیون
جمعیت مصرف گاز دارد.

مرصفگازدرایرانودیگرکشورهایجهان
خربگزاری شبستان :مرصف گاز در آمریکا ،چیزی حدود 690میلیارد مرت مکعب در سال است؛ این رقم در ایران
به 144میلیارد مرت مکعب می رسد .مرصف گاز در سایر کشورها را با هم مقایسه کنید.

690

میلیاردمرتمکعب

امریکا

457

نکتهجالبایناستکهایرانباهشتادمیلیوننفر
جمعیتتقریباًبهاندازهکشورچینبا یک میلیارد
وسیصدمیلیوننفر جمعیت،گازمرصفمیکند!

خربگزاری شبستان

رکوردزنی مصرف گاز خانگی
در همان ایام ،مجید بوجارزاده ،سخنگوی
شرکت ملی گاز ایران هم از رکوردزنی مصرف
گاز خانگی کشور خبر داد و گفت :درست
مصرفنکردن مردم باعث شدهاست که هدررفت
این انرژی باارزش زیاد شود .وی افزود :گاز تنها
مزیت رقابتی تولیدکنندگان داخلی است .آنها با
دسترسی به گاز ارزان قیمت ،میتوانند تولیدات
سودآوری داشته باشند و اگر این حامل انرژی
به صورت بهینه مصرف نشود ،به مرور زمان
تولیدکنندگان داخلی لطمههای جبرانناپذیری
خواهند خورد.
شایان ذکر است که مطابق برنامه در سال 1396
با بهرهبرداری از تمام فازهای پارس جنوبی تولید
گاز در کشور به حدود یک میلیارد مترمکعب در
روز خواهد رسید که حدود  75درصد آن مربوط به
پارس جنوبی است .ضمن ًا پیشبینی میشود که
در سال  1404تولید گاز طبیعی در کشور به حدود
یک میلیارد و  200میلیون مترمکعب برسد که
این افزایش عمدت ًا با بهرهبرداری از میدانهای
جدید در فالت قاره محقق خواهد شد .از طرف
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خربگزاریشبستان
گروه چندرسانه ای

@Shabestannews

اینفوگرافی از:
مهدی دل روشن

دیگر ،رشد ساالنه مصرف گاز در ایران به طور
متوسط هشت درصد است و روند شدت مصرف
انرژی در کشور ایران  3/3برابر متوسط جهانی
است .این مقدار هفت برابر کشور ژاپن و چهار
برابر کشور ترکیه است .جالب و البته تأسف آور
این است که شدت مصرف انرژی در ایران حتی
از عربستان نیز بیشتر است .بدیهی است که
چنانچه شدت مصرف انرژی در کشور مطابق
با الگوهای جهانی نباشد ،در سالهای آینده گاز
تولیدی کشور حتی برای بخشهای تجاری و
خانگی نیز کافی نخواهد بود .فراموش نباید کرد

150
144
112
99
82
75
68
64
60
59
56
51

روسیه
چین
ایران
ژاپن
عربستان
کانادا
آملان
ایتالیا
هند
امارات
مکزیک
اوکراین
بریتانیا

www.Shabestan.ir

که امروزه بیش از  70درصد انرژی مورد نیاز
کشور از محل منابع گازی تأمین میشود و تولید
کامل بخش برق و حرارت و بخشی از حمل و
نقل نیز وابسته به گاز است .بنابراین ،محدودیت
منابع گازی ،رشد نامتوازن شدت مصرف انرژی
و وابستگی عمده انرژی مصرفی کشور به گاز،
میتواند تهدیدی برای آینده کشور باشد.
http://www.iran-newspaper.com/Newspaper/
BlockPrint/160724
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn
=13951223000744
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چرا برجام؟ چرا توتال؟
«انسان موفق کسی است که میتواند با آجرهایی که دیگران
به سویش پرتاب میکنند ،پایه و بنیادی محکم و استوار برای
خود بسازد!»
مهندس علی میرزایی

سوال اساسیای که در ذهن مردم ایران بدون
پاسخ مانده ،این است که چرا مخالفان و موافقان
دولت ،به خواست عمومی در باره «دانستن»
بیاعتنایی میکنند و راجع به تبعات تحریمهای
چندساله و چون و چرای برجام و قرارداد توتال
به مردم سخنانی بسزا و شایسته نمیگویند؟
واقعیت این است که فقط در حوزه نفت و گاز
بهواسطه تحریمهای قبل از برجام ،قطر توانسته
بود به پیشرفت خارقالقاعدهای در پارس جنوبی
دست یابد ،بهطوری که درآمد سرانهاش در
سالهای اخیر باالترین رقم را به ثبت جهانی
رساند و در همان سالها مردم ایران سختترین
شرایط اقتصادی را تحمل میکردند .همچنین در

دوره زمامداری دولتهای نهم و دهم بهواسطه
تحریمها ،شرکتهای بزرگ نفتی از ایران رفتند
و بسیاری از پروژههای عسلویه و پارس جنوبی
معطل ماندند و هیچیک از کارفرمایان داخلی ،اعم
از بخش خصوصی و دولتی هم تکنولوژی الزم را
نداشت تا پارس جنوبی را راهاندازی کند ،تا اینکه
سرانجام دولت یازدهم تصمیم گرفت که دیگر
درآمد  50هزا ر میلیارد تومان در سال را از دست
ندهد .ارزش این رقم هنگامی دانسته خواهد شد
که آن را با کل بودجه عمرانی کشور در سال
گذشته که به  13هزار میلیارد تومان نمیرسید،
مقایسه کنیم ،یا با بودجه یکساله سازمان حفظ
محیط زیست که کمتر از  300میلیارد تومان بود.

چرا توتال یک برگ برنده در سیاستهای
تجاری ایران است؟
آقای آهنی ،سفیر کشورمان در فرانسه ،قرارداد
ایران با شرکت فرانسوی توتال را دارای سه
شاخصه مهم ارزیابی کرده و گفتهاست :ورود
توتال درها را ب ه روی دیگر شرکتهای جهان
باز خواهد کرد و این قرارداد ترس بسیاری از
شرکتهای اروپایی و غیراروپایی از آمریکا برای
سرمایهگذاری در ایران را ریخت .او اضافه کرد:
این قرارداد یک قرارداد مشترک بین ایران،
چین و فرانسه است ،قراردادی مهم که سه
شاخصه اصلی دارد :اول از همه نگاه پیشروانه و
آیندهنگر توتال به سرمایهگذاری در زمینه انرژی
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در قرارداد توتال شرکای فرانسوی و
چینی اعالم کرده بودند که حاضرند
سهم بیشتری را به طرف ایرانی
بدهند ،ولی متأسفانه امکان مالی الزم
برای چنین پیشنهادی وجود نداشت.

و انرژیهای فسیلی در ایران است .وی در ادامه
دومین شاخصه مهم این قرارداد را شکست تابوی
ممنوعبودن فعالیت و سرمایهگذاری شرکتهای
غربی ،اروپایی و غیراروپایی در بخش انرژی یا
حتی به صورت کلی در ایران دانست و گفت:
این قرارداد ترس بسیاری از شرکتهای اروپایی
و غیراروپایی برای سرمایهگذاری در ایران را
ریخت .آنها همیشه به دلیل تحریمهایی که پس
از سرمایهگذاری دچارش میشدند ،نگران بودند.
ایشان سومین پیام مهم این قرارداد را پاسخ منفی
به تمامی تالشهایی دانست که علیه ایران و
ایرانی در جهان انجام میشود ،به خصوص علیه
آنچه میتوان آن را افزایش روابط تجاری و
اقتصادی و فرهنگی میان ایران و فرانسه خواند،
پیامدی که میتواند برای هر دو کشور بسیار موثر
باشد و میتواند به چشمانداز آیندهای روشن برای
دو کشور کمک زیادی کند .مسأله مهم تر آن
است که اکنون اروپاییها راهشان را از متحد
اصلی خود ،آمریکا جدا کردهاند.

چرا شرکت پتروپارس انتخاب توتال بود؟
برخی میپرسند :چرا در این کنسرسیوم فقط
شرکت پتروپارس و با سهم  ۱۹/۹درصدی به
عنوان شریک ایرانی حضور دارد؟ آقای کاردر،
معاون وزیر نفت در این باره توضیح دادهاست :ما
 ۱۲شرکت صاحب صالحیت را به شرکت توتال
معرفی کردیم .توتال هم پس از بررسیهای
فنی و بر اساس سطح توانمندی شرکتهای
معرفیشده ،پتروپارس را به عنوان شریک ایرانی
برگزید .وی ادامه داد :شرکت پتروپارس یک
شرکت دولتی است و نه تنها توان تأمین مالی
بیش از  ۱۹/۹درصد را ندارد ،بلکه در خصوص

تأمین همین وجه هم (به لطف ندانمکاریهای
دولت قبل و تاراج بیتالمال توسط دالالن تحت
حمایت دلواپسان) با مشکل روبهرو هستیم ،هر
چند که شرکای فرانسوی و چینی اعالم کرده
بودند که حاضرند سهم بیشتری را به این شرکت
بدهند ،ولی متأسفانه امکان مالی الزم برای چنین
پیشنهادی وجود نداشت.
رایزنی برای بهدستآوردن سهم ۸۰
درصدی
به گفته معاون وزیر نفت در بر اساس قرارداد
بیش از  ۵۰درصد تجهیزات و نیروی کار درگیر
در پروژه از داخل تامین خواهد شد ،اما دولت
برای بهدستآوردن سهم  ۷۵تا  ۸۰درصدی در
این بخش در حال طراحی سازوکارهای اجرایی
است .او میگوید :در حال حاضر هم شرایط
مطلوب است ،اما ما برای حداکثرکردن سهم
ایرانیها در تأمین تجهیزات و نیروی کار ،با دقت
عمل خواهیم کرد .مفهوم  ۵۰درصد این است که
اگر سرمایهگذاری در این فاز را  4/8میلیارد دالر
در نظر بگیریم ،حدود  2/5میلیارد دالر آن به
بخش ایرانی پرداخت خواهد شد.
تأیید قرارداد توسط افراد شناختهشده
نظام
قرارداد با توتال بر خالف تبلیغات مخالفان،
کام ً
ال منطبق با مصوبه هیأت دولت است ،چرا
که یک هیأت هفت نفره قبل از قرارداد عدم
مغایرت قرارداد با مصوبات دولت را تطبیق داده
و عدم مغایرت آن را اعالم نمودند .مدیر عامل
شرکت ملی نفت ایران با بیان این که قرارداد
توتال تمام مراحل تأیید و نظارت را طی کرده،
اذعان کرد :یک کمیته نظارتی برای تأیید متن
قرارداد و  ۱۴پیوست آن تشکیل شد که ناظران از
افراد شناختهشده نظام هستند.
اما بحثی که وجود دارد ،گرفتن تعهد رازداری
و محرمانگی از شریک خارجی از شورای امنیت
ملی مطابق با مصوبه هیأت دولت است .در این
زمینه آقای کاردر توضیح داد :پیشنویس قرارداد
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توتال را  ۱۸ماه پیش امضا کرده بودیم و همان
موقع مطابق با اختیارات اساسنامه قانونی شرکت
نفت ،شرایط و ضوابط اطالعات مخزن را به این
شرکت داده بودیم .این مصوبه مربوط به بعد از
امضای پیشنویس بود .وی ادامه داد :البته توتال
یک بار در سال  ۲۰۰۸اطالعات کامل مخزن
و فاز  ۱۱پارس جنوبی را از دولت نهم و دهم
دریافت کرده بود و ما اطالعات جدیدی را به
این شرکت ندادیم ،ضمن آن که اولین بار مطالعه
مخزن پارس جنوبی را هم این شرکت برای
ایران انجام داده بود.
نگاهی به واقعیتها
برای بحث در باره اثرات مخرب تحریمها علیه
منافع ملی و لزوم چارهجویی برای مشکالت
ناشی از آنها الزم است نگاهی دقیق و واقع-
بینانه داشته باشیم به آنچه بر روی زمین بوده و
آنچه در پیاش هستیم:
طرح توسعه فاز  15و  16پارس جنوبی در
هفتاد و سومین ماه توسعه خود در حالی که هنوز
چاهها ،سکوها و خطوط لوله دریایی و همچنین
سه واحد شیرینسازی پاالیشگاهی آن آماده
راهاندازی نبودند ،در آخرین روز فعالیتهای دولت
دهم توسط رییس جمهوری بهصورت صوری
افتتاح شد .در زمان راهاندازی ،هیچ یک از 24
حلقه چاه دریایی ،دو سکوی اصلی فراساحلی،
خط لوله انتقال گاز از دریا به پاالیشگاه ساحلی و
سه ترین شیرینسازی گاز در پاالیشگاه هیچیک
آماده راهاندازی نبودند ،اما تنها واحد شیرینسازی
گاز این پروژه راهاندازی شد و به عنوان کل فاز
طرح توسعه فاز  15و  16پارس
جنوبی در هفتاد و سومین ماه توسعه
خود در حالی راهاندازی نمایشی
شد که هنوز چاهها ،سکوها و خطوط
لوله دریایی و همچنین سه واحد
شیرینسازی پاالیشگاهی آن آماده
راهاندازی نبودند!
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 15و  16پارس جنوبی در معرض قضاوت افکار

عمومی قرار گرفت.
بدیهی است که این راهاندازی و بهرهبرداری
نمایشی با واکنش کارشناسان روبهرو شد و
ازجمله مدیر عامل سابق شرکت نفت و گاز پارس
با هشدار نسبت به نادیدهگرفتن الزامات ایمنی و
 HSEدر افتتاح پاالیشگاه فاز  15و  16پارس
جنوبی در روزهای پایانی دولت دهم ،اعالم کرد:
تأخیرها قابل جبران بوده ،اما وقوع یک حادثه در
پاالیشگاههای گاز ترش پارس جنوبی به هیچ
وجه قابل جبران و توجیه نیست.
از سوی دیگر ،در بخش حفاری چاههای
دریایی هیچ یک از  24حلقه چاه گاز دریایی
به طور کامل تکمیل نشده و با وجود فعالیت
دو دستگاه دکل دریایی ،پیشبینی میشود که
تا پایان فصل تابستان امکان تکمیل تعدادی از
این چاههای دریایی فراهم نشود.
اهمیت موضوع عقبماندگی ایران از کشور
قطر در برداشت از پارس جنوبی نیز زمانی بهخوبی
آشکار میشود که بدانیم پایان عمر این میدان
ت و تخمین زده میشود
عظیم گازی نزدیک اس 
که با بهرهگیری از فناوریهای موجود ،تنها تا
سال  2033برداشت گاز از این میدان امکانپذیر
میباشد .الزم به ذکر است که ارزش اقتصادی کل
میدان پارس جنوبی ،با ارزش  120سال فروش
نفتخام صادراتی ایران برابری میکند و توسعه

کامل این میدان به  110میلیارد دالر درآمدزایی

ت خام نیز در این
ساالنه منجر خواهد شد .اگر نف 
میدان به تولید برسد ،آنگاه رقم درآمدزایی ساالنه
آن به  130میلیارد دالر افزایش خواهد یافت .اگر
ارزش هر متر مکعب گاز را به طور متوسط 25
سنت بدانیم ،کشور از هر فاز پارس جنوبی درآمد
ساالنهای حدود  3/8میلیارد دالر کسب خواهد کرد
و با تکمیل  17فاز پارس جنوبی ،کشور هر سال
درآمدی بیش از  64/5میلیارد دالر به دست خواهد
آورد .ضمن ًا پیشبینی میشود که با اتمام همه
فازهای پارس جنوبی ،میزان تولید گاز کشور از
حدود  600میلیون مترمکعب فعلی ،به یک میلیارد
مترمکعب در روز افزایش یابد.
در ادامه بحث راجع به زیانهای ناشی از
تحریمها توجه به گزارش جامجم به نقل از
نشریه اقتصادی مید هم مفید است .مطابق
گزارش مزبور ،با وجود اهمیت فراوان پارس
جنوبی در اقتصاد کشور ،متأسفانه در سالهای
گذشته به دالیل مختلف ،توسعه این میدان
عظیم گازی بهخوبی پیش نرفته و کشور قطر،
بسیار جلوتر از کشورمان قرار گرفتهاست .نشریه
اقتصادی مید در گزارشی از بهرهبرداری قطر از
میدان پارس جنوبی که بین این کشور و ایران
مشترک است ،نوشته :برداشت قطر از میدان
شمالی از سال  2000رشد قابل توجهی داشت ه و
این کار به همراه سرمایهگذاری گسترده در بخش

قرارداد با توتال بر خالف تبلیغات
مخالفان ،کام ً
ال منطبق با مصوبه هیأت
دولت است و یک کمیته نظارتی برای
تأیید متن قرارداد و  ۱۴پیوست آن
تشکیل شده و ناظران هم از افراد
شناخته شده نظام هستند.

تولید ال.ان.جی انجام شده است.
از سوی دیگر ،با صرف هزینههای هنگفت،
بیش از مبالغ پیشبینیشده و با طوالنیشدن
زمان زیاد برای اتمام این فازها که معلوم نیست
چه زمانی خواهد بود ،آسیبهای جدی از جانب
تحریمها به ملت ایران تحمیل شدهاست .بنابراین،
با قطعیت میتوان ادعا کرد که بیش از  90درصد
کسانی که با برجام و قراداد توتال مخالفت
میکنند ،هیچ مطالعه و تحلیل کارشناسیای
نسبت به موضوع ندارند ،البته گروه اندکی نیز
هستند که شاید اهداف مهمتری را دنبال میکنند
که مردم از آن بیخبرند .در این میان ،قابل تأمل
و قابل پرسش است که چرا رسانه ملی به جای
ساعتها برنامهسازی غیرعلمی علیه برجام،
امکانی را برای موافقان و مخالفان برجام و
قرارداد توتال فراهم نمیکند تا آنان بنشینند و در
یک فضای کارشناسی ،این مسأله مهم را برای
ملت ایران واشکافی و تحلیل نمایند؟
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تحلیل و آنالیز بر تأخیرها در پروژههای اجرایی
مهندس مهدی مسعودی آشتیانی

چکیده

تحلیل تأخیر ،یک بررسی حقوقی است که به دنبال کشف علل تأخیر در پروژه است ،بدین معنی که تأخیر در تکمیل پروژه و یا تأخیر در دستیابی به اهداف

مرحلهای پروژه ،معمو ًال به خاطر وقوع رویدادهایی همچون اعتصاب ،دستور تغییر کار ،اطالعرسانی دیرهنگام ،آب و هوای نامساعد استثنایی ،عملکرد ضعیف،
اقدامات ترمیمی و صدها نوع تأخیر دیگر رخ میدهد و در پروژههای ساخت شرایط متفاوتی را رقم میزند ،چون قراردادهای ساخت حاوی نکات و مقرراتی در
خصوص جبران خسارت تأخیر هستند و در برخی اوقات ،تنها زمانی کارفرما را مجاز به دریافت خسارت تأخیر میدانند که با بروز تأخیر از سوی کارفرما ،تمدید موعد

تکمیل قرارداد امکانپذیر باشد .از این رو ،بحث درباره تحلیل تأخیر ضرورت دارد .اگر کارفرما تأخیری را باعث شود و در قرارداد ما ّدهای برای تمدید زمان پروژه

وجود نداشتهباشد ،موضوع جبران خسارت تأخیر میتواند نامعتبر شود .تحلیل تأخیر بهواقع وابسته به اندازهگیری اثر رخدادهای تأخیری مرتبط با کارفرما بر روی

پیشرفت پروژه میباشد .این اثر معمو ًال به صورت تأخیر در برنامه زمانبندی پیمانکار یا تأخیر بر روند پیشرفت واقعی کارها اندازهگیری میشود .هرچند که تشخیص
تأخیرات بحرانی و غیربحرانی از یکدیگر همواره کار آسانی نیست ،از این جهت ،تحلیل مسیر بحرانی برای تعیین موضوعات بحرانی و غیربحرانی پروژه مورد قبول

است .بدین ترتیب ،کافی است فقط آن دسته از رخدادهای تأخیری بررسی شوند که بر جنبههای بحرانی پروژه اثرگذار هستند.

29

30

صنفی

| توسعه تاسیسات و تجهیزات | شماره  | 51تابستان 1396

مقدمه
در صنعت ساخت ،تعبیر مصطلح و رایجی وجود دارد که میگوید:
زمان پول است .به عبارت دیگر ،سرمایه ،نیروی کار ،مصالح و تجهیزات
فراوانی که در یک پروژه ساخت به کار میروند ،باعث میشوند که هرگونه
طوالنیترشدن زمان پیشرفت کار برای کارفرما و پیمانکار هزینههای
باالتری را به دنبال داشتهباشد ،به نحوی که اغلب برای کارفرما،
مساله تامین مالی پروژه مطرح میشود .یک دلیل این امر میتواند این
موضوع باشد که وامهای ساخت با نرخهای بهره بسیار باالتری نسبت به
سپردههای دایمی و طوالنیمدت اعطا میشوند .به عالوه ،پروژه ناتمام،
قابلیت بهرهبرداری ندارد و درآمدزا نخواهد بود و در نتیجه ،موضوع عدمالنفع
مطرح خواهد شد .در مقابل ،پیمانکار نیز به تکمیل سریع پروژه عالقمند
است ،چون هرچه زمان تکمیل پروژه بیشتر به طول بینجامد ،هزینههای
نظارتی و باالسری پیمانکار افزایش مییابد .از سوی دیگر ،ممکن است
که هزینههای مصالح و نیروی کار باال برود و ضمانتنامههای پیمانکار
هم آزاد نشوند .با مالحظه موارد فوق ،جای تعجب نیست که مشکالت
زمانبندی و تاخیر ،منشأ اصلی اختالفات در پروژههای ساخت باشند.
برنامه زمانبندی بازنگریشده
این برنامه زمانبندی به منظور تعیین و تخمین اثر انحرافات برنامه
زمانبندی اولیه در پروژه بهکار میرود و برای تعیین اثرات انواع مختلف
تأخیرها بر روی زمان تکمیل پروژه مفید است .روشهای زیادی برای
تهیه برنامه زمانبندی بازنگریشده وجود دارند .یکی از روشهای موجود،
استفاده از برنامه زمانبندی چونساخت اصالحشده است که صرف ًا از
تاریخهای برنامه زمانبندی چونساخت تا پیش از شروع تأخیر معینی
استفاده مینماید .بدین ترتیب CPM ،تا پیش از شروع تأخیر اصالح
میشود و حاصل آن به عنوان مبنایی برای مقایسه موعد تکمیل پروژه با
 CPMدیگری که شامل آن تأخیر است ،استفاده میگردد.

تهیه برنامه زمانبندی بازنگریشده ،نیازمند یک رویکرد روشمند و طاقتفرسا
در ثبت اطالعات مهم و معین میباشد .تهیه برنامه زمانبندی بازنگریشده هم
در هر زمانی ،نیازمند تعیین وضعیت موجود پروژه در آن زمان میباشد .برای
تعیین فعالیتهایی که در آینده مستقیم ًا تحت تأثیر تأخیر قرار میگیرند ،الزم
است محدوده اثر هر گونه تغییر یا تأخیری مطالعه شود و چگونگی بازنگری در
برنامه زمانبندی به منظور هماهنگی با تغییرات مشخص گردد .چنین برنامهای
به شناسایی مسیرهای بحرانی جدید و موعد جدید تکمیل پروژه کمک میکند.
روش های تحلیل تأخیر
به منظور توصیف تکنیکهای گوناگون تحلیل تأخیر یک برنامه زمانبندی
فرضی نظیر شکل شماره یک را در نظر بگیرید که شامل چهار فعالیت A، B،
 Cو  Dمیباشد .مسیر  A-Bبه خاطر نداشتن شناوری ،مسیر بحرانی محسوب
میشود و مسیر  C-B-Dبه دلیل آنکه فعالیتهای  Cو  Dمیتوانند به طور
مشترک دو هفته شناوری داشتهباشند ،مسیر غیربحرانی میباشد .چنان که
مشاهده میشود ،مدت تکمیل پروژه هفت هفته است.

شکل شماره یک -برنامه زمانبندی اولیه مثال فرضی
شکل شماره دو برنامه چونساخت پس از وقوع انواع تأخیرها را نشان
میدهد و در آن مسیر بحرانی با تغییر مسیر از فعالیتهای  B، Cو  Dمیگذرد
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و به خاطر آنکه فعالیت  Aتا پیش از شروع فعالیت  ،Bیک هفته شناوری
در اختیار دارد ،لذا مسیر بحرانی در دو برنامه زمانبندی با یکدیگر متفاوت
میباشد که امری کام ً
ال طبیعی است.

شکل شماره دو -برنامه زمانبندی چونساخت مثال فرضی
تکمیل پروژه پس از ده هفته اتفاق میافتد و دالیل تأخیر پروژه مورد
بررسی قرار میگیرد .چنان که در شکل شماره دو مشاهده میشود ،چهار

رویداد بالقوه مسبب تأخیر شناسایی میشوند که عبارتند از :کارهای اضافی
یا دستور تغییر کار ( ،)D1شرایط غیرمنتظره آب و هوایی ( ،)D2کمبود
منابع پیمانکار ( )D3و تأخیر در ارایه اطالعات از سوی کارفرما ( .)D4به
غیر از تأخیر  D3سایر تأخیرها از سوی کارفرما رخ دادهاند و به طور معمول
افزایش زمان را برای پیمانکار باید به همراه داشتهباشند .درواقع ،پیمانکار
ممکن است به خاطر تأخیر  D3مجبور به پرداخت جبران خسارت تأخیر به
کارفرما گردد.
پس از تشریح این برنامه زمانبندی ،به توصیف برخی تکنیکهای مرسوم
تحلیل تأخیر خواهیم پرداخت .عالوه بر بررسی تفاوتهای تکنیکهای
مختلف تحلیل تأخیر با یکدیگر ،نتایج متفاوت هر تکنیک نیز مقایسه
میشود ،بدین معنی که هر کدام از تکنیکهای تحلیل تأخیر اثرات متفاوتی
را برای رویدادهای تأخیری در برنامه زمانبندی قایل هستند.
تکنیک تأثیر جامع
این تکنیک روشی ساده برای نمایش رخدادهایی است که کارفرما در
آنها مسوول شناخته میشود .در این روش ،تمامی تأخیرها بر روی یک
نمودار میلهای ترسیم میشوند و با درنظرگرفتن تأخیرها برای هر رویداد،
تاریخهای شروع و پایان واقعی مشخص میشود .مجموع تأخیرهای پروژه
جمع ًا مدت کلیه رویدادهایی است که باعث تأخیر در هر فعالیت شدهاند .در

این مثال ،مدت رویدادهای  D2 ،D1و  D4با یکدیگر جمعزده میشود و
حاصل آن (پنج هفته) به عنوان مدت تمدید موعد تکمیل پروژه به انتهای
برنامه زمانبندی اولیه که در هفته هفتم است ،اضافه میشود .کاربرد این
تکنیک برای نمونه در مواقعی است که مقادیر کار پیمانکار دچار افزایش
پیشبینینشدهای میگردد و در نتیجه ،مدت فعالیتهای مربوطه به تناسب
افزایش پیدا میکند .بدین ترتیب ،تکمیل واقعی پروژه پیش از موعد جدید
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تکمیل پروژه (هفته دوازدهم) و ظرف ده هفته اتفاق میافتد و پیمانکار این
موضوع را به تسریع در کار خود نسبت میدهد.
تکنیک تأثیرات جامع از برنامه زمانبندی اولیه بهره میگیرد و از این رو،
مسیر بحرانی در برنامه زمانبندی را در طول پروژه ثابت فرض میکند .بدین
جهت ،تأخیرهایی را که به صورت بالقوه بحرانی هستند ،در تحلیل خود به
حساب میآورد ،درحالی که چنین فرضی حتمی نیست.
اشکالهای مهمی که تکنیک تأثیر جامع از آنها غفلت میورزد و یا آنها را
نادیده میگیرد ،عبارتند از:
 )1این تکنیک بدون توجه به روابط منطقی موجود بین فعالیتها فرض
مینماید که هر تأخیری بر موعد تکمیل پروژه تأثیر میگذارد.
 )2این تکنیک اثر تأخیرهای همزمان ،اثر زمان وقوع تأخیر و اثر تأخیر غالب
را به حساب نمیآورد.
 )3این تکنیک اثر تأخیرهای مربوط به پیمانکار را نادیده میگیرد.
کاستیها و نارساییهای گفتهشده باعث تخمین دست باال و فاحش از

تمدید زمان پروژه به خاطر تأخیرهای کارفرما میگردد .در بسیاری از موارد
همچون مثال ذکرشده ،موعد جدید تکمیل پروژه فراتر از تاریخ واقعی پروژه
خواهد بود و اختالف بین این دو به عنوان تسریع پیمانکار در انجام کارهای
خود تفسیر میشود.

