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تانگریَدطفل،ِکیجوشدلبن... یادداشت

برخی از صاحب نظران محترم معتقدند: ما ملتی 
نمی خواهیم،  را  چیزی  چه  می دانیم  که  هستیم 
اما نمی دانیم چه چیزی را می خواهیم. این گزاره 
ولی  داریم،  مشترک  درد  که  است  معنی  بدین 
درمان مان مشترک نیست. درد مشترک را درک 
و  اشتراک  فاقد  می کنیم، ولی در مرحله درمان 
اتحادیم. چرا؟ چون از نظر سرمایه های اجتماعی 
باشد، ضعیف  اعتماد  که  آن  مهمترین بخش  و 
در  یعنی  نیمه راهیم،  رفیق  نتیجه،  در  و  هستیم 
مرحله گریز از خطر و تهدید مشترک، همراه و 
همسوییم و دستجمعی فریاد می زنیم، ولی همین 
می رود،  بین  از  اعتمادها  شد،  برطرف  خطر  که 
راه ها جدا می شود، در مقابل همدیگر می ایستیم 
است.  و کاله خودش  گلیم  فکر  به  و هر کس 
به همین علت هم مدت هاست که کالهمان در 
پس معرکه تاریخ جامانده و این وضع آنقدر ادامه 
خواهد داشت تا یاد بگیریم که واقعاً با هم باشیم، 
چون در آن صورت، می توانیم دست به کارهای 
بزرگ بزنیم و بدون پاره کردن حنجره هایمان، به 
خواسته های منطقی مان برسیم. بی تردید نگاهی 
به تاریخ و سرگذشت اقوام مختلف و چگونگی 
رسیدن آنها به مرحله »چه می خواهیم« می تواند 

هم اندیشی،  باشد.  مسیر  این  در  ما  راهنمای 
بس  تأثیر  نیز  همگانی  همکاری  و  هم گرایی 

شگرفی در این خصوص خواهد داشت.
که  معتقدیم  همگی مان  دیگر،  سوی  از 
بهره وری در تمام ارکان سیاستگذاری و اجرایی 
و ... دولت بسیار پایین است، اما آیا خواسته ایم 
که در سازمان خودمان، بهره وری را باال ببریم؟ 
سوال اساسی تر این است که آیا از رده های باالتر 
و  کارفرماها  از  بخوانید  ارشدتر-  مدیران  از  و 
بهره وری  که  خواسته ایم  دولتی-  سازمان های 
جز  به  اصواًل  بخشند؟  ارتقا  را  خود  سازمان 
بموقع  پرداخت  مانند  مستقیم  درخواست های 
به  کسورات  بموقع  واریز  صورت وضعیت ها، 
حساب های ذیربط و... درخواست دیگری از دولت 
و کارفرماهای دولتی مان داشته ایم؟ همچنین تا 
چه حد شفاف سازی اطالعات از دغدغه های ما 
بوده است؟ و تا چه اندازه به دنبال احقاق حقوق 

شهروندی خود بوده ایم؟
و  پرسشگری ها  اینگونه  جای  تردید،  بدون 
این جنس مطالبات در کارنامه ما خالیست و این 
تاکنون  حداقل  که  است  وارد  ما  بر  ناگزیر  نقد 
پرسشگر و مطالبه کننده خوبی نبوده ایم، آنچنانکه 

ذوق  سر  بر  باشد،  دولت  که  را  سخن  صاحب 
بیاوریم تا پاسخگوی سواالت و خواسته های ما 
باشد. شاید هم زیاد مقصر نبوده ایم و سکوتمان 
ناشی از فقدان گوش شنوا بوده است، اما اکنون 
از  با همکاری طیف وسیعی  که دولت دوازدهم 
قدرت  اریکه  بر  احداث  صنعت  فعاالن  و  مردم 
اجرایی  امور  -حداقل-  زمام  و  کرده  جلوس 
کشور را به دست گرفته، بیش از هر چیز محتاج 
با  متوازن  گفتمانی  برقراری  و  متقابل  اعتماد 
یکی  بخش  این  چون  است،  خصوصی  بخش 
و  بوده  دولت  اجتماعی  پایگاه های  مهمترین  از 
دولت بدون جلب اعتماد و سازگاری با این بخش 
پر  بنابراین،  یافت.  نخواهد  دست  اهدافش  به 
این  در  خواسته هایمان  از  یکی  که  است  واضح 
برهه زمانی، می تواند شنیده شدن صدایمان باشد، 
خواسته ای که رییس محترم دولت دوازدهم نیز 
انتخابات داده است.  وعده تحقق آن را در موقع 
اینک وقت ماست که بگوییم و بخواهیم آنچه 
تردید دولتمردان  را که همگان می خواهیم. بی 
نیز می خواهند که ما از ایشان بخواهیم تا بتوانند 
به  برسانند.  ثمر  به  را  مشترک مان  خواسته های 

قول موالنا: تا نگرید طفل، ِکی جوشد لبن...  
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در میزگرد مجله توسعه بررسی شد:

دولتوبخشخصوصیدربحرانعدمتعادل

منیژه  فرهنگی

ویژه

مقدمه

بخش  و  دولتی  بخش  سهم  بین  تعادل  نبود 
اجتماعی،  اقتصادی،  عرصه های  در  خصوصی 
مشکالت  ازجمله  کشور،  فرهنگی  و  سیاسی 
دیرپایی است که گریبان جامعه ایرانی را گرفته و 
فرایند توسعه را اگر متوقف نکرده باشد، حداقل به 
تأخیر انداخته است. تدوین سیاست های کلی اصل 
44 قانون اساسی توسط مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، تنظیم برنامه تعدیل ساختاری، مشتمل بر 
بهبود فضای کسب و کار،  اقتصادی،  آزادسازی 
شفاف سازی، کوچک سازی دولت از طریق کاهش 
تصدیگری و افزایش خصوصی سازی بنگاه ها و 
فعالیت های اقتصادی دولتی و تدوین سند چشم-

انداز بیست ساله، از جمله اقداماتی بوده اند که طی 
سالیان گذشته برای رفع مشکالت دیرپای مزبور 
مطرح شده اند و به طور نسبی مورد توجه و اهتمام 
برنامه ریزان و مدیران قوای مقننه و مجریه نیز 
قرارگرفته اند، ولی هنوز نتوانسته ایم 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 

توسعه، علل  ویژۀ مجلۀ  میزگرد  در  گرفته است، 
شکست دولت ها در اجرای سیاست ها و برنامه های 
مزبور و همچنین علل شکست تشکل های بخش 
جامعه  صنفی  تشکل های  مخصوصاً  خصوصی، 
فنی و مهندسی کشور، در استفاده از فرصت های 
بررسی  و  بحث  مورد  را  امر  این  در  آمده  پیش 
کارشناسی قراردادیم. در این نشست، دکتر حمید 
دیهیم، استاد اقتصاد و رییس انجمن اقتصاددانان 
ایران- دکتر محمد وطن پور، اقتصاددان و مدرس 
طوسی،  مسگرپور  اسماعیل  مهندس  دانشگاه- 
رییس هیأت مدیره فدراسیون آب و دبیر شورای 
هماهنگی تشکل های مهندسی، صنفی و حرفه ای 
مهندس  و  منوچهریان  سعید  مهندس  کشور- 
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 می شد، به بیان کلیات مربوط به علل 
و ریشه های عدم تعادل در روابط دولت و بخش 
نیز  دوم  بخش  در  و  یافت  اختصاص  خصوصی 

راه حل هایی که به نظر می رسیدند، مطرح شدند.
مسایل  مهمترین  به  را  شما  توجه  ادامه،  در 

مطرح شده در این میزگرد جلب می کنیم.

سندیکا  معرفی  از  پس  میزگرد،  این  آ غاز  در 
نایب رییس  منوچهریان،  سعید  مهندس  توسط 
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 زمینه ها یک نوع عدم تعادل وسیع و حاد 
دولت(  خاص  طور  )به  حاکمیتی  نهادهای  بین 
با بخش خصوصی وجود دارد. این مشکل یک 
مشکل مزمن است و سال هاست که نه آمدن و 
تغییر در  نه  و  داشته  تأثیر  آن  در  رفتن دولت ها 
برنامه ها و سیاست ها و ما همواره با این مشکل 
این  و طی  بوده ایم  گریبان  به  بحران ساز دست 
ثابت شده است  به همگان  تقریباً  مدت طوالنی 
که دولت بزرگ، واقعاً یک شر بزرگ است و هر 
چه بزرگتر شده، شرش هم بیشتر شده و آفات 

طرح موضوع
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با بخش خصوصی سازگاری نداشته و درنتیجه، 
این طرز تفکر هم با وجود تغییر دولت ها، ادامه 
از  یکی  گذشته  سال های  در  حتی  یافته است. 
آیت اهلل  مرحوم  به  نزدیک  حکومتی  مسووالن 
ما  گفته بود که  ایشان  به  زمینه  این  در  هاشمی 
اشتباه شاه را تکرار نخواهیم کرد و اجازه نخواهیم 
داد که بخش خصوصی قوی بشود و... بلکه فقط 
به آنهایی کمک می کنیم که دوست ما و از ما 

باشند و همین کار را هم می کنند.
وی در بخش دیگری از سخنانش ضمن تأکید 
آنها  متشکل شدن  لزوم  و  NGOها  قدرت  بر 
برخی  در  دیکتاتوری  وجود  علل  از  یکی  گفت: 
از کشورها، نبود NGOهای واقعی و قوی است، 
در حالی که در اروپا این نهادها توانسته اند جلوی 
دیکتاتوری را بگیرند و دموکراسی را مستقر نمایند. 
به همین علت، در کشورهایی مانند کشور ما با 
NGOها مخالفت می شود و تالش می کنند که 

تأثیرگذاری آ نها به حداقل برسد و به همین علت 
ایران،  در  NGOها  فعالیت  شروط  از  یکی  هم 
از فعالیت سیاسی است، این در حالی  خودداری 
است که NGOها می توانند نقش های مهمی در 

کشور داشته باشند.
رییس انجمن اقتصاددانان در ادامه با انتقاد از 
بی توجهی مسووالن کشور به نظریات NGOها 
گفت: ما در انجمن اقتصاددانان هنوز نتوانسته ایم 
حرف هایمان را به دولت  بقبوالنیم. اینها شئون 
در  مدام  ما  و  نمی کنند  رعایت  را  اقتصاد  اولیه 
را  نظریاتمان  مختلف  روزنامه های  با  مصاحبه 
مطرح می کنیم، ولی این ها اصاًل گوش نمی کنند. 
امضا  را  نامه هایی  اوقات مقام های دولتی  گاهی 
می کنند و وقتی از آنها سوال می کنیم که چرا امضا 
کردید، مگر نمی دانید که این کار باعث ایجاد تورم 
پنج  ظرف  نکنم،  امضا  اگر  می گویند:  می شود؟ 
دقیقه مرا عزل می کنند و شخص دیگری را به 
جای من نصب می کنند و او نامه را امضا می کند! 
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، می دانند چه کار کرده اند و 

بیشتری را متوجه جامعه کرده است.
طبیعتًا  گفت:  همچنین  توسعه  مجلۀ  سردبیر 
یک مقدار از بحثمان در مورد علل و ریشه های 
رابطه  چنین  یک  و  وضعیت  چنین  یک  ایجاد 
نامتعادلیست، اما باید راجع به عواقب و پیامدهایش 
عدم  این  که  شود  معلوم  تا  کنیم  صحبت  هم 
برای  تاریخ  طول  در  را  چالش هایی  چه  تعادل، 

ایران و ایرانی ایجاد کرده است. 
ارایه  به  نسبت  امیدواری  اظهار  با  وی سپس 
پیشنهادهایی در سطوح خرد یا کالن برای هدایت 
مباحث  جریان  در  تعادل  سوی  به  معادله  این 
بیان  از دکتر دیهیم خواست که ضمن  میزگرد، 
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
رییس  و  دانشگاه  استاد  دیهیم،  حمید  دکتر 
از  بخش  اولین  در  ایران،  اقتصاددانان  انجمن 
اظهارات خود گفت: کشور ما، توسط دو نیرو اداره 
می شود که عبارتند از »حاکمیت« و »دولت« که 
بعضاً دیدگاه یکسانی نسبت به بخش خصوصی 
ندارند و اگرچه برخی از دولت ها نگاه مثبت تری 
به بخش خصوصی داشته اند، اما حکومت هیچگاه 

چه چیزی را امضا کرده اند و اقدام آنها چه عواقبی 
دارد.

بر  تصریح  با  سخنانش  ادامه  در  دیهیم  دکتر 
ندارد  اعتقادی  بخش خصوصی  به  دولت  اینکه 
بر  می کنند،  کنترل  را  چیز  همه  شبه دولتی ها  و 
ضرورت متحدشدن بخش خصوصی در حوزه های 

مختلف فعالیت تأکید کرد.
ضمن  دانایی  آقای  میزگرد،  از  بخش  این  در 
جمع بندی سخنان دکتر دیهیم گفت: آقای دکتر 
دیهیم اشاره ای کردند به سوابق NGOها، فعالیت ها 
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 فرماش های 
خودشان به این نکتۀ خیلی مهم اشاره کردند که 
دولت ها به طور اعم و البد به طور اخص دولت 
ما! اعتقادی به بخش خصوصی و تشکل گرایی در 
بخش خصوصی ندارند و آنچه هم که در حال 
حاضر تحمل می شود، در واقع، حرکاتی سطحی 
پایگاه  و  از قدرت  اینکه  بدون  است،  نمایشی  و 
اشاره  همینطور  باشد.  برخوردار  الزم  اجتماعی 
کردند به نقش شبه دولتی ها و اینکه در این میان 
ندارد،  اعراب  از  محلی  خصوصی  بخش  نه تنها 
بلکه گویا حضور خود دولت هم چندان مورد اعتنا 
نیست. بنابراین، این سوال قابل طرح است که آیا 

آقای محمدحسین دانایی: طی این 
مدت طوالنی تقریباً به همگان ثابت 
شده است که دولت بزرگ، واقعاً یک 

شر بزرگ است و هر چه بزرگتر شده، 
شرش هم بیشتر شده و آفات بیشتری 

را متوجه جامعه کرده است.

دکتر حمید دیهیم: یکی از علل وجود 
دیکتاتوری در برخی از کشورها، نبود 

NGOهای واقعی و قوی است.
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واقعاً سکان امور در دست شبه دولتی هاست؟ وی 
سپس از مهندس فریدنی خواست که نظریاتش را 

در این خصوص ارایه کند.

اقتصاد ایران از چه مدلی پیروی می کند؟
هیأت  نایب رییس  فریدنی،  محمد  مهندس 
مدیره سندیکا، پیش از اظهارنظر در مورد موضوع 
بحث گفت: درخواست من این است که در این 
جلسه راه حلی هم برای مشکالتمان پیدا کنیم. 
وی افزود: واقعیت آن است که ساختار حکومتی 
در کشور ما طوری است که با وجود آنکه از سال ها 
قبل در مورد پروبال دادن به بخش خصوصی و 
کوچک کردن دولت صحبت شده، ولی عماًل در 
جهت عکس آن حرکت نموده است. لذا سوال من 
از استادان اقتصاد حاضر در جلسه این است که 
اقتصاد کشور ما، به کدامیک از مکاتب اقتصادی 
نزدیکتر است؟ البته گفته می شود که اقتصاد ما 
اسالمی است،  ولی باالخره باید شباهت هایی هم 
با یکی از مکاتب اقتصادی داشته باشد. علت طرح 
اقتصاد  بدانیم  اگر  که  است  این  هم  سوال  این 
کشور بر اساس اصول کدام مکتب اقتصادی اداره 
می شود، آنوقت پیداکردن راه حل برای مشکالت 

اقتصادی راحت تر خواهد بود. 
با همۀ  البته  گفت:  ادامه  در  فریدنی  مهندس 
این حرف ها، گاهی اوقات حرکت های خوبی هم 
انجام شده و انجام می شود. به عنوان مثال، ابالغ 
قانون  اصل 44  »ج«  بند  بر  ناظر  سیاست های 
اساسی، می تواند بسیار راهگشا باشد. رویهم رفته 
به نظر می رسد که یک سری اتفاقات در سال های 
اخیر رخ داده و از طریق وزارت بازرگانی، شورای 
شورای  و  خصوصی  بخش  و  دولت  گفتگوی 
هماهنگی تشکل های مهندسی، صنفی، حرفه  ای 
کشور نقش و جایگاهی به بخش خصوصی داده 
شده است. همینطور تجدید حیات سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی هم قدم  مثبتی است و تا حدود زیادی 
راه را برای چانه زنی بخش خصوصی باز کرده و 
طرز فکر دولت ها )به خصوص دولت های گذشته( 
مبنی بر کوچک نگهداشتن بخش خصوصی شاهد 
اکنون  که  سوالی  ولی  بوده است،  هم  تغییراتی 

حاضر،  حال  در  آیا  که  است  این  است،  مطرح 
راه هایی وجود دارند تا بتوانیم به  وسیلۀ NGOها 
که ما هم یکی از آنها هستیم، تالش کنیم تا حقی 
را که به صورت تئوری برای ما قایل می شوند، 
عماًل به دست بیاوریم؟ البته این واقعیت هم وجود 
به علت  اوقات بخش خصوصی  دارد که گاهی 
محدود  مصلحت اندیشی های  و  محافظه کاری 
و مقطعی، از حقوق خود صرفنظر می کند و این 
موضوع باعث می شود که در چنبرۀ اقتصاد دولتی 

و یا حکومتی گرفتار شود.
سخنان  از  بخشی  سپس  فریدنی  مهندس 
مهندس باهنر در سمینار چند سال قبل انجمن 
شرکت های ساختمانی را بدین شرح مطرح کرد: 
هیچ  در  که  دارد  اهدافی  اسالمی  »جمهوری 
و  سرمایه  و  کند  رها  را  آنها  نمی تواند  شرایطی 
سرمایه دار مثل آهو می ماند که به محض احساس 
خطر، فرار می کند و به همین دلیل، ما نمی توانیم 
در  وی  کنیم.«  اتکا  خصوصی  بخش  به  فقط 
ادامه گفت: این امر نشان می دهد 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 
NGOها  و  مدنی  جامعه  خصوصی،  بخش  که 
بها  آنها  به  اگر  و  هستند  اجتماعی  سرمایه های 
ندهیم، عقب می مانیم و این موضوع برای کشور 

خطرناک و حتی ویرانگر است. 
در این بخش از میزگرد، سردبیر مجله توسعه 
اصلی  موضوع  به  حاضران  توجه  جلب  ضمن 
بحث گفت: بحث ما، عدم تعادل بین اختیارات 
بخش  ناتوانی  و  دولت  و  حاکمیت  اقتدارات  و 
خصوصی است و به طور خاص، سوال این است 
که چرا فعاالن رشته های مثاًل بازرگانی، بیشتر از 
باز  مهندسی دستشان  و  فنی  رشته های  فعاالن 
و  سیاستگذاری  از سطوح  بعضی  در  چرا  است؟ 
برنامه نویسی، بعضی از مشاغل بخش خصوصی 
را به بازی می گیرند، ولی سهمی برای فعاالن فنی 
و مهندسی قایل نمی شوند؟ این، واقعیتی است که 
تمامیت طلبی  سمت  به  دولت ها  ذاتی  گرایش 
است. هر دولتی، ذاتاً می خواهد همه امور جامعه 

را به زیرمجموعۀ خودش تبدیل کند، اما در این 
میان، باید مکانیسم هایی هم وجود داشته باشند 
این  ادامۀ  چون  نسبی،  تعادل  یک  ایجاد  برای 
تک پایه شدن  و  یک قطبی شدن  یعنی  وضعیت، 
را در معرض  استواری جامعه  و  پایداری  جامعه، 
دکتر وطن پور  از  قرار می دهد. وی سپس  خطر 
زمینه  این  در  را  کلی خود  نظریات  که  خواست 

بیان کند.

نقش بین نسلی تشکل ها
از  بخش  اولین  آغاز  در  وطن پور  محمد  دکتر 
وقتی که شما  این نشست گفت:  در  اظهاراتش 
فعالیت  سنوات  اعتبار  و  انسانی  سرمایۀ  همۀ 
وارد  را  اقتصادی  مختلف  حوزه های  در  خودتان 
NGOیی می کنید،  تشکیالت  و  کار سندیکایی 
نیست  قرار  و  پای یک کار  آمده اید  اینکه  یعنی 
این سادگی ها قدم به عقب بگذارید. وی در  به 
ادامه افزود: واقعیت این است که عمر سندیکای 
شما از عمر بسیاری از حکومت هایی که در اطراف 
ما در خاورمیانه و آسیای غربی تشکیل شده اند، 
بیشتر است. این واقعیت نشان می دهد که ظاهراً 

این واقعیت  مهندس محمد فریدنی: 

هم وجود دارد که گاهی اوقات بخش 

محافظه کاری  علت  به  خصوصی 

و  محدود  اندیشی های  مصلحت  و 

مقطعی، از حقوق خود صرفنظر می کند 

در  که  می شود  باعث  موضوع  این  و 

حکومتی  یا  و  دولتی  اقتصاد  چنبرۀ 

گرفتار شود.
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سرزمین  به  نسبت  مالکانه تری  نقش  باید  شما 
مادریتان داشته باشید، سرزمینی که هر بار با وزش 
نسیم هایی در حوزه های مختلف سیاسی، ظاهراً با 
شما مهربانتر از حکومت هاست. این نقش، کار شما 
را بین نسلی می کند، اما نکته مهم این است که ما 
NGOها را به سمت پوست انداختن نمی بریم و 

اجازه نمی دهیم که روزآمدتر و کارآمدتر بشوند، 
مثاًل همین اتهامی که به همۀ تشکل ها می زنند 
پیشکسوت  آدم های  یک سری  که  می گویند  و 
نشسته اید، عقل جوان، نیروی جوان و فکر جوان 
را وارد تشکل نمی کنید. حتی حکومت ها هم پس 

از مدتی دچار چنین رخوت هایی می شوند.

فضایی که برای تعامل ساخته نشده 
این کارشناس مسایل اقتصادی همچنین گفت: 
نظام  و  سیاسی  نظام  برنده  برگ  می کنم  فکر 
تشکیالتی NGOها تزریق عنصر جوانی هم در 
حوزۀ عمل و هم در حوزۀ نظر است و در بخش 
این  تا  کرد  باید  چه  که  گفت  خواهم  راه حل ها 

تعامل برقرار شود.
نظام  که  سوال  این  به  پاسخ  در  سپس  وی 
نظامات  از  طبقه بندی  کدام  در  ایران  اقتصادی 
اقتصادی قرار می گیرد؟ گفت: واقعیت این است 
که ما فضای سیاسی و اقتصادی خیلی مهربانی 
مقتضای  به  بنا  ایران،  اقتصاد  تاریخ  نداریم. 
محیطی، خشکی و بی آبی 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 3۰-2۰ سال است 
که داریم در این حوزه کار می کنیم و تئوری هایش 
هم وجود دارد. راستش، من مملکتمان را »غارتی« 
به  رسیده،  دستش  چقدر  هر  کس  هر  می بینم. 
میزان وسعش همۀ حوزه ها و حتی حوزۀ فرهنگ 
را غارت کرده است. شاید بتوان سندیکاها را هم با 
همین نگاه آسیب شناسی کرد و دید که آیا می-

توان این رویۀ غارتی را در حوزه عمل شرکت ها 
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 می بینم و 
فکر می کنم که اصاًل این رویه وارد ژن ما شده و 
از این نظر دچار آسیب هستیم. البته در این مورد 
هم راه  حل وجود دارد و فکر نمی کنم که به انسداد 

رسیده باشیم. 
واقعیت  گفت:  ادامه  در  دانشگاه  مدرس  این 
این است که ما از NGOها در جهت منفی هم 
به شدت استقبال می کنیم. کل فضای سیاسی، 
اجتماعی و فرهنگی کشور ما، فضای ساخته شده 
بلکه فضای تمامیت خواهی  تعامل نیست،  برای 
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، 
نمی تواند انتفاعی نباشد، یعنی شما نمی توانید در 
گروه  هیچ  یا  و  سیاسی  گروه  هیچ  از  بلندمدت 
با شما وارد تعامل بشود،  اقتصادی بخواهید که 
اما از این تعامل منتفع نشود. البته باید سازوکاری 
تعامل  در  یکدیگر  نخوردن  از  جلوگیری  برای 
در  حداقل  ما-  سیاسی  نظام  باشد.  داشته  وجود 
بعد از انقالب- اصاًل معتقد نیست که نباید بخش 
خصوصی را بخورد، و حتی در صورت لزوم، بخشی 
از بدنۀ خودش را هم می خورد و حذف می کند. لذا 
در سیستم اعتقادی اینچنینی که با یک دستور، 

اشاره و یا با یک گوشۀ چشم ممکن است بخشی 
حذف  مملکت  سیاسی  و  اقتصادی  فعاالن  از 
بازی، قاعدۀ عدالت مداری نیست.  بشوند، قاعدۀ 
بنابراین، در حال حاضر، وضعیت ما با سال ۶2 
اصاًل قابل مقایسه نیست و اتفاقاتی مانند گفتگوی 
دولت و بخش خصوصی، احیای سازمان برنامه 
و قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44، تنها 
کورسوهایی می دهند که شاید بخش خصوصی 
بتواند با فرزندان انقالبی خودش وارد تعامل بشود.

از سخنانش  در بخش دیگری  آقای وطن پور 
را  شفافیت  پروژکتور  بتوانیم  اگر  کرد:  تصریح 
شرکت داری  حوزۀ  به  حتی  و  سیاست  منظر  به 
بتابانیم، آنوقت تعداد زیادی از شرکت ها دیگر کار 
و مستقل ترین بخش  اصیل ترین  نخواهند کرد. 
خصوصی، فعاالن بخش ساختمان هستند که در 
12-1۰ سال گذشته چنان به خاک سیاه نشانده 
شده اند که حتی برای تصویب صورت های مالی 
بانک مخصوص این بخش، از شورای امنیت ملی 

مصوبه گرفته شده است!
وی در ادامه گفت: به نظر من، در حال حاضر، 
مورد بخش  در  اصاًل هیچ رحمی  دولتی  بخش 
خصوصی ندارد و اگر هم گاهی نیم نگاهی به این 
بخش می کند، نشانه عمیق ترشدن فاجعه است. 
کرده،  فتح  را  عراق  آمریکا  ارتش  که  همانطور 
نظامی  رویداد  توسط یک  بخش خصوصی هم 
با  می توانیم  اگر  نداریم.  تعارف  اصاًل  شده .  فتح 
این بخش نظامی که پیمانکار عمومی کل فعالیت 
و  بسم اهلل  کنیم،  کار  است،  مملکت  اقتصادی 
اگر نمی توانیم، برویم با کشورهایی مثل ترکیه، 
آذربایجان، ارمنستان و غیره کار کنیم. البته این 
خواهد  گسست  به  قطعاً  و  نیست  مانا  وضعیت 
انحطاط  ورطۀ  به  را  ما  سرانجام  یعنی  کشید، 
می کشاند، مگر اینکه وارد حوزۀ عقالنیت بشویم.

در ادامۀ این نشست، آقای دانایی از مهندس 
مسگرپور، دبیر هیأت اجرایی شورای هماهنگی 
و  وارد بحث شود  که  کرد  درخواست  تشکل ها، 
ضمن بیان مختصری از تاریخچه تشکیل شورای 
بدهد  پاسخ  سوال  این  به  تشکل ها  هماهنگی 
که چرا تشکل ها با محوریت شورای هماهنگی 

دکتر محمد وطن پور: عمر سندیکای 
شما از عمر بسیاری از حکومت هایی که 

در اطراف ما در خاورمیانه و آسیای غربی 
تشکیل شده اند، بیشتر است. بنابراین، 

شما باید نقش مالکانه تری نسبت به 
سرزمین مادری تان داشته باشید.
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نتوانسته اند از فرصت های قانونی که در 1۰-15 
و  کنند  استفاده  شده،  ایجاد  برایشان  اخیر  سالۀ 
دریچه هایی را برای تنفس فعاالن رشته های فنی 

و مهندسی باز کنند؟

مشکل اصلی، مشکل داخلی است
درخواست  به  پاسخ  در  مسگرپور  مهندس 
ریاست  زمان  در  پیش،  سال   14 گفت:  مزبور 
دکتر ستاری فر بر سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
کشور، 14 تشکل  از پیمانکاران و سازندگان فعال 
در طرح های عمرانی کشور که بعدها تعدادشان به 
1۸ تشکل رسید، شورای هماهنگی تشکل ها را 
تأسیس کردند و بعد برای برقراری ارتباط و تعامل 
با سازمان مدیریت و برنامه ریزی، نهاد تعامل را 
آنکه سازمان  تا  این نهاد فعال بود  شکل دادند. 
احمدی نژاد  آقای  توسط  برنامه ریزی  و  مدیریت 
منحل شد و فعالیت نهاد تعامل هم دچار رکود 
یازدهم،  دولت  کار  به  آغاز  با  لیکن  گردید، 

فعالیت های این نهاد با جدیت از سر گرفته شد.
مشکل  اصلی،  مشکل  گفت:  سپس  وی 
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 
به طور  را  بتواند آن  استراتژیک  با یک مدیریت 
سیستماتیک عیب یابی 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 فرصت ها استفاده کند؟ گفت: باید بگویم که 
بخش خصوصی  داریم:  بخش خصوصی  دو  ما 
غیره  و  مبل سازی  و  لوسترسازی  مانند  مستقل، 
که چون صنایع استراتژیک نیستند، دولت کاری 
تولیدات  ندارد و دخالتی در تعیین قیمت  آنها  با 
آنها نمی کند و مردم هم آن کاالها را به دلخواه 
اما وقتی که دولت برخی کاالها  خود می خرند، 
را استراتژیک تعریف کرد، مصیبت صاحبان آن 

صنایع شروع می شود. 
دیگری، بخش خصوصی وابسته به دولت است، 
مانند بخش خصوصی صنعت ساخت و ساز که 

در واقع، کارمندان دولت هستند که قراردادهای 
تفاوت  این  با  کارگران،  مانند  می بندند،  جمعی 
بلکه  نیست،  ماه  نفر-  کارمزد  ما،  آیتم های  که 
انجام کار و کارمزدی است. ما بخش  از جنس 
را  پروژه  یک  خودمان  که  نیستیم  خصوصی 
پیدا کنیم و بعد آن را طراحی و تأمین منابع و 
اجرا کنیم و بعد هم آن را بفروشیم، یعنی یک 
بخش  Developerها  نیستیم.   Developer

خصوصی واقعی هستند، در حالی که ما وابسته 
به بودجه دولت هستیم. بنابراین، کسانی که رزق 
و روزیشان وابسته به دولت می شود، طبعاً ناچارند 
فرمانبردار دولت باشند و پروژه را با شرایط مورد 

نظر دولت اجرا کنند. 
که  کرد  تصریح  همچنین  مسگرپور  مهندس 
بوروکراسی ایران بعد از کودتای 2۸ مرداد سال 32 
و ایجاد درآمدهای نفتی، تا به امروز اجازه نداده-

است که یک ریال از درآمدهای کشور به بخش 
حاکمیت  تئوری  اصاًل  برسد.  واقعی  خصوصی 
و  نفت  از  کشور  درآمدهای  تمام  که  است  این 
مالیات و غیره را به خودش اختصاص بدهد. به 
طور مثال، در قانون بودجه سال گذشته، بودجه 
نسبت  درصد   4۰ است،  نقد  همیشه  که  جاری 
به سال قبل افزایش داشت، در حالی که بودجه 
طرح های توسعه مملکت، روند کاهشی دارد و نقد 
هم نیست. این بدان معناست که دولت هر چه را 

که در مملکت هست، متعلق به خود می داند 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 
خواسته هایشان را به طور مشخص مطرح کنند، 

وضعیت بخش خصوصی بهبود پیدا نمی کند.
دبیر هیأت اجرایی شورای هماهنگی تشکل ها 
رقابت  آسیب شناسی  ضمن  سخنانش  ادامه  در 
نادرست شرکت های بخش خصوصی در مناقصات 
گفت: آیا شما می توانید در همین تشکل خودتان 
به اعضایتان بگویید که وقتی با اوراق بدهی در 
مناقصه شرکت می کنند، چون این اوراق 32 درصد 
کمتر از بهای آن در بازار نقد می شود، 32 درصد 
به قیمت پیشنهادی خودشان در مناقصات اضافه 
کنند؟ من نتوانسته ام در جامعه مهندسان مشاور 
این کار را انجام بدهم. به عنوان مثال، در سال 
13۸4، ما هزینه های باالسری مهندسان مشاور، 
برگزاری سمینارها، خرید  مقاالت،   نوشتن  مانند 
کتاب از خارج از کشور و انجام سفرهای پژوهشی 
را مجدداً تعریف کردیم و خواستار افزایش دستمزد 
مهندسان مشاور شدیم و مسووالن سازمان برنامه 
در بخشنامه   و  پذیرفتند  را  ما  استدالل های  هم 
شد،  منتشر   ۸4 سال  در  که  مهندسی  خدمات 
دستمزد مهندسان مشاور حدود 3۰ درصد افزایش 
یافت، اما برخی از همکاران ما برای گرفتن پروژه، 
4۰ درصد تخفیف دادند و پس از آن، مسووالن 
مربوطه در سازمان برنامه به ما ایراد گرفتند که 

همه حرف هایتان بی پایه بود!
از  بخش  این  پایان  در  مسگرپور  مهندس 
بخش  شکل گیری  که  کرد  تأکید  اظهاراتش 
تقویت  و  ترکیب  نیازمند  مملکت،  خصوصی 
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 تشکل های 
در  NGOها  »نقش  کتاب  مولف  و  مهندسی 
تحقق آرمان های ملی« پرسید: شما قابلیت های 
ساختاری تشکل های صنفی بخش خصوصی را 
چگونه می بینید؟ و آنها چطور می توانند از قابلیت-

مهندس اسماعیل مسگرپور: خود 
بخش خصوصی هنوز نتوانسته یک 

استراتژی واحد برای توسعه خودش 
تدوین و آن را دنبال کند.
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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

به  پاسخ  از  پیش  منوچهریان  سعید  مهندس 
سوال مزبور با اشاره به آثار سوء حاکمیت اقتصاد 
تسلط  به  ما  گرفتاری های  همۀ  گفت:  دولتی 
برمی گردد  کشور  اقتصاد  بر  دولت  حد  از  بیش 
در  سرمایه گذاری  رشد  کاهش  به  منجر  که 
بخش های مختلف اقتصادی می شود و در نتیجۀ 
اقتصادی معطوف به گروه ها و  آن، فعالیت های 
محدودشدن  همچنین  می گردد.  خاصی  افراد 
هم  را  دیگری  آسیب های  سرمایه گذاری  رشد 
کاهش  فساد،  دامنۀ  افزایش  مانند  می کند،  وارد 
کاهش  و  رقابت  فضای  ازبین رفتن  بهره وری، 

شفافیت.
ادامه  در  سندیکا  مدیره  هیأت  نایب رییس 
سخنانش گفت: در سال های اخیر، دفاع از بخش 
خصوصی در میان دولتمردان مد شده، ولی واقعیت 
این است که تا کنون یک قدم در جهت حمایت 
نشده است.  برداشته  واقعی  خصوصی  بخش  از 
سال ها قبل، وقتی که موضوع اجرای پروژه های 
دغدغه های  از  یکی  شد،  مطرح  عسلویه  بزرگ 
بزرگ دولتمردان، عدم امکان حضور شرکت های 
و  تحریم ها  وجود  علت  به  پروژه ها  در  خارجی 
نبود شرکت های بزرگ داخلی توانمند بود و لذا 
با  که  خواستند  بخش خصوصی  شرکت های  از 
افزایش ظرفیت هایشان، کنسرسیوم هایی را ایجاد 
به  بنابراین، شرکت های بخش خصوصی  کنند. 
امید اجرای پروژه های بزرگ، با صرف هزینه های 
آماده  و  دادند  افزایش  را  ظرفیت هایشان  بسیار، 
کار شدند، اما تمام فرصت های کاری، به بخش 
خصوصی دولت ساخته یا خصولتی اختصاص یافت 
بخش  در شرکت های  ایجادشده  ظرفیت های  و 
خصوصی بالاستفاده ماند و این شرکت ها توان 
از دست دادند و به شدت تضعیف  مالی خود را 
شبه دولتی  شرکت های  حال،  همین  در  و  شدند 

رشد پیدا کردند.
سازنده  نقش  تشریح  ضمن  سپس  وی 
سازمان های مردم نهاد گفت: NGOها به عنوان 
حلقۀ واسط بین مردم و دولت، نقششان پیگیری 
خواسته های مردم از دولت و تالش برای کاهش 
دل  از  تشکل ها  چون  است،  دولت  تصدیگری 
هستند.  آنها  حمایت  مورد  و  برخاسته اند  مردم 
قوانین سخت  وجود  علت  به  حال،  عین  در  اما 
آنها،  از  و عدم حمایت دولت  در مورد NGOها 
و  کنند  رشد  بین المللی  مقیاس  در  نتوانسته اند 
شورای  مانند  دهند،  انجام  را  خود  وظایف  همۀ 
با عشق  هماهنگی تشکل ها که 14 سال قبل، 
و عالقه و امید فعاالن صنعت احداث بوجود آمد، 
برنامه ریزی،  و  مدیریت  سازمان  انحالل  با  ولی 
فعالیت این شورا دچار رکود شد و اخیراً توانسته 
است گفتگو با سازمان مدیریت و برنامه ریزی را 
که بیشتر شبیه شیر بی یال و دم و اشکم شده، 
از سر بگیرد. به عبارت دیگر، خاکریزهایی را که 
در گذشته درست کرده بودیم، یکی یکی از دست 

دادیم و به عقب برگشتیم. 
کرد  تصریح  همچنین  منوچهریان  مهندس 
اقتصادی  بنگاه های  مشکالت  حل نشدن  که 
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 شرکت های پیمانکاری از پرداخت حداقل 
حقوق پرسنل خود عاجزند. وی در ادامه افزود: در 
حال حاضر، پرداخت مطالبات پیمانکاران بخش 
خصوصی که پروژه هایی را به سختی و با شرایط 
بسیار رقابتی و قیمت های پایین اجرا کرده اند، در 
هاله ای از ابهام است. در سال های گذشته، دولت 
تصمیم گرفت که به علت بحران مالی، مطالبات 

معوق بخش خصوصی را از طریق انتشار اوراق 
ناچار  به  هم  خصوصی  بخش  و  بپردازد  خزانه 
در  را  رویه  این  دولت  متأسفانه  اما  کرد،  قبول 
هم  جاری  پروژه های  پیمانکاران  به  پرداخت 
در پیش گرفته و این در حالی است که اوراق 
آنها  واقعی  بهای  از  مشارکت، 34 درصد کمتر 
در  را  رقم  این  باید  پیمانکاران  و  می شوند  نقد 
خود  جیب  از  پروژه  خریدهای  و  پرداخت ها 
پیمانکاران  برای  بزرگی  معضل  این  بپردازند. 
اقدامی  باید  دولت  و  است  خصوصی  بخش 
داریم که  انتظار  و  بکند  این مشکل  رفع  برای 
دولت دوازدهم که از پشتوانه رأی باالی مردم 
برخوردار است، در مورد بخش خصوصی از حد 
حل  برای  فکری  و  برود  فراتر  تعارف  و  شعار 
مشکالت بخش خصوصی بکند. در این زمینه، 
تجربۀ موفق کشورهای مالزی، سنگاپور، تایوان 
و ترکیه نشان داده که کاهش تصدیات دولت 
چگونه  خصوصی،  بخش  به  اقتصاد  سپردن  و 

می تواند به رشد و توسعه کشورها کمک کند.

الگوی کاپیتالیسم انحصاری!
دیهیم، ضمن  دکتر  میزگرد  از  بخش  این  در 
گفت:  ایران  اقتصاد  ماهیت  مورد  در  توضیحی 
ویلیام بامول می گوید که در حال حاضر، به جز 
وجود  در جهان  دیگری  کمونیستی  کوبا، کشور 
ندارد. حکومت چین هم فقط به ظاهر کمونیستی 
است و در واقع، تمام فعالیت های اقتصادی این 
کشور بر اساس اصول کاپیتالیستی است، ولی در 
انحصار گروه های به خصوصی از مردم است. من 
فکر می کنم که مدل اقتصادی کشور ما هم به 

همین صورت است.
از  توسعه  میزگرد، سردبیر مجله  این  ادامه  در 
می توان  اساساً  آیا  که  کرد  سوال  دیهیم  دکتر 
را  کالسیک  ذاتی  صفات  با  خصوصی  بخش 
بخش  فعاالن  اینکه  یا  کرد،  شناسایی  ایران  در 
کارفرمای  کارکنان  نوعی  به  ایران،  خصوصی 
بخش  وجود  و  هستند  دولت  یعنی  بزرگ، 
خصوصی فقط یک توهم است؟ همچنین پرسید: 
برخی از کشورها چطور توانسته اند منافع بخش 

تا زمانی که NGOها به معنای واقعی 

واحد  قدرت  و  تجمیع  نگیرند،  شکل 

نشوند و نتوانند خواسته هایشان را به 

وضعیت  کنند،  مطرح  مشخص  طور 

بخش خصوصی بهبود پیدا نمی کند.
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قرار  منافع کل سیستم  راستای  در  را  خصوصی 
و  پیشرفت  به  رو  و  پویا  مجموعه ای  و  بدهند 

آبرومند را ایجاد کنند؟
دکتر دیهیم در پاسخ به این سوال ها گفت: من 
معتقدم که هنوز در ایران بخش خصوصی بیش 
از بخش های دولتی استخدام دارد و با وجود آنکه 
تمام اعتبارات در اختیار دولت است، ولی بخش 
اداره  خوبی  به  را  کشاورزی  و  بازار  خصوصی 
می کند. بنابراین، بخش خصوصی در کشور وجود 
دارد، ولی قوی نیست. وی افزود: در کشورهای 
اندیشکده  اینگونه مشکالت  رفع  برای  پیشرفته 
باید گروه های مختلف  ایران هم  دارد. در  وجود 
بخش خصوصی برای حل مشکالتشان در اتاق 
بازرگانی اندیشکده بخش خصوصی را ایجاد کنند 
راهکار  دولت  به  مسایل کشور  مورد  در  و حتی 
هم  اقتصاددانان  انجمن  البته  کنند.  پیشنهاد 
می تواند در این زمینه به بخش خصوصی کمک 

کند، به شرط آنکه بخش خصوصی بخواهد.  
سخنانش  از  دیگری  بخش  در  دیهیم  دکتر 
گفت: در سال ۹5 انجمن اقتصاددانان بیانیه ای در 
مورد بودجه خطاب به دولت منتشر کرد و دولت 
به آن پاسخ داد و به برخی از توصیه های آن بیانیه 

هم عمل نمود. این امر نشان می دهد 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 
انتخاب  و  جلو  به  گام  برداشتن  برای  ظرفیتی 
آیا فعاالن بخش  یک راه حل عاقالنه می بینید؟ 
خصوصی می توانند بدون حذف یکدیگر به مراتب 
و خواسته های مورد نظرشان برسند؟ وی همچنین 
خواستار ابراز نظر مهندس فریدنی در بارۀ پیشنهاد 
دکتر دیهیم مبنی بر تعامل تشکل های مهندسی 
ایجاد  و  خصوصی  بخش  تشکل های  سایر  با 

اندیشکده شد.

محدودسازی فضای کسب و کار
مهندس فریدنی در پاسخ به سواالت فوق الذکر 
گفت: واقعیت این است که بخشی از مشکالت 
عملکرد  از  ناشی  بخش خصوصی،  شرکت های 
خود ماست، یعنی بعضی از شرکت ها در مناقصات 
ضمن  تشکل ها  در  ما  و  می دهند  پایین  قیمت 
آنها  به  توصیه هایی  شرکت ها،  این  راهنمایی 
پروژه ها غربال می شود  می کنیم، ولی وقتی که 
به  کم اهمیت  پروژه های  از  محدودی  تعداد  و 
بخش خصوصی داده می شود، شرکت ها مجبورند 
برای سرپاماندن و ادامه فعالیت خود، خطر ارایه 
پیشنهاد قیمت پایین را بپذیرند. لذا به نظر من، 
که  کسانی  بلکه  نیستند،  مقصر  شرکت ها  این 
فضای کار بخش خصوصی را محدود می کنند، 

گناهکارند.
وی سپس گفت: به نظر من، گرایش مسووالن 
اقتدارگرایانه باعث می شود که  اقتصاد  به  کشور 
منافع فردی و گروهی خود را به منافع ملی ترجیح 
بدهند، در حالی که تجربۀ کشورهایی که از این 
داده است  نشان  کرده اند،  پیروی  اقتصادی  مدل 
رقابتی  و  آزاد  اقتصاد  به طرف  که  زمانی  تا  که 
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 راه حل 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 
طرح  برای  کشور  خصوصی  بخش  تشکل های 
مطالبات و انجام اقدامات الزم برای پیشبرد اهداف 
اندیشکده بخش خصوصی را  مشترک، تأسیس 
اقدامی مفید ارزیابی کرد، اقدامی که هم می تواند 
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 واقع گرایانه یا...
در ادامه مباحث میزگرد، سردبیر مجله توسعه از 
آقای وطن پور سوال کرد که آیا انتظارات بخش 
خصوصی از دولت را واقع گرایانه تلقی می کند، یا 
خیر؟ وی افزود: مثاًل چند سالی است که ستادی 
برای اجرای محورهای اقتصاد مقاومتی تشکیل 
شده و آقای جهانگیری، معاون اول رییس جمهور 
نهادهای  تمام  به  خطاب  بخشنامه ای  طی  هم 
جهت  در  را  رهنمودهایی  و  مطالب  حاکمیتی، 
رفع مشکالت بخش خصوصی مطرح کرده اند. 
مانند  بخشنامه  این  در  رفته  به کار  تعابیر  برخی 
امنیت  ایجاد   « کار«،  و  کسب  فضای  »بهبود 
سرمایه گذاری« و »ایجاد اشتغال« حداقل از سال 
آقای  ریاست جمهوری  زمان  از  یعنی   ،۶۸-۶۷
رفسنجانی که سیاست های تعدیل ساختاری آغاز 
شدند، به کرات گفته شده اند، ولی اقدام موثری در 
این زمینه ها صورت نگرفته است. بنابراین، با توجه 
انتظار  که  می کنید  فکر  شما  واقعیت ها،  این  به 
بخش خصوصی برای تحقق این تعابیر فقط یک 
آرزوست، یا زمینه های اجرایی آنها هم در طرف 

دولت وجود دارد؟ 
مزبور  درخواست  به  پاسخ  در  وطن پور  دکتر 
گفت: در کف شیر نر خونخواره ای- غیر تسلیم 
و رضا، کو چاره ای؟ یعنی ما در این سرزمین کار 
می کنیم و چاره ای نداریم. وی افزود: معتقدم هر 

دستی را که نتوان شکست، باید بوسید. 

در  منوچهریان:  سعید  مهندس 

بخش  از  دفاع  اخیر،  سال های 

خصوصی در میان دولتمردان مد شده، 

تاکنون  که  است  این  واقعیت  ولی 

بخش  از  حمایت  در جهت  قدم  یک 

خصوصی واقعی برداشته نشده است.
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اینکه  بر  تصریح  با  سخنانش  ادامه  در  وی 
حکومت ایران، یک حکومت ایدیولوژیک است، 
گفت: انحالل مرکز عقالنیت کشور، یعنی سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی، نشان از بی اعتقادی به واژۀ 
عقالنیت دارد. به عالوه، در کشور ما اندیشکده 
وجود دارد، اما به بازی گرفته نمی شود. در قوانین 
و  مدیریت  سازمان  »دولت«،  از  منظور  بودجه، 
برنامه ریزی یا سازمان برنامه و بودجه است، اما 
وقتی که عقل معیشتی عادی سازمان برنامه را 
به خطر می اندازید، چه باید کرد؟ آن سازمان یک 
»موسسه  نام  به  دارد  خود  کنار  در  پژوهشکده 
عالی پژوهش و برنامه ریزی« که در آ نجا، 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 نمی فروشند.  

بخش خصوصی باید مسوولیت بپذیرد 
از سخنانش  دیگری  در بخش  دکتر وطن پور 
بپذیرد،  مسوولیت  باید  خصوصی  بخش  گفت: 
یعنی مثاًل وقتی که اقتصاددانان با انتشار نامه ای 
به رییس جمهور خواستار دقت بیشتر در انتخاب 
اعضای کابینه می شوند، 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. 
حتمًا  خصوصی  بخش  افزود:  ادامه  در   وی 
و  برندارد  دولت  از سر  و دست  بدهد  باید پالن 
انجام دهد، یعنی مثاًل یک  کارش را مسووالنه 
پل را مسووالنه و نه کاسبکارانه بسازد و موقع 
اطمینان  با  هم  خودش  پل،  از  ماشین ها  عبور 
بر  تأکید  با  بایستد. وی همچنین  آن  زیر  خاطر 
لزوم حفظ اتحاد و پرهیز از انشقاق در نهادهای 
مدنی و مقاومت در مقابل وسوسه زدوبند گفت: در 
سال های گذشته، چهار تن از استادان بزرگ کشور 
را می خرند تا خط فقر را به طور سفارشی تعیین 
کنند! این اتفاق در مورد پیمانکاران، اقتصاددانان 
و سایر بخش های تخصصی هم می تواند  بیفتد. 

دوای این درد فقط ایجاد اندیشکده نیست، بلکه 
باید سنت برمالکردن، رسواکردن و شرمنده کردن 
بوجود آید تا خطاکاران نتوانند به پشتوانه حمایت 
یک گروه سیاسی، به مناصب باالتر برسند و از 

مجازات و پاسخگویی فرار کنند.

مشکالت  عالج  عمده ترین  شفافیت، 
کشور و بخش خصوصی 

از سخنانش  دیگری  در بخش  دکتر وطن پور 
شفافیت امور را عمده ترین عالج مشکالت کشور 
و بخش خصوصی ذکر کرد و متذکر شد که این 
از  امر همانطور که مانع فرار مسووالن متخلف 
مجازات می شود، در بخش خصوصی هم باعث 
مرگ بخشی از فعاالن اقتصادی که با ارایه دفاتر 
متفاوت، عملکرد مالی خود را پنهان می کنند و 
افزود:  ادامه  اقتصاددانان خاطی می شود. وی در 
شفافیت  ایجاد  جز  چاره ای  امور،  اصالح  برای 
نیست، اما نه تنها دولت، بلکه بسیاری از صنوف 
از پرداخت  و صاحبان کسب و کارها برای فرار 
در  کوتاه مدتشان،  منافع  حفظ  و  واقعی  مالیات 
مقابل ایجاد شفافیت مقاومت می کنند، در حالی 
بپردازند، می توانند  را  اگر مالیات واقعی خود  که 

برخورداری از خدمات واقعی را نیز طلب کنند.
در این بخش از میزگرد، سردبیر مجله توسعه 
بیانیۀ شورای هماهنگی تشکل های  به  اشاره  با 
اوان  در  که  کشور  حرفه ای  صنفی،  مهندسی، 
ریاست  انتخابات  دوازدهم  دورۀ  برگزاری 
که  مزبور  بیانیۀ   2 بند  و  شد  منتشر  جمهوری 
خواستار قانونمندکردن مشارکت نهادهای مدنی 
در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های مرتبط با 
برنامه های توسعه، به ویژه در حوزه های اقتصادی، 
تشکل های  و  سندیکاها  امور  واگذاری  با  همراه 
مهندس  از  بود،  شده  خودشان  به  حرفه ای 
این  در  دولت  تا کنون  مسگرپور سوال کرد که 
مورد چه اقدامی انجام داده و شورای هماهنگی 

چه برنامه ای برای پیگیری این خواسته دارد؟

روشنفکری به معنای چپ روی 
مهندس مسگرپور در پاسخ به این سوال گفت: 

یکی از مشکالت عمدۀ ما، حاکمیت ایدیولوژیک 
همسایه شمالی بر روشنفکران کشور ماست، یعنی 
بلکه در فرهنگ ما،  نداریم،   لیبرال  ما روشنفکر 
همین  و  است  چپ روی  معنای  به  روشنفکری 
موضوع باعث شده است که هیچیک از دولت های 
پس از انقالب، اقدامی برای توزیع قدرت در میان 
مردم نکنند. به عنوان مثال، تشکل های مهندسی 
رتبه بندی  به  مربوط  امور  می توانند  راحتی  به 
شرکت های عضو را انجام دهند، ولی دولت حاضر 
آنها نیست، این درحالی  امر به  به واگذاری این 
با عظمت ISO، خصوصی  است که موسسه ای 
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 تشکل ها 
در  مدنی  نهادهای  مشارکت  خواست  مورد  در 
با  مرتبط  تصمیم گیری های  و  تصمیم سازی ها 
برنامه های توسعه نیز گفت: در دور اول ریاست 
اقتصاد  از  خروج  بحث  خاتمی،  آقای  جمهوری 
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 
دولت خواستیم  از  یازدهم،  دولت  کار  به  آغاز  با 
که وزرا، اتاق فکری متشکل از نمایندگان بخش 
خصوصی در کنار خود داشته باشند. ابتدا از این 
هم  وزیر  یک  حتی  ولی  شد،  استقبال  پیشنهاد 
آن را اجرا نکرد و اتاق های فکر وزارتخانه ها را با 
نمایندگان دولت تشکیل دادند! وی در ادامه افزود: 
در دور دوم دولت آقای روحانی، باز هم درخواست 
اتاق فکر وزرا از بخش  کردیم که اکثر اعضای 
خصوصی باشند. آقای جهانگیری این درخواست 
همچنان  هماهنگی  شورای  و  است  پذیرفته   را 

اجرای آن را پیگیری می کند.

تقویت  و  دولت  کوچک سازی  بر  تأکید 
حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور 
در این بخش از مباحث میزگرد، سردبیر مجله 
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نقش  مورد  در  منوچهریان  مهندس  نظر  توسعه 
تشکل های مدنی در آموزش به اعضا برای  ایجاد 
همگرایی را جویا شد و ایشان در پاسخ به سوال 
مزبور گفت: طبیعتاً نامطلوب شدن شرایط اقتصادی 
و کاهش تعداد پروژه ها، باعث افزایش رقابت می-

شود و بر اساس قوانین موجود، پایین ترین قیمت، 
فارغ از کیفیت، می تواند تعیین کننده برنده مناقصه 
باشد و لذا ارایه پایین ترین قیمت به شرط بقای 
شرکت ها بدل می شود. بنابراین، شرایط نامطلوب 
اقتصادی، شرکت های بخش خصوصی را وادار به 
رقابت های نادرست می کند که البته کار صحیحی 

نیست و مستلزم آموزش است. 
 وی افزود: به نظر می رسد که دولت هم باید 
و  اقتصاد  برای  شجاعانه  و  بزرگ  تصمیم  یک 
پیشرفت و توسعه کشور بگیرد و بخش خصوصی 
واقعی را تقویت کند و مردم هم در انتخابات اخیر 
ریاست جمهوری با دادن 24 میلیون رأی به دکتر 
روحانی امید داشتند و دارند که دولت مشکالتشان 
را حل کند و بتوانند حضور و سهم بیشتری در 

اقتصاد کشور داشته باشند.
مهندس منوچهریان در فراز دیگری از سخنانش 
توسعه یافته  کشورهای  تجربه  که  داشت  اظهار 
نشان می دهد که راه پیشرفت کشور، کوچک-

سازی دولت است و با پذیرش این اصل توسط 
مسووالن کشور بود که قانون اجرای سیاست های 
کلی اصل 44 قانون اساسی تدوین و تصویب و 
البته دیدیم که این قانون به درستی  ابالغ شد. 
عملیاتی نشد و واگذاری تصدیات دولت به بخش 
خصوصی از مسیر صحیح خارج شد و در اختیار 

شرکت های شبه دولتی قرار گرفت.  
با  همچنین  سندیکا  مدیره  هیأت  نایب رییس 
تأکید بر اینکه دولت باید یک استراتژی چهارسالۀ 
علمی  مصادیق  بر  مبتنی  و  هدفمند  و  مدون 

بخش  جایگاه  آن  در  که  بکند  اتخاذ  عملی  و 
خصوصی به درستی تعریف شده باشد، گفت: ما 
به بخش خصوصی فقط از منظر منافع صنفی و 
بلکه معتقدیم که  نگاه نمی کنیم،  شخصی خود 
اقتصاد  پیشرفت  برای  خصوصی،  بخش  حضور 
کشور و تأمین منافع ملی موثر است و به همین 
علت هم بر روی آن تأکید می کنیم. وی سپس 
افزود: یکی از شاخص های توسعه یافتگی جوامع، 
توسعه کمی و کیفی نهادهای مدنی است و هر 
قدر این نهادها بیشتر مورد حمایت مالی و معنوی 
ارتباط  ایجاد  در  را  موثرتری  نقش  بگیرند،  قرار 
میان دولت و ملت ایفا می کنند و باعث کارآترشدن 
دولت می-گردند. خوشبختانه در سال های اخیر، 
مردم نهاد،  سازمان های  به  نسبت  دولت  نگرش 
مثبت تر از قبل شده و تعداد زیادی از این نهادها 
به  نسبت  هنوز  که  چند  هر  رسیده اند،  ثبت  به 
اندک  نهادها  اینگونه  تعداد  پیشرفته،  کشورهای 

است و ضوابط ایجاد آنها هم کارآمد نیست.   
 دکتر دیهیم نیز ضمن اظهار نظر کوتاهی در 
بخش راه  حل ها تأکید کرد که بخش خصوصی 
بایستی خواسته هایش را مکتوب کند و حتی از 
و  بازرگانی  اتاق  در  مرتبط  از بخش های  بعضی 
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 وطن پور 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 طلب کارانه به دولت نگاه کنیم، بلکه 
باید از موضع آموزشی و همراهی به آن بنگریم. 
ادامۀ حیات  برای  نظر من، بخش خصوصی  به 
خود نیازمند همراه شدن با بخش عقالیی دولت 
و برجسته کردن و صیانت از آن و تعامل سازنده 
کشورهای  در  افزود:  ادامه  در  وی  است.  آن  با 
فساد  گسترش  با  خصوصی  بخش  ایران،  مانند 
و روابط رانتی، جان می گیرد و این وضعیت باید 
عامل  دولت  فقط  دیگر،  عبارت  به  کند.  تغییر 

فساد نیست، بلکه بخش خصوصی هم با دادن 
رشوه و درخواست رانت در گسترش فساد سهم 
دارد. بنابراین، بخش خصوصی باید ابتدا غبار را 
را  بشوید و خواسته هایش  از روی عملکرد خود 
با بخش عقالیی دولت پیگیری کند.  در تعامل 
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 
به  را  خود  عقالنیت  و  نفس  خصوصی سالمت 
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 می شود، در حالی که 
در همه جای دنیا، انگیزۀ اصلی فعاالن اقتصادی، 
کسب سود است، منتها بر اساس رابطۀ برد- برد، 
پیشنهاد  بازرگانی  اتاق  به  لذا  باخت.  برد-  نه 
دانشکده های  با  همکاری  در  که  کرده ایم 
پژوهش هایی  انسانی،  علوم  و  مدیریت  اقتصاد، 
را در بارۀ نحوۀ نگرش جامعه و دولت به بخش 
که  بشود  بررسی  مثاًل  و  دهد  انجام  خصوصی 
چرا مردم نسبت به برخی از سرمایه داران مانند 
»خیامی« و »حاجی برخوردار« نظر مثبت دارند، 
ولی در مورد مثاًل »ثابت پاسال« و برخی دیگر، 
نظر منفی دارند؟ این موضوع می تواند موضوع 
پایان نامۀ دانشجویان فوق لیسانس و دکترا هم 

بشود. 
خود  اظهارات  آخرین  در  فریدنی،  مهندس 
نظرش را در باره نقش بخش دولتی در گسترش 
از مباحث  نتیجه گیری  ابراز نمود و ضمن  فساد 
عامل  را  شفافیت  ایجاد  میزگرد،  در  مطرح شده 
سرمایه  افزایش  و  فساد  با  مبارزه  در  مهمی 
اجتماعی و ترجیح منافع جمعی به منافع فردی 
ذکر کرد و سپس ارتباط با بخش عقالنی حاکمیت، 
فعال شدن NGOها و ایجاد اندیشکده های بخش 
خصوصی را برای حل بسیاری از مشکالت کشور 

و بخش خصوصی راهگشا دانست.

مطالبات  پرداخت  حاضر،  حال  در   *

که  خصوصی  بخش  پیمانکاران 

با شرایط  و  به سختی  را  پروژه هایی 

بسیار رقابتی و قیمت های پایین اجرا 

کرده اند، در هاله ای از ابهام است.
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چالشهایمشارکتوتجمیعامکانات
مشاوران، پیمانکاران و سازندگان داخلی در مواجهه با

بخش سوم و پایانی

     در 5۰ سال گذشته، فعاالن اقتصادی حوزه کسب و کار بخش خصوصی ایران، معمواًل با مشکل تجمیع امکانات برای دستیابی به سطوح باالتری از توانایی های 
مدیریتی، مالی و اجرایی مواجه بوده اند. این چالش در حوزه فعالیت های پیمانکاری و صنعت احداث نیز وجود داشته و به طور خاص فعاالن صنعت احداث بخش خصوصی 
از لحاظ داشتن فرهنگ کار جمعی مورد سوءظن کارفرمایان دولتی بوده اند و در نتیجه، مورد بی مهری های عدیده قرار گرفته اند. هدف این مقاله، پرداختن به چالش های 
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 می توان آینده مؤسسات پیمانکاری و مهندسی مشاور بخش خصوصی را تضمین کرد.
     یادآوری می نماید که در بخش اول این مقاله، به موضوع ضرورت تجمیع امکانات پیمانکاران بخش خصوصی فعال در پروژه های عمرانی پرداختیم و به طور 
خاص متذکر شدیم که ورود شرکت های خارجی همچون توتال و آنی به قلمرو اجرای پروژه های عمرانی کشور، بار دیگر این واقعیت را به اثبات رسانده است که بحث 
تجمیع امکانات پیمانکاران و شرکت های داخلی برای امکان حضور در پروژه های عمرانی کشور، بحثی جدی است و باید به طور دقیق مورد توجه قرار گیرد. در بخش 
دوم هم روش های متداول و مناسب برای تجمیع امکانات را شرح دادیم و اینک توجه شما را به ادامه بحث در مورد موضوعات باقیمانده و همچنین جمع بندی مباحث 

قبلی جلب  می کنیم.
     توسعه تأسیسات و تجهیزات

مهندس محمدرضا طبیب زاده

صنفی
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نظام  مورد  در  بین المللی  دیدگاه های 
کنسرسیومی و نظام مشارکت مدنی 

در دیدگاه ها و نظامات بین المللی رایج، بین روش 
تفاوت هایی  مدنی  مشارکت  روش  و  کنسرسیوم 
نیز  خبره  کارشناسان  بین  عموماً  و  می شود  دیده 
از منظر مسوولیت های حقوقی/ اقتصادی/ اجرایی 
در دو روش فوق اختالف نظر و دیدگاه مالحظه 

می شود. 
1- کنسرسیوم )Consortium( عبارت است از 

اجماع دو یا چند شخصیت حقیقی و یا شخصیت 
حقوقی)شرکت ها(، سازمان-های دولتی )ترکیبی 
از هر یک از آنها ( با هدف حضور در فعالیت های 
برای  خود  منافع  تجمیع  با  متداول  و  معمولی 
به  اجماع  در  مشترک.  هدف  یک  به  دستیابی 
صورت کنسرسیوم، اعضا با شخصیت های متفاوت 
و جداگانه وارد می شوند و کنترل و نظارت حقوقی 
کنسرسیوم بر روی هر یک از اعضا محدود به حوزه 
سود  زمینه  در  خصوصاً  مجموعه،  در  آنها  فعالیت 

پروژه خواهد بود. 
 )Joint Venture= JV( مدنی  مشارکت   -2

یک شخصیت حقوقی است که بین دو شریک یا 
بیشتر برای انجام یک فعالیت اقتصادی به صورت 
طرفین  روش  این  در  می شود.  تشکیل  متفق 
موافقت دارند که یک شخصیت حقوقی جدید را با 
مشارکت متساوی یا غیرمتساوی تشکیل دهند و 
در این ارتباط درآمدها و هزینه ها و کنترل تجارت 
)Business( فیمابین طرفین تقسیم خواهد شد. 

پروژه  برای  شکل گیری  نحوه  این  است  ممکن 
خاص صورت گیرد که تعهد اضافی دیگری برای 
طرفین ایجاد ننماید. در این روش ترتیبات رفتاری 
 )Less Rigidity( بین طرفین با سهولت کمتری

انجام می شود.
مشارکت کننده  چند  یا  دو   JV روش  در   *

مشخص  کار  یک  انجام  برای  را  خود  امکانات 
تجمیع می نمایند. این تجمیع ممکن است برای 
اجرای یک پروژه جدید یا برای انجام یک تجارت 

صورت بگیرد. 
شرکت  اعضای  از  یک  هر   JV روش  در   *

و   )Profit & Loss( زیان  و  سود  مسوول 

نظر  مورد  فعالیت های  به  مربوط  هزینه های 
می باشد، ولی هر عضو، شخصیت حقوقی خود را 
در  خود  حقوقی  شخصیت  با  می تواند  و  داراست 

کارهای تجاری دیگر حضور یابد. 
با   )JV( مدنی  مشارکت  عمده  تفاوت   *

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 سرمایه های مشخص شده خود وارد 
کار می شوند، درصورتی که در روش کنسرسیومی 

چنین هدف مشخصی دنبال نمی شود. 
* در روش JV قرارداد با مشارکت JV منعقد 

می شود. محتوای این قرارداد هم ارتباطی به این 
ندارد که چه شریکی چه بخشی از کار را انجام 
که  است  نحوی  به  امر  نفس  واقع،  در  می دهد. 
اگر یکی از اعضای JV در 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 مطلقاً یک شخصیت 

حقوقی با یک سرمایه مشخص شده وجود ندارد، 
بر خالف آنچه در JV دیده می شود. در این روش 
ایفا  را   )Leader( سرگروه  نقش  شرکا  از  یکی 
برای  تماس  نقطه  و  ارتباط  فقط  لیدر  می نماید. 

اجرای پروژه با سایرین است. 
صورت  به  اعضا  کنسرسیومی  روش  در   *

 Jointly & Severally( مشترکاً  و  منفرداً 
Responsibility( در مقابل اجرای پروژه مسوول 

اعضای  از  یکی  اگر  که  معنا  بدین  می باشند، 
کنسرسیوم در اجرای تعهدات مشخص شده خود 
خطا نماید، کارفرما می تواند برای جبران خسارت 

اعضای  همه  به  یا  خطاکار  عضو  آن  به  خود 
کنسرسیوم مراجعه نماید. همچنین می تواند همه 
ارتباط  این  در  و  نماید  احضار  دادگاه  به  را  اعضا 
همه شرکت ها پاسخگوی ادعای خسارت کارفرما 
کارفرما   JV روش در  که  حالی  در  بود،  خواهند 
از  یکی  به  خود  خسارت  جبران  برای  نمی تواند 
شرکا مراجعه نماید، بلکه به کل شخصیت حقوقی 

مراجعه می نماید. 
در  کنسرسیومی  روش  از  استفاده   *

تجهیزات  و  کاال  خرید  کاًل  ماهیت  با  معامالت 
)Procurement( به هیچ وجه توصیه نمی شود و 

 JV بهتر است که برای اینگونه معامالت از روش
استفاده شود. 

شخصیت  دو  یا  یک  که  پروژه هایی  در   *

حقوقی با توجه به ماهیت پروژه دارای تخصص ها 
روش  از  عموماً  نیستند،  الزم  تکنولوژی  و 
و  تخصص ها  با  اعضا  ورود  با  و  کنسرسیومی 
ولی  می شود،  استفاده  مختلف  تکنولوژی های 
مسلماً اعضا به هیچ وجه دارای شخصیت حقوقی 
جداگانه نیستند و این روش را نبایستی با تشکیل 

یک شرکت واحد )Merging( اشتباه گرفت. 
شخصیت های  که  کنسرسیوم  روش  در   *

حقوقی حضور دارند، کنترل و نظارت کنسرسیوم 
در  عموماً  حقوقی  اعضای  از  یک  هر  روی  بر 
سازمان  در  آنها  کار  شرح  و  فعالیت  محدوده 

کنسرسیوم است. 

جمع بندی و  نتیجه گیری
تجربیات نشان داده اند که ما به دالیل عدیده ای، 
از جمله دالیل فرهنگی/ اجتماعی به راحتی قادر 
این  و  نمی باشیم  دست جمعی  کارهای  انجام  به 
در  موجود  مهم  نقص های  از  یکی  واقع،  به  امر 
فرایند اجرای پروژه های کالن کشور و مورد انتقاد 
کارفرمایان دولتی می باشد و رفع این نقیصه نیز 
بدون تردید بر عهده تشکل های 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 می باشند:
در  مشخص  تعاریف  ایران  جاریه  قوانین  در   *

بازارهای  در  حضور  امکان  تقویت   

داخلی و خارجی، در گرو درک اهمیت 

همگرایی است و تنها با استفاده ازین 

راهکار هوشمندانه و مدرن است که 

می توان آینده مؤسسات پیمانکاری و 

را  خصوصی  بخش  مشاور  مهندسی 

تضمین کرد.
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مورد تجمیع پیمانکاران به صورت های کنسرسیوم 
یا JV در فضای پیمانکاری و صنعت احداث دیده 
نمی شود و تنها تعاریف نه چندان روشن، آنهم در 
حد یک یا چند خط فی المثل در کتاب »فرهنگ 
واژگان نظام فنی و اجرایی کشور« )نشریه 297 

سازمان مدیریت ( دیده می شود. 
با  کاماًل  ایران  در  به کاررفته  الگوهای   *

اینکه  دیدگاه های بین المللی تطابق دارند، مضافاً 
پروژه های  در  به دست آمده  تجربیات  به  توجه  با 
گازی،  پروژه های  خصوصاً  نفت،  صنعت  کالن 
روش ترکیبی از دو روش کنسرسیومی وJV  در 
پاره ای از پروژه های کالن صنعت گاز مالک قرار 

گرفته است. 
که ساختار و چارچوب  این است  قدر مسلم   *

حقوقی/ مالی/ اجرایی هر یک از روش های مزبور 
بایستی با قوانین باالدستی کشورهای مورد عمل 
در  اعضا  ارتباطی  ساختار  و  باشد  داشته  مطابقت 
قالب های مشارکت کنسرسیومی یا JV قطعاً تابع 

قوانین باالدستی آن کشورها خواهد بود. 
* توصیه اینجانب با توجه به تجربیات گذشته 
صنعت  پروژه های  خصوصاً  کالن،  پروژه های  در 
شرکت های  که  است  این  )عسلویه(  گازی 
پیمانکاری ابتدا برای تجمیع امکانات خود از روش 
کنسرسیوم استفاده نمایند و پس از شناخت اعضا 
سیستم های  توانمندی  نظر  نقطه  از  یکدیگر،  از 
رفتاری به روش مشارکت مدنی وارد شوند، زیرا 

در روش JV ایجاد یک ساختار حقوقی و عملیاتی 
)مشارکت مدنی احتمااًل با یک شخصیت حقوقی 
در  و  دارد  وجود  درهم تنیده  و  نشده(  یا  ثبت شده 
و  دیدگاه ها  در  نظرها  اختالف  ناگزیر  روش  این 

روش های اجرایی بیشتر حادث می شود. 
شخصیت  یک  دارای  کنسرسیومی  ساختار   *

اعضا  حقوقی  شخصیت های  از  منتج  حقوقی 
نیست، ولی درJV  شخصیت های حقوقی مختلف 
»شرکت  واحد  حقوقی  شخصیت  یک  می توانند 
پروژه« را تشکیل دهند، ولی بایستی توجه نمود 
که هر دو شخصیت حقوقی فوق قطعاً با وضعیت 
هر  حقوقی  شخصیت  کامل  حذف  و   Merging

یک از اعضا کاماًل متفاوت است. 
در  فوق الذکر  ساختارهای  از  یک  هر  قبول   *

از  یک  هر  ساختار  به  می تواند  پروژه ها  اجرای 
اعضای مشارکت، میزان شناخت آنها از یکدیگر 
و توانمندی های آنها از نظر تخصص و تکنولوژی 

الزم برای ایجاد یک پروژه خاص مربوط باشد. 
یک  انجام  به  منحصر  می تواند   JV ساختار  *

همچنان  پروژه  یک  اتمام  با   JV و نباشد  پروژه 
روش  در  که  صورتی  در  دهد،  ادامه  خود  کار  به 
کنسرسیومی امکان دارد که برای انجام تعهد یک 

پروژه خاص مالک باشد. 
اعضای  تعهدات  کنسرسیومی  روش  در   *

 Jointly(کنسرسیوم به صورت انفرادی/ انضمامی
از  صرفنظر  و   )& Severally Responsibility

درصد مشارکت هر یک از اعضا می باشد، لذا قانونًا 
همه اعضا بایستی در مقابل کارفرما و یا احتمااًل 

دادگاه پاسخگو باشند. 
* در روش JV در حقیقت با توجه به ماهیت 

اجماع شخصیت های حقوقی در نفس مشارکت، 
تعهد در متن امر مستتر است. 

* در هر دو روش برای کنترل و هدایت کار یک 
کمیته راهبری )Steering Committee( و یک 
اعضا  منتخب   )Project Director( پروژه  مدیر 
کمیته  نظر  زیر  نیز  پروژه  مدیر  می شود.  تشکیل 
هر  در  عالوه،  به  می نماید.  وظیفه  انجام  اجرایی 
 )IPMT( دو روش عموماً یک مدیریت همه جانبه

پروژه را زیر نظر مدیر پروژه هدایت می نماید. 
نوع  هر  تشکیل  اصلی  شاکله های  از  یکی   *

آن  روش  از  صرفنظر  پیمانکاران،  از  اجماع 
 Win برد)  برد-   - برد  نگاه   )JV یا )کنسرسیوم 

Win-Win-( و ترجیح منافع جمع به منافع فردی 

اعضاست و در نهایت هم منافع پروژه در اولویت 
است. 

* متأسفانه در 50 سال گذشته پیمانکاران ایرانی 
در بخش خصوصی نتوانسته اند با اجماع خود در 
مورد ایجاد ساختارهای بزرگتر از کنسرسیوم ها و 
JVها و در پی آن Holdingها توفیق الزم را به 

دست آورند و در نتیجه، از این منظر کارنامه خوبی 
ارایه نشده است. 

مشاور  مهندسان  و  پیمانکاران  توفیق  عدم   *

امکانات  و  پتانسیل ها  تجمیع  زمینه  در  ایرانی 
رویکردهای  به  توجه  با  کار،  و  کسب  فضای  در 
هرچه  همگرایی  به  معطوف  که  جهانی  موفق 
بیشتر است، نقیصه بزرگی در سطح ملی بشمار 
در  آن  ریشه های  حتماً  که  نقیصه ای  می رود، 
بنیادهای فرهنگی و نظام های تربیتی و آموزشی 
کشورمان نهفته است. بنابراین، جا دارد که همه ما 
مسووالنه تر به این موضوع نگاه کنیم و ضرورت 
به  موفق  الگوی  یک  عنوان  به  را  جمعی  کار 
کوشش  هم  آن  پی  در  و  بیاموزیم  فرزندانمان 
فرهنگ در دبستان ها، دبیرستان ها،  این  کنیم تا 
دانشگاه ها و سرانجام در فضای کسب و کارمان 

جا بیفتد و نهادینه شود. 
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عضو انجمن بهینه سازی مصرف انرژی اعالم 
کرد که معادل یک کشور ۸۰۰ میلیون نفری انرژی 
مصرف می کنیم. وی سپس با بیان اینکه مسأله 
بحران انرژی را درک نکرده ایم، گفت: روند مصرف 
انرژی تا سال 14۰5 ما را به یکی از واردکنندگان 

انرژی در جهان تبدیل می کند.
به گزارش خبرگزاری فارس، فرزاد کیاست در 
یک نشست خبری با بیان اینکه در زمینه انرژی 
هستیم،  زمین  کره  روی  مردمان  بدمصرف ترین 
برابر با  گفت: مصرف انرژی در کشورمان تقریباً 
ایران جمعیت دارد و  کشوری است که 1۰ برابر 
هر چهار سال هم این مصرف دو برابر می شود. 
وی افزود: مصرف انرژی نیازمند تغییر نگاه و تغییر 
باید بخش های نظارتی  فرهنگ مصرف است و 
برای رسیدگی به تجهیزات مورد استفاده در صنعت 

ساختمان فعال شوند.
کیاست در ادامه با اشاره به اینکه کشورهای چین 
دارند، گفت:  باالیی  انرژی  آمریکا هم مصرف  و 
تولید  با  متناسب  این کشورها  در  انرژی  مصرف 
ناخالص ملی آنهاست، در حالی که ایران از سرمایه 

مصرف می کند و تولید ناخالص ملی هم نداریم.
انرژی  مصرف  بهینه سازی  انجمن  عضو 
برودتی  تجهیزات  از  استفاده  از  انتقاد  با  سپس 

آمارهاینگرانکنندهازیکواقعیتتلخ

در  منسوخ شده  و  پیش  سال   5۰ گرمایشی  و 
کشورهای سازنده گفت: حضور افراد غیرحرفه ای 
در صنعت ساختمان، استفاده از نوع معماری که با 
اقلیم ایران سازگار نیست و همچنین بی توجهی 
مسووالن نظارتی بر رعایت اصولی مانند مبحث 
از  سال  چندین  که  ساختمان  ملی  مقررات   1۹
اجرایی  الزام  اما همچنان  آن می گذرد،  تصویب 
چالش های  و  مسایل، مشکالت  از جمله  ندارد، 
داشت:  بیان  ادامه  در  وی  ساختمان اند.  بخش 
استفاده از تجهیزات و سیستم های گرمایشی و 
سرمایشی به روز، تا ۸۰ درصد امکان حفظ انرژی 

را در ساختمان فراهم می کند.
کیاست سپس با اشاره به تالش های انجام شده 
در  بهینه  لحاظ شدن شاخص های مصرف  برای 
بهینه سازی  انجمن  توسط  توسعه  ششم  برنامه 
مصرف انرژی، اظهار داشت: برای بهبود مصرف 
انرژی در ساختمان ها و همچنین نیروگاه ها، مردم 
فعاالنه  باید  نظارتی  و  حاکمیتی  دستگاه های  و 
وارد عمل شوند. عضو انجمن بهینه سازی مصرف 
انرژی سپس با انتقاد از اینکه اجازه سرمایه گذرای 
داده  نیروگاهی  عرصه  در  خصوصی  بخش 
باال  ظرفیت  داشتن  با  که  شد  یادآور  نمی شود، 
در استفاده از انرژی های نو در ایران، به راحتی 

کنار  را  فسیلی  سوخت های  از  استفاده  می توان 
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 
نیروگاه ها قرار دهیم، تا به برق ارزان تر تبدیل شود و 

بعد برق را برای تولید انرژی توزیع کنیم.

مصرف گاز 80 میلیون ایرانی، معادل یک 
میلیارد و 300 میلیون چینی!

که  نگران کننده ای  آمارهای  انتشار  با  همزمان 
از سوی عضو انجمن بهینه سازی 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 
در  گاز  مصرف  هوا،  برودت  افزایش  با  اینکه  به 
کشور افزایش قابل توجهی پیدا می کند، نوشته است: 
بخشی از این افزایش مصرف را می توان طبیعی 
تفسیر کرد، ولی اگر بخواهیم میزان مصرف را با 
سایر کشورها مقایسه کنیم، می بینیم که ایران با 
توجه به جمعیت خود مصرف باالیی در گاز دارد. 

روند مصرف انرژی تا سال 1405 ما را به یکی از واردکنندگان انرژی در جهان تبدیل می کند.
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نیاز  مورد  انرژی  درصد   ۷۰ از  بیش  امروزه  که 
کشور از محل منابع گازی تأمین می شود 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، 

می تواند تهدیدی برای آینده کشور باشد.
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نکته جالب این است که ایران با هشتاد میلیون نفر 
جمعیت تقریباً به اندازه کشور چین با   یک  میلیارد 
و سیصد میلیون نفر   جمعیت، گاز مرصف می کند! 