تکنیک تأثیر خالص
این تکنیک ،مشابه تکنیک تأثیرات جامع است ،با این تفاوت که موضوع
تأخیرها همزمان در آن مالحظه شدهاست .در این تکنیک ،تأثیر خالص
تمامی تأخیرهای کارفرما از طریق ترسیم آن بر روی نمودار میلهای
نمایش داده میشود .بدین ترتیب ،تمدید زمان پروژه از مجموع مدت کلیه
رویدادهای مسبب تأخیر محاسبه میشود که در آن تأخیرهای همزمان
صرف ًا یک بار شمارش میشوند .برای مثال ،در مواقعی که دو تأخیر پنجروزه

به طور همزمان اتفاق میافتند ،به جای استفاده از تکنیک تأثیرات جامع و
محاسبه ده روز تأخیر ،فقط پنج روز تأخیر در نظر گرفته میشود .در مثال
ذکرشده از آنجایی که رویداد تأخیری  D2به طور همزمان در هفته چهارم با
رویداد تأخیری  D1رخ میدهد ،لذا در تحلیل تأخیر از آن صرفنظر میشود.
از این رو ،تمدید زمانی پروژه از این روش با جمع مدت تأخیرهای  D1و
 D4حاصل میشود (چهار هفته) که با افزودن آن به برنامه زمانبندی اولیه،
قرارداد را تا پایان هفته یازدهم مستحق تمدید زمان میداند .درصورتی که
پیمانکار زودتر از هفته یازدهم موفق به تکمیل پروژه شدهباشد ،این اختالف
زمانی را به عنوان تسریع در کارهای خود تفسیر میکند.
معایب و محاسن تکنیک تأثیر خالص عین ًا در تکنیک تأثیرات جامع
مشاهده میشود ،با این تفاوت که استفاده از تکنیک تأثیرات جامع ،برتری
خفیفی در تعیین زمان تمدید پروژه دارد.
ادامه دارد
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گفتگو با دکتر -مهندس کاوه مدنی ،محقق ایرانی خارج از کشور و برنده جایزه جهانی علوم زمین

علت ناکامی مهندسان
کاوه مدنی ،دانشمند ایرانی برجسته جهان در علوم زمین ،میگوید« :ما بدون علوم انسانی نمیتوانیم در راهحلهای مهندسی موفق شویم .از این رو ،باید

برای اعاده حیثیت علوم انسانی مبارزه کرد».

اتحادیه علوم زمین اروپا ( )UGEکه با تلفیق انجمن ژئوفیزیک اروپا ( )SGEو اتحادیه اروپایی علوم زمین ( )GUEدر سال  ۲۰۰۲میالدی تشکیلشده،

ت جایزه اصلی به محققان برتر در شاخههای مختلف علوم زمین در سطح جهانی اهدا میکند و از میان آنها ،چهار جایزه ویژه هم به چهار "دانشمند
ساالنه هش 

جوان برجسته" اهدا میشود .کاوه مدنی ،استاد مدیریت آب و محیطزیست امپریالکالج لندن ،کسی است که به عنوان یکی از چهار دانشمند جوان برجسته در
علوم زمین در سال  2015میالدی معرفی شده و یکی از دریافتکنندگان این جایزه ویژه است .وی در تحقیقاتش ،تئوریهای اقتصادی و رفتارشناسی را وارد

حوزه مدیریت آب کرده و اتحادیه علوم زمین اروپا نیز وی را به دلیل "سهم بنیادی تحقیقاتش در تلفیق نظریهها و روشهای متفاوت تحلیل تصمیمگیری

در سامانههای مدیریت آب" شایسته دریافت این جایزه دانستهاست.

مدنی که در سال  2012میالدی از سوی انجمن مهندسان عمران آمریکا به عنوان یکی از ده "چهره جدید مهندسی عمران" انتخاب شده ،دارای درجه

دکترا در رشته مهندسی عمران و محیطزیست از دانشگاه کالیفرنیا ،کارشناسی ارشد منابع آبی از دانشگاه "لوند" سوئد و مدرک کارشناسی در رشته مهندسی
عمران از دانشگاه تبریز است و در گفتگو با خبرگزاری مهر از عالقهاش به علوم انسانی و تالشش در راستای تلفیق آن با علوم مهندسی سخن گفتهاست.

* به عنوان اولین سوال درباره جزییات
جایزهای که از سوی اتحادیه علوم زمین
اروپا به شما تعلق گرفت ،بفرمایید؟

گروهی هشتنفره متشکل از کشورهایی مانند
امریکا ،فنالند ،سوئد و ایتالیا من را برای دریافت
این جایزه کاندیدا کردند .دریافت این جایزه خوب

هرچه مسایل آبی و زیستمحیطی
پیچیدهتر شوند ،علوم انسانی و
اجتماعی نیز بیشتر وارد این حوزه شده
و با علوم آبی و مهندسی و هیدرولوژی
تلفیق میشوند.

است ،اما زمانی لذتبخشتر میشود که من به
عنوان یک ایرانی موفق به دریافت این جایزه
شدم .در جوایز اصلی و از سال  ۱۹۸۳میالدی،
این اولین باری است که یک ایرانی موفق به
دریافت یکی از جوایز اصلی این اتحادیه میشود.
البته امیدوارم که سهم ایرانیها در دریافت چنین
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نظریه بازیها یک شاخه از رشته
اقتصاد است که بین اقتصاد ،تحقیقات
در عملیات ،یا مهندسی سیستم ریاضی
و رفتارسنجی قرار میگیرد.

جوایزی هر سال نسبت به سال گذشته پیشرفت
داشتهباشد.
اما در رابطه با شرایط دریافت این جایزه باید
بگویم که جوایز اتحادیه علوم زمین اروپا به یک
اختراع مهم و منحصر به فرد تعلق نمیگیرد ،بلکه
با توجه به سوابق تحقیقاتی محقق ،به پروژههای
تحقیقاتی اختصاص مییابد تا نشاندهنده اهمیت
و جایگاه تحقیقات و مطالعات در پیشبرد علوم
مختلف باشد .من هم در سال  ۲۰۱۰میالدی
موضوع استفاده از نظریه بازیها در حوزه مدیریت
منابع آب را مطرح کردم .سپس به تلفیق نظریه
یها و روشهای متفاوت تحلیل تصمیمگیری
باز 
با سامانههای مرسوم مدیریت منابع آب پرداختم
که منجر به ایجاد نگرشی جدید در مدلهای
مدیریت منابع آب شد و مورد توجه قرارگرفت
و در نهایت ،باعث شد که موفق به دریافت این
جایزه شوم.

* آقای مدنی ،یکی از نکات بارز و با اهمیت
تحقیقات شما که منجر به دریافت جایزه نیز
شد ،تلفیق علوم اقتصادی و رفتارشناسی با

صنفی
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بدین معنا که من قبل از انجام هر حرکتی ،باید
به واکنش مخاطب و همینطور واکنشهای خودم
دقت الزم را داشتهباشم.

علوم مهندسی است .این موضوع یکی از
نمونههای بارز کاربردیکردن علوم انسانی
بشمار میآید .لطفاً درباره این تلفیق بیشتر

توضیح دهید.

من سعی کردم که تئوریهای اقتصادی و
رفتارشناسی را بیشتر وارد حوزه مدیریت منابع
آب کنم و معتقدم که هرچه مسایل آبی و
زیستمحیطی پیچیدهتر شوند ،علوم انسانی و
اجتماعی نیز بیشتر وارد این حوزه شده و با علوم
آبی و مهندسی و هیدرولوژی تلفیق میشوند .این
موضوع در حالی است که با استفاده از «نظریه
بازیها و منابع آب» میتوان به این نتیجه رسید
لهای مورد استفاده برای شبیهسازی و
که مد 
بهین هسازی مدیریت منابع آب ،به دلیل داشتن
اشکاالتی اساسی قابل اعتماد نیستند .نظریه
بازیها درواقع ،یک شاخه از رشته اقتصاد است
که بین اقتصاد ،تحقیقات در عملیات ،یا مهندسی
سیستم ریاضی و رفتارسنجی قرار میگیرد.
با استفاده از این نظریه ،به سنجش رفتارهای
مختلف در موقعیتهای متفاوت پرداخته میشود،

* آیا در تحقیقات گذشته یا آینده شما نیز
میتوان ردپایی از علوم انسانی را پیداکرد؟

بله ،خیلی زیاد .من از دوران مدرسه شخص ًا به
علوم انسانی بسیار عالقمند بودم ،به طوری که در
زمان مدرسه و انتخاب رشته نیز تمامی مشاورهایم
به من پیشنهاد میدادند که رشته حقوق را برای
ادامه تحصیل انتخاب کنم و ریاضی آخرین
رشتهای بود که به من توصیه میشد ،اما من
وارد رشته مهندسی شدم .در دوران فوق دکترا
با شخصی کار میکردم که فارغالتحصیل رشته
اقتصاد و متخصص نظریه بازیها بود .درواقع،
ایشان از علوم مهندسی اطالع چندانی نداشت
محققان اقتصادی معتقدند که
مهندسها نمیتوانند وارد حوزه آنها
شوند ،همانطور که مهندسها معتقدند
که اقتصادیها نمیتوانند در حوزه آنها
مقاله بنویسند!
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و من نیز از علوم اقتصاد آنطور که باید و شاید
اطالعی نداشتم ،اما همکاریهای خوبی بین ما
شکل گرفت .جالب است که همکاران مهندسم
مرا متهم به این میکنند که در علوم انسانی
فعالیت داشتهام و اطالع دقیقی از ریاضی ندارم .از
سوی دیگر ،همکاران علوم انسانی نیز با مشاهده
رزومه مهندسیام ،مرا به عنوان شخصی که
اطالعی از علوم انسانی ندارد ،خطاب میکنند! در
خاطرم هست ،زمانی که مقالهای را برای داوری
و چاپ در نشریه «اقتصاد اکولوژی» ارسال
کردهبودم ،تقاضا دادم که مقاله بدون اسم برای
داوری فرستادهشود ،زیرا این موضوع که نگارنده
این مقاله از دپارتمان مهندسی بوده ،بر نظر
داوران تاثیر میگذاشت ،زیرا محققان اقتصادی
معتقدند که مهندسها نمیتوانند وارد حوزه
آنها شوند ،همانطور که مهندسها معتقدند که
اقتصادیها نمیتوانند در حوزه آنها مقاله بنویسند!
* علوم انسانی همواره با نگاه مهجورتری
نسبت به سایر رشتهها مانند ریاضی یا
پزشکی دیدهشده و این موضوع یکی از
مشکالت این حوزه است .در ابعاد بزرگتر،
حتی به مدیران عالیرتبه نیز ختم میشود.
مدیران و مسووالن هم بیشتر از بخشهای

مهندسان ما راهحلهای زیادی را
برای بحران آب در کشاورزی و
دریاچه ارومیه ارایه میدهند ،اما این
راهحلها آکادمیک و تحقیقاتی هستند
و واقعیت اجتماع در این راهحلها
نادیده گرفته میشود .به همین دلیل،
بسیاری از این راهحلها راه به جایی
نمیبرند.

فنی  -مهندسی انتخاب میشوند تا
رشتههای علوم انسانی و این زنجیره
همچنان ادامه پیدا میکند .به نظر شما ،این
موضوع از کجا ناشی میشود؟

مهجوربودن علوم انسانی نسبت به سایر
رشتهها ،مشکلی است که تنها به ایران محدود
نمیشود .من حتی برای دانشجویان فوقلیسانس
و دوره دکترای خودم که با علوم انسانی سروکار
دارند ،برنامه تحصیلی و کار مدونی را تنظیم
میکنم تا پس از فارغالتحصیلی در یافتن شغل با
مشکل مواجه نشوند .به تمامی شاگردانم توصیه
میکنم برای اینکه در یافتن شغلی مناسب پس
از فارغالتحصیلی موفق باشید ،واحدهای سخت
مهندسی را نیز بگذرانید تا بتوانید قابلیتهای

خود را در برابر آن دسته از افرادی که مهندسی
خواندهاند ،به اثبات برسانید .اما باید گفت که
این نگاه در خارج از کشور درحال تغییر است و
بودجههای تحقیقاتی که وارد پروژههای مطالعاتی
میشود ،شما را ملزم میکند تا از کارشناسان و
محققان علوم انسانی در تیم خود استفادهکنید.
این سیاست میتواند تحول عظیمی را در این
حوزه به دنبال داشتهباشد.
یک پدیده در علوم مدیریتی وجوددارد که
میگوید« :موفقیت برای موفق» بدین معنا که
شخصی در برههای از یک زمان یا مکان خاص،
به موفقیت بزرگی دست پیداکرده که در نتیجه
حصول این موفقیت مهمتر شده و هرچه پیش
میرود ،منابع و بودجههای بیشتری را به خود
اختصاص میدهد .برای مثال ،رقابت شهر تهران
با سایر شهرهای ایران یا کالنشهرها در رقابت
با روستاها .برنامهریزها همیشه منابع یا امکانات
بیشتری را به شهرهای بزرگتر یا جذابتر اختصاص
میدهند و درنتیجه ،تهران بهطور دایم از تفاوت
بیشتری نسبت به سایر شهرها برخوردار میشود.
این مثال را در مورد دانشگاهها نیز میتوان شاهد
بود ،مث ً
ال دانشگاه شریف یا تهران که معمو ًال
به عنوان بهترین دانشگاههای ایران شناخته
میشوند ،بهترین دانشجوهای ایران را جذب
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میکنند ،اما شاید لزوم ًا این دانشگاهها از سیستم
آموزشی خوب و استانداردی بهرهمند نباشند،
اما بهترینها را جذب میکنند و بهترینها هم
میتوانند در آینده تبدیل به برترینها شوند.
بخش دیگری از سوال شما هم درباره چرایی
انتخاب اکثریت مدیران از میان مهندسان یا
پزشکان بود .این چرخه معیوب در غرب نیز
دیده میشود و ادامه پیدا میکند و بهطور دایم
درحال بدترشدن است ،اما همانطور که گفتم ،این
نگاه در کشورهای پیشرفته درحال تغییر است و
در حال حاضر ،به قطعیت تلفیق علوم انسانی و
مهندسی پیبردهاند.
* به نظر شما که مهندسی خواندهاید ،اما
به علوم انسانی عالقه دارید و سعی در
استفاده از این علوم دارید ،چگونه میتوان
علوم انسانی را در ایران کاربردی کرد؟

اول اینکه برنامهریز و سرمایهگذاری که
بودجه میدهد ،مانند دستگاههای اجرایی ،باید
به این قضیه عالقمند باشد .وزارت علوم که
اآلن دنبال نخبهپروری است ،فکر نکند که فقط
اختراع و تکنولوژی است که اهمیت دارد .درباره
همین جایزه همه به من میگویند :این جایزه به
دلیل چه اختراعی به شما تعلق گرفت؟ در حالی
که همانقدر که یک اختراع میتواند جذاب باشد،
یک پروژه تحقیقاتی هم جذابیت و اهمیت دارد.

از سوی دیگر ،افرادی که مانند من در علوم
مهندسی تحصیل کردهاند ،باید تالش کنند که
نگاه خود را گسترش دهند .آن دسته از افرادی
که علوم انسانی خواندهاند نیز باید حیثیتی به
این علوم نگاه کنند .همچنین باید برای انتشار
فعالیتهایی که در حوزه علوم انسانی شده،
مبارزه کرد .مهندسان باید بدانند که موفقیتشان
وابسته به اجتماع است .مهندسان ما راهحلهای
زیادی را برای بحران آب در کشاورزی و دریاچه
ارومیه ارایه میدهند ،اما این راهحلها آکادمیک
و تحقیقاتی هستند و واقعیت اجتماع در این
راهحلها نادیده گرفته میشود .بسیاری از آنها
درک درستی از دینامیک رفتاری اجتماع ندارند
و به همین دلیل ،بسیاری از این راهحلها راه به
جایی نمیبرند.
* از کلمه «مبارزه» استفاده کردید ،دقیقاً
مبارزه بر سر چه چیزی؟

مبارزه لزوم ًا دعوا نیست .این مبارزه برای
اعاده حیثیت یا اثبات اهمیت علوم انسانی است.
باید در چارچوب موجود نظام آموزشی ،تغییرات
ایجاد کرد .ما بدون علوم انسانی نمیتوانیم در
راهحلهای مهندسی موفق شویم .یکی از دالیل
وضعیت اآلن در محیط زیست و آب ،این است
که علوم انسانی و اجتماع را به درستی درک
نکردهایم.
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* شما خودتان هم برای این موضوع مبارزه
کردهاید؟

بله ،تا حدی .واقعیت این است که من استاد
مهندسیام و با وجود اینکه در دپارتمان بین
رشتهای فعالیت میکنم ،اما وقتی میخواهند
ارتقا را بسنجند ،پرونده من را برای افرادی که
در حوزه آب کارکردهاند ،میفرستند و نشریهای
که در علوم آبی شناخته نشدهباشد و من در آن
مقاله داشتهباشم ،از نظر آنها بیارزش است ،این
در حالی است که به جرأت میتوانم بگویم که
مقاالتی که در نشریات اقتصادی کارکردهام،
سختتر بودهاند .من مجبور بودم با رعایت
استانداردها و چهارچوبی مشخص به کارهایی
بپردازم که خودم نیز به آنها عالقه داشتم .این،
یعنی مبارزه.
* و سخن آخر در باب اهمیت علوم
انسانی از دیدگاه یک مهندس؟
ما نوبل مهندسی نداریم ،اما نوبل در علوم
انسانی داریم .این اهمیت علوم انسانی را
میرساند .باید تالش کنیم تا بچهها را به
علوم انسانی عالقمند کنیم و آنها را از انتخاب
رشتههای علوم انسانی منصرف نکنیم.
مأخذ :خبرگزاری مهر -ندا فراهانی
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خوانندگان

ن
عکس :فضای مجازی

دیدگاه شما درباره چینش کابینه
دوازدهم چیست؟

حسن فرامرزی – حمیرا عالیی

لیتها و کارزارهای انتخاباتی در دو ســـه ماه گذشـــته تا به حال
ب در دولت ،نمایندگان و جریانهای وابســـته به جبهه اعتدال
ضرورت ترمیم و جوانگرایی در کابینه دوازدهم بوده اســـت .با
دگاهها و نظرات در این باره یکسان نبوده است و البته بازار گمانه
راً ارائه فهرســـتهای متنوع ،داغ داغ .از شـــما مخاطب گرامی
پرســـیم دیدگاه شما درباره چینش کابینه دوازدهم چیست؟ از
برهه کنونی چه شخصیتها با کدام ویژگی ها میتوانند سکان
ط حساس کشور در پستهای کلیدی و مهم را به دست بگیرند؟
باره مفهومی به نام جـــوان گرایی آن هم در مهمترین مناصب
ر چیست؟ لطفاً آرا و دیدگاههای خود را با صفحه «خوانندگان»
فن  ،84711129شـــماره پیامک  ،3000451213کانال تلگرامی
نشـــانی @ irannewspaperadminو ایمیـــل @khanandegan
یان بگذارید.

عکس :فضای مجازی

نیروی انتظامی را چه می شود؟

چی :فیلمی که مربوط به ســـپردهگذاران مؤسســـه ثامن بود و
جازی پخش شـــد برخورد ناشایســـت نیروی انتظامی را نشان
سردار ساجدی نیا اعالم کردند که با مأموران برخورد کردیم.
خاطیان برخورد شـــده اســـت  .این عملکرد نیـــروی انتظامی
جایـــگاه این نیـــرو را در افکار عمومی ممکن اســـت مخدوش

استخدامهای سال  95آموزش و پرورش
ی در پیام ارســـالی 8 :هزار نفر استخدامیهای آبان  95آموزش
وز ســـردرگم هســـتیم .قرار بود در ســـال جدید دوره آموزشـــی
ل مهرماه سرکار برویم .لطفاً پیگیری کنید.
ههای بانکی
مدیان :از کارمندان قدیمی بانکهستم .حاال که بحث اصالح
مطرح شده است میخواستم یک واقعیت پنهان مانده را که
ان بانکها تجربه کردند عرض کنم .حدود هفت ،هشت سال
بازرســـان بانک مرکزی به بانکها میآمدنـــد اوالً آنقدر دانش
هم موجب بهبود روشها میشدند و هم دارای ابهت رفتاری
شـــار بودنـــد اما در این چند ســـال هر بازرســـی از بانک مرکزی
سفانه از توانایی فنی برخوردار نیست و عموماً توسط بانکها یا
ها دور زده میشود و منجر به سکوت درباره تخلفات میشود.
اف نظام بانکی ما وضع بهتری پیدا نخواهد کرد و همچنان به
ع باقی خواهد ماند.
الت اداری را هم قبول ندارند
ی :بیش از  3ســـال است که با رأی قطعی دیوان عدالت اداری
قراری ماده  75قانون تأمین اجتماعی شـــدم ولی متأســـفانه
ســـازمان تأمین اجتماعی میگوینـــد نظر دیـــوان در این زمینه
زشـــی نـــدارد؛ در این خصوص نیز قبالً نامـــهای به دفتر رئیس
ســـال کردم ولی متأسفانه پاســـخی نگرفتم .خواهشمند است
طالع ریاســـت محترم جمهوری برســـانید تا دســـتور مساعدی

نشـــون داد کـــه هیچ کـــس بـــا نیروهـــای امنیتی و
دفاعی کشـــور وقتی در جایگاه و وظیفه خودشـــون
عمـــل میکنن مخالف که نیســـت هیـــچ ،با تمام
قدرت حامی و پشـــتیبان هم هست .اما مناقشات
آنجا باال میگیرد کـــه نهادهای مختلف چه دولت
باشـــد ،چه مجلس ،چه قـــوه قضائیـــه در جایگاه
خودشان نباشند .بهطور مثال متأسفانه بزرگترین
و پردرآمدترین شرکتهای نفت و مخابرات ما که
با نام خصوصی کار میکنند دست نهادهای خاص
اســـت که اصالً با بخش خصوصی همپوشانی هم
ندارد.
 ëمدیـ ــران دولتـ ــی و حاکمیتـ ــی مخالفـ ــان اصلی
خصوصیسازیهستند
 :0912...0873مدیـــران دولتـــی و حاکمیتـــی
مخالفـــان اصلـــی خصوصیســـازی هســـتند .تـــا
اینجای کار پس از گذشـــت یک ســـال از چشمانداز
10ســـاله اصل  44خصوصیســـازی هیچ کار قابل
قبولی انجام نشـــده و فقط دســـت به دست شدن
ســـازمانها و صنایع به مدیـــران خصولتی با رانت
دولتی اتفاق افتاده است.
 ëخصولتیها در صدر یارانهها و رانتها
مریم جـ ــان محمدی  -بیرجنـ ــد  -تماس تلفنی:
خصولتیهـــا یا همان مدیران دولتی ســـازمانهای
بزرگ که از بدنه دولت به قصد کوچکســـازی جدا
شدهاند نفس کار کردن در این مملکت را گرفتهاند،
هرجا میروی اینها هســـتند که در صـــدر یارانهها و
رانتها قرار دارند .هیچ کس هم نمیتواند به آنها
بگوید چرا؟ چون به البیهای قدرت وصل هســـتند
و اساســـاً قدرت دارند و میتوانند از ســـرمایه و وام و
یارانههای خوب برخوردار باشـــند .خصوصیسازی
یعنی اقتصاد پویـــا و گردش چرخ تولید نه اینکه به
اسم خصوصیسازی ســـازمانها و خط تولیدهای
کالن را به نـــام خودمان بزنیـــم و از بیتالمال هم

پاسخ های مخاطبان «ایران» به فراخوان «چرا گرفتار خصولتی ها شدیم؟»

«خصولتی
مثهل
الخلقه
عجی
»ها خصولتی"
"بخش
ای به اسم
الخلق
موجودبعجیب
 ëریشهبیاعتمادیتاریخی
لیـ ــال نیلـ ــی  -کانـ ــال تلگرامـ ــی ایـ ــران :علتش
بیاعتمـــادی تاریخی متقابل نهـــاد دولت و ملت
هر دو تو کار هم در زمان نادرست دخالت میکنن.
مثالً مردم موقع انتخابات باید درســـت و سنجیده
رفتار کنن و بعدش دیگه بذارن  ٤سال طرف کارش
رو بکنـــه ولی تو همـــه چی دخالـــت میکنن .بعد
دولـــت یا نهادهای نظام چون فکـــر میکنن مردم
تـــوان اداره یـــه مجموعه رو با هم نـــدارن یا ممکنه
مجموعه ســـود دهیاش خیلی زیاد باشـــه دلشون
نیـــاد همش مال یه جای غیر نظام یا دولتی باشـــه
میاد به اســـم یکـــی از هلدینگهاشـــون یواشـــکی
سهام رو یه درصد باالیی میخرن جوری که تهش
مدیرعامل مال خودشـــون میشه و در نهایت هم
اونجا رو به روش غیر خصوصی اداره میکنن نتیجه
اخالقی اینکه هدفمـــون دخالت تو کار همه کس و
همه جا از جمله امور مملکت خودمونه.
 ëمناقصههادرکشورفرمالیتهاست
 :0936...671همه میدونیم مناقصهها مناقصه
نیســـت چـــون خصولتیهـــا مثـــل آب خـــوردن تو
مناقصهها نفوذ میکنند و همه چی فرمالیته میشه.
 ëخصولتیهستچونرسانهآزادنیست
افشـ ــار  -ایمیل :خصولتیها معلول بســـترهای
غیر شفاف فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی جامعه
ایران هســـتند و خیلـــی از مؤلفههایی که ســـر جای
خودشان نیست باید سر جای خودشان برگردند تا
این گره باز شود .وقتی شما رسانه آزاد ندارید و یک
رســـانه به جرم افشای یک فساد اقتصادی براحتی
تحت تعقیب قـــرار میگیرد چه کســـی میخواهد
پشـــت پرده خصولتیهـــا را فاش کند؟ شـــفافیت
و وجـــود مطبوعات تخصصـــی آزاد بعـــالوه افکار
عمومی مســـئولیتپذیر راه حل جوامع پیشـــرفته
برای جلوگیری از سوءاســـتفاده و اعمال اصالحات
اقتصادی است.
 ëمـ ــدل اقتصـ ــادی مـ ــا مشـ ــخص نیسـ ــت پـ ــس
خصولتیهاوجودخواهندداشت
بدون نام  -کانـ ــال تلگرامی ایران :تـــا زمانی که
مدل اقتصادی ما در کشـــور مشخص نشده پدیده
خصولتیهـــا هم حل نخواهد شـــد .ما بعـــد از 40
سال هنوز نفهمیدهایم که مدل اقتصادی این کشور

مدتی است که در اقتصاد ایران سر و کله موجود
عجیبالخلقهای پیدا شده است که به وقت بردن
بار ،مرغ است و به وقت پریدن ،شتر .این موجود
دوزیست عجیبالخلقه یک پایش – یعنی یک
دستش! -در بخش دولتی است و یکیاش هم
در بخش خصوصی .درواقع ،موجودی فرامرزی
سبزوار فضای مرزی بین این دو بخش
یعنی در
و مشاغل سخت نیستیم است،
مبادانی در تماس با روابط عمومی :از نمایندگان مردم
خواهشـــمندیم طرحـــی نو بـــرای حمایت از کارگـــران نانوایی
سخت ووزیانرشد کرده است .نام این موجود
متولدمشاغلشده
د تا این شغل سخت و نفسگیر هم جزو
شـــود تا کارگـــران پرتالش و بیادعا بتوانند با  20ســـال پرداخت
ســـال سابقه
ســـته شوند .متأســـفانه برخی با داشتن
الخلقهبیمه و«بخش خصولتی» است ،بخشی
عجی20ب
ز  50سال امکان بازنشســـتگی ندارند که توجه جدی مسئوالن
که ادعا دارد خصوصی است یا خصوصی شده،
با پرسنل کمیته امداد

شـــرکتی کمیته امداد در پیامهای گروهی بـــه ایران :در کمیته
خمینی بســـیاری از نیروهای تحصیلکرده با مدرک دکترا و فوق
هصورت شـــرکتی به کارگیری شـــدهاند که در مـــورد این نیروها
اف و بیمهری میشود و در تمامی موارد اختالف بسیار زیادی
ریافتی با نیروهای رسمی دارند .لطفاً رسیدگی شود.
ت مددجویان بند مالی از دادگستری
باقـ ــری از

عکسpinterest.com :

ان
الن

در آخریـ ــن فراخـ ــوان خواننـ ــدگان پدیده
خصولتیهـ ــا را طرح کرده بودیـ ــم :اقتصاد
ایـ ــران گرفتار نهادهایی شـ ــده اسـ ــت که به
وقت بـ ــردن بـ ــار مرغ هسـ ــتند و بـ ــه وقت
پریـ ــدن شـ ــتر .در اقتصادهـ ــای کشـ ــورهای
پیشـ ــرو مرز روشـ ــن و شـ ــفافی میان بخش
دولتـ ــی و خصوصـ ــی وجـ ــود دارد امـ ــا در
ایـ ــران مدتهاسـ ــت کـ ــه مـ ــا بـ ــا موجـ ــود
عجیبالخلقـ ــهای مواجه شـ ــدهایم که هر
روز هـ ــم بـ ــزرگ و بزرگتر میشـ ــود .بخش
خصولتی بخشـ ــی که ادعـ ــا دارد خصوصی
اسـ ــت یا خصوصی شده اما بواقع با اتصال
بـ ــه رانت قـ ــدرت و ثـ ــروت همـ ــه فضاهای
بخـ ــش خصوصـ ــی واقعی را میمکـ ــد و در
ادامـ ــه این سـ ــؤال را طرح کـ ــرده بودیم که:
تجربه و مواجهه شما با این پدیده چه بوده
اسـ ــت؟ چرا خصوصیسازی بهعنوان یک
سیاست سـ ــنجیده عمالً نتوانست اهداف
خود را محقق کند؟ آنچـ ــه در ادامه میآید
پاسـ ــخهای مخاطبـ ــان «ایـ ــران» بـ ــه این
فراخوان است.

iran-newspaper

کشور اتفاق نیفتاده چون نهادهای قدرتمند اجازه
خصولتیها
ایـــن کار را نمیدهند .آنها میگویند ما جا را برای
معلول بسترهای
دیگـــران تنگ نکردهایم و دیگـــران هم میتوانند
بیایند ،باور کنید این حرف خنده دار اســـت چون
غیر شفاف فرهنگی،
آنها همه فضاها را گرفتهاند.
اجتماعی و اقتصادی
 ëآقای روحانی! به جـ ــای حرفهای جذاب عمل
جامعه ایران هستند.
کنید
 :0935...824آقای روحانی! حرفهای شـــما
خیلی از مؤلفههایی
درباره خصولتیها جذاب اســـت اما بهتر اســـت
خودشان
سر جای
که
جـــذاب عمل
حرفهای
همه
ثروت،
قدرت و
کنید وبهنشـــانرانت
اتصال
واقع با
جـــایبه
بهاما
نیست باید سر جای
دهید که عزمتان برای کاســـتن از نفوذ اقتصادی
نهادهای خاص جدی است.
برگردند
خودشان
کرده
اشغال
خصوصی واقعی را
بخش
فضاهای
 ëشتر ،گاو پلنگی به نام شرکت عمومی غیر دولتی
تا این گره باز شود.
رانمیفهمم
بخش
ایران :من هم
منابعتلگرامـ ــی
همهـور  -کانال
ومهدیه نامـ ـ
مکد.شما رسانه آزاد
دولتی را میوقتی
مثل آقـــای رئیـــس جمهوری کـــه گفتهانـــد باید
ندارید و یک رسانه به
دولتی یعنی
شـــرکت عمومی
معلوم کنیم
این
در
گذشته
مردادماه
اوایل
ایرانغیـــردر
روزنامه
جرم افشای یک فساد
چه؟ موجود عجیبالخلقه و شـــتر ،گاو پلنگی به
نام شرکت عمومی غیر دولتی را نمیفهمم .چرا
اقتصادی براحتی
تجربه و
خود پرسیده بود:
خوانندگان
مقاومتی حرف
ازهمه از اقتصاد
رابطهکه این
رسانه ملی
تحت تعقیب قرار
میزند و سیاســـتهای دولت را زیر سؤال میبرد
است.
کرده
سکوت
ها
خصولتی
درباره
کسی
چه
گیرد
می
مواجهه شما با این پدیده چه بوده است؟ و چرا
 ëخصولتیهانفسبخشخصوصیراگرفتهاند
میخواهد پشت پرده
بدون نـ ــام – کانـ ــال تلگرامی ایـ ــران :فقط یک
سنجیده
عنوان یک سیاست
بخـــشبه
سازی
خصوص
خصولتیها را فاش
خصوصی را
ی نفـــس
خصولتیهـــا
کلمـ ــه:
گرفتهاند.
کند؟

مدیران ً
نتوانستهخصولتیها
بیکفایتی که فقط در
اهدافرشـــدخود را محقق کند؟ آنچه
ال
ëعم
میکنند
 :0913...337مـ ــا تو این کشـ ــور مدیرانی داریم
بخشیتونناز پاسخهای مخاطبان به
در ادامه میآید،
که اگه توی خیابون ولشـ ــان کنند ،حتی نمی
شکم خودشـ ــونو سیر کنن ،زن و بچه که پیشکش،
هاست.
بعـــداین
حقـ ــوق چند ده
لپرسـ ــند چرا
سوامی
وقتی ازش

میلیونی برای خودت برمیداشتی؟ میگه ،من اگه
برم بخش خصوصی ،خیلی بیشـ ــتر بهم میدن!
اشتباه نکن ،بخش خصوصی واقعی که از جیبش
مایـ ــه میگذاره .... ،هم بار امثـ ــال تو نمیکنه .اون
بخش خصولتیه که بـ ــا رابطه میتونی بری توش
و کلی حقوق از بیتالمال بگیری.
 ëدولتاپوزیسیونبازیدرنیاورد
نـ ــواب حسـ ــنی –  :0911...711دولت بیـــاد و به

بهرهببریم.
 ëراهی که تولید داخلی را نابود کرد
سید  -کانال تلگرامی روزنامه ایران :به نظر من
خصوصیســـازی در ایران یعنی سلب مالکیت از
مردم که اقتصاد کشور را نابود کرده است .اگر ادامه
بدهید در منجالب بیشتر خواهید افتاد .راهی که به
بنبست رسید و تولید داخلی را نابود کرد.
 ëنسخهلیبرالیاقتصاددرتضادبااقتصادبومی
مهتاب یاری  -ایمیل :سـ ــپردن اقتصـ ــاد به مردم
از شـ ــعارهای اصلی دولتهای لیبرال است .در کنار
شـ ــعار دولت کوچـ ــک و حداقلـ ــی و کاهش تصدی
گری دولت در اقتصاد و...که از اصول سیاسـ ــتهای
نئولیبرالی اسـ ــت ،به نظر من دولـ ــت آقای روحانی
هم لیبـ ــرال بودنش توی متن و تفسـ ــیر برنامههای
توسـ ــعه و برنامه بودجه خودش رو نشون داده ،اول
انقالب نمیگفتن خصوصی سـ ــازی ،اصالً جرأتش
رو نداشـ ــتند با توجـ ــه به اون فضا ،بعدش نوشـ ــتن
مردمـ ــی سـ ــازی ،االنم کـ ــه همه دنبـ ــال خصوصی
سازیاند و تقدیسش میکنن؛ اینکه چنین مسیری
رو طی میکنـ ــن از اونجا تا به اینجا برسـ ــن تعریفی
جز لیبرالیسـ ــم نـ ــدارد .لیبرالها هیـ ــچ وقت به نفع
مردم اقتصاد رو پیش نمیبرن ،اونا بشـ ــدت دنبال
عضویت در سـ ــازمان تجارت جهانیانـ ــد و باالخره
باید سیاسـ ــتهای اونا رو پیاده کنن که این با توسعه
اقتصادی بومی در تناقض است.
 ëحضور بخش نظامی در اقتصاد ایران از کی شروع
شد؟
آریادوسـ ــت  -تهران  -کانال تلگرامی ایران :در
واقع منشـــأ رشد بخش خصولتی ،به دوران بعد از
جنـــگ باز میگردد که نیروهـــای نظامی به جهت
نشـــان دادن توانایی در جنگ ،در دولت سازندگی
آقای رفســـنجانی منزلت یافتند .بـــا این نیت آنها
وارد اقتصاد شـــدند که دارای تجربهای  8ســـاله در
جنگ هســـتند لـــذا میتواننـــد در دوران صلح نیز
خدوم باشـــند .مســـأله دیگـــری که ایـــن نهادها را
تاجر نمود ،بـــه ضعف بخش خصوصی در همان
ســـالها بازمیگردد .بعد از انقالب بهدلیل هراس
سرمایهداران از مصادره ثروت و دارییشان ،شاهد
کمرنـــگ بـــودن حضـــور و فعالیتشـــان در ایران
شدیم .به همین جهت بخش خصوصی در ایران

تیترهای
برتر
«ایران»
ایمـــان یاوریـــان ،خواننـــده روزنامه
هر هفته تیترهای روزنامه را بررســـی
میکند و به تیترهایی که در صفحات
مختلـــف «ایـــران» انتخـــاب کرده،
امتیاز میدهد .تیترهای انتخابی این
هفته «ایران» عبارتند از:
 ëتاریخ
قهرمان،غایببزرگتصویر
 ëاندیشه
رهایی از روزمرگی دوزخوار
َ
حکمتیعالِمپروروعالمتاب
حوادث
نجات زن ماجراجو از دره ارواح
 ëسیاسی
اجماع ملی نباشد ،شیب افول ایران
تندمیشود
خودانتقادی کنید نواصولگرایی راه
بیندازید

 ëاقتصادی
رونق بازار اجاره با چاشـــنی نوســـان
قیمتها
 ëورزشی
انتصاب«درخشان»نیمهشب
 ëگزارش
تجارت مرگ با ضایعات جنگ
دستهای زخمی زنان نانآور
شما سر جای خودتان هستید؟
 ëفرهنگوهنر
سلوک خاموش در روشنای دانش
فـــــــرهنگ «هیـــــــــس!» ،ســـنگر
کودک آزارها
 ëکارآفرینی
هنوز هم از این «جهنم نازنین» یاد
میگیرم
 ëبینالملل
مهاجران در بنبست قهر اروپایی
 ëاجتماعی
بدرقهنابغهفروتن
نســـخههایی که سرســـری پیچیده
میشوند
 ëتاریخ
شـــطرنج پیچیـــده شـــاه و وزیـــر در
میدان 30تیر
 ëزندگی
فصـــل «التیـــن» کتـــاب زندگـــی
مهاجرانسوری
 ëپایداری
هنرنمایی عقابان ارتش در آسمان
دفاعمقدس
اما سـ ــه تیتـ ــر برتـ ــر و جـ ــذاب هفته
از نظـ ــر خواننـ ــدگان بـ ــه ترتیب به
گـ ــروه ورزشـ ــی بـ ــا تیتـ ــر «انتصاب
«درخشان» نیمه شـ ــب» ،تاریخ با
تیتر «شـ ــطرنج پیچیده شـ ــاه و وزیر
در میدان  30تیر» و گـ ــروه زندگی با
تیتر «فصل «التیـ ــن» کتاب زندگی
مهاجـ ــران سـ ــوری» اختصـ ــاص
یافته است.

مناقصهها در کشور فرمالیته است:
همه میدونیم مناقصهها مناقصه نیست ،چون
خصولتیها مثل آب خوردن تو مناقصهها نفوذ
میکنن و همهچی فرمالیته میشه.
خصولتی هست ،چون رسانه آزاد
نیست :خصولتیها معلول بسترهای غیرشفاف
فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی جامعه ایران
هستند و خیلی از مؤلفههایی که سر جای
خودشان نیستند ،باید سر جای خودشان برگردند
تا این گره باز شود .وقتی شما رسانه آزاد ندارید
سپاس
خوانندگان

 ëکلیپ های تأثیرگذار کمیته امداد
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و یک رسانه به جرم افشای یک فساد اقتصادی
بهراحتی تحت تعقیب قرار میگیرد ،چه کسی
میخواهد پشت پرده خصولتیها را فاش کند؟
شفافیت و وجود مطبوعات تخصصی آزاد
بهعالوه افکار عمومی مسوولیتپذیر ،راهحل
جوامع پیشرفته برای جلوگیری از سوءاستفاده و
اعمال اصالحات اقتصادی است.
مدل اقتصادی ما مشخص نیست ،پس
خصولتیها وجود خواهند داشت :تا زمانی
که مدل اقتصادی ما در کشور مشخص نشده،
پدیده خصولتیها هم حل نخواهد شد .ما بعد
از  40سال هنوز نفهمیدهایم که مدل اقتصادی
این کشور لیبرالیستی است؟ مارکسیستی است؟
اقتصاد بازار است؟ اقتصاد دولتی است؟ وضعیت

غیرشفاف است و معلوم است که از دل این
شرایط ،خصولتیها هم رشد میکنند .همه جای
دنیا نهادها در فعالیت همدیگر تداخل ندارند،
خودروساز بانکداری نمیکند ،نهاد فرهنگی،
امنیتی یا نظامی هم فعالیت اقتصادی ندارد ،اما
ما با همه جای دنیا فرق داریم.
شمهای از دوگانگیها و زرنگیهای
خصولتیها :خصولتی ،یعنی شرکت بزرگی
که هم دولتی است هم خصوصی .به وقت
حسابکشیها و ارزیابیها خصوصی است و
نمیخواهد پاسخگو باشد و به وقت دریافت
تسهیالت و وامهای کالن و سهم خواهیها
دولتی است .این شرکتها بعض ًا متعلق به
بیتالمال هستند و به وقت زیان و خسارت
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مجبور نیستند تاوان اشتباهشان را از جیب مبارک
بدهند ،بلکه از جیب بزرگ بیتالمال میدهند.
میگویند ما جا را تنگ نکردهایم.
این حرف ،خندهدار است :خصولتیها
چرا به وجود آمدند؟ به خاطر سیاستهای غلط
خصوصیسازی .به جرأت میگویم چیزی به
اسم خصوصیسازی در کشور اتفاق نیفتاده ،چون
نهادهای قدرتمند اجازه این کار را نمیدهند .آنها
میگویند ما جا را برای دیگران تنگ نکردهایم و
دیگران هم میتوانند بیایند .باور کنیداین حرف
خندهدار است ،چون آنها همه فضاها را گرفتهاند.
آقای روحانی ،به جای حرفهای
جذاب عمل کنید :آقای روحانی ،حرفهای
شما درباره خصولتیها جذاب است ،اما بهتر است
به جای حرفهای جذاب عمل کنید و نشان
دهید که عزمتان برای کاستن از نفوذ اقتصادی
نهادهای خاص جدی است.
شتر -گاو -پلنگی به نام شرکت
عمومی غیردولتی را نمیفهمم :من هم
مثل آقای رییس جمهوری که گفتهاند باید معلوم
کنیم شرکت عمومی غیردولتی یعنی چه؟ موجود
عجیبالخلقه و شتر -گاو -پلنگی به نام شرکت
عمومی غیردولتی را نمیفهمم .چرا رسانه ملی
که این همه از اقتصاد مقاومتی حرف میزند و
سیاستهای دولت را زیر سؤال میبرد ،درباره
خصولتیها سکوت کرده است.
خصولتیها نفس بخش خصوصی را
گرفتهاند :فقط یک کلمه :خصولتیها نفس
بخش خصوصی را گرفتهاند.
مدیران بیکفایتی که فقط در
خصولتیها رشد میکنند :ما تو این کشور
مدیرانی داریم که اگه توی خیابون ولشون کنن،
حتی نمیتونن شکم خودشونو سیر کنن ،زن و
بچه که پیشکش .بعد وقتی ازش میپرسند :چرا
حقوق چند ده میلیونی برای خودت برمیداشتی؟
میگه :من اگه برم بخش خصوصی ،خیلی بیشتر
بهم میدن! اشتباه نکن ،بخش خصوصی واقعی
که از جیبش مایه میگذاره ... ،هم بار امثال
تو نمیکنه .اون بخش خصولتیه که با رابطه
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میتونی بری توش و کلی حقوق از بیتالمال
بگیری.
دولت اپوزیسیونبازی درنیاورد :دولت
بیاد و به جای شعاردادن بگه توی این چهار سال
واسه خصوصیسازی چی کار کرده؟ نمیشه که
هم دولت باشی و هم نقش اپوزیسیون رو بازی
کنی؟ باالخره دولت ،دولته یا اپوزیسیون؟
یک روز چشممان به جمال
خصوصیسازی واقعی خواهد افتاد:
امیدوارم یک روز در این کشور چشممان به
جمال خصوصیسازی واقعی بیفتد .شاید نسل ما
آن روز را نبیند ،اما آدمیزاد به امید زنده است .من
سالها در شرکت دولتی بودم و اآلن در شرکت
خصوصی هستم .در شرکتهای خصوصی

راندمان افراد باالست و اتالف زمان و انرژی
حداقل ،چیزی که در شرکتهای دولتی بندرت
شاهد آن هستیم .برای همین حتی اگر به لحاظ
ارزش و بازدهی نیز فکر کنیم ،خصوصیسازی
به نفع همه مردم است .گرچه عدهای فکر
میکنند خصوصیسازی کارگرستیز است ،اما
خصوصیسازی به معنای درست کام ً
ال در
راستای اعتالی جامعه است.
مردم معترضند که چرا نهادها در
جایگاه خودشان نیستند :حمایت یکپارچه
و همهجانبه مردم از حمله موشکی علیه داعش
نشون داد که هیچکس با نیروهای امنیتی و
دفاعی کشور وقتی در جایگاه و وظیفه خودشون
عمل میکنن ،مخالف که نیست هیچ ،با تمام
قدرت حامی و پشتیبان هم هست .اما مناقشات
آنجا باال میگیرد که نهادهای مختلف -چه
دولت باشد ،چه مجلس ،چه قوه قضاییه -در
جایگاه خودشان نباشند .بهطور مثال ،متأسفانه
بزرگترین و پردرآمدترین شرکتهای نفت و
مخابرات ما که با نام خصوصی کار میکنند،
دست نهادهای خاص است که اص ً
ال با بخش
خصوصی همپوشانی هم ندارد.
مخالفان اصلی خصوصیسازی:
مدیران دولتی و حاکمیتی ،مخالفان اصلی
خصوصیسازی هستند.

خصولتیها در صدر یارانهها و رانتها:
خصولتیها یا همان مدیران دولتی سازمانهای
بزرگ که از بدنه دولت به قصد کوچکسازی
جدا شدهاند ،نفس کارکردن در این مملکت را
گرفتهاند .هرجا میروی ،اینها هستند که در
صدر یارانهها و رانتها قرار دارند .هیچ کس
هم نمیتواند به آنها بگوید چرا؟ چون به
البیهای قدرت وصل هستند و اساس ًا قدرت
دارند و میتوانند از سرمایه و وام و یارانههای
خوب برخوردار باشند .خصوصیسازی ،یعنی
اقتصاد پویا و گردش چرخ تولید ،نه اینکه به
اسم خصوصیسازی سازمانها و خط تولیدهای
کالن را به نام خودمان بزنیم و از بیتالمال هم
بهره ببریم.
راهی که تولید داخلی را نابود کرد :به
نظر من ،خصوصیسازی در ایران ،یعنی سلب
مالکیت از مردم که اقتصاد کشور را نابود کرده
است .اگر ادامه بدهید ،در منجالب بیشتر خواهید
افتاد ،راهی که به بنبست رسید و تولید داخلی
را نابود کرد.
نسخه لیبرالی اقتصاد در تضاد با
اقتصاد بومی :سپردن اقتصاد به مردم از
شعارهای اصلی دولتهای لیبرال است ،در
کنار شعار دولت کوچک و حداقلی و کاهش
تصدیگری دولت در اقتصاد و...که از اصول
سیاستهای نیولیبرالی است .به نظر من،
دولت آقای روحانی هم لیبرالبودنش توی
متن و تفسیر برنامههای توسعه و برنامه بودجه
خودش رو نشون داده .اول انقالب نمیگفتن
خصوصیسازی ،اص ً
ال جرأتش رو نداشتند با
توجه به اون فضا ،بعدش نوشتن مردمیسازی،
اآلنم که همه دنبال خصوصیسازیاند و
تقدیسش میکنن .اینکه چنین مسیری رو طی
میکنن ،از اونجا تا به اینجا برسن ،تعریفی
جز لیبرالیسم ندارد .لیبرالها هیچ وقت به نفع
مردم اقتصاد رو پیش نمیبرن .اونا بشدت دنبال
عضویت در سازمان تجارت جهانیاند و باالخره
باید سیاستهای اونا رو پیاده کنن که این با
توسعه اقتصادی بومی در تناقض است.

حضور بخش نظامی در اقتصاد ایران
از کی شروع شد :در واقع ،منشأ رشد بخش
خصولتی ،به دوران بعد از جنگ بازمیگردد که
نیروهای نظامی به جهت نشاندادن توانایی
در جنگ ،در دولت سازندگی آقای رفسنجانی
منزلت یافتند .با این نیت آنها وارد اقتصاد
شدند که دارای تجربهای هشت ساله در
جنگ هستند ،لذا میتوانند در دوران صلح نیز
خدوم باشند .مسأله دیگری که این نهادها را
تاجر نمود ،به ضعف بخش خصوصی در همان
سالها بازمیگردد .بعد از انقالب بهدلیل هراس
سرمایهداران از مصادره ثروت و داراییشان،
شاهد کمرنگبودن حضور و فعالیتشان در ایران
شدیم .به همین جهت ،بخش خصوصی در ایران
دارای مؤلفههای راستین یک بخش خصوصی
توجوی خوشبختی و تزریق
نبود .لذا در پی جس 
آن به بدنه اقتصادی کشور ،بخش نظامی حضور
خود را در اقتصاد ایران اعالم کرد.
نهادهای انقالبی طعم پول را
چشیدهاند :ورود نهادهای خاص به مسایل
اقتصادی و سیاسی و بنگاهداری و چشیدن طعم
پول ،آنها را به دولتها مدیون کرده و آنها را از
انجام مأموریت اصلی و انقالبی خود گاه منحرف
یا سست میکند و آنها را از رسیدن به مأموریت
اصلی یا باز میدارد یا توانشان را کاهش میدهد.
حمله از کجا شروع شد :صحبت از
خصوصیسازی و خصولتیها دقیق ًا همان نقطه
است که باعث حمله همهجانبه علیه آقای
روحانی شده .تجمیع قدرت و ثروت و رسانه در
یک نهاد عامل اصلی ماجراست ،حتی با وجود
پاکترین افراد .پس باید اقتصاد را به دست خود
مردم سپرد نه نهادهای خاص و هیچ کس هم
جرأت ورود نداشته باشد .به نظر من ،باید در
دولت دوازدهم تمام مردان اقتصادی محکم
از قضیه تفکیک خصوصی از وابستگان به
نهادهای قدرت در کشور جلوگیری کنند.
حسن فرامرزی – حمیرا عالیی
روزنامه ایران1396/5/5 -
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چگونه فرهنگ رفتاری در شركت خودمان را تغيير دهيم؟
منبع :کتاب WORK HAPPY NOW
نویسنده :کارل استایب
مترجم :سیدحسین علوی لنگرودی

چند وقت پيش داستان آموزندهای را شنیدم در
باره يك معلم كه فرهنگ مدرسه محل کارش را
تغيير دادهبود .بعد از شنیدن آن داستان و فکرکردن
راجع به آن ،دریافتم که ما هم ميتوانيم به همان
سادگي ،فرهنگ شركت يا سازمان متبوع خودمان
را تغيير دهيم.
آن معلم توانستهبود طي چند ماه محيط
كارياش را از يك وضعیت سرشار از تنفر و تنش
و انزجار ،به محيطي رويايي و تحسينبرانگيز
تبديل كند .هنگامي كه او براي اولين بار وارد آن
مدرسه شد ،خود را در ميان همكاراني يافت كه
يا به بحث و جدل با هم ميپرداختند و يا اينكه

در باره مسايل سياسي و موضوعات تلخ زندگی
صحبت ميكردند و هيچكدامشان هم تحمل
ديگري را نداشتند ،اما آن معلم تصميم گرفت تا
اين وضعيت را با ابتکار و همت خودش اصالح
كند .بنابراین ،برنامهای را تنظیم کرد به نام "برنامه
تحسين" و بعد مطابق این برنامه دست به کار شد:
* براي تكتك همكارانشيادداشتي گذاشت
كه در آن نوشته شدهبود كه چقدر از كاركردن با
آنها راضي و خشنود است.
* او همراه با آن يادداشت ،يك عدد آب نبات
هم براي همه فرستاد.
* به عالوه ،براي بعضي از همكاران هم يك

شاخه گل به همراه يادداشت فرستاد.
اما مهمترين بخش اين ابتكار ،متن يادداشتها
بود .او در هر كدام از آن يادداشتها به تشريح
چیزهایی پرداختهبود كه برايش دوستداشتني و
ارزشمندند.
نكته جالبتر اينكه هيچكدام از همكاران او به
هويت فرستنده آن يادداشتها پي نبردند ،چرا كه
او اين كار را به صورت مخفيانه انجام ميداد و
در نتیجه ،هر كدام از همكاران حدسهايي در
باره فرستنده يا فرستندگان آن يادداشتهاي
محبتآميز ميزدند و همين مسأله ،جو مثبت و
گرمي را در سرتاسر مدرسه ايجاد كرد .این قضیه
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مدیران ميتوانند فقط با يك نگاه به
چگونگي ورودشان به محل کار ،به
همكارانشان بياموزند كه با خود آنها
(و سپس با همديگر) چگونه رفتار
كنند.

بالفاصله باعث شد که همه معلمها و كاركنان
مدرسه رفتار بهتري با سايرين پيدا كردند ،چرا كه
هر کسی را فرستنده يادداشتهای محبتآمیز
ال هم طبيعي به
تصور میکردند .اين واكنش كام ً
نظر ميرسيد ،چرا كه هيچ كس دوست ندارد دل
كسي را كه به او هديهاي دادهاست ،بشكند.
پس از مدتي ،چند تن از معلمها و كاركنان
مدرسه هم به تقليد از اين معلم شروع كردند به
ارسال يادداشتها و هدايايي برای همديگر و اين
رفتار خيلي زود به يك فرهنگ پرطرفدار در آن
مدرسه تبديل شد.
جالب است بدانید که اين فرد مبتکر هيچگاه
شناسايي نشد ،چون نميخواست با شناختهشدن از
اثر مثبت كارش بكاهد .او به همه اين امكان را داد
تا فكر كنند كه دوستان متعددي دارند ،دوستانی
كه به يادشان هستند و اين ناشناسبودن ،موجب

رواج هر چه بيشتر فرهنگ دوستي و عشق در آن
مدرسه شد.

برخورد كنند؟ در زیر چند دستورالعمل ساده
آمدهاست که به دردتان میخورد:

شما هم ميتوانيد
حال اگر محيط كارتان خستهكننده و ماللآور
است و فكر ميكنيد كه نياز به شادترشدن دارد،
پس دست به کار شوید و همین كار را انجام دهيد.
از دادن هداياي كوچك و ارزان شروع كنيد ،و بعد
از مدتي کوتاه اثر جادويي اين كار را ببینيد.
حال سوال اینجاست که چگونه ميتوان نحوه
رفتار کارکنان یک شرکت را تغییر داد و رفتار صحیح
را به بخشی از فرهنگ سازمانی تبدیل نمود؟
مدیران ميتوانند فقط با يك نگاه به چگونگي
ورودشان به محل کار ،به همكارانشان بياموزند كه
با خود آنها (و سپس با همديگر) چگونه رفتار كنند.
مدیران ميتوانند با تكرار اين كارها ،سيگنالهاي
مشخصي را براي ديگران بفرستند تا آنها هم به
همان صورت با همدیگر رفتار كنند .با اینهمه،
بايد به اين واقعيت نیز اشاره كرد كه عادتهای
رفتاری را به سختي ميتوان تغيير داد و موفقیت
در این کار مستلزم صبر و پیگیری است.
اما چه بايد کرد تا همکاران یک مدیر او را از
صمیم دل دوست داشتهباشند و با او با احترام

 )1با همه همکاران مثل اعضاي خانواده
خودتان كه دوستشان داريد ،برخورد
كنيد.
ت داشت ه شدن ،دوست
بهترين راه براي دوس 
داشتن است .اگر هنگام ورود به محل كارتان
بهگونهاي رفتار كنيد كه انگار وارد خانه خودتان
شدهايد ،مطمئن باشيد که بازخوردي مشابه آن
را از ديگران دريافت خواهيدكرد و با نگاههاي
مهربانانهاي روبرو خواهيدشد.
هنگامي كه کارکنان یک شرکت با همکارانشان
مثل خواهر و برادر خودشان رفتار كنند ،آنگاه از

همه چيز لذت خواهندبرد .در این صورت ،حتی اگر
اگر هنگام ورود به محل كارتان
بهگونهاي رفتار كنيد كه انگار وارد
خانه خودتان شدهايد ،مطمئن باشيد
که بازخوردي مشابه آن را از ديگران
دريافت خواهيدكرد و با نگاههاي
مهربانانهاي روبرو خواهيدشد.
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يكي از آنها كار اشتباه یا احمقانهای هم كرد ،دیگران
با خنده و روي خوش به آن واكنش نشان ميدهند.
اين خيلي مهم است كه با همه مثل اعضاي خانواده
خودتان رفتار كنید ،چرا كه اين رفتار پس از مدتي
به ديگران نيز سرايت میکند و آنها نيز با هم مثل
اعضاي خانوادهشان رفتار خواهندكرد.
شایان ذکر است که براي اين كار بايد سنجيده
و آهسته عمل كنید و بهتدريج رفتار دوستانهتر و

خودمانيتري را با همكاران خود در پیش بگیرید.
نکته کلیدیاش هم این است که ابتدا به دیگران
گوش فرادهید و به آنها ثابت كنید كه آنان برایتان
مهم هستند .بنابراین ،هر بار كه همکارانتان را
در محیط کار مالقات ميكنيد ،از آنها در باره
خانواده و فرزندانشان بپرسيد و خودتان را دوست
خانوادگيشان نشان بدهيد.
واداركردن ديگران به دوستداشتن خودتان،
چندان سخت نيست ،كافيست به آنها بفهمانيد
که دوستشان داريد .بسياري از كساني كه در
اطراف شما هستند ،در وهله اول دوست ندارند
سفره دلشان را نزد شما بگشايند و منتظرند
تا شما در اين راه پيشقدم شويد و پس از آن
همه-چيز درست خواهدشد .پس اگر ميخواهيد
يخ روابطتان با ديگران آب شود ،شصت درصد
كار را خودتان انجام دهيد و مطمئن باشيد که
چهل درصد باقيمانده ،خيلي زود از سوي طرف
مقابلتان به وقوع ميپيوندد .من با اطمينان به
شما ميگويم كه اين ترفند در بسياري از روابط
بين افراد كارايي دارد ،چه اين روابط شخصي و
خصوصي باشند ،چه كاري و شغلي.
 )2نگرش ديگران در باره خودتان را
دگرگون كنيد.
همه ما بايد به همان گونهاي رفتار كنيم كه