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

میلیارد  مرت مکعب

وی افزوده است: بخش خانگی و تجاری، بیشترین 
مصرف کنندگان گاز در ایران هستند، این در حالی 
است که در سایر کشورها حوزه صنعت رتبه اول 
این  در  ارایه شده  آمارهای  دارد.  را  گاز  مصرف 
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، 
گرفته،  صورت  برآوردهای  طبق  که  حالی  در 
میزان مصرف گاز در امریکا ساالنه ۶۹۰ میلیارد 
مترمکعب است و این رقم در روسیه 45۷ میلیارد 
مترمکعب و در چین 15۰ میلیارد مترمکعب است. 
بر این اساس، ایران در بین مصرف کنندگان گاز 
با مصرف 144 میلیارد مترمکعب رتبه چهارم را 
دارد، یعنی ایران با ۸۰ میلیون نفر جمعیت، تقریبًا 
به اندازه کشور چین با یک میلیارد و 3۰۰ میلیون 

جمعیت مصرف گاز دارد.

رکوردزنی مصرف گاز خانگی
سخنگوی  بوجارزاده،  مجید  ایام،  همان  در 
شرکت ملی گاز ایران هم از رکوردزنی مصرف 
درست  گفت:  و  داد  خبر  کشور  خانگی  گاز 
مصرف نکردن مردم باعث شده است که هدررفت 
این انرژی باارزش زیاد شود. وی افزود: گاز تنها 
مزیت رقابتی تولید کنندگان داخلی است. آنها با 
دسترسی به گاز ارزان قیمت، می توانند تولیدات 
سودآوری داشته باشند و اگر این حامل انرژی 
زمان  مرور  به  نشود،  مصرف  بهینه  صورت  به 
جبران ناپذیری  لطمه های  داخلی  تولیدکنندگان 

خواهند خورد.
شایان ذکر است که مطابق برنامه در سال 13۹۶ 
با بهره برداری از تمام فازهای پارس جنوبی تولید 
گاز در کشور به حدود یک میلیارد مترمکعب در 
روز خواهد رسید که حدود ۷5 درصد آن مربوط به 
پارس جنوبی است. ضمناً پیش بینی می شود که 
در سال 14۰4 تولید گاز طبیعی در کشور به حدود 
یک میلیارد و 2۰۰ میلیون مترمکعب برسد که 
از میدان های  با بهره برداری  افزایش عمدتاً  این 
جدید در فالت قاره محقق خواهد شد. از طرف 

دیگر، رشد ساالنه مصرف گاز در ایران به طور 
متوسط هشت درصد است و روند شدت مصرف 
انرژی در کشور ایران 3/3 برابر 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 
که  است  بدیهی  است.  بیشتر  نیز  عربستان  از 
مطابق  کشور  در  انرژی  مصرف  شدت  چنانچه 
با الگوهای جهانی نباشد، در سال های آینده گاز 
و  تجاری  بخش های  برای  حتی  تولیدی کشور 
خانگی نیز کافی نخواهد بود. فراموش نباید کرد 

http://www.iran-newspaper.com/Newspaper/
BlockPrint/160724
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn 
=13951223000744
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سوال اساسی ای که در ذهن مردم ایران بدون 
پاسخ مانده، این است که چرا مخالفان و موافقان 
»دانستن«  باره  در  عمومی  خواست  به  دولت، 
بی اعتنایی می کنند و راجع به تبعات تحریم های 
چندساله و چون و چرای برجام و قرارداد توتال 
نمی گویند؟  شایسته  و  بسزا  سخنانی  مردم  به 
این است که فقط در حوزه نفت و گاز   واقعیت 
به واسطه تحریم های قبل از برجام، قطر توانسته 
بود به پیشرفت خارق القاعده ای در پارس جنوبی 
در  سرانه اش  درآمد  که  به طوری  یابد،  دست 
جهانی  ثبت  به  را  رقم  باالترین  اخیر  سال های 
رساند و در همان سال ها مردم ایران سخت ترین 
شرایط اقتصادی را تحمل می کردند. همچنین در 

مهندس علی میرزایی

دوره زمامداری دولت های نهم و دهم به واسطه 
تحریم ها، شرکت های بزرگ نفتی از ایران رفتند 
و بسیاری از پروژه های عسلویه و پارس جنوبی 
معطل ماندند و هیچ یک از کارفرمایان داخلی، اعم 
از بخش خصوصی و دولتی هم تکنولوژی الزم را 
نداشت تا پارس جنوبی را راه اندازی کند، تا اینکه 
سرانجام دولت یازدهم تصمیم گرفت که دیگر 
درآمد 5۰  هزار  میلیارد تومان در سال را از دست 
ندهد. ارزش این رقم هنگامی دانسته خواهد شد 
در سال  بودجه عمرانی کشور  با کل  را  آن  که 
گذشته که به 13 هزار میلیارد تومان نمی رسید، 
مقایسه کنیم، یا با بودجه یکساله سازمان حفظ 
محیط زیست که کمتر از 3۰۰ میلیارد تومان بود. 

چرا توتال یک برگ برنده در سیاست های 
تجاری ایران است؟

آقای آهنی، سفیر کشورمان در فرانسه، قرارداد 
سه  دارای  را  توتال  فرانسوی  شرکت  با  ایران 
ورود  گفته است:  و  کرده  ارزیابی  مهم  شاخصه 
به  روی دیگر شرکت های جهان  را  توتال درها 
از  بسیاری  ترس  قرارداد  این  و  کرد  خواهد  باز 
شرکت های اروپایی و غیراروپایی از آمریکا برای 
سرمایه گذاری در ایران را ریخت. او اضافه کرد: 
ایران،  بین  مشترک  قرارداد  یک  قرارداد  این 
سه  که  مهم  قراردادی  است،  فرانسه  و  چین 
شاخصه اصلی دارد: اول از همه نگاه پیشروانه و 
آینده نگر توتال به سرمایه گذاری در زمینه انرژی 

چرابرجام؟چراتوتال؟

»انسان موفق کسی است که می تواند با آجرهایی که دیگران 

به سویش پرتاب می کنند، پایه و بنیادی محکم و استوار برای 

خود بسازد!«
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و انرژی های فسیلی در ایران است. وی در ادامه 
دومین شاخصه مهم این قرارداد را شکست تابوی 
ممنوع بودن فعالیت و سرمایه گذاری شرکت های 
غربی، اروپایی و غیراروپایی در بخش انرژی یا 
گفت:  و  دانست  ایران  در  کلی  به صورت  حتی 
این قرارداد ترس بسیاری از شرکت های اروپایی 
را  ایران  در  سرمایه گذاری  برای  غیراروپایی  و 
ریخت. آنها همیشه به دلیل تحریم هایی که پس 
از سرمایه گذاری دچارش می شدند، نگران بودند. 
ایشان سومین پیام مهم این قرارداد را پاسخ منفی 
و  ایران  علیه  که  دانست  تمامی تالش هایی  به 
ایرانی در جهان انجام می شود، به خصوص علیه 
و  تجاری  روابط  افزایش  آن  را  می توان  آن چه 
اقتصادی و فرهنگی میان ایران و فرانسه خواند، 
پیامدی که می تواند برای هر دو کشور بسیار موثر 
باشد و می تواند به چشم انداز آینده ای روشن برای 
دو کشور کمک زیادی کند. مسأله مهم تر آن 
متحد  از  را  راه شان  اروپایی ها  اکنون  که  است 

اصلی خود، آمریکا جدا کرده اند. 

چرا شرکت پتروپارس انتخاب توتال بود؟
برخی می پرسند: چرا در این کنسرسیوم فقط 
به  درصدی  با سهم 1۹/۹  و  پتروپارس  شرکت 
کاردر،  آقای  دارد؟  ایرانی حضور  شریک  عنوان 
معاون وزیر نفت در این باره توضیح داده است: ما 
12 شرکت صاحب صالحیت را به شرکت توتال 
بررسی های  از  پس  هم  توتال  کردیم.  معرفی 
شرکت های  توانمندی  سطح  اساس  بر  و  فنی 
معرفی شده، پتروپارس را به عنوان شریک ایرانی 
یک  پتروپارس  شرکت  داد:  ادامه  وی  برگزید. 
شرکت دولتی است و نه تنها توان تأمین مالی 
بیش از 1۹/۹ درصد را ندارد، بلکه در خصوص 

تأمین همین وجه هم )به لطف ندانم کاری های 
دولت قبل و تاراج بیت المال توسط دالالن تحت 
حمایت دلواپسان( با مشکل روبه رو هستیم، هر 
اعالم کرده  فرانسوی و چینی  چند که شرکای 
بودند که حاضرند سهم بیشتری را به این شرکت 
بدهند، ولی متأسفانه امکان مالی الزم برای چنین 

پیشنهادی وجود نداشت.

 80 سهم  به دست آوردن  برای  رایزنی 
درصدی

به گفته معاون وزیر نفت در بر اساس قرارداد 
بیش از 5۰ درصد تجهیزات و نیروی کار درگیر 
دولت  اما  شد،  خواهد  تامین  داخل  از  پروژه  در 
برای به دست آوردن سهم ۷5 تا ۸۰ درصدی در 
این بخش در حال طراحی سازوکارهای اجرایی 
شرایط  هم  حاضر  حال  در  می گوید:  او  است. 
سهم  حداکثرکردن  برای  ما  اما  است،  مطلوب 
ایرانی ها در تأمین تجهیزات و نیروی کار، با دقت 
عمل خواهیم کرد. مفهوم 5۰ درصد این است که 
اگر سرمایه گذاری در این فاز را 4/۸ میلیارد دالر 
به  آن  دالر  میلیارد   2/5 حدود  بگیریم،  نظر  در 

بخش ایرانی پرداخت خواهد شد.

افراد شناخته شده  قرارداد توسط  تأیید 
نظام

مخالفان،  تبلیغات  خالف  بر  توتال  با  قرارداد 
کاماًل منطبق با مصوبه هیأت دولت است، چرا 
عدم   قرارداد  از  قبل  نفره  هفت  هیأت  یک  که 
مغایرت قرارداد با مصوبات دولت را تطبیق داده 
و عدم مغایرت آن را اعالم نمودند. مدیر عامل 
قرارداد  که  این  بیان  با  ایران  نفت  ملی  شرکت 
توتال تمام مراحل تأیید و نظارت را طی کرده، 
اذعان کرد: یک کمیته نظارتی برای تأیید متن 
قرارداد و 14 پیوست آن تشکیل شد که ناظران از 

افراد شناخته شده 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: پیش نویس قرارداد 

توتال را 1۸ ماه 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 پیش نویس بود. وی ادامه داد: البته توتال 
کامل مخزن  اطالعات  در سال 2۰۰۸  بار  یک 
از دولت نهم و دهم   را  و فاز 11 پارس جنوبی 
به  را  جدیدی  اطالعات  ما  و  بود  کرده  دریافت 
این شرکت ندادیم، ضمن آن که اولین بار مطالعه 
برای  شرکت  این  هم  را  جنوبی  پارس  مخزن 

ایران انجام داده بود.

نگاهی به واقعیت ها
برای بحث در باره اثرات مخرب تحریم ها  علیه 
مشکالت  برای  چاره جویی  لزوم  و  ملی  منافع 
واقع- و  دقیق  نگاهی  است  آنها الزم  از  ناشی 

بینانه داشته باشیم به آنچه بر روی زمین بوده و 
آنچه در پی اش هستیم:

در  جنوبی  پارس   1۶ و   15 فاز  توسعه  طرح 
هفتاد و سومین ماه توسعه خود در حالی که هنوز 
چاه ها، سکوها و خطوط لوله دریایی و همچنین 
آماده  آن  پاالیشگاهی  شیرین سازی  واحد  سه 
راه اندازی نبودند، در آخرین روز فعالیت های دولت 
صوری  به صورت  جمهوری  رییس  توسط  دهم 
از 24  راه اندازی، هیچ یک  افتتاح شد. در زمان 
فراساحلی،  اصلی  دو سکوی  دریایی،  چاه  حلقه 
خط لوله انتقال گاز از دریا به پاالیشگاه ساحلی و 
سه ترین شیرین سازی گاز در پاالیشگاه هیچ یک 
آماده راه اندازی نبودند، اما تنها واحد شیرین سازی 
گاز این پروژه راه اندازی شد و به عنوان کل فاز 

در قرارداد توتال شرکای فرانسوی و 

چینی  اعالم کرده بودند که حاضرند 

ایرانی  طرف  به  را  بیشتری  سهم 

بدهند، ولی متأسفانه امکان مالی الزم 

برای چنین پیشنهادی وجود نداشت.

پارس   16 و   15 فاز  توسعه  طرح 

جنوبی در هفتاد و سومین ماه توسعه 

نمایشی  راه اندازی  حالی  در  خود 

شد که هنوز چاه ها، سکوها و خطوط 

واحد  سه  همچنین  و  دریایی  لوله 

آماده  آن  پاالیشگاهی  شیرین سازی 

راه اندازی نبودند!
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15 و 1۶ پارس جنوبی در معرض قضاوت افکار 
عمومی قرار گرفت.

بهره برداری  راه اندازی و  این  بدیهی است که 
و  شد  روبه رو  کارشناسان  واکنش  با  نمایشی 
ازجمله مدیر عامل سابق شرکت نفت و گاز پارس 
با هشدار نسبت به نادیده گرفتن الزامات ایمنی و 
پارس  فاز 15 و 1۶  پاالیشگاه  افتتاح  در   HSE

جنوبی در روزهای پایانی دولت دهم، اعالم کرد: 
تأخیرها قابل جبران بوده، اما وقوع یک حادثه در 
به هیچ  پارس جنوبی  ترش  گاز  پاالیشگاه های 

وجه قابل جبران و توجیه نیست.
چاه های  حفاری  بخش  در  دیگر،  سوی  از 
دریایی  گاز  چاه  حلقه   24 از  یک  هیچ  دریایی 
فعالیت  وجود  با  و  نشده  تکمیل  کامل  طور  به 
دو دستگاه دکل دریایی، پیش بینی می شود که 
تا پایان فصل تابستان امکان تکمیل تعدادی از 

این چاه های دریایی فراهم نشود.
کشور  از  ایران  عقب ماندگی  موضوع  اهمیت 
قطر در برداشت از پارس جنوبی نیز زمانی به خوبی 
میدان  این  عمر  پایان  بدانیم  که  می شود  آشکار 
عظیم گازی نزدیک است  و تخمین زده می شود 
تا  تنها  موجود،  فناوری های  از  بهره گیری  با  که 
سال 2۰33 برداشت گاز از این میدان امکان پذیر 
می باشد. الزم به ذکر است که ارزش اقتصادی کل 
میدان پارس جنوبی، با ارزش 12۰ سال فروش 
نفت  خام صادراتی ایران برابری می کند و توسعه 

کامل این میدان به 11۰ میلیارد دالر درآمدزایی 
ساالنه منجر خواهد شد. اگر نفت  خام نیز در این 
میدان به تولید برسد، آنگاه رقم درآمدزایی ساالنه 
آن به 13۰ میلیارد دالر افزایش خواهد یافت. اگر 
ارزش هر متر مکعب گاز را به طور متوسط 25 
سنت بدانیم، کشور از هر فاز پارس جنوبی درآمد 
ساالنه ای حدود 3/۸ میلیارد دالر کسب خواهد کرد 
و با تکمیل 1۷ فاز پارس جنوبی، کشور هر سال 
درآمدی بیش از ۶4/5 میلیارد دالر به دست خواهد 
همه  اتمام  با  که  می شود  پیش بینی  آورد. ضمناً 
از  فازهای پارس جنوبی، میزان تولید گاز کشور 
حدود ۶۰۰ میلیون مترمکعب فعلی، به یک میلیارد 

مترمکعب در روز افزایش یابد.
از  ناشی  زیان های  به  راجع  بحث  ادامه  در 
از  نقل  به  جام جم  گزارش  به  توجه  تحریم ها 
مطابق  است.  مفید  هم  مید  اقتصادی  نشریه 
پارس  فراوان  اهمیت  وجود  با  مزبور،  گزارش 
متأسفانه در سال های  اقتصاد کشور،  جنوبی در 
میدان  این  توسعه  مختلف،  دالیل  به  گذشته 
عظیم گازی به خوبی پیش نرفته و کشور قطر، 
بسیار جلوتر از کشورمان قرار گرفته است. نشریه 
اقتصادی مید در گزارشی از بهره برداری قطر از 
میدان پارس جنوبی که بین این کشور و ایران 
میدان  از  قطر  برداشت  نوشته:  است،  مشترک 
شمالی از سال 2۰۰۰ رشد قابل توجهی داشته  و 
این کار به همراه سرمایه گذاری گسترده در بخش 

تولید ال.ان.جی انجام شده است.
هنگفت،  هزینه های  با صرف  دیگر،  از سوی 
طوالنی شدن  با  و  پیش بینی شده  مبالغ  از  بیش 
زمان زیاد برای اتمام این فازها که معلوم نیست 
چه زمانی خواهد بود، آسیب های جدی از جانب 
تحریم ها به ملت ایران تحمیل شده است. بنابراین، 
با قطعیت می توان ادعا کرد که بیش از ۹۰ درصد 
مخالفت  توتال  قراداد  و  برجام  با  که  کسانی 
کارشناسی ای  تحلیل  و  مطالعه  هیچ  می کنند، 
نیز  اندکی  گروه  البته  ندارند،  موضوع  به  نسبت 
هستند که شاید اهداف مهم تری را دنبال می کنند 
که مردم از آن بی خبرند. در این میان، قابل تأمل 
و قابل پرسش است که چرا رسانه ملی به جای 
برجام،  علیه  غیرعلمی  برنامه سازی  ساعت ها 
و  برجام  مخالفان  و  موافقان  برای  را  امکانی 
قرارداد توتال فراهم نمی کند تا آنان بنشینند و در 
یک فضای کارشناسی، این مسأله مهم را برای 

ملت ایران واشکافی و تحلیل نمایند؟

تبلیغات  خالف  بر  توتال  با  قرارداد 

مخالفان، کامالً منطبق با مصوبه هیأت 

دولت است و یک کمیته نظارتی برای 

آن  پیوست  و 14  قرارداد  متن  تأیید 

افراد  از  هم  ناظران  و  شده  تشکیل 

شناخته شده نظام هستند.
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تحلیلوآنالیزبرتأخیرهادرپروژههایاجرایی

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 
مرحله ای پروژه، معمواًل به خاطر وقوع رویدادهایی همچون اعتصاب، دستور تغییر کار، اطالع رسانی دیرهنگام، آب و هوای نامساعد استثنایی، عملکرد ضعیف، 
اقدامات ترمیمی و صدها نوع تأخیر دیگر رخ می دهد و در پروژه های ساخت شرایط متفاوتی را رقم می زند، 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 می دانند که با بروز تأخیر از سوی کارفرما، تمدید موعد 
تکمیل قرارداد امکان پذیر باشد. از این رو، بحث درباره تحلیل تأخیر ضرورت دارد. اگر کارفرما تأخیری را باعث شود و در قرارداد ماّده ای برای تمدید زمان پروژه 
وجود نداشته باشد، موضوع جبران خسارت تأخیر می تواند نامعتبر شود. تحلیل تأخیر به واقع وابسته به اندازه گیری اثر رخدادهای تأخیری مرتبط با کارفرما بر روی 
پیشرفت پروژه می باشد. این اثر معمواًل به صورت تأخیر در برنامه زمانبندی پیمانکار یا تأخیر بر روند پیشرفت واقعی کارها اندازه گیری می شود. 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 جنبه های بحرانی پروژه اثرگذار هستند.
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مقدمه
می گوید:  که  دارد  وجود  رایجی  و  مصطلح  تعبیر  ساخت،  صنعت  در 
زمان پول است. به عبارت دیگر، سرمایه، نیروی کار، مصالح و تجهیزات 
فراوانی که در یک پروژه ساخت به کار می روند، باعث می شوند که هرگونه 
هزینه های  پیمانکار  و  کارفرما  برای  کار  پیشرفت  زمان  طوالنی ترشدن 
کارفرما،  برای  اغلب  که  نحوی  به  داشته باشد،  دنبال  به  را  باالتری 
مساله تامین مالی پروژه مطرح می شود. یک دلیل این امر می تواند این 
موضوع باشد که وام های ساخت با نرخ های بهره بسیار باالتری نسبت به 
سپرده های دایمی و طوالنی مدت اعطا می شوند. به عالوه، پروژه ناتمام، 
قابلیت بهره برداری ندارد و درآمدزا نخواهد بود و در نتیجه، موضوع عدم النفع 
مطرح خواهد شد. در مقابل، پیمانکار نیز به تکمیل سریع پروژه عالقمند 
است، چون هرچه زمان تکمیل پروژه بیشتر به طول بینجامد، هزینه های 
نظارتی و باالسری پیمانکار افزایش می یابد. از سوی دیگر، ممکن است 
که هزینه های مصالح و نیروی کار باال برود و ضمانت نامه های پیمانکار 
هم آزاد نشوند. با مالحظه موارد فوق، جای تعجب نیست که مشکالت 

زمانبندی و تاخیر، منشأ اصلی اختالفات در پروژه های ساخت باشند.

برنامه زمانبندی بازنگری شده 
برنامه  انحرافات  اثر  تخمین  و  تعیین  منظور  به  زمانبندی  برنامه  این 
زمانبندی اولیه در پروژه به کار می رود و برای تعیین اثرات انواع مختلف 
تأخیرها بر روی زمان تکمیل پروژه مفید است. روش های زیادی برای 
تهیه برنامه زمانبندی بازنگری شده وجود دارند. یکی از روش های موجود، 
از  صرفاً  که  است  اصالح شده  چون ساخت  زمانبندی  برنامه  از  استفاده 
معینی  تأخیر  شروع  از  پیش  تا  چون ساخت  زمانبندی  برنامه  تاریخ های 
اصالح  تأخیر  شروع  از  پیش  تا   CPM ترتیب،  بدین  می نماید.  استفاده 
می شود و حاصل آن به عنوان مبنایی برای مقایسه موعد تکمیل پروژه با 

CPM دیگری که شامل آن تأخیر است، استفاده می گردد.

تهیه برنامه زمانبندی بازنگری  شده، نیازمند یک رویکرد روشمند و طاقت فرسا 
در ثبت اطالعات مهم و معین می باشد. تهیه برنامه زمانبندی بازنگری شده هم 
در هر زمانی، نیازمند تعیین وضعیت موجود پروژه در آن زمان می باشد. برای 
تعیین فعالیت هایی که در آینده مستقیماً تحت تأثیر تأخیر قرار می گیرند، 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 برنامه ای 
به شناسایی مسیرهای بحرانی جدید و موعد جدید تکمیل پروژه کمک می کند.

روش های تحلیل تأخیر 
به منظور توصیف تکنیک های گوناگون تحلیل تأخیر یک برنامه زمانبندی 
 A، B، فرضی نظیر شکل شماره یک را در نظر بگیرید که شامل چهار فعالیت
C و D می باشد. مسیر A-B به خاطر نداشتن شناوری، مسیر بحرانی محسوب 
می شود و مسیر C-B-D به دلیل آنکه فعالیت های C و D می توانند به طور 
مشترک دو هفته شناوری داشته باشند، مسیر غیربحرانی می باشد. چنان که 

مشاهده می شود، مدت تکمیل پروژه هفت هفته است.
 

شکل شماره یک- برنامه زمانبندی اولیه مثال فرضی

نشان  را  تأخیرها  انواع  وقوع  از  پس  چون ساخت  برنامه  دو  شماره  شکل 
می دهد و در آن مسیر بحرانی با تغییر مسیر از فعالیت های B، C و D می گذرد 
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و به خاطر آنکه فعالیت A تا پیش از شروع فعالیت B، یک هفته شناوری 
در اختیار دارد، لذا مسیر بحرانی در دو برنامه زمانبندی با یکدیگر متفاوت 

می باشد که امری کاماًل طبیعی است.

 

شکل شماره دو- برنامه زمانبندی چون ساخت مثال فرضی

تکمیل پروژه پس از ده هفته اتفاق می افتد و دالیل تأخیر پروژه مورد 
بررسی قرار می گیرد. چنان که در شکل شماره دو مشاهده می شود، چهار 
رویداد بالقوه مسبب تأخیر شناسایی می شوند که عبارتند از: کارهای اضافی 
کمبود   ،)D2( هوایی و  آب  غیرمنتظره  شرایط   ،)D1( کار تغییر  دستور  یا 
منابع پیمانکار )D3( و تأخیر در ارایه اطالعات از سوی کارفرما )D4(. به 
غیر از تأخیر D3 سایر تأخیرها از سوی کارفرما رخ داده اند و به طور معمول 
افزایش زمان را برای پیمانکار باید به همراه داشته باشند. درواقع، پیمانکار 
ممکن است به خاطر تأخیر D3 مجبور به پرداخت جبران خسارت تأخیر به 

کارفرما گردد.
پس از تشریح این برنامه زمانبندی، به توصیف برخی تکنیک های مرسوم 
تکنیک های  تفاوت های  بررسی  بر  عالوه  پرداخت.  خواهیم  تأخیر  تحلیل 
مقایسه  نیز  تکنیک  هر  متفاوت  نتایج  یکدیگر،  با  تأخیر  تحلیل  مختلف 
می شود، بدین معنی که هر کدام از تکنیک های تحلیل تأخیر اثرات متفاوتی 

را برای رویدادهای تأخیری در برنامه زمانبندی قایل هستند. 

تکنیک تأثیر جامع 
در  کارفرما  که  است  رخدادهایی  نمایش  برای  ساده  روشی  تکنیک  این 
یک  روی  بر  تأخیرها  تمامی  روش،  این  در  می شود.  شناخته  مسوول  آنها 
نمودار میله ای ترسیم می شوند و با درنظرگرفتن تأخیرها برای هر رویداد، 
تاریخ های شروع و پایان واقعی مشخص می شود. مجموع تأخیرهای پروژه 
جمعاً مدت کلیه رویدادهایی است که باعث تأخیر در هر فعالیت شده اند. در 
این مثال، مدت رویدادهای D2 ،D1 و D4 با یکدیگر جمع زده می شود و 
حاصل آن )پنج هفته( به عنوان مدت تمدید موعد تکمیل پروژه به انتهای 
برنامه زمانبندی اولیه که در هفته هفتم است، اضافه می شود. کاربرد این 
تکنیک برای نمونه در مواقعی است که مقادیر کار پیمانکار دچار افزایش 
پیش بینی نشده ای می گردد و در نتیجه، مدت فعالیت های مربوطه به تناسب 
افزایش پیدا می کند. بدین ترتیب، تکمیل واقعی پروژه پیش از موعد جدید 

تکمیل پروژه )هفته دوازدهم( و ظرف ده هفته اتفاق می افتد و پیمانکار این 
موضوع را به تسریع در کار خود نسبت می دهد. 

تکنیک تأثیرات جامع از برنامه زمانبندی اولیه بهره می گیرد و از این رو، 
مسیر بحرانی در برنامه زمانبندی را در طول پروژه ثابت فرض می کند. بدین 
جهت، تأخیرهایی را که به صورت بالقوه بحرانی هستند، در تحلیل خود به 

حساب می آورد، درحالی که چنین فرضی حتمی نیست. 
اشکال های مهمی که تکنیک تأثیر جامع از آنها غفلت می ورزد و یا آنها را 

نادیده می گیرد، عبارتند از: 
1( این تکنیک بدون توجه به روابط منطقی موجود بین فعالیت ها فرض 

می نماید که هر تأخیری بر موعد تکمیل پروژه تأثیر می گذارد. 
2( این تکنیک اثر تأخیرهای همزمان، اثر زمان وقوع تأخیر و اثر تأخیر غالب 

را به حساب نمی آورد. 
3( این تکنیک اثر تأخیرهای مربوط به پیمانکار را نادیده می گیرد.

کاستی ها و نارسایی های گفته شده باعث تخمین دست باال و فاحش از 
تمدید زمان پروژه به خاطر تأخیرهای کارفرما می گردد. 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 می شود.

تکنیک تأثیر خالص 
این تکنیک، مشابه تکنیک تأثیرات جامع است، با این تفاوت که موضوع 
خالص  تأثیر  تکنیک،  این  در  شده است.  مالحظه  آن  در  همزمان  تأخیرها 
میله ای  نمودار  روی  بر  آن  ترسیم  طریق  از  کارفرما  تأخیرهای  تمامی 
نمایش داده می شود. بدین ترتیب، تمدید زمان پروژه از مجموع مدت کلیه 
همزمان  تأخیرهای  آن  در  که  می شود  محاسبه  تأخیر  مسبب  رویدادهای 
صرفاً یک بار شمارش می شوند. برای مثال، در مواقعی که دو تأخیر پنج روزه 
به طور همزمان اتفاق می افتند، به جای استفاده از تکنیک تأثیرات جامع و 
محاسبه ده روز تأخیر، فقط پنج روز تأخیر در نظر گرفته می شود. در مثال 
ذکرشده از آنجایی که رویداد تأخیری D2 به طور همزمان در هفته چهارم با 
رویداد تأخیری D1 رخ می دهد، لذا در تحلیل تأخیر از آن صرف نظر می شود. 
از این رو، تمدید زمانی پروژه از این روش با جمع مدت تأخیرهای D1 و 
D4 حاصل می شود )چهار هفته( که با افزودن آن به برنامه زمانبندی اولیه، 

قرارداد را تا پایان هفته یازدهم مستحق تمدید زمان می داند. درصورتی که 
پیمانکار زودتر از هفته یازدهم موفق به تکمیل پروژه شده باشد، این اختالف 

زمانی را به عنوان تسریع در کارهای خود تفسیر می کند.
جامع  تأثیرات  تکنیک  در  عیناً  خالص  تأثیر  تکنیک  محاسن  و  معایب 
مشاهده می شود، با این تفاوت که استفاده از تکنیک تأثیرات جامع، برتری 

خفیفی در تعیین زمان تمدید پروژه دارد.
ادامه دارد
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علتناکامیمهندسان

کاوه مدنی، دانشمند ایرانی برجسته جهان در علوم زمین، می گوید: »ما بدون علوم انسانی نمی توانیم در راه حل های مهندسی موفق شویم. از این رو، باید 
برای اعاده حیثیت علوم انسانی مبارزه کرد.«

اتحادیه علوم زمین اروپا )UGE( که با تلفیق انجمن ژئوفیزیک اروپا )SGE( و اتحادیه اروپایی علوم زمین )GUE( در سال 2۰۰2 میالدی تشکیل شده، 
ساالنه هشت  جایزه اصلی به محققان برتر در شاخه های مختلف علوم زمین در سطح جهانی اهدا می کند و از میان آنها، چهار جایزه ویژه هم به چهار "دانشمند 
جوان برجسته" اهدا می شود. کاوه مدنی، استاد مدیریت آب و محیط زیست امپریال کالج لندن، کسی است که به عنوان یکی از چهار دانشمند جوان برجسته در 
علوم زمین در سال 2۰15 میالدی معرفی شده و یکی از دریافت  کنندگان این جایزه ویژه است. وی در تحقیقاتش، تئوری های اقتصادی و رفتارشناسی را وارد 
حوزه مدیریت آب کرده و اتحادیه علوم زمین اروپا نیز وی را به دلیل "سهم بنیادی تحقیقاتش در تلفیق نظریه ها و روش های متفاوت تحلیل تصمیم گیری 

در سامانه های مدیریت آب" شایسته دریافت این جایزه دانسته است.
    مدنی که در سال 2۰12 میالدی 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 محیط زیست 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 عالقه اش به علوم انسانی و تالشش در راستای تلفیق آن با علوم مهندسی سخن گفته است.

گفتگو با  دکتر- مهندس کاوه مدنی، محقق ایرانی خارج از کشور و برنده جایزه جهانی علوم زمین

جزییات  درباره  سوال  اولین  عنوان  به   *
زمین  علوم  اتحادیه  سوی  از  که  جایزه ای 

اروپا به شما تعلق گرفت، بفرمایید؟
گروهی هشت نفره متشکل از کشورهایی مانند 
امریکا، فنالند، سوئد و ایتالیا من را برای دریافت 
این جایزه کاندیدا کردند. دریافت این جایزه خوب 

است، اما زمانی لذت بخش تر می شود که من به 
جایزه  این  دریافت  به  موفق  ایرانی  یک  عنوان 
شدم. در جوایز اصلی و از سال 1۹۸3 میالدی، 
به  موفق  ایرانی  یک  که  است  باری  اولین  این 
دریافت یکی از جوایز اصلی این اتحادیه می شود. 
البته امیدوارم که سهم ایرانی ها در دریافت چنین 

زیست محیطی  و  آبی  مسایل  هرچه 

و  انسانی  علوم  شوند،  پیچیده تر 

اجتماعی نیز بیشتر وارد این حوزه شده 

و با علوم آبی و مهندسی و هیدرولوژی 

تلفیق می شوند. 
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جوایزی هر سال نسبت به سال گذشته پیشرفت 
داشته باشد.

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 نمی گیرد، بلکه 
با توجه به سوابق تحقیقاتی محقق، به پروژه های 
تحقیقاتی اختصاص می یابد تا نشاندهنده اهمیت 
و جایگاه تحقیقات و مطالعات در پیشبرد علوم 
میالدی  سال 2۰1۰  در  هم  من  باشد.  مختلف 
موضوع استفاده از نظریه بازی ها در حوزه مدیریت 
منابع آب را مطرح کردم. سپس به تلفیق نظریه  
بازی  ها و روش های متفاوت تحلیل تصمیم گیری 
با سامانه های مرسوم مدیریت منابع آب پرداختم 
مدل های  در  جدید  نگرشی  ایجاد  به  منجر  که 
قرارگرفت  توجه  مورد  و  منابع آب شد  مدیریت 
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 
از  این موضوع یکی  علوم مهندسی است. 
نمونه های بارز کاربردی کردن علوم انسانی 
بشمار می آید. لطفاً درباره این تلفیق بیشتر 

توضیح دهید.
و  اقتصادی  تئوری های  که  کردم  سعی  من 
منابع  مدیریت  حوزه  وارد  بیشتر  را  رفتارشناسی 
و  آبی  مسایل  هرچه  که  معتقدم  و  کنم  آب 
و  انسانی  علوم  شوند،  پیچیده تر  زیست محیطی 
اجتماعی نیز بیشتر وارد این حوزه شده و با علوم 
آبی و مهندسی و هیدرولوژی تلفیق می شوند. این 
موضوع در حالی است که با استفاده از »نظریه 
بازی ها و منابع آب« می توان به این نتیجه رسید 
و  شبیه سازی  برای  استفاده  مورد  مدل  های  که 
داشتن  دلیل  به  آب،  منابع  بهینه  سازی مدیریت 
نظریه  نیستند.  اعتماد  قابل  اساسی  اشکاالتی 
بازی ها درواقع، یک شاخه از رشته اقتصاد است 
که بین اقتصاد، تحقیقات در عملیات، یا مهندسی 
می گیرد.  قرار  رفتارسنجی  و  ریاضی  سیستم 
رفتارهای  سنجش  به  نظریه،  این  از  استفاده  با 
مختلف در موقعیت های متفاوت پرداخته می شود، 

بدین معنا که من قبل از انجام هر حرکتی، باید 
به واکنش مخاطب و همینطور واکنش های خودم 

دقت الزم را داشته باشم.

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

بله، خیلی زیاد. من از دوران مدرسه شخصاً به 
علوم انسانی بسیار عالقمند بودم، به طوری که در 
زمان مدرسه و انتخاب رشته نیز تمامی مشاورهایم 
به من پیشنهاد می دادند که رشته حقوق را برای 
آخرین  ریاضی  و  کنم  انتخاب  تحصیل  ادامه 
من  اما  توصیه می شد،  من  به  که  بود  رشته ای 
وارد رشته مهندسی شدم. در دوران فوق دکترا 
با شخصی کار می کردم که فارغ التحصیل رشته 
اقتصاد و متخصص نظریه بازی ها بود. درواقع، 
نداشت  اطالع چندانی  از علوم مهندسی  ایشان 

نظریه بازی ها یک شاخه از رشته 
اقتصاد است که بین اقتصاد، تحقیقات 

در عملیات، یا مهندسی سیستم ریاضی 
و رفتارسنجی قرار می گیرد.

محققان اقتصادی معتقدند که 
مهندس ها نمی توانند وارد حوزه آنها 

شوند، همانطور که مهندس ها معتقدند 
که اقتصادی ها نمی توانند در حوزه آنها 

مقاله بنویسند!
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و من نیز از علوم اقتصاد آنطور که باید و شاید 
اطالعی نداشتم، اما همکاری های خوبی بین ما 
شکل گرفت. جالب است که همکاران مهندسم 
انسانی  علوم  در  که  می کنند  این  به  متهم  مرا 
فعالیت داشته ام و اطالع دقیقی از ریاضی ندارم. از 
سوی دیگر، همکاران علوم انسانی نیز با مشاهده 
که  شخصی  عنوان  به  مرا  مهندسی ام،  رزومه 
اطالعی از علوم انسانی ندارد، خطاب می کنند! در 
خاطرم هست، زمانی که مقاله ای را برای داوری 
ارسال  اکولوژی«  »اقتصاد  نشریه  در  چاپ  و 
کرده بودم، تقاضا دادم که مقاله بدون اسم برای 
داوری فرستاده شود، زیرا این موضوع که نگارنده 
نظر  بر  بوده،  مهندسی  دپارتمان  از  مقاله  این 
داوران تاثیر می گذاشت، زیرا محققان اقتصادی 
حوزه  وارد  نمی توانند  مهندس ها  که  معتقدند 
آنها شوند، همانطور که مهندس ها معتقدند که 
اقتصادی ها نمی توانند در حوزه آنها مقاله بنویسند!

* علوم انسانی همواره با نگاه مهجورتری 
یا  ریاضی  مانند  رشته ها  سایر  به  نسبت 
از  یکی  موضوع  این  و  دیده شده  پزشکی 
مشکالت این حوزه است. در ابعاد بزرگتر، 
حتی به مدیران عالی رتبه نیز ختم می شود. 
مدیران و مسووالن هم بیشتر از بخش های 

تا  می شوند  انتخاب  مهندسی   - فنی 
زنجیره  این  و  انسانی  علوم  رشته های 
همچنان ادامه پیدا می کند. به نظر شما، این 

موضوع از کجا ناشی می شود؟
سایر  به  نسبت  انسانی  علوم  مهجوربودن 
رشته ها، مشکلی است که تنها به ایران محدود 
نمی شود. من حتی برای دانشجویان فوق لیسانس 
و دوره دکترای خودم که با علوم انسانی سروکار 
تنظیم  را  مدونی  کار  و  تحصیلی  برنامه  دارند، 
می کنم تا پس از فارغ التحصیلی در یافتن شغل با 
مشکل مواجه نشوند. به تمامی شاگردانم توصیه 
می کنم برای اینکه در یافتن شغلی مناسب پس 
از فارغ التحصیلی موفق باشید، واحدهای سخت 
قابلیت های  بتوانید  تا  بگذرانید  نیز  را  مهندسی 

خود را در برابر آن دسته از افرادی که مهندسی 
که  گفت  باید  اما  برسانید.  اثبات  به  خوانده اند، 
این نگاه در خارج از کشور درحال تغییر است و 
بودجه های تحقیقاتی که وارد پروژه های مطالعاتی 
می شود، شما را ملزم می کند تا از کارشناسان و 
انسانی در تیم خود استفاده کنید.  محققان علوم 
این  در  را  تحول عظیمی  این سیاست می تواند 

حوزه به دنبال داشته باشد.
که  وجوددارد  مدیریتی  علوم  در  پدیده  یک 
می گوید: »موفقیت برای موفق« بدین معنا که 
شخصی در برهه ای از یک زمان یا مکان خاص، 
به موفقیت بزرگی دست پیداکرده که در نتیجه 
حصول این موفقیت مهم تر شده و هرچه پیش 
خود  به  را  بیشتری  بودجه های  و  منابع  می رود، 
اختصاص می دهد. برای مثال، رقابت شهر تهران 
با سایر شهرهای ایران یا کالن شهرها در رقابت 
با روستاها. برنامه ریزها همیشه منابع یا امکانات 
بیشتری را به شهرهای بزرگتر یا جذابتر اختصاص 
می دهند و درنتیجه، تهران به طور دایم از تفاوت 
بیشتری نسبت به سایر شهرها برخوردار می شود. 
این مثال را در مورد دانشگاه ها نیز می توان شاهد 
معمواًل  که  تهران  یا  شریف  دانشگاه  مثاًل  بود، 
شناخته  ایران  دانشگاه های  بهترین  عنوان  به 
جذب  را  ایران  دانشجوهای  بهترین  می شوند، 

را  زیادی  راه حل های  ما  مهندسان 

و  کشاورزی  در  آب  بحران  برای 

دریاچه ارومیه ارایه می دهند، اما این 

راه حل ها آکادمیک و تحقیقاتی هستند 

راه حل ها  این  در  اجتماع  واقعیت  و 

نادیده گرفته می شود. به همین دلیل، 

بسیاری از این راه حل ها راه به جایی 

نمی برند.
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می کنند، اما شاید لزوماً این دانشگاه ها از سیستم 
نباشند،  بهره مند  استانداردی  و  خوب  آموزشی 
اما بهترین ها را جذب می کنند و بهترین ها هم 

می توانند در آینده تبدیل به برترین ها شوند.
بخش دیگری از سوال شما هم درباره چرایی 
یا  مهندسان  میان  از  مدیران  اکثریت  انتخاب 
نیز  غرب  در  معیوب  چرخه  این  بود.  پزشکان 
دیده می شود و ادامه پیدا می کند و به طور 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 پی برده اند.

اما  * به نظر شما که مهندسی خوانده اید، 
در  سعی  و  دارید  عالقه  انسانی  علوم  به 
استفاده از این علوم دارید، چگونه می توان 

علوم انسانی را در ایران کاربردی کرد؟
که  سرمایه گذاری  و  برنامه ریز  اینکه  اول 
باید  بودجه می دهد، مانند دستگاه های اجرایی، 
که  علوم  وزارت  باشد.  عالقمند  قضیه  این  به 
اآلن دنبال نخبه پروری است، فکر نکند که فقط 
اختراع و تکنولوژی است که اهمیت دارد. درباره 
همین جایزه همه به من می گویند: این جایزه به 
دلیل چه اختراعی به شما تعلق گرفت؟ در حالی 
که همانقدر که یک اختراع می تواند جذاب باشد، 
یک پروژه تحقیقاتی هم جذابیت و اهمیت دارد. 

علوم  در  من  مانند  که  افرادی  دیگر،  سوی  از 
مهندسی تحصیل کرده اند، باید تالش کنند که 
نگاه خود را گسترش دهند. آن دسته از افرادی 
به  حیثیتی  باید  نیز  خوانده اند  انسانی  علوم  که 
این علوم نگاه کنند. همچنین باید برای انتشار 
شده،  انسانی  علوم  حوزه  در  که  فعالیت هایی 
مبارزه کرد. مهندسان باید بدانند که موفقیتشان 
وابسته به اجتماع است. مهندسان ما راه حل های 
زیادی را برای بحران آب در کشاورزی و دریاچه 
ارومیه ارایه می دهند، اما این راه حل ها آکادمیک 
این  در  اجتماع  واقعیت  و  هستند  تحقیقاتی  و 
راه حل ها نادیده گرفته می شود. بسیاری از آنها 
درک درستی از دینامیک رفتاری اجتماع ندارند 
و به همین دلیل، بسیاری از این راه حل ها راه به 

جایی نمی برند.

دقیقاً  کردید،  استفاده  »مبارزه«  کلمه  از   *
مبارزه بر سر چه چیزی؟

برای  مبارزه  این  نیست.  دعوا  لزوماً  مبارزه 
اعاده حیثیت یا اثبات اهمیت علوم انسانی است. 
باید در چارچوب موجود نظام آموزشی، تغییرات 
انسانی نمی توانیم در  ایجاد کرد. ما بدون علوم 
راه حل های مهندسی موفق شویم. یکی از دالیل 
وضعیت اآلن در محیط زیست و آب، این است 
درک  درستی  به  را  اجتماع  و  انسانی  علوم  که 

نکرده ایم.

* شما خودتان هم برای این موضوع مبارزه 
کرده اید؟

بله، تا حدی. واقعیت این است که من استاد 
بین  دپارتمان  در  اینکه  وجود  با  و  مهندسی ام 
می خواهند  وقتی  اما  می کنم،  فعالیت  رشته ای 
ارتقا را بسنجند، پرونده من را برای افرادی که 
در حوزه آب کارکرده اند، می فرستند و نشریه ای 
که در علوم آبی شناخته نشده باشد و من در آن 
مقاله داشته باشم، از نظر آنها بی ارزش است، این 
در حالی است که به جرأت می توانم بگویم که 
کارکرده ام،  اقتصادی  نشریات  در  که  مقاالتی 
رعایت  با  بودم  مجبور  من  بوده اند.  سخت تر 
کارهایی  به  مشخص  چهارچوبی  و  استانداردها 
بپردازم که خودم نیز به آنها عالقه داشتم. این، 

یعنی مبارزه.

علوم  اهمیت  باب  در  آخر  سخن  و   *
انسانی از دیدگاه یک مهندس؟

علوم  در  نوبل  اما  نداریم،  مهندسی  نوبل  ما 
را  انسانی  علوم  اهمیت  این  داریم.  انسانی 
به  را  بچه ها  تا  کنیم  تالش  باید  می رساند. 
علوم انسانی عالقمند کنیم و آنها را از انتخاب 

رشته های علوم انسانی منصرف نکنیم.

مأخذ: خبرگزاری مهر- ندا فراهانی



| توسعه تاسیسات و تجهیزات | شماره 51 | تابستان 1396صنفی36

موجودعجیبالخلقهایبهاسم "بخشخصولتی"

iran-newspaper iran ghazaei @ yahoo.com خوانندگان16

فراخوان

خوانندگان 
و مسئوالن

خصولتی ها 
معلول بسترهای 

غیر شفاف فرهنگی، 
اجتماعی و اقتصادی 
جامعه ایران هستند.
خیلی از مؤلفه هایی 

که سر جای خودشان 
نیست باید سر جای 

خودشان برگردند 
تا این گره  باز شود. 

وقتی شما رسانه آزاد 
ندارید و یک رسانه به 
جرم افشای یک فساد 

اقتصادی براحتی 
تحت تعقیب قرار 
می گیرد چه کسی 

می خواهد پشت پرده 
خصولتی ها را فاش 

کند؟

تیترهای 
برتر 

»ایران«

ایمـــان یاوریـــان، خواننـــده روزنامه 
هر هفته تیترهای روزنامه  را بررســـی 
صفحات  در  که  تیترهایی  به  و  می کند 
کرده،  انتخـــاب  »ایـــران«  مختلـــف 
امتیاز می دهد. تیترهای انتخابی این 

هفته »ایران« عبارتند از:
ë تاریخ

قهرمان، غایب بزرگ تصویر
ë اندیشه

رهایی از روزمرگی دوزخ وار
حکمتی عاِلم پرور و عاَلم تاب

حوادث
نجات زن ماجراجو از دره ارواح

ë سیاسی
اجماع ملی نباشد، شیب افول ایران 

تند می شود
خودانتقادی کنید نواصولگرایی راه 

بیندازید

ë اقتصادی
رونق بازار اجاره با چاشـــنی نوســـان 

قیمت ها
ë ورزشی

انتصاب »درخشان« نیمه شب
ë گزارش

تجارت مرگ با ضایعات جنگ
دست های زخمی زنان نان آور
شما سر جای خودتان هستید؟

ë فرهنگ و هنر
سلوک خاموش در روشنای دانش

ســـنگر  »هیـــــــــس!«،  فـــــــرهنگ 
کودک آزارها

ë کارآفرینی
هنوز هم از این »جهنم نازنین« یاد 

می گیرم
ë بین الملل

مهاجران در بن بست قهر اروپایی
ë اجتماعی

بدرقه نابغه فروتن
نســـخه هایی که سرســـری پیچیده 

می شوند
ë تاریخ

شـــطرنج پیچیـــده شـــاه و  وزیـــر در 
میدان 30 تیر

ë زندگی
زندگـــی  کتـــاب  »التیـــن«  فصـــل 

مهاجران سوری 
ë پایداری

هنرنمایی عقابان ارتش در آسمان 
دفاع مقدس

ــذاب هفته  ــ ــر و ج ــ ــر برت ــ ــه تیت ــ اما س
ــه ترتیب به  ــ ــدگان ب ــ ــر خوانن ــ از نظ
»انتصاب  ــر  ــ تیت ــا  ــ ب ــی  ــ ورزش ــروه  ــ گ
با  تاریخ  ــب«،  ــ ش نیمه  »درخشان« 
ــاه و وزیر  ــ ــطرنج پیچیده ش ــ تیتر »ش
ــروه زندگی با  ــ در میدان 30 تیر« و گ
زندگی  کتاب  ــن«  ــ »التی »فصل  تیتر 
ــاص  ــ اختص ــوری «  ــ س ــران  ــ مهاج

یافته است.

از زمان فعالیت ها و کارزارهای انتخاباتی در دو ســـه ماه گذشـــته تا به حال 
صـــدای غالب در دولت، نمایندگان و جریان های وابســـته به جبهه اعتدال 
و اصالحات ضرورت ترمیم و جوان گرایی در کابینه دوازدهم بوده اســـت. با 
این حال دیدگاه ها و نظرات در این باره یکسان نبوده است و البته بازار گمانه 
زنی ها و اخیراً ارائه فهرســـت های متنوع، داغ داغ. از شـــما مخاطب گرامی 
»ایران« می پرســـیم دیدگاه شما درباره چینش کابینه دوازدهم چیست؟ از 
نظر شما در برهه کنونی چه شخصیت ها با کدام ویژگی ها می توانند سکان 
هدایت نقاط حساس کشور در پست های کلیدی و مهم را به دست بگیرند؟ 
نظرتـــان درباره مفهومی به نام جـــوان گرایی آن هم در مهم ترین مناصب 
اجرایی کشور چیست؟ لطفاً آرا و دیدگاه های خود را با صفحه »خوانندگان« 
به شماره تلفن 84711129، شـــماره پیامک 3000451213، کانال تلگرامی 
khanandegan@ و ایمیـــل irannewspaperadmin@ ایران« به نشـــانی«

icpi.ir در میان بگذارید.

آقای برکچی: فیلمی که مربوط به ســـپرده گذاران مؤسســـه ثامن بود و 
در فضای مجازی پخش شـــد برخورد ناشایســـت نیروی انتظامی را نشان 
می داد البته سردار ساجدی نیا اعالم کردند که با مأموران برخورد کردیم. 
آیـــا واقعاً با خاطیان برخورد شـــده اســـت . این عملکرد نیـــروی انتظامی 
موقعیـــت و جایـــگاه این نیـــرو را در افکار عمومی ممکن اســـت مخدوش 

کنند.
ë سردرگمی استخدام های سال 95 آموزش و پرورش

مخاطبی در پیام ارســـالی: 8 هزار نفر استخدامی های آبان 95 آموزش 
و پرورش هنوز ســـردرگم هســـتیم. قرار بود در ســـال جدید دوره آموزشـــی 

ببینیم و اول مهرماه سرکار برویم. لطفاً پیگیری کنید.
ë بیان ناگفته های بانکی

آقای محمدیان: از کارمندان قدیمی بانک هستم. حاال که بحث اصالح 
نظام بانکی مطرح شده است می خواستم یک واقعیت پنهان مانده را که 
همه کارمندان بانک ها تجربه کردند عرض کنم. حدود هفت، هشت سال 
قبـــل وقتی بازرســـان بانک مرکزی به بانک ها می آمدنـــد اواًل آنقدر دانش 
داشـــتند که هم موجب بهبود روش ها می شدند و هم دارای ابهت رفتاری 
و هوش سرشـــار بودنـــد اما در این چند ســـال هر بازرســـی از بانک مرکزی 
می آید متأسفانه از توانایی فنی برخوردار نیست و عموماً توسط بانک ها یا 
کارمندان آنها دور زده می شود و منجر به سکوت درباره تخلفات می شود. 
با این اوصـــاف نظام بانکی ما وضع بهتری پیدا نخواهد کرد و همچنان به 

همین وضع باقی خواهد ماند.
ë دیوان عدالت اداری را هم قبول ندارند

آقای تاری: بیش از 3 ســـال است که با رأی قطعی دیوان عدالت اداری 
مشـــمول برقراری ماده 75 قانون تأمین اجتماعی شـــدم ولی متأســـفانه 
مســـئوالن ســـازمان تأمین اجتماعی می گوینـــد نظر دیـــوان در این زمینه 
هیچگونه ارزشـــی نـــدارد؛ در این خصوص نیز قباًل نامـــه ای به دفتر رئیس 
جمهوری ارســـال کردم ولی متأسفانه پاســـخی نگرفتم. خواهشمند است 
پیام مرا به اطالع ریاســـت محترم جمهوری برســـانید تا دســـتور مساعدی 

صادر کنند.
ë چرا ما جزو مشاغل سخت نیستیم

آقای درمبادانی در تماس با روابط عمومی: از نمایندگان مردم سبزوار 
در مجلـــس خواهشـــمندیم طرحـــی نو بـــرای حمایت از کارگـــران نانوایی 
تصویب کنید تا این شغل سخت و نفسگیر هم جزو مشاغل سخت و زیان 
آور تبدیل شـــود تا کارگـــران پرتالش و بی ادعا بتوانند با 20 ســـال پرداخت 
بیمه بازنشســـته شوند. متأســـفانه برخی با داشتن 20 ســـال سابقه بیمه و 
ســـن کمتر از 50 سال امکان بازنشســـتگی  ندارند که توجه جدی مسئوالن 

را می طلبد.
ë بی مهری با پرسنل کمیته امداد

نیروهای شـــرکتی کمیته امداد در پیام های گروهی بـــه ایران: در کمیته 
امداد امام خمینی بســـیاری از نیروهای تحصیلکرده با مدرک دکترا و فوق 
لیســـانس به صورت شـــرکتی به کارگیری شـــده اند که در مـــورد این نیروها 
بســـیار اجحاف و بی مهری می شود و در تمامی موارد اختالف بسیار زیادی 

در حقوق دریافتی با نیروهای رسمی دارند. لطفاً رسیدگی شود.
ë درخواست مددجویان بند مالی از دادگستری

از  ــری  ــ باق ــای  ــ آق
ــد مالی  ــ ــان بن ــ مددجوی
بزرگ  تهران  ندامتگاه 
ــــاس  ــــدرزگاه 5 در تم ان
ــــی: از  ــــط عموم ــا رواب ــ ب
ــور  ــ کش کل  ــتان  ــ دادس
منتظری  ــای  ــ آق جناب 
ــرم کل  ــ ــــت محت و ریاس
ــتان  ــ اس ــتری  ــ دادگس

ــــکالت و گرفتاری های  ــــماعیلی باتوجه به مش ــران جناب آقای دکتر اس ــ ته
ــــت و پنجه  ــالیان متمادی با آن دس ــ ــد مالی که س ــ ــــده مددجویان بن فزاین
ــریف فرمایی در  ــ ــان و تش ــ ــا حضور مبارکش ــ ــتدعا داریم ب ــ ــرم می کنند اس ــ ن
ــرا دادن به  ــ ــران بزرگ و گوش ف ــ ــــی ندامتگاه ته ــان بند مال ــ ــــن مددجوی بی
ــتن به آغوش خانواده  ــ ــــن عزیزان مقدمات آزادی و بازگش درد دل های ای
ــه  ــ ــزان بدرقه راه و توش ــ ــای خیر این عزی ــ ــد که دع ــ ــود را مهیا کنند؛ باش ــ خ

آخرتشان باشد.

دیدگاه شما درباره چینش کابینه 
دوازدهم  چیست؟

نیروی انتظامی را چه می شود؟

خوانندگان محترم روزنامه ایران با این چهار پل ارتباطي با ما در ارتباط   باشند: 
تلفن : 84711000 - داخلي 129
روابط عمومی: 88769074
سالم ایران: 88769075
پیامك: 3000451213
khanandegan@icpi.ir :ایمیل

حسن فرامرزی – حمیرا عالیی

عجیبالخلقهمثل»خصولتی«ها
پاسخ های مخاطبان »ایران« به فراخوان »چرا گرفتار خصولتی ها شدیم؟«
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پدیده  ــدگان  ــ خوانن ــوان  ــ فراخ ــن  ــ آخری در 
ــم: اقتصاد  ــ ــا را طرح کرده بودی ــ خصولتی ه
ــت که به  ــ ــده اس ــ ــران گرفتار نهادهایی ش ــ ای
ــه وقت  ــ ــتند و ب ــ ــار مرغ هس ــ ــردن ب ــ وقت ب
ــورهای  ــ ــای کش ــ ــتر. در اقتصاده ــ ــدن ش ــ پری
ــفافی میان بخش  ــ ــن و ش ــ ــرو مرز روش ــ پیش
در  ــا  ــ ام دارد  ــود  ــ وج ــی  ــ خصوص و  ــی  ــ دولت
ــود  ــ ــا موج ــ ــا ب ــ ــه م ــ ــت ک ــ ــران مدت هاس ــ ای
هر  که  ــده ایم  ــ ش مواجه  ــه ای  ــ عجیب الخلق
ــود. بخش  ــ ــزرگ و بزرگ تر می ش ــ ــم ب ــ روز ه
ــا دارد خصوصی  ــ ــی که ادع ــ خصولتی بخش
ــت یا خصوصی شده اما بواقع با اتصال  ــ اس
ــه فضاهای  ــ ــروت هم ــ ــدرت و ث ــ ــه رانت ق ــ ب
ــد و در  ــ ــی واقعی را می مک ــ ــش خصوص ــ بخ
ــرده بودیم که:  ــ ــؤال را طرح ک ــ ــه این س ــ ادام
تجربه و مواجهه شما با این پدیده چه بوده 
ــت؟ چرا خصوصی سازی به عنوان یک  ــ اس
اهداف  نتوانست  عماًل  ــنجیده  ــ س سیاست 
ــه در ادامه می آید  ــ خود را محقق کند؟ آنچ
این  ــه  ــ ب ــران«  ــ »ای ــان  ــ مخاطب ــخ های  ــ پاس

فراخوان است.

 سال بیست وسوم  شماره 6553  پنجشنبه  5 مرداد 1396

ë  ریشه بی اعتمادی تاریخی
علتش  ــران:  ــ ــی ای ــ ــال تلگرام ــ ــی - کان ــ ــال نیل ــ لی
بی اعتمـــادی تاریخی متقابل نهـــاد دولت و ملت 
هر دو تو کار هم در زمان نادرست دخالت می کنن. 
مثاًل مردم موقع انتخابات باید درســـت و سنجیده 
رفتار کنن و بعدش دیگه بذارن ٤ سال طرف کارش 
رو بکنـــه ولی تو همـــه چی دخالـــت می کنن. بعد 
دولـــت یا نهادهای نظام چون فکـــر می کنن مردم 
تـــوان اداره یـــه مجموعه رو با هم نـــدارن یا ممکنه 
مجموعه ســـود دهی اش خیلی زیاد باشـــه دلشون 
نیـــاد همش مال یه جای غیر نظام یا دولتی باشـــه 
میاد به اســـم یکـــی از هلدینگ هاشـــون یواشـــکی 
سهام رو یه درصد باالیی می خرن جوری که تهش 
مدیرعامل مال خودشـــون می شه و در نهایت هم 
اونجا رو به روش غیر خصوصی اداره می کنن نتیجه 
اخالقی اینکه هدفمـــون دخالت تو کار همه کس و 

همه جا از جمله امور مملکت خودمونه.
ë مناقصه ها در کشور فرمالیته است

671...0936: همه می دونیم مناقصه ها مناقصه 
نیســـت چـــون خصولتی هـــا مثـــل آب خـــوردن تو 

مناقصه ها نفوذ می کنند و همه چی فرمالیته میشه.
ë خصولتی هست چون رسانه آزاد نیست

ــار - ایمیل: خصولتی ها معلول بســـترهای  ــ افش
غیر شفاف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه 
ایران هســـتند و خیلـــی از مؤلفه هایی 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 می گیرد چه کســـی می خواهد 
پشـــت پرده خصولتی هـــا را فاش کند؟ شـــفافیت 
و وجـــود مطبوعات تخصصـــی آزاد بعـــالوه افکار 
عمومی مســـئولیت پذیر راه حل جوامع پیشـــرفته 
برای جلو گیری از سوء اســـتفاده و اعمال اصالحات 

اقتصادی است.
ë  ــس ــ ــت پ ــ ــخص نیس ــ ــا مش ــ ــادی م ــ ــدل اقتص ــ م

خصولتی ها وجود خواهند داشت
ــال تلگرامی ایران: تـــا زمانی که  ــ بدون نام - کان
مدل اقتصادی ما در کشـــور مشخص نشده پدیده 
خصولتی هـــا هم حل نخواهد شـــد. ما بعـــد از 40 
سال هنوز نفهمیده ایم که مدل اقتصادی این کشور 
لیبرالیســـتی اســـت؟ مارکسیستی اســـت؟ اقتصاد 
بازار اســـت؟ اقتصاد دولتی اســـت؟ وضعیت غیر 
شـــفاف است و معلوم اســـت که از دل این شرایط، 
خصولتی ها هم رشد می کنند. همه جای دنیا شما 
اگر نگاه کنید می بینید نهادها در فعالیت همدیگر 
تداخل ندارند، خودروســـاز بانکداری نمی کند نهاد 
فرهنگـــی، امنیتی یا نظامی هم فعالیت اقتصادی 

ندارد اما ما با همه جای دنیا فرق داریم.
ë شمه ای از دوگانگی ها و زرنگی های خصولتی ها

امین جعفرنژاد - تماس تلفنی: خصولتی یعنی 
شـــرکت بزرگی که  هم دولتی است هم خصوصی. 
به وقت حســـاب کشـــی ها و ارزیابی هـــا خصوصی 
است و نمی خواهد پاسخگو باشد و به وقت دریافت 
تســـهیالت و وام های کالن و سهم خواهی ها دولتی 
اســـت. این شـــرکت ها بعضاً متعلق به بیت المال 
هســـتند و به وقت زیان و خســـارت مجبور نیســـتند 
تاوان اشتباه شـــان را از جیب مبارک بدهند بلکه از 

جیب بزرگ بیت المال می دهند.
ë  می گویند ما جا را تنگ نکرده ایم این حرف، خنده

دار است
330...0912: خصولتی هـــا چرا به وجود آمدند؟ 
به خاطر سیاســـت های غلط خصوصی ســـازی. به 
جرأت می گویم چیزی به اســـم خصوصی سازی در 

کشور اتفاق نیفتاده چون نهادهای قدرتمند اجازه 
ایـــن کار را نمی دهند. آنها می گویند ما جا را برای 
دیگـــران تنگ نکرده ایم و دیگـــران هم می توانند 
بیایند، باور کنید  این حرف خنده دار اســـت چون 

آنها همه فضاها را گرفته اند.
ë  ــای حرف های جذاب عمل ــ آقای روحانی! به ج

کنید
824...0935: آقای روحانی! حرف های شـــما 
درباره خصولتی ها جذاب اســـت اما بهتر اســـت 
به جـــای حرف های جـــذاب عمل کنید و نشـــان 
دهید که عزم تان برای کاســـتن از نفوذ اقتصادی 

نهادهای خاص جدی است.
ë  شتر، گاو پلنگی به نام شرکت عمومی غیر دولتی

را نمی فهمم
ــی ایران: من هم  ــ ــور - کانال تلگرام ــ مهدیه نام
مثل آقـــای رئیـــس جمهوری کـــه گفته انـــد باید 
معلوم کنیم شـــرکت عمومی غیـــر دولتی یعنی 
چه؟ موجود عجیب الخلقه و شـــتر، گاو پلنگی به 
نام شرکت عمومی غیر دولتی را نمی فهمم. چرا 
رسانه ملی که این همه از اقتصاد مقاومتی حرف 
می زند و سیاســـت های دولت را زیر سؤال می برد 

درباره خصولتی ها سکوت کرده است.
ë خصولتی ها نفس بخش خصوصی را گرفته اند

ــران: فقط یک  ــ ــال تلگرامی ای ــ ــام – کان ــ بدون ن
ــه: خصولتی هـــا نفـــس بخـــش خصوصی را  ــ کلم

گرفته اند.
ë    ــد ــ مدیران بی کفایتی که فقط در خصولتی ها   رش

می کنند
ــور مدیرانی داریم  ــ ــا تو این کش ــ 337...0913: م
ــان کنند، حتی نمی تونن  ــ که اگه توی خیابون ولش
ــونو سیر کنن، زن و بچه که پیشکش،  ــ شکم خودش
ــــوق چند ده  ــند چرا حق ــ ــد وقتی ازش می پرس ــ بع
میلیونی برای خودت برمی داشتی؟ میگه، من اگه 
ــتر بهم میدن!  ــ برم بخش خصوصی، خیلی بیش
اشتباه نکن، بخش خصوصی واقعی که از جیبش 
ــال تو نمی کنه. اون  ــ ــه می گذاره، .... هم بار امث ــ مای
ــا رابطه می تونی بری توش  ــ بخش خصولتیه که ب

و کلی حقوق از بیت المال بگیری.
ë دولت اپوزیسیون بازی درنیاورد

ــنی – 711...0911: دولت بیـــاد و به  ــ ــواب حس ــ ن
جای شـــعار دادن بگه توی این چهار ســـال واسه 
خصوصی ســـازی چـــی کار کرده؟ نمیشـــه که هم 
دولت باشی و هم نقش اپوزیسیون رو بازی کنی؟ 

باالخره دولت، دولته یا اپوزیسیون؟
ë  ــازی ــ ــم مان به جمال خصوصی س ــ یک روز چش

واقعی خواهد افتاد
حامد رهبری – تماس تلفنی: ان شاء اهلل یک روز 
در این کشور چشم مان به جمال خصوصی سازی 
واقعی بیفتد. شـــاید نســـل مـــا آن روز را نبیند اما 
آدمیزاد به امید زنده است. من سال ها در شرکت 
دولتی بودم و االن در شـــرکت خصوصی هستم. 
در شـــرکت های خصوصی راندمان افراد باالست 
و اتـــالف زمـــان و انـــرژی حداقـــل چیـــزی کـــه در 
شرکت های دولتی بندرت شاهد آن هستیم برای 
همین حتی اگر به لحاظ ارزش و بازدهی نیز فکر 
کنیم خصوصی ســـازی به نفع همه مردم اســـت. 
گرچه عده ای فکر می کنند خصوصی سازی کارگر 
ستیز است اما خصوصی سازی به معنای درست 

کاماًل در راستای اعتالی جامعه است.
ë  ــا در جایگاه ــ ــرا نهاده ــ ــه چ ــ ــردم معترضند ک ــ م

خودشان نیستند
کیا سنجری - 9681...0919: حمایت یکپارچه و 
همه جانبه مردم از حمله موشـــکی علیه داعش 

نشـــون داد کـــه هیچ کـــس بـــا نیروهـــای امنیتی و 
دفاعی کشـــور وقتی در جایگاه و وظیفه خودشـــون 
عمـــل می کنن مخالف که نیســـت هیـــچ، با تمام 
قدرت حامی و پشـــتیبان هم هست. اما مناقشات 
آنجا باال می گیرد کـــه نهادهای مختلف چه دولت 
باشـــد، چه مجلس، چه قـــوه قضائیـــه در جایگاه 
خودشان نباشند. به طور مثال متأسفانه بزرگترین 
و پردرآمدترین شرکت های نفت و مخابرات ما که 
با نام خصوصی کار می کنند دست نهادهای خاص 
اســـت که اصاًل با بخش خصوصی همپوشانی هم 

ندارد.
ë  ــان اصلی ــ ــی مخالف ــ ــی و حاکمیت ــ ــران دولت ــ مدی

خصوصی سازی هستند
حاکمیتـــی  و  دولتـــی  مدیـــران   :0912...0873
مخالفـــان اصلـــی خصوصی ســـازی هســـتند. تـــا 
اینجای کار پس از گذشـــت یک ســـال از چشم انداز 
10ســـاله اصل 44 خصوصی ســـازی هیچ کار قابل 
قبولی انجام نشـــده و فقط دســـت به دست شدن 
ســـازمان ها و صنایع به مدیـــران خصولتی با رانت 

دولتی اتفاق افتاده است.
ë خصولتی ها در صدر یارانه ها و رانت ها

ــد - تماس تلفنی:  ــ ــان محمدی - بیرجن ــ مریم ج
خصولتی هـــا یا همان مدیران دولتی ســـازمان های 
بزرگ که از بدنه دولت به قصد کوچک ســـازی جدا 
شده اند نفس کار کردن در این مملکت را گرفته اند، 
هرجا می روی اینها هســـتند که در صـــدر یارانه ها و 
رانت ها قرار دارند. هیچ کس هم نمی تواند به آنها 
بگوید چرا؟ چون به البی های قدرت وصل هســـتند 
و اساســـاً قدرت دارند و می توانند از ســـرمایه و وام و 
یارانه های خوب برخوردار باشـــند. خصوصی سازی 
یعنی اقتصاد پویـــا و گردش چرخ تولید نه اینکه به 
اسم خصوصی سازی ســـازمان ها و خط تولیدهای 
کالن را به نـــام خودمان بزنیـــم و از بیت المال هم 

بهره ببریم.
ë راهی که تولید داخلی را نابود کرد

سید - کانال تلگرامی روزنامه ایران: به نظر من 
خصوصی ســـازی 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 

بن بست رسید و تولید داخلی را نابود کرد.
ë نسخه لیبرالی اقتصاد در تضاد با اقتصاد بومی

ــاد به مردم  ــ ــپردن اقتص ــ مهتاب یاری - ایمیل: س
ــــعارهای اصلی دولت های لیبرال است. در کنار  از ش
ــــی و کاهش تصدی  ــــک و حداقل ــــعار دولت کوچ ش
ــــت های  گری دولت در اقتصاد و...که از اصول سیاس
ــــت آقای روحانی  ــــت، به نظر من دول نئولیبرالی اس
ــیر برنامه های  ــ ــرال بودنش توی متن و تفس ــ هم لیب
ــــعه و برنامه بودجه خودش رو نشون داده، اول  توس
ــازی، اصاًل جرأتش  ــ انقالب نمی گفتن خصوصی س
ــتن  ــ ــه به اون فضا، بعدش نوش ــ ــتند با توج ــ رو نداش
ــال خصوصی  ــ ــه همه دنب ــ ــازی، االنم ک ــ ــــی س مردم
سازی اند و تقدیسش می کنن؛ اینکه چنین مسیری 
ــــن تعریفی  ــــن از اونجا تا به اینجا برس رو طی می کن
ــــچ وقت به نفع  ــدارد. لیبرال ها هی ــ ــم ن ــ جز لیبرالیس
ــــدت دنبال  مردم اقتصاد رو پیش نمی برن، اونا بش
ــد و باالخره  ــ ــازمان تجارت جهانی ان ــ عضویت در س
ــــت های اونا رو پیاده کنن که این با توسعه  باید سیاس

اقتصادی بومی در تناقض است.
ë  حضور بخش نظامی در اقتصاد ایران از کی شروع

شد؟
ــت - تهران - کانال تلگرامی ایران: در  ــ آریادوس
واقع منشـــأ رشد بخش خصولتی، به دوران بعد از 
جنـــگ باز می گردد 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 تجربه ای 8 ســـاله در 
جنگ هســـتند لـــذا می تواننـــد در دوران صلح نیز 
خدوم باشـــند. مســـأله دیگـــری که ایـــن نهادها را 
تاجر نمود، بـــه ضعف بخش خصوصی در همان 
ســـال ها بازمی گردد. بعد از انقالب به دلیل هراس 
سرمایه داران از مصادره ثروت و داریی شان، شاهد 
کمرنـــگ بـــودن حضـــور و فعالیت شـــان در ایران 
شدیم. به همین جهت بخش خصوصی در ایران 
دارای مؤلفه های راســـتین یـــک بخش خصوصی 
نبود. لذا در پی جســـت و جوی خوشبختی و تزریق 
آن به بدنه اقتصادی کشـــور، بخش نظامی حضور 

خود را در اقتصاد ایران اعالم کرد.
ë نهادهای انقالبی طعم پول را چشیده اند

ــوری: ورود نهادهای خاص به مسائل  ــ عطیه س
اقتصادی و سیاســـی و بنگاهداری و چشیدن طعم 
پـــول ، آنها را بـــه دولت ها مدیون کـــرده و آنها را از 
انجام مأموریت اصلی و انقالبی خود گاه منحرف 
یا سســـت می کند و آنها را از رســـیدن به مأموریت 

اصلی یا باز می دارد یا توانشان را کاهش می دهد.
ë  .حمله از کجا شروع شد

ــلیمانیه - کانال تلگرامی ایران:  ــ محرم راعی - س
صحبت از خصوصی ســـازی و خصولتی هـــا دقیقاً 
همان نقطه است که باعث حمله همه جانبه علیه 
آقای روحانی شـــده؛ تجمیع قدرت و ثروت و رسانه 
در یک نهاد عامل اصلی ماجراست. حتی با وجود 
پاکترین افراد. پـــس باید اقتصاد را به دســـت خود 
مردم ســـپرد نـــه نهادهای خـــاص و هیچ کس هم 
جرأت ورود نداشته باشد. به نظر من باید در دولت 
دوازدهـــم تمام مردان اقتصـــادی محکم بر قضیه 
تفکیک خصوصی از وابســـتگان به نهادهای قدرت 

در کشور جلوگیری شود.

سپاس 
خوانندگان

ë کلیپ های تأثیرگذار کمیته امداد
پیـــام  در  خواننـــدگان  از  یکـــی 
ارســـالی: اخیراً در رسانه ملی از طرف 
کمیته امداد امـــام خمینی فیلم های 
چنددقیقه ای بـــا هدف نهادینه کردن 
فرهنـــگ صدقه و انفـــاق و نیز تکریم 
و احســـان بـــه انســـان های آبـــرودار و 
محتـــرم مســـتمند و ناتـــوان تولیـــد و 
پخش می شـــود. ضمن نهایت تشکر 
و قدردانـــی اگر این روش تـــداوم یابد 
تأثیرهای قابل توجهی را به جا خواهد 

گذاشت.
ë  تمـــام ســـنگ  رویـــان،  شـــهردار 

گذاشت
آقای خزایی از رویان: 4 ســـال قبل 
شورای محترم شهر رویان شهرداری را 
انتخاب کرد که برای این شهر زحمت 
بسیار می کشیدند. از دولت و استاندار 
محترم تقاضای تقدیر و تشکر از ایشان 
را داریم اما متأســـفانه ایشان در حال 
رفتن هســـتند. مردم رویان از ایشـــان 
بسیار راضی بودند و هستند. از شورای 
شـــهر هم به خاطر انتخاب شایســـته 

ایشان تشکر می کنیم.

مدتی است که در اقتصاد ایران سر و کله موجود 
عجیب الخلقه ای پیدا شده است که به وقت بردن 
بار، مرغ است و به وقت پریدن، شتر. این موجود 
دوزیست عجیب الخلقه یک پایش – یعنی یک 
دستش!- در بخش دولتی است و یکی اش هم 
در بخش خصوصی. درواقع، موجودی فرامرزی 
است، یعنی در فضای مرزی بین این دو بخش 
موجود  این  نام  کرده  است.  رشد  و  شده  متولد 
است، بخشی  عجیب الخلقه »بخش خصولتی« 
که ادعا دارد خصوصی است یا خصوصی شده، 

اما به واقع با اتصال به رانت قدرت و ثروت، همه 
فضاهای بخش خصوصی واقعی را اشغال کرده 

و همه منابع بخش دولتی را می مکد.
روزنامه ایران در اوایل مردادماه گذشته در این 
و  تجربه  بود:  پرسیده  خود  خوانندگان  از  رابطه 
مواجهه شما با این پدیده چه بوده است؟ و چرا 
سیاست سنجیده  به عنوان یک  خصوصی سازی 
عماًل نتوانسته اهداف خود را محقق کند؟ آنچه 
در ادامه می آید، بخشی از پاسخ های مخاطبان به 

این سوال هاست.

است:  فرمالیته  کشور  در  مناقصه ها 
نیست، چون  مناقصه  مناقصه ها  می دونیم  همه 
نفوذ  تو مناقصه ها  خصولتی ها مثل آب خوردن 

می کنن و همه چی فرمالیته می شه.
آزاد  رسانه  چون  هست،  خصولتی 
نیست: خصولتی ها معلول بسترهای غیرشفاف 
ایران  جامعه  اقتصادی  و  اجتماعی  فرهنگی، 
جای  سر  که  مؤلفه هایی  از  خیلی  و  هستند 
خودشان نیستند، باید سر جای خودشان برگردند 
تا این گره باز شود. وقتی شما رسانه آزاد ندارید 
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و یک رسانه به جرم افشای یک فساد اقتصادی 
می گیرد، چه کسی  قرار  تعقیب  تحت  به راحتی 
می خواهد پشت پرده خصولتی ها را فاش کند؟ 
آزاد  تخصصی  مطبوعات  وجود  و  شفافیت 
راه حل  مسوولیت پذیر،  عمومی  افکار  به عالوه 
جوامع پیشرفته برای جلو گیری از سوء استفاده و 

اعمال اصالحات اقتصادی است.
مدل اقتصادی ما مشخص نیست، پس 
خصولتی ها وجود خواهند داشت: تا زمانی 
که مدل اقتصادی ما در کشور مشخص نشده، 
بعد  ما  نخواهد شد.  پدیده خصولتی ها هم حل 
از 4۰ سال هنوز نفهمیده ایم که مدل اقتصادی 
این کشور لیبرالیستی است؟ مارکسیستی است؟ 
اقتصاد بازار است؟ اقتصاد دولتی است؟ وضعیت 

این  دل  از  که  است  معلوم  و  است  غیرشفاف 
شرایط، خصولتی ها هم رشد می کنند. همه جای 
ندارند،  تداخل  همدیگر  فعالیت  در  نهادها  دنیا 
فرهنگی،  نهاد  نمی کند،  بانکداری  خودروساز 
امنیتی یا نظامی هم فعالیت اقتصادی ندارد، اما 

ما با همه جای دنیا فرق داریم.
زرنگی های  و  دوگانگی ها  از  شمه ای 
بزرگی  شرکت  یعنی  خصولتی،  خصولتی ها: 
وقت  به  خصوصی.  هم  است  دولتی  هم  که  
و  است  خصوصی  ارزیابی ها  و  حساب کشی ها 
دریافت  وقت  به  و  باشد  پاسخگو  نمی خواهد 
خواهی ها  سهم  و  کالن  وام های  و  تسهیالت 
به  متعلق  بعضاً  شرکت ها  این  است.  دولتی 
خسارت  و  زیان  وقت  به  و  هستند  بیت المال 

مجبور نیستند تاوان اشتباه شان را از جیب مبارک 
بدهند، بلکه از جیب بزرگ بیت المال می دهند.

نکرده ایم.  تنگ  را  جا  ما  می گویند 
خصولتی ها  است:  خنده دار  حرف،  این 
چرا به وجود آمدند؟ به خاطر سیاست های غلط 
به  چیزی  می گویم  جرأت  به  خصوصی سازی. 
اسم خصوصی سازی در کشور اتفاق نیفتاده، چون 
نهادهای قدرتمند اجازه این کار را نمی دهند. آنها 
می گویند ما جا را برای دیگران تنگ نکرده ایم و 
دیگران هم می توانند بیایند. باور کنید  این حرف 
خنده دار است، چون آنها همه فضاها را گرفته اند.

حرف های  جای  به  روحانی،  آقای 
روحانی، حرف های  آقای  جذاب عمل کنید: 
شما درباره خصولتی ها جذاب است، اما بهتر است 
نشان  و  کنید  عمل  جذاب  حرف های  جای  به 
دهید که عزم تان برای کاستن از نفوذ اقتصادی 

نهادهای خاص جدی است.
شرکت  نام  به  پلنگی  گاو-  شتر- 
هم  من  نمی فهمم:  را  غیردولتی  عمومی 
مثل آقای رییس جمهوری که گفته اند باید معلوم 
کنیم شرکت عمومی غیردولتی یعنی چه؟ موجود 
عجیب الخلقه و شتر- گاو- پلنگی به نام شرکت 
عمومی غیردولتی را نمی فهمم. چرا رسانه ملی 
که این همه از اقتصاد مقاومتی حرف می زند و 
درباره  می برد،  سؤال  زیر  را  دولت  سیاست های 

خصولتی ها سکوت کرده است.
را  بخش خصوصی  نفس  خصولتی ها 
نفس  خصولتی ها  کلمه:  یک  فقط  گرفته اند: 

بخش خصوصی را گرفته اند.
در  فقط  که  بی کفایتی  مدیران 
خصولتی ها رشد می کنند: ما تو این کشور 
مدیرانی داریم که اگه توی خیابون ولشون کنن، 
حتی نمی تونن شکم خودشونو سیر کنن، زن و 
بچه که پیشکش. بعد وقتی ازش می پرسند: چرا 
حقوق چند ده میلیونی برای خودت برمی داشتی؟ 
میگه: من اگه برم بخش خصوصی، خیلی بیشتر 
بهم می دن! اشتباه نکن، بخش خصوصی واقعی 
امثال  بار  هم   ... می گذاره،  مایه  جیبش  از  که 
رابطه  با  که  خصولتیه  بخش  اون  نمی کنه.  تو 
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بیت المال  از  و کلی حقوق  بری توش  می تونی 
بگیری.