دوست داريم با ما رفتار شود .به عبارت بهتر ،بايد
با رفتار خودتان به ديگران نشان بدهيد كه از آنها
توقع چنين رفتاري را در قبال خودتان داريد .البته
انجام اين كار برای افراد خجالتي و كمرو دشوار
است ،اما غيرممكن نيست .شما ميتوانيد اين
ترفند را ابتدا در محيط خانه و در برابر اعضاي
خانواده و دوستان نزديكتان تمرين كنيد .مطمئن
باشيد که با تمرين كافی ،خواهيدتوانست با

همكاران خودتان در محل كار هم همان رفتارها
را داشتهباشید و واكنش مثبت آنها را دريافت
نماييد.
يادم ميآيد ،که چند سال پيش ،چند نفر از
همكارانم عادت كردهبودند که در محل کار مرا
دست بيندازند و به كارهايم بخندند .البته شايد
آنها چنين منظوري نداشتند ،اما من از اين مسأله
ناراحت ميشدم .آنها گاه با حالتي برادرانه! به طرز
لباسپوشيدن و يا اظهارنظرهايم ميخنديدند.
واكنش من هم عبارت بود از اينكه صبر ميكردم
تا خسته شوند و به طور طبیعی دست از اين
كارشان بردارند ،اما يك بار اين وضعيت براي چند
ساعت متوالي به طول انجاميد و انتظاركشيدن
من هم بيفايده بود .بنابراين ،سعي كردم تغيير
رفتار بدهم و به جاي انفعال و صبركردن ،شروع
كردم به همراهشدن با آنها و خنديدن به خودم.
جالب آنكه آنها خيلي زود نسبت به تغيير رفتار
من واكنش نشان دادند و اوضاع کام ً
ال عوض شد.
همان موقع بود كه فهميدم نبايد با همهچيز در
محل كار،بيش از حد شخصي و با حساسيت باال
برخورد كرد ،چرا كه در اين صورت آسيبهاي
بسياري متوجه فرد میشود و بر عصبانيتها و
پيچيدگيها افزوده خواهدشد .البته اين بدان معنا
نيست كه شخصيت خودتان را تغيير بدهيد .نه،
شما بايد خودتان باشيد ،اما پيرويكردن از قواعد
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اجتماعي ميتواند احترام بيشتري را برایتان به
ارمغان بیاورد.
در محل كارتان به همه عشق بورزيد و به
همه احترام بگذاريد.
همه ما دوست داريم که در يك محيط كاري
عالي و با روابط صمیمانه و گرم كار كنيم .يكي
از مهارتهاي اصلي كه بايد به همين منظور
بياموزيم ،چيزي نيست مگر استفاده از هوش
عاطفي .افراد با ضريب هوشي باال كساني هستند
كه میتوانند با ايجاد دوستيهاي پايدار از شغلشان
لذت ميبرند .بهبود کاربرد ضريب هوشي هنگامي
آسان خواهدشد كه با گامهاي كوچك ،اما مداوم
همراه شود .بنابراين ،چنانچه احساس كرديد كه
نميتوانيد عشق و احترام الزم را در محيط كار
به سمت خود جذب كنيد ،میزان عشق و احترام
به ديگران را اضافه کنید تا پس از مدت كوتاه،
انعكاس آن را دريافت داريد.
كنترل خلق و خو
همه ما براي دستيابي به نتايج مطلوب در
روابط اجتماعی ،به كنترل رفتار و كردار خود
نياز داريم .اگر پيش از شروع كارتان ،به هر
دلیلی خشمگين یا افسرده باشيد ،آن خلق
و خو تا پايان روز با شما خواهدبود .به طور
كلي ،استرسهايي كه توسط خود شما وارد
محیط کار ميشوند ،بسيار خطرناك و مضر
هستند و حتما" ميبايستي براي مديريت و
متعادلسازي آنها تالش كنید .اگر بياموزيد
كه استرسهاي توليدي خودتان را مهار كنيد،
آنوقت میتوانید اختيار خلق و خوي خودتان
را در دست بگیرید.
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وین

رتبهبندیکیفیتزندگیدرشهرهایجهان
وین رتبه  ،1تهران رتبه !199

«مؤسسه مشاوره و تحقیقات مرکر» در
گزارش ساالنه خود ،باکیفیتترین شهرهای
جهان برای زندگی را معرفی کردهاست.
در رتبهبندی سال  ۲۰۱۷این مؤسسه ،وین،
پایتخت اتریش ،برای هشتمین سال متوالی در
مجموع باکیفیتترین شهر جهان برای زندگی
نامگرفته و سنگاپور هم به عنوان بهترین شهر
جهان از لحاظ دراختیارداشتن زیرساختهای
مناسب شهری معرفی شدهاست.
در گزارش امسال این مؤسسه،

بیکیفیتترین شهرهای جهان هم بدین
شرح رتبهبندیشدهاند:
 خارطوم ،سودان با رتبه ۲۲۷ پورتو پرنس ،هاییتی با رتبه ۲۲۸ صنعا ،یمن با رتبه ۲۲۹ بانگی ،جمهوری آفریقای مرکزی با رتبه۲۳۰
 بغداد ،عراق با رتبه ۲۳۱شایان ذکر است که در این رتبهبندی،
تهران ،پایتخت ایران ،رتبه  ۱۹۹و دوشنبه،

پایتخت تاجیکستان ،رتبه  ۲۱۵را از
لحاظ کیفیت زندگی در میان  ۲۳۱کشور
کسبکردهاند و نام هیچیک از شهرهای
افغانستان هم در این لیست دیدهنمیشود.
« مؤسسه مشاوره و تحقیقات مرکر» با
درنظرگرفتن  ۳۹شاخص که در  ۱۰گروه
زیر قرارمیگیرند ،به ارزیابی شهرهای جهان
پرداختهاست:
 ثبات سیاسی و اجتماعی (نرخ جرم وجنایت ،حاکمیت قانون)

توسعه تاسیسات و تجهیزات | شماره  | 51تابستان | 1396

 وضعیت اقتصادی فضای فرهنگی (وضعیت فعالیترسانهها ،سانسور ،آزادیهای فردی)
 خدمات پزشکی و بهداشتی (چگونگیخدمات درمانگاهها ،میزان شیوع بیماریهای
عفونی ،آلودگی هوا)
 آموزش و تحصیل ( ازجمله چگونگیدسترسی به مدارس بینالمللی)
 خدمات عمومی (امکانات حملونقلشهری ،برق ،آب و ترافیک)
 تفرجگاهها (رستورانها ،سینماها و مراکزورزشی)
 وضعیت دسترسی به مراکز خرید موادغذایی و کاالهای ضروری
 وضعیت مسکن (امکانات خرید و اجارهمسکن و میزان فراوانی لوازم خانگی و
تعمیرات آنها)
 -طبیعت.

یادآوری میکند که این رتبهبندی برای
کمک به شرکتهای چندملیتی و کارفرمایان
انجاممیشود تا هنگامی که کارمندانشان
را به مأموریتهای بینالمللی میفرستند،
پاداش و مزایای منصفانهای به آنها بدهند
و «سختی کار» شهر محل ماموریت آنان به
درستی محاسبهشود.
رتبه بعضی از شهرهای مهم جهان نیز
بدین شرح است:
 پاریس ،فرانسه با رتبه ۳۸ لندن ،بریتانیا با رتبه ۴۰ نیویورک ،آمریکا با رتبه ۴۴ توکیو ،ژاپن با رتبه ۴۷ دوبی ،امارات متحده عربی با رتبه ۷۴ دوحه ،قطر با رتبه ۱۰۸ استانبول ،ترکیه با رتبه ۱۳۳ مسکو ،روسیه با رتبه ۱۶۸ جده ،عربستان با رتبه ۱۶۹زوریخ

اوکلند
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 ایروان ،ارمنستان با رتبه ۱۷۲ اسالمآباد ،پاکستان با رتبه ۱۹۴ تهران ،ایران با رتبه ۱۹۹«موسسه مشاوره و تحقیقات مرکر» در
نظرسنجی امسال خود پنج شهر زیر را هم به عنوان
باکیفیتترین شهرهای جهان معرفیکرده است:
 -1وین ،اتریش با جمعیت یک میلیون و
 ۸۶۷هزار و ۹۶۰نفر (در سال )۲۰۱۷
 -2زوریخ ،سوییس با جمعیت  ۳۹۶هزار و
 ۲۷نفر (در سال )۲۰۱۵
 )3اوکلند ،نیوزیلند با جمعیت منطقه شهری
یک میلیون و  ۴۹۵هزار نفر (در سال )۲۰۱۶
 )4مونیخ ،آلمان با جمعیت یک میلیون و
 ۴۵۰هزار و  ۳۸۱نفر (در سال )۲۰۱۵
 )5ونکوور ،کانادا با جمعیت  ۶۰۳هزار و
 ۵۰۲نفر (در سال )۲۰۱۱
http://www.bbc.com/persian/worldfeatures39267039-

مونیخ

ونکوور
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وا ژههایی جذاب همچون

کوچکسازی دولت ،خصوصیسازی و تعامل با دنیا
دکتر محمود جامساز -اقتصاددان

در گرماگرم چینش اعضای کابینه دولت دوازدهم

ساختارهای نهادینه اقتصاد دولتی ایران ،معضالت

طرف مقابل ،بهخصوص دولت تازهکار تاجرمسلک

تشریفات قانونی رأی اعتماد و غیره ،فرصتهای

دولتی،منافعملیگاهیقربانیاهدافسیاسیمیشود

کرد .ادامه دیپلماسی آمریکا در خصوص کشور ایران

و معرفی آنان به مجلس شورای اسالمی برای انجام

خوبی فراهم شد برای اهل تحقیق و تحلیل تا نظریات
خودشان در باره کمو کیف کارنامه دولت یازدهم و
انتظارات از دولت بعدی را ابراز کنند .یکی از نظریات

مزبور که حاوی نکات مهمی است و به دقت نیز بیان
شده ،یادداشت آقای دکتر جامساز در روزنامه آرمان

مورخ هیجدهم مرداد است که در زیر درج می شود.
 ...در اقتصاد ایران بیش از آن که اشخاص تأثیرگذار

باشند ،با ساختار مواجه هستیم .در ساختار اقتصادی

مطلوب ،هر شخصی که از سطح دانش و بینش
اقتصادیبرخوردارباشد،میتوانددرچارچوباقتصادی

دولت برای حل مشکالت اقتصادی جامعه ،بهبود
زندگی مردم ،افزایش رشد اقتصادی و کاهش بیکاری

راهکارهای مناسبی را بیندیشد .در چنین ساختاری،

اینکه مسوول چه کسی باشد ،اهمیت چندانی ندارد.

اقتصادی را در بطن خود بازتولید میکند ،زیرا در اقتصاد

و اقتصاد تحت انقیاد دولت قرار میگیرد .در دولت فربه،

تحریمهای جدید باعث تنگشدن عرصه اقتصادی

دولتی ،نفتی ،تاجرپیشه و معیوب است .در چنین

ایران شدهاست .در حال حاضر ،با تصویب تحریمها

نیازهای اولیه مصرف میشود .ساختار اقتصاد ایران،

اما در عمل ،ساختار اقتصاد دولتی از اصالحات ناتوان

یکی از معضالت بسیار مهم اقتصاد ایران است .البته

میشود و بر اساس آن قوانینی را تصویب میکنند،

است ،زیرا چنین اصالحاتی با بنیانهای اقتصاد

دولتی در تضاد است .خصوصیسازی و اجرای قانون
هدفمندی یارانهها از مصادیق اصالح ناپذیری اقتصاد
ایران است.

با توجه به شعارهای انتخاباتی روحانی ،مشخص ًا

ندارد ،همین که مسووالن در درجه نخست ،مصالح

کفایت میکند.

رییسجمهوروهمراهاناوبامعضالتاقتصادیایران
با تغییر نگاه اقتصاد دولتی ،کوچکسازی اقتصادی در
بزرگ ،فساد بزرگ را ایجاد میکند و هزینه آن بر

دوش مردم گذاشته میشود .دولت بزرگ ،ناهماهنگی
نهادهای مختلف را به وجود میآورد و گاه مصالح

ساختار اقتصادی ایران ،مطلوب نیست و تیم

جامعه قربانی مطامع سیاسی میشود .دولت قبل

در تاریخ دارد ،مواجه است .این چالشها عبارتند از:

اقتصادی و سیاسی برهاند ،اما انتظارهای جامعه از

اقتصادی دولت دوازدهم با سه چالش عمده که ریشه

 )1ساختارها و نهادهای معیوب )2 ،برخی تعارضات
سیاسی داخلی و )3وجود چالشهای بی نالمللی.

بر ایران و ایجاد محدودیت بر سر تجارت بی نالمللی

پس از برجام مبادالت خود با ایران را آغاز نکردهاند

اولویت قرار بگیرد .بنا بر علم و تجربه ،دیوانساالری

خودشان را مقید به ایفای تعهدات در قبال مردم بدانند،

آلمان و انگلیس و فرانسه در آن توافق داشتند .تصویب

ساختاری ،از واژههایی جذاب همچون کوچکسازی
دولت ،خصوصیسازی و تعامل با دنیا سخن گفته

آشنایی دارند ،لذا ضروری است که در دولت دوازدهم،

ملی را بر منافع شخصی ارجح بدانند و در درجه دوم

منتج به امضای تحریمهای جدید شد که کشورهای

با دیوانساالری بزرگ مواجه هستیم و بخش اعظم
منابعبودجههایدولتیصرف ًادرجهتبرطرفساختن

از آن رو که ساختار به سمت مدیریت شایستگان پیش
خواهد رفت ،عموم ًا مسووالن ،اقداماتی را در جهت

بهبود انجام میدهند .به این دلیل که شخص اهمیت

ترامپ و تاثیر آمریکا بر کشورهای اروپایی جستوجو

توانست به توافق برجام برسد و کشور را از تحریمهای
آثار برجام بر اقتصاد و زندگی معیشتی مردم برآورده
نشد که بخشی از آن را باید در عدم اجرای تعهدات

برجام تضعیف شده و بسیاری از بانکهای مهم هنوز
که البته عدم تحقق مبادالت پولی با دیگر کشورها
محدودیتشدیدبی نالمللیدرخصوصتجارتخارجی

ایران بر تولید داخلی تأثیر گذاشته و یکی از جدیترین
معضالتاقتصادی،یعنیبیکاریراافزایشدادهاست.

شیوه برقراری روابط مطلوب دیپلماتیک با غرب و
نتایج آن مسلم ًا بر تصمیمات تیم اقتصادی دولت
موثر خواهد بود .اگر روابط دیپلماتیک تقویت نشود،

عرصه پیشرفت و توسعه اقتصادی تنگتر میگردد و

با کاهش درآمدهای نفتی ،معضالت اقتصادی خود را

بیشتر آشکار میکند .این مشکالت اقتصادی ،جامعه

را تحت فشارهای مالی و اقتصادی طاقتفرسایی قرار

میدهد.
در چنین سازوکاری که از جهات داخلی و
خارجی با مشکالت زیادی مواجه هستیم ،راهکار
مقابله با این مشکالت ،رعایت شایستهساالری و

تخصص در چینش تیم اقتصادی دولت خواهد
بود.

http://www.armandaily.ir/fa/news/detail/42943
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یادداشتی به قلم دکتر محمود سریعالقلم ،استاد دانشگاه شهید بهشتی

چرا با هم همکاری نمیکنیم؟
آدمى است و ترسهايش،

آدمى است و تصميمهايش،

آدمى است و شجاعتهايش.

چکیده

به عنوان مقدمه این یادداشت ،الزم است به دو نکته اشاره شود:

 )1اکثراً فکر میکنند که همکاری بین انسانها ،نتیجه اتحاد آنهاست ،یعنی انسانها اول با هم متحد یا شریک میشوند و بعد نوبت به همکاری میرسد .این

باور از آنجا پاگرفته و تقویتشده که در تحلیلی مشابه ،اکثراً فکر میکنند که شادبودن نتیجه موفقیت است ،در حالیکه این فرض هم صحیح نیست و طی مطالعات
علمی متعدد ثابت شدهاست که شادبودن ،پیشنیاز موفقیت است ،نه نتیجه آن .همین حکم تا حدود زیادی در باره رابطه اتحاد و همکاری هم وجود دارد ،یعنی

همکاری حاصل اتحاد نیست ،بلکه باعث آن یا پیشنیاز آن است .به عبارت دیگر ،قابلیت همکاری به ما قدرت میدهد تا بتوانیم متحد شویم و از طریق اتحاد و
تجمیع نیروها ،به نتایج بهتر و باالتری دستیابیم.

 )2نکته دوم این است که یکی از دغدغههای جدی و تقریب ًا همیشگی تشکلها ،از جمله تشکلهای صنفی مثل همین سندیکای شرکت های تأسیساتی و

صنعتی ایران ،موضوع همکاری است .به عبارت صحیحتر ،موضوع عدم همکاری است ،عدم همکاری بین اعضای سندیکا با یکدیگر و همچنین بین اعضا با

خود سندیکا .این قضیه به حدی جدی و مهم است که میتوان آن را به عنوان مهمترین مانع تشکیل تشکلها و همچنین مهمترین مانع تقویت و موفقیت آنها
بشمارآورد .به همین علت ،تصمیم گرفتیم که یادداشت زیر را در این شماره چاپ کنیم تا در عین حال ،بهانهای باشد برای بازکردن بحث در این باره .بنابراین ،ضمن

دعوت از شما برای خواندن این یادداشت جذاب و مفید ،خواهش میکنیم نظریات خودتان را در مورد علل عدم همکاری یا کمبود همکاری در سطح سندیکا برای

ما بفرستید تا به نحوی که شما مایل هستید ،در نشریه منعکس شود.
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ت کردن،
اگر شخصی در قبال محب 
ی کردن ،وظیفه
م گذاشتن ،خوب 
احترا 
شناسبودن ،راستگو بودن و منصف
بودن ،واکنشهای منفی و مخرب
ببیند ،چه روحیهای برای همکاری
خواهد داشت؟

«تا بحال تجربه کردهاید که وقتی در
ترافیکی سنگین آرام رانندگی میکنید،
ناگهان اتومبیلی در شانۀ خاکی جاده سعی
میکند که از دیگران سبقت بگیرد ،ضمن
اینکه فضا را هم آلوده میکند .در این

مواقع در ذهن یک انسان نرمال این اندیشه
شکل میگیرد که چرا من باید ساعتها در
ترافیک ،قانون را رعایت کنم و دیگری این
کار را نمیکند؟ بحرانها در یک جامعه
انباشته میشوند زمانی که عدهای از حاشیۀ
خاکی جاده حرکت کنند و قانون و مراتب
و حقوق دیگران را رعایت نکنند».
دکتر محمود سریعالقلم -استاد دانشگاه-
در این باره در سایت خود نوشتهاست :شاید
سؤال دقیقتر این باشد که :اص ً
ال برای چه
باید همکاری کنیم؟ وی سپس افزودهاست:
چند سال پیش ،وقتی مهمان یک دانشگاه
نروژی بودم ،یک استاد ایرانیاالصل آن
دانشگاه بازدیدی از دانشگاه را به من پیشنهاد
کرد .طی سهساعت بازدید پیاده ،او با شوق
و اشتیاق و عالقمندی و وابستگی و دلبستگی
به دانشگاه ،در باره طرحهای آن ،کتابخانه
آن ،اهداف آن ،ساختمانها و نماهای آن
و همکاران و بخشهای اداری و مدیریتی
دانشگاه سخن میگفت که مرا بیش از
اهمیت خود دانشگاه تحت تأثیر قرارداد.
در انتهای بازدید که به ناهار ختم شد ،از
او علل شوق و اشتیاقش را جویا شدم .گفت:
محیط ،خدمه ،مدیریت و فضای آموزشی-
پژوهشی این دانشگاه به من آرامش میدهد؛

همه به من احترام میگذارند؛ با آنکه
ایرانیاالصل هستم ،دانشکده و دانشگاه مرا
در سه کمیته عضو کردهاند تا مشارکت کنم؛
دانشجو و استاد عموماً میخواهند بیاموزند؛
اغراق نکردهباشم ،اینجا خانه اصلی من
است :محبت میکنم ،محبت میبینم؛ راست
میگویم ،راست میگویند؛ بدی فردی را
نمیخواهم ،بدی مرا نمیخواهند؛ از دیگران
انتظار نامعقول ندارم ،از من انتظار نامعقول
ندارند؛ وظایفم را انجام میدهم ،وظایفشان
را انجام میدهند؛ مشورت میکنم ،مشورت
میکنند؛ خیانت نمیکنم ،خیانت نمیکنند؛
منظم هستم ،منظم هستند؛ بدگویی نمیکنم،

بدگویی نمیکنند؛ حذف نمیکنم ،حذف
نمیکنند؛ همکاری میکنم ،همکاری
میکنند.
تلقی و حسی که از این گفتوگو
پیداکردم این بود :چقدر این انسان حالت
نرمال دارد .فرد نرمال ،خوبی ببیند ،خوبی
میکند .اما اگر همین فرد نرمال حذف
شود ،بعد احتیاط میکند .وقتی به او خیانت
شد ،فاصله میگیرد؛ وقتی دروغ گفتند،
بدبین میشود؛ وقتی فحاشی کردند ،خود
را منزوی میکند؛ وقتی از او سوءاستفاده
کردند ،در محبتکردن تردید میکند.
اگر شخصی درقبال محبتکردن ،احترام
گذاشتن ،خوبیکردن ،وظیفهشناس بودن،
راستگو بودن ،منصف بودن ،واکنشهای
منفی و مخرب ببیند ،چه روحیهای برای
همکاری خواهدداشت؟
وقتی از این سفر علمی به تهران
برمیگشتم ،عناوین روزنامههای فارسی را
در هواپیما مطالعه میکردم .در یک عنوان
گفته شدهبود :ایرانیها را تهدید نکنید .چند
ستون آن طرفتر ،چندین تهدید نسبت به
کشورهای مختلف در اقصی نقاط جهان
مطرح شدهبود .هر کنشی واکنشی دارد،
هر حرف ناپسندی پیامدی دارد .در جهان

فعلی ،عموماً سخن و عمل ناشایست بدون
پاسخ نمیماند .در چه شرایطی ،شهروندان
یک جامعه با هم همکاری میکنند؟ وقتی
که همکاری آنها ،جبران شود .همکاری
یا عدم همکاری هر دو نرمال هستند ،زیرا
در مقام عکسالعمل به رفتار دیگران انجام
میپذیرند.
انسان نرمال به خاطر فطرتی که دارد،
تمایل به خوبی دارد ،ولی وقتی در
ساختاری قرار میگیرد که واکنشها عموماً
با احترام ،محبت ،خویشتنداری و قانون
آمیخته نشدهاند ،حداقل این است که فاصله
میگیرد ،محتاط میشود و در یک دایرۀ

محدودی ،خود را تعریف میکند .تا بحال
تجربه کردهاید که وقتی در ترافیکی سنگین
آرام رانندگی میکنید ،ناگهان اتومبیلی در
شانۀ خاکی جاده سعی میکند که از دیگران
سبقت بگیرد ،ضمن اینکه فضا را هم آلوده
میکند .در این مواقع در ذهن یک انسان
نرمال این اندیشه شکل میگیرد که چرا من
باید ساعتها در ترافیک ،قانون را رعایت
کنم و دیگری این کار را نمیکند؟ بحرانها
در یک جامعه انباشته میشوند زمانی که
عدهای از حاشیۀ خاکی جاده حرکت کنند
و قانون و مراتب و حقوق دیگران را رعایت
نکنند.
زمانی از یک پیرمرد ایرانی که انبوهی از
علم و تجربه بود ،پرسیدم :مهمترین مشکل
ما در توسعه کشور چیست؟ اول باید کدام
مسأله را حلکنیم تا بقیه مسایل تسلسلی حل
شوند؟ کانون کجاست؟ او در پاسخ گفت:
عموماً ما غرق در خود ،خواستهها ،منافع و

آرزوهای خود هستیمSelf-Absorption. :
این خصلت خودشیفتگی اجازه نمیدهد که
سیستم درست کنیم ،ساختار درست کنیم،
تقسیم کار کنیم ،از هم بیاموزیم و همکاری
کنیم .سخن این فرد مرا یاد سؤال اوریانا
فاالچی ،روزنامهنگار ایتالیایی در اوایل
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انسان نرمال بهخاطر فطرتی که دارد،
تمایل به خوبی دارد ،ولی وقتی در
ساختاری قرار میگیرد که واکنشها
عموماً با احترام ،محبت ،خویشتنداری
و قانون آمیخته نشدهاند ،حداقل
این است که فاصله میگیرد ،محتاط
میشود و در یک دایرۀ محدودی ،خود
را تعریف میکند.

 ۱۳۵۰از شاه انداخت :بسیاری از کشورها
شاه دارند ،شما چرا خودتان را شاه شاهان
خطاب میکنید؟ شاه در پاسخ گفت :اینجا
همه شاه هستند ،من شاه همۀ آنها هستم!
افراد نرمال وقتی همکاری میکنند که از
جانب دیگران همکاری ببینند و این محتاج
یک سیستم است .این سیستم به نوبۀ خود
نیازمند قانونگرایی و شایستهساالری است
که هر شهروندی بنا به دانش ،تجربه و اهتمام
خود در جایگاه شایسته ،قرار میگیرد.
در چارچوبی که شایستهساالری نباشد،

دروغگفتن بدون مجازات بماند و غرور
فرد برتر از مصلحت عام باشد ،افراد نرمال
همکاری نمیکنند .در این قالب ،شهروندان به
تدریج مدارهای اعتماد خود را محدودکرده
و در جزایر خودساخته زندگی میکنند که
جامعهشناسان به آن ،ذرهایشدن جامعه
میگویند )Atomization of Society(.
همکاریکردن نیاز به پاداش معنوی،
کالمی و عملی دارد .افراد در برابر کارهای
بدی که انجام میدهند ،نباید مصونیت
داشتهباشند .برای انجام هر کار مثبتی
باید سیستم درست کرد :باید کار خوب
را پاداش داد و کار بد را مجازات کرد.
عالمت پارکینگی در آلمان اینگونه بود:
این پارکینگ به هموطنان مسن ما اختصاص
دارد ،متخلف :حداقل  ۱۵۰یورو .حکمرانی
خوب ،یعنی سیستم درستکردن :از نحوۀ
پارککردن تا امنیت آبهای ایران در
خلیج فارس .این روش نیاز به سخنرانی
و جلسه را به یکصدم میرساند .بدون
سیستم و قاعدهمندی ،هیچ امری اصالح

عمومی

47

نمیشود.
استاد ایرانیاالصل دانشگاه نروژی،
همکاری میکند چون در یک سیستم
قابل پیشبینی کار میکند .دروغ ،ابهام،
حذف و تبعیض در آن تعطیل است .طی
نیمروزی که با او بودم ،بهگونهای رفتار
نکرد که تصور کنم او مرکز ثقل جهان
است ،ادعایی نداشت ،دایم سؤال میکرد
و نظر میپرسید .او جزییات بازدید نیمروزه
را از دو ماه قبل با من هماهنگ کردهبود
و طبق توافق عمل کرد :نه پیچاند ،نه
حذف کرد ،نه حرف خود را تغییر داد ،نه
بدگویی کرد ،نه بدقولی کرد .در صورت
و سیرتش ،صدق و انسانیت موج میزد.
او میگفت :در این جامعه ،بهندرت افراد
دروغ میگویند ،چون به دوستی و مسایل
زندگی ،دراز مدت نگاه میکنند.
همکاری خود را با او ادامه خواهمداد.
http://www.isna.ir/news/95090905230
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گزیدههایی از مطبوعات
کم گوی و گزیده گوی چون دُر
تا زاندک تو جهان شود پُر
(نظامی گنجوی)

بوستان رنگارنگ مطبوعات کشور ،آکنده است از مطالب گوناگونی که بعضی از آنها مستقیم ًا به مسایل مورد توجه فعاالن حرفههای فنی و
مهندسی مربوط میشوند و بعضی دیگر به طور غیرمستقیم ،ولی به هر حال ،اطالع از آنها میتواند برای شما خوانندگان محترم نیز مفید باشد.
بنابراین ،از این پس ،گزیدههایی از مطالب مزبور به انتخاب هیأت تحریریه در این صفحات درج میشوند .امید است که مورد توجه و استفاده شما
قرارگیرند .بدیهی است که شما هم میتوانید مطالب جالب توجهی را که در مطبوعات مختلف مالحظه میفرمایید ،برای ما بفرستید تا برای استفاده
دوستان و همکارانتان در همین صفات درج شوند.