دولت اپوزیسیون  بازی درنیاورد: دولت 
بیاد و به جای شعاردادن بگه توی این چهار سال 
واسه خصوصی سازی چی کار کرده؟ نمی شه که 
هم دولت باشی و هم نقش اپوزیسیون رو بازی 

کنی؟ باالخره دولت، دولته یا اپوزیسیون؟
جمال  به  چشم مان  روز  یک 
افتاد:  خواهد  واقعی  خصوصی سازی 
به  چشم مان  کشور  این  در  روز  یک  امیدوارم 
جمال خصوصی سازی واقعی بیفتد. شاید نسل ما 
آن روز را نبیند، اما آدمیزاد به امید زنده است. من 
سال ها در شرکت دولتی بودم و اآلن در شرکت 
خصوصی  شرکت های  در  هستم.  خصوصی 
انرژی  و  زمان  اتالف  و  باالست  افراد  راندمان 
حداقل، چیزی که در شرکت های دولتی بندرت 
شاهد آن هستیم. برای همین حتی اگر به لحاظ 
ارزش و بازدهی نیز فکر کنیم، خصوصی سازی 
فکر  عده ای  گرچه  است.  مردم  همه  نفع  به 
اما  است،  کارگرستیز  خصوصی سازی  می کنند 
در  کاماًل  درست  معنای  به  خصوصی سازی 

راستای اعتالی جامعه است.
در  نهادها  چرا  که  معترضند  مردم 
جایگاه خودشان نیستند: حمایت یکپارچه 
و همه جانبه مردم از حمله موشکی علیه داعش 
و  امنیتی  نیروهای  با  هیچ کس  که  داد  نشون 
دفاعی کشور وقتی در جایگاه و وظیفه خودشون 
تمام  با  نیست هیچ،  عمل می کنن، مخالف که 
قدرت حامی و پشتیبان هم هست. اما مناقشات 
چه  مختلف-  نهادهای  که  می گیرد  باال  آنجا 
در  قضاییه-  قوه  چه  مجلس،  چه  باشد،  دولت 
متأسفانه  مثال،  به طور  نباشند.  جایگاه خودشان 
و  نفت  شرکت های  پردرآمدترین  و  بزرگترین 
می کنند،  کار  خصوصی  نام  با  که  ما  مخابرات 
با بخش  اصاًل  نهادهای خاص است که  دست 

خصوصی همپوشانی هم ندارد.
خصوصی سازی:  اصلی  مخالفان 
اصلی  مخالفان  حاکمیتی،  و  دولتی  مدیران 

خصوصی سازی هستند. 

خصولتی ها در صدر یارانه ها و رانت ها: 
خصولتی ها یا همان مدیران دولتی سازمان های 
به قصد کوچک سازی  دولت  بدنه  از  که  بزرگ 
را  این مملکت  در  کارکردن  نفس  جدا شده اند، 
در  که  هستند  اینها  می روی،  هرجا  گرفته اند. 
کس  هیچ  دارند.  قرار  رانت ها  و  یارانه ها  صدر 
به  چون  چرا؟  بگوید  آنها  به  نمی تواند  هم 
قدرت  اساساً  و  هستند  وصل  قدرت  البی های 
یارانه های  و  وام  و  از سرمایه  و می توانند  دارند 
یعنی  خصوصی سازی،  باشند.  برخوردار  خوب 
به  اینکه  نه  تولید،  چرخ  گردش  و  پویا  اقتصاد 
اسم خصوصی سازی سازمان ها و خط تولیدهای 
کالن را به نام خودمان بزنیم و از بیت المال هم 

بهره ببریم.
راهی که تولید داخلی را نابود کرد: به 
یعنی سلب  ایران،  در  نظر من، خصوصی سازی 
مالکیت از مردم که اقتصاد کشور را نابود کرده 
است. اگر ادامه بدهید، در منجالب بیشتر خواهید 
افتاد، راهی که به بن بست رسید و تولید داخلی 

را نابود کرد.
با  تضاد  در  اقتصاد  لیبرالی  نسخه 
از  مردم  به  اقتصاد  سپردن  بومی:  اقتصاد 
در  است،  لیبرال  دولت های  اصلی  شعارهای 
کاهش  و  حداقلی  و  کوچک  دولت  شعار  کنار 
اصول  از  و...که  اقتصاد  در  دولت  تصدی گری 
من،  نظر  به  است.  نیولیبرالی  سیاست های 
توی  لیبرال بودنش  هم  روحانی  آقای  دولت 
متن و تفسیر برنامه های توسعه و برنامه بودجه 
نمی گفتن  انقالب  اول  داده.  نشون  رو  خودش 
با  نداشتند  رو  جرأتش  اصاًل  خصوصی سازی، 
توجه به اون فضا، بعدش نوشتن مردمی سازی، 
و  خصوصی سازی اند  دنبال  همه  که  اآلنم 
تقدیسش می کنن. اینکه چنین مسیری رو طی 
تعریفی  برسن،  اینجا  به  تا  اونجا  از  می کنن، 
لیبرال ها هیچ وقت به نفع  لیبرالیسم ندارد.  جز 
مردم اقتصاد رو پیش نمی برن. اونا بشدت دنبال 
عضویت در سازمان تجارت جهانی اند و باالخره 
با  این  که  کنن  پیاده  رو  اونا  سیاست های  باید 

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 بازمی گردد که 
توانایی  نشان دادن  جهت  به  نظامی  نیروهای 
رفسنجانی  آقای  سازندگی  دولت  در  جنگ،  در 
اقتصاد  وارد  آنها  نیت  این  با  یافتند.  منزلت 
در  ساله  هشت  تجربه ای  دارای  که  شدند 
نیز  لذا می توانند در دوران صلح  جنگ هستند، 
را  نهادها  این  که  دیگری  مسأله  باشند.  خدوم 
تاجر نمود، به ضعف بخش خصوصی در همان 
سال ها بازمی گردد. بعد از انقالب به دلیل هراس 
دارایی شان،  و  ثروت  مصادره  از  سرمایه داران 
شاهد کمرنگ بودن حضور و فعالیت شان در ایران 
شدیم. به همین جهت، بخش خصوصی در ایران 
دارای مؤلفه های راستین یک بخش خصوصی 
نبود. لذا در پی جست و جوی خوشبختی و تزریق 
آن به بدنه اقتصادی کشور، بخش نظامی حضور 

خود را در اقتصاد ایران اعالم کرد.
را  پول  طعم  انقالبی  نهادهای 
مسایل  به  خاص  نهادهای  ورود  چشیده اند: 
اقتصادی و سیاسی و بنگاهداری و چشیدن طعم 
پول، آنها را به دولت ها مدیون کرده و آنها را از 
انجام مأموریت اصلی و انقالبی خود گاه منحرف 
یا سست می کند و آنها را از رسیدن به مأموریت 
اصلی یا باز می دارد یا توانشان را کاهش می دهد.

از  صحبت  شد:  شروع  کجا  از  حمله 
خصوصی سازی و خصولتی ها دقیقاً همان نقطه 
آقای  علیه  همه جانبه  حمله  باعث  که  است 
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 
در  باید  من،  نظر  به  باشد.  نداشته  ورود  جرأت 
محکم  اقتصادی  مردان  تمام  دوازدهم  دولت 
به  وابستگان  از  خصوصی  تفکیک  قضیه  از 

نهادهای قدرت در کشور جلوگیری کنند.

حسن فرامرزی – حمیرا عالیی

روزنامه ایران- 1396/5/5
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عمومی

چگونهفرهنگرفتاریدرشرکتخودمانراتغییردهیم؟

WORK HAPPY NOW منبع: کتاب

نویسنده: کارل استایب

مترجم: سیدحسین علوی لنگرودی

چند وقت پیش داستان آموزنده ای را شنیدم در 
باره یک معلم که فرهنگ مدرسه محل کارش را 
تغییر داده  بود. بعد از شنیدن آن داستان و فکرکردن 
راجع به آن، دریافتم که ما هم مي توانیم به همان 
سادگي،  فرهنگ شرکت یا سازمان متبوع خودمان 

را تغییر دهیم.
محیط  ماه  چند  طي  توانسته بود  معلم  آن 
کاري اش را از یک وضعیت سرشار از تنفر و تنش 
تحسین برانگیز  و  رویایي  محیطي  به  انزجار،  و 
تبدیل کند. هنگامي که او براي اولین بار وارد آن 
مدرسه شد ، خود را در میان همکاراني یافت که 
یا به بحث و جدل با هم مي پرداختند و یا اینکه 

در باره مسایل سیاسي و موضوعات تلخ زندگی 
تحمل  هم  هیچ کدامشان  و  مي کردند  صحبت 
دیگري را نداشتند، اما آن معلم تصمیم گرفت تا 
این وضعیت را با ابتکار و همت خودش اصالح 
کند. بنابراین، برنامه ای را تنظیم کرد به نام "برنامه 
تحسین" و بعد مطابق این برنامه دست به کار شد:

* براي تک تک همکارانش  یادداشتي گذاشت 
که در آن نوشته شده بود که چقدر از کارکردن با 

آنها راضي و خشنود است.
* او همراه با آن یادداشت،  یک عدد آب نبات 

هم براي همه فرستاد.
* به عالوه، براي بعضي از همکاران هم یک 

شاخه گل به همراه یادداشت فرستاد.
اما مهم ترین بخش این ابتکار،  متن یادداشت ها 
بود. او در هر کدام از آن یادداشت ها به تشریح 
چیزهایی پرداخته بود که برایش دوست داشتني و 

ارزشمندند.
نکته جالب تر اینکه هیچ کدام از همکاران او به 
هویت فرستنده آن یادداشت ها پي نبردند، چرا که 
او این کار را به صورت مخفیانه انجام مي داد و 
از همکاران حدس هایي در  نتیجه، هر کدام  در 
یادداشت هاي  آن  فرستندگان  یا  فرستنده  باره 
محبت آمیز مي زدند و همین مسأله،  جو مثبت و 
گرمي را در سرتاسر مدرسه ایجاد کرد. این قضیه 
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بالفاصله باعث شد که همه معلم ها و کارکنان 
مدرسه رفتار بهتري با سایرین پیدا کردند، چرا که 
یادداشت های محبت آمیز  فرستنده  را  هر کسی 
تصور می کردند. این واکنش کامالً  هم طبیعي به 
نظر مي رسید، چرا که هیچ کس دوست ندارد دل 

کسي را که به او هدیه اي داده است، بشکند.
کارکنان  و  معلم ها  از  تن  مدتي، چند  از  پس 
مدرسه هم به تقلید از این معلم شروع کردند به 
ارسال یادداشت ها و هدایایي برای همدیگر و این 
رفتار خیلي زود به یک فرهنگ پرطرفدار در آن 

مدرسه تبدیل شد.
جالب است بدانید که این فرد مبتکر هیچ گاه 
شناسایي نشد، چون نمي خواست با شناخته شدن از 
اثر مثبت کارش بکاهد. او به همه این امکان را داد 
تا فکر کنند که دوستان متعددي دارند، دوستانی 
که به یادشان هستند و این ناشناس بودن، موجب 

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

شما هم مي توانید 
حال اگر محیط کارتان خسته کننده و مالل آور 
است و فکر مي کنید که نیاز به شادترشدن دارد،  
پس دست به کار شوید و همین کار را انجام دهید. 
از دادن هدایاي کوچک و ارزان شروع کنید، و بعد 

از مدتي کوتاه اثر جادویي این کار را ببینید. 
حال سوال اینجاست که چگونه مي توان نحوه 
رفتار کارکنان یک شرکت را تغییر داد و رفتار صحیح 

را به بخشی از فرهنگ سازمانی تبدیل نمود؟ 
مدیران مي توانند فقط با یک نگاه به چگونگي 
ورودشان به محل کار،  به همکارانشان بیاموزند که 
با خود آنها )و سپس با همدیگر( چگونه رفتار کنند. 
مدیران مي توانند با تکرار این کارها، سیگنال هاي 
مشخصي را براي دیگران بفرستند تا آنها هم به 
همان صورت با همدیگر رفتار کنند. با این همه، 
باید به این واقعیت نیز اشاره کرد که عادت های 
رفتاری را به سختي مي توان تغییر داد و موفقیت 

در این کار مستلزم صبر و پیگیری است. 
اما چه باید کرد تا همکاران یک مدیر او را از 
احترام  با  او  با  و  داشته باشند  صمیم دل دوست 

ساده  دستورالعمل  چند  زیر  در  کنند؟  برخورد 
آمده است که به دردتان می خورد:

1( با همه همکاران مثل اعضاي خانواده 
برخورد  دارید،  دوستشان  که  خودتان 

کنید. 
بهترین راه براي دوست  داشته  شدن،  دوست 
کارتان  محل  به  ورود  هنگام  اگر  است.   داشتن 
به گونه اي رفتار کنید که انگار وارد خانه خودتان 
شده اید، مطمئن باشید که بازخوردي مشابه آن 
نگاه هاي  با  و  دریافت خواهیدکرد  دیگران  از  را 

مهربانانه اي روبرو خواهیدشد. 
هنگامي که کارکنان یک شرکت با همکارانشان 
مثل خواهر و برادر خودشان رفتار کنند، آنگاه از 
همه چیز لذت خواهندبرد. در این صورت، حتی اگر 

مدیران مي توانند فقط با یک نگاه به 

به  کار،   محل  به  ورودشان  چگونگي 

همکارانشان بیاموزند که با خود آنها 

رفتار  چگونه  همدیگر(  با  سپس  )و 

کنند.

کارتان  محل  به  ورود  هنگام  اگر 

وارد  انگار  که  کنید  رفتار  به گونه اي 

خانه خودتان شده اید، مطمئن باشید 

که بازخوردي مشابه آن را از دیگران 

نگاه هاي  با  و  خواهیدکرد  دریافت 

مهربانانه اي روبرو خواهیدشد.



41 عمومی توسعه تاسیسات و تجهیزات | شماره 51 | تابستان 1396 |   

یکي از آنها کار اشتباه یا احمقانه ای هم کرد،  دیگران 
با خنده و روي خوش به آن واکنش نشان مي دهند. 
این خیلي مهم است که با همه مثل اعضاي خانواده 
خودتان رفتار کنید، چرا که این رفتار پس از مدتي 
به دیگران نیز سرایت می کند و آنها نیز با هم مثل 

اعضاي خانواده شان رفتار خواهندکرد. 
شایان ذکر است که براي این کار باید سنجیده 
و آهسته عمل کنید و به تدریج رفتار دوستانه تر و 
خودماني تري را با همکاران خود در پیش بگیرید. 
نکته کلیدی اش هم این است که ابتدا به دیگران 
گوش فرادهید و به آنها ثابت کنید که آنان برایتان 
مهم هستند. بنابراین، هر بار که همکارانتان را 
باره  در  آنها  از  مي کنید،  کار مالقات  در محیط 
خانواده و فرزندانشان بپرسید و خودتان را دوست 

خانوادگي شان نشان بدهید. 
خودتان،   دوست داشتن  به  دیگران  وادارکردن 
چندان سخت نیست،  کافیست به آنها بفهمانید 
در  که  کساني  از  بسیاري  دارید.  دوستشان  که 
اطراف شما هستند،  در وهله اول دوست ندارند 
منتظرند  و  بگشایند  شما  نزد  را  دلشان  سفره 
تا شما در این راه پیش قدم شوید و پس از آن 
همه-چیز درست خواهدشد. پس اگر مي خواهید 
یخ روابطتان با دیگران آب شود، شصت درصد 
کار را خودتان انجام دهید و مطمئن باشید که 
چهل درصد باقي مانده،  خیلي زود از سوي طرف 
به  اطمینان  با  به وقوع مي پیوندد. من  مقابلتان 
شما مي گویم که این ترفند در بسیاري از روابط 
بین افراد کارایي دارد،  چه این روابط شخصي و 

خصوصي باشند،  چه کاري و شغلي. 

را  خودتان  باره  در  دیگران  نگرش   )2
دگرگون کنید. 

همه ما باید به همان گونه اي رفتار کنیم که 

دوست داریم با ما رفتار شود. به عبارت بهتر، باید 
با رفتار خودتان به دیگران نشان بدهید که از آنها 
توقع چنین رفتاري را در قبال خودتان دارید. البته 
انجام این کار برای افراد خجالتي و کم رو دشوار 
این  مي توانید  نیست. شما  غیرممکن  اما  است،  
ترفند را ابتدا در محیط خانه و در برابر اعضاي 
خانواده و دوستان نزدیکتان تمرین کنید. مطمئن 
با  خواهیدتوانست  کافی،  تمرین  با  که  باشید 
همکاران خودتان در محل کار هم همان رفتارها 
دریافت  را  آنها  مثبت  واکنش  و  داشته باشید  را 

نمایید. 
از  نفر  چند  پیش،  چند سال  که  مي آید،  یادم 
همکارانم عادت کرده بودند که در محل کار مرا 
دست  بیندازند و به کارهایم بخندند. البته شاید 
آنها چنین منظوري نداشتند، اما من از این مسأله 
ناراحت مي شدم. آنها گاه با حالتي برادرانه! به طرز 
مي خندیدند.  اظهارنظرهایم  یا  و  لباس پوشیدن 
واکنش من هم عبارت بود از اینکه صبر مي کردم 
این  از  دست  طبیعی  طور  به  و  شوند  خسته  تا 
کارشان بردارند، اما یک بار این وضعیت براي چند 
ساعت متوالي به طول انجامید و انتظارکشیدن 
من هم بي فایده بود. بنابراین، سعي کردم تغییر 
رفتار بدهم و به جاي انفعال و صبرکردن، شروع 
کردم به همراه شدن با آنها و خندیدن به خودم. 
جالب آنکه آنها خیلي زود نسبت به تغییر رفتار 
من واکنش نشان دادند و اوضاع کاماًل عوض شد. 
همان موقع بود که فهمیدم نباید با همه چیز در 
محل کار،  بیش از حد شخصي و با حساسیت باال 
برخورد کرد، چرا که در این صورت آسیب هاي 
بسیاري متوجه فرد می شود و بر عصبانیت ها و 
پیچیدگي ها افزوده خواهدشد. البته این بدان معنا 
نیست که شخصیت خودتان را تغییر بدهید. نه، 
شما باید خودتان باشید، اما پیروي کردن از قواعد 

به  برایتان  را  بیشتري  احترام  اجتماعي مي تواند 
ارمغان بیاورد.

در محل کارتان به همه عشق بورزید و به 
همه احترام بگذارید. 

همه ما دوست داریم که در یک محیط کاري 
عالي و با روابط صمیمانه و گرم کار کنیم. یکي 
منظور  همین  به  باید  که  اصلي  مهارت هاي  از 
هوش  از  استفاده  مگر  نیست  چیزي  بیاموزیم، 
عاطفي. افراد با ضریب هوشي باال کساني هستند 
که می توانند با ایجاد دوستي هاي پایدار از شغلشان 
لذت مي برند. بهبود کاربرد ضریب هوشي هنگامي 
آسان خواهدشد که با گام هاي کوچک، اما مداوم 
همراه شود. بنابراین، چنانچه احساس کردید که 
نمي توانید عشق و احترام الزم را در محیط کار 
به سمت خود جذب کنید، میزان عشق و احترام 
به دیگران را اضافه کنید تا پس از مدت کوتاه، 

انعکاس آن را دریافت دارید. 

کنترل خلق و خو 
در  نتایج مطلوب  به  براي دستیابي  ما  همه 
روابط اجتماعی، به کنترل رفتار و کردار خود 
به هر  از شروع کارتان،  اگر پیش  داریم.  نیاز 
خلق  آن  باشید،  افسرده  یا  خشمگین  دلیلی 
به طور  خواهدبود.  با شما  روز  پایان  تا  خو  و 
وارد  شما  خود  توسط  که  استرس هایي  کلي، 
مضر  و  خطرناک  بسیار  مي شوند،  کار  محیط 
و  مدیریت  براي  مي بایستي  حتما"  و  هستند 
بیاموزید  اگر  کنید.  تالش  آنها  متعادل سازي 
که استرس هاي تولیدي خودتان را مهار کنید، 
و خوي خودتان  اختیار خلق  آنوقت می توانید 

را در دست بگیرید.
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رتبهبندیکیفیتزندگیدرشهرهایجهان
وین رتبه 1، تهران رتبه 199!

در  مرکر«  تحقیقات  و  مشاوره   »مؤسسه 
شهرهای  باکیفیت ترین  خود،  ساالنه  گزارش 

جهان برای زندگی را معرفی  کرده است.
در رتبه بندی سال 2۰1۷ این مؤسسه، وین، 
پایتخت اتریش، برای هشتمین سال متوالی در 
مجموع باکیفیت ترین شهر جهان برای زندگی 
نام گرفته و سنگاپور هم به عنوان بهترین شهر 
زیرساخت های  دراختیارداشتن  لحاظ  از  جهان 

مناسب شهری معرفی  شده است.
مؤسسه،  این  امسال  گزارش  در 

بدین  هم  جهان  شهرهای  بی کیفیت ترین 
رتبه بندی شده اند: شرح 

- خارطوم، سودان با رتبه 22۷ 
- پورتو پرنس، هاییتی با رتبه 22۸ 

- صنعا، یمن با رتبه 22۹ 
- بانگی، جمهوری آفریقای مرکزی با رتبه 

 23۰
- بغداد، عراق با رتبه 231 

رتبه بندی،  این  در  که  است  ذکر  شایان 
دوشنبه،  و   1۹۹ رتبه  ایران،  پایتخت  تهران، 

از  را   215 رتبه  تاجیکستان،  پایتخت 
کشور   231 میان  در  زندگی  کیفیت  لحاظ 
شهرهای  از  هیچیک  نام  و  کسب کرده اند 

لیست دیده نمی شود. این  افغانستان هم در 
با  مرکر«  تحقیقات  و  مشاوره   مؤسسه   «
گروه   1۰ در  که  شاخص   3۹ درنظرگرفتن 
ارزیابی شهرهای جهان  به  قرارمی گیرند،  زیر 

پرداخته است:
و  جرم  )نرخ  اجتماعی  و  سیاسی  ثبات   -

قانون( حاکمیت  جنایت، 

وین
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- ایروان، ارمنستان با رتبه 1۷2
- اسالم آباد، پاکستان با رتبه 1۹4 

- تهران، ایران با رتبه 1۹۹ 
در  مرکر«  تحقیقات  و  مشاوره   »موسسه 
نظرسنجی امسال خود پنج شهر زیر را هم به عنوان 

باکیفیت ترین شهرهای جهان معرفی  کرده است: 
و  میلیون  یک  جمعیت  با  اتریش  وین،   -1

۸۶۷ هزار و۹۶۰ نفر )در سال 2۰1۷(
2- زوریخ، سوییس با جمعیت 3۹۶ هزار و 

2۷ نفر )در سال 2۰15(
3( اوکلند، نیوزیلند با جمعیت منطقه شهری 
یک میلیون و 4۹5 هزار نفر )در سال 2۰1۶(

و  میلیون  یک  جمعیت  با  آلمان  مونیخ،   )4
45۰ هزار و 3۸1 نفر )در سال 2۰15(

و  هزار   ۶۰3 جمعیت  با  کانادا  ونکوور،   )5
5۰2 نفر )در سال 2۰11(

اقتصادی - وضعیت 
فعالیت  )وضعیت  فرهنگی  فضای   -

آزادی های فردی( رسانه ها، سانسور، 
)چگونگی  بهداشتی  و  پزشکی  خدمات   -
بیماری های  خدمات درمانگاه ها، میزان شیوع 

آلودگی هوا( عفونی، 
چگونگی  ازجمله   ( تحصیل  و  آموزش   -

بین المللی( مدارس  به  دسترسی 
حمل ونقل  )امکانات  عمومی  خدمات   -

شهری، برق، آب و ترافیک(
تفرجگاه ها )رستوران ها، سینماها و مراکز   -

ورزشی(
مواد  خرید  مراکز  به  دسترسی  وضعیت   -

غذایی و کاالهای ضروری
اجاره  و  خرید  )امکانات  مسکن  وضعیت   -
و  خانگی  لوازم  فراوانی  میزان  و  مسکن 

آنها( تعمیرات 
طبیعت.  -

برای  رتبه بندی  این  که  می کند  یادآوری 
کمک به شرکت های چندملیتی و کارفرمایان 
کارمندان شان  که  هنگامی  تا  انجام می شود 
می فرستند،  بین المللی  مأموریت های  به  را 
بدهند  آنها  به  منصفانه ای  مزایای  و  پاداش 
و »سختی کار« شهر محل ماموریت آنان به 

محاسبه شود. درستی 
نیز  جهان  مهم  شهرهای  از  بعضی  رتبه  

بدین شرح است:
- پاریس، فرانسه با رتبه 3۸ 

- لندن، بریتانیا با رتبه 4۰ 
- نیویورک، آمریکا با رتبه 44  

- توکیو، ژاپن با رتبه 4۷ 
- دوبی، امارات متحده عربی با رتبه ۷4 

- دوحه، قطر با رتبه 1۰۸
- استانبول، ترکیه با رتبه 133 

- مسکو، روسیه با رتبه 1۶۸ 
- جده، عربستان با رتبه 1۶۹ 

زوریخ

ونکووراوکلند

مونیخ

http://www.bbc.com/persian/world-
features39267039-
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کوچکسازیدولت،خصوصیسازیوتعاملبادنیا

در گرماگرم چینش اعضای کابینه دولت دوازدهم 
و معرفی آنان به مجلس شورای اسالمی برای انجام 
تشریفات قانونی رأی اعتماد و غیره، فرصت های 
خوبی فراهم شد برای اهل تحقیق و تحلیل تا نظریات 
خودشان در باره کم و 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 
اقتصادی برخوردار باشد، می تواند در چارچوب اقتصادی 
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. 
از آن رو که ساختار به سمت مدیریت شایستگان پیش 
خواهد رفت، عموماً مسووالن، اقداماتی را در جهت 
بهبود انجام می دهند. به این دلیل که شخص اهمیت 
ندارد، همین که مسووالن در درجه نخست، مصالح 
ملی را بر منافع شخصی ارجح بدانند و در درجه دوم 
خودشان را مقید به ایفای تعهدات در قبال مردم بدانند، 

کفایت  می کند. 
تیم  و  نیست  مطلوب  ایران،  اقتصادی  ساختار 
اقتصادی دولت دوازدهم با سه چالش عمده که ریشه 
در تاریخ دارد، مواجه است. این چالش ها عبارتند از: 
1( ساختارها و نهادهای معیوب، 2( برخی تعارضات 

سیاسی داخلی و 3( وجود چالش های بین المللی. 

ساختارهای نهادینه اقتصاد دولتی ایران، معضالت 
اقتصادی را در بطن خود بازتولید می کند، زیرا در اقتصاد 
دولتی، منافع ملی گاهی قربانی اهداف سیاسی می شود 
و اقتصاد تحت انقیاد دولت قرار می گیرد. در دولت فربه، 
با دیوانساالری بزرگ مواجه هستیم و بخش اعظم 
منابع بودجه های دولتی صرفاً در جهت برطرف ساختن 
نیازهای اولیه مصرف می شود. ساختار اقتصاد ایران، 
دولتی، نفتی، تاجرپیشه و معیوب است. در چنین 
ساختاری، از واژ ه هایی جذاب همچون کوچک سازی 
دولت، خصوصی سازی و تعامل با دنیا سخن گفته 
می شود و بر اساس آن قوانینی را تصویب می کنند، 
اما در عمل، ساختار اقتصاد دولتی از اصالحات ناتوان 
اقتصاد  بنیان های  با  اصالحاتی  چنین  زیرا  است، 
دولتی در تضاد است. خصوصی سازی و اجرای قانون 
هدفمندی یارانه ها از مصادیق اصالح ناپذیری اقتصاد 

ایران است. 
با توجه به شعارهای انتخاباتی روحانی، مشخصًا 
رییس جمهور و همراهان او با معضالت اقتصادی ایران 
آشنایی دارند، لذا ضروری است که در دولت دوازدهم، 
با تغییر نگاه اقتصاد دولتی، کوچک سازی اقتصادی در 
اولویت قرار بگیرد. بنا بر علم و تجربه، دیوانساالری 
بزرگ، فساد بزرگ را ایجاد می کند و هزینه آن بر 
دوش مردم گذاشته می شود. دولت بزرگ، ناهماهنگی 
نهادهای مختلف را به وجود می آورد و گاه مصالح 
جامعه قربانی مطامع سیاسی می شود. دولت قبل 
توانست به توافق برجام برسد و کشور را از تحریم های 
اقتصادی و سیاسی برهاند، اما انتظارهای جامعه از 
آثار برجام بر اقتصاد و زندگی معیشتی مردم برآورده 
نشد که بخشی از آن را باید در عدم اجرای تعهدات 

طرف مقابل، به خصوص دولت تازه کار تاجرمسلک 
ترامپ و تاثیر آمریکا بر کشورهای اروپایی جست وجو 
کرد. ادامه دیپلماسی آمریکا در خصوص کشور ایران 
منتج به امضای تحریم های جدید شد که کشورهای 
آلمان و انگلیس و فرانسه در آن توافق داشتند. تصویب 
تحریم های جدید باعث تنگ شدن عرصه اقتصادی 
بر ایران و ایجاد محدودیت بر سر تجارت بین المللی 
ایران شده است. در حال حاضر، با تصویب تحریم ها 
برجام تضعیف شده و بسیاری از بانک های مهم هنوز 
پس از برجام مبادالت خود با ایران را آغاز نکرده اند 
که البته عدم تحقق مبادالت پولی با دیگر کشورها 
یکی از معضالت بسیار مهم اقتصاد ایران است. البته 
محدودیت شدید بین المللی در خصوص تجارت خارجی 
ایران بر تولید داخلی تأثیر گذاشته و یکی از جدی ترین 
معضالت اقتصادی، یعنی بیکاری را افزایش داده است. 
شیوه برقراری روابط مطلوب دیپلماتیک با غرب و 
نتایج آن مسلماً بر تصمیمات تیم اقتصادی دولت 
موثر خواهد بود. اگر روابط دیپلماتیک تقویت نشود، 
عرصه پیشرفت و توسعه اقتصادی تنگ تر می گردد و 
با کاهش درآمدهای نفتی، معضالت اقتصادی خود را 
بیشتر آشکار می کند. این مشکالت اقتصادی، جامعه 
را تحت فشارهای مالی و اقتصادی طاقت فرسایی قرار 

می دهد. 
و  داخلی  جهات  از  که  سازوکاری  چنین  در 
خارجی با مشکالت زیادی مواجه هستیم، راهکار 
مقابله با این مشکالت، رعایت شایسته ساالری و 
تخصص در چینش تیم اقتصادی دولت خواهد 

بود.
          http://www.armandaily.ir/fa/news/detail/42943

واژ ه هایی جذاب همچون 

دکتر محمود جامساز- اقتصاددان
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یادداشتی به قلم دکتر محمود سریع القلم، استاد دانشگاه شهید بهشتی

آدمی است و ترس هایش،
 آدمی است و تصمیم هایش،
آدمی است و شجاعت هایش.

چراباهمهمکارینمیکنیم؟

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

1( اکثراً فکر می کنند که همکاری بین انسان ها، نتیجه اتحاد آنهاست، یعنی انسان ها اول با هم متحد یا شریک می شوند و بعد نوبت به همکاری می رسد. این 
باور از آنجا پاگرفته و تقویت شده که در تحلیلی مشابه، اکثراً فکر می کنند که شادبودن نتیجه موفقیت است، در حالیکه این فرض هم صحیح نیست و طی مطالعات 
علمی متعدد ثابت شده است که شادبودن، پیش نیاز 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 پیش نیاز آن است. به عبارت دیگر، قابلیت همکاری به ما قدرت می دهد تا بتوانیم متحد شویم و از طریق اتحاد و 

تجمیع نیروها، به نتایج بهتر و باالتری دست یابیم.
2( نکته دوم این است که یکی از دغدغه های جدی و تقریباً همیشگی تشکل ها، از جمله تشکل های صنفی مثل همین سندیکای شرکت های تأسیساتی و 
صنعتی ایران، موضوع همکاری است. به عبارت صحیح تر، 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 می توان آن را به عنوان مهمترین مانع تشکیل تشکل ها 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، بهانه ای باشد برای بازکردن بحث در این باره. بنابراین، ضمن 
دعوت از شما برای خواندن این یادداشت جذاب و مفید، خواهش می کنیم 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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در  وقتی  که  کرده اید  تجربه  بحال  »تا 
می کنید،  رانندگی  آرام  سنگین  ترافیکی 
سعی  جاده  خاکی  شانۀ  در  اتومبیلی  ناگهان 
ضمن  بگیرد،  سبقت  دیگران  از  که  می کند 
این  در  می کند.  آلوده  هم  را  فضا  اینکه 
اندیشه  این  نرمال  انسان  یک  ذهن  در  مواقع 
شکل می گیرد که چرا من باید ساعت ها در 
ترافیک، قانون را رعایت کنم و دیگری این 
جامعه  یک  در  بحران ها  نمی کند؟  را  کار 
حاشیۀ  از  عده ای  که  زمانی  می شوند  انباشته 
خاکی جاده حرکت کنند و قانون و مراتب 

و حقوق دیگران را رعایت نکنند.«
دانشگاه-  استاد  سریع القلم-  محمود  دکتر 
در این باره در سایت خود نوشته است: شاید 
چه  برای  اصاًل  که:  باشد  این  دقیق تر  سؤال 
باید همکاری کنیم؟ وی سپس افزوده است: 
دانشگاه  یک  مهمان  وقتی  پیش،  سال  چند 
آن  ایرانی االصل  استاد  یک  بودم،  نروژی 
دانشگاه بازدیدی از دانشگاه را به من پیشنهاد 
کرد. طی سه ساعت بازدید پیاده، او با شوق 
و اشتیاق و عالقمندی و وابستگی و دلبستگی 
کتابخانه  آن،  طرح های  باره  در  دانشگاه،  به 
آن  نماهای  و  ساختمان ها  آن،  اهداف  آن، 
مدیریتی  و  اداری  بخش های  و  همکاران  و 
از  بیش  مرا  که  می گفت  سخن  دانشگاه 

اهمیت خود دانشگاه تحت تأثیر قرارداد.
در انتهای بازدید که به ناهار ختم شد، از 
او علل شوق و اشتیاقش را جویا شدم. گفت: 
آموزشی-  فضای  و  مدیریت  خدمه،  محیط، 
پژوهشی این دانشگاه به من آرامش می دهد؛ 

آنکه  با  می گذارند؛  احترام  من  به  همه 
ایرانی  االصل هستم، دانشکده و دانشگاه مرا 
در سه کمیته عضو کرده اند تا مشارکت کنم؛ 
می خواهند بیاموزند؛  دانشجو و استاد عموماً 
من  اصلی  خانه  اینجا  نکرده باشم،  اغراق 
است: محبت می کنم، محبت می  بینم؛ راست 
را  فردی  بدی  می گویند؛  راست  می گویم، 
نمی خواهم، بدی مرا نمی خواهند؛ از دیگران 
نامعقول  انتظار  من  از  ندارم،  نامعقول  انتظار 
ندارند؛ وظایفم را انجام می دهم، وظایفشان 
را انجام می دهند؛ مشورت می کنم، مشورت 
می کنند؛ خیانت نمی کنم، خیانت نمی کنند؛ 
منظم هستم، منظم هستند؛ بدگویی نمی کنم، 
حذف  نمی کنم،  حذف  نمی کنند؛  بدگویی 
همکاری  می کنم،  همکاری  نمی کنند؛ 

می کنند.
گفت وگو  این  از  که  حسی  و  تلقی 
حالت  انسان  این  چقدر  بود:  این  پیداکردم 
خوبی  ببیند،  خوبی  نرمال،  فرد  دارد.  نرمال 
حذف  نرمال  فرد  همین  اگر  اما  می کند. 
شود، بعد احتیاط می کند. وقتی به او خیانت 
گفتند،  دروغ  وقتی  می گیرد؛  فاصله  شد، 
خود  کردند،  فحاشی  وقتی  می شود؛  بدبین 
سوءاستفاده  او  از  وقتی  می کند؛  منزوی  را 
می کند.  تردید  محبت کردن  در  کردند، 
احترام  محبت کردن،  درقبال  شخصی  اگر 
وظیفه شناس  بودن،  خوبی کردن،   گذاشتن، 

واکنش های  بودن،  منصف   بودن،  راستگو 
برای  روحیه ای  چه  ببیند،  مخرب  و  منفی 

همکاری خواهدداشت؟
تهران  به  علمی  سفر  این  از  وقتی 
را  فارسی  روزنامه های  عناوین  برمی گشتم، 
عنوان  یک  در  می کردم.  مطالعه  هواپیما  در 
گفته شده  بود: ایرانی ها را تهدید نکنید. چند 
به  نسبت  تهدید  چندین  طرف تر،  آن  ستون 
جهان  نقاط  اقصی  در  مختلف  کشورهای 
دارد،  واکنشی  کنشی  هر  شده بود.  مطرح 
جهان  در  دارد.  پیامدی  ناپسندی  حرف  هر 

بدون  ناشایست  عمل  و  سخن  عموماً  فعلی، 
شهروندان  شرایطی،  چه  در  نمی ماند.  پاسخ 
وقتی  می کنند؟  همکاری  هم  با  جامعه  یک 
همکاری  شود.  جبران  آن ها،  همکاری  که 
زیرا  هستند،  نرمال  دو  هر  همکاری  عدم  یا 
انجام  دیگران  رفتار  به  عکس العمل  مقام  در 

می پذیرند.
دارد،  که  فطرتی  خاطر  به   نرمال  انسان 
در  وقتی  ولی  دارد،  خوبی  به  تمایل 
ساختاری قرار می گیرد که واکنش ها عموماً 
قانون  و  خویشتنداری  محبت،  احترام،  با 
آمیخته نشده اند، حداقل این است که فاصله 
دایرۀ  یک  در  و  می شود  محتاط  می گیرد، 
بحال  تا  می کند.  تعریف  را  خود  محدودی، 
تجربه کرده اید که وقتی در ترافیکی سنگین 
در  اتومبیلی  ناگهان  می کنید،  رانندگی  آرام 
شانۀ خاکی جاده سعی می کند که از دیگران 
سبقت بگیرد، ضمن اینکه فضا را هم آلوده 
انسان  یک  ذهن  در  مواقع  این  در  می کند. 
نرمال این اندیشه شکل می گیرد که چرا من 
رعایت  را  قانون  ترافیک،  در  ساعت ها  باید 
کنم و دیگری این کار را نمی کند؟ بحران ها 
که  زمانی  می شوند  انباشته  جامعه  یک  در 
عده ای 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: مهم ترین مشکل 
ما در توسعه کشور چیست؟ اول باید کدام 
مسأله را حل کنیم تا بقیه مسایل تسلسلی حل 
شوند؟ کانون کجاست؟ او در پاسخ گفت: 
و  منافع  خواسته ها،  خود،  در  غرق  ما  عموماً 
  Self-Absorption. هستیم:  خود  آرزوهای 
این خصلت خودشیفتگی اجازه نمی دهد که 
کنیم،  درست  ساختار  کنیم،  درست  سیستم 
تقسیم کار کنیم، از هم بیاموزیم و همکاری 
اوریانا  سؤال  یاد  مرا  فرد  این  سخن  کنیم. 
اوایل  در  ایتالیایی  روزنامه نگار  فاالچی، 

کردن،  محبت   قبال  در  شخصی  اگر 

احترام  گذاشتن، خوبی  کردن، وظیفه 

 شناس  بودن، راستگو بودن و منصف 

مخرب  و  منفی  واکنش های   بودن، 

همکاری  برای  روحیه ای  چه  ببیند، 

خواهد داشت؟
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کشورها  از  بسیاری  انداخت:  شاه  از   1350
شاهان  شاه  را  خودتان  چرا  شما  دارند،  شاه 
خطاب می کنید؟ شاه در پاسخ گفت: اینجا 

همه شاه هستند، من شاه همۀ آن ها هستم!
افراد نرمال وقتی همکاری می کنند که از 
جانب دیگران همکاری ببینند و این محتاج 
خود  نوبۀ  به  سیستم  این  است.  سیستم  یک 
است  شایسته ساالری  و  قانون گرایی  نیازمند 
که هر شهروندی بنا به دانش، تجربه و اهتمام 
می گیرد.  قرار  شایسته،  جایگاه  در  خود 
نباشد،  شایسته ساالری  که  چارچوبی  در 

غرور  و  بماند  مجازات  بدون  دروغ گفتن 
نرمال  افراد  باشد،  عام  مصلحت  از  برتر  فرد 
همکاری نمی کنند. در این قالب، شهروندان به 
تدریج مدارهای اعتماد خود را محدودکرده 
که  می کنند  زندگی  خودساخته  جزایر  در  و 
جامعه  ذره ای شدن  آن،  به  جامعه شناسان 

 )Atomization of Society(. می گویند
معنوی،  پاداش  به  نیاز  همکاری کردن 
کالمی و عملی دارد. افراد در برابر کارهای 
مصونیت  نباید  می دهند،  انجام  که  بدی 
مثبتی  کار  هر  انجام  برای  داشته باشند. 
خوب  کار  باید  کرد:  درست  سیستم  باید 
کرد.  مجازات  را  بد  کار  و  داد  پاداش  را 
بود:  اینگونه  آلمان  در  پارکینگی  عالمت 
این پارکینگ به هموطنان مسن ما اختصاص 
دارد، متخلف: حداقل 150 یورو. حکمرانی 
نحوۀ  از  درست کردن:  سیستم  یعنی  خوب، 
در  ایران  آب های  امنیت  تا  پارک کردن 
سخنرانی  به  نیاز  روش  این  فارس.  خلیج  
بدون  می رساند.  یک صدم  به  را  جلسه  و 
اصالح  امری  هیچ  قاعده مندی،  و  سیستم 

نمی شود. 
نروژی،  دانشگاه  ایرانی االصل  استاد 
سیستم  یک  در  چون  می کند  همکاری 
ابهام،  دروغ،  می کند.  کار  پیش بینی  قابل 
طی  است.  تعطیل  آن  در  تبعیض  و  حذف 
رفتار  به گونه ای  بودم،  او  با  که  نیمروزی 
جهان  ثقل  مرکز  او  کنم  تصور  که  نکرد 
می کرد  سؤال  دایم  نداشت،  ادعایی  است، 
و نظر می پرسید. او جزییات بازدید نیم روزه 
کرده بود  هماهنگ  من  با  قبل  ماه  دو  از  را 
نه  پیچاند،  نه  کرد:  عمل  توافق  طبق  و 
حذف کرد، نه حرف خود را تغییر داد، نه 
صورت  در  کرد.  بدقولی  نه  کرد،  بدگویی 
می زد.  موج  انسانیت  و  صدق  سیرتش،  و 
افراد  به ندرت  جامعه،  این  در  می گفت:  او 
مسایل  و  دوستی  به  چون  می گویند،  دروغ 

زندگی، دراز مدت نگاه می کنند. 
همکاری خود را با او ادامه خواهم داد.

http://www.isna.ir/news/95090905230

انسان نرمال به خاطر فطرتی که دارد، 

در  وقتی  ولی  دارد،  خوبی  به  تمایل 

ساختاری قرار می گیرد که واکنش ها 

عموماً با احترام، محبت، خویشتنداری 

حداقل  نشده اند،  آمیخته  قانون  و 

این است که فاصله می گیرد، محتاط 

می شود و در یک دایرۀ محدودی، خود 

را تعریف می کند.
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گزیدههاییازمطبوعات
   کم گوی و گزیده گوی چون ُدر 
 تا زاندک تو جهان شود پُر
)نظامی گنجوی(

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

دوستان و همکارانتان در همین صفات درج شوند.
هیات تحریریه

تولیدکنندگان  و  اصناف  خصوصی،  بخش 
خواسته های متعددی از وزیر جدید صنعت، معدن 
و تجارت دولت دوازدهم دارند، خواسته هایی که 
سالیان متمادی مطرح شده است، اما لنگیدن یک 
بخش باعث شده که تحققی در وعده ها صورت 
نگیرد. دولت یازدهم وقتی کار خود را شروع کرد، 
با انواع خواسته های تولید کنندگان، اصناف و... آشنا 
بود، اما تحریم دست و پای آن را بست، ولی بعد 
از برداشته شدن تحریم ها فضای کسب و کار تغییر 
قابل توجهی کرد و سرمایه گذاران داخلی و خارجی 
چند  هر  کردند.  کشورمان  اقتصاد  به  نیم نگاهی 
خیلی از اعداد با هدف گذاری ها فاصله دارد، اما به 
قول کارشناسان وزارتی که توانستند اعداد منفی را 

مطالباتفعاالناقتصادیازوزیرجدیدصنعت،معدنو
تجارتچیست؟

مثبت کنند، قطعاً  این دولت کارهای بزرگی انجام 
داده است. به  عنوان مثال، نرخ رشد صنعتی از منفی 
1۰/۷ به مثبت۶/۹ رسیده است، یا بعد از 33 سال 
تراز تجاری کشور مثبت شد و توازن بین صادرات و 
واردات به کشور برقرار شد. در سایر حوزه ها همچنین  
در  جالب  نکته  آمده است.  دست  به  رکوردهایی 
گفت و گو با کارشناسان و فعاالن صنعتی هم صدا 
بودن آنها در ایجاد اشتغال و جذب سرمایه خارجی 
مقوله عنوان شده حل  اگر دو  معتقدند  آنها  است. 
شوند، کشور به سمت شاخص های مثبت که در افق 
14۰4 برنامه ریزی شده است، می رسد. سهم ارزش 
افزوده صنعت در سال ۹5 از تولید ناخالص داخلی 
3۸/۸ درصد بود که تا سال 14۰۰ یعنی پایان دولت 

دوازدهم به 42 درصد می رسد. شاخص رقابت پذیری 
هم که در حدود ۶۶ در نوسان است، باید به رتبه 
5۰ برسد. در ادامه عناوین نظریات کارشناسان در 

گفت و گو با روزنامه »ایران« را می خوانید:
* خروج از رکود 

* تک نرخی شدن نرخ ارز
* ساماندهی نظام تولید و توزیع

* ایجاد کمیسیون مشورتی برای تولید و تجارت
* توجه به توقعات و خواسته های صادرکنندگان 

نا امید 
بانکی  مشکالت  حل  به  اولویت  دادن   *

تولیدکنندگان 
* پرداخت معوقات صادرکنندگان

روزنامهایران-شماره6565:
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رییس کمیسیون ویژه نظارت بر اجراي اصل 44 
قانون اساسي گفت: تنها هفت درصد از واگذاري ها، 
به بنگاه هاي اقتصادي سپاه صورت گرفته است و 
همچنان ۸۰ درصد اقتصاد کشور در دست دولت 

بي تفنگ است.
به گزارش راه دانا، حمید رضا فوالدگر در بررسي 
نقاط قوت اجراي سیاست هاي کلی اصل 44 در 
دولت یازدهم مي گوید: اصالح مسیر واگذاري ها 
از طریق اجراي قانون ممنوعیت واگذاري ها بابت 
رد دیون، واگذاري از طریق بورس و مزایده، ورود 
بخش خصوصي و آغاز اجراي قانون کسب و کار، 
از نقاط قوت دولت یازدهم در اجراي سیاست هاي 
کلی اصل 44 است. رییس کمیسیون اصل 44 
دولت  ضعف  نقاط  خصوص  در  اساسي  قانون 
یازدهم در مسیر خصوصي سازي عقیده دارد که 
اجراي  هنوز  قبل  دولت  مثل  هم  یازدهم  دولت 
بسیاري از تکالیف اصل 44 را باقي گذاشته است. 
اقتدارگرایي مسووالن  زمینه مي گوید:  این  در  او 
عدم  شبه دولتي ها،  به  واگذاري ها  ادامه  دولتي، 
عدم  تعاوني،  و  خصوصي  بخش  توانمندسازي 
تعیین تکلیف عرصه رقابت و انحصار، عدم اصالح 
ساختار بنگاه ها براي واگذاري و عدم برنامه ریزي 
براي اجراي سایر تکالیف سیاست هاي کلی اصل 
44 شامل اجراي خصوصي سازي در بخش هاي 
ضعف  نقاط  از  و...  پرورش  و  آموزش  فرهنگ، 
درصد   35 گفت:  فوالدگر  است.  یازدهم  دولت 
واگذاري ها رسماً به موسسات عمومي و 22 درصد 
به سهام عدالت که همچنان مدیریت آن بر عهده 
دولت است، صورت گرفته است. دولت مدعي است 
35 درصد واگذاري ها به بخش خصوصي صورت 
گرفته ، در حالي که طبق گزارشات سازمان بازرسي، 
فقط  واقع،  در  بازرگاني،  اتاق  و  دیوان محاسبات 
1۰ درصد واگذاري ها به بخش خصوصي واقعي 

صورت گرفته است ... 

استاد علوم سیاسي دانشگاه تهران، با نگارش 
فهرست  از  روحاني،  حسن  به  سرگشاده  نامه اي 
وزراي پیشنهادي کابینه انتقاد کرد. صادق زیباکالم 
در بخشي از این نامه با بیان اینکه »قصدم به هیچ 
وجه ابراز ندامت نیست و بي شک اگر زمان به عقب 
برگردد، بنده این بار حتي با عزم و اراده محکم تري 
به آن شهر خواهم دوید  این شهر  از  براي شما 
و تبلیغ مي کنم« گفت: »احساسم در قبال همه 
آنان که صادقانه دعوت شان مي کردم که به شما 
رأي دهند، احساس »سوزان هیوارد« در یکي از 
شاهکارهاي کالسیک هالیوود است که به واسطه 
نشان دادن عمق احساساتش روي پرده سینما در 
فیلم »مي خواهم زنده بمانم« جایزه اسکار بهترین 
بازیگر زن را ربود. او در حالي که سعي مي کرد 
کبودي زیر چشمش و اشک هایش را از فرزندشان 
که شاهد دست بلندکردن پدر روي مادرش بود، 
پدرت  نباش،  ناراحت  فرزندم  گفت:  کند،  پنهان 
بي شک نمي خواست دست روي مادرت بلند کند.«

زیباکالم در ادامه این نامه اظهار کرد: »من نیز 
مانند »سوزان هیوارد« به آن 24میلیون مي گویم 
که مقصود روحاني این فهرست نبود. به دست کم 
نیمي از آن 24 میلیون که بانوان کشورمان بودند، 
به کردها و اهل سنت که با عزمي راسخ و سربلند به 
پاي صندوق هاي رأي رفتند، مانند »سوزان هیوارد« 
تعریف  زیر چشمش  کبودي  وجود  با  پدر  از  که 
مي کند، من نیز مي گویم که روحاني مي خواست از 
زنان، اهل سنت و کردها در کابینه اش دعوت کند، 

باچشمکبودازشماحمایتميکنم!

هشتاددرصداقتصادکشوردر
دستدولتبيتفنگاست

اما نمي توانست. براي او مقدور نبود حتي مولوي 
عبدالحمید را در مراسم تحلیفش دعوت کند، زیرا 
در آن مراسم شخصیت هایي! مانند علي پروین، 
داریوش ارجمند، علیرضا افتخاري و... که نقش 
بسیار موثرتري از مولوي عبدالحمید داشتند، باید 
مولوي  براي  جایي  ولي  مي کردند،  پیدا  حضور 

نبود!
استاد علوم سیاسي دانشگاه تهران تأکید کرد: 
عبدالحمید  مولوي  بازگردیم،  عقب  به  »اگر 
شما  براي  راسخ تري  عزم  با  زیباکالم  صادق  و 
اعتقاد  کردند،  که  کاري  به  زیرا  دوید،  خواهند 
داشتند. اعتقاد داشتند که سرنوشت کشور نباید 
دوباره در دست کساني بیفتد که از ۸4 تا ۹2 آن 

مصیبت ها را به سر ایران آوردند.«
عنوان  خود  سرگشاده  نامه  پایان  در  زیباکالم 
کرد: »کار ما درست بود. سطح کابینه شما اگر از 
این نیز پایین تر مي رفت، باز ما در میدان مي بودیم، 
زیرا مي دانیم شما حسن روحاني هستید. در مورد 
مي دانیم  نیستیم.  خیالي  و  وهم  هیچ  دچار  شما 
بازرگان،  مهندس  گاندي،  ماندال،  نلسون  شما 
دکتر مصدق، آیت اهلل هاشمي رفسنجاني، آیت اهلل 
کبودي  نیستید.  خاتمي  محمد  سید  و  منتظري 
زیر چشم مان را پنهان مي کنیم و مانند »سوزان 
هیوارد« به آن 24 میلیون مي گوییم اشکالي ندارد 
که او یک زن، کرد و اهل سنت را وارد کابینه اش 
نکرد. او منظوري نداشت و نمي خواست دست روي 

مادرت بلند کند.«

روزنامهرسالت-شماره9716:

روزنامهاعتماد-شماره3876:
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چالشهاياساسيبانکداري
ایران

هشداربرایوقوعپالسکو۲

کارشناسان بانکي بر این باورند که نظام بانکي 
عملیات  معوق،  مطالبات  همچون  مشکالتي  از 
و  تسهیالت  باالي  سود  نرخ  ها،  بانک  صوري 

سرمایه هاي بلوکه شده بانکي رنج مي برد.
به گزارش جام جم، دکتر غالمرضا مصباحي 
مقدم در نشست بانکداران خبره، از شناسایي ده 
چالش اساسي اقتصاد ایران خبر داد و گفت: سود 
بانکي صداي همه را درآورده و یکي از چالشهاي 
اصلي اقتصاد ایران به شمار میرود، ضمن این که 
معوق،  بدهي هاي  و  بانکي  معوقات  آن،  کنار  در 
قانون  بانکها و عدم اصالح  نرخ کفایت سرمایه 
بانکداري، از جمله دیگر چالش ها به شمار میروند.

افزود:  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو 
صوري عمل کردن بانک ها در اجراي عقود مبادله 
اي و مشارکتي، در کنار افزایش بیش از حد شعب 
بانکي و موسسات اعتباري، یکي از چالشهاي جدي 
پیش روي نظام بانکي و اقتصاد ایران است که 

سرمایه بانک ها را بلوکه کرده است.
اقتصادي  کمیسیون  سخنگوي  زارع،  رحیم 
دولت  که  است  معتقد  اسالمي  شوراي  مجلس 
و نظام بانکي نتوانستند از فرصت برجام استفاده 
الزم را ببرند، چرا که هنوز دستاورد قابل توجهي 
نصیب سیستم بانکي نشده و بانک ها قیمت تمام 
شده پول را باال برده و کل اقتصاد را دچار مشکل 
کرده اند. این نماینده مجلس در این نشست گفت: 

پالسکو درس عبرت نشد و برای مان تنها همان 
به  اثباتش هم می توان  برای  ماند.  سوژه عکاسی 
برج های 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 برای شان گریه و 
زاری کردیم و عکس گرفتیم. این روزها هم که برج 
میالد کاسه »چه کنم، چه کنم« به دست گرفته و زیر 
بار این همه بی مسوولیتی مسووالن در حال خم شدن 
است و اگر به همین منوال بگذرد، کمر می شکند و 
قطعاً مانند پالسکو مردم دار نخواهد بود؛ تهرانی را زیر 

خودش له خواهد کرد.
این همه دم از تبحر معمارانمان می زنیم و هر سال 
کرورکرور مهندس معمار را از دانشگاه های مختلف فارغ 
از ادامه تحصیل می کنیم و به دل جامعه می فرستیم، اما 
حتی یک ساختمان مسکونی چهارطبقه مان هم ایمن و 
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 می چرخد، بلندترین آسمانخراش 
دنیا طوری ساخته شده که در برابر امواج شدید، مقاوم 
و مستحکم است. در نقطه نقطه جهان برای ساختن 
ساختمانی ابتدا به قوام آن می پردازند و به نحوی 
آن را می سازند که تا موشک نخورد، پایین نمی آید. 
اما از آنجا که ما همه چیزمان برعکس است، ابتدا 
به شکل و شمایل و زرق و برق اهمیت می دهیم، 
حاال هرچقدر هم خواست عمر بکند، بکند. در جهان 
برای امنیت و استحکام آسمانخراش های شان وقت 
و هزینه صرف می کنند، اما در کشور ما، به طور مثال، 
در همین برج میالد، کالهش را برای صرفه جویی 
در هزینه روی زمین ساختیم و بعد که تنهایی زورمان 
به بلندکردن و باالبردنش نرسید، از همسایه ها یاری 

خواستیم تا کاله میالد را روی سرش بگذاریم!
کاری  چه  شهروندان  ما  دست  از  نمی دانیم 
برای میالد برمی آید تا تنها فخر ساختمانی مدرن 
کشورمان فرونریزد و مجبور نشویم که در غم نبود 
میالد و خیلی ها، تیتر »پالسکو 2« را در بنرهای 
از تمام کسانی که در توانشان  اما  بزنیم.  تسلیت 
است، خواهشمندیم حواسشان خیلی بیشتر به آنچه 

می سازند، باشد.

پنج سال است که منتظر دولت هستیم تا الیحه 
بانکداري را به مجلس ارایه بدهد، اما متأسفانه این 
اقدام صورت نگرفت و مجلس، خود دست به کار 
شد. وي افزود: بانک مرکزي با چالش موسسات 
در  قانوني  ابزار  اما چون  است،  مواجه  غیر مجاز 
اختیار نداشت، نتوانست به خوبي ایفاي نقش کند، 
درحالي که اگر الیحه اصالح نظام بانکي را پیش از 
این به مجلس ارایه مي کرد، به این شکل با چالش 

موسسات غیر مجاز مواجه نمي شد.
بهروز نعمتي، سخنگوي هیأت رییسه مجلس 
شوراي اسالمي گفت: باید مشکالت نظام بانکي 
را حل کرد تا تولیدکنندگان بتوانند با شرایط بهتري 
این در شرایطي است که هم  ادامه کار دهند و 
اکنون سیاستگذاران، تولیدکنندگان و سیاستمداران 
همگي از نظام بانکي گالیه مندند و بانک مرکزي 
و بانکها هم مي گویند که دولت براي آنها مشکل 
آفریني مي کند. نعمتي معتقد است: نظام بانکي 
خود را از مجموعه اقتصاد جدا کرده و در برنامه 
خود کمتر این تعامل را لحاظ کرده است، این در 
از جمله نظام  ایران و  اقتصاد  شرایطي است که 
بانکي باید به سمت خصوصي سازي واقعي پیش 
رود تا بتوان ثمرات آن را مشاهده کرد، در حالي 
که هم اکنون حتي بانک هاي خصوصي شده نیز 
خصولتي هستند و به هیچ عنوان نمي توان نام آنها 

را »بانک هاي خصوصي« گذاشت...

روزنامهجامجم-شماره4894:

روزنامهآرمان-شماره3388:
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همهازیکهواتنفسمیکنیم

     در اواسط تیرماه گذشته، نخستین اجالس بین المللی گرد و غبار با حضور نمایندگان بیش از 4۰ کشور جهان به مدت سه روز در تهران برگزار شد و با صدور یک 
بیانیه پایان یافت. شایان ذکر است که موضوع برگزاری کنفرانس بین المللی 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 زیست محیطی است، بعد از اینکه سال گذشته در صحن سازمان ملل به تصویب رسید، با پذیرش 
این نهاد بین المللی مقرر شد که در ایران برگزار شود. بیانیه صادره در پایان این کنفرانس نیز از آن جهت اهمیت دارد که بیش از ۹۰ درصد شرکت کنندگان 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 شرکت کننده در مجمع عمومی سازمان 

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

مروری بر محتوای بیانیه کنفرانس
رییس مرکز امور بین الملل و کنوانسیون های 
سازمان حفاظت محیط زیست ایران ضمن ارایه 
توضیحاتی در باره این بیانیه اعالم کرد که در 
اجالس  در  حاضر  وزرای  سیاسی  بیانیه  ابتدای 
سازمان  پیشن  قطعنامه های  به  مجدداً  تهران، 
ملل متحد پیرامون ضرورت مقابله با پدیده های 
رو به افزایش توفان های شن و گرد و غبار که 
و  کشورها  غالب  برای  جدی  چالشی  به  عماًل 
و  آسیا  توسعه  حال  در  کشورهای  برای  عمدتاً 

آفریقا تبدیل شده، تأکید شده است. برخی از دیگر 
نکات برجسته مندرج در این بیانیه نیز به شرح 

زیر می باشند:
توفان های شن  اثرگذاری  اهمیت  به  توجه   *
اثرات  و  ریزگردها  به اصطالح  یا  و گرد و غبار 
سالمت  بر  می توانند  که  تهدیداتی  و  بحرانی 
عرصه های  کشاورزی،  وضعیت  شهروندان، 
ساحلی،  و  دریایی  زیست  محیط  سرزمینی، 
و  اقتصادی  زیرساخت ها، همچنین سیستم های 
اجتماعی کشورها داشته باشند. همچنین توجه به 

ضرورت پیشگیری و کنترل عوامل انسان ساخت 
این پدیده. به طور نمونه، گسترش اراضی بیابانی 
در  پدیده گرمایش جهانی،  یا  اثر خشکسالی  بر 
نیستند  انسان ساز  که  هستند  فعالیت هایی  زمره 

در کشور ما 20 میلیون هکتار از اراضی 

در معرض فرسایش بادی قرار دارند که 

از این میزان 7/7 میلیون هکتار کانون 

بحرانی است.

نگاهی به برگزاری نخستین اجالس بین المللی گرد و غبار در تهران و مسایل جانبی آن
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و از این رو، در اولویت پیشگیری و کنترل قرار 
نمی گیرند، اما مباحثی همچون مدیریت نادرست 
یا  و  آبریز  حوضه  نادرست  مدیریت  سرزمین، 
نزاع های مسلحانه که برهم زننده صلح و امنیت 
در پاره ای از کشورها و مناطق جهان می باشند، از 
جمله عوامل انسان ساز بشمار می روند که موجب 
گسترش کانون های انتشار توفان های شن و گرد 
و غبار شده اند و باید کنترل و پیشگیری از آن ها 

در اولویت قرار گیرد.
* ضرورت شکل گیری همکاری های گروهی، 
و  منطقه ای  جهانی،  مقیاس  در  خصوص  به 
متحد  ملل  سازمان  رهبری  به  زیرمنطقه ای 
بین المللی  همکاری  سازوکارهای  ایجاد  برای 
ذینفع،  گروه های  و  کشورها  بین  مشارکت  و 
به گونه ای که بتواند واکنش ملی کشورها را برای 
اقتصادی،  زیستی،  محیط  پدیده  این  با  مقابله 

اجتماعی و بهداشتی به همراه داشته باشد.
و  تجارب  اطالعات،  به اشتراک گذاشتن   *
تبادل  کشورها،  ناموفق  یا  موفق  درس های 
تجارب علمی و تخصصی، توسعه و بسط اقدامات 
و سیاست سازگاری و تعدیل اثرات و کانون های 
فعالیت های  تبادل  شن،  توفان های  و  ریزگردها 
مبادله  همچنین  فنی،  امور  و  پایش  به  مربوط 
این  سوء  اثرات  مخاطرات  با  مرتبط  اطالعات 
اینگونه  پدیده ها و تالش برای پیش بینی وقوع 

توفان ها.
* لزوم تقویت چارچوب های ساختاری و حقوقی 
ملی کشورها، به گونه ای که بتوانند سیستم های 
سریع  پیش هشدار  به خصوص  سریع،  هشدار 
و  گرد  و  توفان های شن  با  مواجهه  مورد  در  را 
غبار داشته باشند تا آگاهی مردمان و ساکنان به 
صورت یکپارچه در تمامی بخش های جمعیتی و 
فعالیتی کشورها از طریق ارایه اطالعات بموقع 

افزایش یابد.
کشورها  عالی رتبه  مقامات  و  وزرا  اهتمام   *
سرزمین،  پایدار  مدیریت  سطح  ارتقای  برای 
استفاده صحیح از آب در بخش های کشاورزی، 
محدوده های  بیابانی،  اراضی  تاالب ها،  مراتع، 

شهری و حومه ای.
همکاری های  سطح  ارتقای  بر  تأکید   *
این  وقوع  پیش بینی  در  بین المللی  و  منطقه ای 

رشد  بر  آنها  اثرات  کاهش  تعدیل  و  رخدادها 
مالی  مشکالت  با  که  کشورهایی  اقتصادی 
مواجه هستند از طریق بسیج منابع مالی مناسب 
متحد،  ملل  سازمان  آژانس های  و  سازمان ها 
به گونه ای که این کشورها بتوانند اقدامات الزم 

برای توسعه را تحقق بخشند.
    

آمارهایی در باره مناطق درگیر فرسایش 
بادی

مصادیق  مهم ترین  از  یکی  بادی  فرسایش 
را  استان   2۰ ما  کشور  در  که  است  بیابان زایی 
استان های  در  رخداد  این  شدت  و  کرده  درگیر 
خوزستان،  بلوچستان،  و  سیستان  کرمان، 
مرکزی،  سمنان،  اصفهان،  بوشهر،  هرمزگان، 
است.  بیشتر  و خراسان رضوی  خراسان جنوبی 
آنا  به گزارش گروه رسانه های دیگر خبرگزاری 
از ایران، در کشور ما 2۰ میلیون هکتار از اراضی 
این  از  در معرض فرسایش بادی قرار دارند که 
میزان ۷/۷ میلیون هکتار کانون بحرانی است که 
به منابع زیستی و اقتصادی خسارت هنگفتی وارد 
می کند. رییس گروه مطالعات دفتر بیابان سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در این مورد 
در  بادی  فرسایش  میانگین  کرده است:  تصریح 
کشور 15 تن در هکتار در اراضی زراعی و غیر 
زراعی است که البته در برخی نقاط مانند جاسک 
هرمزگان و ریگان استان کرمان به 15۰ تن در 
سال هم می رسد. به گفته وی، فرسایش بادی 

در اراضی کشاورزی منطقه جنوبی کرمان، یعنی 
کهنوج، بیش از اراضی غیر کشاورزی است. وی 
افزوده است: گرد و غبار که متأسفانه این روزها 
استفاده  آن  جای  به  ریزگرد ها  واژه  از  غلط  به 
اگر  که  است  بادی  فرسایش  تبعات  از  می شود، 
آن را کنترل کنیم، گرد و غبار نیز مهار می شود. 
وی اضافه کرده است: در فرسایش بادی متأسفانه 
و  »رس«  یعنی  خاک،  بخش  حاصلخیزترین 
قدرت  و  می گیرند  قرار  تأثیر  تحت  »الی« 

حاصلخیزی خاک را کاهش می دهند.
 15 12تا  گرفته  صورت  مطالعات  اساس  بر 
منجر  غبار  و  گرد  به  بادی  فرسایش  درصد 
می شود. در برخی از نقاط کشور مانند »نرماشیر« 
هفت ساعته  بادی  فرسایش  یک  کرمان،  استان 
حدود یک سانتیمتر خاک را از بین می برد. رییس 
جنگل ها،  سازمان  بیابان  دفتر  مطالعات  گروه 
گفت:  باره  این  در  کشور  آبخیزداری  و  مراتع 
برای تشکیل یک سانتیمتر خاک حاصلخیز در 
رطوبت  و  حرارت  درجه  که  اروپایی  کشورهای 
مناسب است، 3۰۰ سال و در ایران، حدود ۸۰۰ 
نیاز است. در همین حال، مدیر کل  سال زمان 
کرده است:  اعالم  کرمان  استان  طبیعی  منابع 
میلیون   ۶/3 مجموع  در  استان  شمال  حوزه  در 
هکتار بیابان داریم که ۷۰ درصد آن عرصه های 
اشاره  با  وی  است.  بادی  فرسایش  معرض  در 
استان  در  بیابان های کشور  اینکه 2۰ درصد  به 
کرمان قرار دارد، افزود: در این استان 25 کانون 
بحرانی فرسایش بادی داریم که 43۰ هزار هکتار 
است و حدود 23۰ هزار هکتار آن در شرق استان 
را  استان  در  بادی  فرسایش  تبعات  وی  است. 
افزایش مهاجرت  اراضی کشاورزی،  به  خسارت 
روستاییان و مستعدشدن اراضی برای فرسایش 

آبی و سیل خواند.
استان مرکزی با مساحت بیش از دو میلیون 
بیابانی  استان های  نیز یکی  و ۹۰۰ هزار هکتار 
کشور است و 25درصد مساحت کل استان شامل 
4۹۰ هزار هکتار را بیابان تشکیل داده که از این 
میزان 1۶ درصد در شهرستان ساوه، 1۰ درصد 
شهرستان  در  درصد  اراک، شش  شهرستان  در 
محالت، 55 درصد در شهرستان زرندیه، هشت 
درصد در کمیجان، دو درصد در شهرستان دلیجان 

در کشور ما 20 میلیون هکتار از اراضی 

در معرض فرسایش بادی قرار دارند که 

از این میزان 7/7 میلیون هکتار کانون 

بحرانی است.
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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 پدیده ها به قدمت 
خود کره زمین و یک واقعیت زندگی در بعضی 
این  باور  از قسمت های زمین هستند، و دومین 
است که ما مطلقاً هیچ کاری برای آنها نمی توانیم 

بکنیم!
روزنامه ایران نیز همزمان با برگزاری نخستین 
در  تهران  در  غبار  و  گرد  بین المللی  اجالس 
معاون  سولهایم«  »اریک  قلم  به  یادداشتی 
سازمان  زیست  محیط  برنامه  رییس  و  دبیرکل 
ملل متحد نوشت: توفان شن و گرد و غبار در 
چند قرن گذشته بارها ثبت و مستندسازی شده و 
موارد بی شماری از بادهای ویرانگری که شهرها 
و مسافران را تا سرحد خفگی برده، رخ داده است. 
سربازان حاضر در صحرای شمال آفریقا در جنگ 
که  گفته اند  سخن  توفان هایی  از  دوم  جهانی 
رنگ تانک ها را از بین می برده و در مواردی هم 
ابرقدرت ها را به زانو  این دیوارهای گرد و غبار 
درآورده اند. در نتیجه، این پدیده به عنوان یکی 
از پدیده های طبیعی چرخه طبیعت کره زمین و 
یکی از مخاطرات طبیعی منطقه های بیابانی مورد 
پذیرش قرار گرفته است و بر این اساس، برخی 
خواهند گفت که ما تنها باید قامتمان را استوار 
ادامه بدهیم، استداللی مشابه آنچه  نگه داریم و 
انسان  که  می کنند  عنوان  اقلیم  تغییر  شکاکان 
بهتر  بنابراین،  و  نیست  پدیده  این  بروز  مسوول 
نکنیم،  آن  بهبود  برای  بیهوده ای  تالش  است 
اما واقعیت این است که توفان های گرد و غبار 
به  راجع  اخطارهایی هستند  اقلیم،  تغییر  همانند 
اقدامات و مداخله هایی که ما باید درخصوص هر 
دوی این بحران های محیط زیستی اعمال کنیم.

علم به ما می گوید که این شرایط بدتر خواهند 
شد و ما تنها کافی است بازدیدی از جنوب ایران 
این  در  بومی  جوامع  با  و  باشیم  داشته  عراق  و 
یافته های  این  درباره  تا  کنیم  گفت و گو  مورد 
علمی به قطعیت برسیم. حتی از این بدتر، این 
پدیده ها 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 
قسمت های  سایر  در  وقوع  حال  در  فزاینده ای 
وسیع تری  بخش های  میانه،  آسیای  خاورمیانه، 
است.  متحده  ایاالت  از  بخش هایی  و  آفریقا  از 
از  را  توفان ها همچنین مواد و ذرات سمی  این 
می کنند.  خود حمل  با  کره  جزیره  شبه  و  چین 
این یک مسأله بارز سالمتی است که به صورت 
عامل بیماری های تنفسی به آلودگی های شهری 
مانند  مرگباری  بیماری های  و  می شود  اضافه 
نیز  اقتصادهای بومی  مننژیت را سبب می شود. 
آسیب خواهند دید و نه تنها به خاطر وخامت و 
شدت هزینه های سالمت، جاده ها بسته شده و 
شهرها به تعطیلی کشیده می شوند، بلکه تأمین 
نیز  بهره وری  و  تولید  و  افتاده  مخاطره  به  غذا 

متوقف می شود.
تغییر  همراه  به  توفان ها،  تزاید  به  رو  شمار 
زمین  از قسمت های کره  برخی  اقلیم می توانند 
را به مناطق غیر قابل سکونت تبدیل کنند و به 
پناهجویان  جهانی  بحران  برای  دیگری  عامل 
تبدیل شوند که هم اکنون هم در مقیاس جهانی 
بی سابقه است. این مشخصاً پیامی است که من 
بازدیدم  نیز در خالل  از عراق و  در بخش هایی 
که به دعوت شهروندان اهوازی صورت گرفت، 
دریافتم، زمانی که شخصاً تنفس کردن در ریزگرد 

را تجربه کردم.
خسارات  واردآوردن  با  همچنین  توفان ها  این 
را  آنها  جوامع،  حیات  برای  ضروری  منابع  به 
اما  می دهند.  سوق  جنگ  و  درگیری  سوی  به 
خوشبختانه راه حل هایی هم در دستان ما وجود 
دارند. به عنوان نمونه، در اطراف دریاچه ارومیه، 
به لطف تالش های دولت پیشرفت هایی صورت 
گرفته که روند بیابان زایی را متوقف می سازد. در 
برای  و محلی  ملی  مقامات  با  ما  عراق،  جنوب 
احیای تاالب های زیبای بین النهرین و اکوسیستم 
شکننده آن کار کرده ایم که منبعی حیاتی برای 
زندگی جوامع محلی و شهرهای نزدیک آن است. 
از کویر »کوبوکی« در منطقه  چندی پیش هم 
مغولی داخل چین بازدید کردم و چیزهایی را دیدم 
که کم از معجزه نداشتند. با مقایسه عکس های 
قبل و بعد طی بازه زمانی 3۰ ساله، تپه شن های 
سوزانی را می شد دید که با گسترش کشاورزی به 

تدریج به سبزی گراییده اند و عرصه های وسیعی 
که به مزارع استحصال انرژی خورشیدی تبدیل 
شده  تبدیل  فرصت  به  تهدید  آنجا،  در  شده اند. 
و کل منطقه برای رویارویی با آن آماده و مهیا 
شده است. از این رواست که کنفرانس بین المللی 
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 مثال هایی از اقدامات 
موفق- را در مرکز و در رأس فعالیت هایمان قرار 
تغییر  به  مربوط  مذاکرات  همانند  کاماًل  دهیم، 
اقلیم. این اقدام به معنی گرفتن انگشت اتهام و 
سرزنش به سمت همسایگانمان نیست، بلکه به 
یک  از  همه  که  است  واقعیت  این  درک  معنی 
هوا تنفس می کنیم و نخواهیم توانست در صورت 
بروز توفان ریزگرد به حاشیه امنی برای خودمان 
می توانیم  یکدیگر،  همکاری  با  اما  ببریم.  پناه 
راه حل هایی را بیابیم که از سالمت و اقتصادمان 
حفاظت کنند، محیط زیست مان را احیا کنند و بقا 

و حیات خودمان را تداوم بخشند.

مآخذ:
گروه رسانه های دیگر خبرگزاری آنا

گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه 
اطالع رسانی محیط زیست

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

باید مجموعه عظیم دانش جهانی  ما 

از  مثال هایی  از  مشترک  تجارب  و 

رأس  در  و  مرکز  در  را  موفق  اقدامات 

فعالیت هایمان قرار دهیم. ما با همکاری 

یکدیگر می توانیم راه حل هایی را بیابیم 

حفاظت  اقتصادمان  و  سالمت  از  که 

کنند، محیط زیست مان را احیا کنند و بقا 

و حیات خودمان را تداوم بخشند.
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مقصرانبیتقصیر!
گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس در باره حادثه پالسکو 

اسالمی  شورای  مجلس  پژوهش های  مرکز 
حدود پنج ماه پس از حادثه دل خراش فروریختن 
ساختمان پالسکو در تهران و جان باختن بیش 
از 2۰ نفر از شهروندان، از جمله 1۶ آتش نشان، 
در گزارشي به بررسي جوانب مختلف این حادثه 
اشاره  ضمن  گزارش  این  مقدمه  در  پرداخت. 
در  پالسکو  ساختمان  ساخت وساز  نحوه  به 
ساختمان  این  تجهیزات  شرح  به   ،133۷ سال 
سال ها  این  طول  در  آنها  نگهداری  وضعیت  و 
بعد هم مفاد قوانین، تکالیف و  پرداخته شده  و 
ناظر  قوانین  جمله  از  حادثه،  با  مرتبط  عوامل 
وضعیت  مورد  در  شهرداري  و  کار  وزارت  بر 
ساختمان ها مطرح شده و در بخش نتیجه گیري 
و جمع بندي نیز 2۸ محور یا موضوع دخیل در 

امر مطرح شده اند.
اگر با دید انتقادی به این گزارش نگاه کنیم، 

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

درهم تنیدگی های  و  بالتکلیفی ها  بی سامانی ها، 
که  مقرراتی  و  قوانین  از  انبوهی  بی انسجام 
کاربرد  تنها  و  دارند  اعتبار  کاغذ  روی  در  فقط 
قانونی!  فرار  راه های  بازکردن  هم  واقعی شان 
برای مسووالن است؛ به اضافه ردیف کردن نام 
سازمان ها، وزارتخانه ها و موسساتی که ظاهراً و 
منطقاً در این فاجعه مسوولیت دارند، ولی قانونًا 
راه  تنها  که  می رسد  نظر  به  ندارند!  مسوولیتی 
رقت انگیز هم درس گیری  ازین وضعیت  خروج 
و عبرت آموزی است. بنابراین، با توجه به ارتباط 
عدم  از  ناشی  مسوولیت های  نظر  از  موضوع 
ساختمان ها،  در  ایمنی  و  فنی  نکات  رعایت 
صفحاتی ازین شماره را به این گزارش اختصاص 
می دهیم، به امید آنکه حداقل درس عبرتی باشد 

برای آیندگان:
پالسکو،  ساختمان  حادثه  خصوص  در   )1

اجتماعي  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت 

مکلف بوده تا از بعد مسایل حقوقي و 

قانون  اعمال  به  ایمني  و  فني  مسایل 

نقص  وجود  صورت  در  و  بپردازد 

فني و ایمني، تنها و صرفاً به یک بار 

اخطار به کارفرما اکتفا کند و سپس بر 

بخشي  پلمب  قانوني،  تکلیف  اساس 

را  ساختمان  تمامي  یا  ساختمان  از 

عمومي  دادگاه  رییس  یا  دادستان  از 

مطالبه کند.
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قوانین و عوامل متعددي دخیل هستند که نسبت 
سهم هر یک از آنها به میزان تکلیف قانوني و 
نقش آفریني دستگاه مورد نظر قابل بررسي است.

ضرورت  پالسکو،  حادثه  بررسي  برآیند   )2
مدیریت  سازمان  تشکیل  قانون  در  بازنگري 
و  دستگاه ها  از  یک  هر  نقش  کشور،  بحران 

سازمان مربوطه را بیان مي کند.
عمومي،  قواعد  تدوین  اصول  از  یکي   )3
پاسخگوبودن  و  مسوول بودن  الزام آوربودن، 
قوانین  در  که  است  مسوولیت  با  متناسب 
الزام آوربودن  به  تنها  بررسي،  مورد  و  موضوعه 

و مسوولیت حداقل توجه شده است.
کارگاه  یک  عنوان  به  پالسکو  ساختمان   )4
وکار  کسب  واحد   5۷۰ حدود  داراي  که  بزرگ 
قانون  تابع  بود،  کارگري  و  کارفرما  روابط  با  و 
کار در ابعاد حقوقي، فني، ایمني و بهداشت بود 
و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در اولویت 
رسیدگي به مسایل فني، ایمني و بهداشتي آن 

مکان، قلمداد مي شود.
5( قانون کار به نحوه تعطیلي یا پلمب بخشي 
از محل کار یا تمامي آن با در نظر گرفتن تکلیف 
نیروي کار بعد از تعطیلي و در زمان تعلیق کارگر 

پرداخته است.
قوه  اثر  در  ساختمان  این  که  آنجایي  از   )۶
قهریه )آتش سوزي( آوار شد، در چنین وضعیتي 
امکان ادامه کسب و کار میسر نبوده و کارگر به 

اجتماعي  تأمین  سازمان  و  درآمده  تعلیق  حالت 
بیمه  قانون   )2( ماده  در  مقرر  حکم  اساس  بر 
در  کارگران  حقوق  پرداخت  به  مکلف  بیکاري، 
مدت زمان تعلیق و تا زمان بازگشت به کار است 
و از سوي دیگر نیز مدت زمان تعلیق کارگر، جزو 

سنوات کار وي محسوب خواهد شد.
۷( گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي 
موردي  و  ادواري  بازرسي هاي  بر  ناظر  صرفاً 
انجام شده و توصیه ها و تذکرات مبني بر ضرورت 
تغییر کاربري 4۷ واحدي است که نوع فعالیت 
آنها در سال 13۹4 مطابق با نوع کاربري محل 
کسب وکار نبوده است. این نظارت ها و توصیه ها 
نیز موجب شد تا 2۰ واحد از 4۷ واحد از ادامه 

به  و  متوقف  خود،  تولیدي  بخش  در  فعالیت 
فعالیت فروش و پخش بپردازند.