هیاتتحریریه

روزنامه ایران  -شماره :6565

مطالبات فعاالن اقتصادی از وزیر جدید صنعت ،معدن و
تجارتچیست؟
بخش خصوصی ،اصناف و تولیدکنندگان
خواستههای متعددی از وزیر جدید صنعت ،معدن
و تجارت دولت دوازدهم دارند ،خواستههایی که
سالیان متمادی مطرح شدهاست ،اما لنگیدن یک
بخش باعث شده که تحققی در وعدهها صورت
نگیرد .دولت یازدهم وقتی کار خود را شروع کرد،
با انواع خواستههای تولیدکنندگان ،اصناف و ...آشنا
بود ،اما تحریم دست و پای آن را بست ،ولی بعد
از برداشتهشدن تحریمها فضای کسب و کار تغییر
قابل توجهی کرد و سرمایهگذاران داخلی و خارجی
نیمنگاهی به اقتصاد کشورمان کردند .هر چند
خیلی از اعداد با هدفگذاریها فاصله دارد ،اما به
قول کارشناسان وزارتی که توانستند اعداد منفی را

مثبت کنند ،قطع ًا این دولت کارهای بزرگی انجام
دادهاست .ب ه عنوان مثال ،نرخ رشد صنعتی از منفی
 10/7به مثبت 6/9رسیدهاست ،یا بعد از  33سال
تراز تجاری کشور مثبت شد و توازن بین صادرات و
واردات به کشور برقرار شد .در سایر حوزهها همچنین
رکوردهایی به دست آمدهاست .نکته جالب در
توگو با کارشناسان و فعاالن صنعتی هم صدا
گف 
بودن آنها در ایجاد اشتغال و جذب سرمایه خارجی
است .آنها معتقدند اگر دو مقوله عنوانشده حل
شوند ،کشور به سمت شاخصهای مثبت که در افق
 1404برنامهریزی شدهاست ،میرسد .سهم ارزش
افزوده صنعت در سال  95از تولید ناخالص داخلی
 38/8درصد بود که تا سال  1400یعنی پایان دولت

دوازدهم به  42درصد میرسد .شاخص رقابتپذیری
هم که در حدود  66در نوسان است ،باید به رتبه
 50برسد .در ادامه عناوین نظریات کارشناسان در
توگو با روزنامه «ایران» را میخوانید:
گف 
* خروج از رکود
* تکنرخی شدن نرخ ارز
* ساماندهی نظام تولید و توزیع
* ایجاد کمیسیون مشورتی برای تولید و تجارت
* توجه به توقعات و خواستههای صادرکنندگان
نا امید
* اولویت دادن به حل مشکالت بانکی
تولیدکنندگان
* پرداخت معوقات صادرکنندگان
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روزنامه رسالت  -شماره :9716

هشتاد درصد اقتصاد کشور در
دست دولت بيتفنگ است
ریيس کميسيون ويژه نظارت بر اجراي اصل 44
قانون اساسي گفت :تنها هفت درصد از واگذاريها،
به بنگاههاي اقتصادي سپاه صورت گرفته است و
همچنان  80درصد اقتصاد کشور در دست دولت
بيتفنگ است.
به گزارش راه دانا ،حميد رضا فوالدگر در بررسي
نقاط قوت اجراي سياستهاي کلی اصل  44در
دولت يازدهم ميگويد :اصالح مسير واگذاريها
از طريق اجراي قانون ممنوعيت واگذاريها بابت
رد ديون ،واگذاري از طريق بورس و مزايده ،ورود
بخش خصوصي و آغاز اجراي قانون کسب و کار،
از نقاط قوت دولت يازدهم در اجراي سياستهاي
کلی اصل  44است .ریيس کميسيون اصل 44
قانون اساسي در خصوص نقاط ضعف دولت
يازدهم در مسير خصوصيسازي عقيده دارد که
دولت يازدهم هم مثل دولت قبل هنوز اجراي
بسياري از تکاليف اصل  44را باقي گذاشته است.
او در اين زمينه ميگويد :اقتدارگرايي مسووالن
دولتي ،ادامه واگذاريها به شبهدولتيها ،عدم
توانمندسازي بخش خصوصي و تعاوني ،عدم
تعيين تکليف عرصه رقابت و انحصار ،عدم اصالح
ساختار بنگاهها براي واگذاري و عدم برنامهريزي
براي اجراي ساير تکاليف سياستهاي کلی اصل
 44شامل اجراي خصوصيسازي در بخشهاي
فرهنگ ،آموزش و پرورش و ...از نقاط ضعف
دولت يازدهم است .فوالدگر گفت 35 :درصد
واگذاريها رسم ًا به موسسات عمومي و  22درصد
به سهام عدالت که همچنان مديريت آن بر عهده
دولت است ،صورت گرفتهاست .دولت مدعي است
 35درصد واگذاريها به بخش خصوصي صورت
گرفته ،در حالي که طبق گزارشات سازمان بازرسي،
ديوان محاسبات و اتاق بازرگاني ،در واقع ،فقط
 10درصد واگذاريها به بخش خصوصي واقعي
صورت گرفتهاست ...

روزنامه اعتماد -شماره :3876

با چشم كبود از شما حمايت ميكنم!
استاد علوم سياسي دانشگاه تهران ،با نگارش
نامهاي سرگشاده به حسن روحاني ،از فهرست
وزراي پيشنهادي كابينه انتقاد كرد .صادق زيباكالم
در بخشي از اين نامه با بيان اينكه «قصدم به هيچ
وجه ابراز ندامت نيست و بيشك اگر زمان به عقب
برگردد ،بنده اين بار حتي با عزم و اراده محكمتري
براي شما از اين شهر به آن شهر خواهم دويد
و تبليغ ميكنم» گفت« :احساسم در قبال همه
آنان كه صادقانه دعوتشان ميكردم كه به شما
رأي دهند ،احساس «سوزان هيوارد» در يكي از
شاهكارهاي كالسيك هاليوود است كه به واسطه
نشاندادن عمق احساساتش روي پرده سينما در
فيلم «ميخواهم زنده بمانم» جايزه اسكار بهترين
بازيگر زن را ربود .او در حالي كه سعي ميكرد
كبودي زير چشمش و اشكهايش را از فرزندشان
كه شاهد دست بلندكردن پدر روي مادرش بود،
پنهان كند ،گفت :فرزندم ناراحت نباش ،پدرت
بيشك نميخواست دست روي مادرت بلند كند».
زيباكالم در ادامه اين نامه اظهار كرد« :من نيز
مانند «سوزان هيوارد» به آن ٢٤ميليون ميگويم
كه مقصود روحاني اين فهرست نبود .به دستكم
نيمي از آن  ٢٤ميليون كه بانوان كشورمان بودند،
به كردها و اهل سنت كه با عزمي راسخ و سربلند به
پاي صندوقهاي رأي رفتند ،مانند «سوزان هيوارد»
كه از پدر با وجود كبودي زير چشمش تعريف
ميكند ،من نيز ميگويم كه روحاني ميخواست از
زنان ،اهل سنت و كردها در كابينهاش دعوت كند،

اما نميتوانست .براي او مقدور نبود حتي مولوي
عبدالحميد را در مراسم تحليفش دعوت كند ،زيرا
در آن مراسم شخصيتهايي! مانند علي پروين،
داريوش ارجمند ،عليرضا افتخاري و ...كه نقش
بسيار موثرتري از مولوي عبدالحميد داشتند ،بايد
حضور پيدا ميكردند ،ولي جايي براي مولوي
نبود!
استاد علوم سياسي دانشگاه تهران تأكيد كرد:
«اگر به عقب بازگرديم ،مولوي عبدالحميد
و صادق زيباكالم با عزم راسختري براي شما
خواهند دويد ،زيرا به كاري كه كردند ،اعتقاد
داشتند .اعتقاد داشتند كه سرنوشت كشور نبايد
دوباره در دست كساني بيفتد كه از  ٨٤تا  ٩٢آن
مصيبتها را به سر ايران آوردند».
زيباكالم در پايان نامه سرگشاده خود عنوان
كرد« :كار ما درست بود .سطح كابينه شما اگر از
اين نيز پايينتر ميرفت ،باز ما در ميدان ميبوديم،
زيرا ميدانيم شما حسن روحاني هستيد .در مورد
شما دچار هيچ وهم و خيالي نيستيم .ميدانيم
شما نلسون ماندال ،گاندي ،مهندس بازرگان،
دكتر مصدق ،آيتاهلل هاشمي رفسنجاني ،آيتاهلل
منتظري و سيد محمد خاتمي نيستيد .كبودي
زير چشممان را پنهان ميكنيم و مانند «سوزان
هيوارد» به آن  ٢٤ميليون ميگوييم اشكالي ندارد
كه او يك زن ،كرد و اهل سنت را وارد كابينهاش
نكرد .او منظوري نداشت و نميخواست دست روي
مادرت بلند كند».
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روزنامه آرمان  -شماره :3388

هشدار برای وقوع پالسکو۲

روزنامه جام جم  -شماره :4894

چالش هاي اساسي بانكداري
ايران

کارشناسان بانکي بر اين باورند که نظام بانکي
از مشکالتي همچون مطالبات معوق ،عمليات
صوري بانک ها ،نرخ سود باالي تسهيالت و
سرمايه هاي بلوکه شده بانکي رنج مي برد.
به گزارش جام جم ،دکتر غالمرضا مصباحي
مقدم در نشست بانکداران خبره ،از شناسايي ده
چالش اساسي اقتصاد ايران خبر داد و گفت :سود
بانکي صداي همه را درآورده و يکي از چالشهاي
اصلي اقتصاد ايران به شمار ميرود ،ضمن اين که
در کنار آن ،معوقات بانکي و بدهيهاي معوق،
نرخ کفايت سرمايه بانکها و عدم اصالح قانون
بانکداري ،از جمله ديگر چالش ها به شمار ميروند.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود:
صوري عملکردن بانک ها در اجراي عقود مبادله
اي و مشارکتي ،در کنار افزايش بيش از حد شعب
بانکي و موسسات اعتباري ،يکي از چالشهاي جدي
پيش روي نظام بانکي و اقتصاد ايران است که
سرمايه بانک ها را بلوکه کرده است.
رحيم زارع ،سخنگوي کميسيون اقتصادي
مجلس شوراي اسالمي معتقد است که دولت
و نظام بانکي نتوانستند از فرصت برجام استفاده
الزم را ببرند ،چرا که هنوز دستاورد قابل توجهي
نصيب سيستم بانکي نشده و بانک ها قيمت تمام
شده پول را باال برده و کل اقتصاد را دچار مشکل
کرده اند .اين نماينده مجلس در اين نشست گفت:

پنج سال است که منتظر دولت هستيم تا اليحه
بانکداري را به مجلس ارایه بدهد ،اما متأسفانه اين
اقدام صورت نگرفت و مجلس ،خود دست به کار
شد .وي افزود :بانک مرکزي با چالش موسسات
غير مجاز مواجه است ،اما چون ابزار قانوني در
اختيار نداشت ،نتوانست به خوبي ايفاي نقش کند،
درحالي که اگر اليحه اصالح نظام بانکي را پيش از
اين به مجلس ارایه مي کرد ،به اين شکل با چالش
موسسات غير مجاز مواجه نمي شد.
بهروز نعمتي ،سخنگوي هيأت ریيسه مجلس
شوراي اسالمي گفت :بايد مشکالت نظام بانکي
را حل کرد تا توليدکنندگان بتوانند با شرايط بهتري
ادامه کار دهند و اين در شرايطي است که هم
اکنون سياستگذاران ،توليدکنندگان و سياستمداران
همگي از نظام بانکي گاليهمندند و بانک مرکزي
و بانکها هم مي گويند که دولت براي آنها مشکل
آفريني مي کند .نعمتي معتقد است :نظام بانکي
خود را از مجموعه اقتصاد جدا کرده و در برنامه
خود کمتر اين تعامل را لحاظ کرده است ،اين در
شرايطي است که اقتصاد ايران و از جمله نظام
بانکي بايد به سمت خصوصي سازي واقعي پيش
رود تا بتوان ثمرات آن را مشاهده کرد ،در حالي
که هم اکنون حتي بانک هاي خصوصي شده نيز
خصولتي هستند و به هيچ عنوان نمي توان نام آنها
را «بانک هاي خصوصي» گذاشت...

پالسکو درس عبرت نشد و برایمان تنها همان
سوژه عکاسی ماند .برای اثباتش هم میتوان به
برجهای سلمان و غیره اشاره کرد که پس از پالسکو
به علت نقص ایمنی و فنی در آتش سوختند و در نبود
امکانات تخریب شدند ،اما باز هم برایشان گریه و
زاری کردیم و عکس گرفتیم .این روزها هم که برج
میالد کاسه «چهکنم ،چهکنم» به دست گرفته و زیر
بار این همه بیمسوولیتی مسووالن در حال خمشدن
است و اگر به همین منوال بگذرد ،کمر میشکند و
قطع ًا مانند پالسکو مرد مدار نخواهد بود؛ تهرانی را زیر
خودش له خواهد کرد.
اینهمه دم از تبحر معمارانمان میزنیم و هر سال
کرورکرورمهندسمعمارراازدانشگاههایمختلففارغ
ازادامهتحصیلمیکنیمو بهدلجامعهمیفرستیم،اما
حتییکساختمانمسکونیچهارطبقهمانهمایمنو
بااستاندارد نیست که دلمان زیر سقفش قرص باشد .در
دبی ،همان جایی که رفتنش دیگر از مد افتاده و ادعا
داریم که با ثروت ما میچرخد ،بلندترین آسمانخراش
دنیا طوری ساخته شده که در برابر امواج شدید ،مقاوم
و مستحکم است .در نقطهنقطه جهان برای ساختن
ساختمانی ابتدا به قوام آن میپردازند و به نحوی
آن را میسازند که تا موشک نخورد ،پایین نمیآید.
اما از آنجا که ما همهچیزمان برعکس است ،ابتدا
به شکل و شمایل و زرق و برق اهمیت میدهیم،
حاال هرچقدر هم خواست عمر بکند ،بکند .در جهان
برای امنیت و استحکام آسمانخراشهایشان وقت
و هزینه صرف میکنند ،اما در کشور ما ،بهطور مثال،
در همین برج میالد ،کالهش را برای صرفهجویی
در هزینه روی زمین ساختیم و بعد که تنهایی زورمان
به بلندکردن و باالبردنش نرسید ،از همسایهها یاری
خواستیم تا کاله میالد را روی سرش بگذاریم!
نمیدانیم از دست ما شهروندان چه کاری
برای میالد برمیآید تا تنها فخر ساختمانی مدرن
کشورمان فرونریزد و مجبور نشویم که در غم نبود
میالد و خیلیها ،تیتر «پالسکو  »2را در بنرهای
تسلیت بزنیم .اما از تمام کسانی که در توانشان
است ،خواهشمندیم حواسشان خیلی بیشتر به آنچه
میسازند،باشد.
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همه از یک هوا تنفس میکنیم
نگاهی به برگزاری نخستین اجالس بینالمللی گرد و غبار در تهران و مسایل جانبی آن

در اواسط تیرماه گذشته ،نخستین اجالس بینالمللی گرد و غبار با حضور نمایندگان بیش از  40کشور جهان بهمدت سه روز در تهران برگزار شد و با صدور یک

بیانیه پایان یافت .شایان ذکر است که موضوع برگزاری کنفرانس بینالمللی گرد و غبار که به گفته نمایندگان سازمان ملل متحد ،حاصل تالش مستقیم دولت ایران در

متقاعدکردن جهان و سازمان ملل متحد نسبت به اهمیت این معضل زیستمحیطی است ،بعد از اینکه سال گذشته در صحن سازمان ملل به تصویب رسید ،با پذیرش
این نهاد بینالمللی مقرر شد که در ایران برگزار شود .بیانیه صادره در پایان این کنفرانس نیز از آن جهت اهمیت دارد که بیش از  90درصد شرکتکنندگان در اجالس
که به نوعی با پدیده گرد و غبار در پنج قاره مواجهند ،خواستار آن شدند که این بیانیه در دستور کار وزیران و سران کشورهای شرکتکننده در مجمع عمومی سازمان

ملل متحد قرار گیرد تا تمهیدات مناسبی در مقیاس سازمان ملل برای مقابله با این پدیده پیشبینی شود.

مروری بر محتوای بیانیه کنفرانس
رییس مرکز امور بینالملل و کنوانسیونهای
سازمان حفاظت محیط زیست ایران ضمن ارایه
توضیحاتی در باره این بیانیه اعالم کرد که در
ابتدای بیانیه سیاسی وزرای حاضر در اجالس
تهران ،مجدداً به قطعنامههای پیشن سازمان
ملل متحد پیرامون ضرورت مقابله با پدیدههای
رو به افزایش توفانهای شن و گرد و غبار که
عم ً
ال به چالشی جدی برای غالب کشورها و
عمدت ًا برای کشورهای در حال توسعه آسیا و

آفریقا تبدیل شده ،تأکید شدهاست .برخی از دیگر
نکات برجسته مندرج در این بیانیه نیز به شرح
زیر میباشند:
* توجه به اهمیت اثرگذاری توفانهای شن
و گرد و غبار یا به اصطالح ریزگردها و اثرات
بحرانی و تهدیداتی که میتوانند بر سالمت
شهروندان ،وضعیت کشاورزی ،عرصههای
سرزمینی ،محیط زیست دریایی و ساحلی،
زیرساختها ،همچنین سیستمهای اقتصادی و
اجتماعی کشورها داشته باشند .همچنین توجه به

ضرورت پیشگیری و کنترل عوامل انسانساخت
این پدیده .به طور نمونه ،گسترش اراضی بیابانی
بر اثر خشکسالی یا پدیده گرمایش جهانی ،در
زمره فعالیتهایی هستند که انسانساز نیستند
در کشور ما  20میلیون هکتار از اراضی
در معرض فرسایش بادی قرار دارند که
از این میزان  7/7میلیون هکتار کانون
بحرانی است.
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و از این رو ،در اولویت پیشگیری و کنترل قرار
نمیگیرند ،اما مباحثی همچون مدیریت نادرست
سرزمین ،مدیریت نادرست حوضه آبریز و یا
نزاعهای مسلحانه که برهمزننده صلح و امنیت
در پارهای از کشورها و مناطق جهان میباشند ،از
جمله عوامل انسانساز بشمار میروند که موجب
گسترش کانونهای انتشار توفانهای شن و گرد
و غبار شدهاند و باید کنترل و پیشگیری از آنها
در اولویت قرار گیرد.
* ضرورت شکلگیری همکاریهای گروهی،
به خصوص در مقیاس جهانی ،منطقهای و
زیرمنطقهای به رهبری سازمان ملل متحد
برای ایجاد سازوکارهای همکاری بینالمللی
و مشارکت بین کشورها و گروههای ذینفع،
بهگونهای که بتواند واکنش ملی کشورها را برای
مقابله با این پدیده محیط زیستی ،اقتصادی،
اجتماعی و بهداشتی به همراه داشته باشد.
* بهاشتراکگذاشتن اطالعات ،تجارب و
درسهای موفق یا ناموفق کشورها ،تبادل
تجارب علمی و تخصصی ،توسعه و بسط اقدامات
و سیاست سازگاری و تعدیل اثرات و کانونهای
ریزگردها و توفانهای شن ،تبادل فعالیتهای
مربوط به پایش و امور فنی ،همچنین مبادله
اطالعات مرتبط با مخاطرات اثرات سوء این
پدیدهها و تالش برای پیشبینی وقوع اینگونه
توفانها.
* لزوم تقویت چارچوبهای ساختاری و حقوقی
ملی کشورها ،بهگونهای که بتوانند سیستمهای
هشدار سریع ،بهخصوص پیشهشدار سریع
را در مورد مواجهه با توفانهای شن و گرد و
غبار داشته باشند تا آگاهی مردمان و ساکنان به
صورت یکپارچه در تمامی بخشهای جمعیتی و
فعالیتی کشورها از طریق ارایه اطالعات بموقع
افزایش یابد.
* اهتمام وزرا و مقامات عالیرتبه کشورها
برای ارتقای سطح مدیریت پایدار سرزمین،
استفاده صحیح از آب در بخشهای کشاورزی،
مراتع ،تاالبها ،اراضی بیابانی ،محدودههای
شهری و حومهای.
* تأکید بر ارتقای سطح همکاریهای
منطقهای و بینالمللی در پیشبینی وقوع این

در کشور ما  20میلیون هکتار از اراضی
در معرض فرسایش بادی قرار دارند که
از این میزان  7/7میلیون هکتار کانون
بحرانی است.

رخدادها و تعدیل کاهش اثرات آنها بر رشد
اقتصادی کشورهایی که با مشکالت مالی
مواجه هستند از طریق بسیج منابع مالی مناسب
سازمانها و آژانسهای سازمان ملل متحد،
بهگونهای که این کشورها بتوانند اقدامات الزم
برای توسعه را تحقق بخشند.
آمارهایی در باره مناطق درگیر فرسایش
بادی
فرسایش بادی یکی از مهمترین مصادیق
بیابانزایی است که در کشور ما  20استان را
درگیر کرده و شدت این رخداد در استانهای
کرمان ،سیستان و بلوچستان ،خوزستان،
هرمزگان ،بوشهر ،اصفهان ،سمنان ،مرکزی،
خراسان جنوبی و خراسان رضوی بیشتر است.
به گزارش گروه رسانههای دیگر خبرگزاری آنا
از ایران ،در کشور ما  20میلیون هکتار از اراضی
در معرض فرسایش بادی قرار دارند که از این
میزان  7/7میلیون هکتار کانون بحرانی است که
به منابع زیستی و اقتصادی خسارت هنگفتی وارد
میکند .رییس گروه مطالعات دفتر بیابان سازمان
جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور در این مورد
تصریح کردهاست :میانگین فرسایش بادی در
کشور  15تن در هکتار در اراضی زراعی و غیر
زراعی است که البته در برخی نقاط مانند جاسک
هرمزگان و ریگان استان کرمان به  150تن در
سال هم میرسد .به گفته وی ،فرسایش بادی

در اراضی کشاورزی منطقه جنوبی کرمان ،یعنی
کهنوج ،بیش از اراضی غیر کشاورزی است .وی
افزودهاست :گرد و غبار که متأسفانه این روزها
به غلط از واژه ریزگردها به جای آن استفاده
میشود ،از تبعات فرسایش بادی است که اگر
آن را کنترل کنیم ،گرد و غبار نیز مهار میشود.
وی اضافه کردهاست :در فرسایش بادی متأسفانه
حاصلخیزترین بخش خاک ،یعنی «رس» و
«الی» تحت تأثیر قرار میگیرند و قدرت
حاصلخیزی خاک را کاهش میدهند.
بر اساس مطالعات صورت گرفته 12تا 15
درصد فرسایش بادی به گرد و غبار منجر
میشود .در برخی از نقاط کشور مانند «نرماشیر»
استان کرمان ،یک فرسایش بادی هفتساعته
حدود یک سانتیمتر خاک را از بین میبرد .رییس
گروه مطالعات دفتر بیابان سازمان جنگلها،
مراتع و آبخیزداری کشور در این باره گفت:
برای تشکیل یک سانتیمتر خاک حاصلخیز در
کشورهای اروپایی که درجه حرارت و رطوبت
مناسب است 300 ،سال و در ایران ،حدود 800
سال زمان نیاز است .در همین حال ،مدیر کل
منابع طبیعی استان کرمان اعالم کردهاست:
در حوزه شمال استان در مجموع  6/3میلیون
هکتار بیابان داریم که  70درصد آن عرصههای
در معرض فرسایش بادی است .وی با اشاره
به اینکه  20درصد بیابانهای کشور در استان
کرمان قرار دارد ،افزود :در این استان  25کانون
بحرانی فرسایش بادی داریم که  430هزار هکتار
است و حدود  230هزار هکتار آن در شرق استان
است .وی تبعات فرسایش بادی در استان را
خسارت به اراضی کشاورزی ،افزایش مهاجرت
روستاییان و مستعدشدن اراضی برای فرسایش
آبی و سیل خواند.
استان مرکزی با مساحت بیش از دو میلیون
و  900هزار هکتار نیز یکی استانهای بیابانی
کشور است و 25درصد مساحت کل استان شامل
 490هزار هکتار را بیابان تشکیل داده که از این
میزان  16درصد در شهرستان ساوه 10 ،درصد
در شهرستان اراک ،شش درصد در شهرستان
محالت 55 ،درصد در شهرستان زرندیه ،هشت
درصد در کمیجان ،دو درصد در شهرستان دلیجان
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و دو درصد در شهرستان خنداب قرار دارد.
دو سوء تفاهم درباره گرد و غبار
دو سوء تفاهم رایج درباره توفان شن و گرد و
غبار وجود دارد :اول اینکه این پدیدهها به قدمت
خود کره زمین و یک واقعیت زندگی در بعضی
از قسمتهای زمین هستند ،و دومین باور این
است که ما مطلق ًا هیچ کاری برای آنها نمیتوانیم
بکنیم!
روزنامه ایران نیز همزمان با برگزاری نخستین
اجالس بینالمللی گرد و غبار در تهران در
یادداشتی به قلم «اریک سولهایم» معاون
دبیرکل و رییس برنامه محیط زیست سازمان
ملل متحد نوشت :توفان شن و گرد و غبار در
چند قرن گذشته بارها ثبت و مستندسازی شده و
موارد بیشماری از بادهای ویرانگری که شهرها
و مسافران را تا سرحد خفگی برده ،رخ دادهاست.
سربازان حاضر در صحرای شمال آفریقا در جنگ
جهانی دوم از توفانهایی سخن گفتهاند که
رنگ تانکها را از بین میبرده و در مواردی هم
این دیوارهای گرد و غبار ابرقدرتها را به زانو
درآوردهاند .در نتیجه ،این پدیده به عنوان یکی
از پدیدههای طبیعی چرخه طبیعت کره زمین و
یکی از مخاطرات طبیعی منطقههای بیابانی مورد
پذیرش قرار گرفتهاست و بر این اساس ،برخی
خواهند گفت که ما تنها باید قامتمان را استوار
نگهداریم و ادامه بدهیم ،استداللی مشابه آنچه
شکاکان تغییر اقلیم عنوان میکنند که انسان
مسوول بروز این پدیده نیست و بنابراین ،بهتر
است تالش بیهودهای برای بهبود آن نکنیم،
اما واقعیت این است که توفانهای گرد و غبار
همانند تغییر اقلیم ،اخطارهایی هستند راجع به
اقدامات و مداخلههایی که ما باید درخصوص هر
دوی این بحرانهای محیط زیستی اعمال کنیم.
علم به ما میگوید که این شرایط بدتر خواهند
شد و ما تنها کافی است بازدیدی از جنوب ایران
و عراق داشته باشیم و با جوامع بومی در این
توگو کنیم تا درباره این یافتههای
مورد گف 
علمی به قطعیت برسیم .حتی از این بدتر ،این
پدیدهها در حال گسترش بیشتر به سمت شمال
تا تهران از یک سو و تا باالی هالل حاصلخیز در

عراق از سوی دیگر هستند ،و نیز با تعداد دفعات
فزایندهای در حال وقوع در سایر قسمتهای
خاورمیانه ،آسیای میانه ،بخشهای وسیعتری
از آفریقا و بخشهایی از ایاالت متحده است.
این توفانها همچنین مواد و ذرات سمی را از
چین و شبه جزیره کره با خود حمل میکنند.
این یک مسأله بارز سالمتی است که به صورت
عامل بیماریهای تنفسی به آلودگیهای شهری
اضافه میشود و بیماریهای مرگباری مانند
مننژیت را سبب میشود .اقتصادهای بومی نیز
آسیب خواهند دید و نه تنها به خاطر وخامت و
شدت هزینههای سالمت ،جادهها بسته شده و
شهرها به تعطیلی کشیده میشوند ،بلکه تأمین
غذا به مخاطره افتاده و تولید و بهرهوری نیز
متوقف میشود.
شمار رو به تزاید توفانها ،به همراه تغییر
اقلیم میتوانند برخی از قسمتهای کره زمین
را به مناطق غیر قابل سکونت تبدیل کنند و به
عامل دیگری برای بحران جهانی پناهجویان
تبدیل شوند که هم اکنون هم در مقیاس جهانی
بیسابقه است .این مشخص ًا پیامی است که من
در بخشهایی از عراق و نیز در خالل بازدیدم
که به دعوت شهروندان اهوازی صورت گرفت،
دریافتم ،زمانی که شخص ًا تنفسکردن در ریزگرد
را تجربه کردم.
این توفانها همچنین با واردآوردن خسارات
به منابع ضروری برای حیات جوامع ،آنها را
به سوی درگیری و جنگ سوق میدهند .اما
خوشبختانه راهحلهایی هم در دستان ما وجود
دارند .به عنوان نمونه ،در اطراف دریاچه ارومیه،
به لطف تالشهای دولت پیشرفتهایی صورت
گرفته که روند بیابانزایی را متوقف میسازد .در
جنوب عراق ،ما با مقامات ملی و محلی برای
احیای تاالبهای زیبای بینالنهرین و اکوسیستم
شکننده آن کار کردهایم که منبعی حیاتی برای
زندگی جوامع محلی و شهرهای نزدیک آن است.
چندی پیش هم از کویر «کوبوکی» در منطقه
مغولی داخل چین بازدید کردم و چیزهایی را دیدم
که کم از معجزه نداشتند .با مقایسه عکسهای
قبل و بعد طی بازه زمانی  30ساله ،تپهشنهای
سوزانی را میشد دید که با گسترش کشاورزی به
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ما باید مجموعه عظیم دانش جهانی
و تجارب مشترک از مثالهایی از
اقدامات موفق را در مرکز و در رأس
فعالیتهایمان قرار دهیم .ما با همکاری
یکدیگر میتوانیم راهحلهایی را بیابیم
که از سالمت و اقتصادمان حفاظت
کنند ،محیط زیستمان را احیا کنند و بقا
و حیات خودمان را تداوم بخشند.

تدریج به سبزی گراییدهاند و عرصههای وسیعی
که به مزارع استحصال انرژی خورشیدی تبدیل
شدهاند .در آنجا ،تهدید به فرصت تبدیل شده
و کل منطقه برای رویارویی با آن آماده و مهیا
شدهاست .از اینرواست که کنفرانس بینالمللی
تهران به رهبری ایران ،در این خصوص تا این
اندازه اهمیت دارد.
در واقع ،ما باید دانش -مجموعه عظیم دانش
جهانی و تجارب مشترک از مثالهایی از اقدامات
موفق -را در مرکز و در رأس فعالیتهایمان قرار
دهیم ،کام ً
ال همانند مذاکرات مربوط به تغییر
اقلیم .این اقدام به معنی گرفتن انگشت اتهام و
سرزنش به سمت همسایگانمان نیست ،بلکه به
معنی درک این واقعیت است که همه از یک
هوا تنفس میکنیم و نخواهیم توانست در صورت
بروز توفان ریزگرد به حاشیه امنی برای خودمان
پناه ببریم .اما با همکاری یکدیگر ،میتوانیم
راهحلهایی را بیابیم که از سالمت و اقتصادمان
حفاظت کنند ،محیط زیستمان را احیا کنند و بقا
و حیات خودمان را تداوم بخشند.
مآخذ:
گروه رسانههای دیگر خبرگزاری آنا
گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه
اطالعرسانی محیط زیست

http://irinn.ir/fa/news/508034
http://www.ilna.ir
http://www.salamatnews.com/
news/217334
http://www.isna.ir/news/96041306262

54

عمومی

| توسعه تاسیسات و تجهیزات | شماره  | 51تابستان 1396

گزارش مركز پژوهشهاي مجلس در باره حادثه پالسكو

مقصران بیتقصیر!
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی
حدود پنج ماه پس از حادثه دلخراش فروريختن
ساختمان پالسكو در تهران و جانباختن بيش
از  ٢٠نفر از شهروندان ،از جمله  16آتشنشان،
در گزارشي به بررسي جوانب مختلف اين حادثه
پرداخت .در مقدمه اين گزارش ضمن اشاره
به نحوه ساختوساز ساختمان پالسكو در
سال  ،١٣٣٧به شرح تجهيزات اين ساختمان
و وضعيت نگهداری آنها در طول اين سالها
پرداخته شد ه و بعد هم مفاد قوانين ،تكاليف و
عوامل مرتبط با حادثه ،از جمله قوانين ناظر
بر وزارت كار و شهرداري در مورد وضعيت
ساختمانها مطرح شده و در بخش نتيجهگيري
و جمعبندي نیز  ٢٨محور یا موضوع دخیل در
امر مطرح شدهاند.
اگر با دید انتقادی به این گزارش نگاه کنیم،

وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي
مكلف بوده تا از بعد مسایل حقوقي و
مسایل فني و ايمني به اعمال قانون
بپردازد و در صورت وجود نقص
فني و ايمني ،تنها و صرفاً به يك بار
اخطار به كارفرما اكتفا كند و سپس بر
اساس تكليف قانوني ،پلمب بخشي
از ساختمان يا تمامي ساختمان را
از دادستان يا رييس دادگاه عمومي
مطالبه كند.

درخواهیم یافت که گزارش مرکز پژوهشها در
باره آن فاجعه نیز چیزی است از جنس خود همان
فاجعه ،یعنی اعترافی دیگر به سلطه هرجومرج
در نظام اداری و اجرایی کشور و شرح مکرر

بیسامانیها ،بالتکلیفیها و درهمتنیدگیهای
بیانسجام انبوهی از قوانین و مقرراتی که
فقط در روی کاغذ اعتبار دارند و تنها کاربرد
واقعیشان هم بازکردن راههای فرار قانونی!
برای مسووالن است؛ به اضافه ردیفکردن نام
سازمانها ،وزارتخانهها و موسساتی که ظاهراً و
منطق ًا در این فاجعه مسوولیت دارند ،ولی قانون ًا
مسوولیتی ندارند! به نظر میرسد که تنها راه
خروج ازین وضعیت رقتانگیز هم درسگیری
و عبرتآموزی است .بنابراین ،با توجه به ارتباط
موضوع از نظر مسوولیتهای ناشی از عدم
رعایت نکات فنی و ایمنی در ساختمانها،
صفحاتی ازین شماره را به این گزارش اختصاص
میدهیم ،به امید آنکه حداقل درس عبرتی باشد
برای آیندگان:
 )١در خصوص حادثه ساختمان پالسكو،
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شهرداري نميتوانسته مستقيماً كارگاه
و محل كار را تعطيل كند ،اما از بابت
ايمنسازي در برابر آتشسوزي مي-
توانسته بعد از تنها يك بار اعالم
اخطار به مالك جهت رفع خطر ،نسبت
به ايمنسازي آن ساختمان با محاسبه
هزينه صدي پانزده و اخذ آن از مالك
اقدام کند ،اما...

قوانين و عوامل متعددي دخيل هستند كه نسبت
سهم هر يك از آنها به ميزان تكليف قانوني و
نقشآفريني دستگاه مورد نظر قابل بررسي است.
 )2برآيند بررسي حادثه پالسكو ،ضرورت
بازنگري در قانون تشكيل سازمان مديريت
بحران كشور ،نقش هر يك از دستگاهها و
سازمان مربوطه را بيان ميكند.
 )3يكي از اصول تدوين قواعد عمومي،
الزامآوربودن ،مسوولبودن و پاسخگوبودن
متناسب با مسووليت است كه در قوانين
موضوعه و مورد بررسي ،تنها به الزامآوربودن
و مسووليت حداقل توجه شدهاست.
 )4ساختمان پالسكو به عنوان يك كارگاه
بزرگ كه داراي حدود  ٥٧٠واحد كسب وكار
و با روابط كارفرما و كارگري بود ،تابع قانون
كار در ابعاد حقوقي ،فني ،ايمني و بهداشت بود
و وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي در اولويت
رسيدگي به مسایل فني ،ايمني و بهداشتي آن
مكان ،قلمداد ميشود.
 )5قانون كار به نحوه تعطيلي يا پلمب بخشي
از محل كار يا تمامي آن با در نظر گرفتن تكليف
نيروي كار بعد از تعطيلي و در زمان تعليق كارگر
پرداخته است.
 )6از آنجايي كه اين ساختمان در اثر قوه
قهريه (آتشسوزي) آوار شد ،در چنين وضعيتي
امكان ادامه كسب و كار ميسر نبوده و كارگر به

شهرداري مكلف بوده تا موارد خطر
را به مالكين (يا صاحبان) ساختمان
پالسكو با قيد مهلت ،اخطار و اعالم
كند و در صورت عدم اقدام از سوي
مالكين (يا صاحبان آن ساختمان)،
بايد به عنوان مديريت شهري و
مديريت بحران شهر تهران تمهيدات
و اقدامات قانوني ،از جمله هماهنگي با
وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي و
برقراري ايمنسازي در اين ساختمان
را به عمل ميآورد ه است.

حالت تعليق درآمده و سازمان تأمين اجتماعي
بر اساس حكم مقرر در ماده ( )٢قانون بيمه

بيكاري ،مكلف به پرداخت حقوق كارگران در
مدت زمان تعليق و تا زمان بازگشت به كار است
و از سوي ديگر نيز مدت زمان تعليق كارگر ،جزو
سنوات كار وي محسوب خواهد شد.
 )7گزارش وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي
صرف ًا ناظر بر بازرسيهاي ادواري و موردي
انجامشده و توصيهها و تذكرات مبني بر ضرورت
تغيير كاربري  47واحدي است كه نوع فعاليت
آنها در سال  ١٣٩٤مطابق با نوع كاربري محل
كسب وكار نبودهاست .اين نظارتها و توصيهها
نيز موجب شد تا  20واحد از  47واحد از ادامه

فعاليت در بخش توليدي خود ،متوقف و به
فعاليت فروش و پخش بپردازند.
 )8وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي مكلف
بوده تا از بُعد مسایل حقوقي (يا همان رعايت
قواعد قانون كار در روابط مابين كارفرما و كارگر)
و مسایل فني و ايمني (يا همان ضرورت رعايت
ضوابط و مقررات فني و ايمني) به اعمال قانون
بپردازد و در صورت وجود نقص فني و ايمني،
تنها و صرف ًا به يك بار اخطار به كارفرما اكتفا
كند و سپس براساس تكليف قانوني ،گزارش
درخواست پلمب بخشي از ساختمان يا تمامي
ساختمان را از دادستان يا رييس دادگاه عمومي
مطالبه كند.
 )9تذكرات مرتبط با تغيير كاربري خارج از
اختيارات وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي است
و در حيطه تكاليف قانوني شهرداري تهران
است .از اين ديدگاه وزارت مذكور در صدر تقصير
و مسوول خسارات تحميلي است.
 )10بر اساس قانون شهرداري ،شهرداري
مكلف بوده تا موارد خطر را به مالكين (يا
صاحبان) ساختمان پالسكو با قيد مهلت ،اخطار
و اعالم كند و در صورت عدم اقدام از سوي
مالكين (يا صاحبان آن ساختمان) ،بايد به عنوان
مديريت شهري و مديريت بحران شهر تهران
تمهيدات و اقدامات قانوني ،از جمله هماهنگي
با وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي و برقراري
ايمنسازي در اين ساختمان را به عمل ميآورده
است.
 )11شهرداري و سازمان آتشنشاني و
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خدمات ايمني تهران تا قبل از حادثه پالسكو،
هفت اخطار به هيأت مديره ساختمان پالسكو
دادهاند و متعاقب ًا در سال جاري مانوور عمليات
امداد و نجات و اطفاي حريق ساختمان پالسكو
را برگزار كردند ،در صورتي كه بر اساس جزء
« »١٤ماده ( )٥٥قانون شهرداري ،تنها يك بار
اخطار و آن هم اخطار به مالك تكليف شدهاست.
از اين روي ،شش اخطار خارج از تكليف قانوني
صورت گرفتهاست .اين مسأله گوياي عدم
رعايت حكم قانوني توسط شهرداري و عدم
تمكين و همكاري هيأت مديره و مالكيت
ساختمان پالسكو در قبال تكليف قانوني آنان
است كه از اين ديدگاه مسوول خسارت وارده
شناخته ميشوند.
 )12شهرداري نميتوانسته مستقيم ًا كارگاه و

محل كار را تعطيل كند ،اما از بابت ايمنسازي
در برابر آتشسوزي ميتوانسته بعد از تنها يك
بار اعالم اخطار به مالك جهت رفع خطر ،نسبت
به ايمنسازي آن ساختمان با محاسبه هزينه
صدي پانزده و اخذ آن از مالك اقدام مي-كرده،
اما بايد در نظر داشت كه اگر ايمنسازي توسط
شهرداري ،موجبات تعطيلي بخشي از كارگاه (يا
محل كار) يا تمامي كارگاه (يا محل كار) را به
همراه داشته باشد ،اين اقدام دربردارنده تعليق
نيروي كار خواهد بود كه قانون شهرداري در

چرا سازمان آتشنشاني كه در دقايق
اوليه در محل حادثه حضور يافته،
نتوانسته آتش را مهار و خاموش كند؟

ازاي اين تعليق مسكوت است و قانون كار به
آن پرداختهاست .از اين منظر ،قانون كار در
اولويت عملكردي بوده و شهرداري ميبايستي
هماهنگي الزم را با وزارت مذكور در اعمال
قانون و ايمنسازي آن مكان عمومي به عمل
ميآوردهاست.
 )13بر اساس اساسنامه سازمان آتشنشاني و
تكاليف محوله به آن سازمان ،اين سازمان مكلف
به يكسري از اقدامات ،از جمله تهيه برنامه-

هاي ايمنسازي ،نظارتي و مشورتي بودهاست
و ميبايستي با استفاده از امكانات و تواناييهاي
درون و برونسازماني ،اقداماتي را در جهت
كمك به ايمنسازي ساالنه حداقل ده درصد از
اماكن عمومي و از طريق مشاركت در تأمين
تجهيزات اوليه ايمني و آتشنشاني به عمل
آورد و به منظور نظارت بر حسن اجراي بازرسي
ايمني و اطمينان از رعايت ضوابط و مقررات
مربوط ،نسبت به انجام نظارت فني عالي اقدام
ميكرد .از سوي ديگر ،شهرداريهاي مناطق
 ٢٢گانه نيز مكلف شدند بر اساس اعالم سازمان

آتشنشاني ،اقدامات الزم جهت الزام مالك به
رفع نواقص و مشكالت ايمني ابالغي را ظرف
مدت تعيينشده در ابالغيه به عمل آورند.
 )14سازمان آتشنشاني ضمن برگزاري
مانوور به جهت آموزش فعاالن آن ساختمان،
در شهريورماه  ١٣٩٥و پس از بازديد از ساختمان
مذكور ،دستورالعمل ايمني ساختمان پالسكو را
تدوين و به هيأت امناي ساختمان ابالغ ميكند.
 )15به نظر ميرسد آنچه مانع اقدام قهري
شهرداري و آتشنشاني را فراهم آوردهاست ،او ًال
اولويت قانون كار با توجه به پيشبيني وضعيت
تعليق كارگر و انعكاس آن به شوراي شهر تهران
در سال  ١٣٩٣و ثاني ًا ضعف مالي شهرداري براي
اقداماتي اينچنين و وضعيت درآمدي و ضعف
مالي اغلب شهرداريهاي مناطق تهران در
قبال منابع هنگفت مورد نياز براي اقدام به
ايمنسازي اين ساختمان و ساختمانهايي است
كه اخطارهاي مشابهي را دريافت كردهاند.
 )16غفلت و كوتاهي عملكرد دولتهاي
ادوار در تهيه و ارايه اليحه قانوني نظام مالي
و درآمدي شهرداري كه از سال  ١٣٦٣تا
كنون مورد غفلت و اهمالكاري دولتها قرار
گرفتهاست ،نيازمند يادآوري است.
 )17براساس اعالم سازمان آتشنشاني،
آتشسوزي ساختمان مذكور در ساعت هفت
و  ٥٨دقيقه و  ٢٣ثانيه روز پنجشنبه مورخ
 ١٣٩٥/١٠/٣٠رخ داد كه پس از حدود چهار
دقيقه از زمان اطالعرساني ،نيروهاي آتشنشاني
در محل حضور مييابند .از اين منظر بايستي
بررسي شود كه چرا سازمان آتشنشاني كه در
دقايق اوليه در محل حادثه حضور يافتهاست،
نتوانسته آتش را مهار و خاموش كند؟
 )18آيا حضور نيروهاي آتشنشاني به همراه
تجهيزات الزم بوده؟ آيا مديريت و نحوه عمليات
موجب شده تا آتشسوزي ادامه پيدا كند و
موجب ريزش و آوار ساختمان شود؟
 )19چرا در ساعت  ١١و دو دقيقه كه دستور
تخليه ساختمان صادر و ريزش ساختمان در
ساعت  ١١و ٣٤دقيقه ،يعني حدود سه ساعت
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با توجه به صراحت قانون ،شوراي
اسالمي شهر تهران مكلف بوده تا با
نظارت الزم ،دقيق و كامل ،تدابيري را
براي رعايت ايمني و جلوگيري از خطر
آتشسوزي به عمل بياورد.

و  ٣٥دقيقه بعد از وقوع آتشسوزي حادث
ميشود ،مأموران آتشنشاني همچنان در طبقات
آن باقي مانده بودند؟
 )20آيا دستور يا مأموريتي بر ماندگاري
مأموران در ساختمان صادر شده بود؟ اگر جواب
اين سوال مثبت است ،چرا احتمال ريزش
ساختمان و خطر جاني مامورين ناديده گرفته

شدهاست؟
 )21بر اساس قانون مدني ،مالك مسوول كليه
خساراتي است كه از نتيجه بيتوجهي به خطر
احتمالي به بار آمدهاست .از سوي ديگر ،مطابق
حكم قانون ،افراد صنفي فعال در ساختمان
پالسكو ،مجمع امور صنفي و اتاق اصناف
شهرستان تهران ،در ازاي عدم رعايت و اجراي
مقررات فني ،ايمني و حفاظتي مسوول هستند،
اما به نظر ميرسد كه با توجه به مسووليت
مالك بر اساس قانون مدني و ضرورت انجام
تعميرات و كليه مخارجي كه براي امكان انتفاع
از ساختمان پالسكو الزم بوده و درنظرگرفتن
خأل قانوني در خصوص عدم پيشبيني جبران
هزينه تعيينشده براي برقراري ايمني و رفع
خطر توسط افراد صنفي يا عدم پيشبيني شرايط
معطوف به عدم توان مالي اشخاص موضوعه،
در ازاي عدم مسووليتپذيري مالك ،زمينه عدم
تحقق اين تكليف قانوني به وجود آمدهاست.
 )22نكته با اهميت آنكه بايد توجه داشت كه
در مواردي نظير ساختمان پالسكو كه رابطه
استيجاري قديمي و داراي حق كسب يا پيشه
يا تجارت است ،نظر به اينكه مالك در هنگام
تخليه ساختمان مكلف به پرداخت مبلغ سنگيني
تحت عنوان حق كسب يا پيشه يا تجارت است
و از سوي ديگر ،به دليل قديميبودن رابطه

استيجاري و نازلبودن نرخ اجارهبها (ولو در
صورت تعديلشدن) كه مبلغ اندكي است،
زمينهاي پيش ميآيد كه مالك در چنين مواردي
انگيزه چنداني به پيگيري وضعيت ساختمان
خود نداشته و عم ً
ال ساختمان در كنترل و اختيار
مستأجران خواهد بود .مستأجر نيز حق تصرف
براي تعميرات اساسي ملك را ندارد .نتيجه اين
روند ،رو به تزايد بودن فرسودگي ساختمانها
و ابنيه تجاري مشمول قانون روابط موجر و
مستأجر است .براي اصالح اين وضعيت ،بايد
مقررات قانون روابط موجر و مستأجر سال
( )١٣٥٦و موضوع حق كسب يا پيشه يا تجارت
اصالح شود.
 )23با توجه به صراحت قانون ،شوراي اسالمي
شهر تهران مكلف بوده تا با نظارت الزم ،دقيق و
كامل ،تدابيري را براي رعايت ايمني و جلوگيري
از خطر آتشسوزي به عمل بياورد .اگر نظارتي
در اين خصوص صورت گرفته يا تدابيري در
ازاي نظارت مذكور صورت گرفتهاست ،نيازمند
مستندات مربوط به گزارش مربوطه در زمان
انجام نظارت و تدابير متخذه است ،اما به نظر
ميرسد تصويب مقررات كلي و عامالشمول به
منظور برقراري تكليف براي شهرداري و سازمان
آتشنشاني در قبال ايمنسازي ساختمانهاي
عمومي و پررفتوآمد نميتواند رافع مسووليت
نظارت شوراي اسالمي شهر تهران باشد ،زيرا
تحقق مصوبه شورا نيز نيازمند اعمال جايگاه
نظارتي بود و اين شورا با توجه به مشروح
مذاكرات جلسه شهردار تهران در خصوص
تذكرات مربوط به خطرات احتمالي ساختمان
پالسكو ،در صورتي كه گزارش نظارتي از بابت
ساختمان پالسكو نداشته باشد و بر اساس آن
اقدام الزم را به عمل نياورده باشد ،به سهم خود
مسوول است و شورا بايد پاسخگو باشد.
 )24ضرورت داشت تا شوراي عالي مديريت
بحران كشور به رياست رييس جمهوري و
همچنين سازمان مديريت بحران كشور به
رياست معاونت وزارت كشور ،زمينه تحقق
تكاليف مندرج در قانون مديريت بحران را در
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سطوح ملي و استاني فراهم ميآوردند و بسياري
از موارد را در سطوح مديريت بحرانهاي استاني
فراهم ميساختند.
 )25عدم تحقق تكاليف قانون مديريت
بحران را ميتوان ناشي از ضعف مديريت ،عدم
برنامهريزي و ضرورت اولويتبندي در ازاي نياز
به منابع اعتبارياي دانست كه در مواجهه با
كسري بودجه سنواتي و محدوديتها ،در قبال
ابنيه پرخطر ميبايستي اعمال ميشد .به عبارت
ديگر ،ضعف هماهنگي و ضعف مديريت بحران
در سطوح ملي و محلي مشهود است كه به سهم
خود مسوول هستند.
 )26برخورداري از تجهيزات كافي و الزم
در مواجهه با حوادثي مانند پالسكو و وقايعي

از اين دست و ميزان توانمندي مديريت آن
حوادث (در غالب ساختار مديريت بحران) و
همچنين ميزان سطح آموزش مديران سازماني
ساختارهاي تشكيالت مديريت بحران ،نيازمند
بازنگري و اراده جدي است .از اين ديدگاه اغلب
مديريتهاي ساختاري در سازمانهاي عضو
مديريت بحران ،فاقد شناخت و آموزش الزم در
مواجهه با انواع بحران هستند.
 )27با توجه به تكاليف مندرج در قانون
نظام صنفي و قانون نحوه فعاليت و نظارت بر
فروشگاههاي بزرگ ،چندمنظوره يا زنجيرهاي و
آييننامه اجرايي آن ،سازمان بازرگاني استان و
اتاق اصناف تهران و مجمع امور صنفي در ازاي
تكليف قانوني در انجام بازرسي و رعايت نكات
ايمني در ساختمان پالسكو مسوول هستند.
 )28در نهايت پيشنهاد ميشود تا قانون
تشكيل سازمان مديريت بحران كشور در مراحل
تصويب مورد توجه قانونگذاران محترم قرار گيرد
و سازمان مربوطه به عنوان يك سازمان واحد و
مستقل به صورت فرادستگاهي اقتدار الزم را در
مراحل قبل ،حين و بعد از بحران احراز كرده و در
موارد مشابه ،مسووليت بين دستگاههاي مختلف
و متعدد توزيع نشده و به عبارتي ،مسووليت
حادثه لوث نشود.
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جمعیت ایران پیر میشود
گزارش مقدماتی نتایج سرشماری پاییز سال
گذشته نشان میدهد که در فاصله پنج سال ،چهار
میلیون و  ۷۷۴هزار و  ۶۰۱نفر به جمعیت ایران
اضافه شده و جمعیت کشور به مرز  ۸۰میلیون نفر
رسیده است.
بنا بر این سرشماری که هر پنج سال یکبار انجام
میشود ،متوسط رشد جمعیت بین سالهای  ۱۳۹۰تا
 ۱۳۹۵در ایران  1/24درصد اعالم شده ،در حالی که
در سال  ۱۳۹۰میانگین رشد  1/29درصد بوده است.
گزارش اولیه سرشماری مزبور نشان میدهد که
جمعیت ایران به سمت میانسالی و پیری در حرکت
است ،چنانکه نزدیک به  ۴۵درصد جمعیت کشور
بین  ۳۰تا  ۶۴سال دارند ،این در حالی است که در
سال  ۱۳۶۵تقریب ًا  ۲۵درصد جمعیت در این گروه
سنی قرار داشتند .در مقابل ،در سال  ۱۳۶۵بیشتر از
 ۴۵درصد جمعیت کمتر از  ۱۴سال داشتند که اکنون
این گروه سنی تنها  ۲۴درصد جمعیت را تشکیل
میدهد .بیشتر از شش درصد جمعیت هم باالی ۶۰
سال دارند ،در حالی که این گروه سنی در سال ۱۳۶۵
تنها سه درصد جمعیت را تشکیل میداد.

کوچکشدن خانوارها
تعداد خانوارهای ایران از بیشتر از  ۲۱میلیون و ۱۸۵
هزار خانوار در سال  ۱۳۹۰به بیشتر از  ۲۴میلیون
 ۱۹۶هزار خانوار در سال گذشته رسیدهاست .تعداد
خانوارهای شهری بر اساس سرشماری پاییز سال
گذشته  ۱۸میلیون و  ۱۲۵هزار و خانوارهای روستایی
شش میلیون و  ۷۰هزار بوده است .یادآوری میکند
که آخرین سرشماری پیش از انقالب که در
سال  ۱۳۵۵انجام شد ،نشان میداد که تعداد
خانوارهای ایرانی بیشتر از شش میلیون و ۷۱۱
هزار خانوار بوده .بنابراین ،در چند دهه گذشته
این رقم بیش از سه و نیم برابر شدهاست.
مقایسه آمارها نشان میدهد که میانگین
تعداد افراد در یک خانوار (بُعد خانوار) در سطح
کشور از  3/5نفر به  3/3نفر کاهش پیدا کرده
است .نکته جالب در این رابطه این است که
بعد خانوار در مناطق شهری و روستایی به
هم نزدیک شده ،بهگونهای که در خانوارهای
شهری میانگین بُعد خانوار  3/4و در شهرها
 3/3شدهاست.

کاهش مالکان واحدهای مسکونی
با افزایش تعداد خانوارهای ایرانی ،گزارش تازه
سرشماری نشان میدهد که تعداد خانوارهایی که
مالک واحد مسکونی هستند ،کم شدهاست .بنا بر
این گزارش ،در حالی که در سال  ۱۳۸۵نزدیک به
 ۶۸درصد خانوارهای ایرانی صاحب واحد مسکونی
ملکی بودند ،در سال  ۱۳۹۵این رقم به کمی باالتر
از  ۶۰درصد رسیده و در مقابل ،بر تعداد مستأجران
اضافه شدهاست.
نتایج اولیه سرشماری نشان میدهد که کل
واحدهای مسکونی بیشتر از  ۲۲میلیون و  ۸۲۵هزار
بوده که در مقایسه با پنج سال پیش ،دو میلیون
و  ۸۷۰هزار واحد به تعداد واحدهای مسکونی در
نزدیک به  ۴۵درصد جمعیت کشور
بین  ۳۰تا  ۶۴سال دارند ،این در حالی
است که در سال  ۱۳۶۵تقریباً ۲۵
درصد جمعیت در این گروه سنی قرار
داشتند.
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در حالی که در سال  ۱۳۸۵نزدیک به
 ۶۸درصد خانوارهای ایرانی صاحب
واحد مسکونی ملکی بودند ،در سال
 ۱۳۹۵این رقم به کمی باالتر از ۶۰
درصد رسیده و در مقابل ،بر تعداد
مستأجران اضافه شدهاست.

ایران اضافه شدهاست.
کاهش رشد جمعیت
آمار نشان میدهد که رشد جمعیت در ایران در
سالهای اخیر همواره درحال کاهش بوده ،چنانکه
نرخ رشد جمعیت در پنج سال گذشته  1/24درصد
بوده ،درحالی که این رقم در سالهای  ۱۳۸۵تا
 ۱۳۹۰حدود  1/29بودهاست .یادآوری میکند که
رشد جمعیت در دهه  ۶۰خورشیدی به بیشتر از
چهار درصد رسیدهبود.
گزارش سرشماری سال گذشته نشان میدهد
که نرخ رشد جمعیت در استان خراسان جنوبی
باالی سه درصد است و به ترتیب ،استانهای
بوشهر ،هرمزگان ،البرز ،قم و سمنان هم رشد
باالی دو درصد داشتهاند .کمترین میزان نرخ
رشد جمعیت در استانهای همدان و خراسان
شمالی اتفاق افتاده و رشد این دو استان به ترتیب
منفی  0/23و منفی  0/11درصد بودهاست .رشد
جمعیت در استانهای لرستان ،کرمانشاه ،مرکزی،

اردبیل ،گیالن ،خوزستان ،ایالم ،زنجان ،اصفهان و
آذربایجان شرقی نیز کمتر از یک درصد بودهاست.
بنابر سرشماری پاییز گذشته از مجموع ۷۹
میلیون و  ۹۲۶هزار و  ۲۷۰نفر جمعیت کل کشور،
 ۴۰میلیون و  ۴۹۸هزار و  ۴۴۲نفر مرد و ۳۹
میلیون و  ۴۲۷هزار و  ۸۲۸نفر زن هستند و نسبت
جنسی در کل کشور  ۱۰۳است ،یعنی تعداد مردان
بیشتر از زنان است .این نسبت در بوشهر  ۱۱۴و در
یزد  ۱۰۶است و تنها در استان گیالن نسبت زن و
مرد یکی است.
تراکم جمعیت در تهران
نتایج اولیه سرشماری نشان میدهد که بیشتر از
 ۱۶درصد جمعیت کشور در تهران زندگی میکنند
و بعد از آن ،استان خراسان رضوی با بیشتر از هشت
درصد ،دومین استان پرجمعیت کشور است .بعد از
آن هم استانهای اصفهان ،فارس و خوزستان قرار
دارند که هر کدام بین بیش از پنج تا هفت درصد
جمعیت را در خود جای دادهاند .کمجمعیتترین
استانهای کشور هم ایالم ،سمنان ،کهگیلویه و
بویراحمد و خراسان جنوبی هستند که هر کدام
کمتر از یک درصد جمعیت را در خود جای دادهاند.
بنا بر نتایج آخرین سرشماری ،بیشتر از ۱۲
درصد جمعیت ایران که باالی شش سال دارند،
بیسواد هستند ،این در حالی است که در پنج سال
اخیر تقریب ًا سه درصد به تعداد باسوادها اضافه
شدهاست .بیشترین میزان افزایش باسوادی نیز در

عمومی

59

نتایج اولیه سرشماری نشان میدهد که
بیشتر از  ۱۶درصد جمعیت کشور در
تهران زندگی میکنند.

پنج سال گذشته در استانهای بوشهر ،سیستان
و بلوچستان ،قزوین ،خراسان جنوبی و هرمزگان
اتفاق افتادهاست.
اتباع کشورهای دیگر
نتایج اولیه سرشماری آمار نفوس و مسکن
نشان میدهد که یک میلیون و  ۵۸۳هزار نفر از
شهروندان افغانستان در ایران زندگی میکنند.
مقایسه این آمار با ده سال پیش نشان میدهد
که ۳۷۳هزار نفر بر تعداد اتباع افغانستان در
ایران اضافه شدهاست .بعد از اتباع افغانستان،
عراقیها در رتبه بعدی قرار دارند .بنابر آمار
۳۴هزار و  ۵۳۲عراقی در ایران زندگی میکنند
که تعدادشان نسبت به ده سال پیش نزدیک
به ۱۰هزار نفر کمتر شدهاست .عالوه بر اینها،
بیشتر از ۱۴هزار پاکستانی و  ۷۱۳نفر ترکیهای
در ایران زندگی میکنند .بنا بر این آمار ،بیشتر
از ۱۲هزار نفر نیز از اتباع دیگر کشورها در ایران
زندگی میکنند.
http://www.bbc.com/persian/iran39644565
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نگاهی به معضل جهانی خشکسالی در قرن پیش رو

آیا جنگهای آینده بر سر آب خواهند بود؟
نویسنده :پیتر انگلکه
مترجم :عاطفه رضوان نی

اشاره

به گزارش پایگاه اطالعرسانی وزارت نیرو ،معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا ،در اوایل تابستان با دعوت از مردم برای مدیریت مصرف آب گفتهاست :در حال

حاضر ،شش کالنشهر و  982شهر کشور در معرض تنش آبی قرار دارند .رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی نیز همزمان با اعالم
این مطلب ،ضمن انتقاد از بیتوجهی به کمبود آب در کشور طی سالهای گذشته و اینکه چرا در  ٨٣سال گذشته تا این حد به مسأله بحران آب بیتوجهی صورت
گرفته؟ بیان کردهاست :کشور به لحاظ منابع آبی بسیار محدود بوده و جزو کشورهای کمآب دنیا هستیم و بحران داریم و بحران آب عم ً
ال وارد مقوله امنیتی شده و ما

ناگزیر شدهایم که در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی "کمیته امنیت آب" را تشکیل دهیم .به عالوه ،بر اساس مطالعهای که موسسه منابع جهانی انجام داده ،ما
در آیندهای نهچندان دور وارد بحران جدیای خواهیم شد و تنش آبی جدی خواهد بود .بین همه کشورها ۳۳ ،کشور اوضاع بسیار وخیمی خواهند داشت ،به این معنا که
 80درصد منابع آبشان را از دست خواهند داد و ایران در این میان رتبه  13دارد.

اینگونه توجهات و تذکرات نسبت به مسأله بحران آب در اقلیم خشک و کمآب ایران نشان میدهد که او ًال مسأله بسیار جدی است ،ثانی ًا بخشی از مدیران و مسووالن

دلسوز کشور توانستهاند خودشان را از هیاهوهای بیهوده بر سر رقابتهای جناحی و سیاسی بیخاصیت کنار بکشند و عاقالنه به فکر درمان ریشهها باشند .این مقاله نیز
به لحاظ اهمیت موضوع از روزنامه ایران مورخ  13تیر  1369نقل میشود تا تأکیدی باشد بر حساسیت اوضاع و احوال و در عین حال ،فتح بابی باشد برای ادامه بحث

درباره آن.

از میان تمام ترسهایی که گرمشدن سیاره زمین
ایجاد کرده ،احتما ًال هیچ کدام به اندازه فرضیهای که
میگوید جنگهای آتی برای آب خواهد بود ،نظرها را
به خود جلب نکردهاست .این فرضیه میگوید :کمبود
آب در سراسر جهان به جنگ میان کشورها خواهد
انجامید .به احتمال زیاد ،چنین چیزی رخ خواهد داد،

توسعه تأسیسات و تجهیزات

زیرا آب برای تمام فعالیتهای انسان از جمله تولید
غذا حیاتی است ،لذا هیچ کشوری نمیتواند بر سر
ذخایر آبی خودش سازش کند .بنابراین ،در جنگی که
به خاطر کاهش ذخایر آبی رخ میدهد ،هر کشوری
برای محافظت از آبهای در دسترس خود ،مشتاقانه
خواهد جنگید .فرضیه جنگ برای آب ،نشاندهنده

نگرانیهای عمیق ما نسبت به آیندهای است که در
آن ،جوامع تشنه برای بهدست آوردن آب بر روی هم
اسلحهمیکشند.
گرچه فرضیه جنگ بر سر منابع آب ،بسیار مهیج
و تحریککننده است ،اما نتایج تحقیقات زیادی هم
نشان میدهند که خوشبختانه جنگ برای آب یک
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فرضیه بشدت اغراقشدهاست .تحقیقات گستردهای
یدان از دانشگاه
که توسط آرون ولف ،یک جغراف 
اورگان انجام شده ،با استناد به مدارک مستدل نشان
میدهند که علی رغم مطرحشدن فرضیه «جنگ
برای آب» طی هزاران سال اخیر هیچ نشانی از جنگ
بر سر آب در میان کشورهای مختلف وجود نداشته ،یا
حداقل هیچ جنگی مستقیم ًا با بحران آب در ارتباط
نبودهاست .در حقیقت ،نتیجه تحقیقات ولف و تیم
تحقیقاتی او نشان میدهد که انسانها بیش از آنکه
بر سر آب با هم مبارزه کنند ،برای دسترسی به آب با
همهمکاریکردهاند.
دالیلیبرنگرانی
البته اینکه طی هزاران سال گذشته هیچ جنگی
مستقیم ًا به بحران بیآبی مرتبط نبوده ،به این معنی
نیست که نباید نگران رخداد چنین مسألهای در آینده
باشیم .درست برعکس ،دالیل زیادی وجود دارند که
میتوانند ما را متقاعد سازند برای اینکه وجود ارتباط
بین بحران بیآبی و درگیریهای بین کشورها و
ایالتها را بهتر درک کنیم و تالشهای خود را
افزایش دهیم و زیرساختهای الزم را تقویت کنیم
برای حصول اطمینان از اینکه آب منبعی بالقوه برای
صلح و خوشبختی و نه جنگ است.
دلیل نخست آن است که آینده قرار نیست دقیق ًا
یدانیم که هیچ آیندهای
مشابه گذشته باشد .همه م 
درست و عین ًا شبیه هیچ گذشتهای نبودهاست .چهار
سال قبل ،دانشمندان علوم زمین درباره این مسأله با
هممباحثهمیکردندکهآیامابایدنامدورهجغرافیاییای
را که هم اکنون در آن به سر میبریم ،از هولوسین (
آخرین دوره زمینشناسی پس از عصر یخبندان) به
آنتروپوسین (عصر جدید) تغییر دهیم یا خیر؟ علت
آنکه دانشمندان میگفتند نام آنتروپوسین بهتر است
جایگزین هولوسین شود ،آن بود که به عقیده آنها
بشر آنقدر در سیستم سیاره زمین دخل و تصرف
ال با سیاره جدید و کام ً
کرده که گویی عم ً
ال متفاوتی
مواجهیم که هیچ شباهتی با سیاره قبلی ندارد .تغییرات
آب و هوایی ،ازبینرفتن الیه ازون ،رسوب گسترده و
اسیدیشدن اقیانوسها ،همه نشانههایی هستند دال
بر اینکه دخالت انسان در سیستم زمین ،شیوه کارکرد

این سیاره را تغییر دادهاست .این قضیه درباره آبهای
شیرین نیز صادق است :چرخه آب در آینده به سختی
قابل پیشبینی خواهد بود .برای مثال ،تغییرات آب و
هوایی منجر به ایجاد خشکسالی و سیلهای بیشتری
در مناطق بیشتری از کره زمین خواهد شد .پیامدهای
بحران کمآبی نیز کشورهای بسیاری را در آینده با
مشکالت جدی و پیچیده مواجه خواهد ساخت ،گرچه
هنوزهیچکسینمیتواندباقطعیتبگویدکهتغییردر
چرخه آب میتواند به جنگ بینجامد.
دلیل دومی که میتواند ما را مجاب کند تا همچنان
به امکان وجود ارتباط بین بحران کمآبی و جنگهای
آتی به عنوان یک امکان بالقوه بیندیشیم ،آن است که
ما بدواً درکی بیش از حد محدود از مفهوم ارتباط داریم.
در واقع ،ارتباط را در یک چارچوب بسیار محدود درک
میکنیم،درحالیکهوقوعجنگبینایالتهاوکشورها
فقط بخش بسیار کوچکی از یک بحران بزرگ است
که میتواند در اثر کمآبی ایجاد شود .اگر به جای تأکید
بیش از اندازه روی فرضیه «جنگ برای آب» به روی
بخش مهمتری از یک بحران احتمالی تمرکز کنیم،
هوشمندانهترخواهدبود.
آب ،راهی برای ثبات
بیایید بیندیشیم که «چطور» آب میتواند صلح و
ثبات را افزایش دهد و یا به عکس ،باعث بهمخوردن
ثبات کشورها و مناطق آسیبپذیر در سراسر جهان
شود؟ آب برای تمام فعالیتهای انسانی الزم و
ضروری است .در واقع ،آب مایه حیات است .وقتی که
آب به وفور وجود دارد ،همه چیزهای خوب نیز وجود
خواهند داشت ،از سالمتی گرفته تا تولید غذا ،انرژی و
هزاران چیز مفید و ضروری دیگر ،اما وقتی که آب به
مقدار الزم و در کیفیت مناسب در دسترس نباشد ،دقیق ًا
عکس چیزی که گفته شد ،رخ خواهد داد :سالمتی
انسانها به خطر خواهد افتاد ،غذا به اندازه کافی وجود
نخواهد داشت ،امکان تولید برق وجود ندارد و هزاران
اتفاق ناگوار دیگر .وقتی که این شرایط به اندازه کافی
وخیمشود،آنگاهجوامعشروعبهازهمپاشیدنمیکنند
و اینجاست که درگیریها اجتناب ناپذیر خواهند شد.
تراژدی این روزهای سوریه میتواند یک مطالعه
موردی مهم برای فهم آن چیزی باشد که بر اثر
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کمبود آب در حال وقوع است .بین سالهای 2007
تا ،2010سوریه یکی از بدترین خشکسالیها در تاریخ
خود را تجربه کرد ،اتفاقی که سبب شد تا بسیاری از
جوامع روستایی از بین بروند و هزاران نفر از روستاها
به سوی شهرهای سوریه سرازیر شوند .آنها به شهرها
وارد شدند ،اما هرگز در جامعه شهری پذیرفته نشدند.
وقتی که «بهار عربی» در سال  2011آغاز شد ،سوریه
یکی از جوامع بسیار آسیبپذیر بود .خشکسالی از
یک سو و نارضایتی از برخی سیاستهای داخلی
«اسد» از سوی دیگر ،شرایط الزم برای بهوجودآمدن
خشونتها در سوریه را به وجود آوردند و به محض
آنکه درگیریها آغاز شد ،گروههای شورشی مشتاقانه
از مناطقی که درگیر خشکسالیهای شدید بودند،
شروع به سربازگیری کردند .همچنین از زمان آغاز
جنگهای داخلی در سوریه ،مبارزان از آب به عنوان
یک سالح استفاده کردهاند .در واقع ،آب تبدیل به
ابزاری برای جنگیدن شدهاست .داعش در این میان
یکی از گروههایی است که از آب به عنوان سالح
جنگی استفاده کردهاست .داعش برای تنبیه کسانی
که علیهاش اقدام میکنند ،گاهی جلوی آب را بسته و
گاهی سدها را برای ایجاد سیالبهای عمدی گشوده
است .اتفاقی که در سوریه در جریان است ،یکی از
مواردی است که توجه مسووالن سیاست خارجی و
امنیتی در سراسر جهان را به خود جلب کرده ،چرا که
ارتباط بحران کمآبی و جنگهای آتی را میتوان با
استناد به آن توضیح داد.
یکی از تحقیقات مهمی هم که در این زمینه
در سال  2012توسط دفتر اطالعات ملی امریکا
( )ODNIانجام شد ،نشان داد که چالشهای جهانی
بر سر آب ،به بیثباتی کشورهایی منجر خواهد شد
که برای منافع امنیت ملی امریکا مهم هستند .این
گزارش پیامدهای بیثباتی ناشی از کمبود آب را شامل
سقوط دولتها ،تأثیرات منفی کمآبی در تولید غذا و
خطراستفادهتروریستهاازآببهعنوانسالحیعلیه
سیاستهایامریکادانستهاست.
بنابراین ،آنچه مهم است ،حصول اطمینان از این
مسأله است که آب همان کاری را در گوشه گوشه
جهان انجام میدهد که از آن انتظار میرود ،یعنی
ایجاد ثبات ،صلح و امنیت.
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گلگشت
به رخ کشیدن

هرگاه شخصی خوبیها و خدمات خود را
در مقابل بدیهای دیگری یادآور شود و آنرا
در معرض دید طرف مقابل قراردهد و مایه
شرمندگی و خجالت او شود ،در اصطالح
میگویند :فالنی دارد کارهایش را به رخ
میکشد.
ابتدا اینطور بهنظر میآید که منظور از رخ،
چهره و صورت طرف مقابل است ،ولی درواقع،
منظور مهره «رخ» در بازی شطرنج است.
توضیح اینکه در بازی شطرنج ،رخ یکی از
مهمترین مهرهها به حساب میآید و تا زمانی

که بازیکن مهره رخش را از دست نداده باشد،
این امکان را دارد که نتیجه بازی را به نفع
خود تغییر دهد .از این رو ،بازیکنان حرفهای
در گذشته سعی میکردند تا مهرههایشان
را به گونهای بچینند که این امکان برایشان
فراهم آید که هرچه زودتر رخ حریف را بزنند
و از صفحه شطرنج خارج کنند .به این کار در
اصطالح میگفتند «رخکشی» .این عبارت در
اثر ورود به زبان عامیانه و تکرر استفاده ،اندکی
از شکل اولیه خود خارج شده و به صورت این
ضربالمثل درآمده است.

کارت ویزیت

روزی یکی از اشخاص ازخودراضی در غیاب ولتر،

نویسندهوفیلسوفشهیرفرانسوی،بهدیدنشرفتهبود
و برخالف انتظار ،دید که وضع اتاق او بسیار درهم
و آشفته است و گرد و خاک زیادی هم روی میز
تحریرشنشستهاست.مردازخودراضیازفرطناراحتی
با انگشت خود روی همان میز گردآلود نوشت« :خر»
و اتاق را ترک کرد.
فردای آن روز تصادف ًا ولتر را در خیابان دید و گفت:
دیروز خدمت رسیدم ،تشریف نداشتید .ولتر با نگاهی
به او گفت :بله ،کارت ویزیت شما را روی میز تحریرم
دیدم!

شاهكار معماري مقنيهاي يزد در دل كوير

رهاشده ،گويي وجود ندارد! تأسف براي چه
كسي بخوريم :خودمان يا مديران؟ اگر به يزد
آمديد ،حتم ًا سري به اين آسياب بزنيد .بعد از

ميبد و قبل از يزد ،روستاي حجتآباد را تا انتها
برويد و وسط كوير ،جايي كه ديگر نااميد از
يافتن ميشويد و سكوت كوير ،وهمبرانگيز
دوسنگي محمدآباد را بيابيد.
آسياب
ميشود،
ِ
ِ
روي ديوارهاي به شوخي نوشته شده :هشتمين
عجايب جهان!
من ميگويم حتم ًا جزو عجايب است .به
اين فكر كنيد که دويستوپنجاه سال پيش،
آدمهايي بودهاند كه صدوچهل متر راهرو حفر
كردهاند تا به آبی برسند که در عمق چهل
متري زمين جریان دارد .جايي كه حتي روي
نقشههاي گردشگري هم نيست ،ميرويد در

دل زمين و ميبينيد که بله ،تخت جمشيد فقط
در شيراز نيست .ميرويد و ميبينيد که زندگي
نان حالل و
چقدر سخت بوده براي مردمانِ .
آبرومند درآوردن چه مشقتهايي داشته .چقدر
تالش ميكردهاند و حتم ًا براي همين هم قدر
داشتههايشان را ميدانستند .ميرويد و ميبينيد
که معماري و مهندسي معماران ايراني بدون
تجهيزات چقدر دقيق بوده .ميبينيد مردماني
نجيب را که حتی عيدي را هم با شرم و حيا
ميپذيرند.
دوسنگي محمدآباد را به همه نزديكانی
آسياب
ِ
ِ
که به یزد میروند ،پيشنهاد كنيد.

توسعه تاسیسات و تجهیزات | شماره  | 51تابستان | 1396

عمومی

63

گلگشت
سیاست با دو روایت
روایت اول :روزی عدهای به اصرار از
چرچیل خواستند که سیاست را تعریف کند.
چرچیل هم دایرهای روی زمین کشید و
خروسی را در آن انداخت .بعد گفت :خروس
را بدون آنکه از دایره خارج شود ،بگیرید.
آن عده هر چه تالش کردند ،نتوانستند و
خروس مرتب از دایره بیرون میرفت .آخر
از چرچیل خواستند که خودش این کار را
انجام بدهد .چرچیل خروسی دیگر را در
کنار خروس اول گذاشت و این دو شروع به
جنگیدن کردند! آنگاه چرچیل دو خروس را
از گردن گرفت و بلندکرد و در پاسخ گفت:
این سیاست است!
روایت دوم :یک یهودی مجوز مهاجرت
از روسیه به اسراییل را کسب کرد .هنگام
خروج از روسیه در فرودگاه مأمور گمرک
وسایل او را چک کرد ،یک مجسمه دید و از

مگر ما در قرن چندم
زندگی میکنیم ؟

روزی یک آدم کنجکاو از کیومرث منشیزاده،
شاعر ریاضیات و رنگها ،پرسیده بود :بهنظر
شما ،بزرگترین شاعر معاصر ایران کیست؟ این
ریاضیدان شاعر در پاسخ گفته بود :سعدی !
سوالکننده که ازین جواب تعجب کرده بود ،مجدداً
پرسیده بود :سعدی؟ سعدی مگر در قرن هفتم
زندگی نمیکرد؟ و کیومرث خان در جواب گفته
بود  :مگر ما در قرن چندم زندگی میکنیم؟!

او پرسید :این چیه؟ مرد گفت :شکل سوالت
اشتباهه آقا؟ بپرس این کیه؟ بعد اضافه کرد:
این مجسمه لنین ،مرد بزرگ روسیه است
که توی تمام کشور عدالت و دموکراسی
برقرارکرد و من هم برای بزرگداشت این
شخص ،همیشه مجسمهاش همراهمه.
مأمور گمرک گفت :درسته آقا ،بفرمایید!
یهودی رفت تا به اسراییل رسید .در
فرودگاه اسراییل مأمور گمرک هنگام تفتیش
مجسمه کذایی را دید و از یهودی پرسید :این

چیه؟ یهودی گفت :بگو این کیه؟ بعد اضافه
کرد :این مجسمه مرد منفور و دیوانهای است
که مرا از روسیه آواره کرد .به همین علت،
همیشه مجسمهاش همراهمه تا تف و لعنش
کنم.
مأمور گمرک گفت :درسته آقا ،بفرمایید!
چند روز بعد که یهودی در خانهاش بود،
همه فامیل را دعوت کرد .پسر برادرش
مجسمه کذایی را روی طاقچه دید و پرسید:
عموجان ،این کیه؟ یهودی گفت :پسرم،
سوالت اشتباهه ،بپرس این چیه؟ بعد اضافه
کرد :این ده کیلوگرم طالی  ۲۴عیاره که
بدون عوارض گمرکی از روسیه به اینجا
آوردم!
این هم معنی دوم سیاست است ،یعنی
اینکه بتوانی یک حرف را به افراد مختلف
به صورتهای مختلف بیان کنی.

گرگ باراندیده یا باالندیده؟

بعضی از علما به استناد «فرهنگ رشیدی»
معتقدند که اصطالح «گرگ باراندیده» غلط است
و اصل این اصطالح «گرگ باالندیده» است.

مطابق نظر این گروه ،باالن ،یعنی دام و تله« :از
اینجاست کسی که مجرب در امور باشد و به مصایب
گرفتار شود ،او را گرگ باالندیده گویند ».اما گروهی
دیگر با استناد به «فرهنگ نظام» معتقدند که همان
«گرگ باراندیده» صحیح است و وجه تسمیه آن
را چنین ذکر میکنند« :گرگ تا وقتی باران ندیده
است ،از آن میترسد و حتیاالمکان احتیاط میکند،
تا اینکه بر سبیل اتفاق مجبور به خوردن باران
میشود .بعد از آن دیگر نمیترسد .ازین جهت مثل
مذکور برای کسی استعمال میشود که مجرب و
زیرک شده باشد ».این هم شاهد مثالش:
دوش میرفتم به کوی یار ،بارانم گرفت
در میان عاشقان ،من گرگ باراندیدهام
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محیط زیست ،اولویت اول دولت دوازدهم

معاون اول رییس جمهوری با تأکید بر اینکه محیط زیست با فرهنگ و
اقتصاد ما یک ارتباط تنگاتنگ دارد ،گفت :اولویت نخست دولت دوازدهم
همچون دولت یازدهم ،مسایل زیستمحیطی است.
به گزارش ایرنا ،دکتر اسحاق جهانگیری در مراسم تکریم و معارفه
رییس سازمان حفاظت محیط زیست که در سالن همایشهای بینالمللی
سازمان محیط زیست برگزار شد ،افزود :مسأله محیط زیست مسأله فانتزی
نیست ،یک مسأله جدی ایران است .اگر به امروز و آینده ایران فکر کنیم ،باید
مسایل زیستمحیطی را جدی بگیریم .معاون اول رییس جمهوری تصریح
کرد :مسایل زیستمحیطی همواره در سطح ملی ،منطقهای و جهانی مهم

است و امروز به یک موضوع بینالمللی تبدیل شدهاست.
وی سپس با بیان این که مسایل زیستمحیطی پیچیدگیها و ذینفعان
فراوانی دارد ،گفت :دولت ،صنعتگران و تولیدکنندگان هرکدام باید به.نحوی
رضایتشان فراهم شود و در این میان ،مطالبات مردم در خصوص آب و هوای
سالم نیز باید مورد توجه قرارگیرد که توجه به همه این مسایل در کنار یکدیگر
از پیچیدگیهای مسایل زیستمحیطی است.
معاون اول رییس جمهور در ادامه با یادآوری نخستین مصوبه دولت
یازدهم که در خصوص محیط زیست و احیای دریاچه ارومیه بود ،گفت :ستاد
احیای دریاچه ارومیه با پیگیریهای جدی توانست بخش زیادی از دغدغهها
در خصوص این دریاچه را از بین ببرد ،البته ما همچنان نیازمند کارهای جدی
برای احیای دریاچه ارومیه و جلوگیری از خشکشدن تاالبها هستیم.
وی در ادامه با بیان اینکه در ابتدای دولت یازدهم کالنشهرهای کشور
با دهها مسأله زیستمحیطی مواجه بودند ،گفت :یکی از این مسایل ،آلودگی
هوای کالنشهرها و مصرف بنزین ناسالم بود .جهانگیری افزود :ما با بحران
کمآبی ،آلودگی هوا در کالنشهرها ،تهدید ریزگردها و خشکشدن تاالبها
روبرو هستیم که باید برای حل این مشکالت راهکار پیدا کنیم .وی تأکید
کرد :بنابراین ،امروز تهدیدهای جدی پیش روی ماست و باید بدانیم که در
کنار این تهدیدات ،فرصتهای فراوانی نیز وجود دارند و ما باید در جهت
بنبستشکنی و یافتن راهکارهایی برای حل مسایل گام برداریم.

کاله خواب مخصوص برای متروسوارها
آیاازمسافرتطوالنیباقطارهایشهریومترورنجمیبرید؟آیادلتانمیخواهد
بخوابید،ولیمیترسیدکهخواببمانیدوقطارازایستگاهشمابگذرد؟نگراننباشید،
این مشکل با کاله مخصوص متروسوارها حل شدهاست.
به گزارش جام جم آنالین ،راه حل این مسأله در شرق دور و کشور ژاپن با تولید
کالهها و کاغذهایی مخصوص و نصب آن در قطارهای شهری حل شدهاست.
بنابراین ،اگر مسافری خوابش گرفت و خواست بخوابد ،نام ایستگاه مقصد خود را
روی کاغذ مینویسد و آن را روی کاله نصب میکند و بعد کاله را روی سرش
میگذارد .در این صورت ،اگر مسافر مزبور خواب باشد ،هنگامی که قطار به ایستگاه
مورد نظر آن شخص برسد ،افراد دیگری که در مترو هستند ،او را بیدار میکنند.
این کاله قابلیت نصب به دیوار یا شیشه مترو را دارد و ژاپنیهای پرتالش هم از
طرح آن حسابی استقبال کردهاند.
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کاهشهزین هشیرینسازیگازطبیعیبافناورینانو

محققان کشور موفق به ساخت آزمایشگاهی
غشاهای نانوکامپوزیتی جدید شدهاند که
توانایی خوبی در جداسازی مخلوط گازها دارند
و میتوانند فرایند شیرینسازی گاز را با صرف
زمان و انرژی کمتری انجام دهند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد
ویژه توسعه فناوری نانو در معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری ،یکی از مهمترین
مشکالت صنایع نفت و گاز ،تصفیه و حذف
ناخالصیهای موجود در گاز طبیعی به منظور
کاهش خوردگی خطوط لوله و صرفهجویی
در هزینههای حمل و نقل و نگهداری،
بهبود عملکرد و افزایش ارزش حرارتی
گاز و همچنین کاهش آلودگی و مشکالت
زیستمحیطی است .گاز طبیعی هم به عنوان
یکی از مهمترین و پرمصرفترین منابع انرژی
در جهان ،زمانی که از منابع استخراج میشود،
حدود  ۸۰درصد آن از متان تشکیل شده و
در اکثر منابع ترکیبات و ناخالصیهای دیگری
همچون گازهای دی اکسید کربن ،هیدروژن،
نیتروژن ،هیدروژن سولفید و دیگر ترکیبات
گوگردی را به همراه دارد .در این پژوهش،

محققان توانستهاند غشاهای نانوکامپوزیتی را
که توانایی خوبی در جداسازی مخلوط گازها
دارند ،سنتز کنند .غشاهای ساختهشده در
این طرح ،متشکل از یک پلی (ایمید -اتر)
با خواص مطلوب به عنوان ماتریس پلیمری،
نانوزیولیتها و نانوذرات مغناطیسی است.
طبق نتایج عملیات مزبور ،این غشاها
میتوانند فرآیند جداسازی را نسبت به
روشهای متداول با استفاده از تجهیزات ساده
در زمان کوتاه ،با صرف انرژی و هزینه کمتر
و با بازدهی مطلوبی انجام دهند .سهولت در
ساخت غشاهای تهیهشده و هزینه پایین مواد
اولیه و فرآیند ساخت ،از دیگر ویژگیهای
غشاهای نانوکامپوزیتی سنتزشده است.
زهرا مبارکی ،کارشناس ارشد شیمی آلی
از دانشگاه اراک و مجری طرح ،در این
زمینه عنوان کرد :در حال حاضر ،عمدت ًا
برای جداسازی آالیندههای گاز طبیعی از
روشهایی نظیر روش سردکردن (تقطیر)،
استخراج ،جذب و جذب سطحی با کاربرد
حاللهای آلی ،استفاده میشود .این روشها،
مستلزم صرف انرژی و هزینه بسیار زیاد و

برخورداری از تجهیزات خاصی است .از طرفی
دیگر ،استفاده از حاللها نیز موجب آلودگی
محیط زیست میشود .وی افزود :اما استفاده
از روش ارایهشده در این طرح نه تنها چنین
مشکالتی را به همراه ندارد ،بلکه میتواند
هزینهها را نیز به میزان قابل توجهی کاهش
دهد .در واقع ،به طور کلی استفاده از غشاها به
علت بازدهی و بهرهبرداری باالتر ،جداسازی
سریعتر ،سادگی عملیات و عدم استفاده از
حاللها و جاذبهای گرانقیمت ،نسبت به
روشهای ذکرشده در باال ،اقتصادیتر هستند.
این روش همچنین دوستدار محیط زیست
هم هست.
مبارکی افزود :این کار تاکنون در مقیاس
آزمایشگاهی انجام شده ،اما از آنجا که روش
ساخت غشاها آسان و از لحاظ اقتصادی
مقرون بهصرفه است و همچنین توانستهایم
به جداسازی قابل قبولی دست یابیم ،لذا
میتوان امیدوار بود که با بهینهکردن شرایط
تولیدی و رفع مشکالت و محدودیتها،
امکان تجاریشدن تولید آن نیز وجود داشته
باشد.
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خنکسازی طبیعی با تبخیر

یک طراح اسپانیایی برای مقابله با گرما
و تاثیرات آن ،سازههای ابرمانند روی پشتبام
را طراحی کرده که قدرت خنکسازی فرایند
تبخیر را به نمایش میگذارند.
طراحی «کارولینا گونزالس وایوز» در
نمایشگاه طراحی  Casa Decorمادرید به
عنوان جایگزینی کمانرژی برای دستگاههای
کنونی تهویه هوا ارایه شدهاست .این ساختارها

تقریب ًا شفاف ساخته شدهاند تا اثر دیداری آنها
به حداقل برسد .این ساختار در باالی تراس
پشتبام نمایشگاه  Casa Decorساخته
شده و به شکل یک فضای خارجی تفریحی
دارای صندلیهای متحرک ،چمن مصنوعی
و گیاهان گلدانی است .پوشش این مکان نیز
شفاف بوده و به کاربر اجازه مشاهده افق را
خواهد داد .این سازه که شبیه یک واحه است،

از فرآیندهای چشماندازهای سایهدار غنی از
آب تقلید میکند که میتواند تا  70درصد از
پرتوهای خورشید را پراکنده کند .پوسته این
سازههای قابل تورم کروی از جنس پالستیک
سبک وزن است .در زیر آن ،تبخیر آب باعث
ایجاد هوای متراکمتر و تازهتر میشود .سایت
 http://www.deltatajhiz.comکه این خبر
را منتشر کرده ،توضیح دادهاست که بر خالف
دستگاه تهویه هوا که فضایی را خنک کرده و
در عوض فضای دیگر را گرم میکند ،انرژی
موجود در ذرات بخار به الیههای باالیی جو
منتقل میشوند و موجب کاهش گرمای خاک و
مواد ساختمانی میشوند .تم ابری این سازه نیز
با افزودن سطوح آینهای با تصاویر چاپی ابرمانند
مورد تاکید قرار گرفتهاست.

بومیسازی انواع غشاهای تصفیه آب

در اوایل مردادماه گذشته ،آیین افتتاح خط تولید
انواع غشاهای تصفیه آب به همت پژوهشگران
دانشگاه صنعتی شریف و صنعتگران سازمان

گسترش و نوسازی صنایع ایران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شریف،
در این مراسم که با حضور وزیر وقت صنعت ،معدن و
تجارت و رییس وقت سازمان حفاظت محیط زیست
برگزار شد ،خط تولید انواع غشاهای تصفیه آب به
بهرهبرداریرسید.
در ابتدای این برنامه ،دکتر یونسدوست ،مدیر
شرکت غشاگستر داالهو ،طی سخنانی به ضرورت
اجرای این طرح اشاره کرد و افزود :بحران آب در
کشور سبب شد تا با انتخاب یک تیم از دانشگاه
صنعتی شریف و امضای قرارداد برای تأمین دانش
فنی و ماشینآالت تولید  ۲۲هزار و  ۵۰۰ماژول
استاندارد برای مرحله اول خط تولید تصفیه آب با
موفقیت به بهرهبرداری برسد .در ادامه مراسم دکتر
موسوی ،مجری طرح و عضو هیأت علمی دانشکده
مهندسی شیمی دانشگاه شریف ،طی سخنانی گفت:
موضوع غشای تصفیه آب از سال  ۷۸در دانشگاه
صنعتی شریف به عنوان یک نیاز اساسی مطرح شد
و پس از  ۱۸سال فعالیت ،سرانجام یک فناوری از

دل آزمایشگاه بیرون آمد که امیدواریم مدلی برای
حل مسایل صنعتی کشور و نیاز جامعه باشد.
در ادامه برنامه دکتر معظمی ،رییس سازمان
گسترش و نوسازی صنایع ایران و معاون وزیر
صنعت ،معدن و تجارت ،طی سخنانی گفت :ایدرو با
تکیه بر دانش و خالقیت متخصصان توانمند داخلی
و با انعقاد قرارداد با دانشگاه صنعتی شریف ،نسبت به
طراحی ،ساخت تجهیزات و ماشینآالت و تدوین
دانش فنی این طرح و تأسیس شرکت غشاگستر
داالهو نسبت به تولید و تجاریسازی این محصول
دانشبنیان در شهرک تحقیقاتی کاوش اقدام
کردهاست .مدیر عامل ایدرو گفت :این محصول
هیچگونه نمونه مشابه در ایران نداشته و صددرصد
این محصول وارداتی است و هم اکنون ساالنه حدود
 ۱۰۰هزار انواع ماژولهای ممبران تصفیه آب وارد
کشور میشود .وی سپس با اشاره به اینکه کشور به
لحاظ زیستمحیطی ،کمبود و هدررفت منابع آبی
دچار مشکل است ،گفت :این طرح یک فرصت
طالیی را در این باره فراهم میآورد.
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برج تصفیه هوا در چین

دولت چین با هدف کاهش آلودگی هوا ،از
سازهای هفت متری رونمایی کرد که با نام «برج
تصفیه هوا» شناخته میشود.
در باره طرز کار برج تصفیه هوا به طور ساده
میتوان گفت که تمامی ذرات معلق ،آلودگیها
و گرد و غبار توسط این برج جذب شده و پس
از تصفیه به شکل هوای سالم در فضای پیرامون
برج پخش میشوند .اما فرآیند تصفیه هوا توسط
این برج کمی پیچیدهتر از این تعریف ساده است.
توضیح اینکه در فضای داخلی برج  ۴۵پالک با
بدنه نقره و ضد آب و آفتاب وجود دارند که وظیفه
جذب آلودگیها را بر عهده دارند .این پالکهای
تصفیهکننده به شکلی طراحی شدهاند که مرتب
به جذب آلودگیهای محیطی بپردازند .پس از
این مرحله ،به آزادسازی یونهای مثبت هوا که
در بین گرد و غبار مدفون شده ،پرداخته و با ضریب
تقریبی  ۷۵درصد پاکیزگی ،این یونها را به فضای

پیرامونی خود باز پس میدهند.
طبقات برج تصفیه هوا نیز به شکل هوشمند
طراحی شدهاند و پس از هر بار تکمیل ظرفیت،
پالکهای تصفیهکننده طبقات برج از یکدیگر
جدا شده و پالکها به سرعت (به شکل
خودکار) با پالکهای جدید تعویض میشوند.
حداقل زمان الزم برای تعویض پالکها ۳۰
دقیقه است و این مدت ،بسته به شدت آلودگی
متغیر است.
نکته جالب وضعیت پالکهای برج پس از
تعویض است .برای حمایت از محیط زیست و ورود
پالکهای نقره به چرخه بازیافت ،این پالکها
سرنوشتی جالب پیدا میکنند ،چون نقرههای
موجود در پالکها تبدیل به انگشتر میشود و در
فضای پیرامونی برج به عنوان یادگاری یا نمادی از
برج تصفیه هوا به فروش میرسد!
طبق گزارش http://www. deltatajhiz.co

این برج که با طراحی زیبا و سهبعدی خود نظر
گردشگران را هم جلب کرده ،قادر است به طور
تقریبی فضایی برابر با  ۳۰هزار متر مکعب ،معادل
یک ورزشگاه بزرگ را تصفیه کند« .دان روزگارد»،
طراح این برج امیدوار است که سازمان جهانی
بهداشت نسبت به این طرح بازخوردی مثبت
داشتهباشد و دیگر کشورهای آلوده را به استفاده از
طرحهایی مشابه با برج چینی ترغیب کند.
ضمن ًا بر اساس توافق بین «روزگارد» و سازمان
محیط زیست چین ،قرار است به زودی ،هشت
هزار برج تصفیه در نقاط پرتردد و آلوده چین نصب
شود .اهمیت این طرح برای دولت چین بسیار
باالست ،چرا که از هر سه نفر چینی ،یک نفر به
سبب آلودگی هوا دچار انواع بیماریهای تنفسی و
ریوی میشود و در درازمدت در آستانه خطر مرگ
قرار میگیرد .بنابراین ،با عملیشدن این طرح،
هزاران نفر از هوایی سالم استفاده خواهند کرد.
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راهنمایی مسافران فرودگاهها توسط رباتها
با همهگیرشدن استفاده از رباتها برای انجام امور
مختلف ،پای این ابزار به فرودگاهها هم باز شد .به
گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت ،وظیفه این
رباتها راهنمایی مسافران است.
مطابق این گزارش شرکت الجی در ابتدای سال
جاری میالدی استفاده آزمایشی از این رباتها را برای
بررسی قابلیتهای آنها آغاز کردهاست .در جریان این
آزمایشها مهندسان الجی موفق به شناسایی نقاط
ضعف و قوت این رباتها و ارتقای عملکرد آنها
شدهاند ،زیرا در مواردی رباتهای یادشده در انجام
وظایف محوله با اشکال مواجه شدهبودند.

رباتهایی که در این رابطه در فرودگاه سئول
به کار گرفته میشوند ،به دو دسته کلی تقسیم
میشوند :یکی رباتهای راهنما و دیگری
رباتهای نظافتچی .رباتهای راهنما با مسافران
تعامل میکنند و به علت نصب یک نرمافزار
تشخیص صدا میتوانند به زبانهای کرهای،
انگلیسی ،چینی و ژاپنی صحبت کنند .این رباتها
مسافران را از محل رستورانها ،گیت پروازی
مربوطه و ...مطلع میکنند .رباتهای نظافتچی هم
با بررسی شرایط فرودگاه میتوانند به سرعت نقاط
آلوده را شناسایی و تمیز کنند.

مطالعات  ۱۰شهر جدید در حال انجام است
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت :مطالعات
 ۱۰شهر جدید درحال انجام است و از این تعداد،
شهرهای تیس ،جاسک ،تابناک ،پارسیان ،سیراف
و پارس در سواحل مکران قرار دارند.
محسن نریمان در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد:
بعضی از این شهرها مثل «تیس» به مرحله
تصویب در شورای عالی شهرسازی رسیده ،برخی
دیگر نیز در شوراهای برنامهریزی استانها و بعضی
دیگر توسط مشاوران در مرحله مکانیابی هستند.
پیشرفتهترین آنها شهر «تیس» در منطقه مکران
در سواحل دریای عمان بین چابهار و کنارک است
که انشاءاهلل جزو اولین اقدامات دولت دوازدهم
خواهدبود که به مرحله اجرا میرسد .وی افزود:
رویکرد ما در ارتباط با شهر «تیس» این است که
از سرمایهگذاری بخش خصوصی استفاده کنیم.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید در
خصوص افق جمعیت «تیس» گفت :تیس فع ً
ال
به عنوان شهر گردشگری و مسکونی توأمان دیده
شدهاست .یک اصالحیه هم در حال بررسی داریم
که در شورای عالی شهرسازی انجام شود .معمو ًال
شهرهای جدید را برای  ۱۰۰هزار نفر جمعیت
طراحی میکنیم ،ولی پتانسیل «تیس» این است

که تا  ۲۰۰هزار نفر را در خود جای دهد .نریمان
تصریح کرد :به علت توسعه بندر چابهار که منجر به
اشتغال مستقیم و غیرمستقیم  ۱۵هزار نفر میشود
و وجود کارخانه پتروشیمی از ما درخواست کردند
که برای  ۶۰۰۰نفر واحد مسکونی بسازیم ،زیرا با
توجه به حاشیهنشینی که در منطقه چابهار اتفاق
افتاد ،برای پاسخگویی به این مساله ،شهر «تیس»
طراحی شد تا بتوانیم مسأله حاشیهنشینی ،نیاز
واحدهای مسکونی ،توسعه بندر چابهار ،طرحهای

تولیدی در رابطه با پتروشیمی و سایر طرحهای
صنعتی را به سرانجام برسانیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این
سوال که با توجه به مغفولماندن سواحل مکران،
آیا شهرهای دیگری را هم در این منطقه احداث
میکنید؟ گفت :بله قطع ًا ،ما در سواحل مکران
صرف ًا به «تیس» اکتفا نکردهایم و شهرهای جدید
جاسک ،تابناک ،پارسیان ،سیراف و پارس را هم در
دست مطالعه داریم.
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دسترسی آزاد به اطالعات ،یک مسأله ملی است

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان اینکه
دسترسی به اطالعات ،به شفافسازی و رفع
فساد کمک میکند ،این شاخصها را جزو فرآیند
دموکراسی دانست و گفت :دسترسی آزاد به اطالعات،
یک فرآیند دوسویه است که هم دستگاهها باید
اطالعات خود را در اختیار مردم بگذارند و هم مردم
به صورت صحیح از این اطالعات استفاده کنند.
به گزارش ایسنا ،سامانه انتشار و دسترسی آزاد
به اطالعات بعد از مدتی کار مطالعاتی و تطبیقی
و با پیگیری سازمان فناوری اطالعات ،با حضور
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات و وزیر فرهنگ و
ارشاد اسالمی سابق و مقامات مسوول دیگر به بهره
برداری رسید و در  ۱۷تیرماه نیز به صورت رسمی
رونمایی شد .این سامانه بعد از ابالغ قانون دسترسی
آزاد به اطالعات و تدوین آییننامههای آن طراحی و
راهاندازی شدهاست .مطابق این قانون ،سازمانها و
نهادها از طریق این سامانه موظف هستند تا حداکثر
 ۱۰روز اطالعات درخواستی مورد نیاز مردم را در این
سامانه ارایه کنند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در مراسم
رونمایی از سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات
اظهار کرد :با راهاندازی نسخه آزمایشی سامانه انتشار
و دسترسی آزاد به اطالعات ،مردم میتوانند اطالعات
مورد نیاز خود را دریافت کنند و همچنین دستگاهها

نیز باید اطالعات خود را در اختیار این سامانه قرار
دهند .وی افزود :دسترسی آزاد به اطالعات یک
مسأله ملی است و اگر دولتی بخواهد مردمی بماند،
باید پاسخگو باشد و ابزاری داشته باشد که بین
حاکمیت و مردم ارتباط برقرار کند .این سامانه یکی از
این ابزارهاست .وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات
ادامه داد :ما باید نظارت مردم بر خود را باال ببریم
و این سیستم این کار را انجام میدهد .دسترسی
آزاد به اطالعات یک فرآیند دموکراسی است و اگر
ما ادعا داریم که در کشور دموکراسی دینی انجام
میشود ،حکومت و دولت باید امانتدار اطالعات
مردم باشند .وی سپس با تاکید بر در اختیار قرار
دادن اطالعات در راستای شفافسازی و رفع فساد
اظهار کرد :از یک طرف ،دولت باید اطالعات را در
اختیار مردم بگذارد و از سوی دیگر ،مردم باید از
این اطالعات به صورت صحیح استفاده کنند ،زیرا
سوءاستفاده از اطالعات موجب ایجاد محدودیت
میشود .بنابراین ،هر چه مردم بهتر از اطالعات
استفاده کنند ،انگیزه دستگاهها برای در اختیار قرار
دادن اطالعاتشان باال میرود.
وی همچنین با اشاره به محدودیتهای موجود در
راه دسترسی آزاد به اطالعات بیان کرد :محدودیت
اول ،منافع و امنیت ملی و نظم عمومی است .دومین
محدودیت ،حریم خصوصی افراد و اسناد تجاری

شرکتها و محدودیت سوم اطالعاتی است که در
تصمیمگیریهای مهم موثر است .وزیر ارتباطات
و فناوری اطالعات با بیان اینکه دسترسی آزاد به
اطالعات یک کار جدید نیست ،افزود ۱۴۰ :کشور
جهان دسترسی آزاد به اطالعات را در قوانین خود
دارند و حدود  ۹۰کشور در تالشند که آن را اجرا کنند.
زیرساختهایی هم در وزارت ارتباطات و فناوری
اطالعات فراهم شده تا این دسترسی را به همه آحاد
ملت در سراسر کشور از روستاها تا مناطق دور افتاده
بدهد .وی سپس با بیان اینکه بسیاری افراد از این
شبکه استفاده میکنند تا ارتباطات خود را برقرار کنند،
گفت :اگر دولت الکترونیک زودتر راهاندازی شود ،به
این کار کمک میکند و بنا داریم که این کار هم
بهزودی انجام شود .دولت الکترونیک میتواند در
اختیار این کار قرار گیرد و بسیاری از اطالعات در
این دولت شفاف است.
وی همچنین فرهنگسازی را یکی از موضوعات
مهم در جریان دسترسی آزاد به اطالعات دانست و
اظهار کرد :اگر ما این شبکه را راهاندازی کردیم و
در آینده دستگاهها به آن متصل شدند ،باید آموزشی
نیز برای دستگاهها بگذاریم تا در برابر در اختیار قرار
دادن اطالعات مقاومت نشان ندهند .همچنین باید
به مردم آموزش دهیم که به دنبال چه اطالعاتی
باشند و چطور از آنها استفاده کنند.
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تالش همسایگان شمالی ایران برای تحکیم همکاریها در زمینه انرژی

جمهوریهای آذربایجان و ترکمنستان با این که بر سر یک منبع انرژی
هیدروکربن اختالف دارند ،اما خود را به عنوان شرکای استراتژیک اعالم
کردند تا بتوانند در زمینه صادرات انرژی به اروپا همکاری کنند.
به گزارش ایسنا ،قربانقلی بردی محمداُف ،رییس جمهور ترکمنستان ،در
یاُف ،همتای
یک سفر رسمی به باکو در اواسط مردادماه گذشته با الهام عل 
آذربایجانی خود دیدار کرد و در طول مذاکرات دو روزه ،روسای جمهور
ترکمنستان و جمهوری آذربایجان در باره مسایل منطقهای مهم متعددی،
از جمله ساخت راه آهن باکو -تفلیس-کارس ،بنادر جدید در دریای خزر و
تالشهای مشترک برای توسعه مسیرهای حمل گاز دریای خزر به بازارهای
اروپایی گفتوگو کردند.
دو طرف این مذاکرات یک توافق شراکت استراتژیک را نیز امضا کردند

یاُف اعالم کرد که روابط میان دو کشور در باالترین سطح قرار دارد و
و عل 
دو طرف بر ضرورت تبدیل فضای خزر به منبع ثبات بلندمدت در اوراسیا
که منطقهای برای همکاری بینالمللی گسترده است ،توافق دارند ،اما
ی که در بیانیههای عمومی دو طرف مزبور مسکوت مانده ،موضوع
مسألها 
حلنشده مرزها در دریای خزر و همچنین وضعیت یک منبع هیدروکربن
است که در آذربایجان« ،کیاپاز» و در ترکمنستان «سردار» نامیده میشود و
دو طرف به دلیل قرارگرفتن این منبع در طول مرزهایشان ،ادعای مالکیت
آن را دارند .به همین علت ،هر دو طرف تالش کردهاند تا از این اکتشاف
برای خودشان بهرهبرداری کنند ،اما به علت بروز برخی اختالفات دو طرف
در سال  ۲۰۰۸توافق کردند تا زمانی که وضعیت مرزهای خزر حل نشود،
هیچگونه بهرهبرداری یا استخراج هیدروکربن انجام ندهند .با اینهمه ،سال
بعد عشقآباد تهدید کرد که این مسأله را در دادگاه داوری بینالمللی مطرح
میکند و در سال  ۲۰۱۵نیز یک گشت مرزی ،یک کشتی ترکمنستانی را که
برای کار در منطقه اعزام شدهبود ،توقیف کرد.
به گفته سرگی مارکدونوف ،کارشناس منطقه قفقاز ،دیدار اخیر مقامات
دو کشور در شرایطی برگزار شد که تغییرات ژیوپلتیکی ،ممکن است زمینه
همکاری آذربایجان -ترکمنستان را تقویت کند ،زیرا با وضع تحریمهای تازه
آمریکا علیه روسیه و ایران ،جمهوریهای آذربایجان و ترکمنستان فرصتی را
برای تبدیلشدن به شرکای ممتاز غرب در دریای خزر و جایگزینی برای نفت
و گاز مسکو ،احساس میکنند.

عمر باتریهای لپتاپ بینهایت میشود

محققان ایرانی پوششهای نانوکامپوزیتی
آزمایشگاهی را سنتز کردهاند که در تولید ابرخازنها
کاربرد دارند و موجب بهبود عملکرد آنها خواهند شد.
به گزارش گروه رسانههای دیگر آنا از مهر ،به
نقل از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری ،رشد و توسع ه جوامع بشری
همواره مستلزم تولید و مصرف انرژی بودهاست.
مصرف سوختهای فسیلی تجدیدناپذیر بهعنوان
منابع انرژی ،به علت مشکالت زیستمحیطی

فراوان ،هرگز جوابگوی بشر برای ادام ه بقا ،توسعه و
تکامل نخواهدبود .از سوی دیگر ،رشد فزاینده بازار
ل حمل ،از جمله لپتاپها
تجهیزات الکترونیکی قاب 
و گوشیهای هوشمند ،افزایش تقاضا برای ساخت
و توسع ه تجهیزات ذخیره انرژی را به دنبال داشت ه و
ابرخازنهادرآیندهاینزدیکمیتوانندجایگزینخوبی
برای باتریهای رایج امروزی باشند.
مهدی شبانی نوشآبادی ،عضو هیأت علمی
دانشگاه کاشان و مجری این طرح ،اظهار داشت:
در پژوهش حاضر تالش شدهاست تا با پوشاندن
الکترود ابرخازنها با یک نوع پوشش نانوکامپوزیتی،
کارایی و عملکرد آنها بهینه شود .وی خاطرنشان
کرد :این پوشش نانوکامپوزیتی به کمک یک روش
ارزان ،آسان و سازگار با محیط سنتز شدهاست که تولید
این پوششها در مقیاس صنعتی را در آینده امکانپذیر
میکند ،هرچند که این نوع پوششها هنوز در مرحله

تحقیق و توسعه است و راه زیادی تا تجاریسازی
و استفاده از آنها در مقیاسهای صنعتی باقیمانده
است.
این محقق سپس با مقایس ه باتریهای لیتیومی
رایج و ابرخازنها ،اظهار داشت :هر چند که ابرخازنها
در مقایسه با باتریهای یون لیتیوم چگالی توان ویژه
بسیار باالتری از خود نشان میدهند ،اما همچنان
چگالی انرژی ویژه پایین آنها در مقایسه با باتریهای
یون لیتیوم ،بهعنوان یک چالش جدی مطرح است.
وی ادامه داد :این طرح در گام اول با هدف کام ً
ال
پژوهشی و در مقیاس آزمایشگاهی انجام گرفته ،اما
امیدواریم که در ادامه با تالشهای روزافزون در سنتز
نانوکامپوزیتهای مؤثرتر ،خواص خازنی ابرخازنها،
از جمله ظرفیت انرژی باالتر ،عمر چرخهای بیشتر
و مهمتر از همه ،چگالی انرژی ویژه باالتر ،در مسیر
کاربردیکردن این طرح ،گامهای بلندتری برداریم.
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حمایت تمامقد مجلس از شرکتهای دانشبنیان بازار سرمایه
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اعالم
کرد :مجلس به طور تمامقد از شرکتهای
دانشبنیان در بازار سرمایه حمایت خواهد
کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،
محمد رضا پورابراهیمی بهرهگیری از
صندوقهای جسورانه در جهت تجاریسازی
شرکتهای نوپا و دانشبنیان را از مهمترین
اهداف این صندوقها عنوان کرد و به تسنیم
گفت :افزایش ظرفیت اقتصاد دانشبنیان از

محورهای اصلی در برنامه ششم توسعه است
و بازار سرمایه هم در این زمینه بسیار اثرگذار
بوده و هست.
وی در خصوص نقش صندوقهای جسورانه
در توسعه و رشد شرکتهای دانش بنیان
گفت :در زمینه فعالیت شرکتهای دانش
بنیان اقدامات خوبی در حوزه معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری و بازار سرمایه انجام
شده و تمام این موارد مقدمهای برای انجام
کارهای بزرگتر در اقتصاد بشمار می روند.

رکورد تولید محصوالت پتروشیمی امسال شکسته میشود

مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی خبر دادهاست که امسال
و برای دومین سال پیاپی رکورد تولید محصوالت پتروشیمی در ایران
شکسته میشود.
به گزارش خبرگزاریها به نقل از وزارت نفت ،علی محمد بساقزاده،
در باره وضع تولید و صادرات محصوالت پتروشیمی و پلیمری ایران در
طول چهار ماه نخست امسال گفت :در این مدت ،حدود  ۱۸میلیون تن
محصول پتروشیمی و پلیمری در کشور تولید شدهاست.
عضو هیأت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی در ادامه با اعالم
افزایش تولید محصوالت پتروشیمی ایران در چهار ماهه نخست
امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال ،تصریح کرد :این افزایش
در حالی رقم زده شده که مجتمعهای بزرگ پتروشیمی کشور در
طول سه ماهه گذشته تعمیرات اساسی و دورهای خود را آغاز کردهاند

و بدون شک با پایان دوره تعمیرات ،تولید محصوالت پتروشیمی با
افزایش بیشتری همراه میشود .وی با بیان این که حدود  ۶۰درصد از
محصوالت پتروشیمی ایران به بازار جهانی صادر شده ،تاکید کرد۴۰ :
درصد محصوالت تولیدی هم برای تأمین نیاز صنایع تکمیلی پتروشیمی
روانه بازار داخلی شدهاست.
بساقزاده در ادامه پیشبینی کرد که تا پایان سال جاری تولید محصوالت
پتروشیمی و پلیمری ایران به حدود  ۵۶میلیون تن افزایش یابد .وی سپس
یادآور شد :در این صورت ،برای نخستین بار یک رکورد جدید تولید در
صنعت پتروشیمی ایران رقم میخورد .مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع
پتروشیمی با بیان این که سال گذشته تولید محصوالت پتروشیمی ایران
حدود  ۵۱میلیون تن بوده ،گفت :امسال نسبت استفاده از ظرفیت نصبشده
در صنعت پتروشیمی کشور به  ۸۶درصد افزایش مییابد.
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نرخ بیکاری بهار  12/6درصد شد
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران ،نرخ بیکاری
در فصل نخست سال جاری با  0/1درصد افزایش
نسبت به زمستان گذشته ،به  12/6درصد رسید.
آخرین آمار چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی
کار بهار  96حاکی از آن است که در این مدت
12/6درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار) ،بیکار
بودهاند .روند تغییرات این نرخ هم حاکی از آن است
که این شاخص نسبت به بهار  ،1395معادل 0/4
درصد و نسبت به زمستان  ،1395معادل 0/1درصد
افزایش داشتهاست .ضمن ًا در بهار  ،1396معادل
 40/6درصد جمعیت  10ساله و بیشتر از نظر
اقتصادی فعال بودهاند ،یعنی در گروه شاغالن
یا بیکاران قرار گرفتهاند .بررسی تغییرات نرخ
مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ
نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار )1395

1/1درصد و نسبت به فصل قبل (زمستان )1395
 1/7درصد افزایش داشتهاست.
نرخ بیکاری جوانان  15تا  29ساله حاکی از آن
است که  26/4درصد از فعاالن این گروه سنی در
بهار  1396بیکار بودهاند .بررسی تغییرات فصلی
نرخ بیکاری این افراد نشان میدهد که این نرخ
نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار )1395
معادل  1/5درصد و نسبت به فصل قبل (زمستان
 )1395معادل 0/9درصد افزایش یافتهاست.
بررسی سهم اشتغال ناقص نیز نشان میدهد که
در بهار  ،1396معادل  10/2درصد جمعیت شاغل،
به دالیل اقتصادی (فصل غیرکاری ،رکود کاری،
پیدانکردن کار با ساعت بیشتر و…) کمتر از
 44ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام
کار اضافی بودهاند ،این در حالی است که 40/9

درصد از شاغالن  15ساله و بیشتر 49 ،ساعت
و بیشتر در هفته کار کردهاند .بررسی اشتغال
در بخشهای عمده اقتصادی نیز نشان میدهد
که در بهار  ،1396بخش خدمات با  49/8درصد
بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده و
در مراتب بعدی ،بخشهای صنعت با  31/5درصد
و کشاورزی با  18/7درصد قرار دارند.

سفیر ایران در عراق:

باید روابط اقتصادی با عراق را جدی بگیریم

سفیر ایران در عراق گفت :امروز حجم
مبادالت تجاری ایران و عراق هشت میلیارد
دالر است و ظرفیت افزایش این رقم وجود دارد.
به گزارش ایسنا ،ایرج مسجدی در نشست
ماهانه اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق
عنوان کرد :عراق برای ما یک فرصت است.
وی ادامه داد :مناسبات مشترک در ابعاد
سیاسی ،امنیتی ،استراتژیک و موضوعات

اقتصادی میتوانند کمک بزرگی برای دو کشور
باشند .عراق کشور ثروتمندی است و بر روی
منابع بزرگی نشستهاست ،اما به دالیل مختلف،
از جمله مسأله داعش ،نتوانسته بعد از سرنگونی
بعثیها نفس راحتی بکشد و وارد دوران
سازندگی و پیشرفت شود.
سفیر ایران در عراق عنوان کرد :ما باید
روابط سیاسی ،فرهنگی و مردمی با عراق را با
زیرساختهای اقتصادی نهادینه کنیم .روابط
امنیتی و سیاسی ما با عراق ارزش زیادی
دارد ،اما اقتصاد حرف اول را میزند .مسجدی
تصریح کرد :اگر در زمینههای مختلف ،از
جمله در زمینه تجارت ،بازرگانی ،خدمات فنی
و مهندسی ،نیروگاه ،پاالیشگاه ،ساخت هتل
و  ...با عراق رابطه داشتهباشیم ،این روابط

به جمهوری اسالمی در عراق عمق میدهد.
وی افزود :اقتصاد میدان رقابت است ،میدان
رقابت بین شرکتها ،دولتها و افراد .در این
میدان آن کسی که کیفیت بهتری داشتهباشد،
صحنه را در دست میگیرد .میدان اقتصاد نیاز
به موفقیت در رقابت دارد .مسجدی ادامه
داد :میدان رقابت اقتصادی میدانی جدی
است .کشورهای مختلف با حمایت هوایی
که انجام میدهند ،سعی می کنند بازار را در
دست بگیرند .وی افزود :جدا از تعارف و مبالغه
ما میتوانیم در عرصه اقتصاد عراق با وجود
مشکالت بانکی ،گمرکی و مرزی حرف جدی
برای گفتن داشتهباشیم ،چرا که ظرفیتهای
زیادی وجود دارند ،لذا نباید به هیچوجه صحنه
را خالی کنیم.