۸( وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي مکلف 
)یا همان رعایت  بُعد مسایل حقوقي  از  تا  بوده 
قواعد قانون کار در روابط مابین کارفرما و کارگر( 
و مسایل فني و ایمني )یا همان ضرورت رعایت 
ضوابط و مقررات فني و ایمني( به اعمال قانون 
بپردازد و در صورت وجود نقص فني و ایمني، 
به یک بار اخطار به کارفرما اکتفا  تنها و صرفاً 
گزارش  قانوني،  تکلیف  براساس  سپس  و  کند 
تمامي  یا  ساختمان  از  بخشي  پلمب  درخواست 
ساختمان را از دادستان یا رییس دادگاه عمومي 

مطالبه کند.
از  خارج  کاربري  تغییر  با  مرتبط  تذکرات   )۹
اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي است 
تهران  شهرداري  قانوني  تکالیف  حیطه  در  و 
است. از این دیدگاه وزارت مذکور در صدر تقصیر 

و مسوول خسارات تحمیلي است.
شهرداري  شهرداري،  قانون  اساس  بر   )1۰
)یا  مالکین  به  را  خطر  موارد  تا  بوده  مکلف 
صاحبان( ساختمان پالسکو با قید مهلت، اخطار 
سوي  از  اقدام  عدم  در صورت  و  کند  اعالم  و 
مالکین )یا صاحبان آن ساختمان(، باید به عنوان 
تهران  بحران شهر  و مدیریت  مدیریت شهري 
تمهیدات و اقدامات قانوني، از جمله هماهنگي 
با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و برقراري 
ایمن سازي در این ساختمان را به عمل مي آورده 

است.
و  آتش نشاني  سازمان  و  شهرداري   )11

خطر  موارد  تا  بوده  مکلف  شهرداري 

ساختمان  صاحبان(  )یا  مالکین  به  را 

با قید مهلت، اخطار و اعالم  پالسکو 

کند و در صورت عدم اقدام از سوي 

ساختمان(،  آن  صاحبان  )یا  مالکین 

و  شهري  مدیریت  عنوان  به  باید 

مدیریت بحران شهر تهران تمهیدات 

و اقدامات قانوني، از جمله هماهنگي با 

و  اجتماعي  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت 

برقراري ایمن سازي در این ساختمان 

را به عمل مي آورده  است.

شهرداري نمي توانسته مستقیماً کارگاه 

و محل کار را تعطیل کند، اما از بابت 

ایمن سازي در برابر آتش سوزي مي-

اعالم  بار  یک  تنها  از  بعد  توانسته 

اخطار به مالک جهت رفع خطر، نسبت 

به ایمن سازي آن ساختمان با محاسبه 

هزینه صدي پانزده و اخذ آن از مالک 

اقدام کند، اما...
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از حادثه پالسکو،  تا قبل  ایمني تهران  خدمات 
به هیأت مدیره ساختمان پالسکو  اخطار  هفت 
در سال جاري مانوور عملیات  داده اند و متعاقباً 
امداد و نجات و اطفاي حریق ساختمان پالسکو 
اساس جزء  بر  که  در صورتي  کردند،  برگزار  را 
»14« ماده )55( قانون شهرداري، تنها یک بار 
اخطار و آن هم اخطار به مالک تکلیف شده است. 
از این روي، شش اخطار خارج از تکلیف قانوني 
عدم  گویاي  مسأله  این  گرفته است.  صورت 
عدم  و  شهرداري  توسط  قانوني  حکم  رعایت 
مالکیت  و  مدیره  هیأت  همکاري  و  تمکین 
آنان  قانوني  تکلیف  قبال  در  پالسکو  ساختمان 
وارده  خسارت  مسوول  دیدگاه  این  از  که  است 

شناخته مي شوند.
12( شهرداري نمي توانسته مستقیماً کارگاه و 
محل کار را تعطیل کند، اما از بابت ایمن سازي 
در برابر آتش سوزي مي توانسته بعد از تنها یک 
بار اعالم اخطار به مالک جهت رفع خطر، نسبت 
هزینه  محاسبه  با  ساختمان  آن  ایمن سازي  به 
صدي پانزده و اخذ آن از مالک اقدام مي-کرده، 
اما باید در نظر داشت که اگر ایمن سازي توسط 
شهرداري، موجبات تعطیلي بخشي از کارگاه )یا 
محل کار( یا تمامي کارگاه )یا محل کار( را به 
تعلیق  دربردارنده  اقدام  این  باشد،  داشته  همراه 
در  شهرداري  قانون  که  بود  خواهد  کار  نیروي 

به  قانون کار  تعلیق مسکوت است و  این  ازاي 
در  کار  قانون  منظر،  این  از  پرداخته است.  آن 
اولویت عملکردي بوده و شهرداري مي بایستي 
اعمال  در  مذکور  وزارت  با  را  الزم  هماهنگي 
قانون و ایمن سازي آن مکان عمومي به عمل 

مي آورده است.
13( بر اساس اساسنامه سازمان آتش نشاني و 
تکالیف محوله به آن سازمان، این سازمان مکلف 
برنامه- تهیه  جمله  از  اقدامات،  از  یکسري  به 

بوده است  مشورتي  و  نظارتي  ایمن سازي،  هاي 
و مي بایستي با استفاده از امکانات و توانایي هاي 
جهت  در  را  اقداماتي  برون سازماني،  و  درون 
کمک به ایمن سازي ساالنه حداقل ده درصد از 
تأمین  در  مشارکت  طریق  از  و  عمومي  اماکن 
عمل  به  آتش نشاني  و  ایمني  اولیه  تجهیزات 
آورد و به منظور نظارت بر حسن اجراي بازرسي 
مقررات  و  ضوابط  رعایت  از  اطمینان  و  ایمني 
مربوط، نسبت به انجام نظارت فني عالي اقدام 
مناطق  شهرداري هاي  دیگر،  سوي  از  مي کرد. 
22 گانه نیز مکلف شدند بر اساس اعالم سازمان 

الزام مالک به  اقدامات الزم جهت  آتش نشاني، 
رفع نواقص و مشکالت ایمني ابالغي را ظرف 

مدت تعیین شده در ابالغیه به عمل آورند.
برگزاري  ضمن  آتش نشاني  سازمان   )14
ساختمان،  آن  فعاالن  آموزش  جهت  به  مانوور 
در شهریورماه 13۹5 و پس از بازدید از ساختمان 
مذکور، دستورالعمل ایمني ساختمان پالسکو را 
تدوین و به هیأت امناي ساختمان ابالغ مي کند.

قهري  اقدام  مانع  آنچه  مي رسد  نظر  به   )15
شهرداري و آتش نشاني را فراهم آورده است، اواًل 
اولویت قانون کار با توجه به پیش بیني وضعیت 
تعلیق کارگر و انعکاس آن به شوراي شهر تهران 
در سال 13۹3 و ثانیاً ضعف مالي شهرداري براي 
ضعف  و  درآمدي  وضعیت  و  اینچنین  اقداماتي 
در  تهران  مناطق  شهرداري هاي  اغلب  مالي 
به  اقدام  براي  نیاز  مورد  هنگفت  منابع  قبال 
ایمن سازي این ساختمان و ساختمان هایي است 

که اخطارهاي مشابهي را دریافت کرده اند.
دولت هاي  عملکرد  کوتاهي  و  غفلت   )1۶
مالي  نظام  قانوني  ارایه الیحه  و  تهیه  در  ادوار 
تا   13۶3 سال  از  که  شهرداري  درآمدي  و 
قرار  دولت ها  اهمال کاري  و  غفلت  مورد  کنون 

گرفته است، نیازمند یادآوري است.
آتش نشاني،  سازمان  اعالم  براساس   )1۷
هفت  ساعت  در  مذکور  ساختمان  آتش سوزي 
مورخ  پنجشنبه  روز  ثانیه   23 و  دقیقه   5۸ و 
چهار  حدود  از  پس  که  داد  رخ   13۹5/1۰/3۰
دقیقه از زمان اطالع رساني، نیروهاي آتش نشاني 
بایستي  منظر  این  از  مي یابند.  محل حضور  در 
بررسي شود که چرا سازمان آتش نشاني که در 
یافته است،  حضور  حادثه  محل  در  اولیه  دقایق 

نتوانسته آتش را مهار و خاموش کند؟
1۸( آیا حضور نیروهاي آتش نشاني به همراه 
تجهیزات الزم بوده؟ آیا مدیریت و نحوه عملیات 
و  کند  پیدا  ادامه  آتش سوزي  تا  شده  موجب 

موجب ریزش و آوار ساختمان شود؟
1۹( چرا در ساعت 11 و دو دقیقه که دستور 
در  ساختمان  ریزش  و  صادر  ساختمان  تخلیه 
یعني حدود سه ساعت  دقیقه،  ساعت 11 و34 

چرا سازمان آتش نشاني که در دقایق 

یافته،  حضور  حادثه  محل  در  اولیه 

نتوانسته آتش را مهار و خاموش کند؟
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حادث  آتش سوزي  وقوع  از  بعد  دقیقه   35 و 
مي شود، مأموران آتش نشاني همچنان در طبقات 

آن باقي مانده بودند؟
ماندگاري  بر  مأموریتي  یا  دستور  آیا   )2۰
مأموران در ساختمان صادر شده بود؟ اگر جواب 
ریزش  احتمال  چرا  است،  مثبت  سوال  این 
گرفته  نادیده  مامورین  جاني  خطر  و  ساختمان 

شده است؟
21( بر اساس قانون مدني، مالک مسوول کلیه 
خساراتي است که از نتیجه بي توجهي به خطر 
احتمالي به بار آمده است. از سوي دیگر، مطابق 
ساختمان  در  فعال  صنفي  افراد  قانون،  حکم 
اصناف  اتاق  و  صنفي  امور  مجمع  پالسکو، 
شهرستان تهران، در ازاي عدم رعایت و اجراي 
مقررات فني، ایمني و حفاظتي مسوول هستند، 
مسوولیت  به  توجه  با  که  مي رسد  نظر  به  اما 
انجام  ضرورت  و  مدني  قانون  اساس  بر  مالک 
تعمیرات و کلیه مخارجي که براي امکان انتفاع 
درنظرگرفتن  و  بوده  الزم  پالسکو  ساختمان  از 
قانوني در خصوص عدم پیش بیني جبران  خأل 
رفع  و  ایمني  برقراري  براي  تعیین شده  هزینه 
خطر توسط افراد صنفي یا عدم پیش بیني شرایط 
توان مالي اشخاص موضوعه،  به عدم  معطوف 
در ازاي عدم مسوولیت پذیري مالک، زمینه عدم 

تحقق این تکلیف قانوني به وجود آمده است.
22( نکته با اهمیت آنکه باید توجه داشت که 
رابطه  که  پالسکو  ساختمان  نظیر  مواردي  در 
یا پیشه  استیجاري قدیمي و داراي حق کسب 
اینکه مالک در هنگام  یا تجارت است، نظر به 
تخلیه ساختمان مکلف به پرداخت مبلغ سنگیني 
تحت عنوان حق کسب یا پیشه یا تجارت است 
رابطه  قدیمي بودن  دلیل  به  دیگر،  سوي  از  و 

در  )ولو  اجاره بها  نرخ  نازل بودن  و  استیجاري 
است،  اندکي  مبلغ  که  تعدیل شدن(  صورت 
زمینه اي پیش مي آید که مالک در چنین مواردي 
ساختمان  وضعیت  پیگیري  به  چنداني  انگیزه 
خود نداشته و عماًل ساختمان در کنترل و اختیار 
نیز حق تصرف  مستأجران خواهد بود. مستأجر 
براي تعمیرات اساسي ملک را ندارد. نتیجه این 
ساختمان ها  فرسودگي  بودن  تزاید  به  رو  روند، 
و  موجر  روابط  قانون  مشمول  تجاري  ابنیه  و 
باید  وضعیت،  این  اصالح  براي  است.  مستأجر 
سال  مستأجر  و  موجر  روابط  قانون  مقررات 
)135۶( و موضوع حق کسب یا پیشه یا تجارت 

اصالح شود.
23( با توجه به صراحت قانون، شوراي اسالمي 
شهر تهران مکلف بوده تا با نظارت الزم، دقیق و 
کامل، تدابیري را براي رعایت ایمني و جلوگیري 
از خطر آتش سوزي به عمل بیاورد. اگر نظارتي 
در  تدابیري  یا  گرفته  صورت  خصوص  این  در 
نیازمند  ازاي نظارت مذکور صورت گرفته است، 
زمان  در  مربوطه  گزارش  به  مربوط  مستندات 
به نظر  اما  تدابیر متخذه است،  انجام نظارت و 
مي رسد تصویب مقررات کلي و عام الشمول به 
منظور برقراري تکلیف براي شهرداري و سازمان 
ساختمان هاي  ایمن سازي  قبال  در  آتش نشاني 
رافع مسوولیت  نمي تواند  پررفت وآمد  و  عمومي 
زیرا  باشد،  تهران  اسالمي شهر  نظارت شوراي 
جایگاه  اعمال  نیازمند  نیز  شورا  مصوبه  تحقق 
مشروح  به  توجه  با  شورا  این  و  بود  نظارتي 
خصوص  در  تهران  شهردار  جلسه  مذاکرات 
ساختمان  احتمالي  خطرات  به  مربوط  تذکرات 
پالسکو، در صورتي که گزارش نظارتي از بابت 
اساس آن  بر  و  باشد  نداشته  ساختمان پالسکو 
اقدام الزم را به عمل نیاورده باشد، به سهم خود 

مسوول است و شورا باید پاسخگو باشد.
24( ضرورت داشت تا شوراي عالي مدیریت 
و  جمهوري  رییس  ریاست  به  کشور  بحران 
به  کشور  بحران  مدیریت  سازمان  همچنین 
تحقق  زمینه  کشور،  وزارت  معاونت  ریاست 
در  را  بحران  مدیریت  قانون  در  مندرج  تکالیف 

شوراي  قانون،  صراحت  به  توجه  با 

با  اسالمي شهر تهران مکلف بوده تا 

نظارت الزم، دقیق و کامل، تدابیري را 

براي رعایت ایمني و جلوگیري از خطر 

آتش سوزي به عمل بیاورد.

سطوح ملي و استاني فراهم مي آوردند و بسیاري 
از موارد را در سطوح مدیریت بحران هاي استاني 

فراهم مي ساختند.
مدیریت  قانون  تکالیف  تحقق  عدم   )25
بحران را مي توان ناشي از ضعف مدیریت، عدم 
برنامه ریزي و ضرورت اولویت بندي در ازاي نیاز 
با  مواجهه  در  که  دانست  اعتباري اي  منابع  به 
کسري بودجه سنواتي و محدودیت ها، در قبال 
ابنیه پرخطر مي بایستي اعمال مي شد. به عبارت 
دیگر، ضعف هماهنگي و ضعف مدیریت بحران 
در سطوح ملي و محلي مشهود است که به سهم 

خود مسوول هستند.
الزم  و  کافي  تجهیزات  از  برخورداري   )2۶
وقایعي  و  پالسکو  مانند  حوادثي  با  مواجهه  در 
آن  مدیریت  توانمندي  میزان  و  دست  این  از 
و  بحران(  مدیریت  ساختار  غالب  )در  حوادث 
همچنین میزان سطح آموزش مدیران سازماني 
نیازمند  بحران،  مدیریت  تشکیالت  ساختارهاي 
بازنگري و اراده جدي است. از این دیدگاه اغلب 
عضو  سازمان هاي  در  ساختاري  مدیریت هاي 
مدیریت بحران، فاقد شناخت و آموزش الزم در 

مواجهه با انواع بحران هستند.
قانون  در  مندرج  تکالیف  به  توجه  با   )2۷
نظام صنفي و قانون نحوه فعالیت و نظارت بر 
فروشگاه هاي بزرگ، چندمنظوره یا زنجیره اي و 
آیین نامه اجرایي آن، سازمان بازرگاني استان و 
اتاق اصناف تهران و مجمع امور صنفي در ازاي 
تکلیف قانوني در انجام بازرسي و رعایت نکات 

ایمني در ساختمان پالسکو مسوول هستند.
قانون  تا  مي شود  پیشنهاد  نهایت  در   )2۸
تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور در مراحل 
تصویب مورد توجه قانونگذاران محترم قرار گیرد 
و سازمان مربوطه به عنوان یک سازمان واحد و 
مستقل به صورت فرادستگاهي اقتدار الزم را در 
مراحل قبل، حین و بعد از بحران احراز کرده و در 
موارد مشابه، مسوولیت بین دستگاه هاي مختلف 
مسوولیت  عبارتي،  به  و  نشده  توزیع  متعدد  و 

حادثه لوث نشود.
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جمعیتایرانپیرمیشود

سال  پاییز  سرشماری  نتایج  مقدماتی  گزارش 
گذشته نشان می دهد که در فاصله پنج سال، چهار 
میلیون و ۷۷4 هزار و ۶۰1 نفر به جمعیت ایران 
اضافه شده و جمعیت کشور به مرز ۸۰ میلیون نفر 

رسیده است.
بنا بر این سرشماری که هر پنج سال یکبار انجام 
می شود، متوسط رشد جمعیت بین سال های 13۹۰ تا 
13۹5 در ایران 1/24 درصد اعالم شده، در حالی که 

در سال 13۹۰ میانگین رشد 1/2۹ درصد بوده است.
گزارش اولیه سرشماری مزبور نشان می دهد که 
جمعیت ایران به سمت میانسالی و پیری در حرکت 
است، چنانکه نزدیک به 45 درصد جمعیت کشور 
بین 3۰ تا ۶4 سال دارند، این در حالی است که در 
سال 13۶5 تقریباً 25 درصد جمعیت در این گروه 
سنی قرار داشتند. در مقابل، در سال 13۶5 بیشتر از 
45 درصد جمعیت کمتر از 14 سال داشتند که اکنون 
این گروه سنی تنها 24 درصد جمعیت را تشکیل 
می دهد. بیشتر از شش درصد جمعیت هم باالی ۶۰ 
سال دارند، در حالی که این گروه سنی در سال 13۶5 

تنها سه درصد جمعیت را تشکیل می داد.

کوچک شدن خانوارها
تعداد خانوارهای ایران از بیشتر از 21 میلیون و 1۸5 
هزار خانوار در سال 13۹۰ به بیشتر از 24 میلیون 
1۹۶ هزار خانوار در سال گذشته رسیده است. تعداد 
خانوارهای شهری بر اساس سرشماری پاییز سال 
گذشته 1۸ میلیون و 125 هزار و خانوارهای روستایی 
شش میلیون و ۷۰ هزار بوده است. یادآوری می کند 
در  که  انقالب  از  پیش  سرشماری  آخرین  که 
تعداد  که  می داد  نشان  شد،  انجام   1355 سال 
خانوارهای ایرانی بیشتر از شش میلیون و ۷11 
هزار خانوار بوده. بنابراین، در چند دهه گذشته 

این رقم بیش از سه و نیم برابر شده است.
میانگین  که  می دهد  نشان  آمارها  مقایسه 
تعداد افراد در یک خانوار )بُعد خانوار( در سطح 
کشور از 3/5 نفر به 3/3 نفر کاهش پیدا کرده 
است که  این  رابطه  این  در  نکته جالب  است. 
به  روستایی  و  شهری  مناطق  در  خانوار  بعد 
هم نزدیک شده، به گونه ای که در خانوارهای 
شهرها  در  و   3/4 خانوار  بُعد  میانگین  شهری 

3/3 شده است.

کاهش مالکان واحدهای مسکونی
با افزایش تعداد خانوارهای ایرانی، گزارش تازه 
سرشماری نشان می دهد که تعداد خانوارهایی که 
مالک واحد مسکونی هستند، کم شده است. بنا بر 
این گزارش، در حالی که در سال 13۸5 نزدیک به 
۶۸ درصد خانوارهای ایرانی صاحب واحد مسکونی 
ملکی بودند، در سال 13۹5 این رقم به کمی باالتر 
از ۶۰ درصد رسیده و در مقابل، بر تعداد مستأجران 

اضافه شده است.
کل  که  می دهد  نشان  سرشماری  اولیه  نتایج 
واحدهای مسکونی بیشتر از 22 میلیون و ۸25 هزار 
بوده که در مقایسه با پنج سال پیش، دو میلیون 
و ۸۷۰ هزار واحد به تعداد واحدهای مسکونی در 

کشور  جمعیت  درصد   45 به  نزدیک 

بین 30 تا 64 سال دارند، این در حالی 

 25 تقریباً   1365 سال  در  که  است 

درصد جمعیت در این گروه سنی قرار 

داشتند.



59 عمومی توسعه تاسیسات و تجهیزات | شماره 51 | تابستان 1396 |   

ایران اضافه شده است.

کاهش رشد جمعیت
آمار نشان می دهد که رشد جمعیت در ایران در 
سال های اخیر همواره درحال کاهش بوده، چنانکه 
نرخ رشد جمعیت در پنج سال گذشته 1/24 درصد 
بوده، درحالی که این رقم در سا ل های 13۸5 تا 
13۹۰ حدود 1/2۹ بوده است. یادآوری می کند که 
رشد جمعیت در دهه ۶۰ خورشیدی به بیشتر از 

چهار درصد رسیده بود.
گزارش سرشماری سال گذشته نشان می دهد 
استان خراسان جنوبی  در  رشد جمعیت  نرخ  که 
استان های  ترتیب،  به  و  است  درصد  سه  باالی 
رشد  هم  سمنان  و  قم  البرز،  هرمزگان،  بوشهر، 
نرخ  میزان  کمترین  داشته اند.  درصد  دو  باالی 
خراسان  و  همدان  استان های  در  جمعیت  رشد 
شمالی اتفاق افتاده و رشد این دو استان به ترتیب 
منفی ۰/23 و منفی ۰/11 درصد بوده است. رشد 
جمعیت در استان های لرستان، کرمانشاه، مرکزی، 

اردبیل، گیالن، خوزستان، ایالم، زنجان، اصفهان و 
آذربایجان شرقی نیز کمتر از یک درصد بوده است.

 ۷۹ مجموع  از  گذشته  پاییز  سرشماری  بنابر 
میلیون و ۹2۶ هزار و 2۷۰ نفر جمعیت کل کشور، 
و 3۹  مرد  نفر  و 442  هزار  و 4۹۸  میلیون   4۰
میلیون و 42۷ هزار و ۸2۸ نفر زن هستند و نسبت 
جنسی در کل کشور 1۰3 است، یعنی تعداد مردان 
بیشتر از زنان است. این نسبت در بوشهر 114 و در 
یزد 1۰۶ است و تنها در استان گیالن نسبت زن و 

مرد یکی است.

تراکم جمعیت در تهران
نتایج اولیه سرشماری نشان می دهد که بیشتر از 
1۶ درصد جمعیت کشور در تهران زندگی می کنند 
و بعد از آن، استان خراسان رضوی با بیشتر از هشت 
درصد، دومین استان پرجمعیت کشور است. بعد از 
آن هم استان های اصفهان، فارس و خوزستان قرار 
دارند که هر کدام بین بیش از پنج تا هفت درصد 
جمعیت را در خود جای داده اند. کم جمعیت ترین 
استان های کشور هم ایالم، سمنان، کهگیلویه و 
بویراحمد و خراسان جنوبی هستند که هر کدام 
کمتر از یک درصد جمعیت را در خود جای داده اند.

 12 از  بیشتر  سرشماری،  آخرین  نتایج  بر  بنا 
درصد جمعیت ایران که باالی شش سال دارند، 
بی سواد هستند، این در حالی است که در پنج سال 
اضافه  باسوادها  تعداد  به  درصد  سه  تقریباً  اخیر 
شده است. بیشترین میزان افزایش باسوادی نیز در 

پنج سال گذشته در استان های بوشهر، سیستان 
و بلوچستان، قزوین، خراسان جنوبی و هرمزگان 

اتفاق افتاده است.

اتباع کشورهای دیگر
مسکن  و  نفوس  آمار  سرشماری  اولیه  نتایج 
نشان می دهد که یک میلیون و 5۸3 هزار نفر از 
ایران زندگی می کنند.  افغانستان در  شهروندان 
مقایسه این آمار با ده سال پیش نشان می دهد 
در  افغانستان  اتباع  تعداد  بر  نفر  3۷3هزار  که 
افغانستان،  اتباع  از  بعد  شده است.  اضافه  ایران 
آمار  بنابر  دارند.  قرار  بعدی  رتبه  در  عراقی ها 
34هزار و 532 عراقی در ایران زندگی می کنند 
نزدیک  پیش  سال  ده  به  نسبت  تعدادشان  که 
به 1۰هزار نفر کمتر شده است. عالوه بر اینها، 
بیشتر از 14هزار پاکستانی و ۷13 نفر ترکیه ای 
در ایران زندگی می کنند. بنا بر این آمار، بیشتر 
از 12هزار نفر نیز از اتباع دیگر کشورها در ایران 

زندگی می کنند.
http://www.bbc.com/persian/iran-

39644565

نتایج اولیه سرشماری نشان می دهد که 

بیشتر از 16 درصد جمعیت کشور در 

تهران زندگی می کنند.

در حالی که در سال 1385 نزدیک به 

صاحب  ایرانی  خانوارهای  درصد   68

سال  در  بودند،  ملکی  مسکونی  واحد 

از 60  باالتر  به کمی  این رقم   1395

تعداد  بر  مقابل،  در  و  رسیده  درصد 

مستأجران اضافه شده است.



| توسعه تاسیسات و تجهیزات | شماره 51 | تابستان 1396عمومی60

آیاجنگهایآیندهبرسرآبخواهندبود؟

از میان تمام ترس هایی که گرم شدن سیاره زمین 
ایجاد کرده ، احتماالً هیچ کدام به اندازه فرضیه ای که 
می گوید جنگ های آتی برای آب خواهد بود، نظرها را 
به خود جلب نکرده است. این فرضیه می گوید: کمبود 
آب در سراسر جهان به جنگ میان کشورها خواهد 
انجامید. به احتمال زیاد، چنین چیزی رخ خواهد داد، 

نگاهی به معضل جهانی خشکسالی در قرن پیش رو

    اشاره
     به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا، در اوایل تابستان با دعوت از مردم برای مدیریت مصرف آب گفته است: در حال 
حاضر، شش کالن شهر و ۹۸2 شهر 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 بی توجهی به کمبود آب در کشور طی سال های گذشته و اینکه چرا در ۸3 سال گذشته تا این حد به مسأله بحران آب بی توجهی صورت 
گرفته؟ بیان کرده است: کشور به لحاظ منابع آبی بسیار محدود بوده و جزو کشورهای کم آب دنیا هستیم و بحران داریم و بحران آب عماًل وارد مقوله امنیتی شده  و ما 
ناگزیر شده ایم که در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی "کمیته امنیت آب" را تشکیل دهیم. به عالوه، بر اساس مطالعه ای که موسسه منابع جهانی انجام داده، ما 
در آینده ای نه چندان دور وارد بحران جدی ای خواهیم شد و تنش آبی جدی خواهد بود. بین همه کشورها، 33 کشور اوضاع بسیار وخیمی خواهند داشت، به این معنا که 

۸۰ درصد منابع آب شان را از دست خواهند داد و ایران در این میان رتبه 13 دارد.
اینگونه توجهات و تذکرات نسبت به مسأله بحران آب در اقلیم خشک و کم آب ایران نشان می دهد که اواًل مسأله بسیار جدی است، ثانیاً بخشی از مدیران و مسووالن 
دلسوز کشور توانسته اند خودشان را از هیاهوهای بیهوده بر سر رقابت های جناحی و سیاسی بی خاصیت کنار بکشند و عاقالنه به فکر درمان ریشه ها باشند. این مقاله نیز 
به لحاظ اهمیت موضوع از روزنامه ایران مورخ 13 تیر 13۶۹ نقل می شود تا تأکیدی باشد بر حساسیت اوضاع و احوال و در عین حال، فتح بابی باشد برای ادامه بحث 

درباره آن.
توسعه تأسیسات و تجهیزات

مترجم: عاطفه رضوان نی

نویسنده: پیتر انگلکه

زیرا آب برای تمام فعالیت های انسان از جمله تولید 
غذا حیاتی است، لذا هیچ کشوری نمی تواند بر سر 
ذخایر آبی خودش سازش کند. بنابراین، در جنگی که 
به خاطر کاهش ذخایر آبی رخ می دهد، هر کشوری 
برای محافظت از آب های در دسترس خود، مشتاقانه 
خواهد جنگید. فرضیه جنگ برای آب، نشان دهنده 

نگرانی های عمیق ما نسبت به آینده ای است که در 
آن، جوامع تشنه برای به دست آوردن آب بر روی هم 

اسلحه می کشند.
گرچه فرضیه جنگ بر سر منابع آب، بسیار مهیج 
و تحریک کننده است، اما نتایج تحقیقات زیادی هم 
نشان می دهند که خوشبختانه جنگ برای آب یک 
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کمبود آب در حال وقوع است. بین سال های 2۰۰۷ 
تا 2۰1۰، سوریه یکی از بدترین خشکسالی ها 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 2۰11 آغاز شد، سوریه 
یکی از جوامع بسیار آسیب پذیر بود. خشکسالی از 
یک سو و نارضایتی از برخی سیاست های داخلی 
»اسد« از سوی دیگر، شرایط الزم برای به وجودآمدن 
خشونت ها در سوریه را به وجود آوردند و به محض 
آنکه درگیری ها آغاز شد، گروه های شورشی مشتاقانه 
از مناطقی که درگیر خشکسالی های شدید بودند، 
شروع به سربازگیری کردند. همچنین از زمان آغاز 
جنگ های داخلی در سوریه، مبارزان از آب به عنوان 
یک سالح استفاده کرده اند. در واقع، آب تبدیل به 
ابزاری برای جنگیدن شده است. داعش در این میان 
یکی از گروه هایی است که از آب به عنوان سالح 
جنگی استفاده کرده است. داعش برای تنبیه کسانی 
که علیه اش اقدام می کنند، گاهی جلوی آب را بسته و 
گاهی سدها را برای ایجاد سیالب های 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 کم آبی و جنگ های آتی را می توان با 

استناد به آن توضیح داد.
این زمینه  از تحقیقات مهمی هم که در  یکی 
امریکا  ملی  اطالعات  دفتر  توسط  در سال 2۰12 
)ODNI( انجام شد، نشان داد که چالش های جهانی 
بر سر آب، به بی ثباتی کشورهایی منجر خواهد شد 
که برای منافع امنیت ملی امریکا مهم هستند. این 
گزارش پیامد های بی ثباتی ناشی از کمبود آب را شامل 
سقوط دولت ها، تأثیرات منفی کم آبی در تولید غذا و 
خطر استفاده تروریست ها از آب به عنوان سالحی علیه 

سیاست های امریکا دانسته است. 
بنابراین، آنچه مهم است، حصول اطمینان از این 
مسأله است که آب همان کاری را در گوشه گوشه 
جهان انجام می دهد که از آن انتظار می رود، یعنی 

ایجاد ثبات، صلح و امنیت. 

فرضیه بشدت اغراق شده است. تحقیقات گسترده ای 
از دانشگاه  که توسط آرون ولف، یک جغرافی دان 
اورگان انجام شده، با استناد به مدارک مستدل نشان 
می دهند که علی رغم مطرح شدن 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 مستقیماً با بحران آب در ارتباط 
نبوده است. در حقیقت، نتیجه تحقیقات ولف و تیم 
تحقیقاتی او نشان می دهد که انسان ها بیش از آنکه 
بر سر آب با هم مبارزه کنند، برای دسترسی به آب با 

هم همکاری کرده اند.

دالیلی بر نگرانی
البته اینکه طی هزاران سال گذشته هیچ جنگی 
مستقیماً به بحران بی آبی مرتبط نبوده، به این معنی 
نیست که نباید نگران رخداد چنین مسأله ای در آینده 
باشیم. درست برعکس، دالیل زیادی وجود دارند که 
می توانند ما را متقاعد سازند برای اینکه وجود ارتباط 
بین بحران بی آبی و درگیری های بین کشورها و 
را  خود  تالش های  و  کنیم  درک  بهتر  را  ایالت ها 
افزایش دهیم و زیرساخت های 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 دقیقًا 
مشابه گذشته باشد. همه می دانیم که هیچ آینده ای 
درست و عیناً شبیه هیچ گذشته ای نبوده است. چهار 
سال قبل، دانشمندان علوم زمین درباره این مسأله با 
هم مباحثه می کردند که آیا ما باید نام دوره جغرافیایی ای 
را که هم اکنون در آن به سر می بریم، از هولوسین ) 
آخرین دوره زمین شناسی پس از عصر یخبندان( به 
آنتروپوسین )عصر جدید( تغییر دهیم یا خیر؟ علت 
آنکه دانشمندان می گفتند نام آنتروپوسین بهتر است 
جایگزین هولوسین شود، آن بود که به عقیده آنها 
بشر آنقدر در سیستم سیاره زمین دخل و تصرف 
کرده که گویی عماًل با سیاره جدید و کاماًل متفاوتی 
مواجهیم که هیچ شباهتی با سیاره قبلی ندارد. تغییرات 
آب و هوایی، ازبین رفتن الیه ازون، رسوب گسترده و 
اسیدی شدن اقیانوس ها، همه نشانه هایی هستند دال 
بر اینکه دخالت انسان در سیستم زمین، شیوه کارکرد 

این سیاره را تغییر داده است. این قضیه درباره آب های 
شیرین نیز صادق است: چرخه آب در آینده به سختی 
قابل پیش بینی خواهد بود. برای مثال، تغییرات آب و 
هوایی منجر به ایجاد خشکسالی و سیل های بیشتری 
در مناطق بیشتری از کره زمین خواهد شد. پیامدهای 
بحران کم آبی نیز کشورهای بسیاری را در آینده با 
مشکالت جدی و پیچیده مواجه خواهد ساخت، گرچه 
هنوز هیچ کسی نمی تواند با قطعیت بگوید که تغییر در 

چرخه آب می تواند به جنگ بینجامد.
دلیل دومی که می تواند ما را مجاب کند تا همچنان 
به امکان وجود ارتباط بین بحران کم آبی و جنگ های 
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 
می کنیم، در حالیکه وقوع جنگ بین ایالت ها و کشورها 
فقط بخش بسیار کوچکی از یک بحران بزرگ است 
که می تواند در اثر کم آبی ایجاد شود. اگر به جای تأکید 
بیش از اندازه روی فرضیه »جنگ برای آب« به روی 
بخش مهم تری از یک بحران احتمالی تمرکز کنیم، 

هوشمندانه تر خواهد بود.

آب، راهی برای ثبات
بیایید بیندیشیم که »چطور« آب می تواند صلح و 
ثبات را افزایش دهد و یا به عکس، باعث بهم خوردن 
ثبات کشورها و مناطق آسیب پذیر در سراسر جهان 
و  الزم  انسانی  فعالیت های  تمام  برای  آب  شود؟ 
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، دقیقًا 
عکس چیزی که گفته شد، رخ خواهد داد: سالمتی 
انسان ها 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 
وخیم شود، آنگاه جوامع شروع به ازهم پاشیدن می کنند 

و اینجاست که درگیری ها اجتناب ناپذیر خواهند شد.
تراژدی این روزهای سوریه می تواند یک مطالعه 
موردی مهم برای فهم آن چیزی باشد که بر اثر 



| توسعه تاسیسات و تجهیزات | شماره 51 | تابستان 1396عمومی62

گلگشت

کارت ویزیت به رخ کشیدن

شاهکار معماري مقني هاي یزد در دل کویر

روزی یکی از اشخاص ازخودراضی در غیاب ولتر، 
نویسنده و فیلسوف شهیر فرانسوی، به دیدنش رفته بود 
و برخالف انتظار، دید که وضع اتاق او بسیار درهم 
و آشفته است و گرد و خاک زیادی هم روی میز 
تحریرش نشسته است. مرد ازخودراضی از فرط ناراحتی 
با انگشت خود روی همان میز گردآلود نوشت: »خر« 

و اتاق را ترک کرد.
فردای آن روز تصادفاً 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!

را  خود  خدمات  و  خوبی ها  شخصی  هرگاه 
آنرا  و  شود  یادآور  دیگری  بدی های  مقابل  در 
مایه  و  قراردهد  مقابل  طرف  دید  معرض  در 
اصطالح  در  شود،  او  خجالت  و  شرمندگی 
رخ  به  را  کارهایش  دارد  فالنی  می گویند: 

می کشد.
رخ،  از  منظور  که  می آید  به نظر  اینطور  ابتدا 
چهره و صورت طرف مقابل است، ولی درواقع، 
است.  شطرنج  بازی  در  »رخ«  مهره  منظور 
از  یکی  رخ  شطرنج،  بازی  در  اینکه  توضیح 
تا زمانی  مهمترین مهره ها به حساب می آید و 

چه  براي  تأسف  ندارد!  وجود  گویي  رهاشده، 
به یزد  اگر  یا مدیران؟  کسي بخوریم: خودمان 
از  بعد  بزنید.  آسیاب  این  به  آمدید، حتمًا سري 

که بازیکن مهره رخش را از دست نداده باشد، 
نفع  به  را  بازی  نتیجه  که  دارد  را  امکان  این 
حرفه ای  بازیکنان  رو،  این  از  دهد.  تغییر  خود 
مهره هایشان  تا  می کردند  سعی  گذشته  در 
برایشان  امکان  این  که  بچینند  گونه ای  به  را 
بزنند  را  زودتر رخ حریف  آید که هرچه  فراهم 
و از صفحه شطرنج خارج کنند. به این کار در 
در  عبارت  این  »رخ کشی«.  می گفتند  اصطالح 
اثر  ورود به زبان عامیانه و تکرر استفاده، اندکی 
از شکل اولیه خود خارج شده و به صورت این 

ضرب المثل درآمده است.

میبد و قبل از یزد، روستاي حجت آباد را تا انتها 
از  ناامید  دیگر  که  جایي  کویر،  وسط  و  بروید 
وهم برانگیز  کویر،  سکوت  و  مي شوید  یافتن 
بیابید.  را  محمدآباد  دوسنگِي  آسیاِب  مي شود، 
روي دیواره اي به شوخي نوشته شده: هشتمین 

عجایب جهان! 
به  است.  عجایب  جزو  حتمًا  مي گویم  من 
پیش،  سال  دویست وپنجاه  که  کنید  فکر  این 
راهرو حفر  متر  بوده اند که صدوچهل  آدم هایي 
چهل  عمق  در  که  برسند  آبی  به  تا  کرده اند 
روي  حتي  که  جایي  دارد.  جریان  زمین  متري 
در  مي روید  نیست،  هم  گردشگري  نقشه هاي 

دل زمین و مي بینید که بله، تخت جمشید فقط 
در شیراز نیست. مي روید و مي بینید که زندگي 
و  حالل  ناِن  مردمان.  براي  بوده  چقدر سخت 
آبرومند درآوردن چه مشقت هایي داشته. چقدر 
تالش مي کرده اند و حتمًا براي همین هم قدر 
داشته هایشان را مي دانستند. مي روید و مي بینید 
بدون  ایراني  معماران  مهندسي  و  معماري  که 
مردماني  مي بینید  بوده.  دقیق  چقدر  تجهیزات 
و حیا  با شرم  را هم  را که حتی عیدي  نجیب 

مي پذیرند.
آسیاِب دوسنگِي محمدآباد را به همه نزدیکانی 

که به یزد می روند، پیشنهاد کنید.
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گلگشت

 مگر ما در قرن چندم
زندگی می کنیم ؟

گرگ باران دیده یا باالن دیده؟

 سیاست با دو روایت

روزی یک آدم کنجکاو از کیومرث منشی زاده، 
به نظر  بود:  پرسیده  رنگ ها،  و  ریاضیات  شاعر 
این  ایران کیست؟  معاصر  بزرگترین شاعر  شما، 
 ! سعدی  بود:  گفته  پاسخ  در  شاعر  ریاضی دان 
سوال کننده که ازین جواب تعجب کرده بود، مجدداً 
بود: سعدی؟ سعدی مگر در قرن هفتم  پرسیده 
زندگی نمی کرد؟ و کیومرث خان در جواب گفته 

بود : مگر ما در قرن چندم زندگی می کنیم؟!

رشیدی«  »فرهنگ  استناد  به  علما  از  بعضی 
معتقدند که اصطالح »گرگ باران دیده« غلط است 
است.  باالن دیده«  این اصطالح »گرگ  و  اصل 

از  اصرار  به  عده ای  روزی  اول:  روایت 
کند.  تعریف  را  سیاست  که  خواستند  چرچیل 
و  کشید  زمین  روی  دایره ای  هم  چرچیل 
بعد گفت: خروس  انداخت.  آن  را در  خروسی 

را بدون آنکه از دایره خارج شود، بگیرید.
و  نتوانستند  کردند،  تالش  چه  هر  عده  آن 
آخر  می رفت.  بیرون  دایره  از  مرتب  خروس 
را  کار  این  خودش  که  خواستند  چرچیل  از 
در  را  دیگر  خروسی  چرچیل  بدهد.  انجام 
به  این دو شروع  اول گذاشت و  کنار خروس 
را  خروس  دو  چرچیل  آنگاه  کردند!  جنگیدن 
گفت:  پاسخ  در  و  بلندکرد  و  گرفت  گردن  از 

این سیاست است!
روایت دوم: یک یهودی مجوز مهاجرت 
هنگام  کرد.  کسب  را  اسراییل  به  روسیه  از 
گمرک  مأمور  فرودگاه  در  روسیه  از  خروج 
وسایل او را چک کرد، یک مجسمه دید و از 

مرد گفت: شکل سوالت  چیه؟  این  پرسید:  او 
اشتباهه آقا؟ بپرس این کیه؟ بعد اضافه کرد: 
است  روسیه  بزرگ  مرد  لنین،  مجسمه  این 
دموکراسی  و  عدالت  کشور  تمام  توی  که 
این  بزرگداشت  برای  هم  من  و  برقرارکرد 

همراهمه. مجسمه اش  همیشه  شخص، 
بفرمایید! آقا،  مأمور گمرک گفت: درسته 

در  رسید.  اسراییل  به  تا  رفت  یهودی 
فرودگاه اسراییل مأمور گمرک هنگام تفتیش 
مجسمه کذایی را دید و از یهودی پرسید: این 

اضافه  بعد  این کیه؟  بگو  یهودی گفت:  چیه؟ 
کرد: این مجسمه مرد منفور و دیوانه ای است 
علت،  همین  به  کرد.  آواره  روسیه  از  مرا  که 
لعنش  و  تف  تا  همیشه مجسمه اش همراهمه 

کنم.
بفرمایید! آقا،  مأمور گمرک گفت: درسته 

بود،  خانه اش  در  یهودی  که  بعد  روز  چند 
برادرش  پسر  کرد.  دعوت  را  فامیل  همه 
را روی طاقچه دید و پرسید:  مجسمه کذایی 
پسرم،  گفت:  یهودی  کیه؟  این  عموجان، 
اضافه  بعد  چیه؟  این  بپرس  اشتباهه،  سوالت 
که  عیاره   24 طالی  کیلوگرم  ده  این  کرد: 
اینجا  به  روسیه  از  گمرکی  عوارض  بدون 

آوردم!
یعنی  است،  سیاست  دوم  معنی  هم  این 
مختلف  افراد  به  را  حرف  یک  بتوانی  اینکه 

بیان کنی. به صورت های مختلف 

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 باالن دیده گویند.« اما گروهی 
دیگر با استناد به »فرهنگ نظام« معتقدند که همان 
»گرگ باران دیده« صحیح است و وجه تسمیه آن 
را چنین ذکر می کنند: »گرگ تا وقتی باران ندیده 
است، از آن می ترسد و حتی االمکان احتیاط می کند، 
باران  خوردن  به  مجبور  اتفاق  سبیل  بر  اینکه  تا 
می شود. بعد از آن دیگر نمی ترسد. ازین جهت مثل 
مذکور برای کسی استعمال می شود که مجرب و 

زیرک شده باشد.« این هم شاهد مثالش: 
    دوش می رفتم به کوی یار، بارانم گرفت
    در میان عاشقان، من گرگ باران دیده ام 
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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 زیست محیطی است.
     به گزارش ایرنا، دکتر اسحاق جهانگیری در مراسم تکریم و معارفه 
رییس سازمان حفاظت محیط زیست که در سالن همایش های بین المللی 
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 زیست محیطی را جدی بگیریم. معاون اول رییس جمهوری تصریح 
کرد: مسایل زیست محیطی همواره در سطح ملی ، منطقه ای و جهانی مهم 

محیطزیست،اولویتاولدولتدوازدهم

است و امروز به یک موضوع بین المللی تبدیل شده است.
     وی سپس با بیان این که مسایل زیست محیطی پیچیدگی ها 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 پیچیدگی های مسایل زیست محیطی 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 پیگیری های جدی توانست بخش زیادی از دغدغه ها 
در خصوص این دریاچه را از بین ببرد، البته ما همچنان نیازمند کارهای جدی 

برای احیای دریاچه ارومیه و جلوگیری از خشک شدن تاالب ها هستیم.
     وی در ادامه با بیان اینکه در ابتدای دولت یازدهم کالن شهرهای کشور 
با ده ها مسأله زیست محیطی مواجه بودند، گفت: یکی از این مسایل، آلودگی 
هوای کالن شهرها و مصرف بنزین ناسالم بود .جهانگیری افزود: ما با بحران 
کم آبی، آلودگی هوا در کالن شهرها، تهدید ریزگردها و خشک شدن تاالب ها 
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،  فرصت های فراوانی نیز وجود دارند و ما باید در جهت 

بن بست شکنی و یافتن راهکارهایی برای حل مسایل گام برداریم.

اخبار

کالهخوابمخصوصبرایمتروسوارها

آیا از مسافرت طوالنی با قطارهای شهری و مترو رنج می برید؟ آیا دلتان می خواهد 
بخوابید، ولی می ترسید که خواب بمانید و قطار از ایستگاه شما بگذرد؟ نگران نباشید، 

این مشکل با کاله مخصوص متروسوارها حل شده است.
به گزارش جام جم آنالین، راه حل این مسأله در شرق دور و کشور ژاپن با تولید 
کاله  ها و کاغذهایی مخصوص و نصب آن در قطارهای شهری حل شده است. 
بنابراین، اگر مسافری خوابش گرفت و خواست بخوابد، نام ایستگاه مقصد خود را 
روی کاغذ می نویسد و آن را روی کاله نصب می کند و بعد کاله را روی سرش 
می گذارد. 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 می کنند.
این کاله قابلیت نصب به دیوار یا شیشه مترو را دارد و ژاپنی های پرتالش هم از 

طرح آن حسابی استقبال کرده اند.
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کاهشهزینهشیرینسازیگازطبیعیبافناورینانو

محققان کشور موفق به ساخت آزمایشگاهی 
که  شده اند  جدید  نانوکامپوزیتی  غشاهای 
توانایی خوبی در جداسازی مخلوط گازها دارند 
و می توانند فرایند شیرین سازی گاز را با صرف 

زمان و انرژی کمتری انجام دهند.
ستاد  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
و  علمی  معاونت  در  نانو  فناوری  توسعه  ویژه 
مهم ترین  از  یکی  جمهوری،  ریاست  فناوری 
حذف  و  تصفیه  گاز،  و  نفت  صنایع  مشکالت 
منظور  به  طبیعی  گاز  در  موجود  ناخالصی های 
صرفه جویی  و  لوله  خطوط  خوردگی  کاهش 
نگهداری،  و  نقل  و  حمل  هزینه های  در 
حرارتی  ارزش  افزایش  و  عملکرد  بهبود 
مشکالت  و  آلودگی  کاهش  همچنین  و  گاز 
زیست محیطی است. گاز طبیعی هم به عنوان 
یکی از مهم ترین و پرمصرف ترین منابع انرژی 
در جهان، زمانی که از منابع استخراج می شود، 
و  شده  تشکیل  متان  از  آن  درصد   ۸۰ حدود 
در اکثر منابع ترکیبات و ناخالصی های دیگری 
همچون گازهای دی اکسید کربن، هیدروژن، 
ترکیبات  دیگر  و  سولفید  هیدروژن  نیتروژن، 
پژوهش،  این  در  دارد.  همراه  به  را  گوگردی 

را  نانوکامپوزیتی  غشاهای  توانسته اند  محققان 
گازها  مخلوط  جداسازی  در  خوبی  توانایی  که 
در  ساخته شده  غشاهای  کنند.  سنتز  دارند، 
اتر(  )ایمید-  پلی  یک  از  متشکل  طرح،  این 
پلیمری،  ماتریس  عنوان  به  با خواص مطلوب 

نانوزیولیت ها و نانوذرات مغناطیسی است.
غشاها  این  مزبور،  عملیات  نتایج  طبق 
به  نسبت  را  جداسازی  فرآیند  می توانند 
روش های متداول با استفاده از تجهیزات ساده 
در زمان کوتاه ، با صرف انرژی و هزینه  کمتر 
در  سهولت  دهند.  انجام  مطلوبی  بازدهی  با  و 
ساخت غشاهای تهیه شده و هزینه  پایین مواد 
ویژگی های  دیگر  از  ساخت،  فرآیند  و  اولیه 

غشاهای نانوکامپوزیتی سنتزشده است.
آلی  شیمی  ارشد  کارشناس  مبارکی،  زهرا 
این  در  طرح،  مجری  و  اراک  دانشگاه  از 
عمدتًا  حاضر،  حال  در  کرد:  عنوان  زمینه 
از  طبیعی  گاز  آالینده های  جداسازی  برای 
)تقطیر(،  سردکردن  روش  نظیر  روش هایی 
کاربرد  با  سطحی  جذب  و  جذب  استخراج، 
حالل های آلی، استفاده می شود. این روش ها، 
و  زیاد  بسیار  هزینه   و  انرژی  صرف  مستلزم 

برخورداری از تجهیزات خاصی است. از طرفی 
آلودگی  موجب  نیز  حالل ها  از  استفاده  دیگر، 
استفاده  اما  افزود:  وی  می شود.  زیست  محیط 
چنین  تنها  نه  این طرح  در  ارایه شده  روش   از 
می تواند  بلکه  ندارد،  همراه  به  را  مشکالتی 
توجهی کاهش  قابل  میزان  به  نیز  را  هزینه ها 
دهد. در واقع، به طور کلی استفاده از غشاها به 
جداسازی  باالتر،  بهره برداری  و  بازدهی  علت 
از  استفاده  عدم  و  عملیات  سادگی  سریع تر، 
به  نسبت  گران قیمت،  جاذب های  و  حالل ها 
روش های ذکرشده در باال، اقتصادی تر هستند. 
زیست  محیط  دوست دار  همچنین  روش  این 

هم هست.
مقیاس  در  تاکنون  کار  این  افزود:  مبارکی 
آزمایشگاهی انجام شده، اما از آنجا که روش 
اقتصادی  لحاظ  از  و  آسان  غشاها  ساخت 
توانسته ایم  همچنین  و  است  به صرفه  مقرون 
لذا  یابیم،  دست  قبولی  قابل  جداسازی  به 
بهینه کردن شرایط  با  بود که  امیدوار  می توان 
محدودیت ها،  و  مشکالت  رفع  و  تولیدی 
نیز وجود داشته  تولید آن  امکان تجاری شدن 

 باشد.
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خنکسازیطبیعیباتبخیر

بومیسازیانواعغشاهایتصفیهآب

     یک طراح اسپانیایی برای مقابله با گرما 
و تاثیرات آن، سازه های ابرمانند روی پشت بام 
فرایند  خنک سازی  قدرت  که  کرده  طراحی  را 

تبخیر را به نمایش می گذارند.
در  وایوز«  گونزالس  »کارولینا  طراحی       
به  مادرید   Casa Decor طراحی  نمایشگاه 
دستگاه های  برای  کم انرژی  جایگزینی  عنوان 
کنونی تهویه هوا ارایه شده است. این ساختارها 

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

تقریبًا شفاف ساخته شده اند تا اثر دیداری آن ها 
تراس  باالی  در  ساختار  این  برسد.  حداقل  به 
ساخته   Casa Decor نمایشگاه  پشت بام 
تفریحی  خارجی  فضای  یک  شکل  به  و  شده 
مصنوعی  چمن  متحرک،  صندلی های  دارای 
نیز  مکان  این  پوشش  است.  گلدانی  گیاهان  و 
را  افق  مشاهده  اجازه  کاربر  به  و  بوده  شفاف 
خواهد داد. این سازه که شبیه یک واحه است، 

از  غنی  سایه دار  چشم اندازهای  فرآیندهای  از 
از  درصد   ۷۰ تا  می تواند  که  می کند  تقلید  آب 
این  پوسته  کند.  پراکنده  را  خورشید  پرتوهای 
سازه های قابل تورم کروی از جنس پالستیک 
باعث  تبخیر آب  زیر آن،  سبک وزن است. در 
تازه تر می شود. سایت  و  متراکم تر  ایجاد هوای 
خبر  این  که   http://www.deltatajhiz.com

را منتشر کرده، توضیح داده است که بر خالف 
دستگاه تهویه هوا که فضایی را خنک کرده و 
انرژی  می کند،  گرم  را  دیگر  فضای  عوض  در 
جو  باالیی  الیه های  به  بخار  ذرات  در  موجود 
منتقل می شوند و موجب کاهش گرمای خاک و 
مواد ساختمانی می شوند. تم ابری این سازه نیز 
با افزودن سطوح آینه ای با تصاویر چاپی ابرمانند 

مورد تاکید قرار گرفته است.

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 

بهره برداری رسید.
در ابتدای این برنامه، دکتر یونس دوست، 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 
تولید 22 هزار و 5۰۰ ماژول  فنی و ماشین آالت 
استاندارد برای مرحله اول خط تولید تصفیه آب با 
موفقیت به بهره برداری 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 ۷۸ در دانشگاه 
صنعتی شریف به عنوان یک نیاز اساسی مطرح شد 
و پس از 1۸ سال فعالیت، سرانجام یک فناوری از 

دل آزمایشگاه بیرون آمد که امیدواریم مدلی برای 
حل مسایل صنعتی کشور و نیاز جامعه باشد.

سازمان  رییس  معظمی،  دکتر  برنامه  ادامه  در 
وزیر  معاون  و  ایران  صنایع  نوسازی  و  گسترش 
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 ماشین آالت و تدوین 
دانش فنی این طرح و تأسیس شرکت غشاگستر 
داالهو نسبت به تولید و تجاری سازی این محصول 
اقدام  کاوش  تحقیقاتی  شهرک  در  دانش بنیان 
ایدرو گفت: این محصول  کرده است. مدیر عامل 
هیچ گونه نمونه مشابه در ایران نداشته و صددرصد 
این محصول وارداتی است و هم اکنون ساالنه حدود 
1۰۰ هزار انواع ماژول های ممبران تصفیه آب وارد 
کشور می شود. وی سپس با اشاره به اینکه کشور به 
لحاظ زیست محیطی، کمبود و هدررفت منابع آبی 
دچار مشکل است، گفت: این طرح یک فرصت 

طالیی را در این باره فراهم می آورد.
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برجتصفیههوادرچین

از  هوا،  آلودگی  کاهش  هدف  با  چین  دولت 
سازه ای هفت متری رونمایی کرد که با نام »برج 

تصفیه هوا« شناخته می شود.
در باره طرز کار برج تصفیه هوا به طور ساده 
آلودگی ها  می توان گفت که تمامی ذرات معلق، 
و گرد و غبار توسط این برج جذب شده و پس 
از تصفیه به شکل هوای سالم در فضای پیرامون 
برج پخش می شوند. اما فرآیند تصفیه هوا توسط 
این برج کمی پیچیده تر از این تعریف ساده است. 
توضیح اینکه در فضای داخلی برج 45 پالک با 
بدنه نقره و ضد آب و آفتاب وجود دارند که وظیفه 
جذب آلودگی ها را بر عهده دارند. این پالک های 
تصفیه کننده به شکلی طراحی شده اند که مرتب 
از  پس  بپردازند.  محیطی  آلودگی های  جذب  به 
این مرحله، به آزادسازی یون های مثبت هوا که 
در بین گرد و غبار مدفون شده، پرداخته و با ضریب 
تقریبی ۷5 درصد پاکیزگی، این یون ها را به فضای 

پیرامونی خود باز پس می دهند.
طبقات برج تصفیه هوا نیز به شکل هوشمند 
طراحی شده اند و پس از هر بار تکمیل ظرفیت، 
پالک های تصفیه کننده طبقات برج از یکدیگر 
شکل  )به  سرعت  به  پالک ها  و  شده  جدا 
می شوند.  تعویض  جدید  با پالک های  خودکار( 
 3۰ پالک ها  تعویض  برای  الزم  زمان  حداقل 
دقیقه است و این مدت، بسته به شدت آلودگی 

متغیر است.
از  پس  برج  پالک های  وضعیت  جالب  نکته 
تعویض است. برای حمایت از محیط زیست و ورود 
این پالک ها  بازیافت،  به چرخه  نقره  پالک های 
نقره های  چون  می کنند،  پیدا  جالب  سرنوشتی 
موجود در پالک ها تبدیل به انگشتر می شود و در 
فضای پیرامونی برج به عنوان یادگاری یا نمادی از 

برج تصفیه هوا به فروش می رسد!
 http://www. deltatajhiz.co گزارش  طبق 

این برج که با طراحی زیبا و سه بعدی خود نظر 
گردشگران را هم جلب کرده، قادر است به طور 
تقریبی فضایی برابر با 3۰ هزار متر مکعب، معادل 
یک ورزشگاه بزرگ را تصفیه کند. »دان روزگارد«، 
جهانی  سازمان  که  است  امیدوار  برج  این  طراح 
مثبت  بازخوردی  طرح  این  به  نسبت  بهداشت 
داشته باشد و دیگر کشورهای آلوده را به استفاده از 

طرح هایی مشابه با برج چینی ترغیب کند.
ضمناً 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 
بسیار  چین  دولت  برای  طرح  این  اهمیت  شود. 
باالست، چرا که از هر سه نفر چینی، یک نفر به 
سبب آلودگی هوا دچار انواع بیماری های تنفسی و 
ریوی می شود و در درازمدت در آستانه خطر مرگ 
طرح،  این  عملی شدن  با  بنابراین،  می گیرد.  قرار 

هزاران نفر از هوایی سالم استفاده خواهند کرد.
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مطالعات1۰شهرجدیددرحالانجاماست

راهنماییمسافرانفرودگاههاتوسطرباتها

مطالعات  گفت:  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون 
1۰ شهر جدید درحال انجام است و از این تعداد، 
شهرهای تیس، جاسک، تابناک، پارسیان، سیراف 

و پارس در سواحل مکران قرار دارند.
محسن نریمان در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: 
مرحله  به  »تیس«  مثل  شهرها  این  از  بعضی 
تصویب در شورای عالی شهرسازی رسیده، برخی 
دیگر نیز در شوراهای برنامه ریزی استان ها و بعضی 
دیگر توسط مشاوران در مرحله مکان یابی هستند. 
پیشرفته ترین آنها شهر »تیس« در منطقه مکران 
در سواحل دریای عمان بین چابهار و کنارک است 
اقدامات دولت دوازدهم  اولین  ان شاءاهلل جزو  که 
خواهدبود که به مرحله اجرا می رسد. وی افزود: 
رویکرد ما در ارتباط با شهر »تیس« این است که 

از سرمایه گذاری بخش خصوصی استفاده کنیم.
در  جدید  شهرهای  عمران  شرکت  مدیرعامل 
خصوص افق جمعیت »تیس« گفت: تیس فعاًل 
به عنوان شهر گردشگری و مسکونی توأمان دیده 
شده است. یک اصالحیه هم در حال بررسی داریم 
که در شورای عالی شهرسازی انجام شود. معمواًل 
جمعیت  نفر  هزار  برای 1۰۰  را  جدید  شهرهای 
طراحی می کنیم، ولی پتانسیل »تیس« این است 

با همه گیرشدن استفاده از ربات ها برای انجام امور 
مختلف، پای این ابزار به فرودگاه ها هم باز شد. به 
گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، وظیفه این 

ربات ها راهنمایی مسافران است.
مطابق این گزارش شرکت ال جی در ابتدای سال 
جاری میالدی استفاده آزمایشی از این ربات ها را برای 
بررسی قابلیت های آنها آغاز کرده است. در جریان این 
آزمایش ها مهندسان ال جی موفق به شناسایی نقاط 
ضعف و قوت این ربات ها و ارتقای عملکرد آنها 
شده اند، زیرا در مواردی ربات های یادشده در انجام 

وظایف محوله با اشکال مواجه شده بودند.

که تا 2۰۰ هزار نفر را در خود جای دهد. نریمان 
تصریح کرد: به علت توسعه بندر چابهار که منجر به 
اشتغال مستقیم و غیرمستقیم 15 هزار نفر می شود 
و وجود کارخانه پتروشیمی از ما درخواست کردند 
که برای ۶۰۰۰ نفر واحد مسکونی بسازیم، زیرا با 
توجه به حاشیه نشینی که در منطقه چابهار اتفاق 
افتاد، برای پاسخگویی به این مساله، شهر »تیس« 
نیاز  حاشیه نشینی،  مسأله  بتوانیم  تا  شد  طراحی 
واحدهای مسکونی، توسعه بندر چابهار، طرح های 

ربات هایی که در این رابطه در فرودگاه سئول 
به کار گرفته می شوند، به دو دسته کلی تقسیم 
دیگری  و  راهنما  ربات های  یکی  می شوند: 
ربات های نظافتچی. ربات های راهنما با مسافران 
نرم افزار  یک  نصب  علت  به  و  می کنند  تعامل 
کره ای،  زبان های  به  می توانند  صدا  تشخیص 
انگلیسی، چینی و ژاپنی صحبت کنند. این ربات ها 
پروازی  گیت  رستوران ها،  محل  از  را  مسافران 
مربوطه و... مطلع می کنند. ربات های نظافتچی هم 
با بررسی شرایط فرودگاه می توانند به سرعت نقاط 

آلوده را شناسایی و تمیز کنند.

تولیدی در رابطه با پتروشیمی و سایر طرح های 
صنعتی را به سرانجام برسانیم.

این  به  پاسخ  در  راه و شهرسازی  وزیر  معاون 
سوال که با توجه به مغفول ماندن سواحل مکران، 
آیا شهرهای دیگری را هم در این منطقه احداث 
مکران  در سواحل  ما  قطعاً،  بله  می کنید؟ گفت: 
صرفاً به »تیس« اکتفا نکرده ایم و شهرهای جدید 
جاسک، تابناک، پارسیان، سیراف و پارس را هم در 

دست مطالعه داریم.
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دسترسیآزادبهاطالعات،یکمسألهملیاست

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان اینکه 
رفع  و  شفاف سازی  به  اطالعات،  به  دسترسی 
فساد کمک می کند، این شاخص ها را جزو فرآیند 
دموکراسی دانست و گفت: دسترسی آزاد به اطالعات، 
باید  فرآیند دوسویه است که هم دستگاه ها  یک 
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 1۷ تیرماه نیز به صورت رسمی 
رونمایی شد. این سامانه بعد از ابالغ قانون دسترسی 
آزاد به اطالعات و تدوین آیین نامه های آن طراحی و 
راه اندازی شده است. مطابق این قانون، سازمان ها و 
نهادها از طریق این سامانه موظف هستند تا حداکثر 
1۰ روز اطالعات درخواستی مورد نیاز مردم را در این 

سامانه ارایه کنند.
مراسم  در  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
رونمایی از سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات 
اظهار کرد: با راه اندازی نسخه آزمایشی سامانه انتشار 
و دسترسی آزاد به اطالعات، مردم می توانند اطالعات 
مورد نیاز خود را دریافت کنند و همچنین دستگاه ها 

نیز باید اطالعات خود را در اختیار این سامانه قرار 
افزود: دسترسی آزاد به اطالعات یک  دهند. وی 
مسأله ملی است و اگر دولتی بخواهد مردمی بماند، 
بین  باشد که  ابزاری داشته  و  باشد  پاسخگو  باید 
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 می دهد. دسترسی 
آزاد به اطالعات یک فرآیند دموکراسی است و اگر 
ما ادعا داریم که در کشور دموکراسی دینی انجام 
می شود، حکومت و دولت باید امانت دار اطالعات 
مردم باشند. وی سپس با تاکید بر در اختیار قرار 
دادن اطالعات در راستای شفاف سازی 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 
می شود. بنابراین، هر چه مردم بهتر از اطالعات 
استفاده کنند، انگیزه دستگاه ها برای در اختیار قرار 

دادن اطالعاتشان باال می رود.
وی همچنین با اشاره به محدودیت های 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 

شرکت ها و محدودیت سوم اطالعاتی است که در 
تصمیم گیری های مهم موثر است. وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات با بیان اینکه دسترسی آزاد به 
اطالعات یک کار جدید نیست، افزود: 14۰ کشور 
جهان دسترسی آزاد به اطالعات را در قوانین خود 
دارند و حدود ۹۰ کشور در تالشند که آن را اجرا کنند. 
زیرساخت هایی 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 می کنند تا ارتباطات خود را برقرار کنند، 
گفت: اگر دولت الکترونیک زودتر راه اندازی شود، به 
این کار  کمک می کند و بنا داریم که این کار هم 
به زودی انجام شود. دولت الکترونیک می تواند در 
اختیار این کار قرار گیرد و بسیاری از اطالعات در 

این دولت شفاف است.
وی همچنین فرهنگ سازی را یکی از موضوعات 
مهم در جریان دسترسی آزاد به اطالعات دانست و 
اظهار کرد: اگر ما این شبکه را راه اندازی کردیم و 
در آینده دستگاه ها به آن متصل شدند، باید آموزشی 
نیز برای دستگاه ها 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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جمهوری های 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، قربان قلی بردی محمداُف، رییس جمهور ترکمنستان، در 
یک سفر رسمی به باکو در اواسط مردادماه گذشته با الهام علی اُف، همتای 
جمهور  روسای  روزه،  دو  مذاکرات  در طول  و  کرد  دیدار  خود  آذربایجانی 
ترکمنستان و جمهوری آذربایجان در باره مسایل منطقه ای مهم متعددی، 
از جمله ساخت راه آهن باکو- تفلیس-کارس، بنادر جدید در دریای خزر و 
تالش های مشترک برای توسعه مسیرهای حمل گاز دریای خزر به بازارهای 

اروپایی گفت وگو کردند.
دو طرف این مذاکرات یک توافق شراکت استراتژیک را نیز امضا کردند 

نانوکامپوزیتی  پوشش های  ایرانی  محققان 
آزمایشگاهی را سنتز کرده اند که در تولید ابرخازن ها 
کاربرد دارند و موجب بهبود عملکرد آن ها خواهند شد.

از مهر، به  آنا  به گزارش گروه رسانه های دیگر 
نقل از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری، رشد و توسعه  جوامع بشری 
بوده است.  انرژی  مصرف  و  تولید  مستلزم  همواره 
مصرف سوخت های فسیلی تجدیدناپذیر به عنوان 
زیست محیطی  مشکالت  علت  به  انرژی،  منابع 

تالشهمسایگانشمالیایرانبرایتحکیمهمکاریهادرزمینهانرژی

عمرباتریهایلپتاپبینهایتمیشود

و علی اُف اعالم کرد که روابط میان دو کشور در باالترین سطح قرار دارد و 
دو طرف بر ضرورت تبدیل فضای خزر به منبع ثبات بلندمدت در اوراسیا 
اما  دارند،  توافق  است،  گسترده  بین المللی  همکاری  برای  منطقه ای  که 
مسأله ای  که در بیانیه های عمومی دو طرف مزبور مسکوت مانده، موضوع 
حل نشده مرزها در دریای خزر و همچنین وضعیت یک منبع هیدروکربن 
است که در آذربایجان، »کیاپاز« و در ترکمنستان »سردار« نامیده می شود و 
دو طرف به دلیل قرارگرفتن این منبع در طول مرزهایشان، ادعای مالکیت 
آن را دارند. به همین علت، هر دو طرف تالش کرده اند تا از این اکتشاف 
برای خودشان بهره برداری کنند، اما به علت بروز برخی اختالفات دو طرف 
در سال 2۰۰۸ توافق کردند تا زمانی که وضعیت مرزهای خزر حل نشود، 
هیچ گونه بهره برداری یا استخراج هیدروکربن انجام ندهند. با این همه، سال 
بعد عشق آباد تهدید کرد که این مسأله را در دادگاه داوری بین المللی مطرح 
می کند و در سال 2۰15 نیز یک گشت مرزی، یک کشتی ترکمنستانی را که 

برای کار در منطقه اعزام شده بود، 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 تحریم های تازه 
آمریکا علیه روسیه و ایران، جمهوری های آذربایجان و ترکمنستان فرصتی را 
برای تبدیل شدن به شرکای ممتاز غرب در دریای خزر و جایگزینی برای نفت 

و گاز مسکو، احساس می کنند.

فراوان، هرگز جوابگوی بشر برای ادامه  بقا، توسعه و 
تکامل نخواهدبود. از سوی دیگر، رشد فزاینده  بازار 
تجهیزات الکترونیکی قابل  حمل، از جمله لپ تاپ ها 
و گوشی های هوشمند، افزایش تقاضا برای ساخت 
و توسعه  تجهیزات ذخیره  انرژی را به دنبال داشته  و 
ابرخازن ها در آینده ای نزدیک می توانند جایگزین خوبی 

برای باتری های رایج امروزی باشند.
علمی  هیأت  عضو  نوش آبادی،  شبانی  مهدی 
دانشگاه کاشان و مجری این طرح، اظهار داشت: 
در پژوهش حاضر تالش شده است تا با پوشاندن 
الکترود ابرخازن ها با یک نوع پوشش نانوکامپوزیتی، 
کارایی و عملکرد آن ها بهینه شود. وی خاطرنشان 
کرد: این پوشش نانوکامپوزیتی به کمک یک روش 
ارزان، آسان و سازگار با محیط سنتز شده است که تولید 
این پوشش ها در مقیاس صنعتی را در آینده امکان پذیر 
می کند، هرچند که این نوع پوشش ها هنوز در مرحله 

تحقیق و توسعه است و راه زیادی تا تجاری سازی 
و استفاده از آن ها در مقیاس های صنعتی باقی  مانده 

است.
این محقق سپس با مقایسه  باتری های لیتیومی 
رایج و ابرخازن ها، اظهار داشت: هر چند که ابرخازن ها 
در مقایسه با باتری های یون لیتیوم چگالی توان ویژه  
بسیار باالتری از خود نشان می دهند، اما همچنان 
چگالی انرژی ویژه  پایین آن ها در مقایسه با باتری های 
یون لیتیوم، به عنوان یک چالش جدی مطرح است. 
وی ادامه داد: این طرح در گام اول با هدف کاماًل 
پژوهشی و در مقیاس آزمایشگاهی انجام گرفته، اما 
امیدواریم که در ادامه با تالش های روزافزون در سنتز 
نانوکامپوزیت های مؤثرتر، خواص خازنی ابرخازن ها، 
از جمله ظرفیت انرژی باالتر، عمر چرخه ای بیشتر 
و مهم تر از همه، چگالی انرژی ویژه  باالتر، در مسیر 

کاربردی کردن این طرح، گام های بلندتری برداریم.
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اعالم  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رییس 
شرکت های  از  تمام قد  طور  به  مجلس  کرد: 
خواهد  حمایت  سرمایه  بازار  در  دانش بنیان 

کرد. 
بورس  پرس،  خبری  پایگاه  گزارش  به 
از  بهره گیری  پورابراهیمی  رضا  محمد 
تجاری سازی  جهت  در  جسورانه  صندوق های 
مهمترین  از  را  دانش بنیان  و  نوپا  شرکت های 
اهداف این صندوق ها عنوان کرد و به تسنیم 
از  دانش بنیان  اقتصاد  ظرفیت  افزایش  گفت: 

رکوردتولیدمحصوالتپتروشیمیامسالشکستهمیشود

مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی خبر داده است که امسال 
ایران  پتروشیمی در  تولید محصوالت  پیاپی رکورد  برای دومین سال  و 

شکسته می شود.
به گزارش خبرگزاری ها به نقل از وزارت نفت، علی محمد بساق زاده، 
در باره وضع تولید و صادرات محصوالت پتروشیمی و پلیمری ایران در 
طول چهار ماه نخست امسال گفت: در این مدت، حدود 1۸ میلیون تن 

محصول پتروشیمی و پلیمری در کشور تولید شده است.
عضو هیأت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی در ادامه با اعالم 
نخست  ماهه  چهار  در  ایران  پتروشیمی  محصوالت  تولید  افزایش 
افزایش  این  کرد:  تصریح  پارسال،  مشابه  با مدت  مقایسه  در  امسال 
در  کشور  پتروشیمی  بزرگ  مجتمع های  که  شده  زده  رقم  حالی  در 
طول سه ماهه گذشته تعمیرات اساسی و دوره ای خود را آغاز کرده اند 

با  پتروشیمی  محصوالت  تولید  تعمیرات،  دوره  پایان  با  شک  بدون  و 
افزایش بیشتری همراه می شود. وی با بیان این که حدود ۶۰ درصد از 
محصوالت پتروشیمی ایران به بازار جهانی صادر شده، تاکید کرد: 4۰ 
درصد محصوالت تولیدی هم برای تأمین نیاز صنایع تکمیلی پتروشیمی 

روانه بازار داخلی شده است.
بساق زاده در ادامه پیش بینی کرد که تا پایان سال جاری تولید محصوالت 
پتروشیمی و پلیمری ایران به حدود 5۶ میلیون تن افزایش یابد. وی سپس 
در  تولید  رکورد جدید  بار یک  نخستین  برای  این صورت،  در  یادآور شد: 
صنعت پتروشیمی ایران رقم می خورد. مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی با بیان این که سال گذشته تولید محصوالت پتروشیمی ایران 
حدود 51 میلیون تن بوده، گفت: امسال نسبت استفاده از ظرفیت نصب شده 

در صنعت پتروشیمی کشور به ۸۶ درصد افزایش می یابد.

حمایتتمامقدمجلسازشرکتهایدانشبنیانبازارسرمایه

برنامه ششم توسعه است  محورهای اصلی در 
و بازار سرمایه هم در این زمینه بسیار اثرگذار 

بوده و هست.
وی در خصوص نقش صندوق های جسورانه 
بنیان  دانش   شرکت های  رشد  و  توسعه  در 
دانش  شرکت های  فعالیت  زمینه  در  گفت: 
 بنیان اقدامات خوبی در حوزه معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری و بازار سرمایه انجام 
انجام  برای  مقدمه ای  موارد  این  تمام  و  شده 

کارهای بزرگتر در اقتصاد بشمار می روند.
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نرخبیکاریبهار1۲/6درصدشد

بایدروابطاقتصادیباعراقراجدیبگیریم

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری 
در فصل نخست سال جاری با ۰/1 درصد افزایش 

نسبت به زمستان گذشته، به 12/۶ درصد رسید.
آخرین آمار چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی 
کار بهار ۹۶ حاکی از آن است که در این مدت 
12/۶درصد از جمعیت فعال )شاغل و بیکار(، بیکار 
بوده اند. روند تغییرات این نرخ هم حاکی از آن است 
که این شاخص نسبت به بهار 13۹5، معادل ۰/4 
درصد و نسبت به زمستان 13۹5، معادل ۰/1درصد 
افزایش داشته است. ضمناً در بهار 13۹۶، معادل 
نظر  از  بیش تر  و  4۰/۶ درصد جمعیت 1۰ ساله 
شاغالن  گروه  در  یعنی  بوده اند،  فعال  اقتصادی 
نرخ  تغییرات  بررسی  گرفته اند.  قرار  بیکاران  یا 
مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ 
نسبت به فصل مشابه در سال قبل )بهار 13۹5( 

1/1درصد و نسبت به فصل قبل )زمستان 13۹5( 
1/۷ درصد افزایش داشته است.   

نرخ بیکاری جوانان 15 تا 2۹ ساله حاکی از آن 
است که 2۶/4 درصد از فعاالن این گروه سنی در 
بهار 13۹۶ بیکار بوده اند. بررسی تغییرات فصلی 
نرخ بیکاری این افراد نشان می دهد که این نرخ 
نسبت به فصل مشابه در سال قبل )بهار 13۹5( 
معادل 1/5 درصد و نسبت به فصل قبل )زمستان 
یافته است.  افزایش  ۰/۹درصد  معادل   )13۹5
بررسی سهم اشتغال ناقص نیز نشان می دهد که 
در بهار 13۹۶، معادل 1۰/2 درصد جمعیت شاغل،  
به دالیل اقتصادی )فصل غیرکاری، رکود کاری، 
از  کم تر  و…(  بیش تر  ساعت  با  کار  پیدانکردن 
44 ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام 
کار اضافی بوده اند، این در حالی است که 4۰/۹ 

درصد از شاغالن 15 ساله و بیش تر، 4۹ ساعت 
اشتغال  بررسی  کرده اند.  کار  هفته  در  بیش تر  و 
در بخش های عمده اقتصادی نیز نشان می دهد 
که در بهار 13۹۶، بخش خدمات با 4۹/۸ درصد 
بیش  ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده و 
در مراتب بعدی، بخش های صنعت با 31/5 درصد 

و کشاورزی با 1۸/۷ درصد قرار دارند.

حجم  امروز  گفت:  عراق  در  ایران  سفیر 
میلیارد  هشت  عراق  و  ایران  تجاری  مبادالت 
دالر است و ظرفیت افزایش این رقم وجود دارد.

نشست  در  مسجدی  ایرج  ایسنا،  گزارش  به 
عراق  و  ایران  مشترک  بازرگانی  اتاق  ماهانه 
است.  فرصت  یک  ما  برای  عراق  کرد:  عنوان 
ابعاد  در  مشترک  مناسبات  داد:  ادامه  وی 
موضوعات  و  استراتژیک  امنیتی،  سیاسی، 

اقتصادی می توانند کمک بزرگی برای دو کشور 
بر روی  و  ثروتمندی است  باشند. عراق کشور 
منابع بزرگی نشسته است، اما به دالیل مختلف، 
از جمله مسأله داعش، نتوانسته بعد از سرنگونی 
دوران  وارد  و  بکشد  راحتی  نفس  بعثی ها 

سازندگی و پیشرفت شود.
باید  ما  کرد:  عنوان  عراق  در  ایران  سفیر 
روابط سیاسی، فرهنگی و مردمی با عراق را با 
روابط  کنیم.  نهادینه  اقتصادی  زیرساخت های 
زیادی  ارزش  عراق  با  ما  سیاسی  و  امنیتی 
دارد، اما اقتصاد حرف اول را می زند. مسجدی 
از  مختلف،  زمینه های  در  اگر  کرد:  تصریح 
جمله در زمینه تجارت، بازرگانی، خدمات فنی 
هتل  ساخت  پاالیشگاه،  نیروگاه،  مهندسی،  و 
روابط  این  داشته باشیم،  رابطه  عراق  با   ... و 

می دهد.  عمق  عراق  در  اسالمی  جمهوری  به 
میدان  است،  رقابت  میدان  اقتصاد  افزود:  وی 
افراد. در این  رقابت بین شرکت ها، دولت ها و 
میدان آن کسی که کیفیت بهتری داشته باشد، 
صحنه را در دست می گیرد. میدان اقتصاد نیاز 
ادامه  مسجدی  دارد.  رقابت  در  موفقیت  به 
جدی  میدانی  اقتصادی  رقابت  میدان  داد: 
هوایی  حمایت  با  مختلف  کشورهای  است. 
در  را  بازار  کنند  انجام می دهند، سعی می  که 
دست بگیرند. وی افزود: جدا از تعارف و مبالغه 
وجود  با  عراق  اقتصاد  عرصه  در  می توانیم  ما 
مشکالت بانکی، گمرکی و مرزی حرف جدی 
ظرفیت های  که  چرا  داشته باشیم،  گفتن  برای 
زیادی وجود دارند، لذا نباید به هیچ وجه صحنه 

را خالی کنیم.

سفیر ایران در عراق:


