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دوصدگفته چون نیم کردار نیست

یادداشت

خصوصی سازی  ضرورت  از  که  سال هاست 
امر حسب  این  مجوز  می رود.  اقتصاد سخن  در 
ابالغیه مقام معظم رهبری در باره سیاست های 
و  گردیده  صادر  اساسی  قانون   44 اصل  کلی 
یکی از اهداف و سیاست های تبیین شده توسط 
و  خصوصی  بخش  توانمندسازی  نیز  معظمٌ له 
تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم 
نظارت  و  هدایت  و  سیاست گذاری  به  بنگاه ها، 
گفته های  که  نیست  روزی  پس،  آن  از  است. 
عزیزان حکومتی، اعم از راست و چپ و باال و 
قانون  اصل 44  کلی  سیاست های  درباره  پایین 
اساسی و فرمان خصوصی سازی را نشنویم. نکته 
البته بهجت افزا! در این رابطه هم  قابل تأمل و 
آن است که بعضاً مقامات باال از مقامات پایین 
شکایت دارند که چرا در امر واگذاری بنگاه ها به 

بخش خصوصی سنگ اندازی می کنند!
برنامه  این  انجام  برای  طی سال های گذشته 
روش ها و راه حل های گوناگونی را ابداع کرده ایم 
و بعضاً آزموده ایم، ولی بی نتیجه. باید باور کنیم 
که اختراع چرخ در این دوره از تاریخ بشری عین 

عقبگرد و واپس گرایی است. باید باور کنیم که 
دنیای توسعه یافته این راه ها را رفته و این روش ها 
باور  باید  نتیجه هم رسیده است.  به  و  آزموده  را 
کنیم که استفاده از تجارب دیگران و الگوبرداری 
به  را  استقاللمان  و  ندارد  نام  وابستگی  آنان،  از 

خطر نمی اندازد.
هدف این یادداشت سخن گفتن در باره ضرورت 
خصوصی سازی و مزایای آن نیست، چون در این 
مورد بسیار گفته  و شنیده شده است، اما با توجه به 
اعتقاد راسخ به این مقوله باید خطاب به سروران 
صدای  با  حکومتی(  دولتی)بخوانید  گرامی 
خصوصی سازی  جز  به  راهی  کنیم:  اعالم  بلند 
ندارید. بخش خصوصی باید مملکت را بسازد و 
به وظیفه حاکمیتی و کالسیک  باید  دولت هم 
و  نشست ها  برگزاری  بنابراین،  کند.  عمل  خود 

سمینارها کافی است، لطفاً قدمی واقعی بردارید!
سخنی هم با دوستان بخش خصوصی: خانم ها، 
برادران گرامی و کارآفرینان  آقایان، خواهران و 
عزیز! همگی ما مشکالت ناشی از مدیریت دولتی 
را می دانیم، نتایج آن را تجربه کرده ایم و بالیای 

دولتی بودن اقتصاد را چشیده ایم، اما تنها تجربه و 
درک این واقعیت تلخ کافی نیست، باید دست به 
ایراد  با برگزاری مراسم تشریفاتی و  کار شویم. 
سخنرانی و گوشزدکردن مدام مشکالت حکومتی 
و دولتی راه به جایی نخواهیم برد. کارآفرینی تنها 
ایجاد شغل و کار و ثروت آفرینی نیست، بلکه باید 
فضیلت کارکردن و رذیلت بی کاری و کم کاری را 
نیز در مؤسسات خودمان نهادینه کنیم. باید تفکر 
کارکردن به عنوان »جوهر انسان« را جا بیندازیم، 
و این راهی ندارد جز اینکه از خودمان شروع کنیم. 
باید جامعه بپذیرد که طی کردن مدارج ترقی از هر 
جهت، پله به پله امکان پذیر است. گرچه متأسفانه 
برخی از افراد با استفاده از آسانسور رانت و فساد 
باالرفته اند ، اما جامعه سالم نه فساد می خواهد نه 
رانت، فقط کار می خواهد، کار، کار و باز هم کار.

سال هاست که گفته اند و گفته ایم، ولی باید باور 
کنیم که: 

بزرگی سراسر به گفتار نیست
                  دوصدگفته چون نیم کردار نیست
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گزارش میزگرد: 

با تأکید بر فعالیت های پیمانکاری و خدمات فنی و مهندسی بخش خصوصی

آیندۀ سیاسی ایران و تأثیر آن بر فضای کسب و کار 

منیژه  فرهنگی

ویژه

اشاره
کشتی آسیب دیدۀ اقتصاد ایران بار دیگر در معرض امواج سیاسی 
سهمگینی قرار گرفته و با اعالم عدم پایبندی ایران به برجام توسط 
دیگر،  طرف  از  می رسد.  گوش  به  تحریم ها  بازگشت  زمزمۀ  ترامپ، 
استقرار و موضع گیری نیروهای بین المللی و منطقه ای به گونه ای است که 
امیدهای دوره پسابرجام از لحاظ جلب سرمایه گذاری خارجی، برقراری 
مجدد تبادالت بانکی بین المللی، ایجاد فرصت هایی برای صدور خدمات 
فنی و مهندسی و سرانجام، راه افتادن چرخه صنعت و سازندگی کشور 
را مورد تهدید قرار داده است. از این رو، میزگرد ویژۀ این شماره مجله 
به موضوع آینده سیاسی ایران و تأثیر آن بر فضای کسب و کار بخش 

خصوصی  اختصاص یافت.

در این میزگرد که توسط آقای محمدحسین دانایی، سردبیر مجله توسعه 
اداره شد، دکتر داوود هرمیداس باوند، استاد حقوق و روابط بین المللی- 
مهندس احمد خرم، رییس انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان تهران و 
عضو هیأت اجرایی شورای هماهنگی تشکل ها و وزیر دولت اصالحات- 
مهندس منوچهر مشکات و مهندس ابراهیم طاهری، اعضای هیأت مدیره 

سندیکا حضور داشتند.
الزم به ذکر است که این میزگرد در سه بخش برگزار شد: بخش اول به 
بررسی مناسبات و روابط خارجی ایران، بخش دوم به چالش های داخلی و 

بخش سوم هم به ارایه راهکارهای رفع مشکالت اختصاص یافت.  
اینک توجه شما را به مهمترین فرازهای مسایل مطرح شده در این 

نشست جلب می کنیم.

در آغاز این میزگرد، آقای محمدحسین دانایی، 
سردبیر مجله توسعه، برای ورود به موضوع مورد 
بحث گفت: اخیراً در اخبار دیدم که یکی از اهالی 
استقالل  همه پرسی  شکست  از  پس  سلیمانیه، 

اقلیم کردستان، در پاسخ به این سوال که حال 
و احوالتان چطور است؟ گفته بود: سیاست ما را 
هالک کرد! به نظر می آید که این جمله، بیان حال 
بسیاری از فعاالن اقتصادی در بخش خصوصی 
واقعی در ایران هم هست. وی افزود: در زمان های 
گذشته می گفتند: منشأ همۀ منازعات اقتصادی 
است و ریشۀ همۀ راه حل ها سیاسی، ولی ظاهراً 

شده،  برعکس  ایران  کنونی  شرایط  در  اوضاع 
ریشۀ همۀ مشکالت در حوزه های  چون ظاهراً 
در  خانوادگی،  و  اقتصادی  اجتماعی،  فرهنگی، 
البالی بحران های بخش سیاسی نهفته است. به 
عبارت دیگر، ضعف نهادهای سیاسی در مدیریت 
بر  آوار  مثل  مسوولیت های تخصصی خودشان، 
سر بخش های مختلف جامعه فروآمده و آنها را 

مناسبات خارجی ایران
بخشاول
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دچار تزلزل و تالطم کرده است. 
تأثیر  تشریح  به  آنگاه  توسعه  مجله  سردبیر 
مناقشات سیاسی بر بی ثباتی فضای کسب و کار 
اثر بی ثباتی و  اولین  در کشور پرداخت و گفت: 
کشمکش ها در حوزۀ سیاست، ازبین رفتن فضای 
و  اقتصادی  فعالیت های  برای  مناسب  روانی 
سرمایه گذاری  حوزۀ  در  مخصوصاً  سازندگی، 
است که باعث شده سرمایه گذاران بالقوه داخلی و 
خارجی از گود خارج شوند، چون برای سرمایه گذار، 
بیش از اینکه نحوۀ ورودش به بازار مهم باشد، راه 
خروج مطرح است و یک سرمایه گذار قبل از ورود 
به هر بازاری، ابتدا راه و روش خروجش را بررسی 
می کند و بعد وارد آن بازار می شود. بنابراین، اگر 
باشد،  نداشته  وجود  بازار  یک  از  خروج  امکان 
باشد،  از آن زیاد  یا هزینه ها و مشکالت خروج 
اصاًل وارد آن بازار نمی شود. همین بی ثباتی ها و 
ناامنی هاست که اکنون فضای عمومی جامعه را 
فراگرفته است. همۀ فعاالن اقتصادی،  کارآفرینان، 
بازاری ها، اعم از تولیدکننده و توزیع کننده و حتی 
مصرف کننده هم منتظر ظهور یک فاجعۀ جدید 
کارکرد  نتیجۀ  عارضه  این  بدون شک،  هستند. 

غلط و ناکارآمد فضای سیاسی کشور است.
آقای دانایی در ادامه ضمن ارایه توضیحی در 
گفت:  نشست  این  مباحث  حرکت  جهت  مورد 
در این میزگرد می خواهیم بررسی کنیم که این 
این  از  مقدار  تا چه حد صحیح اند؟ چه  گزاره ها 
شرایط ناشی از تبلیغات و جنگ های روانی برای 

چه  و  است  اجتماعی  فعال  نیروهای  فلج کردن 
می خواهیم  همینطور  است؟  واقعی  آن  از  مقدار 
ببینیم که چه باید کرد، یا چه کاری می شود کرد؟

وی سپس از دکتر هرمیداس باوند درخواست 
کرد که در ابتدای بحث تصویری کلی از اوضاع 
و مناسبات سیاسی فعلی ایران در جهان و منطقه 

را ارایه نماید.

مروری بر روابط ایران پس از انقالب با 
کشورهای منطقه

دکتر داود هرمیداس باوند، استاد حقوق و روابط 
نشیب های  و  فراز  بر  مروری  ضمن  بین الملل، 
مناسبات ایران با کشورهای منطقه در دورۀ پس 
از انقالب گفت: در ابتدای انقالب همسایه های 
ایران از رفتن رژیم شاه خوشحال بودند، اما در 
نگرانی  ابراز  هم  جدید  حکومت  از  حال،  عین 
از  یکی  زمان  آن  در  که  طوری  به  می کردند، 
القیسی«  »ریاض  نام  به  عراقی  دیپلمات های 
احیای  امام خمینی،  به من گفت: ما در جنبش 
این  خطر  یعنی  می بینیم!  را  ایران  امپراتوری 
شاه  رژیم  خطر  از  جدی تر  خیلی  را  حکومت 

احساس می کنیم. 
وی در ادامه افزود: در دورۀ آقای خاتمی یک 
موافقتنامه امنیتی بین ایران و عربستان سعودی 
منعقد شد و عربستان اجازه داد که اولین جلسۀ 

کنفرانس اسالمی در ایران برگزار شود و یا اینکه 
آقای کلینتون تحریم های خاویار و فرش ایران 
را به طور سمبلیک لغو کرد، ولی حاال متأسفانه 
در وضعی قرار گرفته ایم که هر فاجعه ای برای 
ایران پیش بیاید، همۀ کشورهای همسایه، حتی 
اکو )سازمان همکاری  پاکستان و ترکیه که در 
اقتصادی( حضور دارند و از نظر فرهنگی هم به ما 
نزدیک اند، خوشحال می شوند، چنانکه در جریان 
کشورهای  تمام  که  دیدیم  هم  عراق  با  جنگ 
از  دالیلی-  به  -آنهم  سوریه  جز  به  منطقه، 
متجاوز حمایت کردند و بعضی از این کشورها، 
مانند ترکیه هم از جنگ میان ایران و عراق سود 

زیادی بردند. 
در بخش دیگری  بین الملل  استاد حقوق  این 
از  بسیاری  موقع،  آن  در  گفت:  سخنانش  از 
می گفتند:  می آمدند،  ایران  به  که  خارجی هایی 
ایران دارای توانایی های بالقوه ای است و می تواند 
نقش ویژه ای را در منطقه و فراتر از منطقه ایفا 
به شکل  را  توانایی  این  ما  متأسفانه  ولی  کند، 
مانند  منطقه،  کشورهای  از  برخی  در  حضور 
سوریه، عراق و یمن نشان دادیم و هر ایرانی فکر 
می کند که ورود ما به این کشورها علی االصول 
در  نبوده است. وی  نفع کشورمان  به  و  صحیح 
خواهان  عربستان  حاضر،   حال  در  گفت:  ادامه 
خروج فوری ایران از کشورهای عراق، سوریه، 
می داند  حال  عین  در  ولی  است،  یمن  و  لبنان 
متضرر  طرف  دو  هر  ایران،  با  درگیری  در  که 
تنها  منطقه  در  اینکه  به  توجه  با  لذا  می شوند. 
با  که  می کند  اقتضا  سیاسی  خرد  هستیم، 
با  مسالمت آمیز  همزیستی  رابطه  برقراری 
کشورهای منطقه، نگرانی آنها را برطرف کنیم 

و قدرت مسلط و مثبت منطقه باشیم. 

مشکل اصلی ما با آمریکاست 
دکتر باوند در فراز دیگری از سخنانش گفت: 
ایران، جامعه ای است دارای تعامالت و ارتباطات 
منطقه ای و جهانی و مانند کرۀ شمالی در انزوای 
جغرافیایی قرار ندارد. کشور ما از لحاظ ژئوپلتیک 
و ژئواکونومیک، همواره در ارتباط گریزناپذیر با 

آقای محمدحسین دانایی: آیا لشکر 
بیکاران و فقرا برای موجودیت کل 

جامعه ایران و از آن جمله برای 
حاکمیت، خطرناکترند، یا ارتش آمریکا؟

 دکتر داوود هرمیداس باوند: مشکل
 اصلی ما با آمریکاست و مادامی که

 مسایلمان را بر اساس منافع متقابل
 با آمریکا حل و فصل نکنیم، کماکان با

معضالت اقتصادی روبرو هستیم.
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در  وی  بوده است.  آنها  منافع  و  خارجی  مسایل 
ادامه افزود: بدون تردید، با اظهارات اخیر ترامپ، 
وجود  به  کشور  در  نگران کننده ای  بسیار  جو 
آمده است. مشکل اصلی ما با آمریکاست و مادامی 
که مسایلمان را بر اساس منافع متقابل با آمریکا 
حل وفصل نکنیم، کماکان با معضالت اقتصادی 
تحریم های  دیگر،  عبارت  به  هستیم.  روبرو 
آمریکا، تحریم های یکجانبه و مضاعف است و 
جرایم  متحمل  اینکه  برای  خارجی  شرکت های 
سنگین ناشی از نقض تحریم های آمریکا نشوند، 
در  و  نیستند  ایران  در  سرمایه گذاری  به  حاضر 
نتیجه، کشور ما از سرمایه و تکنولوژی پیشرفته 
اقتصادی و توسعه  برای حل مشکالت  خارجی 

محروم می شود.
این استاد دانشگاه در بخش دیگری از سخنانش 
نظر  اروپایی ها  چه  اگر  که  ساخت  خاطرنشان 
مساعدی در مورد تحریم  موشکی ایران ندارند، 
ولی نهایتاً منافع ملی خودشان را دنبال می کنند و 
ناگزیر از رعایت محدودیت های ارتباطات مالی و 

تجاری با ایران هستند.

عواقب سوء اظهارنظرهای غیرمسووالنه
سخنانش  از  دیگری  بخش  در  باوند  دکتر 
یا  و  اقدامات  سوء  پیامدهای  به  اشاره  با 
در  کشور  مقامات  غیرمسووالنه  اظهارنظرهای 

ایجاد محدودیت های بین المللی علیه ایران گفت: 
را  ما  گزاف گونۀ  شعارهای  آمریکایی ها،  معمواًل 
یعنی  می کنند،  عنوان  نیت مان  و  قصد  مبنای 
نابودی  می شود:  نوشته  موشک  روی  که  وقتی 
اسراییل، آنها می گویند: جمهوری اسالمی قصد 
نابودی اسراییل را دارد و اگر دسترسی پیدا کند، 
انجام این کار گریزناپذیر خواهد بود. وی در ادامه 
افزود: زمانی به شمال ایتالیا دعوت شدم و در آنجا 
آقای »فورسمن« که یک استراتژیست است، به 
من گفت: سیستم دفاعی ایران، شامل تانک های 
چیفتن و هواپیماهای F4 و F14 کهنه و خارج 
با  را  ایران  دفاعی  بودجه  هم  بعد  است.  رده  از 
عربستان مقایسه کرد و گفت: ایران در وضعیت 
بسیار نامطلوبی است، اما در عین حال هم گفت: 
ایران یک خطر جدی برای منطقه است! با تعجب 
سوال کردم: با آن مقدماتی که در باره سیستم 
چطور  ایران  گفتید،  ایران  خارج  رده  از  دفاعی 
فورسمن  باشد؟  منطقه خطرناک  برای  می تواند 
در جواب گفت: برای ما، قصد و نیت مهم است.

وی سپس مصداق دیگری از تحریکات کالمی 
تشنج آفرین در ارتباطات بین المللی را ذکر کرد و 
گفت: رسم ناوهای آمریکایی این است که یک 
ناو برای مدت معینی در یک منطقه می ماند و 
بعد ناو دیگری جای آن را می گیرد. در یکی از 
دفعاتی که یک ناو در حال ترک منطقه بود، یکی 
از سردارها اعالم  کرد که ما اجازه نمی دهیم آن 
ناو به منطقه برگردد، اما بعد ناو دیگری آمد و از 
تنگه هرمز عبور کرد و هیچکس هم کاری نکرد 
و ما سنگ روی یخ شدیم. لذا باید توجه داشته 
باشیم که مصالح آنها این است که حرف هایی را 

که زده می شود، به این نحو تعبیر کنند.
این استاد حقوق بین الملل همچنین با انتقاد از 
هولوکاست  فراموش شدۀ  و  کهنه  موضوع  طرح 
توسط محمود احمدی نژاد گفت: هولوکاست، در 
دهه پنجاه و شصت میالدی توسط حقوقدانان و 
یا روشنفکران عرب مطرح شد و »روژه گارودی« 
مطرح  را  موضوع  این  پاریس  محاکمه  در  هم 
کرد، ولی راه به جایی نبرد، اما طرح مجدد آن 
توسط رییس جمهور قبلی باعث شد که شورای 

شورای  و  اروپا  پارلمان  عمومی،  مجمع  امنیت، 
اروپا در تأیید هولوکاست و علیه نفی کنندگان آن 
بیانیه بدهند و جرم انگاری کنند. به عبارت دیگر، 
نفی هولوکاست فرصتی را در اختیار اسراییلی ها 
گذاشت که با صرف میلیون ها دالر هم برایشان 
چنین  صدور  امکان  هم  آن  و  نمی شد  فراهم 

بیانیه هایی به نفع این کشور بود.

یک  مثابه  به  فرصت ها  به  بی توجهی 
نقطۀ ضعف در سیاست خارجی کشور

سخنانش  از  دیگری  بخش  در  باوند  دکتر 
رویدادهای  از  ناشی  فرصت های  به  بی توجهی 
از نقاط ضعف سیاست  بین المللی را یکی دیگر 
کشور  تنها  گفت:  و  کرد  ذکر  کشور  خارجی 
خاورمیانه که از فرایند 11 سپتامبر قویاً منتفع شد، 
جمهوری اسالمی ایران بود، یعنی جایگاهمان در 
افغانستان را دوباره به دست آوردیم، در عراق هم 
رژیم بعثی صدام سقوط کرد و ما نفوذ مسلط در 
عراق کسب کردیم. عالوه بر این، مبارزه غرب با 
طالبان و القاعده هم به نفع ایران تمام شد، ولی ما 

از این فرصت ها استفاده بهینه نکردیم.
در این بخش از میزگرد، آقای دانایی از مهندس 
موقعیت  مورد  در  که  خواست  طاهری  ابراهیم 
با  رابطه  احداث در  کسب و کار فعاالن صنعت 

بحران های سیاسی جاری توضیحاتی ارایه کند.

ارتباط منطقی با دنیا، پیش نیاز شکوفایی 
اقتصادی است

فوق  درخواست  اجابت  در  طاهری  مهندس 
گفت: در دوران جمهوری اسالمی و در 4۰ سال 
گریبان  به  دست  متفاوتی  مشکالت  با  گذشته 
بوده ایم، به جز زمان کوتاهی در دورۀ اصالحات 
که در حد کمی شکوفایی اقتصادی داشتیم. برای 
رسیدن به شکوفایی، باید تعامل خود را با تمام 
آمریکا و کشورهای  با  از جمله  دنیا،  کشورهای 
منطقه بهبود ببخشیم. وی در ادامه اظهار داشت: 
اگر  حتی  یعنی  است،  جزیی  مورد  یک  ترامپ 
دموکرات ها بر سر کار بودند، باز هم تحریم های 
می توانست  بشر  حقوق  تحریم های  یا  موشکی 

تحریم های آمریکا، تحریم های 
یکجانبه و مضاعف است و شرکت های 

خارجی برای اینکه متحمل جرایم 
سنگین ناشی از نقض تحریم های 

آمریکا نشوند، حاضر به سرمایه گذاری 
در ایران نیستند.
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که  بود  بهتر  ما  برای  البته  باشد.  داشته  وجود 
توافق  چنانکه  باشند،  کار  سر  بر  دموکرات ها 
هسته ای هم به مدد حضور اوباما و دموکرات ها و 

درایت ما اتفاق افتاد.
تأکید  با  عضو هیأت مدیره سندیکا همچنین 
ایران با کشورهای  ارتقای سطح روابط  بر لزوم 
یا  عربستان  با  نمی بایست  ما  گفت:   منطقه 
درگیر می شدیم  فارس  کشورهای حاشیۀ خلیج 
با  و  با درایت عمل کنیم  و اآلن هم می توانیم 
وجود همۀ اختالفات، یک رابطه منطقی با این 
که  است  این  من  حرف  باشیم.  داشته  کشورها 
موقعی می توانیم از تحریم ها خالص شویم و به 
شکوفایی اقتصادی برسیم که تعامل خود را با دنیا 
بهبود بدهیم و با کشورهای منطقه رابطۀ خوبی 
داشته باشیم. این، تنها راه برون رفت ما از شرایط 

فعلی است. 
از  دانایی  آقای  میزگرد،  از  بخش  این  در 
جایگاه  به  توجه  با  پرسید:  خرم  احمد  مهندس 
شما در درون صنوف فنی و مهندسی و اشراف به 

مسایل داخل صنف، لطفاً ضمن تشریح پیامدهای 
ناامنی سیاسی و یا تنش های سیاسی در فضای 
کسب و کار بخش خصوصی، بفرمایید که این 
تنش ها، چه مشکالتی را برای فعاالن حوزه های 
فنی و مهندسی بخش خصوصی ایجاد کرده اند؟

تنش  بروز  علل  و  تاریخچه  به  نگاهی 
میان ایران و آمریکا

مهندس احمد خرم، رییس انجمن انبوه سازان 
مسکن تهران، قبل از پاسخ به سوال مزبور، به 
بیان تاریخچه و علل بروز تنش های سیاسی در 
اول  از  گفت:  و  پرداخت  آمریکا  و  ایران  روابط 
هستیم.  خودفریبی  دچار  ما  حال،  به  تا  انقالب 
و  کردیم  شروع  آمریکا«  بر  »مرگ  شعار  با 
دشمنی و تقابل با آمریکا را مشی خودمان قرار 
امنیت  1۹۹۸،کمیسیون  سال  در  آنکه  تا  دادیم 
کشور  این  ملی  امنیت  استراتژی  آمریکا،  ملی 
در سال  که  کرد  منتشر  را  بیست ویکم  قرن  در 
1۹۹۹، بخش اصلی آن به فارسی ترجمه شد و 
در شبکۀ اینترنت قرار گرفت. وی در ادامه افزود: 
این متن شامل 15۰ صفحه مقدمه، 3۰۰ صفحه 
ملحقات و 4۰۰ صفحه متن اصلی است. در این 
متن، آمریکا نظریات خودش را در قالب عباراتی 
قوی  احتمال  به  زیاد،  احتمال  به  احتمااًل،  مانند 
پاراگراف ها هم  از  یکی  در  کرده  است.  بیان   ...
ذکر شده بود که در 25 سال آینده، جنبش های 
اجتماعی در شمال آفریقا و خاورمیانه رخ خواهند 
داد و چنانچه حکومت ها در مقابل این جنبش ها 
بایستند، درهم پیچیده می شوند، اما حکومت هایی 
که امتیاز بدهند، مردم با آنها همراهی می کنند. دو 
عامل اصلی هم برای آن اعالم شده بود: عامل 
اول، ساختار جدید اقتصادی که تحت تأثیر اقتصاد 
جهانی و بازشدن درها و رفت و آمد بر این کشورها 
حاکم شده، عامل دوم هم حاکمیت تکثرگرایی بر 
فضای سیاسی این کشورهاست که باعث شده 
تا مردم، به خصوص جوان ها، دیگر تک صدایی 
گفته:  و  بازکرده  پرانتز  یک  بعد هم  برنتابند.  را 
به احتمال قوی، این جنبش های اجتماعی از سه 
کشور تونس، اردن و مراکش شروع خواهند شد. 

و دیدیم که از همین سه کشور هم شروع شد. 
پادشاهان اردن و مراکش به مردم امتیاز دادند و 
باقی ماندند، اما کشورهای لیبی، سوریه، یمن و 

مصر که امتیاز ندادند، دستخوش توفان شدند.

خودفریبی، واکنش مسووالن به بحران 
 آفرینی های آمریکا

در  گفت:  ادامه  در  اصالحات  دولت  وزیر 
پاراگراف بعدی این استراتژی نوشته بود که در 
دچار  ایران  اسالمی  جمهوری  آینده،  سال   25
پارادوکس  هم  آن  دلیل  و  می شود  فروپاشی 
ذکر  سیاسی  نظام  جمهوریت  و  اسالمیت  میان 
به  ایران  اگر  آمده است:  هم  ادامه  در  بود.  شده 
بنیادگرا  به یک حکومت  برود،  سمت اسالمیت 
تبدیل می شود که حداقل برای منطقه خاورمیانه 
خطرناک است و اگر به سمت جمهوریت برود، 
شرایط برای تعامل با آمریکا آماده می شود. وی 
سپس با ابراز تأسف از ناآگاهی مسووالن کشور 
از مفاد استراتژی آمریکا برای قرن بیست ویکم، 
اظهار داشت: خواندن این متن برای همه نخبگان 
و مسووالن کشور ضروری  فرهنگی  و  سیاسی 
است تا بدانند که چه طراحی ای برای کشور انجام 
شده تا بر اساس آن، راهبرد خودشان را تعیین و 

موقعی  طاهری:  ابراهیم  مهندس 

شویم  خالص  تحریم ها  از  می توانیم 

که  برسیم  اقتصادی  شکوفایی  به  و 

تعامل خود را با دنیا بهبود بدهیم و با 

کشورهای منطقه رابطۀ خوبی داشته 

از  ما  برون رفت  راه  تنها  این،  باشیم. 

شرایط فعلی است.

مهندس احمد خرم: در حال حاضر، 
کشور در زمینۀ فعالیت های زیربنایی و 

خدمات عمومی و اقتصادی، در بن بست 
و بحران اساسی قرار دارد و تا به حال 

هم نه دولت و نه مجلس راهکاری را 
برای برون رفت از این شرایط ارایه 

نکرده اند.
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سیاست هایشان را تبیین کنند.
رییس انجمن انبوه سازن تهران آنگاه در توضیح 
علت نسبت دادن خودفریبی به مسووالن کشور 
فروپاشی  خط مشی  آمریکا   ،۹۸ سال  از  گفت: 
جمهوری اسالمی ایران را درپیش گرفته و آقای 
اوباما هم مسألۀ تغییر رفتار جمهوری اسالمی را 
به عنوان یک اقدام تاکتیکی مطرح کرد، اما آقای 
صریحًا  را  آمریکا  ملی  امنیت  استراتژی  ترامپ، 
اعالم کرد و آقای تیلرسون هم به منطقه آمد و 
گفت: ما تدابیری را هم برای عمل به آن استراتژی 
اندیشیده ایم. با این حال، ما هنوز نمی خواهیم باور 
از  و  است  این  ما  کشور  روی  طراحی  که  کنیم 
اول انقالب، یکسری عملیات هم در راستای این 
استراتژی انجام شده و در بعضی مواقع، جمهوری 
اسالمی هم روی ریل استراتژی آمریکا قرار گرفته، 
یعنی با انجام اقداماتی مانند اقدامات بحران آفرین 
پیشبرد  به  دهم،  و  نهم  دولت های  تنش زای  و 

استراتژی مذکور کمک کرده است.

صورت  به  مدیریت  بحران  ایجاد 
برنامه ریزی  شده

نحوۀ  به  سخنانش  ادامۀ  در  خرم  مهندس 
پیاده سازی استراتژی آمریکا علیه ایران پرداخت و 
گفت: آمریکا در کشورهایی که نظر منفی نسبت 
به آنها دارد، تالش می کند تا مدیران استراتژیست، 
بابرنامه، شجاع و تصمیم گیر را با مدیران کم سواد 
و یا بیسواد، کم توان و یا ناتوان، کم انگیزه و یا بی-

انگیزه جایگزین کند. این کار را قباًل در کشورهای 
اروپای شرقی و روسیه انجام داده  و از اول انقالب 
در ایران هم همین دیدگاه را دنبال کرده اند. وقتی 
که در سیستم های نظارتی و اطالعاتی- امنیتی 
خامی  پندار  باشد،  داشته  وجود  جاسوس  کشور 
است اگر فکر کنیم که در عرصۀ اجرایی اقتصاد، 
افرادی وجود ندارند که خط بدهند و کشور را از 
افزود: در  ادامه  مسیر توسعه خارج کنند. وی در 
مقاله ای از یکی از سیاستمدارهای آمریکایی خواندم 
که ایران نیاز به جاسوس ندارد، بلکه کافی است 
که اطالعات محرمانه دو جناح سیاسی را به جناح 
رقیب بدهید. آنوقت خودشان اسرار یکدیگر را فاش 

می کنند و به جان همدیگر می افتند و برای حذف 
رقیب از هیچ کوششی دریغ نمی ورزند.

طریق  از  کشور  یک  زمین گیرکردن 
تعویق طرح های توسعه 

هماهنگی  شورای  اجرایی  هیأت  عضو 
هنری  گفت:  اظهاراتش  ادامۀ  در  تشکل ها 
کیسینجر، استراتژیست آمریکایی و استاد موسسه 
American USD که برای دستگاه هایی مانند 

پنتاگون، CIA، وزارت امور خارجه و FBI مدیر و 
کارشناس تربیت می کند، حدود 35 سال قبل در 
یکی از کالس های درس خود گفت: ما از جنگ 
ویتنام آموختیم که برای ازپادرآوردن یک کشور، 
طرح های  اجرای  باید  بلکه  جنگید،  آن  با  نباید 
توسعه را برای مدتی طوالنی به تعویق و تأخیر 
آنقدر  اجرای طرح ها  آنوقت هزینه های  انداخت. 
سنگین می شود که آن کشور قادر به اجرای آنها 
در  ازپا درمی آید. وی سپس  و خودبخود  نیست 
خصوص نحوۀ اجرای استراتژی مذکور در ایران 
پروژه های  اجرای  زمان  متوسط  داشت:  اظهار 
عمرانی قبل از انقالب 3۰ ماه بود که این مدت 
در دهۀ اول انقالب به نُه سال، در دهۀ دوم، به 
12/5 سال، در دولت آقای خاتمی مجدداً به نُه 
سال  به 15  احمدی نژاد  آقای  دولت  در  و  سال 
افزایش پیدا کرد. حاصل آن هم 76هزار پروژه 
ناتمام در سراسر کشور است که به علت ناتوانی 
دولت در اتمام آنها، قرار است به بخش خصوصی 
واگذار شوند. بنابراین، در حال حاضر، کشور در 
زمینه فعالیت های زیربنایی و خدمات عمومی و 
اقتصادی، در بن بست و بحران اساسی قرار دارد 
و تا به حال هم نه دولت و نه مجلس راهکاری 

را برای برون رفت از این شرایط ارایه نکرده اند.

تبدیل خط تقابل با دنیا به خط تعامل 
در  اظهاراتش  ادامۀ  در  اصالحات  دولت  وزیر 
مورد آفات تنش موجود در روابط ایران و آمریکا 
علیه  آمریکا  تحریم های  انقالب  اول  از  گفت: 
به  آمریکایی ها،  اعمال شد و در طی آن،  ایران 
را  ایران  با  قراردادهایشان  تمام  یکجانبه  طور 

فسخ کردند و لذا ابتدا فروش هواپیماهای نو و از 
سال 1۹۹6 به بعد هم فروش هواپیماهای دست 
دوم به ایران ممنوع شد و ما به ناچار دو فروند 
هواپیمای بویینگ دست دوم از ترکیه خریدیم که 
پس از یکی- دو سفر، در فرودگاه استانبول آن را 
توقیف کردند. در سال 13۸1 مهندس بهاءالدین 
شرکت های  انجمن  مدیره  هیأت  رییس  ادب، 
ساختمانی و نماینده مجلس شورای اسالمی، در 
کمیسیون راه و ترابری مجلس از من سوال کرد 
که چرا هواپیمای دست دوم می خرید؟ و من برای 
اینکه سوال در صحن مجلس مطرح شود و به 
مردم پیام رسانی کنم، جواب وی را ندادم و بعد 
در صحن مجلس گفتم: تا زمانی که جمهوری 
اسالمی تعامل با دنیا را فراموش کرده و تقابل 
با دنیا را دنبال بکند، انتظار هواپیمای نو، دانش 
از  باشید. من  را نداشته  ارزان  نو و  و تکنولوژی 
آمریکا نام نبردم، ولی همه متوجه مقصودم شدند. 
که  من  قول  از  کیهان  روزنامه  روز،  آن  فردای 
آمریکا  با  باید  نوشت:  بودم،  ترابری  و  راه  وزیر 
مسأله  افزود:  ادامه  در  باشیم! وی  داشته  تعامل 
ما با آمریکا برجام نیست. ما دیگر بر روی برجام 
مذاکره نمی کنیم، ولی بر روی مسایل دیگر باید 
با آمریکا مذاکره کنیم. در مذاکرات برجام نشان 

هنری کیسینجر: ما از جنگ ویتنام 
آموختیم که برای ازپادرآوردن یک 

کشور، نباید با آن جنگید، بلکه باید 
اجرای طرح های توسعه را برای مدتی 

طوالنی به تعویق و تأخیر انداخت. 
آنوقت هزینه های اجرای طرح ها آنقدر 
سنگین می شود که آن کشور قادر به 

اجرای آنها نیست و ازپا درمی آید.
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ایفای تعهداتشان به زندان نروند، با قبول ضرر 
و زیان، وارد مناقصات می شوند و این کار آنها از 
فرط ناچاری است، نه از سر نادانی. به این ترتیب، 
فعالیتش می تواند مشاغل  پیمانکاری که  صنف 
بسیاری را فعال کند، در حال اضمحالل است و 

ما آخرین بازمانده های آن هستیم. 
از  دیگری  فراز  در  مدیره  هیأت  عضو  این 
سخنانش با تأکید بر لزوم بهره گیری از تجارب 
در  گفت:  کشور  مشکالت  حل  برای  جهانی 
جهان امروز، برای نوشتن به اختراع الفبا و برای 
حرکت به اختراع چرخ نیاز نداریم، چون اینها قباًل 
اختراع شده اند و به همین طریق، راهکارها توسط 
اقتصاددانان و سیاسیون در تمام دنیا مطرح شده اند 
و کافی است که ما آنها را بخوانیم و به کار بندیم 
و بدانیم که اگر بر خالف راهکارهای برگرفته از 
دانش و طبیعت حرکت کنیم، نمی توانیم موفق 

بشویم و به اضمحالل می رسیم. 

توسعه ضمن  میزگرد، سردبیر مجله  ادامه  در 
نتیجه گیری از بخش اول مباحث گفت: به نظر 

دادیم که می توانیم با شش قدرت بزرگ دنیا بر 
سر یک میز بنشینیم و گفتگو کنیم و دستاوری 
مانند برجام داشته باشیم. بنابراین، باید خط تقابل 

با دنیا به خط تعامل با دنیا تبدیل شود.
مهندس خرم در بخش دیگری از سخنانش، 
ورود اتحاد جماهیر شوروی به مسابقۀ تسلیحاتی 
را  کشور  این  مردم  رفاه  از  غفلت  و  آمریکا  با 
سبب ساز ایجاد نارضایتی و بی اعتمادی در میان 
مردم اتحاد جماهیر شوروی و فروپاشی حکومت 
از درون ذکر کرد و نسبت به تکرار این تجربۀ 
تاریخی در ایران هشدار داد و در ادامه گفت: اآلن 
بخش عمده ای از درآمد نفتی کشور ما در مسابقه 
تسلیحاتی منطقه ای هزینه می شود و آمریکا که 
در منطقه خاورمیانه به دنبال تداوم صادرات نفت 
و فروش تسلیحات به کشورهای منطقه و توسعه 
فروش  قرارداد  اخیراً  است،  خود  کاالهای  بازار 
35۰ میلیارد دالر تسلیحات در مدت 1۰ سال را با 
عربستان سعودی امضا کرده و 1۰۰ میلیارد دالر 

آن را هم بالفاصله فروخته  است. 

حرف را باید زد، درد را باید گفت...
مهندس منوچهر مشکات نیز در اولین بخش 
از اظهاراتش در این میزگرد گفت: به قول شاعر: 
حرف را باید زد، درد را باید گفت، سخن از مهر 
من و جور تو نیست... وی سپس با تأکید بر لزوم 
بیست ویکم  قرن  در  آمریکا  استراتژی  مطالعه 
کشور  استراتژیست های  و  مدیران  همه  توسط 
سوءرفتارها  و  سوءمدیریت ها  اثر  در  گفت: 
و  عمومی  منافع  بر  شخصی  منافع  ترجیح  و 
با منافع  ناهمسویی منافع شخصی  اثر  در  بعضاً 
قرار  فاجعه آمیزی  وضعیت  در  پیمانکاری  ملی، 
در  پیمانکاران  امروز  که  طوری  به  گرفته است، 
مناقصات، با 35 درصد مینوس قیمت می دهند، 
حال آنکه قیمت اعالمی پروژه ها 15 درصد کمتر 
از قیمت واقعی است و به این موضوع باید اضافه 
از  ناشی  درصد   35 از  بیش  کسر  موضوع  کرد 
اسکونت نقدشوندگی اوراق مشارکت را. وی در 
کاری  اینکه  برای  فقط  پیمانکاران  گفت:  ادامه 
داشته باشند و به خاطر برگشت چک ها و عدم 

واقعی  هم  نگرانی  و  جدی  تهدید  که  می رسد 
است. با این نقشه هایی که کشیده شده، به نظر 
می رسد که آمریکا می تواند دوباره به اجماع مورد 
نظر خود در سطح جهانی برسد و دنیا را برای فاز 
جدید تحریم ها با خودش همراه کند و اروپایی ها 
هم ناگزیر برای حفظ منافع خودشان از آمریکا 
هم  منطقه ای  قدرت های  کرد.  خواهند  تبعیت 
که قاعدتاً در همین راستا پیش خواهند رفت و 
نباید هیچ تردیدی از نظر ایجاد فشارهای بیرونی 

داشته باشیم.
با جلب توجه حاضران در  دانایی سپس  آقای 
به معضالت و چالش های داخلی گفت:  میزگرد 
حال، نگاهی به داخل بیندازیم و ببینم که ظرفیت-

های داخلی و آرایش نیروهای ما برای حضور در 
از  بعضی  است؟  چگونه  مبارزه ای  صحنۀ  چنین 
نکات را مهندس خرم اشاره کردند، از جمله ایجاد 
بحران مدیریت به صورت برنامه ریزی شده، یعنی 
حذف نیروهای الیق از صحنۀ عمل و جایگزینی 
آنها با نیروهای درجۀ دو و سه تا بتوانند به علت 
عدم کارآیی، جامعه را به سمت گسترش نارضایتی 
ببرند. حال،  این سوال مطرح می شود که آیا لشکر 
بیکاران و فقرا برای موجودیت کل جامعه ایران و 
از آن جمله برای حاکمیت خطرناکترند، یا ارتش 
صورت  به  تهدید  دو  این  از  کدامیک  آمریکا؟ 
قرار  خطر  معرض  در  را  ما  نزدیکتر  و  جدی تر 
داده اند؟ آیا موریانه های فساد، بی تدبیری و ضعف 
یا  می کنند،  اثر  بهتر  ما  فروپاشی  برای  مدیریت 
سیاست های موذیانه و توطئه گرانه و کارشکنی های 
آمریکا و عربستان و اسراییل؟ وی در ادامه افزود: 
مسایل  حل  که  معتقدند  صاحبنظران  از  بعضی 
داخلی و تقویت بنیان های درونی، مهمتر و مقدم بر 
حل مسایل خارجی است. اگر ما موفق بشویم که 
این نقاط آسیب داخلی را به نحوی ترمیم،  اصالح 
و تقویت کنیم، آنگاه می توانیم ضریب مقاومت و 
موفقیت خودمان را در مقابل نیروهای خارجی باال 

ببریم. 
سردبیر مجله توسعه آنگاه از دکتر باوند خواست 
کشور  درونی  چالش های  بارۀ  در  را  نظرش  که 

بیان کند.

صنف  مشکات:  منوچهر  مهندس 

می تواند  فعالیتش  که  پیمانکاری 

در  کند،  فعال  را  بسیاری  مشاغل 

آخرین  ما  و  است  اضمحالل  حال 

بازمانده های آن هستیم.

چالش های داخلی

بخش دوم
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نگرانی از نبود آلترناتیو 
مهمترین  از  یکی  باوند،  هرمیداس  دکتر 
چالش ها و نگرانی های داخلی را فقدان جایگزین 
در صورت اوج گیری اعتراضات عمومی ذکر کرد 
و گفت: می دانید که جهل، ایجاد وهم می کند و 
متأسفانه این وهم به علت فقدان آلترناتیوی برای 
در ذهنیت  داخلی،  بحران  مواقع  در  اداره کشور 
فقدان  یعنی  دارد،  وجود  ایرانیان  از  بسیاری 
آلترناتیو باعث می شود که ندانیم چه خواهد شد و 
این، به معنای جهل است و این جهل هم منجر 
ادامه  در  می شود. وی  نگرانی  یا  وهم  ایجاد  به 
پیامدهای  از  یکی  را  آلترناتیو  فقدان  سخنانش 
اجازه  که  دانست  استبدادی  نظام های  نامطلوب 
نمی دهند احزاب آزاد و جوامع مدنی سازمان یابند 
داشته  وجود  بحرانی  مواقع  برای  آلترناتیوی  و 
باشد و این موضوع، در جوامع جهان سوم اهمیت 
بیشتری می یابد، زیرا در این جوامع، برخوردهای 
انتقامجویی  به حس  تبدیل  خیلی سریع  درونی 
و خشونت می شوند و از سوی دیگر، کشورهای 

همسایه هم شروع به انجام تحریکات می کنند.
از  برخی  گفت:  همچنین  دانشگاه  استاد  این 
حکومت ها این درایت را دارند که گروهی متفاوت 
در  تا  نگهمیدارند  آماده  را  خودشان  نظریات  با 
صورت بروز تهدید جدی علیه مصالح مملکت، 
آن گروه کنترل اوضاع را به دست بگیرد و حالل 
مشکالت بشود. در کشور ما هم ممکن است که 
مشکالت اقتصادی منجر به انفجار کور شوند، ولی 
آلترناتیو یا جایگزین مناسبی که بتواند آن انفجار 

کور را به نفع مملکت مدیریت کند، وجود ندارد.
دکتر باوند در ادامه گفت: در داخل کشور همه 
نگرانند و احساس می کنند که حوادثی در پیش 
و  جمهور  رییس  اخیر  موضع گیری های  است. 
وزیر امور خارجه آمریکا در مورد تغییر حکومت 
در ایران هم باعث شده است که گروه های بیرون 
از کشور با هم همکاری کنند. از نظر اقتصادی 
هم نگرانی وجود دارد، یعنی اگر اقتصاد و معیشت 
مردم با بیکاری و سایر مشکالت اقتصادی ادامه 
پیدا کند، ممکن است جامعه با انفجار شبه کوری 
سیاسی  و  اقتصادی  خرد  اگر  البته  مواجه شود. 

وجود  هم  برون رفت  راه  باشد،  داشته  وجود 
خواهد داشت. 

فقدان درایت در حکومتداری
مهندس طاهری نیز ضمن بیان دیدگاهش در 
مورد چالش های داخلی کشور گفت: من معتقدم 
که مسایل اقتصادی در مقاطعی، می توانند مشکل 
اصلی بشوند، اما در اغلب موارد، مشکل اصلی ما، 
به  بتواند  تا  است  در حکومتداری  درایت  فقدان 
طور موثر تنش زدایی بکند. به عنوان نمونه، عراق 
سعی می کند با تنش زدایی در روابط با عربستان و 
ایران کارش را به پیش ببرد، اما دگماتیسم حاکم 
در کشور ما، حتی یک نماینده در شورای شهر 
یزد را نمی پذیرد و این، درست نقطۀ مقابل نظر 

ماست.
مهندس طاهری سپس با ابراز تأسف از موانع 
به کشور گفت:  چند روز  ورود سرمایه خارجی 
از  بعضی  اینکه  بر  مبنی  شنیدم  مطلبی  پیش 
سرمایه گذار  جلب  برای  که  را  کسانی  نهادها، 
قرار  اذیت  و  آزار  مورد  می کنند،  تالش  خارجی 
می دهند و شاید به همین علت، قراردادهایی که 
در صنعت نفت با شرکت های خارجی بسته شده، 
هیچ نمودی ندارند و به نظر می رسد که در رابطه 

با آنها کاری صورت نگرفته است. 
به  آمریکا  گفت:  همچنین  طاهری  مهندس 

دنبال سرنگونی دولت ایران است و دولت باید در 
مسیر برجسته ترشدن وجه جمهوریت قرار بگیرد 
اگر  و  برسد  جهانی  جامعه  نظر  مورد  فرم  به  و 
این کار صورت نگیرد، تضییقات فراوانی برایمان 
ایجاد می شود و وضعیتی شبیه کرۀ شمالی و یا 
ونزوئال پیدا می کنیم و ناهنجاری های اقتصادی 
هم  اآلن  که  می آیند  بوجود  کشور  در  سنگینی 
معوقه  حقوق  مانند  دارد،  وجود  آن  زمینه های 
چیزی  که چون  کارگری  اعتراضات  و  کارگران 
برای ازدست دادن ندارند، ممکن است مشکالتی 
را بوجود بیاورد و من به عنوان فردی از سندیکا، 
اعتقاد دارم که باید عقالنیت کافی ایجاد شود تا 
مانع خروج مردم از مسیر مسالمت آمیز و پیدایش 

شرایط بحرانی گردد. 
مهندس طاهری در فراز دیگری از سخنانش، 
با تأکید بر لزوم حفظ منافع ملی گفت: منافع ملی 
با آمریکا و  را  باید رابطه مان  به ما می گوید که 
از  برخی  کنیم.  اصالح  دنیا  کشورهای  سایر 
زمامداران ما هم به این نتیجه رسیده اند که باید 
و  برخورد کرد  این مسأله  با  ملی  منافع  پایه  بر 
عمده کردن مسایل جزیی توسط شورای نگهبان، 

بی تدبیری است.

ضعف قوانین
آقای دانایی نیز ضمن اظهارنظری در خصوص 
چالش ها و ضعف های درونی کشور گفت: یکی از 
این مشکالت، ضعف قوانین است. وی ادامه داد: 
و چه  قانون خوب چیست  پرسیدند:  از حکیمی 
ویژگی هایی باید داشته باشد؟ حکیم جواب داد: 
قانون خوب، قانونی است که به آن عمل بشود. به 
عبارت دیگر، خوبی و بدی، در ذات قانون نیست، 
بلکه در کارکرد آن است. اگر از این زاویه نگاه 
ندارد!  وجود  قانون خوب  ایران  در  تقریباً  کنیم، 
چون مقدار زیادی مطلب تحت عنوان »قانون« 
بر روی کاغذها نوشته شده، ولی مدام آنها را زیرپا 
می گذاریم و یا آنها را دور می زنیم تا به آنها عمل 
باعث  قانون گریزی،  و  بی قانونی  همین  نکنیم. 
داخلی  مشکالت  و  مسایل  نتوانیم  که  می شود 

خودمان را حل کنیم.

اگر اقتصاد و معیشت مردم با بیکاری، 

مشکالت  سایر  و  نخبگان  مهاجرت 

اقتصادی ادامه پیدا کند، ممکن است 

جامعه با انفجار شبه کوری مواجه شود، 

البته اگر خرد اقتصادی و سیاسی وجود 

باشد، راه برون رفت هم وجود  داشته 

خواهد داشت.
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وی سپس از مهندس خرم خواست که نظرش 
را در مورد بحران ها و نقطه ضعف های داخلی و 

مشکالت ناشی از آنها بیان کند.

از  نخبه  و  متخصص  نیروهای  خروج 
کشور

مزبور  درخواست  به  پاسخ  در  خرم  مهندس 
از ضایعات مطرح،  گفت:در بخش داخلی، یکی 
حذف رقیب و از دور خارج کردن افراد مفید است. 
واقعیت آن است که در کشور آنقدر مزیت نسبی 
و مزیت اکتسابی وجود دارد که اگر تمام مدیران،  
بگیریم،  به کار  را  جامعه  نخبگان  و  کارشناسان 
چیزی  اکتسابی  مزیت  نیست.  کافی  هم  باز 
است که ژاپن ایجاد کرد، یعنی هیچ سرمایه ای 
به جز سرمایۀ انسانی ندارد،  ولی همه چیز دارد. 
داریم.  ارزشمندی  بسیار  اکتسابی  مزیت های  ما 
کارگر  از  نخبه  نیروی  تا 15۰هزار  ساالنه 12۰ 
ماهر، تکنیسین، کارشناس و کارشناس ارشد و 
و  می روند  کشور  از   PHD دارای  تحصیلکرده 
کسی عین خیالش نیست! حال آنکه ارزش هر 
میلیون  یک  معادل  متخصص  نیروی  نفر  یک 
دالر سرمایه ارزیابی می شود، یعنی ما ساالنه12۰ 
تا 15۰ میلیارد دالر نیروی انسانی مفت به دنیا 
متخصص  نیروهای  جذب  باید  لذا  می دهیم! 
امکان  فراهم آوردن  و  داخل  در  تحصیلکرده  و 
بازگشت آنها از خارج، در دستور کار حاکمیت و 

دولت قرار گیرد. 
وزیر دولت اصالحات همچنین گفت: 4۰ سال 
است که بدون هدف و برنامه و بر اساس سلیقۀ 
اشخاص حرکت می کنیم، یعنی نه طرح آمایش 
طرح های  نه  داریم،   Master Plan نه  داریم، 
باالدستی داریم و فقط برنامه های پنجسالۀ توسعه 
تهیه می کنیم، حال آنکه اساس قانونگرایی، وجود 
اسناد قانونی برای توسعه کشوراست که ما نداریم 
و به صورت کور حرکت می کنیم و منابعمان به 

هدر می رود. 

دولت حجیم
سخنانش  از  دیگری  فراز  در  خرم  مهندس 
کرد  توصیف  بحران آفرین  را  دولت  حجیم شدن 

و متذکر شد که در سال جاری، درآمد دولت از 
محل فروش نفت حداکثر ۸۰هزار میلیارد تومان، 
قانون  پیش بینی  از  کمتر  تومان  هزار  یعنی 2۸ 
بودجه سال ۹6 خواهد بود و درآمد مالیاتی هم در 
هفت ماهۀ نخست سال جاری، 4۸هزار میلیارد 
حداقل   با  دولت  جاری  بودجه  لذا  بوده،  تومان 
با  که  روبروست  کسری  تومان  میلیارد  25هزار 
توجه به روال فعلی، این رقم به بیش از4۰هزار 
میلیارد تومان خواهد رسید و دولت در سه ماهۀ 
آخر سال فقط از طریق چاپ اسکناس و افزایش 
حجم نقدینگی می تواند دوام بیاورد. وی سپس 
از  کاستن  در  بیشتر  جدیت  لزوم  بر  تأکید  با 
بر  حجم دولت گفت: حجیم بودن دولت، عالوه 
سلب چابکی، آن را پرمصرف کرده و با کاهش 
مسأله ای  سال،  هر  در  دولت  حجم  دودرصدی 
حل نمی شود. وی سپس به ذکر تجربۀ چین در 
کاستن از حجم دولت اشاره کرد و گفت:  چینی ها 
برای رفع مشکل دولت بزرگ، قانونی را تصویب 
کردند مبنی بر اینکه هر کس یک نفر از پرسنل 
دولت را به کار بگیرد، دولت به مدت سه سال، 
5۰ درصد حقوق آن فرد را به کارفرمای خصوصی 
می پردازد و پس از سه سال هم اگر کارفرما از آن 
فرد ناراضی باشد، می تواند آن فرد را اخراج کند. 
به این ترتیب، پنج میلیون نفر نیروی دولتی، اعم 
از نیروهای مسلح و غیرمسلح را تعدیل کردند. 
مدت ها بعد، نخست وزیر چین اعالم کرد که پس 
از سه سال، حتی یک نفر هم اخراج نشد، چون 
کسانی که به بخش خصوصی رفته بودند، از ترس 
اینکه سه سال بعد اخراج نشوند، خیلی خوب کار 
کردند و در بخش خصوصی ماندند و دولت هم با 
پرداخت نصف حقوق آن پنج میلیون نفر توانست 
در مدت سه سال، بخش عمده زیربناها را احداث 
کند و پس از آن هم کل حقوق پنج میلیون نفر 
ذخیره شد و به مصرف رشد صنایع مادر رسید و 
در کمتر از 1۰ سال، رشد اقتصادی چین دورقمی 

شد.

و  دانش  اصحاب  با  مشارکت  در  تعلل 
تکنولوژی

بر  تأکید  با  سپس  انبوه سازان  انجمن  رییس 

داخل  به  روز  تکنولوژی  و  دانش  انتقال  اهمیت 
کشور گفت: ما زاویه ای با دنیا داریم که اگر ثابت 
بماند، ما را از دنیا دور می کند و چون این زاویه 
مدام در حال افزایش است، لذا فاصلۀ ما با دنیا 
به طور مضاعف زیاد می شود. دنیا با سرعت نور 
به روزکردن  و  تکنولوژی  تولید دانش و  در حال 
روش  بهترین  غافلیم.  ما  و  است  ماشین آالت 
صاحب  با  مشارکت  تکنولوژی،  و  دانش  انتقال 
و  ژاپنی ها  چینی ها،  و  است  تکنولوژی  و  دانش 
بخصوص کره ای ها این کار را کردند و در مدت 
15 سال متحول شدند، ولی ما هنوز نمی توانیم 
تصمیم بگیریم که با صاحب دانش و تکنولوژی 
وزنه  متأسفانه  و  نکنیم  یا  بکنیم  مشارکت 

مشارکت نکردن، غالب است! 

به کار ارزش بدهیم
دیدگاهش  بیان  ضمن  نیز  مشکات  مهندس 
بر  آن  تأثیر  و  کشور  داخلی  مسایل  زمینه  در 
با  سو،  یک  از  گفت:  پیمانکاری  فعالیت های 
بحران اعتبارات عمرانی روبرو هستیم و از سوی 
دیگر، مسألۀ رکود بازار خدمات فنی و مهندسی 
موجب شده است که تعدادی زیادی از پروژه ها 
ناتمام بمانند و سرمایه های ملی در سراسر کشور 
مالی  منابع  حال،  همین  در  و  مانده  بالاستفاده 
و  ندارد  پروژه های جدید هم وجود  برای شروع 
همان منابع جزیی هم به صورت انحصاری به 
سمت گروه های خاص غیر از بخش خصوصی 
خاطر  به  اینها،  بر  عالوه  می شود.  هدایت 
بحران های سیاسی منطقه ای و بین المللی، امکان 
خارجی  بازارهای  در  ایرانی  پیمانکاران  حضور 
وجود ندارد و مسایل مالی و بانکی هم همچنان 

مطرح هستند.
این عضو هیأت مدیره سندیکا همچنین گفت: 

دست اندرکاران  همه  که  مدت هاست 

در مورد واگذاری پروژه های نیمه تمام 

به بخش خصوصی صحبت می کنند، 

این  ماهیت  وارد  کسی  اینکه  بدون 

پروژه ها بشود.
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از  هم  را  آن  نمونۀ  تازه ترین  و  شنیده ام  دولتی 
سخنان چندی پیش آقای محمد شریعتمداری در 
اتاق بازرگانی نقل می کنم که گفت: ما به سوی 
شما دست دراز کرده ایم. نمی توانیم مشکالت را 
حل کنیم. بدون همکاری شما، هیچ کاری شدنی 
نیست و... اینها نشاندهندۀ آن است که دولت که 
بزرگترین و موثرترین متغیر برای حل مشکالت 
ناتوانی  اظهار  به شدت  است،  خارجی  و  داخلی 
در  که  نشان می دهد  و عملکردش هم  می کند 
بخش  سوی  به  دست  و  شده  گرفتار  بن بست 
حال  باید  بنابراین،  کرده است.  دراز  خصوصی 
ببینیم که بخش خصوصی، بخصوص در قالب 
مهندسی  و  فنی  تشکل های  هماهنگی  شورای 
که اسم بزرگی است و تمام تشکل های مهندسی 
مشاور،  مهندسان  پیمانکاران،  از  اعم  کشور، 
طراحان، سازندگان و... را دربرمی گیرد و قاعدتًا 
وزنۀ معتبری هم هست، چه توانایی هایی دارد و 

چه کمکی به دولت می تواند بکند؟

معنای  به  دولت،  کوچک شدن 
بزرگ شدن بخش خصوصی است

گفت:  مزبور  سوال  به  پاسخ  در  باوند  دکتر 
ادارۀ  سیستم  در  عملکردها  مجموعۀ  متأسفانه، 
کارهای  انجام  که  رسیده  وضعی  به  کشور 
نمی آورد.  بار  به  مثبت  نتایج  لزوماً  هم  مثبت 
صحیحی  روال  بر  کشور  اقتصاد  مجموعۀ  اگر 
فعالیت ها  همۀ  در  باید  خصوصی  بخش  باشد، 
کوچک  باید  هم  دولت  و  باشد  داشته  حضور 
بنا به گفتۀ هگل، وقتی که جامعۀ مدنی  باشد. 
در حال سودآوری است، دولت باید با بی نظری 
و بی طرفی، منابع و امکانات را در جامعه توزیع 
کند، ولی اآلن که کشور با معضل بیکاری مواجه 
شده، اگر دولت بخواهد تعدیل نیرو بکند، بیکاری 
دوچندان می شود. بنابراین، برای تعدیل نیرو در 
بخش دولتی، باید جایگزین مناسبی به کارکنان 

ارایه بشود.
ادامه سخنانش  این استاد روابط بین الملل در 

راه حل  بسیاری از مشکالت، تغییر در اندیشه و 
نگرش افراد جامعه در جهت ارزش دادن به کار 
اذهان  در  که  طوری  به  است،  دارایی  جای  به 
عمومی، کار اهمیت پیدا کند. وی سپس گفت: 
در این مملکت کار زیادی داریم. مدت هاست که 
همه دست اندرکاران در مورد واگذاری پروژه های 
به بخش خصوصی صحبت می کنند،  نیمه تمام 
بدون اینکه کسی وارد ماهیت این پروژه ها بشود. 
دسته  سه  به  نیمه تمام  پروژه های  افزود:  وی 
تقسیم می شوند: دستۀ اول، پروژه هایی که اساسًا 
شروع آنها غلط بوده است، دستۀ دوم، پروژه هایی 
که با ایجاد تغییراتی در آنها سودآور می شوند و 
دستۀ سوم پروژه های سودآور. اگر این سه دسته 
و  اعتماد  ایجاد  با  اول  و  تفکیک شوند  پروژه ها 
آنها  به  را  پروژه های سودآور  اطمینان در مردم، 
بیکاران مشغول  از  آنوقت گروهی  واگذار کنیم، 
به کار می شوند و معضل بیکاری تخفیف می یابد.

دولت  به  می تواند  خصوصی  بخش  آیا 
کمک کند؟

در این بخش از مباحث میزگرد، آقای دانایی،  
سردبیر مجله توسعه، با ذکر مقدمه ای برای ورود 
به بحث ارایه راهکارهای برون رفت از مشکالت، 
با بیان چکیدۀ نظریات حاضران گفت: دکتر باوند 
فرمودند که به عنوان یک راه حل عمده باید به 
دنبال خرد سیاسی درست برویم. مهندس خرم 
گفتند که با استفاده از همین خرد، باید رابطه مان 
تغییر دهیم.  تعامل  به سمت  تقابل  از  را  دنیا  با 
مهندس مشکات هم با تأکید بر لزوم بازنگری 
در ارزش های جامعه، خواستار آن شدند که کار 

تبدیل به ارزش بشود.
آقای دانایی سپس گفت: با توجه به سلطۀ دولت 
بر همۀ ارکان جامعه، و با توجه به حجم و اندازۀ 
بزرگ دولت، به نظر می رسد که بدون پیشگامی 
دولت، هیچ گره ای از گره های موجود باز نخواهد 
مردم  نقش  به  کم بهادادن  معنای  به  این،  شد. 
نیست،  بلکه می خواهم نقش مؤثر دولت در ایجاد 
بحران ها و وظیفۀ بزرگ دولت در حل بحران ها 
را متذکر شوم. وی در ادامه افزود: در چند سال 
مقامات  زبان  از  را  جمالت  این  کراراً  گذشته، 

گفت: نهادهای دارای اسامی قدسیه بودجه های 
نفر   12 یا   1۰ آنها  از  برخی  و  دارند  عظیمی 
آنها تخصیص  به  هستند، ولی بودجۀ میلیاردی 
داده می شود که تعجب آور است و البته از پرداخت 
عوارض و مالیات هم معاف هستند. اینها هم بر 
باید  بنابراین،  می کنند.  اضافه  دولت  هزینه های 

چاره ای اساسی برای این مسایل پیدا کنیم.
دکتر باوند در فراز دیگری از سخنانش فقدان 
امنیت حقوقی را یکی از مشکالت جدی فعالیت 
بخش خصوصی کشور عنوان کرد و گفت: علت 
بخش  در  فعالیت  به  سرمایه  صاحبان  رویکرد 
داللی و واسطه گری، فقدان امنیت حقوقی است، 
اشتغالزا،  تولیدی  بخش  در  سرمایه گذاری  چون 
ریسک باالیی دارد و با کوچکترین خطایی، کل 
فعالیت اقتصادی در مخاطره قرار می گیرد. وی 
افزود: متأسفانه، بخش خصوصی کشور،  سپس 
نه از حمایت الزم و نه از امنیت کافی برخوردار 
است، لذا تا زمانی که بخش خصوصی به معنای 
واقعی و اصیل آن در کشور فعال نشود، کمابیش 
با معضل انبوه کارکنان دستگاه های دولتی روبرو 

هستیم.
 

راهکارها

بخش سوم

به  جامعه ای  که  هنگامی  آرنت:  هانا 

دروغگویی سازمان یافته روی بیاورد 

و دروغ گفتن تبدیل به یک اصل کلی 

خودی  به  راستگویی  آنوقت  بشود، 

سیاسی  عمل  یک  به  تبدیل  خود، 

می شود.
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تأمین امنیت سرمایه و حمایت از تولید
را  سرمایه  امنیت  تأمین  طاهری،  مهندس 
اقدامی اساسی برای جذب سرمایه های داخلی و 
خارجی ذکر کرد و گفت: در دورۀ ریاست جمهوری 
آقای خاتمی، سرمایه گذاری خارجی و به تبع آن، 
سرمایه گذاری داخلی هم وجود داشت و با وجود 
دالر،  هشت  بشکه ای  نفت  با  مشکالت،  همه 
الزمۀ  بنابراین،  کردیم.  تجربه  را  اقتصادی  رشد 
رفع معضل بیکاری، سرمایه گذاری داخلی و ورود 
سرمایه خارجی است و این در صورتی است که 

دولت ارادۀ تأمین امنیت سرمایه را داشته باشد. 
این عضو هیأت مدیرۀ سندیکا همچنین گفت: 
یکی دیگر از الزامات تولید، ایجاد زیرساخت ها و 
شرایط مساعد برای تولید داخلی است. به عنوان 
دو  وام  با  خارجی  تولیدکننده  که  وقتی  مثال، 
تولیدکننده  ولی  تولید می کند،  را  درصد کاالیی 
داخلی همان کاال را با استفاده از وام 25 درصد 
تولید می کند، طبیعتاً قادر به رقابت با تولیدکننده 
خارجی نیست. تازه همان وام 25 درصدی هم 
اضافه  اینها  به  و  نیست  قابل وصول  راحتی  به 
می شود مشکالت مربوط به بیمه، مالیات و غیره. 
باید  یعنی  شود،  حمایت  تولید  از  باید  بنابراین، 
پول الزم در اختیار کارآفرینان قرار گیرد تا آنها 
ارزش افزوده تولید کنند، کاری که با بهره بانکی 

25درصدی امکانپذیر نیست.

و  مناقصات  در  امنیتی  نگاه  حذف 
روان سازی مقررات

مهندس منوچهر مشکات نیز طی سخنانی در 
بخش راهکارها، با انتقاد از سیطرۀ نگاه امنیتی بر همۀ 
امور گفت: به علت وجود نگاه امنیتی، کارفرمایان 
پروژه ها و طرح های عمرانی پیشنهاددهندگان در 
مناقصات را ملزم به ارایه گواهی امضای محضری 
می کنند! در حالی که پیمانکاران همراه با پیشنهاد 
کارفرما  به  تومانی  میلیارد  چند  ضمانتنامه  خود، 
هست؟  امضا  گواهی  به  احتیاجی  چه  می دهند، 
اینها موانعی هستند که باید از میان برداشته شوند 
تا کارآفرینان با میل و عالقه فعالیت کنند. بنابراین، 
با رفع موانع اجرای پروژه های نیمه تمام و ایجاد کار 
و حذف ضوابط ناشی از نگاه امنیتی و روان سازی 

از  بسیاری  کارآفرینان،  فعالیت  برای  مقررات 
مشکالت کشور از بین می رود.

شده،  گم  که  همانجایی  در  را  سوزن 
جستجو کنید!

با ذکر  دانایی  آقای  از میزگرد،  این بخش  در 
روزی  به مالنصرالدین گفت:  منتسب  لطیفه ای 
مالنصرالدین در میان خاک های جلوی خانه اش 
کردند:  سوال  او  از  می گشت.  گمشده ای  دنبال 
دنبال چه می گردی؟ مال جواب داد: دنبال سوزنم 
که آن را گم کرده ام. دوباره پرسیدند: دقیقاً بگو 
سوزنت را در کجا گم کرده ای؟ و مال گفت: در 
اتاق، ولی چون اتاق تاریک است، لذا آمده ام در 
بیان  از  منظور  دنبال سوزن می گردم!  به  کوچه 
لطیفه آن است که ریشۀ مشکالت بخش  این 
حل  کلید  و  است  سیاست  حوزۀ  در  خصوصی 
کرد،  جستجو  حوزه  همین  در  باید  هم  را  آنها 
نه در حوزۀ امور اقتصادی. هانا آرنت، فیلسوف 
رابطۀ  بارۀ  در  جالبی  تعبیر  آلمانی،  نویسندۀ  و 
بحث  این  درد  به  که  دارد  سیاست  با  حقیقت 
جامعه ای  که  هنگامی  می گوید:  او  می خورد. 
و  بیاورد  روی  سازمان یافته  دروغگویی  به 
بشود،  کلی  اصل  یک  به  تبدیل  دروغ گفتن 
آنوقت راستگویی به خودی خود، تبدیل به یک 
کسی  شرایط،  این  در  می شود.  سیاسی  عمل 
که بر خالف جریان عمومی و اکثریت باشد و 
بخواهد راست بگوید، حتی اگر به دنبال کسب 
قدرت یا هیچ منفعتی هم نباشد، باز یک کنشگر 
سیاسی محسوب می شود. با این حساب، فعاالن 
بخش خصوصی هم در شرایط فعلی نمی توانند 
ما  چون  بگویند:  و  بگیرند  کناره  سیاست  از 
سیاست  به  کاری  لذا  نیستیم،  سیاسی  افراد 
این  در  آنها  می رویم.  را  خودمان  راه  و  نداریم 
انتخاب کنند:  را  راه  از دو  ناچارند یکی  شرایط 
یا به تشکیالت دروغ بپیوندند، و اگر نپیوستند، 
کنشگر  یک  حداقل  یا  مخالف  یک  خودبخود 
امروز  قضیه  این  می شوند.  محسوب  سیاسی 
صدق  هم  کشورمان  مهندسی  جامعه  بارۀ  در 
باید به جریان غالب بپیوندند،  می کند، یعنی یا 
یا وارد چالش با آن بشوند، و این رویکرد دوم 

هیچ معنایی ندارد جز ورود به حوزه سیاست و 
کنشگری سیاسی، آنهم البته از طریق تأسیس 
حزب و نهادهای سیاسی با محوریت نهادهای 
صنفی موجود، از جمله اتاق بازرگانی، یا شورای 

همآهنگی تشکل های فنی و مهندسی کشور.
خرم  مهندس  از  آنگاه  توسعه  مجله  سردبیر 
پرسید: به نظر شما، بخش خصوصی برای حل 
مشکالت خود و به طور غیرمستقیم برای حل 
راه حلی می تواند  مشکالت مملکت و ملت، چه 
جستجوی  که  می کنید  فکر  آیا  باشد؟  داشته 
کار  و  کسب  و  اقتصادیات  قلمروی  در  حل  راه 
و امور صنفی، گره ای از کار بخش خصوصی را 
به  یا بخش خصوصی مجبور است  باز می کند، 
اصطالح بازی را رو کند و سوزن را در همانجایی 

بجوید که آن را گم کرده است؟ 

بخش خصوصی باید بخواهد
مهندس خرم ضمن بیان راهکارهای پیشنهادی 
احیا  را  خود  باید  خصوصی  بخش  گفت:  خود 
بزرگان  نتوانسته ایم  ما  که  است  پنج سال  کند. 
بخش خصوصی را متقاعد کنیم که سندیکاها، 
فدراسیون ها و کنفدراسیون ها، تشکیالت سیاسی 
اجرایی و نظارتی هستند، نه تشکیالت خیریه و 
پیگیری اداری، یعنی همین که شما مشکل مالیات 
را مطرح می کنید و روبروی دولت می ایستید و 
برای رفع مشکل راه حل پیشنهاد می کنید، برخورد 
سیاسی کرده اید. در چارت تشکیالتی تشکل هایی 
کشور صادر  وزارت  توسط  فعالیتشان  مجوز  که 
مانند خانه کشاورز و خانه کارکر، بخشی  شده، 
نام »دفتر سیاسی« وجود دارد،  در حالی که  به 

به  سرمایه  صاحبان  رویکرد  علت 

فعالیت در بخش داللی و واسطه گری، 

چون  است،  حقوقی  امنیت  فقدان 

تولیدی  بخش  در  سرمایه گذاری 

با  و  دارد  باالیی  ریسک  اشتغالزا، 

فعالیت  کل  خطایی،  کوچکترین 

اقتصادی در مخاطره قرار می گیرد.
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کاماًل  باید  ما  می گویند:  مهندسی  سندیکاهای 
از مسایل سیاسی و سیاست ورزی دوری کنیم، 
در  در حالی که  تهدید می شود!   منافعمان  چون 
اعضا توسط  احقاق حقوق  پیشرفته،  یک کشور 
دفتر سیاسی سندیکا، فدراسیون و کنفدراسیون 
صورت می گیرد. وی در ادامه گفت: در شورای 
در  باید  که  کردم  مطرح  تشکل ها  هماهنگی 
انتخابات ریاست جمهوری سال ۹6 موضع گیری 
کنیم و توضیح دادم که اگر تشکل های فنی و 
اسالمی  شورای  مجلس  و  دولت  در  مهندسی 
فراکسیون نداشته باشند، کالهشان پس معرکه 
سال   4۰ بکنند.  نمی توانند  کاری  هیچ  و  است 
است که بخش خصوصی را به این حوزه ها راه 
نداده اند، ولی این خود تشکل ها هستند که باید 
آن  تحقق  برای  و  کنند  مطرح  را  درخواستشان 
خصوص  به  بیاورند،  فشار  کشور  مسووالن  به 
در شرایط فعلی که نقطۀ عطفی است در تاریخ 
اجرایی کشور. در این شرایط، دولت گرفتار مشکل 
مالی شدید است و بر خالف گذشته که ۸۰ درصد 
سرمایه گذاری ها را انجام می داد، قادر به حتی یک 
برای  بنابراین،  نیست.  هم  سرمایه گذاری  ریال 
حل مشکالت، اول باید بخش خصوصی گام به 
جلو بگذارد و از حالت تدافعی خارج شود و برای 
خدمت رسانی به مردم و نقش آفرینی در احداث 
استیفای  و  از یکسو  زیربناها و خدمات عمومی 
حقوق خود و حل مشکالتش از سوی دیگر، با 
ارکان نظام تعامل کند و محکم بایستد. در مرحلۀ 
بعدی باید از دولت بخواهد که شورای هماهنگی 
تشکل های مهندسی قانونمند شود، به طوریکه 
بتواند با سند حرکت کند و تحت تأثیر اقدامات 

سلیقه ای وزرا قرار نگیرد.
هماهنگی  شورای  اجرایی  هیأت  عضو 
تشکل ها سپس با تصریح بر اینکه در سه سال 
نشده،  حل  ناتمام  پروژه های  مشکل  گذشته، 
بهره برداری  ناتمام،  پروژه های  واگذاری  چون 
پروژه های  احداث  و  خاتمه یافته  پروژه های  از 
و  ذیصالح  مشاور  توسط  مطالعه  نیازمند  جدید، 
تأمین منابع  انجام مطالعات الزم در مورد مدل 
مالی، مدل اجرایی، مدل فنی،  مدل اداری و مدل 

حقوقی است که هیچیک صورت نگرفته، متذکر 
به  وادار  را  دولت  باید  بخش خصوصی  که  شد 
راه، تشکل های  این  در  و  بکند  مطالعه شده  کار 
توسعه  و  تحقیق  »موسسه  تقویت  با  مهندسی 
صنعت احداث« از طریق به کارگیری کارشناسان 
خبره، باتجربه و صاحبنظر در شرکت ها،  تشکل ها 
و مراکز آموزشی و پژوهشی، می توانند به دولت 
کمک کنند، یعنی می توانند با استفاده از امکانات 
این موسسه، طرح ها را از سازمان برنامه و بودجه 
بگیرند و مطالعه کنند و بعد، چند گزینه را برای 

انتخاب به آن سازمان پیشنهاد کنند.
با تأکیدی دیگر بر لزوم فشار  ادامه   وی در 
حرکت های  اصالح  برای  خصوصی  بخش 
نادرست دولت گفت: اآلن نظام فنی و اجرایی 
خصوصی  بخش  ولی  است،  اصالح  حال  در 
نداشته است،  نقش  آن  در  درصد هم  پنج  حتی 
جمع آوری  را  خصوصی  بخش  نظریات  یعنی 
اثر  ترتیب  آنها  به  آنکه  بدون  ولی  کرده اند، 
بدهند، نظریات خودشان را به دولت فرستاده اند. 
عملکردهای  نوع  این  با  باید  خصوصی  بخش 

زیرمجموعه دولت برخورد کند. 
مهندس خرم همچنین تأکید کرد که بخش 
اصالح  خواستار  جدی  طور  به  باید  خصوصی 
سمت  به  آن  منابع  جهت گیری  و  بانکی  نظام 
هزینه های  بر  دولت  نظارت  مولد،  فعالیت های 
بشود.  دولت  کوچک سازی  و  خدمات  و  تولید 
توسعه، مستلزم  وی خاطرنشان ساخت: تحقق 
باید  مدیران  یعنی  است،   تحول  مدیریت 
و  شجاعت  و  باشند  برنامه ریز  و  استراتژیست 
برنامه ها  عملیاتی کردن  و  تصمیم گیری  قدرت 

را داشته باشند.

بدون تحول اساسی در روابط خارجی، 
ورود سرمایه خارجی یک رؤیاست

هماهنگی  شورای  اجرایی  هیأت  عضو 
تشکل ها سپس با اعالم اینکه سازمان مدیریت 
از این شورا در مورد بودجه سال  برنامه ریزی  و 
13۹7 نظرخواهی کرده، گفت: منابعی که برای 
ترتیب  به  شده،  گرفته  نظر  در  بودجه  تأمین 

افزایش  طریق  )از  مالیات  نفت،  از:  عبارتند 
و  مالیاتی  فرار  از  مالیات، جلوگیری  25درصدی 
حذف معافیت های مالیاتی که بعید است دولت 
قادر به اجرای دو مورد اخیر باشد(، کسر یارانه ها 
استفاده  و  تومان  میلیارد  2۰هزار  میزان  به 
از  استفاده  البته  ملی.  توسعه  صندوق  منابع  از 
منابع صندوق توسعه ملی برای کمک به بودجه 
عمومی، نیازمند صدور حکم حکومتی است که 
بسیار بعید به نظر می رسد. منبع چهارم هم منابع 
بانک هاست. وی در ادامه افزود: با این ترتیب، ما 
به شدت نیازمند سرمایه گذاری خارجی هستیم و 
اگر روابط سیاسی مان را با ایجاد تحول اساسی 
و  خواب  خارجی  سرمایه گذاری  نکنیم،  اصالح 
حدود  برجام  از  پس  چنانکه  بود،  خواهد  خیال 
با  موافقتنامه  و  تفاهمنامه  دالر  میلیارد   1۸۰
سرمایه گذاران خارجی امضا شده، ولی به علت 
مشکالت موجود در روابط بین المللی، هنوز یک 
باید  بنابراین،  نشده است.  کشور  وارد  هم  دالر 
می کنم  فکر  و  کنیم  برطرف  را  اصلی  اشکال 
که اگر به توسعه کشور بیندیشیم و ارادۀ الزم 
وجود  کشور  بین المللی  ارتباطات  اصالح  برای 
داشته باشد، در مدت یک سال می توانیم شاهد 

سرازیرشدن سرمایه و فاینانس خارجی باشیم.
وزیر دولت اصالحات در پایان سخنانش تاکید 
کاهش  و  دولت  بدنه  کوچک سازی  که  کرد 
در  اقدامات  اساسی ترین  از  هم  آن  هزینه های 

راستای توسعه کشور است.

این  نه  بازی  نِئین است،  ما را که خانه 
است! 

این  پایانی  سخنان  در  نیز  مشکات  مهندس 
سعدی  حکیمانۀ  سخن  از  باید  گفت:  میزگرد 
شیرازی پند بگیریم که گفت: هندویی نفط اندازی 
همی آموخت، یکی گفتش: تو را که خانه نئین 
وضع  که  وقتی  واقعاً  است!  این  نه  بازی  است، 
اقتصاد مملکت تا این حد آشفته است، باید راه و 
روش زندگی مان را تغییر بدهیم و از دوباره پیمودن 

راه های غلط و بن بست خودداری کنیم. 
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دیگر  قدیم  معنایی  بار  با  واژه ها  و  کلمات 
نمی توانند گویای واقعیت هایی باشند که امروزه 
واژه ها سوء  این  از  .یکی  داریم  آنها سرو کار  با 
مدیریت است  که از عوامل اصلی بحران کسب 
و کار است.  متأسفانه با سوء مدیریت دولتی و 
استفاده از مدیران ناتوان و ناکارآمد، آسیب های 
جبران ناپذیری به بدنه اجرایی، اقتصادی، اداری، 
اجتماعی و فرهنگی، از جمله کسب و کار  کشور 

وارد شده است .

عوامل مهم  عدم  رونق کسب وکار در 
ایران 

برای شروع بحث الزم است که ابتدا به عوامل 
ایران  در  کار  و  کسب  رونق  عدم  و  کسادی 

صنفی

آسیب شناسی کسب و کار

مهندس علی میرزایی

اشاراتی داشته  باشیم.
1( تصدی گری دستگاه های دولتی و شبه دولتی: 

ورود ارگان ها و شرکت های شبه دولتی به بازارهای 
گوناگون، یکی از عوامل آشفتگی بازارها و از جمله 
بروز رکود درازمدت است. بهره گیری از رانت های 
اقتصاد  اجزای  و  الیه ها  تمامی  در  نامحدود 
بی ضابطه  ورود  و  بی رویه  واردات  از  اعم  کشور، 
از  عمده ای  بخش  و  ملی  بزرگ  پروژه های  به 
بیکاری ها، فسادها، بی نظمی ها و قانون گریزی های 

افسارگسیخته حاصل آن بوده است .
ایران  ثروت:  و  قدرت  مستقیم  رابطه   )2

قدرت،  داشتن  بدون  که  است  کشورهایی  جزو 
غیر ممکن  و  محال  تقریباً  ثروت  به  دست یابی 
است . ژن های برتر که همزاد رانت های حکومتی 

عادالنه  توزیع  عدم  محصول  می شوند،  متولد 
توسعه یافته ای  کشور  هیچ  .در  می باشند  قدرت 
آسانسوری طی نمی شود و روش  مراتب قدرت 
است. پلکانی  روش  همانا  عالمانه  و  عاقالنه 

ورود  از  که  فیلترهایی  قراردادن  و  طراحی 
شهروندان کاردان و صا حب ایده و آشنا به امر 
حکومت داری جلو گیری کند، صرفاً  برای حفظ 
وضعیت معیوب موجود است .برای توزیع عادالنه 
ثروت راهی جز توزیع عادالنه قدرت وجود ندارد.

وجود احزاب یکی از ضرورت های خروج از این 
سیکل باطل است .

هیچ گونه  ایران  اقتصاد  در  پول شویی:   )3

پول های  ردیابی  برای  و  ندارد  وجود  شفافیتی 
الزم  نشده است.  تعریف  مکانیزمی  هیچ  کثیف 
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به توضیح است که هر نوع کار اقتصادی که از 
منابع نامعلوم سرچشمه گرفته باشد و  به صورت  
و  ظاهر  تغییر  با  اما  گیرد،  انجام  نامشروع  
وانمود  به گونه ای  آن  ماهیت  در  دست کاری 
شود که مشروع است، مشمول عنوان پولشویی 
می باشد. اینگونه اعمال زمانی اتفاق می افتند که 
درآمدهای کسب شده توجیه قانونی نداشته باشند 
و برای این که از حالت غیرقانونی خارج شوند و 
شکل پول های معمول را به خود بگیرند، انجام 
می شوند. به عبارت ساده تر، هر نوع اقدام برای 
قانونی کردن درآمدهای غیرقانونی، مشروع کردن 
یا  پول های نامشروع و تطهیر پول های حرام و 
تبدیل پول های کثیف ناشی از اعمال خالف به 

پول های تمیز و پاک را پولشویی می گویند.
4( واردات بی رویه: با روند رو به رشد کاالی 

وارداتی تعداد زیادی از کارگران بیکار شده اند. در 
شرایطی که سایه بیکاری در جامعه سنگین شده، 
کاهش  برای  برنامه ای  دولت  که  می رسد  بنظر 
کاالهای  اکثر  اینکه  به  توجه  با  ندارد!  واردات 
تولید  باالتر   کیفیت  با  داخل کشور  در  وارداتی 
واردات  روزافزون  گسترش  شاهد  می شوند، 
تولید  که  مدت هاست  واردات  افزایش  هستیم. 
بیکاران  تعداد  بر  روز  و هر  کرده  فلج  را  داخلی 
می افزاید. این در حالی است که اغلب این کاالها  
دارای کیفیت بسیار پایینی هستند و به سرعت به 
جمع زباله ها می پیوندند، در صورتی که کاالهای  
مشابه با کیفیتی به مراتب  بهتر در داخل کشور 
تولید می شوند. در شرایط فعلی که حجم انبوهی 
از محصوالت خارجی را در بازار تجربه کرده ایم، 
صادرکننده  کشورهای  که  است  این گونه  دقیقاً 
کاالهای مصرفی به ایران، مشکل بیکاری خود 

را به کشورمان انتقال داده اند.
5( مهاجرت و حاشیه نشینی: حاشیه نشیني و 

معضالت اجتماعی ناشی از آن، محصول وجود 
توزیع  عدم  است.  اقتصاد  مقوله  به  سنتی  نگاه 
عدم  کشور،  سطوح  تمام  در  امکانات  عادالنه 
سودآورنبودن  نتیجه،  در  و  آب  منابع  مدیریت 
مهاجرت  عوامل  از  یکی  کشاورزی،  فعالیت 
مهاجران  و  شده  شهرها  حاشیه  به  روستاییان 
می شوند  مجبور  مناسب  شغل  نداشتن  به علت 
دست به هر کار خالف قانونی بزنند تا بتوانند به 

حیات خود ادامه دهند.
در  معیوب  و  محدود  چرخه  ناکارآمدی   )6

مدیریت کالن کشور: حذف و حاشیه نشین کردن 

واهی  بهانه های  به  الیق  و  کارآمد  مدیران 
افراد  از  استفاده  غیرخودی بودن،  همچون 
بی تجربه و غیرمرتبط که وابستگی به جناح های 
و  اغراق آمیز  و  بی برنامگی  دارند،  حاکمیت 
ناهمگونی  دولتی،  برنامه های  غیرعلمی  بودن 
ساختار تشکیالتی دولت، رانت جویی و فساد مالی 
اسراف  تعصب ورزی،  و  انحصارطلبی  اداری،  و 
عدم  سرانجام،  و  فرصت سوزی  منابع،  اتالف  و 
مشاوران  و  کارآفرینان  و  نخبگان  از  بهره گیری 
باتجربه، خسارت های جبران ناپذیری را به مقوله 
کسب و کار وارد کرده است، به طوری که شاغالن 
مفید  ساعت  باید هشت  روز  در  که  هم  رسمی 
رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  گفته  به  بنا  کارکنند، 
در  حالت  بهترین  در  یازدهم،  دولت  اجتماعی 
ادارت دولتی، روزانه نیم ساعت کار مفید انجام 
می شود! این ناکارآمدی تا جایی پیش رفته  که 
حتی وجود بعضی از وزارت خانه ها را غیر ضروری 
کرده است .به عنوان مثال، در کشوری که کشاورز 
باید تمامی احتیاجات خود مانند بذر و کود و سم 
را از بازار آزاد تهیه کند و خود مسوول بارآوری 
آزاد  بازار  به  و جمع آوری و رساندن محصوالت 
باشد، داشتن وزارت کشاورزی چه ضرورتی دارد؟ 
خیلی از وزارت خانه های دیگر هم چنین هستند و 

بدترین اتفاقی که می تواند مانع بزرگی 

را در راه توسعه کشورهای عقب مانده 

قراردهد، این است که حاکمان تصور 

کنند بیش از آحاد مردم می فهمند، لذا 

مردم چه بپذیرند یا نه، در همه موارد 

ولی  باشند،  پاسخ گو  باید  و  مقصرند 

حاکمیت اگر بزرگترین اشتباه تاریخی 

را هم بکند، هیچ کس را حق سوال و 

اعتراض نیست!
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10( شعارزدگی: شعارزدگی یکی از روش های 

معمول مسووالن شده است. آنها به جای ارایه برنامه 
و کارنامه با محوریت و منطق، تنها به ایراد مکرر 
شعارهای غیر عملی دل خوش می کنند. به عنوان 
نمونه ای ازین دست اقدامات شعارگونه کافی است 
به مطالب مندرج در اسنادی همچون سیاست های 
و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه  پنجم  برنامه  کلی 

فرهنگی کشور در امور اقتصادی توجه کنید.

راه حل چیست؟ 
بازکردن همه  برای  یا شاید شاه کلید  راه حل 
جامعه  در  فلج کننده  و  زنگ زده  قفل های  این 
مدیران  کوچک  حصار  شکستن  همانا  ایران، 
مدیران  ورود  برای  فضا  فراخ کردن  و  دولتی 
کاربلد است، همراه با در نظرگرفتن حقوق انسانی 
ایجاد فضای  و مدنی مساوی برای همه مردم، 
دولت،  کوچک شدن  قانونمند،  و  سالم  رقابتی 
جلوگیری  واقعی،  معنای  به  خصوصی سازی 
اقتصاد  در  امنیتی  و  نظامی  نهادهای  ورود  از 
بین المللی،  معاهده های  پذیرش  سیاست،  و 
فضای  یک  ایجاد  جهت  اقتصاد  شفاف سازی 
اقتصادی سالم و قابل ردیابی پول های کثیف و 
سرانجام پذیرش حق حاکمیت مردم بر حاکمان. 
این ها حداقل کارهایی هستند که می توان برای 

خروج از این وضعیت انجام داد .

تعطیل شدن آنها موجب صرفه جویی در هزینه ها 
خواهد شد .

7( مسوولیت ناپذیری حاکمان: بدترین اتفاقی 

که می تواند مانع بزرگی را در راه توسعه کشورهای 
عقب مانده قراردهد، این است که حاکمان تصور 
مردم  لذا  می فهمند،  مردم   آحاد  از  بیش  کنند 
چه بپذیرند یا نه، در همه موارد مقصرند و باید 
پاسخ گو باشند، ولی حاکمیت اگر بزرگترین اشتباه 
تاریخی را هم بکند، هیچ کس را حق سوال و 
انتخاب  ببینیم  مثال،  .به عنوان  نیست  اعتراض 
از  ملت  میل  خالف  بر  دهم  و  نهم  دولت های 
نظر رییس مجلس شورای اسالمی چه نتایجی 
داشته است. دکتر علی الریجانی، ریاست مجلس 
چهاردهم  و  هفتم  تاریخ  در  اسالمی،  شورای 
»در  داشته است:  بیان  چنین   13۹3 اردیبهشت 
و  داشتیم  خوبی  ثروت  گذشته  سال  هشت 
منابع مان کم نبود، اما چرا تورم 4۰ درصد شد؟ 
وقتی که همه منابع صرف بودجه جاری می شود، 
به حرکت درآوردن چرخ تولید غیرممکن است. 
درستی  اقتصادی  برنامه ریزی  ما  متأسفانه 
نداشتیم. امور کشور را با واردات اداره کردند.« در 
طی سال های 13۸4 تا 13۹1 معادل ۹۰۰ میلیارد 
صادرات  از  درآمد  این  بوده.   دولت  آمد  در  دالر 
نفتی، فروش اوراق مشارکت، جمع آوری مالیات و 
فروش شرکت های دولتی بوده است .در بخشنامه 
بودجه سال 13۸۹ که توسط معاون برنامه ریزی و 
نظارت نهاد ریاست جمهوری دولت دهم منتشر 
گردید، بر رشد متوسط هشت درصدی و کاهش 
نرخ بیکاری هفت درصدی در برنامه پنجم توسعه 

اقتصادی تاکید شده بود، اما در حال حاضر، نه از 
نرخ  از  نه  و  رشد هشت درصدی خبری هست 
بیکاری هفت درصدی ! اما مشکل اینجاست که 
مقامات مزبور، از جمله آقای الریجانی، مسووالن 
این نابسامانی ها و ضایعات در سطح ملی را به 
مردم معرفی نمی کنند! آیا قوه قضاییه در ارتباط با 

این فاجعه ملی وظیفه ای ندارد؟
بالقوه  متقاضیان  به زودی  متقاضیان شغل:   )8

شغل در ایران به بیش از هشت میلیون نفر می رسند 
و این واقعیت نشان می دهد که پیداکردن شغل به 
یک دغدغه خانوادگی و اجتماعی بدل شده است. 
بدون تردید با ادامه روند افزایش نرخ بیکاری، به ویژه 
در میان جوانان و تحصیلکرده ها، دولت دوازدهم با 
چالش جدی مواجه است، کما اینکه وزیر کشور هم 
در اظهارنظری تازه نرخ بیکاری در بعضی از شهرها 

را 6۰ درصد اعالم کرده است!
9( تحریم ها: تحریم ها علیرغم مشکالتی که 

برای کشور ایجاد کرده اند، به یک ابزار برای توجیه 
ناکارآیی مدیران دولتی تبدیل شده اند و به عبارتی 
در حال حاضر، »دیواری کوتاه تر از دیوار تحریم 
ها پیدا نمی شود.« مسووالن مشکالت اقتصادی 
را به آن گره می زنند و ادعا می کنند که راه حل 
بهتری وجود نداشته است. در عین حال، گروهی 
از عامالن و مسببان این همه مصیب ها تحریم را 

برای مردم نعمت می دانند!

نرخ  افزایش  روند  ادامه  با 

و  جوانان  میان  در  به ویژه  بیکاری، 

با  دوازدهم  دولت  تحصیلکرده ها، 

چالش جدی مواجه است، کما اینکه 

تازه  اظهارنظری  در  هم  کشور  وزیر 

را  شهرها  از  بعضی  در  بیکاری  نرخ 

60 درصد اعالم کرده است!
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مهندس مهدی مسعودی آشتیانی

تحلیل و آنالیز بر تأخیرها در پروژه های اجرایی
بخش دوم

اشاره
تحلیل تأخیر، یک بررسی حقوقی است که به دنبال کشف علل تأخیر در پروژه هاست. در بخش اول این مقاله، ضمن بحث در باره کلیات موضوع، به 
تشریح روش های تحلیل تأخیر و تکنیک های محاسباتی تأثیر جامع و تأثیر خالص پرداختیم و مزایا و معایب هر یک را برشمردیم. اینک توجه شما را 

به ادامه این بحث مهم جلب می کنیم.
توسعه تأسیسات و تجهیزات

تکنیک تأثیر بر برنامه زمانبندی اولیه 
این تکنیک اثر بالقوه رویدادهای تأخیری را از طریق تأثیر آن بر برنامه 
زمانبندی اولیه مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد و موعد تکمیل پروژه با 
استفاده از توالی روابط منطقی و زمان باقیمانده فعالیت ها به دست می آید. 
این تکنیک قادر است اثر بالقوه تأخیرهای کارفرما و پیمانکار را به صورت 
توأم و یا مجزا از یکدیگر نشان دهد. پیش نیاز استفاده از این تکنیک در اختیار 

داشتن جدول زمانی رویدادهای تأخیری به ترتیب وقوع آنها و درک مقصود اولیه 
پیمانکار در اجرای کار است که از مسیر بحرانی در برنامه زمانبندی اولیه دریافت 

می شود.
تأخیری  رویدادهای  از  یک  هر  اثرات  ارزیابی  نیز  مسیر  این  در  گام  اولین 
در برنامه زمانبندی است که احتمال می رود در مسیر بحرانی قرار گیرد. بدین 
منظور از تجربیات کارگاهی، قواعد متعارف و یا مدارک و مستندات تأخیر در 
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پروژه استفاده می شود. گام بعدی اثردادن هر یک از رویدادهای تأخیری به 
ترتیب وقوع آنها در برنامه زمانبندی اولیه است که می تواند به شکل تأخیر در 
تاریخ شروع یک فعالیت، تأخیر در تاریخ پایان یک فعالیت و یا اضافه کردن 
مدت فعالیت ظاهر شود. بدین ترتیب، با هر بار اثردادن رویداد تأخیری جدید، 
موعد تکمیل پروژه مجدداً محاسبه و مسیر بحرانی تعیین می گردد. این رویه 
تا آنجا ادامه پیدا می کند که تمامی تأخیرها بر روی برنامه زمانبندی اولیه تأثیر 
داده شوند. در صورتی که تأخیر به واسطه انجام کارهای اضافی درخواستی از 
سوی مهندس مشاور باشد، این کارها به صورت یک فعالیت با نمایش روابط 

منطقی آن با سایر فعالیت ها به برنامه زمانبندی اولیه اثر داده می شود.
حال مثال ذکرشده را با تکنیک تأثیر بر برنامه زمانبندی اولیه، مورد بررسی 
قرار می دهیم. همانند شکل شماره سه، ابتدا تأخیر D1 که سه هفته فعالیت 
C را به تعویق می اندازد، اثر داده می شود. در این مثال، به خاطر دو هفته 

شناوری در مسیر C-D-B تأخیر سه هفته ای D1 موعد تکمیل پروژه را با 
یک هفته تعویق به هفته هشتم منتقل می نماید.

 

شکل شماره سه- تاثیر تاخیر D1 بر برنامه زمانبندی اولیه

در مرحله بعدی تأخیر D2 در برنامه زمانبندی اثر داده می شود و از آنجا 
در  شناوری  هفته  یک  و  ندارد  قرار  بحرانی  مسیر  در  دیگر   A فعالیت که 
مسیر A-B مشاهده می شود، اثر شرایط غیرمنتظره آب و هوایی در تمدید 
موعد تکمیل پروژه بی تأثیر خواهد بود. رویداد تأخیری بعدی D3 است که 
 D دو هفته تأخیر را در موعد تکمیل پروژه به همراه دارد، چراکه فعالیت

در مسیر بحرانی واقع شده است. چنان که در شکل شماره چهار مشاهده 
می شود، موعد تکمیل پروژه پایان هفته دهم خواهد بود. در پایان رویداد 
 A-B در برنامه زمانبندی اثر داده می شود. به خاطر آنکه مسیر D4 تأخیری
به واسطه اثرات رویدادهای تأخیری D1 و D3 دارای شناوری گشته، لذا 
رویداد تأخیری D4 موعد تکمیل پروژه را به تعویق نمی اندازد. در نهایت سه 
هفته تأخیر بین رویداد D1 )یک هفته( وD3 )دو هفته( تقسیم می شود و از 
آنجا که رویداد D3 تأخیر ناشی از قصور پیمانکار است، نتیجه گرفته می شود 
که پیمانکار مستحق یک هفته تمدید زمان و کارفرما مستحق دریافت دو 

هفته جبران خسارت تأخیر می باشد.
 

شکل شماره چهار- تحلیل تاثیر تاخیر D2وD3 بر برنامه زمانبندی اولیه

واضح است که اگر رویدادهای تأخیری به ترتیب متفاوتی در برنامه زمانبندی 
اولیه اثر می کردند، نتایج متفاوتی از موعد تکمیل پروژه حاصل می شد. الزم به 
ذکر است که از نقطه نظر روش شناسی، این موضوع شیوه تحلیل را تضعیف 
می کند، گر چه نقطه قوت این تکنیک عدم نیاز به تحلیل نتایج پیشرفت واقعی 
پروژه با جزییات می باشد، چرا که رکن اصلی این تکنیک بر برنامه زمانبندی 

اولیه و جدول زمانی رویدادهای تأخیری استوار است.
با این حال، نقطه  ضعف های مهمی هم در این تکنیک مشاهده می شوند: 
برای  واقع گرایانه ای  مدل  است  ممکن  اولیه  زمانبندی  برنامه  آنکه  اول 
فراهم کردن کلیه تحلیل ها بر اساس آن نباشد، چرا که احتمااًل فعالیت ها 
اولیه  زمانبندی  برنامه  به  نسبت  متفاوتی  زمان  و  مختلف  زمانی  توالی  در 
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در  کارها  واقعی  پیشرفت  تکنیک  این  در  چون  آنکه  دوم  می دهند.  رخ 
نظر گرفته نمی شود، لذا این تکنیک نمی تواند علت واقعی تأخیر کارها 
را نمایش دهد. سوم آنکه این تکنیک از برنامه زمانبندی اولیه ای استفاده 
می کند که در شروع پروژه، توسط پیمانکار تهیه شده و طی آن، مقصود 
خود را در اجرای پروژه نمایش داده است. ضعف مهم این تکنیک آن است 
که بر اساس پیشرفت واقعی کارها و برنامه کاری جدید پیمانکار در زمان 
وقوع تأخیرهای کارفرما طرح ریزی نشده است. چهارم آنکه این تکنیک 
حساب  به  پروژه  جدید  تکمیل  موعد  تعیین  در  را  پیمانکار  تسریع  اثرات 
نمی آورد. به عالوه، از نقطه نظر قضایی تکنیک احتمااًل از سوی هیأت 

داوری یا دادگاه مورد انتقاد قرار خواهد گرفت.

تکنیک باتفور در برنامه زمانبندی اولیه 
در این روش، تأخیرهای کارفرما و پیمانکار از یکدیگر تفکیک می شوند. 
اگر این تکنیک از دیدگاه کارفرما تهیه شده باشد، فقط تأخیرهای پیمانکار 
در برنامه زمانبندی اولیه اثر داده می شود و اختالف زمانی موعد جدید با 
موعد اولیه تکمیل پروژه به عنوان تأخیرهای پیمانکار معرفی می گردد و بر 
اساس آن، کارفرما می تواند جبران خسارت تأخیر را مطالبه نماید. در این 
حالت، اختالف زمانی موعد جدید و واقعی تکمیل پروژه، به منزله مدت 
زمانی است که به آن میزان، پیمانکار مستحق تمدید زمان پروژه می باشد. 
اگر این تکنیک از دیدگاه پیمانکار تهیه شده باشد، فقط تأخیرهای کارفرما 
به برنامه زمانبندی اولیه اثر داده می شود و اختالف زمانی موعد جدید با 
موعد اولیه تکمیل پروژه، به عنوان تأخیرهای کارفرما معرفی می گردد و 
به آن میزان پیمانکار مستحق تمدید پروژه می باشد. در این حالت، اختالف 
زمانی موعد جدید با موعد واقعی تکمیل پروژه، به منزله مدت زمانی است 
این  چون  نماید،  مطالبه  را  تأخیر  خسارت  جبران  است  قادر  کارفرما  که 
اختالف زمانی نشان می دهد که اگر تأخیرهای پیمانکار در طول پروژه 

اتفاق نمی افتاد و نیازی به واردکردن تأخیرهای پیمانکار به تحلیل تأخیر وجود 
نمی داشت، زمان تکمیل پروژه به چه میزان کوتاهتر می شد.

مثال ذکرشده از طریق تکنیک باتفور برای برنامه زمانبندی اولیه و از دیدگاه 
پیمانکار مورد بررسی قرار می گیرد و در آن ابتدا رویداد تأخیر D3  که ناشی از 
قصور پیمانکار است، بر برنامه زمانبندی اولیه اثر داده می شود. بابت دو هفته 
شناوری در مسیر C-D، تأخیری در موعد تکمیل پروژه رخ نمی دهد. از این رو، 
نتیجه گرفته می شود که در صورت عدم وقوع تأخیرهای کارفرما، پیمانکار قادر 
می بود که پروژه را بموقع به اتمام برساند. در نتیجه، کلیه تأخیرهای به وجود 
آمده در تکمیل پروژه، به حساب کارفرما منظور می گردد و از این رو، پیمانکار 
بدون آنکه مشمول پرداخت جبران خسارت تأخیر به کارفرما گردد، مستحق 

سه هفته تمدید زمانی پروژه می باشد.
رویکرد جایگزین، استفاده از این تکنیک از دیدگاه کارفرماست که بر اساس 
آن، رویدادهای تأخیری کارفرما )D4,D2,D1 ( به برنامه زمانبندی اولیه اثر داده 
می شود. بدین ترتیب، دو هفته تأخیر در تکمیل پروژه حاصل می شود و نتیجه 
گرفته می شود که در صورت عدم تأخیر پیمانکار، پروژه باید در هفته نهم به پایان 
می رسید که از این بابت پیمانکار مستحق دو هفته تمدید زمان پروژه است و در 

مقابل کارفرما مستحق دریافت یک هفته جبران خسارت تأخیر می گردد.
ُحسن این روش سرعت انجام تحلیل است، چرا که نیازی به در نظر گرفتن 
پیشرفت واقعی کارها یا زمانبندی رویدادها ندارد، هرچند که در نظر نگرفتن این 
موارد، تکنیک را غیرواقع گرایانه می نماید. همچنین اجرای این تکنیک بر روی 
برنامه زمانبندی اولیه طرح ریزی شده است و از این رو، تغییر در مسیر بحرانی 
را نادیده می گیرد. نقطه ضعف این تکنیک هم در آن است که برنامه زمانبندی 
اولیه صرفاً یک طرح ریزی مقدماتی از قصد و نیت پیمانکار در چگونگی اجرای 
توالی  و  زمانبندی  پیمانکار،  پروژه،  پیشرفت  طول  در  که  حالی  در  است،  کار 

فعالیت ها را تغییر می دهد.
ادامه دارد
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شکلی از مشارکت عمومی-خصوصی
دو یادداشت در باره راه حل پیشنهادی دولت برای اجرای طرح ها:

روزگاری بود که هرگاه دیوانساالران کشور در 
کوتاه مدت،  برنامه ریزی  و  تصمیم گیری  موضع 
نام  می گرفتند،  قرار  درازمدت  و  میان مدت 
بخش خصوصی را به سرعت و سهولت فراموش 
می کردند، یا خط می  زدند، و اگر هم می خواستند 
نظر لطفی به این بخش داشته باشند، در قالب 
مدتی  اما  می کردند،  تطهیرش!  تعاونی  بخش 
است که روزگار عوض شده. در واقع، اتفاق هایی 
افتاده که روزگار را عوض کرده و مهمترین اتفاق 
غریو  پاره شده،  پندارها  پرده  که  است  این  هم 
شعارها فروکش کرده و عقالنیت بر اریکه اقتدار 
نشسته است. حاال دیگر کم کم بخش خصوصی 
دیده می شود، عزیزش می دارند و در هر کجا که 

به  و  می خورد  دیگ  ته  به  دیوانساالران  کفگیر 
اصطالح کم می آورند، یاد بخش خصوصی می-

افتند، برایش فرش قرمز پهن می کنند و دعوتش 
کور  گره های  و  بیاید  جلو  اینکه  برای  می کنند 
متمادی  سالیان  طی  ایجادشده  بن بست های  و 
دولت  ساالری مطلق را باز کند. یکی از مصادیق 
این رویکرد تازه هم تصویب آیین نامه مورخ 2۹ 

شهریور 13۹6 هیأت وزیران است.  
چهارشنبه  روز  صبح  جلسه  در  وزیران  هیات 
جهانگیری،  دکتر  ریاست  به  شهریور 13۹6   2۹
اجرایی  »آیین نامه  رییس جمهوری،  اول  معاون 
تملک  مالی طرح های  تأمین  تسهیل  به  مربوط 
و  اقتصادی  توجیه  دارای  سرمایه ای  دارایی های 

مالی با اولویت طرح های نیمه تمام« را به تصویب 
رساند. به گزارش ایسنا، هدف دولت از اتخاذ این 
انگیزه و  ایجاد  آیین نامه،  این  تصمیم و تصویب 
بانک های  و  خصوصی  بخش  مشارکت  جلب 
عامل به منظور سرمایه گذاری در تکمیل طرح های 
نیمه تمام و همچنین تسهیل فرآیند طوالنی اخذ 
تسهیالت برای بخش خصوصی و لزوم تشویق 
دبیر  هم  روز  همان  فردای  است.  سرمایه گذاری 
هیأت دولت در یادداشتی توصیفی و در عین حال، 
توجیهی در روزنامه ایران نوشت: افزایش درآمدهای 
پایدار، مستلزم حضور گسترده و نقش آفرینی بخش 

خصوصی در حیات اقتصادی جامعه است.
لحاظ  از  موضوع  اهمیت  به  توجه  با  حال 
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فعاالن بخش  از  این مجله که  اکثر خوانندگان 
و  فنی  جامعه  اعضای  از  به ویژه  و  خصوصی 
مهندسی کشور و دست اندرکار مستقیم پروژه ها 
و طرح های عمرانی می باشند، یادداشت چاپ شده 
در روزنامه ایران را نقل می کنیم تا فرصتی باشد 

برای بحث و بررسی های بعدی در این باره.
در یادداشت آقای محسن حاجی میرزایی، دبیر 
محترم هیأت دولت، آمده است: »همه ما می دانیم 
افزایش درآمدهای پایدار و پاک مالیاتی، ارتقای 
سهم منابع حاصل از کسب و کار جامعه در اداره 
کشور، تقویت حس تعلق و تاثیرگذاری در جامعه 
و سرعت بخشی به فعالیت های عمرانی، مستلزم 
حضور گسترده و نقش آفرینی بخش خصوصی در 
حیات اقتصادی جامعه است. برای دولت حضور و 
مشارکت بخش خصوصی در رونق اقتصاد کشور 
یک هدف راهبردی است که عالوه بر تأمین منابع، 
ساختارهای  و  اقتصادی  رفتارهای  تصحیح  در 
خاطر  همین  به  بود.  خواهد  راهگشا  نیز  نهادی 
در جلسه چهارشنبه هیأت وزیران آیین نامه ای به 
تصویب دولت رسید که بر مبنای آن برای تسریع 

نیمه تمام،  از طرح های  بهره برداری  و  تکمیل  در 
بین منابع مالی دولت بصورت تسهیالت و تأمین 
مالی خرید خدمات و منابع مالی بخش خصوصی 
پیوند برقرار شود و از این طریق، مشارکت بخش 

خصوصی تمهید می شود.«
سپس در توضیح راجع به نحوه ایجاد این پیوند 
آیین نامه  این  »در  آمده است:  چنین  مشارکت  و 
تملک  طرح های  محدود  )منابع  دولت  آورده  از 
دارایی های سرمایه ای( به میزان 25 درصد منابع 
مورد نیاز اجرای طرح که بدون هزینه تأمین مالی 
)سود( است، به عنوان اهرمی استفاده می شود که 
یک  قالب  در  که  وقتی  سودبودن،  بدون  بدلیل 
امکان  می شود،  ترکیب  بانک  منابع  با  قرارداد 
توسط  ترجیحی  سود  نرخ  با  تسهیالت  اعطای 
بانک عامل میسر می شود. با ترکیب این تسهیالت 
و آورده طرف مشارکت به میزان 2۰ درصد از منابع 
مورد نیاز اجرای طرح، شکلی از مشارکت عمومی-

اجرای طرح ها شکل  در  تسریع  برای  خصوصی 
می گیرد.«

ادامه این آیین نامه به ذکر امتیازات پیشنهادی 
اختصاص  خصوصی  بخش  تشویق  برای  دولت 
یافته و در این رابطه آمده است: »به منظور تسهیل 
اخذ تسهیالت توسط بخش خصوصی برای تأمین 
مالی این طرح ها، دولت نسبت به ارایه تضامین 
دوران  خدمات  از  حداقلی  خرید  جمله  از  الزم، 
بهره برداری از طرف مشارکت و موافقت با ترهین 

مدت  می کند.«  اقدام  طرح  اجرای  محل  اموال 
زمان الزم برای دوره سرمایه گذاری تا بهره برداری 
حداکثر  تنفس  دوره  دوسال،  حداکثر  طرح ها،  از 
یک سال و دوره بازپرداخت تسهیالت اعطایی با 
احتساب مجموع دوره سرمایه گذاری، بهره برداری و 

تنفس نیز حداکثر ده سال تعیین شده است.
در باره نحوه تأمین منابع سهم دولت یا بخش 
عمومی در دوران بهره برداری از پروژه ها نیز چنین 
مقرر شده است: »منابع مالی پایدار و مطمئن برای 
دوران  در  عمومی  طرف  مالی  تعهدات  پرداخت 
گرفته  نظر  در  سنواتی  بودجه  در  بهره برداری 
می شود. این تعهدات مالی طرف عمومی، مقدم بر 
سایر تعهدات مالی وی بوده و از محل اعتبارات و 
ردیف های مصوب مربوط در قوانین بودجه ساالنه 

تأمین و مطابق برنامه زمانی پرداخت می گردد.«
دولت سپس برای تضمین تعهدات و مدیریت 
نیز  بهره برداری  دوران  احتمالی  ریسک های 
»طرف  کرده است:  پیش بینی  را  زیر  راهکارهای 
عمومی برای تضمین تعهدات قراردادی خود در 
امور  وزارت  تعهد  گواهی  از  بهره برداری،  دوران 
خارجی،  سرمایه گذاران  برای  دارایی  و  اقتصادی 
طرح،  محصول  خرید  تعهد  بر  مبنی  گواهی 
گشایش اعتبار اسنادی ریالی خرید محصول طرح 
و گواهی تعهد تأمین حداقل نرخ بازده ساالنه در 
و  اقتصادی  عمومی  ریسک های  وقوع  صورت 
سیاسی، تعهد پرداخت جرایم قراردادی، تعهد خرید 
تأسیسات نیمه تمام یا در حال بهره برداری طرف 

خصوصی را ارایه می کند.«
در پایان یادداشت مزبور نیز صادقانه به این واقعیت 
اعتراف شده است که این آیین نامه به طور قطع در 
با کاستی هایی روبرو خواهد بود و  سال اول اجرا 
در نتیجه، اظهار امیدواری شده است که در جریان 
تدوین قانون بودجه سال آینده، مسیر برای گسترش 

مشارکت عمومی-خصوصی هموارتر شود.
بدون تردید خوانندگان عزیز و دست اندرکاران 
پروژه های عمرانی و طرح های نیمه تمام نیز در 
این رابطه نظریاتی دارند که در صورت ارسال در 

شماره های بعد درج خواهند شد.
م.ح. دانایی

پیشنهاد شده است که بین منابع مالی 
دولت به صورت تسهیالت و تأمین 

مالی خرید خدمات و منابع مالی بخش 
خصوصی پیوند برقرار شود.
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به  مربوط  اجرایی  »آیین نامه  با  رابطه  در 
تسهیل تأمین مالی طرح های تملک دارایی های 
سرمایه ای دارای توجیه اقتصادی و مالی با اولویت 
سوال  سه  دولت  مصوب  نیمه تمام«  طرح های 
مطرح است: 1( آیا دولت محترم قبل از اخذ این 
تصمیم، مطالعه آسیب شناسانه جامع و بیطرفانه ای 
راجع به پروژه های نیمه تمام داشته است؟ 2( آیا 
امور،  اینگونه  در  خویش  اجتماعی  نظر شرکای 
یعنی تشکل های صنفی مربوط را دریافت کرده 
و نظریاتش را با آنها همآهنگ نموده است؟ 3( در 
صورت موفق بودن دور از انتظار طرح پیشنهادی، 
جریان  تا  شده است  انجام  بسترسازی هایی  چه 
امور در آینده در مجرای صحیحی قرار گیرد و 

طرح های بعدی نیمه کاره نمانند؟
را  اقتصادی  مشکالت  که  است  این  واقعیت 
نمی توان به صورت جزیره ای و نمایشی حل کرد. 
اینگونه امور مستلزم ایجاد بستری مناسب برای 
همه  همگام شدن  اقتصاد،  چرخ   روان  حرکت 
ملی  وفاق   ایجاد  و  یکدیگر  با  ارکان حکومتی 
است، به طوری که همه باور کنند که حاکمیت، 
مردم را در بخش اقتصادی رقیب خود نمی داند، 
در غیر اینصورت،  بهتر است اینگونه طرح ها را 
پانسمان موقت بنامیم، نه درمان ریشه ای زخم ها.

سال هاست که نخبگان و کارشناسان اقتصادی 

از وضعیت  ایران  اقتصاد   برون رفت  واقعی  راه 
موجود را کوچک شدن دولت و سپردن کارهای 
کرده اند.  اعالم  خصوصی  بخش  به  اقتصادی 
البته درست بودن این پیشنهاد بر هیچکس حتی 
این  اما  نیست،  پوشیده  نیز  عادی  شهروندان 
سوال نه تنها از طرف کارشناسان، بلکه از جانب 
با  دولت  چرا  که  است  مطرح  نیز  مردم  عموم 
توجه به اشراف به درستی این نظریه، اصرار به 
سهم خواهی  از کارهای اقتصادی، زیر پوشش 

شرکت های خصولتی دارد؟
برای فهم این مسأله نیاز به توضیح زیادی نیست 
امور  در  مردم  از  دولت  چه سهم خواهی  هر  که 
اقتصادی بیشتر باشد، فرایند اضمحالل اقتصادی 
کشور گریزناپذیرتر و سریعتر خواهد شد. واقعیت 
قرون  سهم خواهی های  نوع  این  که  است  این 
وسطایی مدت هاست که در دنیا منسوخ شده و 
دیگر جایی برای اینگونه اقدامات بی ثبات کننده 
دولت  که  تسهیالتی  نمانده است.  باقی  دولت ها 
این  در  با بخش خصوصی  برای مشارکت خود 
پایانش مشخص  ابتدا  از  کرده،  تعیین  آیین نامه 
است و آن هم  تسهیم گرفتاری ها و مشکالت 
به- نه  آنهم  است،  خصوصی  بخش  با  دولت 

صورت عادالنه!
طرح  این  با  اگر  خوشبینانه  فرض  یک  با 

پانسمان موقت یا درمان ریشه ای؟

علل  آیا  شد،  حل  نیمه تمام  پروژه های  مشکل 
پروژه های  نیمه کاره ماندن  در  مؤثر  عوامل  و 
تا  شده اند  حذف  صحنه  از  و  شناسایی  مزبور 
جدید  پروژه های  در  رقت انگیز  وضعیت  این 
تکرار نشود؟ آیا با توجه به وجود مفرط مسایل 
و مشکالت زیربنایی تر اقتصادی- اجتماعی که 
شرکت های  ورشکستگی  و  کارخانه ها  تعطیلی 
ازدیاد روزافزون رکود و بیکاری و  خصوصی و 
فقر از تبعات آن است، آیا ارایه اینگونه طرح های 
دولت  را  خود  که  است  دولتی  زیبنده  تسکینی 

تدبیر و امید و اعتدال معرفی کرده است؟
قادر  محترم  دولت  اگر  که  داریم  انتظار  ما 
بموقع  اجرای  عدم  اصلی  مشکالت  نیست 
حذف  جمله  از  عمرانی،  طرح های  و  پروژه ها 
بخش خصوصی از صحنه اقتصاد و دخالت دادن 
ارگان های غیر مسوول و شرکت های خصولتی 
اینگونه  ارتکاب  از  کند،  برطرف  را  اقتصاد  در 
و  بردارد  دست  هم  سطحی  پیشنهادهای 
هم  تا  کند  اعالم  صریحًا  و  رسمًا  را  موضوع 
مردم و هم بخش خصوصی از این بالتکلیفی 

خارج شوند.

ع. میرزایی

هر چه سهم خواهی دولت از مردم در امور اقتصادی بیشتر باشد، فرایند اضمحالل اقتصادی کشور گریزناپذیرتر و سریعتر خواهد شد.



| توسعه تاسیسات و تجهیزات | شماره 52 | پاییز 1396صنفی32

بازار ساختمانی هشت میلیارد دالری

ظرفیت بازار صادرات خدمات فنی و مهندسی 
کشور در بخش مسکن و ساختمان، در حد هشت 

میلیارد دالر برآورد می شود.
بخش  سهم  تقویت  شرایط  درباره  بررسی ها 
و  فنی  خدمات  صادرات  در  ساختمان  و  مسکن 
مهندسی مشخص می کند که حداقل 1۰ کشور 
که از یکسو به ساخت و سازهای انبوه ناشی از شروع 
دوره بازسازی پس از جنگ نیاز دارند و از سوی 
دیگر، بانک های آنها ضمانت نامه  بانک های ایران را 
قابل پذیرش می دانند، هم اکنون در اولویت انتخاب 
مقصد ساخت و سازهای ایرانی قرار دارند و در صورت 
ورود شرکت های ایرانی به این بازار، میزان صادرات 
ساالنه در این بخش طی پنج سال، دست کم 2۰ 
عراق،  از:  عبارتند  کشورها  این  شد.  خواهد  برابر 
تاجیکستان، سنگال، کنیا، ارمنستان، بولیوی، نیجر، 

ازبکستان، سوریه و افغانستان.
فعالیت های  کارنامه  اقتصاد،  دنیای  گزارش  به 
از  قبل  دوره  در  ساختمانی  شرکت های  خارجی 
تحریم نشان می دهد که مسکن و ساختمان قابلیت 

دارد که 3۰ درصد از کل صادرات خدمات فنی و 
مهندسی کشور را به خود اختصاص دهد. هم اکنون 
فعاالن ساختمانی دارای سابقه حضور در شرکت های 
خارجی، از آمادگی اولیه برای ساخت وساز به دو شکل 
کشورهای  در  سرمایه گذاری  حتی  یا  پیمانکاری 
مختلف، از جمله در کشورهای نیازمند بازسازی پس 
از جنگ در منطقه همچون عراق و سوریه برخوردارند، 
اما در این مسیر یک مانع مربوط به دوران تحریم، 
باید به طور کامل برطرف شود. چالش موجود برای 
صدور خدمات فنی و مهندسی بخش ساختمان به 
برخی از کشورها، مربوط به عدم همکاری بانک های 
خارجی با بانک های ایرانی برای پذیرش ضمانت نامه 
بانکی است. با این حال، کشورهایی که از یکسو 
با پذیرش ضمانت های بانکی ایران این چالش در 
آنها وجود ندارد و از سوی دیگر، دارای بازار گسترده 
برای ساخت وسازهای ضروری هستند، می توانند در 
اولویت انتخاب فعاالن ساختمانی ایرانی قرار بگیرند. 
بنا به گزارش مزبور، رکود ساختمانی سال های ۹3 
تا ۹5 باعث شده است که دست کم نیمی از ظرفیت 

سازندگان واحدهای مسکونی در کشور معطل بماند. 
تیراژ ساخت مسکن تا پیش از این، ساالنه در سطح 
7۰۰ هزار واحد مسکونی در سال قرار داشت، اما طی 
سه سال گذشته، به سالی حدود 3۰۰ تا 35۰ هزار 
واحد کاهش پیدا کرده است. دسته ای از سازنده ها در 
دوره رکود، با حجم قابل توجهی امالک فروش نرفته 
مواجه شدند و دسته ای دیگر، بدون آنکه با چالش 
حبس دارایی در بازار ملک برخورد کنند، صرفاً در 
اثر نبود ظرفیت و کشش عرضه در بازار مسکن، با 
ظرفیت خالی برای فعالیت ساختمانی روبه رو هستند. 
انبوه سازی دسته دوم در حال حاضر  شرکت های 
می توانند از بازار ساختمانی کشورهای خارجی برای 

به کارگیری مجدد ظرفیت شان بهره برداری کنند.
در این شرایط، برخی از کشورهای منطقه با گذر 
از جنگ  و پایان ناآرامی های داخلی، برای بازسازی 
شهرها در کاربری های مختلف خدمات شهری و 
ساختمانی، به عنوان مقصد ساخت وسازهای ایرانی 
افغانستان  و  لیبی  سوریه،  عراق،  شده اند.  معرفی 
و  آفریقا  در  درحال توسعه  کشورهای  همچنین  و 

نگاهی آماری به وضعیت صدور خدمات فنی و مهندسی
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ساختمانی  بازار  اصلی  مقاصد  جنوبی،  آمریکای 
هشت میلیارد دالری برای صدور خدمات فنی و 
و ساختمان هستند.  در بخش مسکن  مهندسی 
کارشناسان معتقدند برای آنکه فعاالن ساختمانی 
بتوانند در کشورهای هدف اقدام به سرمایه گذاری 
کنند، الزم است منابع صندوق توسعه ملی در این 
مسیر به کار گرفته شود. این شکل حمایت مالی 
برابر  تا 1۰  ارزی  درآمدزایی  قابلیت  صادرات،  از 
میزان منابع تخصیصی را دارد. چین و ترکیه در 
محسوب  ایرانی  شرکت های  رقبای  حوزه  این 
می شوند و شرکت های آنها از حمایت های مالی 

دولت های شان برخوردارند. 

دو مشکل اساسی 
و  فنی  خدمات  صادرکنندگان  انجمن  رییس 
مهندسی، در این باره به دنیای اقتصاد اعالم کرد: 
هم اکنون مهندسان ایرانی در حوزه های گوناگون 
ظرفیت صادرات ساالنه 25 میلیارد دالر خدمات 
فنی و مهندسی به کشور های مختلف دنیا را دارند 
که به طور میانگین یک سوم از آن در حوزه ساخت 
مسکن و سایر ساختمان ها قابل تحقق است. اما 
در سال گذشته به رغم وجود چنین ظرفیتی و 
از  تنها کمتر  اساسی،  به دلیل وجود دو مشکل 
خدمات  صادرات  کل  در  ظرفیت  این  یک دهم 

فنی و مهندسی محقق شد.
مهندس محمدرضا انصاری با بیان اینکه همواره 
حدود یک سوم از حجم کل صادرات خدمات فنی و 
مهندسی در حوزه ساخت مسکن  و سایر ساختما ن ها 
بوده، از وجود پتانسیل های باال در بازار ساخت  وساز 
سایر کشور ها برای حضور و فعالیت مهندسان ایرانی 

خبر داد. 
و  فنی  خدمات  صادر کنندگان  انجمن  رییس 
مهندسی در تشریح وضعیت فعلی صادرات خدمات 
فنی و مهندسی و مقایسه آن با شرایط سال های 
تشدید  و  دهه ۹۰  آغاز  از  قبل  تا  گفت:  گذشته 
رقمی  ساالنه  ایران،  علیه  بین المللی  تحریم های 
در حدود 4۰ تا 5۰ میلیارد تومان به صورت جایزه 
صادراتی برای خدمات فنی و مهندسی اختصاص 
تشدید  با  افزود:  انصاری  داده می شد. محمدرضا 
دهه ۹۰  با شروع  ایران همزمان  علیه  تحریم ها 

حجم صادرات خدمات فنی و مهندسی به شدت 
فعالیت شرکت های  که  به طوری  یافت،  کاهش 
ایرانی از 55 کشور در دهه ۸۰ به حدود 1۰ کشور 
در سال ۹5 تقلیل یافت. وی با بیان اینکه سال 
به  مهندسی  و  فنی  ۹۰ حجم صادرات خدمات 
چهار میلیارد و 3۰۰ میلیون دالر رسیده بود، ادامه 
داد: در سال  بعد، یعنی سال ۹1، در نتیجه تداوم 
صادراتی  جوایز  حذف  و  یک طرف   از  تحریم ها 
و  فنی  خدمات  صادرات  حجم  دیگر،  سوی  از 
مهندسی به حدود یک میلیارد دالر کاهش یافت. 
انصاری ادامه داد: از سال ۹1 به بعد هم عمدتًا 
ارزش و حجم صادرات خدمات فنی و مهندسی 
میلیارد  دو  تا  یک  ارقام  بین  میانگین  به صورت 
دو  به  میزان  این  گذشته  سال  و  باقی ماند  دالر 

میلیارد و1۸6 میلیون دالر رسید.
و  فنی  خدمات  صادرکنندگان  انجمن  رییس 
مهندسی سپس با بیان اینکه به صورت دقیق برآورد 
ایرانی توان  اکنون شرکت های  شده است که هم 
صادرات خدمات فنی و مهندسی به ارزش 25 میلیارد 
دالر را دارند، گفت: این ظرفیت با توجه به ظرفیت 
بودجه ای کشورهای هدف و کشورهایی که شرایط 
جذب صادرات خدمات فنی و مهندسی از کشور 
ایران را دارند، ظرفیت آزاد مهندسی و پیمانکاری 
سازمان  حدنصاب های  مالحظه  با  و...  کشور 

برنامه و بودجه محاسبه شده است. به این ترتیب، 
25 میلیارد دالر محاسبه نسبتاً دقیقی از ظرفیت 
صادرات خدمات فنی و مهندسی با اتکا به توان 
فعلی مهندسان ایرانی است. انصاری ادامه داد: اما 
علت اینکه سال گذشته تنها امکان تحقق صادرات 
میلیون دالری خدمات فنی و  میلیارد و 1۸6  دو 
مهندسی فراهم شد، به عدم پذیرش ضمانتنامه های 
بانکی شرکت های ایرانی از سوی سایر کشور ها و 
باقی ماندن آثار تحریم و عدم بهبود روابط بانکی 
میان ایران و برخی کشورها بر می گردد، هرچند که 
پس از امضای برجام گشایش های نسبتاً خوبی در 
این زمینه و سایر زمینه ها ایجاد شده، اما آثار تحریم 
همچنان باقی است و به ویژه بیشترین اثر خود را 
در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی در زمینه 
پذیرش ضمانت های بانکی شرکت های ایرانی نشان 

می دهد.
وی همچنین حذف جوایز صادراتی و تضعیف 
توان شرکت های ایرانی برای اعمال تخفیف در 
ارقام پیشنهادی مناقصات بین المللی را از دیگر 
خدمات  صدور  حجم  چشمگیر  کاهش  دالیل 
عنوان  اخیر  سال های  طی  مهندسی  و  فنی 
این سوال که گفته می شود  به  در پاسخ  و  کرد 
با  رقابت  توان  به دلیل عدم  ایرانی  شرکت های 
سایر  کشورها نمی توانند حضور چشمگیر و موثری 
گفت:  باشند،  داشته  بین المللی  عرصه های  در 
این گونه اظهارنظرها به هیچ وجه با واقعیت های 
موجود هماهنگی و انطباق ندارد. طی 2۰ سال 
برای  بانکی  ضمانت نامه   7۰۰ از  بیش  اخیر 
در  ایرانی  مهندسی  و  فنی  شرکت های  فعالیت 
سایر کشورها صادر شده و این شرکت ها کارنامه 
موفقی از خود برجای گذاشته اند. به عنوان نمونه، 
طی دو دهه اخیر به دلیل کیفیت مطلوب، سرعت 
ایرانی  شرکت های  مناسب،  رقابتی  قیمت  و 
موفق به دریافت بیش از 2۰ جایزه صادراتی از 
البته  شده اند،  مختلف  کشورهای  روسای جمهور 
که  داشته  وجود  هم  استثناهایی  زمینه  این  در 
قابل  قبلی  موفقیت های  برابر  در  استثناها  این 

چشم پوشی است. 

http://donya-e-eqtesad.com/news/1108605

خدمات  صادرکنندگان  انجمن  رییس 

فنی و مهندسی: هم اکنون مهندسان 

 25 ساالنه  صادرات  ظرفیت  ایرانی 

میلیارد دالر خدمات فنی و مهندسی به 

کشور های مختلف دنیا را دارند.
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انعقاد قراردادهایی برای ساخت نیروگاه خورشیدی 

ساخت بزرگ ترین نیروگاه خورشیدی ایران
در اواسط سال جاری قرارداد ساخت بزرگ ترین 
بخش  با  حالی  در  ایران  خورشیدی  نیروگاه 
به  که  شد  امضا  لندن  در  انگلیسی  خصوصی 
گفته قائم مقام وزیر نیرو: باید تا زمان پایان یافتن 
و  دانش  شرکت  این  نیروگاه،  اجرایی  عملیات 

فناوری ساخت آن را انتقال داده باشد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، آیین امضای 
قرارداد ساخت بزرگ ترین نیروگاه خورشیدی ایران به 
ظرفیت تولید 6۰۰ مگاوات برق، یک روز پس از ایراد 
سخنان ضد ایرانی رییس جمهوری آمریکا در نشست 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار شد. در این 
آیین، حمید بعیدی نژاد، سفیر جمهوری اسالمی ایران 
در لندن و الکس چی شولم، وزیر تجارت، انرژی و 

راهبرد صنعتی انگلیس حضور داشتند.
»کورکاس«  شرکت  که  طرح  این  مجری 
این قرارداد بزرگ ترین  انگلیس است، می گوید: 

همکاری صورت گرفته میان یک شرکت انگلیسی 
علیه  بین المللی  تحریم های  لغو  پی  در  ایران  و 
تهران )پس از اجرای برجام( به شمار می رود. بر 
اساس گزارش وزارت نیرو، قائم مقام وزیر نیرو در 
امور بین الملل و پشتیبانی صنعت آب و برق نیز 
در این ارتباط گفت: تفاهمنامه اولیه این توافقنامه 
بیست و چهارم تیرماه 13۹5 در انگلیس با حضور 
معاون وقت وزیر نیرو به امضا رسید و پس از آن، 
در جلسات متعدد با شرکت انگلیسی به امضای 
توافقنامه ای در مردادماه13۹6 منجر شد. علیرضا 
نیروگاه  چند  جزو  نیروگاه  این  داد:  ادامه  دائمی 

خورشیدی بزرگ جهان با ظرفیتی بیش از 6۰۰ 
مگاوات خواهد بود که در نوع خود از نظر فناوری 

و میزان نصب شده در جهان کم نظیر است.
دائمی افزود: توافقنامه به گونه ای است که باید 
از نیروهای داخلی برای ساخت آن استفاده شود و 
برآورد می شود که در این نیروگاه برای یک هزار و 
5۰۰ نفر به صورت مستقیم اشتغال ایجاد شود. قائم 
مقام وزیر نیرو در امور بین الملل و پشتیبانی صنعت 
ادامه تاکید کرد که بر اساس این  آب و برق در 
تفاهمنامه، قرار است ایران در 1۰ سال نخست، برق 
تولیدی این نیروگاه را به صورت تضمینی خریداری 
کرده و در 1۰ سال دوم نیز قیمت برق بر اساس 
نرخ بازار بورس انرژی تعیین شود. وی ادامه داد: در 
این تفاهمنامه تاکید شده است که انگلیس باید در 
سه سال آینده این نیروگاه را به بهره برداری برساند 
و در این صورت، بخش زیادی از تعهدات موجود در 
برنامه ششم توسعه برای ساخت ساالنه یک هزار 

ایران تصمیم جدی دارد تا سال 2030 

هفت هزار و 500 مگاوات ظرفیت به 

ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر کشور 

اضافه کند.
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مگاوات نیروگاه های انرژی نو انجام می شود.
برای  هم  مشابهی  قراردادهای  گفت:  دائمی 
شرکت های داخلی در کشور وجود دارد و وزارت 
نیرو آمادگی دارد به هر میزان که این شرکت ها 

درخواست بدهند، مجوز ساخت صادر کند.
اعالم  هم  کورکاس  شرکت  ایرنا،  گزارش  به 
کرده است که ایران به عنوان دومین اقتصاد منطقه 
متعهد شده است که تا سال 2۰2۰ میالدی، ظرفیت 
تولید برق خود را به پنج گیگاوات افزایش دهد. از 
این رو، زمانی که این طرح به پایان برسد، ایران 
جهان  خورشیدی  نیروگاه  بزرگ ترین  صاحب 

خواهد بود.
کورکاس  شرکت  سی،  بی  بی  گزارش  به  بنا 
پروژه  این  در  یورو  میلیون  است حدود 6۰۰  قرار 
آن  آغاز  زمان  که  پروژه ای  کند،  سرمایه گذاری 
نیمه اول سال 2۰1۸ میالدی اعالم شده است. به 
گزارش خبرنگار اقتصادی بی بی سی فارسی که در 
این مراسم حضور داشته، انعقاد قرارداد ساخت نیروگاه 
ششصد مگاواتی در ایران با کمک یک صندوق 
که  است  معنی  بدان  بریتانیایی،  سرمایه گذاری 
شرکت های بریتانیایی به رغم تهدیدهای موجود علیه 
ایران، هنوز به فرصت های سرمایه گذاری در ایران 
عالقمندند. از همین روی، لرد المونت، نماینده دولت 
بریتانیا در تجارت با ایران هم بر حمایت دولتش از 

برجام و پایبندی به آن تاکید کرده  است.
الزم به ذکر است که ساخت این نیروگاه سه سال 
طول خواهد کشید و قرار شده است که هر شش ماه 
یک بار شبکه های 1۰۰ مگاواتی آن راه اندازی شوند.

دالری  میلیون   120 سرمایه گذاری 
آلمانی ها برای احداث نیروگاه خورشیدی 

در ایران 
خبر دیگر در این زمینه موضوع سرمایه گذاری 

احداث  برای  آلمانی ها  دالری  میلیون   12۰
نیروگاه خورشیدی در ایران است. بنا به گزارش 
از آغاز  آلمانی  ایرانی -  ایرنا، مدیر یک شرکت 
خورشیدی  نیروگاه  نخست  فاز  احداث  پروژه 
1۰۰ مگاواتی در میبد یزد خبر داد و گفت: 12۰ 
پروژه  این  برای  نیاز  مورد  سرمایه  دالر  میلیون 
به طور کامل توسط طرف آلمانی تامین می شود. 
فاز  اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  نژاد  اسالم  امیر 
احداث  این پروژه 1۰۰ مگاواتی، شامل  نخست 
گفت:  است،  مگاوات   1۰ ظرفیت  به  نیروگاهی 
منابع مورد نیاز فاز نخست این پروژه 12 میلیون 
دالر و منابع موردنیاز کل این پروژه 12۰ میلیون 
دالر برآورد شده است. اسالم نژاد در مورد زمان 
پروژه  این  از  بهره برداری  برای  پیش بینی شده 
 1۰ ظرفیت  به  پروژه  این  نخست  فاز  گفت: 
مگاوات، تا پایان امسال و کل پروژه که هدف آن 
رساندن ظرفیت نیروگاه به 1۰۰ مگاوات است، 
تا پایان سال آینده به بهره برداری می رسد. وی 
ایرانی  شرکت  این  استراتژیک  اهداف  از  یکی 
- آلمانی را استفاده از ظرفیت های محلی برای 
اجرای پروژه ها ذکر کرد و گفت: با اجرای پروژه 
نیروگاه 1۰۰ مگاواتی میبد، 5۰۰ شغل مستقیم و 
سه هزار شغل غیرمستقیم برای منطقه میبد و یزد 

ایجاد می شود.
مورد  در  آلمانی   - ایرانی  شرکت  این  مدیر 
خورشیدی  نیروگاه  پروژه  تجهیزات  تامین 
1۰۰ مگاواتی میبد یزد نیز گفت: 6۰ درصد از 

تجهیزات مورد نیاز این پروژه وارد و 4۰ درصد 
تجهیزات  ترانس،  کابل،  شامل  تجهیزات  از 
تولید  محل  از   ... و  انتقال  تجهیزات  کنترل، 

داخل تامین می شود.
زاده،  صادق  سیدمحمد  ایرنا،  گزارش  به 
معاون وزیر نیرو که ریاست سازمان انرژی های 
را  )ساتبا(  برق  انرژی  بهره وری  و  تجدیدپذیر 
نو  انرژی های  جایگاه  مورد  در  دارد،  عهده  بر 
گفت:  کشور  انرژی  تامین  برنامه ریزی های  در 
ظرفیت  کل  از  درصد   25 آینده،  سال  چهار  در 
نصب شده جدید در کشور از محل انرژی های نو 
تامین می شود. وی تاکید کرد: ایران تصمیم جدی 
مگاوات  و 5۰۰  هزار  هفت  سال 2۰3۰  تا  دارد 
ظرفیت به ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر کشور 

اضافه کند.
از  استفاده  مزیت  مورد  در  زاده  صادق 
انرژی های نو در کشور، به ویژه انرژی خورشیدی، 
اظهار کرد: به دلیل تابش مناسب نور خورشید در 
کشور در طول سال، ما از ظرفیت خوبی در این 
استفاده  این،  بر  عالوه  هستیم.  برخوردار  زمینه 
از نیروگاه های خورشیدی کوچک باعث می شود 
تا نیاز به نصب پست های عظیم برق در کشور 
برای تنظیم ولتاژها از بین برود. رییس سازمان 
برق  انرژی  بهره وری  و  تجدیدپذیر  انرژی های 
هزار   125 حدود  می توان  همچنین  کرد:  تاکید 
شغل را به صورت غیرمستقیم در این زمینه ایجاد 

کرد.

برسد،  پایان  به  طرح  این  که  زمانی 

نیروگاه  بزرگ ترین  صاحب  ایران 

خورشیدی جهان خواهد بود.
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)B.T( آشنایی با کمیتۀ فناوری ساختمان

اشاره
ورود اعضای جدید به سندیکا موجب شد که بار دیگر معرفی کمیته های تخصصی در مجله توسعه تأسیسات و تجهیزات آغاز شود. در این شماره، اعضای کمیته 

B.T در بارۀ چگونگی تشکیل کمیته، فعالیت ها و مسایل  پیش روی آن سخن گفتند که در ادامه گزارش آن از نظرتان می گذرد.

شرکت های فناوری ساختمان، چه نوع 
خدماتی را عرضه می کنند؟

فناوری  کمیته  عضو  نیسان،  روبرت  مهندس 
ساختمان، در پاسخ به سوال مزبور گفت: خدماتی 
فناوری  حوزه  در  فعال  شرکت های  توسط  که 
و  طراحی  از:  عبارتند  می شوند،  ارایه  ساختمان 
نصب سیستم های اعالم و اطفای حریق خودکار، 
سیستم های حفاظتی پیرامونی شامل دوربین های 
مداربسته، مدیریت هوشمند ساختمان و اقدامات 
.)HSE( مرتبط با بهداشت، ایمنی و محیط زیست

رییس  نایب  سجادی،  سیدحسین  مهندس 
ساخت  خاطرنشان  هم  ساختمان  فناوری  کمیته 

که شرکت های حوزه فناوری ساختمان مشخصًا 
در سه حوزۀ الکتریکال، مکانیکال و انرژی خدمات 
ارایه می کنند. 1( خدمات بخش الکتریکال شامل 
سیستم روشنایی و نورپردازی، سیستم های حفاظت 
 Surge صاعقه گیر،  زمین،  اتصال  )شامل  ایمنی 
Arrester(، سیستم های صوتی، تصویری و امنیتی 

دزدگیر،  مرکزی،  آنتن  مداربسته،  دوربین  )شامل 

ارتباطات  سیستم های  و...(،  تصویر  نمایشگر 
و  مدیریت  سیستم  و...(،  اینترکام  آیفون،  )تلفن، 
حریق.  اعالم  سیستم  و   )BMS(هوشمند کنترل 
2( خدمات بخش مکانیکال  شامل سیستم های 
فاضالب، آبرسانی، گازرسانی، اطفای حریق، تهویه 

مطبوع، تخلیۀ هوا و موتورخانه مرکزی. 3( خدمات 
بخش انرژی، شامل خدمات مدیریت، مانیتورینگ، 
ممیزی و صرفه جویی انرژی. وی همچنین متذکر 
شد که پیمانکاران B.T معمواًل EPCMکار هستند، 
یعنی صفر تا صد پروژه را خودشان انجام می دهند. 

)طراحی، تامین، اجرا و نگهداری(

عمده ترین  نیسان:  روبرت  مهندس 

مشکل شرکت های فناوری ساختمان را 

فقدان متولی واحد و نبود استانداردهای 

مرتبط با آن می داند.
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 B.T مهندس حمیدرضا قندهاری، رییس کمیته
هم خاطرنشان ساخت که فناوری ساختمان شامل 
فعالیت های متنوعی است و هر یک از شرکت های 

عضو کمیته در یک یا چند حوزه فعال هستند.
در  سندیکا  ساختمان  فناوری  کمیتۀ 
چه زمانی و بر اساس چه ضرورت هایی 

تشکیل شد؟
ضرورت های  خصوص  در  قندهاری  مهندس 
معدود   ،13۷۶ سال  در  گفت:  کمیته  تشکیل 
شرکت های فعال در زمینۀ فناوری ساختمان تصمیم 
زمینۀ  در  همکاری  و  هم اندیشی  برای  که  گرفتند 
مسایل مشترک حرفۀ خود، تشکیالتی را ایجاد کنند،  
اما چون ایجاد یک تشکل صنفی با شش یا هفت 
شرکت  عماًل امکانپذیر نبود، لذا تصمیم گرفتیم که به 
یکی از تشکل های مهندسی موجود بپیوندیم و چون 
انجمن صنفی شرکت های تأسیساتی و صنعتی ایران 
بیش از سایر تشکل ها با زمینۀ فعالیت ما مرتبط بود، 
با چند تن از اعضای هیأت مدیره وقت انجمن مزبور 
که در جریان اجرای برخی پروژه ها همکاری داشتیم، 
مذاکراتی صورت گرفت و آنها هم اذعان داشتند که 
مسایل مرتبط با فناوری ساختمان بحث مهمی است 
و حضور شرکت های ما در انجمن الزم و مفید خواهد 
بود و به این ترتیب، به عضویت انجمن درآمدیم و 
بالفاصله هم »کمیتۀ ایمنی و حفاظت از طرح های 
عمرانی و صنعتی« تشکیل شد و در فاصله کوتاهی 
پس از آن، تعداد دیگری از شرکت ها به این کمیته 

ملحق شدند.
بنا به اظهار مهندس قندهاری، در سال 13۸2، 
اعضای کمیتۀ مزبور احساس کردند که نام »کمیتۀ 
ایمنی و حفاظت از طرح های عمرانی و صنعتی« 
دربرگیرندۀ همۀ فعالیت های این رشتۀ تخصصی 
مدیره  هیأت  با  گفتگو  و  بحث  از  پس  و  نیست 
انجمن توانستند آنها را نسبت به لزوم تغییر نام آن 

به کمیتۀ فناوری ساختمان )B.T( متقاعد کنند.
افتخار  با  گفت:  همچنین   B.T کمیته  رییس 
می توانم بگویم که سندیکای ما، با ایجاد کمیته 
B.T در 14 سال قبل، پیشتاز تشکل های مهندسی 

در توجه به فناوری های ساختمان بوده، در حالی 
که سایر سندیکاهای مهندسی در سه یا چهار سال 

اخیر به این موضوع توجه نشان داده اند.
مهندس سعید اصحاب یمین، رییس دفتر فنی 
سندیکا نیز هدف اولیه از تشکیل کمیتۀ B.T را 
حفظ و حراست از جان و مال انسان ها عنوان کرد.

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

کمیتۀ  ساختار  خصوص  در  قندهاری  مهندس 
فناوری ساختمان اظهار داشت که این کمیته نیز به 
تبعیت از مصوبه هیأت مدیره در خصوص ساختار 
کلی کمیته های سندیکا، دارای یک نفر رییس، یک 
نفر نایب رییس و یک نفر دبیر است که هرساله، در 
اولین جلسۀ پس از مجمع عمومی عادی سندیکا 
وی  می شوند.  انتخاب  کمیته  اعضای  توسط 
لزوم،  موارد  در  که  ساخت  خاطرنشان  همچنین 
زیرکمیته های  خاص،  موضوعات  بررسی  برای 
تخصصی از شرکت های فعال در آن تخصص ها 
ایجاد می شوند، مانند کارگروه هایی که برای تهیه 
فهرست مقادیر مربوط به بخش فناوری ساختمان 
و یا تهیۀ آیین نامه های ارتینگ، تعامل با سازمان 
آتش نشانی و جامعه مهندسان مشاور تشکیل شدند 
و اهداف مورد نظر کمیته را پیگیری کردند و بعد 
هم نتایج بحث ها و اقداماتشان را به کمیته گزارش 

دادند.
رییس کمیته B.T در مورد نحوۀ تعیین دستور 
کار این کمیته گفت: معمواًل در ابتدای هر سال، 

داریم.  بلندمدت  و  میان مدت  کوتاه مدت،  اهداف 
سال،  هر  اول  در  بلندمدت،  هدف  عنوان  به  مثاًل 
کدامیک  با  تعامل  روی  بر  که  می گیریم  تصمیم 
از سازمان های مرتبط تمرکز کنیم و بعد در طول 
سال، اقدامات الزم برای عملی کردن آن تصمیم 
را انجام می دهیم. یکی از اهداف میان مدت کمیته، 
برگزاری سمینارهای آموزشی بود که در سال های 

گذشته چند نمونه از آن برگزار شده است.
درخواست  اساس  بر  نیز  کمیته  این  کار  دستور 
در  کمیته  نظر  اظهار  برای  سندیکا  مدیره  هیأت 
بنا  یا  و  ساختمان  فناوری  با  مرتبط  ضوابط  بارۀ 
به  رسیدگی  برای  کمیته  اعضای  درخواست  به 
مشکالت آنها تعیین می شود. به عنوان مثال، زمانی 
احساس کردیم که استانداردها و کدهای مرتبط با 
ارتینگ، قابلیت اجرایی چندانی ندارند و شرکت ها 
موضوع  این  و  هستند  مشکل  دچار  لحاظ  این  از 
در دستور کار کمیته قرار گرفت و چند جلسه را به 

بحث و بررسی در این زمینه اختصاص دادیم.
مهندس محمد صاحب زمانی، رابط هیأت مدیره 
عضویت  مراحل  مورد  در  کمیته،  این  با  سندیکا 
شرکت ها در کمیته B.T اظهار داشت که درخواست 
عضویت شرکت، ابتدا به هیأت رییسه کمیته ارایه 
آن  فعالیت  زمینه  ارتباط  صورت  در  و  می شود 
شرکت با تخصص کمیته و پس از موافقت اعضا، 
به عضویت کمیته درمی آید. الزم به ذکر است که 
از  نفر  یک  تخصصی،  کمیته های  از  یک  هر  در 
اعضای کمیته مسوولیت انتقال پیام ها و نظریات 

هیأت مدیره به کمیته و برعکس را برعهده دارد.
مهندس اصحاب یمین نیز خاطرنشان ساخت که 
جلسات کمیته هر دو هفته یکبار برگزار می شود و 
در حال حاضر، مهندس حمیدرضا قندهاری رییس، 
مهندس علی میرزایی نایب رییس، و مهندس آرش 

الهی پناه دبیر کمیته می باشند.
مشکالت  عمده ترین  حاضر،  حال  در 
ساختمان  فناوری  شرکت های  خاص 
چیست و چه راهکارهایی را برای حل این 

مشکالت پیشنهاد می کنید؟
مهندس نیسان عمده ترین مشکل شرکت های 
نبود  و  واحد  متولی  فقدان  را  ساختمان  فناوری 

قندهاری:   محمدرضا  مهندس 

سندیکای ما، با ایجاد کمیته B.T در 14 

سال قبل، پیشتاز تشکل های مهندسی 

در توجه به فناوری های ساختمان بوده 

است.

یمین:  اصحاب  سعید  مهندس 

 B.T کمیتۀ  تشکیل  از  اولیه  هدف 

مال  و  جان  از  حراست  و  حفظ 

انسان هاست.
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استانداردهای مرتبط با آن ذکر کرد و گفت: برای 
شرکت هایی که در زمینۀ B.T کار می کنند، روشن 
نیست که کار آنها توسط کدام سازمان و بر اساس 
چه ضوابط و استانداردهایی ارزیابی می شود. عالوه 
بر این، مهندسان ناظر و کارفرمایان هم در مورد 
اطالعات  ساختمان  فناوری  مختلف  بخش های 
الزم را ندارند و بسیاری از آنها اصالً  اهمیت توجه 
درک  را  پروژه ها  در  ساختمان  فناوری  مبحث  به 

نمی کنند. 
برای  که  کرد  پیشنهاد  سپس  نیسان  مهندس 
فناوری  بخش  در  واحد  متولی  نبود  مشکل  رفع 
الیحۀ  الزم،  مطالعات  انجام  از  پس  ساختمان، 
سازمان نظام مهندسی B.T توسط سندیکا تهیه 

و برای تصویب به هیأت دولت ارایه شود.
مهندس آرش الهی پناه، تحمیل قراردادهای تیپ 
و  بموقع  تسویه حساب  عدم   ،B.T پیمانکاران به 
شرایط قراردادی دشوار را از جمله مشکالت عمدۀ 
این حرفه عنوان کرد و خواستار آن شد که کمیته 
را  ساختمان  فناوری  زمینه  در  فعال  شرکت های 
متقاعد کند که به قراردادهای مزبور تن درندهند 
و از این طریق، کارفرمایان مجبور به تغییر شرایط 

قراردادها بشوند.
در  نظری  اظهار  ضمن  نیز  میرزایی  مهندس 
مورد سوال مذکور گفت: اقتصاد ما دولتی است و 
به همین علت، ما حریف دولت نمی شویم. از یک 
طرف، پروژه را اجرا می کنیم، ولی نمی توانیم پولمان 
را بگیریم و از طرف دیگر، شرکت های حاکمیتی 
عالوه بر اینکه به عنوان رقیب ما وارد مناقصات 
می شوند، حقوق ما را هم تضییع می کنند. به عنوان 
مثال، قرارگاه خاتم االنبیا پنج درصد مالیات قانونی 

به  ولی  کرده،  کسر  من  صورت وضعیت های  از  را 
من  از  را  مبالغ  این  آنها  و  نپرداخته  مالیات  ادارۀ 

مطالبه می کنند.
پیچیدگی های  وجود  از  هم  سجادی  مهندس 
کار  تأییدیه  صدور  روند  طوالنی شدن  و  اداری 
پیمانکار، نبود زبان مشترک میان ارگان های فنی 
مرتبط با فناوری ساختمان و فقدان آیتم های فنی 
مشکالت  دیگر  عنوان  به  بها  فهرست  در   B.T

پیمانکاران B.T یاد کرد.
بروز  عمدۀ  علت  مورد  در  قندهاری  مهندس 
مشکالت مطرح شده گفت: ما در زمانی کار اعالم 
حریق را شروع کردیم که کسی اطالعی در مورد آن 
نداشت، به طوری که برخی به »دتکتور« می گفتند 
»ددکتور«! همچنین در سال 13۷۶، بدون وجود 
فناوری  کمیته  تشکیل  به  اقدام  زیرساختی،  هیچ 
ساختمان کردیم و هنوز هم با وجود گذشت بیش از 
2۰ سال، بسیاری از شرکت هایی که از خدمات ما 

استفاده می کنند، نمی دانند B.T چیست.
رییس کمیته B.T نبود ضوابط خاص رتبه بندی 
این  مشکالت  دیگر  از  را   B.T شرکت های 
 B.T پیمانکاران کار  گفت:  و  کرد  ذکر  شرکت ها 
در  اما  رشته هاست،  سایر  پیمانکاران  با  متفاوت 
ضوابط سازمان برنامه و بودجه، الزامات رتبه بندی 
داشتن  مثاًل  ندارد،  وجود   B.T شرکت های 
ماشین آالت برای شرکت های پیمانکاری امتیازآور 
به  نیازی   B.T پیمانکار  شرکت های  ولی  است، 
ماشین آالت ندارند، چون ابزار کار ما برای ساخت 
یک Sever room، آچار و پیچ گوشتی و کامپیوتر و 
اُهم متر و از این قبیل است. حجم ریالی پروژه های 
B.T هم کمتر از پروژه های ساختمان و تأسیسات 

است، ولی کارمان دانش بنیان است و ارزش علمی 
باالتری دارد، اما امتیاز مبلغ کار انجام شده را به ما 

نمی دهند و به همین علت، فقط رتبه پنج می گیریم 
و اگر هم یک شرکت B.T رتبه دو یا سه داشته 
باشد، به معنای آن است که Sever room را به 

همراه پروژۀ کل ساختمان گرفته است.
بازرگانی  اتاق  آشنایی  عدم   B.T کمیته رییس 
بازرگانی  کارت  دریافت  برای  را  رشته  این  با 
گفت:  و  کرد  ذکر  مشکل ساز   B.T شرکت های 
حتی ارز دولتی برای خرید تجهیزات به شرکت های 
B.T داده نمی شود، چون از نظر وزارت بازرگانی 

کاالهایی مانند پمپ آتش نشانی و یا سیستم اعالم 
عالوه  نیستند.  استراتژیک  کاالهای  جزو  حریق 
بر اینها، معافیت های گمرکی هم شامل کاالهای 
مورد استفاده ما نمی شود و لذا قیمت تجهیزات مورد 
نیاز پروژه های ما باال می  رود و کارفرمایان حاضر به 
خرید این تجهیزات نیستند و ما مجبوریم به بازاری 
تقلبی  و  بی کیفیت  کاالی  از  مملو  که  روبیاوریم 
است. در صورت استفاده از کاالی خارجی باکیفیت 
هم باید تأییدیه موسسه استاندارد را بگیریم، درحالی 
که موسسه استاندارد اصاًل تعریفی برای تجهیزات 
ساخت خارج مورد استفاده در B.T ندارد. همۀ این 
نامالیمات در حالی است که B.T قلب پروژه هاست 
و با تأمین ایمنی پروژه ها، از هدررفتن سرمایه های 
ملی و ضرر شرکت های بیمه جلوگیری می کند و 
به همین علت، شرکت های بیمه در همه جای دنیا 
از شرکت های B.T حمایت  می کنند، ولی ما از این 

نوع حمایت ها در کشور بی بهره ایم.
طول  در  کمیته  این  اقدامات  مهمترین 

دورۀ فعالیتش چه بوده است؟
 B.t کمیتۀ  که  است  معتقد  قندهاری  مهندس 
با وجود شرایط متالطم و مشکالت متعدد در 2۰ 
سال گذشته، کارنامۀ قابل قبول و موفقی داشته 
است. وی مهمترین اقدامات این کمیته را به شرح 

زیر برشمرد:
محتوای  و  شکل  ارتقای  زمینۀ  در  همکاری   -

عرضۀ  قابلیت  که  گونه ای  به  توسعه،  مجله 
برون سازمانی پیدا کرد.

که  تخصصی  و  آموزشی  سمینارهای  ارایه   -
نه تنها در سندیکا، بلکه در کل کشور برای  بعضاً 
از  برندسازی  سمینار  مانند  شد،  برگزار  بار  اولین 

اقدامات  از  یکی  سجادی:  مهندس 

مورد نظر کمیته در سال جاری، کمک 

طریق  از  حریق  فرهنگ سازی  به 

توجیه کارفرماهاست و به این منظور، 

از نظر  شبیه سازی ساختمان سندیکا 

اجرا  دست  در  کمیته  توسط  حریق 

می باشد.

سندیکا  میرزایی:  علی  مهندس 

می تواند در مقام دفاع از منافع اعضا، 

سازمان  مانند  ذیربط،  سازمان های  با 

برنامه و بودجه جلسه بگذارد و مسایل 

ما را با آنها مطرح کند.
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شرکت های تأسیساتی و نیز سمینارهایی در زمینۀ 
 HSE ،ارتینگ، سیستم های اعالم و اطفای حریق

و پمپ های آتش نشانی. 
 - تدوین استاندارد ارتینگ. 

- ایجاد حس کار گروهی و شکل گیری ایده اولیۀ 
گردهمایی نوروزی، ایجاد انگیزۀ فعالیت و استقالل 
رأی در کمیته های سندیکا،  کمک به شکل گیری 
ایدۀ تدوین آیین نامه کلی انجمن و تشکیل کمیته 

جوان. 
رییس کمیته B.T همچنین پایداری شرکت های 
B.T و مقاومت آنان در برابر مشکالت فراوان را 

رویکرد  مهم  عامل  و  صنف  این  حفظ  موجب 
و  کرد  ذکر  فعالیت  حوزۀ  این  به  شرکت ها 
خاطرنشان ساخت که اعضای این کمیته، به علت 
ایفای نقش موثر در تدوین ضوابط و مقررات مرتبط 
در  بار  اولین  برای  حرفه  این  تجهیزات  معرفی  و 

کشور، پیشکسوتان B.T هستند.
 3۰ تا   2۶ فصول  اصالح  نیز  نیسان  مهندس 
به  ساختمان  فناوری  شناساندن  و  بها  فهرست 
اعضای سندیکا را به لیست مهمترین اقدامات این 

کمیته افزود.
از  یکی  که  داشت  اظهار  نیز  سجادی  مهندس 
اقدامات مورد نظر کمیته در سال جاری، کمک به 
فرهنگ سازی حریق از طریق توجیه کارفرماهاست 
و به این منظور، شبیه سازی ساختمان سندیکا از 
نظر حریق توسط کمیته در دست اجرا می باشد و تا 
بحال نقشه های مربوطه در بخش اعالم و اطفای 
حریق، راه های فرار و زمان مقاومت حریق تهیه 
به  دستیابی  از  پس  دارد  قصد  کمیته  این  و  شده 
یک سناریوی واحد برای ایمن سازی ساختمان ها 
در مقابل حریق، ابتدا مشاوران و بعد هم کارفرماها 
را به سندیکا دعوت نماید و آن سناریو را به عنوان 

یک نمونه عملیاتی به آنها معرفی کند.

فعالیت های این کمیته تا چه حد در رفع 
که  سندیکا  عضو  شرکت های  مشکالت 
در این زمینه فعالیت می کنند، مؤثر بوده-

است؟
این  اقدامات  که  است  معتقد  نیسان  مهندس 
کمیته به علت عدم حمایت کافی، کمک چندانی 
اما  نکرده،   B.T شرکت های  مشکالت  رفع  به 
مهندس صاحب زمانی، اصالح آیتم های ستاره دار 
در فهرست بها را موجب تسهیل کار شرکت های 
B.T در ارتباط با مشاوران و کارفرمایان ذکر کرد. 

مشکالت  و  مسایل  طرح  هم  سجادی  مهندس 
از  کمیته  اعضای  استفاده  و  همفکری  و  صنفی 
جمله  از  را  مسایل  با  برخورد  در  یکدیگر  تجارب 

تأثیرات مثبت فعالیت های کمیته ذکر کرد. 
از هیأت مدیره سندیکا چه انتظاراتی برای رفع 

مشکالتتان دارید؟
مهندس میرزایی با اشاره به مشکل نبود متولی 
واحد در رشته های مختلف بخش فناوری ساختمان 
اظهار داشت که برای رفع این مشکل، تک-تک 
شرکت ها نمی توانند کاری بکنند، چون مسووالن 
به حرفشان گوش نمی دهند، ولی سندیکا می تواند 
در مقام دفاع از منافع اعضا، با سازمان های ذیربط، 
مانند سازمان برنامه و بودجه جلسه بگذارد و مسایل 
ما را با آنها مطرح کند و بعد هم موضوع را تا کسب 
نتیجه، پیگیری کند. به عنوان مثال، چندی پیش، 
شرکت ما طی نامه ای به وزیر نفت اعالم آمادگی  
آتش سوزی های  علل  رایگان،  طور  به  که  کرد 
زنجیره ای در صنعت نفت را بررسی کند و نتایج 
آن را به صورت یک گزارش به ایشان بدهد، ولی 
متأسفانه در جواب ما گفتند که این موضوع امنیتی 
چنین  اگر  اما  ندارد،  شما  به  ربطی  هیچ  و  است 
پیشنهادی توسط هیأت مدیره سندیکا داده می شد، 

احتمااًل جواب متفاوتی می داشت.

هیأت  بیشتر  حمایت  خواهان  نیسان  مهندس 
و   B.T کمیته  درخواست های  از  سندیکا  مدیره 
مکاتبات  انجام  در  کمیته  این  اختیارات  افزایش 
و گفتگو با مراجع مربوطه به نمایندگی از سوی 
که  کرد  درخواست  همچنین  وی  شد.  سندیکا 
 B.T هیأت مدیره سندیکا برای شناساندن کمیته
اتاق  کارفرمایان،  به  آن  اعضای  فعالیت  نوع  و 
سازمان های  در  مربوطه  مسووالن  و  بازرگانی 

دولتی، برنامه ریزی کند.
در  اظهارنظری  ضمن  نیز  قندهاری  مهندس   

این بخش از گفتگو تصریح کرد: ما انتظار داریم 
بیشتری  توجه  سندیکا  مدیرۀ  هیأت  اعضای  که 
به کمیته B.T داشته باشند و آن را به سازمان ها 
ادامه  در  وی  نمایند.  معرفی  مربوطه  نهادهای  و 
ایجاد کار برای شرکت های عضو را یکی دیگر از 
انتظارات کمیته دانست و گفت: هیأت مدیره باید 
اطالعات کافی از اندازۀ بازار پروژه های تأسیساتی 
و سهم شرکت های عضو در این بازار داشته باشد 
و برای افزایش سهم آنها در این بازار هدفگذاری و 
برنامه ریزی کند. وی در ادامه افزود: شرکت های 
وارد  پروژه  اجرای  برای  که  توتال  مانند  خارجی، 
کشور می شوند، به دنبال همکار تأسیساتی در داخل 
کشور هستند و هیأت مدیره می تواند از این فرصت 
برای معرفی ظرفیت های اجرایی اعضای سندیکا 
به شرکت های خارجی استفاده کند و به این منظور، 
رزومه فعالیت اعضا را تهیه کند و بعد  باید سریعاً 
هم تمام فرصت های کاری در کشور و شرکت های 
شناسایی  را  داخلی  پروژه های  مجری  خارجی 
نموده و شرکت های مرتبط با هر تخصص را به 
آنها معرفی کند. بدون تردید عمل به این وظایف 
باعث  می تواند  مدیره  هیأت  اقدامات  اثربخشی  و 
دلگرمی افراد و تشویقشان به فعالیت های صنفی 

شود.
اعضای  که  کرد  تأکید  نیز  میرزایی  مهندس 
مدیریت  بر  حاکم  اصول  می توانند  مدیره  هیأت 
رعایت  با  و  باشند  داشته  نظر  مد  در  را  مطلوب 
معیارهای مسوولیت پذیری و پاسخگویی ضریب 
افزایش  را  صنفی  تشکل  این  اثرگذاری  و  نفوذ 

دهند.

مهندس صاحب زمانی: اصالح آیتم های 

موجب  بها،  فهرست  در  ستاره دار 

تسهیل کار شرکت های B.T در ارتباط با 

مشاوران و کارفرمایان خواهد شد.

از  یکی  الهی پناه:  آرش  مهندس 

تحمیل  کمیته،  اعضای  مشکالت 

 B.T پیمانکاران  به  تیپ  قراردادهای 

است.
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عمومی

کشف گوهر درون و عشِق به کار
بحثی روانشناختی دربارۀ

عشق نیکونردبان است ای پسر            )مولوی(

مهندس محمدمهدی تابع قانون

برخورداربودن از گوهر درون، محدود به آن نیست 
که بتوانیم کارهایی را که در آنها استعداد داریم، به 
خوبی انجام دهیم، چون خیلی ها هستند که این قبیل 
کارها را به بهترین حالت ممکن انجام می دهند، اما از 
انجام آنها لذتی نمی برند. واقعیت آن است که برای 
انجام  باید کاری را  از گوهر درون،  برخوردارشدن 
دهیم که عاشق آن هستیم. همه  کسانی که در 
قلمروی گوهر درونی شان قرار دارند، عاشق کاری 
فراوان  انرژی  آن  از  و  انجام می دهند  هستند که 
می گیرند و همین انرژی  است که تمام زندگی شان 
را تشکیل می دهد و بدون برخورداری از آن انرژی، 
هیچ حیاتی وجود نخواهد داشت. بدیهی است که 
پیوندخوردن با افرادی که گوهر درونی شان شبیه 
گوهر درونی ماست، می تواند مزایای بسیاری برای 
ما و برای آنها داشته باشد، از جمله این مزایا می توان 

به فرایندهای تأیید، هدایت، تعامل و الهام گیری و 
الهام بخشی اشاره نمود. 

دلبستگی و عشق چیست؟
عشق و دلبستگی در لغت به معنای کشش فراوان 
شخص به سمت امری  است که در نهایت به لذت 
و ارضاشدن روح وی منجر می شود. پس با کمی 
مسامحه می توان عشق را نوعی دوست داشتن شدید 
دانست. بدیهی است که بعضی از افراد نمی توانند 
با انجام کاری که عاشق آن هستند، زندگی شان را 
تأمین نمایند و بعضی دیگر عشق شان را باارزش 
می  دانند و نمی خواهند از طریق آن پول دربیاورند، 
مداوم  پیگیری  طریق  از  بتواند  فردی  اگر  اما 
عالقه مندی ها و دلبستگی هایش به ثروت برسد و 
قادر باشد که زندگی خود را با آن اداره کند، آنگاه 

زندگی و کار ایده آل و فوق العاده ای را تجربه خواهد 
کرد و در همان حال، از بودن در کنار هم گروه هایش 

نیز لذت خواهد برد. 

انرژی
سرچشمه هویداساختن گوهر درون، همانا پیوند 
دو انرژی جسمی و روحی است. انرژی جسمی به 
سالمت بدن و میزان محافظت فرد از جسم خود 
مربوط می شود. چنانچه افراد کاری را انجام دهند که 
به آن عالقه دارند، شاید در پایان روز از نظر جسمی 
خسته باشند، اما از نظر روحی پرانرژی هستند و 
برعکس اگر عاشق کارشان نباشند، به طور حتم اگر 
از نظر جسمی هم چندان احساس خستگی نکنند، اما 
از نظر روحی به شدت ضعیف و سست خواهند بود. 

بنابراین، عشق و دلبستگی افراد همان عنصری 
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است که انرژی روحی شان را تقویت می کند و در نتیجه، 
به افزایش انرژی جسمی آنها نیز کمک می نماید. 

با روح خود روراست باشیم...
این  به  محدود  درون،  گوهر  از  برخورداربودن 
نیست که بتوانیم کارهایی را که در آنها استعداد 
داریم، به خوبی انجام بدهیم، چون خیلی ها هستند 
که این قبیل کارها را به بهترین حالت ممکن انجام 
می دهند، اما از انجام آنها لذت نمی برند. واقعیت آن 
است که برای برخوردارشدن از گوهر درون، باید 
کاری را انجام دهیم که عاشق آن هستیم. همه ما 
در دو دنیا زندگی می کنیم: یکی دنیای هوشیاری 
و  افراد  سایر  با  که  دنیایی  دیگری  و  درون مان 
رویدادهای آن همراه است. هوشیاری همان است 
که هویت یا روح ما را تشکیل می دهد. از دیدی 
دیگر، می توان چنین ادعا کرد که سه واژه برای 
توصیف ماهیت و جنبه های مختلف روح انسان 
وجود دارند که عبارتند از: »ذهن«، »شخصیت« 

و »هوشیاری«.   

انرژی روح
سطح  سه  دارای  روحی  انرژی  به طور کلی، 
است: روحی در »درون«ما، روحی در »بین« ما، 

روحی در »میان« ما.    
روحی در »درون« ما: هر کدام از ما، دارای 
یک نیروی زندگی منحصر به فرد هستیم، انرژی 
نمایش  به  را  ما  شخصی  هوشیاری  که  خاصی 
نام های دیگری چون روان،  با  از آن  درمی آورد و 

نفس یا اثیر نیز یاد می شود. 
روحی »بین« ما: وقتی کسی را می بینیم که به 
او عالقه مندیم، حس می کنیم که روح مان به غلیان 
درمی آید و اوج می گیرد و هنگامی که با کسی روبرو 
می شویم و به او عالقه ای نداریم، حس می کنیم که 
روح مان سقوط می کند. برخی از این حالت با عنوان 

»موج مثبت و منفی« یاد می کنند. 
خود  یا  آگاه  ذهن  ما:  »میان«  در  روحی 
تشکیل  را  ما  وجود  از  کوچکی  بخش  نفس،  یا 
می دهد و بخش قابل توجهی از وجود ما را روح و 
ضمیر ناخودآگاه تشکیل می دهد که از انرژی الهی 

سرچشمه می گیرد. 

احساس مثبت
تأثیر  انسان،  احساسات و عواطف  تردید  بدون 
بسزایی بر نگرش ها، کیفیت زندگی و چگونگی 
تفاوت های  کلی،  طور  به  دارند.  او  اندیشیدن 
منفی  احساس  و  مثبت  احساس  بین  بسیاری 
خشم،  تنفر،  شامل  منفی  احساسات  دارد.  وجود 
قبیل است، در  این  از  ترس، حسادت و مواردی 
حالی که احساسات مثبت مواردی همچون لذت، 
عشق، صبر، شادی و روشن  بینی را دربرمی گیرد. 
از سوی دیگر، یافتن و شناسایی گروه نیز می تواند 
به گسترش، تقویت عالیق و دلبستگی ها کمک 
شایانی نموده و تعهد ما را نسبت به کار و زندگی 
مطلوبی که داریم، افزایش  دهد و از ایجاد حس 
انزوا و تنهابودن جلوگیری کند. گاهی اوقات بودن 
در گروه به مثابه قرارداشتن در یک نقطه تماس 
با سایر  و محلی برای به اشتراک گذاری عالیق 
این  در  آنکه  بدون  می کند،  عمل  گروه  اعضای 
رابطه یکی یا بقیه اعضای گروه قدرتی بیشتر از 
سایرین داشته باشد، یا بر دیگران تسلط پیدا نماید. 
در همه  گروه ها، کار جمعی و خرد گروهی، باعث 
افزایش بهره وری و قدرت اعضا شده و بر میزان 
خالقیت، نوآوری و ایده پردازی افراد می افزاید و به 
آنها این امکان را می دهد که از طریق حمایت کردن 
از دیگران و حمایت شدن از سوی آنان، به قدرت 

فوق العاده ای دست یابند. 

انگیزه ها
اگرچه فاکتور استعداد از اهمیت قابل توجهی در 
شور  و  عشق  این  اما  است،  برخوردار  موفقیت 
نسبت به کار است که افراد موفق را از دیگران 
متمایز می سازد و خالقیت و نوآوری آنها را به اوج 
می رساند. اگر عاشق کاری هستیم،   باید از تجربه 
و حس بی نظیر پیشرفت و تعالی در کار خود لذت 
عقب ماندن  و  کوچک بودن  احساس  از  و  ببریم 
دوری بجوییم. در اغلب موارد، جستجو و شناختن 
عشق و گوهر درونی ، توأم با دشواری ها و موانع 
بسیاری است که البته با فرصت ها و پیشرفت های 
شگفت انگیز ناشی از هویداشدن گوهر درونی مان، 
موضوعات  که  زمانی  چون  نیست،  قیاس  قابل 
واقعاً الهام بخش و هیجان انگیز را دنبال می کنیم، 
فرصت ها و درهایی در مقابل مان باز می شوند که 
پیش از آن هیچگاه تصورش را هم نمی کردیم. 
کشیده  کسانی  سمت  به  ما  حالت،  این  در 
می شویم و یا کسانی را به سمت خود می کشانیم 
که عشق ها، استعدادها و گوهر درونی شبیه به 
خودمان دارند و با کمک آنها، انرژی مضاعف و 
بی نهایتی را به دست می آوریم که قادر به تحقق 

هر هدفی خواهد بود. 
وقتی که در مسیر یافتن و هویداساختن گوهر 
جستجو  حال  در  چنانچه  هستیم،  خود  درون 
برای یافتن گروه مناسب و راستین خود نباشیم، 
خود  نظر  مورد  کارهای  کل  توانست  نخواهیم 
چرا  کنیم،  پیش بینی  قبل  از  و  برنامه ریزی  را 
نیست  فرایند خطی  یک  خود،  گروه  یافتن  که 
و  پیش بینی  قابل  کامل  طور  به  آن  نتایج  که 
و  ارگانیک  فرایند  یک  بلکه  باشد،  برنامه ریزی 
زنده است که طی آن فقط می توان محصول های 
و  کرد  برداشت  را  پرورش یافته  و  به عمل آمده 
از  آخر  تا  همینطور  و  پاشید  بذر  مجدداً  سپس 
این چرخه استفاده نمود. اگر بتوانیم این کار را 
به خوبی انجام دهیم، برداشت نهایی مان همان 
فرصت های جدیدی خواهند بود که تا پیش از 
آشنایی با گروه  خود امکان دستیابی و بهره مندی 

از آنها را نداشتیم.
این مقاله از کتاب »گوهر خود را هویدا کن« اقتباس 

شده است.

گوهر  قلمروی  در  که  کسانی  همۀ 

کاری  عاشق  دارند،  قرار  درونی شان 

آن  از  و  می دهند  انجام  که  هستند 

انرژی فراوان می گیرند.
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بازبینی راهبرد توسعه در کره جنوبی
Yoon Heo (Ph.d)p :نوشته

جویش و پویشی بر چرایی توسعه کره جنوبی و نتایج آن 

1. بخش هایی از گزارش تهیه شده توسط کمیسیون اقتصاد کالن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران. 

1

کسی که اندیشه اش کم باشد، سختی اش فراوان است.

حضرت محمد )ص(

گفتار آغازین
چرا کره جنوبی علیرغم اینکه دیرتر از کشور 
بهتر  کرد،  شروع  را  خود  توسعه  برنامه های  ما 
و  رسانده  انجام  به  را  توسعه  فراگرد  توانست 

امروز توسعه یافته تلقی گردد؟
قبل از ارایه برخی از وجوه پاسخ ها، با تعریف 
را  گزارش  این  فضای الزم  می توان  »توسعه« 

روشن تر نمود.
واژه »توسعه« با کاربرد مورد انتظار مفهومی 
عام، به یکی از واژه های پرکاربرد در بسیاری از 
کشورها تبدیل گردیده است. بکارگیری این واژه 

ابتدا در جوامع پیشرفته، چه از نظر علمی و چه 
از منظر علوم اجتماعی و به ویژه اقتصاد، شروع 
گردیده است. استفاده همه گیر آن، خصوصًا پس 
از جنگ جهانی دوم و استقالل کشورهای تحت 
استعمار، و به عنوان واژه ای برای تحلیل و درک 
از  کشورها  پیشرفت  عدم  یا  و  پیشرفت  دالیل 

دهه 1۹5۰ وسعت گرفت.
کشورهای  در  حتی  واژه،  این  تعریف  برای 
علوم  خلق  در  خود  که  توسعه یافته  و  پیشرفته 
خصوصًا  و  اجتماعی  علوم  و  فناوری  پیشرفته، 
علم اقتصاد در چند سده اخیر پیشگام بوده اند، 

این موضوع و تعریف آن  ندارد.  اجماعی وجود 
زمانی که به کشورهای در حال توسعه می رسد، 
بدین سبب که خود در ارتقای علوم در جنبه های 
مختلف طی چند سده گذشته دستی نداشته اند، 
تعاریف را مشکل تر می نماید. از این رو، مفهومی 
قابل جایگزینی و قابل فهم در ذهن را اجباراً با 

بسط بیشتری باید بکار گرفت.
واژه  بکارگیری  از  حسی  و  عرفی  به طور 
»توسعه« می توان تصویر و مفهومی را در ذهن 
بکارگیری  گستردگی  به  توجه  با  و  داد  شکل 
این مفهوم در شاخه های مختلف، نگاه متفاوتی 
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منظر  از  »توسعه«  گزارش  این  در  داشت.  را 
اقتصادی و صنعتی در مد نظر می باشد و از این 

رو، تعریفی از این واژه ارایه می شود.
در  انسانی  جوامع  کیفی  ارتقای  »توسعه« 
و  سیاست  اقتصاد،  اندیشه،  چون  زمینه هایی 
و  توانایی  توسعه  رو،  این  از  و  امثالهم می باشد 
نظمی  و  انسجام  با  که  است  اجتماعی  پویشی 
و  کامل  فهم  سایه  در  باورمند  و  هشیارانه 
برنامه ریزی  اندیشه و  همه جانبه، دانش عمیق، 
و صبر و بردباری شکوفا شده و شکل می گیرد. 
مجموعه  یک  می توان  را  توسعه  »بنابراین، 
تفکیک ناپذیر از آزادی، رفاه، گسترش فرصت ها 
در  بشر  حقوق  اصول  برقراری  و  انتخاب ها  و 
جامعه مدنی تعریف کرد.« )محمدقلی یوسفی، 
استراتژی های رشد و توسعه اقتصادی، نشر نی، 
13۸۸( و آن را ربط فراگیر خوشبختی تمام آحاد 

یک جامعه انسانی و یا یک ملت دانست.
صنعتی  توسعه  فوق،  تعریف  به  توجه  با 
مختلف  عوامل  پیچیده  نسبتًا  تعامل  »حاصل 
فرهنگی  حتی  و  اجتماعی  اقتصادی،  سیاسی، 
مجموعه   از  خاص  چیدمان  با  تنها  که  است 
می شود.  صنعتی  توسعه  به  تبدیل  عوامل،  این 
این  تنظیم  دنبال  به  صنعتی  توسعه  استراتژی 
همکاران،  و  نیلی  )مسعود  است.«  چیدمان 
استراتژی توسعه صنعتی کشور، دانشگاه صنعتی 

شریف، 13۸2(

برنامه ریزی  شروع  تاریخی  روند 
توسعه در آسیا

سوابق امر نشان می دهند که ایران در زمینه 

شروع برنامه های عمرانی)به تعبیری توسعه( از 
بوده  پیشگام تر  آسیایی  کشورهای  از  بسیاری 
از سال 1۹4۸ میالدی آغاز  و فرایند توسعه را 
از  کشورمان  دستاوردهای  لیکن  کرده است، 
تأملی  قابل  شاخص های  اقتصادی،  جنبه های 
کشورمان  کنونی  وضعیت  می نماید.  پدیدار  را 
»به شکل اجتناب ناپذیری محصول فرایندهای 
از  بیش  وضعیت  این  و  است  گذشته  تاریخی 
هر جنبه دیگری در مورد اقتصاد صادق است. 
گذشته  در  آنچه  باره  در  گوناگون  پژوهشگران 
ارایه  را  گوناگونی  تبیین های  داده است،  روی 
می دهند و درس های متفاوتی نیز از آن بیرون 
و  اطالعات  است،  نیاز  مورد  آنچه  می کشند. 
روشنگری است، نه پاسخ های قاطع و نهایی.« 
صنعتی شدن،  تاریخی  الگوهای  کمپ،  )تام 
ترجمه محمدابراهیم فتاحی، نشر نی، چاپ اول، 

137۹، صص23-22 (
و  گذشته  سال   7۰ قریب  طول  در  ایران 
از  بلندمدت، کلکسیونی  بدون داشتن نقشه راه 
نظریات اقتصادی مختلف حاصل از علم اقتصاد 
را بکارگرفته و نتایج ناموفق حاصله به هیچ وجه 
شناخت  نبوده است.  کشورمان  جایگاه  شایسته 
وضعیتی،  چنین  رخداد  چرایی  تبیین  و  دلیل 
کشورمان  توسعه  اندیشه گران  دغدغه های  از 
می باشد. از همین رو، بازنگری تجربه دیگران، 
و  محدودکننده  مسایل  شناخت  در  بتواند  شاید 
سپس ارایه راه حل جهت برون رفت از وضعیت 

نامطلوب کمک نماید.

تجربه کره جنوبی
با رهایی این کشور از استعمار ژاپن و کسب 
استقالل، کشور کره دچار اختالل و دوپارگی در 
جنوبی  بخش  گردید.  جنوبی  و  شمالی  قسمت 
نیز خود مواجه با مشکالت داخلی و فقر شدید و 
وابستگی معیشتی به کمک های بیگانگان گشته 
کودتای  از  پس  بود.  رنج  در  نابسامانی ها  از  و 
نظامی در سال 1۹61 میالدی و روی کارآمدن 
ژنرال پارک چونگ هی بالفاصله با آگاهی کامل 
فناوری  اقتصادی،  علمی،  عقب ماندگی های  از 

توسعه یافته  کشورهای  مقابل  در  اجتماعی  و 
غرب، راه فایق آمدن بر این مشکالت را انباشت 
طریق  از  کشور  در  موجود  تجارب  و  دانش ها 
تعامل و دخالت اثرمند نخبگان در تصمیم سازی  
و برنامه ربزی ها به همراه دولت و ایجاد ارتباط 

سازنده، حتی با دشمنان خود دانستند.
جالب توجه است که پس از استقالل، به دلیل 
رواج  مردم  میان  در  گفتاری  اجنبی،  به  بدبینی 

یافت بدین مضمون: 
* گول روس ها را نخورید.

 )Don’t be deceived by the Soviets.(
* روی آمریکایی ها حساب باز نکنید.  
)Don’t count on the Americans.(

* ژاپنی ها به زودی بار دیگر سربرخواهند آورد.        
)The Japanese will soon rise again.(

* بنابراین، ای کره ای ها، مراقب باشید! 
)So Koreans, be careful!(

و  توانایی  عدم  بر  فایق آمدن  برای  لیکن 
اقتصادی،  موضع گیری های  در  کافی  دانش 
توسعه ای، سیاسی و اجتماعی، در هنگامه تعامل 
با محیط خارجی و کشورهای پیشرفته، حاکمیت 
خواستار مشارکت نخبگان در تصمیم سازی ها و 
از  گروه  این  و  گردید  تصمیم گیری  فرایندهای 
تصمیم گیران در زمان مقتضی و بهنگام متوجه 
شدند که نمی توان بر مبنای نظریات مناقشه دار 
خصوص  در  اقتصاد  نظری  دیدگاه های 
خودتنظیم  آزاد  بازار  به  اقتصاد  محول نمودن 
تصمیم  اتخاذ  سوسیالیستی  دولتی  اقتصاد  یا  و 
بود  مطمئن  »نمی توان  دیگر  عبارتی  به  نمود. 
که الگوی رایج صنعتی شدن را خواه برگرفته از 
شیوه صنعتی شدن اتحاد جماهیر شوروی)سابق( 
در  بتوان  غربی،  شیوه های  اساس  بر  خواه  و 
زیرا  بکاربرد،  نیز  توسعه نیافته  کشورهای  مورد 
در مورد میزان موفقیت این الگوها در رویارویی 
دارد.«  وجود  تردید  یادشده  با مشکالت خاص 
صنعتی شدن،  تاریخی  الگوهای  کمپ،  )تام 
چاپ  نی،  نشر  فتاحی،  محمدابراهیم  ترجمه 
توجه  با  رو،  این  از  ص23(   ،137۹ سال  اول، 
کالسیک  اقتصاد  از  »ما  که:  واقعیت  این  به 

ایران در طول قریب 70 سال گذشته 

بلندمدت،  راه  نقشه  داشتن  بدون  و 

اقتصادی  نظریات  از  کلکسیونی 

را  اقتصاد  علم  از  حاصل  مختلف 

حاصله  ناموفق  نتایج  و  بکارگرفته 

به هیچ وجه شایسته جایگاه کشورمان 

نبوده است.
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که  برده ایم  ارث  به  را  نظریه ها  از  گنجینه ای 
همه  صحت  که  است  کلی  ادعاهای  از  آکنده 
آنها را نمی توان تضمین کرد. تا آنجا که مورد 
قسمت  این  به  منحصر  نظریه ها  این  استعمال 
از دنیا است که ما در آن بسر می بریم، ادعای 
باشد،  نداشته  ضرری  است  ممکن  عمومیت 
برای  که  نظریات  این  که  باشد  قرار  وقتی  اما 
مناسب  آسیا  جنوب  توسعه نیافته  کشورهای 
این  به  مربوط  تحقیقات  در  نیست،  شایسته  و 
خواهد  وخیم  عواقبی  شود،  بکاربسته  کشورها 
داشت. ما اقتصاددانان بر اساس سنت ریشه دار، 
تصدیق های  انعطاف پذیر  و  رنگارنگ  اما 
اوضاع  با  مسلمًا  که  می کنیم  عمل  بالتصوری 
همینکه  اما  نیست،  ناسازگار  خودمان  احوال  و 
احوال  و  اوضاع  با  به سراغ کشورهایی  ناگهان 
اصولی  اشتباهات  خطر  رفتیم،  متفاوت  کاماًل 
میزان  بر  که  چیزی  و  می یابد  بی نهایت شدت 
این خطرات می افزاید، کمیابی داده های تجربی 
در باره واقعیات اجتماعی کشورهای توسعه نیافته 
ترجمه  آسیایی،  درام  میردال،  )گونار  است.« 
دکتر منوچهر امیری، نشر امیرکبیر، سال 1366، 

ص16(
که  گرفت  شیوه ای  اتخاذ  به  تصمیم  کره 

ضمن نگهداری و حفاظت از اصول اقتصاد بازار، 
لیکن با نگرش توسعه گرایی، دخالت قدرتمند و 
به عنوان کلید اصلی توسعه  را  متهورانه دولت 
و حفاظت از منافع حیاتی آحاد جامعه بکارگیرد.

برنامه  اولین  کره  کشور  که  زمانی  همان  در 
توسعه خود را شروع نموده بود، کشور ما درگیر 
اجرای برنامه عمرانی سوم خود بود. در خصوص 
مشاوران  گروه  توسعه  و  اقتصادی  نظریات 
دانشگاه هاروارد که در ایران بسرمی بردند، قبل 
به  را  مشابه  هشداری  کره ای  تصمیم سازان  از 
ایران تذکر دادند. »ما بیش از پیش یقین کردیم 
است(  آن  نمونه  ایران  )که  سنتی  جامعه  که 
را در  پیچ خود  پیچ در  احتمااًل  و  ویژه  راه  باید 
فرایند پیشرفت و توسعه طی کند. بیماری های 
این جامعه را به سختی می توان با نسخه هایی 
درمان کرد که مختص شرایط جوامع توسعه یافته 
باید  غرب است. در جامعه سنتی، مفهوم تغییر 

مبتنی بر نیروهایی باشد که تمامًا از محیط خود 
خود  مأموریت  طی  در  ما  بجوشند.  جامعه  این 
نیروهای  که  کردیم  پیدا  اعتقاد  پیش  از  بیش 
جهان شمولی که برنامه ریز توسعه در جامعه در 
حال توسعه به سهولت یا به طور مؤثر بتواند بر 
آنها تکیه کند، اندک هستند.« )تاس. اچ. مک 
مشاوران  اعزامی  گروه  اجرایی  لئود)سرپرست 
دانشگاه هاروارد به ایران(، برنامه ریزی در ایران، 
ترجمه علی-اعظم محمدبیگی، نشر نی، چاپ 

دوم، سال 13۸1، ص7۸(
دانش  و  توانایی  نداشتن  موضوع  عبارتی،  به 
و  کشورمان  در  توسعه  برای  کاربردی  کافی 
نیز اندک بودن کارشناسانی که قادر به قضاوت 
علمی  و  فنی  تصمیم گیری  جنبه های  همه  در 
و کاربردی باشند، مورد توجه واقع شد و برای 
فایق آمدن بر این موانع، گروه مشاوران هاروارد 

نظری را ارایه دادند.
تجربیات  مشاهده  با  کره  برنامه ریزان  اما 
تولید  بر  را  زیربنای حرکت خود  ژاپن و غرب، 
بنا نهادند. »تاریخ غرب و اخیراً تاریخ پیشرفت 
عاملی  هیچ  که  است  واقعیت  این  معرف  آسیا 
تولید زمینه های عقالنیت اجتماعی و  اندازه  به 
فرد،  یک  به  تولید  نمی کند.  فراهم  را  سیاسی 

باید  تغییر  مفهوم  سنتی،  جامعه  در 

از  نیروهایی باشد که تماماً  بر  مبتنی 

محیط خود این جامعه بجوشند.

کره تصمیم به اتخاذ شیوه ای گرفت که ضمن نگهداری و حفاظت از اصول اقتصاد بازار، لیکن با نگرش توسعه گرایی، دخالت قدرتمند و متهورانه 

دولت را به عنوان کلید اصلی توسعه و حفاظت از منافع حیاتی آحاد جامعه بکارگیرد.
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مبنای  می دهد.  نفس  به  اعتماد  کشور  و  ملت 
فرهنگ  حفظ  و  استقالل  حفظ  هویت،  حفظ 
بومی و مظهر قدرت است. تولید، نیروی محرکه 
تغییر است و دامنه فکر و مرزهای فهم پدیده ها 
را گسترش می دهد. تولید زمانی جدی می شود 
که رقابت وجود داشته باشد. تولید موجبات نظم 
رفتاری، نظم فکری و قاعده مندشدن زندگی را 
تولید  کیفیت  و  کمیت  افزایش  می آورد.  بوجود 
تا آنجا یک جامعه را به سوی پیشرفت و ثبات 
داخلی،  امنیت  تأمین  شرایط  که  می دهد  سوق 
امنیت ملی و حتی آزادی های مدنی و سیاسی را 
تسهیل نماید.« )محمود سریع القلم، عقالنیت و 
توسعه یافتگی ایران، نشر فرزان روز، چاپ اول، 

سال 13۹۰(
یافت  رشد  خدمات  کشورمان  در  مقابل  در 
در  دولت ها  گرفت،  صورت  نیز  تولیدی  اگر  و 
دلیل عدم  به  بلندمدت  نداشتن تصویر  هنگامه 
اندازه ای  به  رقابت،  واقعی  مفهوم  درنظرگرفتن 
واحدهای تولیدی تکراری و زاید و در بسیاری 
از موارد با فناوری پایین ایجاد گردیده که بعید 
به نظر می رسد رسیدن به صرفه مقیاس برای 
همه آنها قابل حصول بوده و قادر به بقا باشند.

این وضعیت ماحصل دردست نداشتن راهبرد 
مدون، علمی، متقن، منسجم و کاربردی توسعه 
و نقشه راه بلندمدت اقتصاد کشورمان می باشد. 
لذا اینک در مقابل این پرسش قرار می گیریم 
که  سرمایه گذاری  گزاف  هزینه  صرف  که 
عمومًا از محل منابع تجدیدناپذیر سهل الوصل 
خدادادی و مجانی منابع زیرزمینی و روزمینی 
علمی  منطق  از  آیا  پذیرفته،  صورت  کشور 

ناکارآمدشدن  و  زمان  گذشت  بوده؟  برخوردار 
باید  چگونه  را  کشور  تاریخی  و  انسانی  منابع 

محاسبه نمود؟
آسیا  رویه کشورهای شرق  و  راه  بر  مروری 
می دهد  نشان  جنوبی،  کره  خاص  طور  به  و 
کامل  فهم  بردباری،  و  صبر  تحمل،  که 
داشتن  تعقل گرایی،  و  تدبیر  ضعف ها،  از 
توسعه  مستحکم  و  منسجم  راهبردی  برنامه 
تولید،  بر  خاص  محوری  تکیه  و  اقتصادی 
که  گردیده  تحسین برانگیزی  نتایج  به  منجر 
آنها را نایل به جایگاه قابل تأمل در مناسبات 
در  فرهنگی  و  سیاسی  اجتماعی،  اقتصادی، 
صادرات  تحول  روند  نموده است.  جهان  سطح 
کاالهای دارای فناوری پیشرفته در کشورهای 
معنی داری  سطوح  به  اکنون  که  آسیا  شرق 
رسیده است، خود می تواند اثبات صحت انتخاب 
راهبرد صحیح توسط آنها و نشان دهنده نتیجه 
ممارست و ابقای تصمیم سازان بر محور تولید 
حاصل  مهم  این  باشد.  آن  دایمی  ارتقای  و 
بوده  خردمندانه  تولید  بر  کشورها  این  تمرکز 
جامعه  سمت  به  جامعه  ارتقای  آن،  تبع  به  و 
توسعه  و  تحقیق  به  توجه کامل  با  دانش بنیان 
صورت گرفته است. نگاهی به این روند در کره 

می تواند عبرت آموز باشد.

و گفتار آخر
اقتصادی  منظر  از  را  فاضله ای  مدینه  هیچ 
الگوی  بتواند  که  یافت  جهان  در  نمی توان 
ما  کشور  که  اکنون  گیرد.  قرار  کشورها  مطلق 
نباید  گردیده،  مواجه  اقتصادی  تهاجم-های  با 
نمود که »حتی در همان تهدیدهایی  فراموش 
که مستقیمًا از طرف دشمن است، اگر ما ضربه 
خوردیم، تقصیر خود ماست، کوتاهی های خود 
 )13۹۰/5/16 رهبری،  معظم  )مقام  ماست.« 
و  فراگیری  تحمیلی،  هزینه های  دوران  لذا 
آنها محرز  تکراری که خطابودن  تجربه  کسب 
گردیده و ادامه قفل شدگی به مسیرهای تاریخی 
زمان  »یعنی  گذاشت،  کنار  باید  را  پیموده شده 
این  در  بدانیم.  سپری شده  را  خطا  و  آزمون 

افزایش کمیت و کیفیت تولید تا آنجا 

و  پیشرفت  سوی  به  را  جامعه  یک 

ثبات سوق می دهد که شرایط تأمین 

حتی  و  ملی  امنیت  داخلی،  امنیت 

آزادی های مدنی و سیاسی را تسهیل 

نماید.

بود  عبارت  کارمان  زیادی  موارد  در  سال  سی 
از آزمون و خطا. دیگر صالح نیست ما انیجور 
عمل کنیم.« )مقام معظم رهبری، 13۹۰/2/27(

و  جنوبی  کره  مصداق  و  نمونه  ذکر 
معنی  به  نیز  آسیا  شرق  کشورهای  سایر 
باید  نه  و  می تواند  نه  آنها  کعبه آمال بودن 
مشکالت  دارای  نیز  جوامع  آن  گردد.  تلقی 
سطح  لیکن  بود،  خواهند  خود  به  مخصوص 
توسعه نیافته  کشورهای  از  متفاوت  مشکالت 
می باشد. ملت کره با اتکا به تولید خردمندانه و 
ساختار اجتماعی مبتنی بر آن، قادر به کاهش 
عقب ماندگی  مهم  عامل  که  فقر  شدید  سطح 
حیاتی  پیش زمینه  فقر  کاهش  شده اند.  است، 
تأمین عدالت اجتماعی است. عدالت اجتماعی 
رؤیاها  آمال ها،  تکراری  گویش های  با  صرفًا 
حاصل  آرمانی  پایان ناپذیر  خواست های  و 
بر  هوشمندانه  اتکای  با  کره،  تجربه  نمی شود. 
تصمیم سازی ها  در  نخبگان  و  حاکمیت  تعامل 
و بر خالف آنچه برخی برای کم اثر نشان دادن 
بکار  ملت  آن  طاقت فرسای  تالش های 
از  تمام  و  تام  تبعیت  اینکه  بر  مبنی  می گیرند، 
دخالت دادن  و  پختگی  از  نشان  داشته،  غرب 
و  کورکورانه  تبعیت  از  پرهیز  برای  نخبگان 
در  جهان  با  سازنده  تعامل  عمل، ضمن  نحوه 
برابر خواست های یکسویه کشورهای پیشرفته 
می باشد، نحوه عملی که حاصل تجمیع عمیق 
و  بوده  وضعیت  از  کامل  فهم  و  خرده دانش ها 
اجتماعی  عدالت  سمت  به  را  جامعه  می تواند 

نماید... رهنمون 

 تاریخ غرب و اخیراً تاریخ پیشرفت 

است  واقعیت  این  معرف  آسیا، 

تولید،  اندازه  به  عاملی  هیچ  که 

و  اجتماعی  عقالنیت  زمینه های 

سیاسی را فراهم نمی کند.
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برکناری مدیرعامل

نویسنده: جان ای دیویس

اشاره
   برکناری یک مدیرعامل هیچگاه کار آسانی نخواهد بود و لذا بایستی با آگاهی و دوراندیشی کامل و با درنظرگرفتن تمام جوانب به سراغ این امر خطیر رفت. در این 

مقاله خواهیم دید که چه موقع و چگونه باید اقدام به اخراج مدیرعامل کرد و این کار طی چه مراحلی باید انجام پذیرد.
    

مترجم: سیدحسین علوی لنگرودی

Harvard Business Review :منبع

این  مورد  در  کار  و  دنیای کسب  در  هیچ کس 
موضوع تردیدی ندارد که نقش مدیرعامل در شرکت ها 
و سازمان ها تا چه اندازه مهم و تعیین کننده است. با 
اینهمه مواردی پیش می آید که تغییر مدیرعامل 
امری اجتناب ناپذیر و ضروری خواهد بود و همین 
تغییر می تواند نه تنها خود شرکت و سازمان، بلکه 
بخش و حتی بازار بورس را نیز تحت تأثیر قراردهد. 
به عنوان مثال، هنگامی که شرکت دوربین سازی 
ژاپنی Olympus در سال 2۰11 اقدام به برکناری 
مدیرعامل خود نمود، ارزش سهام این شرکت به شدت 
کاهش یافت و همین مسأله، کاهش ارزش شاخص 

کل بورس نیویورک را به دنبال داشت.
به هر حال، برکناری و اخراج یک مدیرعامل 
همیشه تصمیم سخت و پرچالشی است که اگر 
به درستی و بموقع اتخاذ نشود، می تواند شرکت را 
دچار بحرانی جدی کند. یکی از اولین پیامدهای 
اخراج و برکناری یک مدیرعامل هم زیر سوال 
رفتن اعتبار و صالحیت هیأت مدیره ای است که 
آن مدیرعامل را انتخاب کرده بودند. با اینهمه در 
شرایطی خاص، هیأت مدیره و مالکان شرکت ها 
چاره ای غیر از برکناری مدیرعامل و جایگزین کردن 
او با فردی دیگر ندارند. حال سوال اینجاست که چه 

موقع و چرا باید مدیرعامل را برکنار کرد؟ 
شما باید در صورت وجود دو حالت از سه حالت 
زیر اقدام به اخراج مدیرعامل شرکت خود نمایید: 1( 
هنگامیکه یک تناسب ضعیف و غیرقابل انعطاف بین 
مهارت های مدیرعامل و نیازهای شرکت وجود داشته 
باشد، 2( وقتیکه مدیرعامل نسبت به ارزش های بنیادین 
شرکت بی اعتناست و آنها را محترم نمی شمارد و 3( 
وقتیکه شما گزینه های بهتری را برای جایگزین کردن 
مدیرعامل در دست دارید و می توانید پیامدهای آن را 
به خوبی مدیریت کنید و مطمئن هستید که این تغییر، 

تغییری مثبت خواهد بود.
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فاکتور اول: تناسب مهارت ها و قابلیت های 
مدیرعامل با نیازهای شرکت

نیازمند  باال  عملکرد  با  شرکت هایی 
کامل،  مهارت های  با مجموعه  مدیرعامل هایی 
ارزش آفرینی  و  نافذ  تصمیم گیری  روش های 
نزد  مدیران عاملی  چنین  هستند.  چشمگیر 
سهامداران اصلی شرکت دارای اعتبار و احترام 
اجرایی  تیم های  قادرند  و  بود  خواهند  فراوانی 
استراتژی های  که  آورند  بوجود  را  قدرتمندی 
در  اجرا  مرحله  به  احسن  نحو  به  را  شرکت 
این  غیرقابل انکار  واقعیت  اینهمه  با  می آورند. 
است که مدیرعامل نیز مانند هر انسان دیگری 
و  است  محدودیت هایی  و  ضعف  نقاط  دارای 
نمی تواند در همه زمینه ها عالی و بی نقص باشد 
و همین مسأله لزوم وجود مدیران اجرایی کارآمد 
در اطراف مدیرعامل را به ما یادآوری می کند. 
مدیران عامل  که  هست  هم  دلیل  همین  به 
خوب جمعی از مدیران و مجریان کارآمد را دور 
خود گرد می آورند که تکمیل کننده مهارت ها و 
و  تجزیه  در  آنها  به  و  آنها هستند  توانایی های 
تحلیل موقعیت های پیچیده کمک نموده و در 
نهایت شرکت را در مسیر درست حفظ می کنند. 
کمک  با  می توانند  نیز  مدیران عامل  خود 
که  حساسی  تصمیمات  و  شخصیت  مهارت ها، 
ضمن  که  نمایند  عمل  گونه ای  به  می گیرند، 
برای  مثبت  تصویرسازی  و  ارزش آفرینی 
مالکان  اعتماد  و  وفاداری  خود،  متبوع  شرکت 
تجاری  شرکای  مشتریان،  سهامداران،  و 
کنند.  جلب  را  شرکت  کارکنان  همچنین  و 
فعالیت ها  تمام  مسوول  به طورکلی،  مدیرعامل 
و  می شود  محسوب  شرکت  عملکردهای  و 
ژاپنی ها  باشد.  پاسخگو  آنها  قبال  در  باید 
نمونه بارزی هستند از کسانی که مبنای اصلی 
عملکرد  در  را  مدیرعامل  یک  باره  در  قضاوت 
می کنند  او جستجو  زمامداری  دوره  در  شرکت 
عملکرد  نامطلوب بودن  و  ضعیف  صورت  در  و 
شرکت، اقدام به برکناری مدیرعامل می نمایند. 
در چنین مواردی، معمواًل خود مدیرعامل تمام 
کناره گیری  کار  از  و  می پذیرد  را  مسوولیت ها 

ازدست رفته شرکت  اعتبار  بدینوسیله  تا  می کند 
را بازگرداند.

با اینهمه موارد بسیاری نیز وجود دارند که عملکرد 
ضعیف یک شرکت، فقط به ضعف و ناکارآمدی 
مدیرعامل مربوط نمی شود و عوامل دیگری هم در 
این مسأله دخیل هستند. در این حالت، برکناری 
بلکه  نمی کند،  دوا  را  دردی  تنها  نه  مدیرعامل 
ممکن است بر وخامت اوضاع بیفزاید، چرا که شاید 
مدیرعامل کنونی بهترین گزینه موجود بوده و فرد 
جایگزین او وضعیت را خرابتر کند. پس عالوه بر 
فاکتور تناسب مهارت و قابلیت ها، عوامل دیگری 
نیز باید در زمان تصمیم گیری راجع به برکناری 
مدیرعامل در مد نظر باشند، از جمله میزان توجه 
مدیرعامل به ارزش های بنیادی و کلیدی شرکت.

فاکتور دوم: توجه مدیرعامل به ارزش های 
بنیادین شرکت 

ارزش های  به  که  مدعی اند  همیشه  شرکت ها 
افتخار  آنها  به  بنیادین و کلیدی خود معتقدند و 
می کنند، ارزش هایی همچون کیفیت برتر، خدمات 
مشتریان مطلوب، توجه به محیط زیست، احترام 
و  سخت تر  چیز  هیچ  لذا  غیره.  و  کارکنان  به 
غیرقابل تحمل تر ازین نیست که مدیرعامل شرکت 
این  به  نسبت  شرکت،  اول  شخص  عنوان  به 
ارزش ها بی اعتنا باشد و آنها را نقض کند. در چنین 
تنها هیچ ضرر  نه  شرایطی، برکناری مدیرعامل 
و چالشی را به دنبال نخواهد داشت، بلکه چون 

از اهتمام و وفاداری شرکت به شعارها  نشانه ای 
و ارزش هایش تلقی می شود، لذا تغییری مثبت و 

سازنده ارزیابی خواهد شد. 

مطلوب  گزینه های  وجود  سوم:  فاکتور 
برای جایگزینی

برای  را  مطلوبی  گزینه های  باید  حتماً  شما 
جایگزینی مدیرعامل برکنارشده داشته باشید. در 
برخی شرکت ها حتی یک یا چند گزینه جایگزینی 
مدیرعامل به صورت بالقوه در نظر گرفته می شوند 
تا در مواقع اضطراری، جایگزین مدیرعامل موجود 
جایگزین  گزینه های  نبودن  صورت  در  شوند. 
قوی تر و کارآمدتر، برکناری مدیرعامل دردی را 
دوا نمی کند. به عنوان مثال، در اقتصاد روبه رشدی 
چون برزیل، کمبود شدید مدیریت ارشد توانمند 
نتیجه،  در  و  می شود  احساس  بالقوه  طور  یه 
شرکت های برزیلی تمایل چندانی به برکنارکردن 
مدیرعامل موجود خود ندارند و ترجیح می دهند تا 
با او کنار بیایند. در چنین شرایطی، بهتر است که 
ضمن مذاکره با مدیرعامل، نقاط ضعف را به او 
یادآوری کنید و با تقویت تیم اجرایی اطراف او، 
از حجم مشکالت بکاهید. در این شرایط چنانچه 
یکی از دو فاکتور قبلی وجود نداشته باشد، بهتر آن 
است که از برکناری مدیرعامل اجتناب شود، چرا 
که هرگونه تغییر، به ویژه زمانی که دالیل کافی 
برای آن وجود نداشته باشد، نتیجه ای غیر از ضرر و 

خسارت نخواهد داشت.

مدیران عامل خوب جمعی از مدیران و مجریان کارآمد را دور خود گرد می آورند 
تا تکمیل کننده مهارت ها و توانایی های خودشان باشند.
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انسان توسعه  یافته کیست؟

استعداد بزرگ بدون اراده بزرگ وجود ندارد.
)اونوره دو بالزاک(

این توافق عمومی در بین همه ما وجود دارد 
که شهرهای ما آنطور که شایسته است، انتظارات 
ما را برای یک زندگی سالم، امن و شاداب فراهم 
نکرده اند. همه ما نسبت به این وضعیت معترضیم. 
این شرایط باید تغییر کند، حتی همین لحظه هم 
دیر است، اما چه کسی باید شروع کند؟ ما همه 
می خواهیم که در این تغییر شریک باشیم، ولی 

عموماً نمی دانیم که باید چکار کنیم. 
و  ریسک گریزی  حس  یک  متأسفانه 
عافیت طلبی در وجود اکثر ما ایرانیان نهادینه شده 
و بدتر از آن، یک حس ناامیدی به صورت تاریخی 

در همه ما وجود دارد و در نتیجه، به طور دایم به یاد 
دیروز هستیم و فکر می کنیم که حتماً فردا هم 
بدتر از امروز خواهد بود، اما واقعیت این است که 
شرایط نابسامان امروز ما نتیجه همان گذشته ای 
است که در انفعال و بی عملی گذرانده ایم و فردا 
می تواند بهتر از امروز باشد، به شرط آنکه امروز 

فعال تر و آگاه تر از دیروز عمل کنیم.
واجد یک  ما، همواره  ما، مثل خود  شهرهای 
قدرت  این  و  هستند  تحول  برای  بالقوه  قدرت 
از  بالفعل می شود.  آگاهی عمومی  با  تنها  بالقوه 
این جهت است که امروزه اندیشمندان، »انسان 
اگر  می دانند.  توسعه  محور  را  توسعه یافته« 
می خواهیم تغییری را در وضعیت شهر خود شاهد 

باشیم، باید از تغییر خودمان شروع کنیم.

اما انسان توسعه یافته کیست؟
به حقوق  انسانی است که  انسان توسعه یافته 

مشارکت  روحیۀ  توسعه یافته  انسان 

با  همکاری  و  هم فکری  - پذیری، 

دیگران دارد، به تفکر جمعی و مشورت 

اعتقاد دارد و تقسیم کار را می فهمد.
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انسان توسعه یافته برای کل جامعه و آینده آن 
تالش می کند و نه صرفاً برای گروه و اطرافیان، 

یا قوم و خویش های خودش. 
و  اداری  مقامات  مرعوب  توسعه یافته  انسان 
تنها  مقامات  این  که  می داند  نیست،  حکومتی 
و  هستند  مقام  صاحب  خود  متبوع  سازمان  در 
شهروندان  خدمتگزار  همگی  اجتماع  عرصه  در 

می باشند.
انسان توسعه یافته با حیوانات مهربان است و به 

محیط زیست خود اهمیت می دهد.
انسان توسعه یافته بخش مهمی از زندگی خود 
برای  ارزشمند  میراثی  به جای گذاشتن  برای  را 
جامعه طراحی می کند، مسوولیت کاری را که در 
آن تخصص ندارد، نمی پذیرد و مسوولیت کارها 
را به افراد غیر متخصص نمی سپارد و اگر هم 
خواست ثروتمند شود، نهاد های دولتی و حکومتی 

را ترک می کند.
زمانی  تنها  ما  شهرهای  که  باشد  یادمان 
سزاوار  ما  که  باشند  بهتری  شهرهای  می توانند 

آن باشیم.

مأخذ: کانال تلگرام

و تکالیف مدنی خود آگاه است، وظایف خود را 
انجام می دهد و حقوق خود را مطالبه می کند.

انسان توسعه یافته اعتماد بنفس منطقی دارد، 
را  خودش  دارد،  باور  انسانی اش  توانایی های  به 
محیط بر مسایل زندگی اش می داند و می فهمد 
توانمند  و  مبتکر  و  خالق  موجودی  انسان  که 
انسان،  درون  در  که  می داند  همچنین  است. 
نیرویی وجود دارد که اگر اراده کند و آن نیرو را 
بکار بگیرد، می تواند همۀ مشکالت را با تعقل و 

تدبیر حل و فصل کند.
خوب  است،  آرام  و  مهربان  توسعه یافته  انسان 
گوش می کند، خوب فکر می کند، با عجله سخن 
نمی گوید، وقتی که با او روبرو می شوی، امواج و 
انرژی های آرام بخش سراسر وجودتان را پر می کنند.

انسان توسعه یافته از مرحله نیاز به نمایش عبور 
کرده است، در سخن گفتن اظهار فضل نمی کند و 

از چاپلوسی دیگران مشمئز می شود.
مشارکت پذیری،  روحیۀ  توسعه یافته  انسان 
تفکر  به  دارد،  دیگران  با  همکاری  و  هم فکری 
جمعی و مشورت اعتقاد دارد، تقسیم کار را می-

و  است  بلد  را  مدیریت  مقدماتی  اصول  فهمد، 
کاماًل باور دارد که عقل کل نیست.

روحیه  نمی شود،  جوگیر  توسعه یافته  انسان 
پایداری و نگاه کارشناسی دارد، در گرداب تبلیغات 
و شایعات نمی افتد و هر نگرشی را در قالب عقل 
و تجربه و مشورت به تجزیه و تحلیل می گیرد و 

بعد راجع به آن تصمیم گیری می کند.
همزیستی  روحیۀ  توسعه یافته  انسان 
سازگار  خودش  با  دارد،  جامعه  با  مسالمت آمیز 
محیط  است،  هماهنگ  زندگی اش  محیط  با  و 
شرایط  با  اما  می دهد،  تغییر  را  زندگی اش 

نمی جنگد.
و  جسمی  تندرستی  به  توسعه یافته  انسان 
سالمتی روحی و روانی خودش اهمیت می دهد، 
ورزش می کند، تفریح می کند و به واقع زندگی 
می کند. نوع لباس پوشیدنش، روش گفتاری اش، 
منش کرداری اش و حتی نوع نگاه و چهره اش 
به گونه ای است که مورد پذیرش اجتماع است و 

در همه امور و زمینه ها متعادل است.
انسان توسعه یافته اجازه می دهد که دیگران حرف 
بیشتر  یاد گرفته است که  کنند،  تمام  را  خودشان 

سکوت کند تا حرف بزند و بیشتر بشنود تا بگوید.
کتاب  می خواند،  کتاب  توسعه یافته  انسان 

می خواند، کتاب می خواند.

شهرهای ما، مثل خود ما، همواره واجد یک قدرت بالقوه برای تحول هستند و این قدرت 

بالقوه تنها با آگاهی عمومی بالفعل می شود.
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زمین    لرزه    ها و منطق برخورد با آنها

به محض رسیدن خبر لرزیدن زمین، چهارستون 
بدنمان می    لرزد و اشک از چشمانمان سرازیر می    شود.

در پس وقوع هر حادثه غیرمترقبه    ای، موج همدلی 
و همدردی و همکاری آغاز می    شود. ما مردمانی 
به    شدت باعاطفه و انساندوستیم، اما چرا قبل از بروز 
حوادث این همدلی    ها و همکاری    ها وجود ندارند؟ 
اگر این همدلی    ها و همکاری    ها وجود می    داشتند، 
در زمان نظارت بر یک سازه و یا نصب تأسیسات 
و  نمی    بستیم  یا چشم  برنمی    گرداندیم،  ... روی  و 

نمی    گفتیم: Over Standard است و ...
اکنون مورد نظر نگارنده است، بحث  آنچه  اما 
تردید  بدون  بحران    هاست.  مدیریت  و  آموزش 
اولین کسی که می    تواند به آسیب    دیده کمک کند، 
خود آسیب    دیده است و این در صورتی است که 
را  آموخته    ها  دیده    باشد،  را  حداقلی  آموزش    های 
تمرین کرده    باشد و نقاط ضعف آموزش    ها مشخص 
باید  امدادی  دستگاه    های  همچنین  شده    باشند. 
آمادگی  منظور  به  عمومی،  آموزش    های  از  فارغ 
همیشگی، آموزه    های خود را به مرحله عمل و اجرا 
رسانده    باشند، چون مانوورها موثرترین بخش آموزش 
هستند. مدیریت بحران نیز می    باید ضمن داشتن 

شرایط  با  مواجهه  برای  مدون  دستورالعمل    های 
بحرانی، این شرایط را مشق کرده    باشد. 

اینکه بعد از وقوع بحران در پی ایجاد تشکیالت 
مدیریت بحران باشیم و مسوولیت    ها را تقسیم کنیم، 
بی    تردید کاری است به    شدت غریب و عجیب و بعضًا 
دیرهنگام و بیهوده. مطمئناً در برنامه    های مدون برای 
برخورد و عبور از بحران، این موارد پیش    بینی شده    اند:

* اینکه در غیاب مدیر، جانشین کیست و در غیاب 
جانشین چه کسی مسوول خواهدبود؛

* اینکه مدیریت هر بخش از عملیات امداد با چه 
گروهی خواهدبود؛

* اینکه مسوولیت بکارگیری داوطلبان همکاری و 
امدادرسانی با چه گروه و چه کسانی خواهدبود؛

و  تعیین  چگونه  امداد  اولویت    های  اینکه   *
تشخیص داده می    شوند؛

* و اینکه    های فراوان دیگر که متأسفانه در موقع 
بروز بحران    ها کمتر اثری عملی از آنها دیده می    شود.

جان    ها  هم  باز  کرمانشاه  استان  در  اخیر  زلزله 
گرفت و دل    های بسیاری را اندوهگین و خاطرهای 
بسیاری را آزرده کرد، البته مثل همیشه همدلی مردم 
آموزش  نقیصه  همچنان  اما  بود،  دلگرمی  باعث 

بکارگیری  چگونگی  حادثه،  با  برخورد  چگونگی 
نحوه  استاندارد،  اطالع    رسانی  نحوه  امکانات، 
و  برخورد  چگونگی  کمک    ها،  و  امکانات  توزیع 
مواجهه با بحران    های روحی و اجتماعی و به طور 
به    شدت  آن  از  عبور  و  بحران  مدیریت  اختصار، 

حس می    شد.
باید باور کنیم که حوادث طبیعی، با هر نامی که بر 
آنها نهاده باشیم، رفتارهای طبیعی طبیعت هستند و 
این ما هستیم که با رفتارهای غیرمنطقی و غیرعلمی 
و آسیب    زای خودمان آنها را غیر طبیعی می    کنیم. 
را  ایمنی  باید اهمیت آموزش و بکارگیری نکات 
باور داشته    باشیم. اگر از امروز این کار را شروع کنیم، 
قطعاً در حوادث بعدی آسیب    ها کمتر خواهندبود. باید 
بپذیریم که آنچه برای آموزش افراد خرج می    شود، 
سرمایه گذاری است، نه هزینه. باید باور کنیم که 

باارزش    تر از جان انسان    ها چیز دیگری وجود ندارد.
زلزله، سیل، توفان و ... پدیده    های طبیعی هستند 
و از منطق و قاعده خاص خودشان پیروی می    کنند. 
پس با آنها همچون خودشان با منطق و با قاعده 
رفتار کنیم. مدیریت بحران     بیش از آنکه به شور نیاز 

داشته    باشد، به شعور نیاز دارد.

مهندس همایون ابراهیمی- دبیر سندیکا
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گام های عملی برای دفع چرخه فاسد تیول داری

همزمان با جلب توجه و اعتراض گسترده جامعه 
به حقوق های نجومی، عارضه »تیول داری« در نظام 
اداری ایران از سوی ناظران اقتصادی به عنوان یک 

عامل مأیوس کننده جامعه مطرح شد...
سیطره دولت بر اقتصاد ایران به حدی است که 
تقریباً هیچ وزارت خانه ای نیست که بنگاه اقتصادی 
نداشته باشد، حتی وزارت خانه هایی نظیر آموزش و 
پرورش، دفاع و بهداشت و درمان هم به اشکال 
مختلف درگیر بنگاهداری هستند. البته مشخص 
است که وزرای اقتصادی تعداد بیشتری بنگاه در 
اختیار دارند. گردش مالی این بنگاه ها معمواًل قابل 
توجه است و به تبع آن، تعیین اعضای هیأت مدیره و 
مدیر برای این بنگاه ها، چالشی شیرین برای وزرای 
کابینه محسوب می شود. عزل و نصب ها هم قطعًا 
خالی از حاشیه نیست، چه آنکه احتمال دارد برای 
تنظیم روابط سیاسی، مدیری الیق جای خود را به 
دارنده »ژن خوب« بدهد و همین طور ممکن است 
نقل و انتقال منابع بنگاه ها از بانکی به بانک دیگر، 

جذابیت های گوناگون مالی و سیاسی داشته باشد.
بنگاه ها  تهی    شدن  مدیریت،  روش  این  نتیجه  
از سرمایه های مادی و انسانی و غرق    شدن بیشتر 
است.  ناکارآمدی  و  سوء مدیریت  باتالق  در  آنها 

بیهوده نیست که رییس جمهور روحانی در یکی از 
سخنرانی هایش از خلف وعده وزرا درباره واگذاری 
امور به بخش خصوصی گالیه کرد و گفت: »در 
از  بعد  اما  می دهند،  قول  وزرا  همه  دولت  ابتدای 
گذشت مدتی گویا تصدیگری لذت بخش می شود و 

برای عبور از آن بهانه و دلیل می آورند...«
در ادبیات حکمرانی خوب، وظایف دولت مشخص 
و خط و مرز فعالیت های آن هم روشن است. قاعدتًا 
مهم ترین وظایفی که در چارچوب حکمرانی خوب 
می توان برای دولت متصور بود، حفظ امنیت و دفاع 
از حقوق و آزادی شهروندان و تا حدودی آموزش و 
بهداشت است، یعنی اینکه دولت در نهایت وظیفه 
دارد کاالهای عمومی را برای جامعه تأمین کند، اما 
اکنون با دولتی مواجهیم که هیچ حد و مرزی برای 
فعالیت هایش قایل نیست، هم قیمت گذاری می کند، 
هم تولید کننده است و هم توزیع را در اختیار دارد و 
از همه بدتر اینکه تولید ثروت می کند. دخالت های 
این موجود مبسوط الید در اقتصاد کشور، اما عالوه  
بر اینکه همواره منجر به اتالف منابع شده، فساد 
به   نیز  را  رانت  توزیع  و  اداری  نظام  در  گسترده 
دنبال داشته    است. در چنین اقتصادی، مدیر دولتی 
فرصت  از  آمده،  کار  روی  سیاسی  نگرش  با  که 

کوتاه حضور در دولت بیشترین بهره را می برد و به 
سازمان های زیرمجموعه اش به مثابه فرصتی برای 
به دست    آوردن رانت می نگرد و همین طور یک بازیگر 
اقتصادی هم به جای اینکه برای کسب منافع بیشتر 
تالش کند، با نیروی سیاسی و حلقه قدرت متحد 
می شود تا از این طریق، رانت به دست     آورد. در چنین 
فضایی هیچ کس راضی به اصالح ساختار اقتصادی 
نیست و تیول داری به بدترین شکل ممکن تداوم 
پیدا می کند. در این چرخه فاسد و ناکارآمد، چه کسی 

می تواند به درستی کار کند؟
با این توصیفات، می توانیم نتیجه بگیریم که در 
حال حاضر، تیول داری یکی از بزرگ ترین معضالت 
اقتصادی کشور و یکی از عوامل بازدارنده بزرگ    شدن 
بخش خصوصی است. اگر دولت می خواهد بخش 
خصوصی رشد کند، باید از تیول داری و تولید ثروت و 

دخالت های گسترده در اقتصاد دست بردارد.
هرچند تیول داری در ایران کانون های مختلفی دارد 
که لزوماً همه آنها در دولت نیستند، اما باید در نظر 
داشت که این عارضه مسأله ای نیست که دولت نتواند 
برای آن تعیین تکلیف کند. اگر از بنگاهداری نهادهای 
حاکمیتی و شبه دولتی سخن بگوییم، معنی اش این 
است که دولت خیلی توان اثرگذاری بر این عارضه 
را ندارد، اما درون دولت همین که وزیری بخواهد 
بنگاهداری را در مجموعه تحت مدیریتش متوقف 
کند، مانع زیادی پیش روی خود نمی بیند. قطعاً اصالح 
این چرخه معیوب و مفسده برانگیز در اختیار خود دولت 
است، اما متأسفانه به این دلیل که نفع برخی دولتمردان 
برای اصالح  تیول داری است،  تداوم مسیر  هم در 
ساختار اقتصاد و قطع مناسبات مبتنی  بر تیول داری 
گامی برداشته نمی شود. چندی پیش ... اشاره کردم 
که در سایه انتصاب معاونان کارآمد برای وزارتخانه ها و 
انتخاب افراد شایسته برای سازمان های بزرگ دولتی، 

بخشی از فساد و زدوبندها از بین می رود...

بخش    هایی از یادداشت محسن جالل    پور، رییس پیشین اتاق ایران

مأخذ: روزنامه دنیای اقتصاد- 29 شهریور 1396

اکنون با دولتی مواجهیم که هیچ حد و مرزی برای فعالیت هایش قایل نیست، هم قیمت گذاری 

می کند، هم تولید کننده است و هم توزیع را در اختیار دارد و از همه بدتر اینکه تولید ثروت می کند.
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سمینار چشم انداز اقتصادی ایران در افق 2020

در اوایل پاییز سال جاری، سمینار چشم انداز اقتصادی ایران در افق 2۰2۰ با حضور 
برخی از مدیران عضو سندیکا در محل سندیکا برگزار شد. در این سمینار، آقای امیررضا 
حسنی، مدیر موسسه اقتصاد ایرانیان، به بررسی پیش نیازهای رشد بنگاه های اقتصادی 

پرداخت.
آقای حسنی در ابتدای سخنانش اظهار داشت که دو نگرش اشتباه رایج شرکت ها، 
موسسات، مدیران، سازمان ها و کشورها این است که یا کارهای تکراری و سودآور 
و بهره وری در مدنظرشان است و یا بیشتر به کاوش تازه ها، اکتشافات و کارهای نو 
توجه دارند. به عنوان مثال، در کشور ما به علت وجود منابع نفتی، مدام به دنبال درآمد 
می رویم و کمتر به کارهای نو در کشور می اندیشیم، یا چون فروش محصوالت 
ایران خودرو در باالترین سطح قرار دارد، لذا این شرکت به تغییر تکنولوژی تولید فکر 
نمی کند و به همین علت، 4۰ سال از تکنولوژی روز دنیا عقب می افتد. وی همچنین 
تمرکز صرف بر نوآوری و بی توجهی به تجاری سازی و درآمدزایی و سودآوری تولید 
را نادرست دانست و به عنوان یکی از مصادیق این اشتباه گفت: شرکت انکوسرچ با 
ده میلیون دالر سرمایه گذاری وارد بازار شد و کارهای نو زیادی در زمینۀ کیت های 
تشخیص سرطان انجام داد، ولی از تجاری سازی محصوالتش غفلت کرد و زمانی 
که خواست در بهترین شرایط کیت هایش را عرضه کند، با مشابه آن در بازار روبرو شد.

مدیر موسسه اقتصاد ایرانیان سپس با نقل سخنان جیم مارچ در دانشگاه استنفورد 
تصریح کرد که توجه همزمان به سود و بهره وری، و اکتشاف و نوآوری، متضمن بقای 
مجموعه هاست. یکی از نمونه های موفق این نوع عملکرد هم شرکت نستله است که 
در زمان اوج فروش خود، قهوۀ اسپرسو را به عنوان یک نوآوری وارد بازار کرد. نمونۀ 
دیگر، تویوتاست که در زمان باالترین فروش تاریخ این کمپانی، خودروی هیبریدی 
را به بازار عرضه نمود. وی همچنین با بیان اینکه کمتر از دو درصد شرکت ها در دنیا، 
به طور همزمان به سود و نوآوری توجه دارند، چهار راهکار زیر را برای انجام این کار 

مطرح کرد:
1(  جلوتر از بحران، آینده را بیمه کنیم: آقای حسنی در این بخش از سخنانش با 

تأکید بر اهمیت داشتن استراتژی و برنامه برای موفقیت سازمان ها در مقاطع بحرانی 

اظهار داشت که ما از بروز همۀ بحران ها اطالع داریم، فقط زمان وقوع آنها را 
نمی دانیم. به عنوان مثال، ما می دانیم که ممکن است ترامپ برجام را به چالش 
بکشد و شواهد نشان می دهند که به احتمال زیاد، آمریکا از برجام خارج می شود، 
ولی  اصاًل الزم نیست که ما این نوع مسایل را آنالیز کنیم، بلکه کافی است که هم 
برای خروج آمریکا و اروپا و هم برای عدم خروج آنها از برجام برنامه داشته باشیم و 
بدانیم که اگر دوباره تحریم شدیم، چکار می کنیم؟ در آن صورت، جلوتر از بحران 

خود را بیمه کرده ایم.
2( برای آینده فکر و برنامه ریزی کنیم: این سخنران در ادامه سخنانش با تأکید 

بر اهمیت فکرکردن برای زمان های پیش رو گفت: 1۰ سال پیش اگر کسی به من 
می گفت که یک سایت اینترنتی برای فروش موبایل ایجاد کنم، قبول نمی کردم و 
میگفتم: چه کسی از اینترنت موبایل می خرد؟ ولی امروزه بسیاری این کار را می کنند. 
بنابراین، اگرچه کار و سرمایه گذاری برای آینده ای که دیده نمی شود، کار بسیار مشکلی 
است، ولی باید امروز برای شرایط سال های 2۰2۵، 2۰3۰ و 2۰4۰ فکر و برنامه ریزی 
کنیم. شرکت هایی که این کار را می کنند، گام های محکمتری در مسیر موفقیت 

برمی دارند.
3(استعدادها را بیابیم: آقای حسنی، یافتن استعدادها و بکارگیری آنها را الزمۀ 
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بقای شرکت ها ذکر کرد و خاطرنشان ساخت که تجاری سازی و نوآوری در تولید کاال 
و ارایه خدمات، مستلزم آن است که شرکت ها افراد بااستعداد را برای تحقیق و توسعه 

و آینده پژوهی در کنار خود داشته باشند.
4( موفقیت معلم بدی است: این سخنران سپس ضمن توصیه به مدیران برای 

خودداری از بسط دادن تجارب موفق و یا ناموفق خود به شرایط حاضر، گفت: اگر در 
گذشته از شرکت در نمایشگاه، نیرو می گرفتیم، ممکن است امروز با تغییر برگزارکننده، 
مخاطبان و شرکت کنندگان، نتیجه سابق را از نمایشگاه نگیریم. پس باید علت آن 
را درک کنیم، یا اینکه اگر در همایشی شرکت کردیم و نتیجه مورد نظر را نگرفتیم، 
نباید همۀ همایش ها را بی فایده بدانیم. باید توجه داشته باشیم که حداقل چیزی که 
در المان های پدیدآورندۀ نتایج گذشته تغییر می کند، زمان است و با تغییر زمان، ممکن 

است نتایج قبلی )موفقیت یا عدم موفقیت( حاصل نشود.

آگاهی از گذشته، حال و آینده بازارها و کسب و کارها
آقای حسنی در فراز دیگری از سخنانش با تأکید بر نقش عنصر آگاهی در رشد 
کسب و کارها گفت: تا آگاهی در میان نباشد، سود پایدار حاصل نمی شود. آگاهی هم 
فقط تجربه نیست، بلکه پیش بینی آن است که این صنعت در 2۰ سال آینده در چه 
وضعیتی خواهد بود. به عنوان مثال، من نه بر روی شرکت پتروشیمی، که بر روی 
آگاهی خود از بازار پتروشیمی سرمایه گذاری می کنم، چون اگر آگاهی داشته باشم، 

پتروشیمی می تواند برایم درآمدزا باشد.

جایگاه وب در چند سال آینده
مدیر موسسه اقتصاد ایرانیان در ادامۀ سخنانش در خصوص نقش اینترنت در آینده 
کسب و کارها اظهار داشت که با گسترش مولفه های مدرنیته ای جهان در سال های 
آینده، حرکت آزادانۀ سرمایه، بانک ها را حذف می کند و بیشتر به سمت عدد- پول 
می رویم، مانند بیت کوین. نتیجۀ این تحول هم محدودشدن اقتدار حاکمیت هاست، 
چون دیگر نمی توانند انسان ها را کنترل کنند و افراد بیشتر خودشان اثرگذار و 

تصمیم گیر خواهند بود.
وی سپس با تأکید بر لزوم تغیر نگرش سنتی به کسب و کارها از طریق روآوردن 
به امکانات فضای مجازی گفت: در نمایشگاه های آنالین می توان با هزار دالر غرفه 
گرفت، چون غرفۀ شما یک عکس است و مثل یک غرفۀ واقعی، ساعت نُه صبح باز 
و ساعت پنج عصر هم بسته می شود و شما می توانید هرکس را که وارد غرفۀ شما 

می شود، ببینید و با او چت کنید. بخشی از لزوم تغییر تفکر و نگرش که قباًل گفتیم،  
همین است.

آقای حسنی در فراز دیگری از سخنانش با اشاره به سندی که در سال 1۹۶4 در 
آمریکا منتشر شد و در آن وضع اینترنت تا سال 2۰۹۶ پیش بینی شده است، اظهار 
داشت که تا به حال، تمام پیش بینی های سند تحقق پیدا کرده است، مانند پیش بینی 
New Economic در سال 2۰۰۰ که به صورت تجارت الکترونیک اتفاق افتاد، یا 

پیش بینی Social Web در سال 2۰۰۹ که فیسبوک بود. پیش بینی سند مزبور برای 
سال 2۰1۸ هم Augmented Reality، یعنی افزودنی های واقعی به دنیای اینترنت 
است که نمونۀ آن، نمایشگاه های آنالین می باشد که بسیار واقعی ساخته شده اند. 
بنابراین، تکنولوژی AR را بسیار جدی بگیرید، چون هزینه شما را تا حد زیادی کاهش 

می دهد.
مدیر موسسه اقتصاد ایرانیان در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت که در 
حال حاضر، در دنیا در ازای هر 1۰هزار کارگر، 32 عدد ربات وجود دارد. این میزان در 
ژاپن، 2۹۵ ربات است و تا سال 2۰2۵ این عدد به ۹۰۰ ربات می رسد، یعنی نُه درصد 
نیروی کار این کشور ربات ها خواهند بود. وی در پایان افزود: تا سال 2۰2۰، قطعًا 
پنج میلیون شغل ازبین می روند. این مشاغل عبارتند از: تحویلدار بانک، صندوقدار، 
مسوول پذیرش، اپراتور تلفن، نامه رسان، آژانس مسافرتی، تایپیست، خبرنگار روزنامه، 

ثبت کننده اطالعات و بازاریاب تلفنی.

مشاغل برتر تا سال 2020 و پس از آن
آقای حسنی همچنین مشاغل برتر در سال 2۰2۰ و پس از آن را به شرح زیر برشمرد:

-  آنالیز و تحلیل تقاضا
-  کامپیوتر و نرم افزار و تحلیلگران امنیت اطالعات

 - معماری و مشاغل مهندسی، به خصوص در بحث بیوشیمی، نانو و رباتیک
 - فروش و بازاریابی، چون تا چند وقت دیگر، بازاریاب ها، تصمیم گیرندگان شرکت ها 

می شوند.
-  مدیران ارشد متخصص در حوزۀ رسانه ها، سرگرمی و اطالعات

 - طراحان خالق صنعتی و تجاری

 - منابع انسانی و متخصصان توسعه سازمانی
 -  ناظران فنی.
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کودکان کار 

سازمان بین المللی کار در تازه ترین گزارش خود 
بر روند ریشه کن سازی معضل کودکان کار تأکید 
کرده    است. آخرین آمارهاي این سازمان تا پایان 
سال 2۰16 نشان مي دهند که از سال 2۰۰۰ تا 
قابل توجهي  میزان  به  کار  تعداد کودکان  کنون 
تا رفع کامل  راه درازي  اما هنوز  یافته،  کاهش 
این معضل باقي مانده    است. از طرفي، برآوردهاي 
این سازمان نشان مي دهند که سرعت کاهش 
نسبت  اخیر  سال  چهار  در  کار  کودکان  تعداد 
داشته،  محسوسي  نسبتاً  افت  قبل  دوره هاي  به 
با توجه به تعهد کشورها نسبت به  در حالي که 
ریشه کن سازي معضل کار کودکان تا پایان سال 

2۰25، انتظار مي رفت که آنها با سرعت بیشتري 
براي حل این معضل تالش کنند.

الزم به یادآوری است که طبق استانداردهاي 
بین المللي، کودک کار به کودکاني اطالق مي شود 
شرایط  با  غیرمتناسب  و  دشوار  کارهایي  به  که 
سني خود مشغولند و کارشان به گونه اي است که 
به  را  آنها  رفاه  مي گیرد،  آنها  از  را  زیادي  وقت 
خطر مي اندازد، آنها را از بازي هاي سالم کودکانه 
محروم مي کند، یا امکان تحصیل را از آنان سلب 
همه  که  داشت  توجه  باید  نتیجه،  در  مي کند. 
کودکان شاغل را نباید کودک کار به حساب آورد.

کار،  بین المللي  سازمان  برآوردهاي  اساس  بر 

کار  بین    المللی  سازمان  برآوردهاي 

کاهش  سرعت  که  مي دهند  نشان 

سال  چهار  در  کار  کودکان  تعداد 

افت  قبل  دوره هاي  به  نسبت  اخیر 

حالي که  در  داشته،  محسوسي  نسبتاً 

به  نسبت  کشورها  تعهد  به  توجه  با 

ریشه کن سازي معضل کار کودکان تا 

پایان سال 2025، انتظار مي رفت که 

آنها با سرعت بیشتري براي حل این 

معضل تالش کنند.
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کودک  میلیون   21۸ از  بیش  کمي  هم  اکنون 
هستند  شاغل  جهان  سراسر  در  تا 17ساله  پنج 
که 151/6میلیون نفر از آنها در زمره کودکان کار 
قرار مي گیرند. از طرفي، تقریباً نیمي از کودکان 
کار در مشاغل سخت و زیان آور فعالیت مي کنند. 
که  هستند  مشاغلي  زیان آور  و  سخت  مشاغل 
سالمت و ایمني افراد را به خطر مي اندازند و آنها 
را از لحاظ رواني و عاطفي تحت فشار شدید قرار 
مي دهند. در شرایطي که این مشاغل حتي براي 
بزرگساالن نیز بسیار طاقت فرسا و مشکل سازند، 

آمارهاي سازمان بین المللي کار از حضور 72/5 
میلیون کودک در این مشاغل حکایت دارد.

بر اساس آمارهاي موجود، پسران در طول این 
کار  اسیر معضل  از دختران  بیش  سال ها همواره 
کودکان بوده اند، اما نباید از این نکته غافل شد که 
کارهاي داخل خانه که در برخي از مناطق جهان 
به  دلیل کمبود امکانات زندگي مدرن بسیار دشوار 
هستند، معمواًل بر عهده دختران است و البته اینگونه 

کارها در آمارهاي رسمي گنجانده نمي شوند.
کودک  نفر  یک  کودک،  پنج  هر  از  آفریقا  در 
جمعیت  نسبت  لحاظ  از  قاره  این  و  است  کار 
اختالف  کودکان،  جمعیت  کل  به  کار  کودکان 
دارد.  جهان  قاره هاي  سایر  با  محسوسي  کاماًل 
کشورهاي منطقه آسیا و اقیانوسیه نیز در رده دوم 
قرار گرفته اند. جالب اینکه معضل کودکان کار تنها 
بلکه  نمي شود،  محدود  کم درآمد  کشورهاي  به 
هم  اکنون بیش از 55 درصد از کودکان کار در 

کشورهایي زندگي مي کنند که از لحاظ درآمدي در 
زمره کشورهاي متوسط رو به باال یا متوسط رو به 
پایین قرار دارند. کودکاني که در کشورهاي درگیر 
جنگ و فجایع انساني زندگي مي کنند، بیشتر از 
سایر کودکان در خطر تبدیل    شدن به کودک کار 
قرار دارند. از هر 1۰کودک کار، هفت نفر در بخش 
کشاورزي مشغول به کار هستند. این کودکان در 
تجاري  بزرگ  مزارع  یا  خانوادگي  مزارع کوچک 
و  گله داري  به  نیز  برخي  و  مي کنند  کار  سخت 
و  سنگین  اغلب  که  کارهایي  مشغولند،  چوپاني 

طاقت فرسا هستند.
برخي از کودکان بیش از 43 ساعت در هفته 
کار مي کنند، یعني حتي بیشتر از ساعات کاري 
یک شغل تمام وقت. بر اساس آمارهاي سازمان 
بین المللي کار، با افزایش سن کودکان، ساعات 
کاري آنها نیز به تدریج افزایش مي یابد و درصد 
سن  از  عبور  با  کار  کودکان  از  قابل توجهي 
کار  تمام وقت  نیروي  یک  اندازه  به  15سالگي 

مي کنند.
تقریباً یک سوم از کودکان کار به طور کامل از 
تحصیل محرومند و بقیه آنها نیز به رغم حضور 
در کالس هاي درس، معمواًل عملکرد تحصیلي 
از خود  دانش آموزان  به دیگر  ضعیف تري نسبت 
نشان مي دهند. در واقع، وقت و انرژي زیادي که 
باعث مي شود  کار مي کنند،  کودکان صرف  این 
که آنها نتوانند آنطور که بایدوشاید، از کالس هاي 
درس بهره ببرند و تکالیف شان را در منزل انجام 

دهند.
اگرچه آمار کودکان کار در جهان طي دو دهه 
سرعت  اما  کرده،  حرکت  نزولي  مسیر  در  اخیر 
این روند نزولي اساساً در حدي نیست که بتوان 
افق  در  کار  کودکان  معضل  ریشه کن سازي  به 
بین المللي  سازمان  چنان که  بود،  امیدوار   2۰25
براي  نفري  121میلیون  احتمالي  آمار  از  کار 

کودکان کار در سال 2۰25خبر مي دهد.

مأخذ: محمد اشرفی

 http://www.hamshahrionline.ir/details/383178

هم  اکنون کمي بیش از 218 میلیون 

سراسر  در  17ساله  تا  پنج  کودک 

جهان شاغل هستند که 151/6میلیون 

قرار  کار  کودکان  زمره  در  آنها  از  نفر 

مي گیرند.
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گزیده هایی از مطبوعات
   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

معاون اول رییس جمهوری با اشاره به عملکرد 
ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت 
یازدهم گفت: در دولت دوازدهم نیز مصمم هستیم 
که راه مبارزه با مفاسد اقتصادی را با جدیت هرچه 
بیشتر ادامه دهیم و پرچم مبارزه با فساد را همچنان 

برافراشته نگه    داریم...
در  ستاد  خوب  تصمیمات  از  یکی  جهانگیری 
از  پیشگیری  برای  برنامه ریزی  را  گذشته  دورۀ 
تخلفات عنوان کرد و اظهار داشت: در دولت یازدهم 
اجرایی  دستگاه  هر  در  دولت  مصوبه  اساس  بر 
باالترین مقام دستگاه و  با مسوولیت  کارگروهی 
و حراست  بازرسی  نظارتی،  با حضور بخش های 
تشکیل شدند و موظف بودند گلوگاه های فسادخیز 
سمت  به  و  شناسایی  را  طالیی  امضاهای  نظیر 
شفاف سازی و اطالع رسانی شفاف و نیز پیاده سازی 
دولت الکترونیک حرکت کنند که در دولت دوازدهم 

نیز با جدیت دنبال خواهد شد.
معاون اول رییس جمهوری اظهار امیدواری کرد 
که برنامه دولت الکترونیک در دولت دوازدهم به 

دولت پرچم مبارزه با فساد را برافراشته نگه می    دارد

معنای واقعی و به طور کامل اجرا شود تا هم شاهد 
باشیم، چرا که  رضایت مردم و هم شفاف سازی 
جز از طریق شفاف سازی و اطالع رسانی و آزادی 
رسانه ها نمی توان از بروز تخلفات و فساد جلوگیری 
کرد. دکتر جهانگیری تصریح کرد: در دولت دوازدهم 
نیز باید پرچم مبارزه با فساد را همچنان برافراشته 
نگه    داریم و خوشبختانه با اقدامات صورت    گرفته و 
برخوردهای قاطع قوه قضاییه، امروز دیگر شاهد بروز 
تخلفات بزرگ و ظهور پدیده هایی مثل بابک زنجانی 
نیستیم، اگر چه وجود پرونده های دیگر نیز امری 

ناپسند است که باید با جدیت آنها را دنبال کنیم.
رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با اشاره 
به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و ارتباط دو 
بند از 24 بند این سیاست ها با موضوع مبارزه با 
مفاسد اقتصادی خاطرنشان کرد: در یکی از بندها 
و سالمت  لزوم شفاف سازی  فساد،  با  مبارزه  بر 
نظام اداری تأکید شده و در  بندی دیگر موضوع 
امنیت سرمایه گذاری مورد توجه قرار گرفته    است 
و رهبر معظم انقالب نیز زمانی که در ابتدای سال  

کردند،  تأکید  اشتغال  و  تولید  موضوع  بر  جاری 
آن  اساسی  الزامات  از  را  سرمایه گذاری  امنیت 
برشمردند. وی افزود: در مبارزه با مفاسد اقتصادی 
تا بخش  انجام شود  مراقبت و دقت کافی  باید 
واقع،  در  که  کشور  سالم  و  خوشنام  خصوصی 
موتور اصلی حرکت اقتصاد است، با مشکل مواجه 
نشود و امنیت سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی 
به عنوان یک ضرورت جدی مورد اهتمام قوای 

سه    گانه باشد.
فعاالن  از  گروهی  کرد:  اضافه  جهانگیری 
با  کشور  اقتصادی  شرایط  دلیل  به  اقتصادی 
مشکل مواجه شده اند که باید از این افراد حمایت 
اقتصادی خود  بنگاه های  بازسازی  برای  تا  شود 
نیز که  این میان، عده ای  پیدا کنند. در  فرصت 
با زدوبند تسهیالت دریافت کرده اند، امروز برای 
بازپرداخت معوقات خود گردن کلفتی می کنند که 
فعاالن  و  خصوصی  بخش  از  افراد  این  حساب 
اقتصادی جداست و الزم است با جدیت با آنها 

برخورد شود...

روزنامه ایران- شمارۀ 6605
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معلم های عزیز، سالم ما چهل سال است بخش 
اعظم جوانانمان را درس دادیم و به دانشگاه فرستادیم، 
اما همه چیز بدتر شد: تصادفات رانندگی مان بیشتر 
شد، ضایعات نان مان بیشتر شد، آلودگی  هوای  مان 
بیشتر شد، شکاف طبقاتی    مان بیشتر شد، پرونده های 
دادگستری مان بیشتر شد، تعداد زندانیان مان بیشتر 
شد و مهاجرت نخبگانمان بیشتر شد. پس دیگر 
دست از درس    دادن صرف بردارید. آموزش کودکان 
ما ساده است، ما دیگر به دانشمند نیازی نداریم، ما 

اکنون دچار کمبود مفرط آدم های توانمند هستیم.
مهارت های  فقط  ما  کودکان  به  لطفاً  پس 
زندگی    کردن را یاد بدهید. به آنها گفتگوکردن را، 
تخیل را، خالقیت را، مدارا را، صبر را، گذشت را، 
دوستی با طبیعت را، عذرخواهی را، دوست    داشتن 
حیوانات را، لذت    بردن از برگ درخت را، دویدن و 

به فرزندانمان رحم کنیم!

بازی    کردن را، شادبودن را، از موسیقی لذت    بردن را، 
آوازخواندن را، بوییدن گل را، سکوت    کردن را، شنیدن 
را،  را، دوست    داشتن  اعتمادکردن  را،  و گوش    دادن 

راست    گفتن را و راست    بودن را بیاموزید.
باور کنید اگر بچه های ما ندانند که حاصل ضرب 
114 در 114 چه می شود، و ندانند که با پای چپ 
وارد دستشویی شوند یا با پای راست، هیچ چیزی از 
خلقت کم نمی شود، اما اگر آن ها زندگی    کردن را و 
عشق    ورزیدن را و عزت نفس را و تاب    آوری و عدم 
پرخاشگری را تمرین نکنند، زندگی شان خالِی خالی 
خواهد بود و بعد برای پرکردن جای این خالی ها، 
خسارت  طبیعت  و  دیگران  و  خودشان  به  خیلی 

خواهند زد.
آنها  به  بخوانید،  شعر  ما  بچه های  برای  لطفاً 
بخوانند،  آواز  هم  با  بگذارید  بیاموزید،  موسیقی 

دکتر محسن رنانی- روزنامه اطالعات- شماره 26839

اجازه بدهید همه با هم فقط یک نقاشی بکشند تا 
همکاری را بیاموزند، بگذارید وقتی خوابشان می آید، 
بخوابند و وقتی مغزشان نمی کشد، یاد نگیرند. لطفًا 
بچگی را از کودکان ما نگیرید. اجازه بدهید خودشان 
ایمان بیاورند، فرصت ایمان آزادانه و آگاهانه را از 
آنان نگیرید، زبان    شان را برای نقد آزاد بگذارید، آنان 
را از وحشت آنچه شما مقدس می پندارید، به لکنت 
زبان نیندازید. بگذارید خودشان باشند و از اکنون 
نفاق را و ریا را در آنها نهادینه نکنید. اکنون که شما 
و ما و فرزندان ما همگی اسیر یک نظام آموزشی 
فرسوده هستیم، دست    کم هوای هم را داشته باشیم، 
نداشته ها و تنگناها و غم ها و عقده های خود را به 
کالس ها نبرید. ترا به خدا در کالس های تان خدایی 
کنید، نه ناخدایی. شاید خدا به شما و ما رحم کند و 

کودکان    مان خوب تربیت شوند.

»همه ما در انتخابات شرکت می کنیم، آخر انتخابات 
همه باید تشویق شوند. هر کس در انتخابات تالش 
داشته، از این جناح و آن جناح، باید جایزه بگیرند. این 
این می شود مشارکت عمومی،  انتخابات،  می شود 
این می شود سرمایه عمومی. حاال البته شاید بعضی 
از دستگاه ها بیکارند و باید شغلی داشته باشند، ناچار 
هستند عده ای را احضار کنند. یک جناحی از اول 
دیوارش کوتاه ساخته شده    است، اگر کسی تأثیرگذاری 
زیادی هم داشته باشد، مثاًل برای تشویق جامعه مردم 
را تکرار کند که پای صندوق بیایند، خب، آنها نباید 
تشویق شوند. یک عده باید تشویق شوند، یک عده 
تنبیه شوند. تشویق و تنبیه برای همین است، یک 

جناح تشویق و یک جناح تنبیه.«
آنچه خواندید، بخشی از سخنان رییس جمهور 
تحصیلی  سال  آغاز  مراسم  در  بود  روحانی 

دولت مشغول حاشیه سازی!
روزنامه کیهان- شماره 21740

چه  بخوانید.  را  متن  دیگر  یک بار  دانشگاه ها... 
بخاطر  هم  آن  شده!؟  تنبیه  روزها  این  کسی 
 2۹ در  که  می دانیم  همه  انتخابات!  در  پیروزی 
ریاست  انتخابات  جاری  سال  ماه  اردیبهشت 
و  برگزار شد  مردم  پرشکوه  با حضور  جمهوری 
دولت    مردان،  وسیع  شکنی های  قانون  علی رغم 
هیچ مشکلی هم پیش نیامد و بازندگان انتخابات 
بر خالف سال ۸۸ پیروزی برنده را تبریک گفتند. 
رادعی،  و  مانع  بدون هیچ  از آن روز هم دولت 
هرکار دلش خواسته، کرده... خب ! حاال تشویق 

و تنبیه چیست!؟
محلی  هیچ  این حرف    ها  می رسد  نظر  به  اما 
کمترین  واقع  عالم  در  و  باشد  نداشته  اعراب  از 
مصداقی نداشته باشد. تجربه نشان داده که هرگاه 
در کار دولت و امور مهم کشور، مشکالت جدی تر 

ندارد،  جایی  به  راه  هم  دولت  و  می شود  قبل  از 
شخص رییس جمهور وارد میدان می شود و با طرح 
یکی- دو حاشیه مهم و جنجالی، موجی در کشور 
و در رسانه های حامی خود و بالتبع در بخشی از 
افکار عمومی راه می اندازد تا حواس ها از مسایل 
اصلی دور بماند! این راهی است که رییس جمهور 
محترم، شخصاً بارها پیموده اند و کم    کم اهل فن 
را به این یقین رسانده اند که اوجگیری سروصداها 
و حاشیه    ها، دلیلی بر بن بست و بحرانی جدی در 

برخی حوزه هاست...
حاال دیگر همه، حتی نوجوانان دبیرستانی هم 
می دانند که هر وقت روحانی از این حرف    ها می زند، 
خبری در راه است، افتضاحی به بار آمده یا خواهد 
آمد و خالصه باید منتظر چیزی باشیم!...                  

کسی چه می داند، شاید...
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برنامه واگذاری طرح ها و پروژه های عمرانی 
جهت  خصوصی  بخش  به  دولت  دست  در 
تکمیل و بهره برداری از آنها، یک ایده مناسب 
و  مالی  بار  می توان  که  است  ملی  ضرورت  و 
دولت  دوش  از  را  آن  اجرای  از  ناشی  اجرایی 
برداشت و از حیث سیاست های کلی اقتصادی 
جایگاه  و  نقش  به  اولویت    دادن  بر  مبنی  کشور 
بخش خصوصی در اقتصاد هم این برنامه قابل 

دفاع و موجه به نظر می رسد.
سه  در  که  کنیم  قبول  باید  را  واقعیت  اما 
موفق  قانوني  تکلیف  این  اجراي  در  اخیر  سال 
نبوده ایم و نتیجه مطلوبي به دست نیامده است. 
به نظر براي موفقیت و رسیدن به نتیجه مطلوب 
بودن  سودآور  یعني  مهم،  اصل  یک  به  باید 
بخش  به  واگذاري  قابل  پروژه هاي  و  طرح ها 
پروژه هایي  و  طرح ها  و  شود  توجه  خصوصي 
گیرند  قرار  دولت  از سوي  واگذاري  اولویت  در 
که نه تنها اصل سرمایه گذاري بخش خصوصي، 
آنها  براي  را  انتظار  مورد  و  معقول  سود  بلکه 
پیش فرض  این  با  باشد.  داشته  همراه  به 
طرح هایي  در  خصوصي  بخش  اینکه  انتظار 
یا  بیمارستان ها  بهره برداري  و  ساخت  چون 
مجموعه هاي ورزشي و فرهنگي مناطق محروم 
بازگشت  اصل  با  چندان  کند،  سرمایه گذاري 
سرمایه و سودآوري مورد انتظار همخواني ندارد 
صورت  خصوصي  بخش  سوي  از  استقبالي  و 
فضاي  باید  اینکه  بر  افزون  گرفت،  نخواهد 
کسب وکار به نفع بخش خصوصي تسهیل شود 
و روند واگذاري پروژه هاي اولویت دار و سودآور 
سرعت گیرد و مردم هم مقاومتي در برابر این 

مرداد 1344 نتایج بررسی مهاجرت که توسط 
لحاظ  از  را  ایران  بود،  شده  انجام  ملل  سازمان 
اتباع به کشورهای دیگر در ردیف پنج  مهاجرت 
به  نزدیک  یعنی  نشان می داد،  آخر جدول  کشور 
صفر. این بررسی ده سال بعد در سال 1354 نیز 
مجدداً انتشار یافت که تغییری در رتبه ایران نشان 
نمی داد و مهاجرت ایرانیان همچنان نزدیک به صفر 
بود. از این آمار ها چنین برمی آید که ایرانیان تمایلی 
به مهاجرت به کشورهای دیگر نداشتند، اما این ارقام 
در حال حاضر، به شکل ناباورانه ای تغییر کرده ، چون 
ایران دیگر در رتبه انتهای جدول نیست و برعکس 
به صدر جدول رسیده است. ایرانیان سومین مردمان 
در جهان هستند که به دنبال مهاجرت هستند! به 
عبارت دیگر، شمار جمعیت ایران دوبرابر شده، اما 
میزان مهاجران ایرانی 14۰ برابر شده و به عدد هفت 
بین حجم  این  در  نزدیک شده است.  نفر  میلیون 
خروج نخبگان از کشور نیز قابل تأمل است. طبق 
آمار صندوق بین المللی پول، ایران از نظر فرار مغز ها 
در بین ۹1 کشور جهان مقام اول را از آن خود کرده 
 و ساالنه تا 1۸۰ هزار نفر با تحصیالت عالیه از ایران 

مهاجرت می کنند.
به نوشته اقتصاد آنالین مبتنی بر آمار صندوق 
بین المللی پول هم اکنون بیش از 25۰ هزار مهندس 

و پزشک ایرانی در آمریکا هستند...
عباس میالنی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا 
چند سال  در  مغز ها  فرار  می گوید:  باره  این  در 
اخیر 3۰۰ برابر جنگ ایران و عراق به اقتصاد 

ایران صدمه زده است.

کار نشان ندهند.
پیش شرط همراهي مردم با واگذاري طرح ها و 
پروژه هاي عمراني اولویت دار و سودآور به بخش 
خصوصي این است که در نتیجه بهره برداري و 
تملک این طرح ها خللي در روند خدمت رساني 
به مردم ایجاد نشود و مردم احساس کنند که 
نتیجه این واگذاري، دریافت خدمات باکیفیت تر 
و آسان تر است. انتظار مي رود که رضایت مردم 
از خدمات ارایه    شده در نتیجه طرح هاي اجراشده 
بازده  همچنین  و  خصوصي  بخش  سوي  از 
بخش خصوصي  معقول  سودآوري  و  اقتصادي 

باهم دیده شوند.
اجرایي  بدنۀ  و  مدیران  مقاومت  با  ارتباط  در 
طرح ها  واگذاري  در  وزارتخانه ها  و  دستگاه ها 
که  کرد  اذغان  باید  هم  دولتي  پروژه هاي  و 
واگذاري  از  ناشي  مقاومت ها  این  از  بخشي 
آنها  ساخت  که  است  مجموعه هایي  یا  طرح ها 
توسط دولت پایان یافته و تنها اقدام به واگذاري 
آنها در مرحله بهره برداري مي شود. از آنجا که 
بهره برداري از این طرح ها براي دستگاه ذیربط 
مشکالت  از  بخشي  مي تواند  و  بوده  درآمدزا 
لذا  کند،  تأمین  را  آنها  بودجه  و  اعتبار  تأمین 
اما  مي گیرد.  صورت  آنها  واگذاري  در  مقاومت 
توجیه  ناتمام  پروژه هاي  واگذاري  در  مقاومت 
ندارد و از حیث قانوني، دلیلي براي این مقاومت 
نیست و به نظر به جاي قانونگذاري مجدد، باید 
فرهنگسازي صورت گیرد تا مدیران و مسووالن 
به این درک صحیح برسند که واگذارکردن امور 
به بخش خصوصي یک ضرورت ملي و به نفع 

اقتصاد کشور است.

پروژه های سود آور واگذار شوند

محمدمهدی مفتح- روزنامه همشهری- شماره 7218

فاجعه ای ملی که به آن 
توجه نمی شود
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غالمحسین شافعی، رییس اتاق بازرگانی ایران: 
اعتمادسازی بین دولت و بخش خصوصی، یگانه 
راهکار دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی است که 

در گذشته مغفول مانده و تضعیف شده بود. 
نحوۀ اجرای خصوصی سازی در کشور، افزایش 
مداوم حجم و اندازۀ دولت در اقتصاد و تصمیمات 
کالن اقتصادی، به نحوی بوده که بخش خصوصی 
واقعی کاماًل نادیده گرفته شده و اعتقاد واقعی به 
این بخش وجود نداشته    است. در سال های گذشته، 
بخش  رفت،  باال  نفتی  درآمدهای  که  زمان  هر 
خصوصی جایگاهی نداشت و در مقابل، هرگاه در 
زمینه درآمدهای نفتی دچار مشکل شدیم، بخش 

خصوصی عزیز و گرامی شد.
اقتصادی  معضالت  و  گرفتاری ها  موثر  ریشه 
کشور، نداشتن اعتقاد واقعی به بخش خصوصی 
است. امروز مفاهیمی نظیر قانون، صادرات، مبارزه 
مرکزی  بانک  خصوصی،  بخش  تولید،  فساد،  با 
و... بارها و بارها مطرح می شود، اما بیشتر جنبه 
تشریفاتی دارند و در عمل اعتقادی به این مفاهیم 
و کارکرد آنها در کشور وجود ندارد. اگر راهکاری 
برای این موضوع اساسی نداشته باشیم، نتایجی 
گسترش  به  و  داشت  خواهد  برگشت  غیرقابل 
ناهنجاری های اجتماعی و اخالقی در جامعه خواهد 
انجامید که »بدفهمی عمیق از اشتغال زایی«، ریشه 
اصلی بروز مشکالت در این زمینه است. اشتغال 
پایدار وابستگی کامل به سرمایه گذاری بلندمدت، 

به ویژه در بخش های تولیدی واقعی دارد.

مهم ترین  تهران  استان  آبفای  مدیرعامل 
تهران  شهر  آبفای  دغدغه های  و  مشکالت 
»منابع  پرورش  محمد  به گفته  کرد.  تشریح  را 
آب و طرح جامع آب شهرهای استان تهران«، 
»بازسازی  تمام شده«،  قیمت  و  آب  »اقتصاد 
تأسیسات آب، فاضالب و برق« و »طلب های 
این سازمان« از مهم ترین چالش های پیش روی 

آبفای پایتخت به شمار می روند.
نیرو  وزارت  اطالع رسانی  پایگاه  به گزارش 
هماهنگی  مشترک  جلسه  در  پرورش  )پاون(، 
تهران  استان های  برق  و  آب  صنعت  مدیران 
تجدیدپذیر  آب  منابع  سرانۀ  گفت:  البرز  و 
مترمکعب   3۰۰ البرز  و  تهران  استان های 
به  توجه  با  و  است  میانگین  از  کمتر  سال  در 
اینکه نصف این منابع از بخش    های دیگر وارد 
کمتر  گفت  می توان  می شود،  تهران  حوضه 
تجدیدپذیر  منابع  سال  در  مترمکعب   2۰۰ از 
این دو  برای  برنامه ریزی کالنی  اگر  داریم که 
استان نشود، در آینده در موضوع آب و برق با 

چالش های زیادی روبه رو خواهیم شد.
مدیرعامل آبفای تهران با اشاره به مشکالت 
آبفای استان تهران گفت: یکی از مباحث اصلی، 
شهرهای  آب  جامع  طرح  و  آب  منابع  بحث 
استان تهران است که متولیان امر به دنبال حل 
شرکت های  در  افزود:  وی  هستند.  مسأله  این 
آبفای جنوب غرب استان تهران و آبفای شهرها 
به کاهش  توجه  با  تهران  و شهرک های غرب 
شدید منابع آبی هنوز چشم اندازی برای تأمین 
بلندمدت وجود ندارد که این مورد جزو دستورات 
و  آبفاست  و  آب  انسجام بخشی  جلسات  کار 
جلسات منظمی تشکیل می شود که مشکالت 
کالن آب که حدود یک میلیارد و 35۰ میلیون 
مترمکعب برای آب شرب شهری است و 1۰۰ تا 
15۰ میلیون مترمکعب برای آب شرب روستایی 

است، چاره اندیشی شود.

مهم ترین چالش های آبفای پایتخت

اعتمادسازی بین دولت و 
بخش خصوصی

مسایل  از  دیگر  یکی  داد:  ادامه  پرورش 
آبفای استان تهران، بحث اقتصاد آب و قیمت 
سرمایه گذاری ها،  بخواهیم  اگر  است.  تمام شده 
حساب  را  استهالک  و  انجام شده  پروژه های 
کنیم، شاید هزینه ها به بیش از 2۰۰۰ تا 25۰۰ 
تومان در هر مترمکعب آب برسد، در حالی که ما 
به طور متوسط 44۰ تومان به ازای هر مترمکعب 

آب از مشترک دریافت می کنیم.
وی تاکید کرد: بحث بازسازی تأسیسات آب 
حوزه  در  چه  و  فاضالب  و  آب  حوزه  در  -چه 
برق- از دیگر مواردی است که باید مورد توجه 
قرار گیرد و با کمک شورای شهر و نمایندگان 
مجلس از صندوق ذخیره منابعی کسب شود تا 
بسیاری از زیرساخت هایی که بیش از 4۰ یا 5۰ 
سال سن دارند، بازسازی شوند، چون بازسازی 

نه ردیف اعتباری دارد و نه منابع مالی.
طلب های  تهران  استان  آبفای  مدیرعامل 
شرکت  این  مشکالت  دیگر  از  را  سازمان  این 
میلیارد   15۰ از  بیش  تنها  گفت:  و  دانست 
به  و  طلبکاریم  سازمان  ها  از  یکی  از  تومان 
منطقه ای  آب  شرکت  به  هم  میزان  همان 
نیاز  می دهد  نشان  وضعیت  این  که  بدهکاریم 
اصالح  برای  باالدستی  تصمیم  گیری های  به 
در  اینکه  بیان  با  پرورش  است.  وضعیت  این 
میلیون   3۰۰ و  میلیارد  یک  حدود   141۰ سال 
مترمکعب پساب از فاضالب تهران و شهرهای 
این  برای  افزود:  داشت،  خواهیم  تهران  استان 
نیاز  منابع  تومان  میلیارد  هزار   14 از  بیش  کار 
داریم که در پرو ژه های فاضالب تا کنون بیش 
از 1۰هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری به قیمت 
این  زمینه  این  اتفاق خوب در  و  روز شده    است 
است که از بانک زیرساخت آسیایی حدود 6۰۰ 
فاضالب  طرح  که  می گیریم  وام  دالر  میلیون 
متوسط  از  کمتر  که  را  تهران  استان  شهرهای 

کشوری است، به سطح مناسبی برسانیم.

روزنامه آرمان-شماره 3427

روزنامه دنیای اقتصاد- شماره 4209
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گلگشت

قدرت انتقاد-جرات اصالح

تاریخچه سماور

وسیله ای   )Самовар روسی:  )به  َسماَور 
واژه  چای.  آماده کردن  برای  است  فلزی  معمواًل 
سماور از زبان روسی آمده و معنی آن در زبان روسی 

»خودجوش« است.
 )Tula( اولین سماور ساخت روسیه در شهر توال
در تاریخ 1۸2۰ میالدی ساخته شده است. بعدها این 
شهر به عنوان مرکز تولید سماور روسیه مشهور 
گردید، چون در سال 1۹۰۰ میالدی چهل کارخانه 

سماورسازی در این شهر فعالیت داشتند.
از سماورهای روسی دارای ُمهرهایی به  برخی 
صورت منفرد یا مزدوج می باشند. این ُمهرها که 
اغلب دارای تاریخ هم هستند، نشان می دهند که 
کارخانه سازنده سماور در نمایشگاه های سال های 

دست  به  را  امتیازهایی  و  کرده  شرکت  مختلف 
آورده است. 

برای اولین بار سماور در دوره شاهرخ، نوه نادرشاه 
صدارت  دوران  پایان  تا  و  شد  ایران  وارد  افشار، 
را به ساخت  ایرانی  امیرکبیر که وی صنعتگران 
سماور تشویق کرد، این وسیله از کاالهای وارداتی 
که  قاجار  ناصرالدین شاه  دوره  اواخر  در  اما  بود، 
نوشیدن چای در ایران عمومیت یافته بود، صنعت 
سماورسازی در شهرها و روستاها و در میان عشایر 
رونق گرفت. در حال حاضر، مرکز تولید سماور در 
ایران شهر بروجرد در استان لرستان است و بیشتر 
سماورهای تولیدی بروجرد هم از جنس ورشو و 

برنج هستند.

بود  بزرگي  نقاش  فردی چندین سال شاگرد 
آموخت  را  نقاشي  هنرهای  و  فنون  تمامي  و 
استاد  شما  دیگر  گفت:  او  به  استاد  جاییکه  تا 

شده اي و من چیزي ندارم که به تو بیاموزم. 
شاگرد پس از شنیدن این حرف به فکر افتاد 
که مهارت های خودش را در معرض دید عامه 
قرار دهد. بنابراین، یک تابلوی نقاشي فوق العاده 
مقداري  داد.  قرار  شهر  میدان  در  آنرا  و  کشید 
و  گذاشت  آن  کنار  در  هم  قلم مو  یک  و  رنگ 
اثر  در هر کجای  اگر  از رهگذران خواست که 

ایرادی مي بینند، در آنجا یک عالمت بزنند.
غروب که برگشت، دید تمامي تابلو عالمت 
خورده است! بسیار ناراحت و افسرده به استاد 

استاد  داد.  گزارش  را  ماجرا  و  کرد  مراجعه 
عین  دیگر  بار  یک  می توانی  آیا  گفت:  او  به 
جواب  شاگرد  بکشي؟  برایم  را  نقاشي  همان 
داد: بلی. و چنان کرد. استاد سپس آن نقاشي 
همان  در  قلم مو  و  رنگ  ظرف  همان  با  را 
تابلو  کنار  در  که  متني  ولی  داد،  قرار  میدان 
قرار داد، چنین بود: اگر جایي از نقاشي ایراد 
دارد، لطفًا با این رنگ و قلم مو آن را اصالح 

بفرمایید.
که  دیدند  و  برگشتند  غروب  شاگرد  و  استاد 
تابلو دست نخورده مانده. استاد رو به شاگرد کرد 
ولي  دارند،  انتقاد  قدرت  انسان ها  و گفت: همه 

جرأت اصالح نه!
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منشا چند اصطالح

گلگشت

* آب خنک خوردن: یکی از قنات های قدیم 
در محل قصر  بود که مظهرش  قناتی  تهران، 
قاجار )حد فاصل سه راه زندان، پل سیدخندان، 
قرار  فعلی(  پلیس  خیابان  و  شریعتی  خیابان 
زندان  محل  این  در   13۰۸ سال  در  داشت. 
قنات  آن  آب  چون  شد.  ساخته  قصر  معروف 
به  که  زندانیانی  باره  در  لذا  بود،  خنک  خیلی 
زندان قصر اعزام می شدند، به طعنه و استعاره 
این  بخوره!  خنک  آب  رفته  فالنی  مي گفتند: 
اصطالح بعدها شامل همه زنداني هایي شد که 

به زندان مي افتادند.

* تعارف شاه عبدالعظیمی: قدیم ها که تهرانی ها 
با ماشین دودی به زیارت شاهزاده عبدالعظیم)ع( 
می رفتند، باید پول رفت و برگشت با ماشین دودی 
را یکجا و قبل از سوارشدن می دادند. به همین علت، 
اهالی شهر ری که از بازگشت مهمان هایشان به 
تهران مطمئن بودند، الکی تعارف می کردند که: تو 
رو خدا شب پیش ما باشین! از اینجا بود که به تدریج 
اصطالح تعارف شاه عبدالعظیمی)شابدولزیمی( به 

یک ضرب المثل تبدیل شد.

* بوق سگ: در قدیم بازارها دارای چهار مدخل 
بودند که شبانگاهان آنها را با درهای بزرگ می 
بستند و تمامی دکان ها هم به همین طریق قفل 
می شدند. از انجا که همیشه احتمال خطر دزدی 
می رفت، لذا نگهبانانی نیز شب در بازار پاسبانی 
می دادند. این پاسبان ها چون نمی توانستند تمامی 
تیمچه ها و داالن های بازار را در تمامی لحظات 
کنترل کنند، لذا سگ های وحشی و درنده ای هم 
به همراه داشتند که به جز خود پاسبان ها به دیگری 
رحم نمی کردند. پاسبانان شب با این تمهیدات در 
ساعت معینی از شب، در بوق بزرگی که معمواًل از 
شاخ قوچ ساخته شده بود، می دمیدند، بدین معنا 
که وقت تعطیل بازار است و عنقریب سگ ها را 
در بازار رها خواهیم کرد. دکانداران هم با شنیدن 
صدای این بوق مغازه ها و حجره ها را می بستند و به 
مشتریان خود می گفتند: دیروقت است و بوق سگ 
را نواختند. از آن زمان »بوق سگ« اصطالحی شد 

به معنای دیربودن یا دیرشدن.

قدیم  در  شراب  جام های  هفت خط:  آدم   *
بر  بنا  هرکس  و  بودند  خط  هفت  دارای 
ظرفیتش تا یک خط خاص می توانست شراب 
از:  بودند  عبارت  ترتیب  به  خط ها  این  بنوشد. 
 )۵ ازرق،   )4 اشک،   )3 فرودینه،   )2 مزور،   )1

بصره، ۶( بغداد، ۷( َجور.
و  بود  قهاری  شراب خوار  که  هرکس 
به  بخورد،  شراب  هفتم  خط  تا  می توانست 

هفت خط معروف می شد.
هم  مواقع  بعضی  کشیدن:  را  کسی  جور   *
شخصی برای خودنمایی تقاضای پرکردن جام 
تا خط هفتم را می کرد، ولی نمی توانست همه 
دوستانش  که  بود  اینجا  در  بنوشد.  را  شراب 
برای حفظ آبروی او شراب را تا خط جور سر 
می کشیدند. اصطالح جور کسی را کشیدن هم 

از اینجا ضرب المثل شد.

کوه به کوه نمی رسد...   

دل

      باور نکردمی که »رسد کوه سوی کوه«          
»َمرُدم رسد به َمرُدم« باور بکردمی  

      کوهی بُد این تنم که بِدو کوه غم رسید          
من َمرُدَمم، چرا نرسیدم به َمردمی؟  

)خاقانی شیروانی(

از شبنم عشق خاک آدم ِگل شد
            صد فتنه و شور در جهان حاصل شد

صد نشتر عشق بر رگ روح زدند
         یک قطره از آن چکید و نامش دل شد

)ابوسعید ابوالخیر(
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گریزی به راه های مقابله با فساد در جهان

در  و  نیست  عجیبی  موضوع  فساد  موضوع 
دولتی  سازمان های  جهان  کشور های  بیشتر 
اما مسأله فساد  این سمت  کشیده می شوند،  به 
کشورهای  گریبانگیر  دیگری،  قاره  هر  از  بیش 
آسیایی  است. بدین لحاظ، مسووالن آسیایی برای 
مقابله با آن مجازات هایی را تعیین کرده اند که به 

اختصار در مورد آنها می خوانید.
بر  میالدی   2۰۰۹ سال  در  مالزی  مالزی: 
اساس قانون جدید ضد ارتشا، کمیته ای مستقل، 
راه اندازی کرد. حداکثر 2۰   را  حرفه ای و شفاف 
برابر  پنج  پرداخت غرامتی معادل  و  زندان  سال 
میزان رشوه، مجازاتی است که این قانون برای 

متخلفان در نظر گرفته است.
چین: مجازات برخی از جرایم در چین اعدام 
است، اما جرمی مانند اختالس در دسته جرایم 
غیرخشن قرار می گیرد و مجازات آن حبس های 
لحاظ  از  چین  حال،  این   با  است.  طوالنی مدت 
جهان  برتر  رتبه های  جزو  پولشویی  با  مبارزه 
قراردارد و اخبار زیادی مبنی بر مجازات مقامات و 
فعاالن اقتصادی چین به دلیل ارتکاب جرم هایی 

مانند اختالس، رشوه و ارتشا منتشر می شود.
ویتنام: ویتنام با وجود آن که یکی از فاسد ترین 
کشور های جهان به شمار می رفت و بخش اعظم 
این فساد ها هم مربوط به مقامات و استفاده از 
رابطه های خانوادگی بود، اما اکنون کالهبرداری، 
اختالس، قاچاق، جعل و ارتشا را جزو جرم های 
مربوط به فساد اقتصادی قرار داده و برای آنها 

مجازات اعدام مقرر کرده است.
ژاپن: در چند  سال گذشته یکی از اخبار روزانه 
ژاپن اعالم فسادهای اقتصادی مدیران دولتی و 
شخصیت های سیاسی این کشور بود، اما اکنون 
اعمال  اینگونه  به  نسبت  به حدی  افکار عمومی 
حساس شده که تقریباً هیچ کس حاضر نیست 
خودش را دچار چنین ننگی کند. اگر هم کسی 
مرتکب چنین اعمالی شود، خودش برای خودش 
حکم صادر می کند: استعفا، عذرخواهی و در برخی 
از موارد هم خودکشی برای فرار از عذاب وجدان 

و رسوایی.
سنگاپور: در سنگاپور تنها به جریمه نقدی و 
پنج  سال زندان بسنده شده ، اما اگر فساد در مشاغل 

دولتی باشد، جزای آن از پنج  سال زندان به هفت سال 
افزایش پیدا می کند. همچنین مدیر مربوطه از شغلش 
برکنار شده، حقوق و مستمری اش قطع می شود و در 

شرایطی هم از مشاغل دولتی کنار گذاشته می شود.
و  پیشگیری  قانون  آفریقای  جنوبی: طبق 
مبارزه با فساد اقتصادی مصوب 2۰۰4 میالدی، 
فرد متخلف را می توان به حبس ابد محکوم کرد. 
عالوه بر این ، تا سه برابر مبلغ کالهبرداری را باید 

به عنوان جریمه پرداخت کند.
کره  جنوبی: اگرچه کره  جنوبی همواره سعی 
بر آن داشته تا با فساد مبارزه کند، اما این کشور با 
توجه به اقتصاد بزرگ و در حال رشد خود نیازمند 
سرمایه گذاری  زمینه  در  بیشتر  شفافیت  وجود 
در  فساد  و  رشوه  اختالس،  نتیجه،  در  و  است 
کره به عنوان یک رسوایی  بزرگ شناخته می شود 
استعفا، خودکشی  و  زندان، حبس  بر  که عالوه 

مقامات را نیز به دنبال دارد.
http://shahrvand-newspaper.ir/news:nomobile/

main/114382
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اخبار

چشم انداز اقتصاد ایران

اقتصاد ایران گرچه در میان مدت با چالش هایی 
روبروست، ولی با توجه به استفاده از ظرفیت های 
تجربه  را  متوسطی  رشد  نفت،  بخش  اضافی 

خواهد کرد.
بر اساس گزارش بانک جهانی، در سال 2۰1۷ 
ایران به سطح ۶/ 3 درصد  اقتصادی  نرخ رشد 
می رسد. در سال های 2۰1۸ و 2۰1۹ نیز با توجه 
و  سرمایه گذاری  مثبت  رشد  بازگشت  انتظار  به 
را  قدرتمندتری  رشد  سیاسی،  و  اقتصادی  ثبات 
تجربه خواهد کرد. رشد اقتصادی ایران برای این 
سال ها به ترتیب در سطح چهار و 3/ 4 درصد 
پیش بینی شده است. از طرفی دیگر، تورم با شیب 
مالیمی شروع به افزایش خواهد کرد. البته این 
نرخ در سه سال آینده تحت تأثیر نرخ بیکاری باال 
و نبود فشار تقاضا، از 12 درصد تجاوز نمی کند. 
ایران  انتظار می رود که بانک مرکزی  همچنین 
نرخ  کاهش  برای  مناسب  پولی  سیاست های  از 

سپرده استفاده کند.
بانک جهانی در ادامه گزارش خود به بررسی 
این  نیز پرداخته و در  ایران  اقتصاد  ریسک های 
رابطه 12 ریسک را از همه مهمتر دانسته است. 
اقتصاد  ریسک  مهم ترین  گزارش،  این  مطابق 
توافق  بقای  از  ناشی  سیاسی  ریسک  ایران، 
است.  آمریکا  تحریم های  بازگشت  و  هسته ای 
ورود  جریان  ریسک  این  که  است  بدیهی 
خواهد  روبه رو  چالش  با  را  خارجی  سرمایه های 

ساخت.
نظام  با  ارتباط  برای  ایرانی  بانک های  ناتوانی 
بانکی  نظام  اصالح  چالش  و  جهان  بانکداری 
هم از دیگر مخاطرات مهم اقتصاد ایران است. 
در  ایران  مرکزی  بانک  گرچه  دیگر،  عبارت  به 
موفق  حدودی  تا  سایه ای  بانکداری  با  مبارزه 
عمل کرده، اما نرخ های سپرده باال، دارایی های 
بلوکه شده و حجم زیاد وام های معوق، همچنان 

بر نظام بانکداری ایران سایه  انداخته اند. در بخش 
تا سطح  ایران در تالش است  اقتصاد  نیز  مالی 
بدهی های دولت را مشخص کند و بدهی ها را 
وضعیت،  این  در  درآورد.  بهادار  اوراق  به صورت 
همراه  به  بدهی  مدیریت  جامع  چارچوب  تعیین 

اتخاذ سیاست های مالی ضروری است.
چالش های  قالب  در  که  نکته ای  آخرین 
گرفته،  قرار  بحث  مورد  ایران  اقتصاد  آتی 
بهبود  جمله  از  ساختاری،  اصالحات  موضوع 
گزارش،  این  مطابق  است.  کسب وکار  فضای 
اجرای  به  وابسته  ایران  اقتصاد  چشم انداز 
بهبود  همچون  گسترده  ساختاری  اصالحات 
فضای کسب وکار، بهره وری، انعطاف بازار کار و 
متنوع سازی صادرات است. این اصالحات موجب 
تسهیل سرمایه گذاری می شوند و در نهایت رشد 
اقتصادی باثبات تر در آینده را به همراه خواهند 

داشت.
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بخاری پوشیدنی!

جایزۀ نوبل فیزیک به سه آمریکایی رسید

ایده تجهیز لباس های زمستانی به فناوری های جدید به منظور گرم کردن هر 
چه بیشتر افراد، تازه نیست، اما افزودن بخاری به یک لباس ایده ای است که کاماًل 

تازگی دارد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، Heated apparel یک 
بخاری موسوم به Torch2.۰  را تولید کرده که می توان آن را به انواع لباس های 
زمستانی اضافه کرد و از این طریق خود را در هوای بسیار سرد گرم کرد. این بخاری 
که مانند یک کمربند به دور کمر هر لباسی اضافه می شود، حاوی مواد گرمازایی 
است که با استفاده از باتری فعال شده و تولید گرما را آغاز می کنند. دو سر این کمربند 
مجهز به چسب دایره ای شکل بزرگی است که هم برای چسباندن این بخاری به 
بدنه دیگر لباس ها کاربرد دارد و هم انتقال گرما به دیگر بخش های بدن را ساده 
می کند. باتری پنج ولتی و ۶۰۰۰ میلی آمپری این بخاری از جنس پلیمر – لیتیوم 

است و ابعاد بسیار کوچکی دارد و می توان آن را به سادگی به کار گرفت.
در بخش های داخلی این بخاری از ترکیبی از سیم هایی از جنس نیکل و کروم 
استفاده شده که به سرعت گرم می شوند. باتری این سیستم دارای یک پورت یو. 

اس. بی نیز هست و لذا می توان از آن برای شارژ باتری گوشی هم استفاده کرد.
قیمت این محصول کاماًل منعطف و باریک ۶۰ دالر اعالم شده  است.

جایزۀ  برندۀ  گرانشی،  امواج  مشاهدۀ  برای  آمریکایی  فیزیکدان  سه 
فیزیک نوبل در 2۰1۷ شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، جایزه نوبل فیزیک 2۰1۷ به طور مشترک 
به »راینر وایس« از دانشگاه ام آی تی، »بری سی باریش« از دانشگاه 

برکلی کالیفرنیا، »کیپ اس تورن« از دانشگاه پرینستون اهدا شد.
دو  برخورد  از  ناشی  پژواک  طوالنی  مدت های  دانشمند  سه  این 
به  آنها  تحقیقات  نتیجۀ  داند.  قرار  مطالعه  مورد  را  فضایی  سیاهچاله 

تداخل  گرانشی  موج  )رصدخانه   LIGO رصدخانه  در  مهم  اکتشافاتی 
لیزری( در لوییزیانا و واشنگتن منجر شد. هر دو این رصدخانه ها برای 

ردیابی امواج نامحسوس در فضا و زمان ساخته شده اند.
الزم به یادآوی است که جایزۀ نوبل فیزیک یکی از پنج جایزۀ نوبل 
است که هر سال از سوی آکادمی سلطنتی علوم سوئد اعطا می شود. 
این جایزه بزرگترین جایزه ای است که یک فیزیک دان می تواند آن را 

دریافت کند.
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آغاز تصحیح و تنقیح قوانین تأمین اجتماعی

اجتماعی  و  امور فرهنگی  به گفته مدیرکل 
تأمین  سازمان  سازمان های  و  کارفرمایان 
قوانین  تنقیح  و  تصحیح  رویکرد  اجتماعی، 
اجتماعی شروع شده است. تأمین  سازمان  در 

در  مسوول  مقام  این  ایلنا،  گزارش  به 
مالی  مدیران  و  مدیره  هیأت  اعضای  جمع 
شرکت های  سندیکای  عضو  شرکت های 
رویکرد  دو  گفت:  ایران  صنعتی  و  تأسیساتی 
اصلی در سازمان تأمین اجتماعی وجود دارد 
ارتباط  در  کارفرمایان  فعالیت  حوزه  با  که 
که  این  اول  افزود:  معینی  است.  تنگاتنگ 
حتمًا  و  است  ملکف  اجتماعی  تامین  سازمان 
منطقی،  ارتباط  اجتماعی  شرکای  با  باید 
به  راه  وگرنه  باشد،  داشته  دوستانه  و  صحیح 
تصحیح  هم  دوم  رویکرد  برد.  نخواهد  جایی 
و تنقیح قوانین است که این کار در سازمان 

است. شده  شروع  اجتماعی  تأمین 
بر سه جانبه گرایی در  تاکید  با  معینی سپس 
سازمان  این  گفت:  اجتماعی  تامین  سازمان 

و  بازنشستگان  شدگان،  بیمه  به  متعلق 
فرهنگی  امور  مدیرکل  است.  کارفرمایان 
سازمان های  و  کارفرمایان  اجتماعی  و 
اینکه  بیان  با  اجتماعی سپس  تأمین  سازمان 
بیمه را کارفرمایان می پردازند،  بیشترین حق 
خواسته  تصمیم گیری ها  در  مشارکت  گفت: 
تعاون  اتاق های  کارفرمایان،  تشکل ها،  تمام 
داد:  ادامه  معینی  است.   اصناف  اتاق های  و 
نقش  تشکل ها  که  است  این  دنبال  به  دولت 
سازمان  و  باشند  داشته  اقتصاد  در  پررنگی 
تا  است  این  دنبال  به  هم  اجتماعی  تامین 

باشد. داشته  کارفرمایان  با  خوبی  ارتباط 
وی در ادامه با اشاره به یکی از مشکالت 
حوزۀ  گفت:  کارفرمایان  فعالیت  حوزۀ 
سازمان  در  کارفرمایان  به  پاسخگویی 
نبوده  مناسب  این  از  پیش  اجتماعی  تأمین 
بهتر  وضعیت  صورت گرفته  تالش های  با  و 
باید  شده، ولی هنوز جای کار زیادی دارد و 
معینی  کنید.  کمک  ما  به  موضوع  این  در 

سازمان  غیرحضوری  خدمات  به  اشاره  با 
استفاده  طریق   از  گفت:  اجتماعی  تامین 
به  نیاز  کارفرمایان  الکترونیکی،  خدمات  از 
با  معینی  ندارند.  شعب  به  مستقیم  مراجعه 
دفاتر  بازرسی  این  از  پیش  که  این  بیان 
دنبال  به  کارفرمایان  و  داشت  قانونی مشکل 
سازمان  در  گفت:  بودند،  آن  مشکالت  حل 
تنقیح  و  تشخیص  شورای  اجتماعی  تأمین 
همه  است  قرار  و  شده  تشکیل  بخشنامه ها 
بخشنامه  قالب یک  در  مرتبط،  بخشنامه های 

شوند.  تجمیع 
سازمان  که  این  بیان  با  پایان  در  وی 
کرده  تالش  ممکن  حد  تا  اجتماعی  تأمین 
اقتصادی  فعالیت های  موانع  و  مشکالت  تا 
پیمان ها  و  ها  بیمه  امور  در  را  کارفرمایان 
کارها  این  سازمان  این  افزود:  کند،  برطرف 
را انجام داده و ما نیز متقاباًل توقع داریم که 
جا  هر  که  چرا  باشند،  مطالبه گر  کارفرمایان 

بودید. تأثیرگذار  داشتید،  حضور  شما 
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قانون گریزی برای فرار مالیاتی

بانک  نبود،  مالیات  قانون جدید  زمانی که  تا 
اطالعات  دادن  بار  زیر  بانک ها  و  مرکزی 
به گونه ای  قانون  تفسیر  می گفتند  و  نمی رفتند 
است که باید در هر مورد وزیر اقتصاد درخواست 
آمدن  با  اما  بدهیم،  را  حساب  جزییات  تا  کند 
قانون جدید مالیاتی این شبهه برطرف شده است.

ایران،  از  نقل  به  اقتصادآنالین  گزارش  به 
از  جلوگیری  برای  بانکی  تراکنش های  بررسی 
فرار مالیاتی، موضوعی است که طی سال های 
در  شده است.  روبرو  بسیاری  حواشی  با  گذشته 
ابتدا بحث سرکشی به حساب های بانکی برای 
ولی  شد،  مطرح  پردرآمد  یارانه بگیران  حذف 
این  آن،  منفی  تبعات  از  جلوگیری  برای  دولت 
فراریان  با  مقابله  اما ضرورت  کرد.  رد  را  طرح 
شد  موجب  مالیاتی  عدالت  رعایت  و  مالیاتی 
تراکنش های  بررسی  قانونی  بسترهای  تا 
با  حال  شود.  فراهم  مالیاتی  مؤدیان  بانکی 
بانکی  تراکنش های  به  رسیدگی  قانونی شدن 
مالیاتی  امور  سازمان  مؤدیان،  باالی  حجم  با 
کشور  بانک های  با  که  تفاهمنامه هایی  طی 
جدی  صورت  به  را  راهکار  این  کرده ،  منعقد 
بر  البته  داده است.  قرار  خود  کار  دستور  در 

مواردی  در  تنها  قانونی  پیش بینی های  اساس 
یا  مالیاتی  اظهارنامه  به  مالیاتی  ممیزان  که 
تراکنش بانکی مؤدی مشکوک شوند، اطالعات 
و مستندات آن را از صاحب حساب درخواست 
بانکی  تراکنش های  بررسی  بنابراین،  می کنند. 
مالیاتی که  مؤدیان  از  معدودی  برای عده  تنها 
این  می گیرد.  صورت  دارند،  باال  تراکنش های 
در حالی است که از همان ابتدا مخالفت هایی با 
بررسی حساب های بانکی از سوی سازمان امور 
برای  زمینه  همین  در  گرفت.  صورت  مالیاتی 
چندمین بار رییس اتاق اصناف ضمن گالیه از 
قوانین و برخوردهای مالیاتی با اصناف، تصریح 
ما  به  مالیاتی  برخوردهای  به  پاسخ  »در  کرد: 
می گویند: 2۵۰۰ حساب به عنوان نمونه بررسی 
به  حقی  چه  به  است  این  ما  سؤال  شده است. 

حساب های مردم سرکشی می کنند؟!«
علی فاضلی در جمع نمایندگان اصناف اظهار 
کرد: »متوجه نمی شوم چرا برخی سیاست ها از 
سوی دولت اعمال می شود. به عنوان مثال، ما 
در حوزۀ مالیات مستقیم تا حدی مسایل را حل 
نیز  افزوده  ارزش  بر  مالیات  حوزۀ  در  و  کردیم 
اما به یکباره بحث  تالش هایی صورت گرفت، 

تراکنش حساب های مالی مطرح می شود.« وی 
بگردید، هیچ کجا  را  دنیا  تمام  داد: »اگر  ادامه 
صاحبان  با  برخوردی  چنین  که  دید  نخواهید 
سرمایه صورت گیرد. چرا برای دریافت مالیات 
به سراغ آنهایی که زورتان نرسیده از آنها مالیات 

دریافت کنید، نمی روید؟«
امور  سازمان  کل  رییس  نیز  این  از  پیش 
رصد  انتقادات،  این  به  واکنش  در  مالیاتی 
فرار  از  جلوگیری  برای  بانکی  تراکنش های 
بود: »عده ای  و گفته  دانسته  قانونی  را  مالیاتی 
در جامعه القا می کنند بررسی درآمدهای افراد و 
رصد تراکنش های بانکی اشخاصی که مرتکب 
مالیاتی هستند، غیرقانونی است، در حالی  فرار 
که اینها یا قانون را نمی شناسند، یا اینکه منافع 
به  را دنبال می کنند.«  شخصی و گروهی خود 
گفته تقوی نژاد، برخی افراد آگاهانه و عامدانه و 
برخی در اثر بی اطالعی از قوانین، با برنامه های 
سازمان در رابطه با مبارزه با فرار مالیاتی مقابله 
می کنند که باید به این افراد بگویم: ما کمربندها 
بسته ایم  محکم  مالیاتی  فرار  با  مبارزه  برای  را 
و عزم این دستگاه برای مبارزه با فرار مالیاتی 

جدی است...
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برای  تنها  فیبرنوری  کابل های  که  می کردید  تصور  حال  به  تا  اگر 
دسترسی به اینترنت و انتقال داده قابل استفاده اند، سخت در اشتباه 
دانشمندان  انگجت،  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به  بوده اید. 
می توان  آن  از  استفاده  با  که  کرده اند  ابداع  را  تازه ای  فناوری 
وقوع  از  ناشی  که  را  فیبرنوری  خطوط  در  غیرعادی  حرکت های 

بین الملل  امور  و  فناوری  معاون  ایلنا،  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
با  خبرنگاران  جمع  در  خبری  نشست  یک  در  نفت،  صنعت  پژوهشگاه 
بیان اینکه پژوهشگاه صنعت نفت بزرگ ترین مرکز تحقیقاتی کشور و از 
جمله بزرگ ترین مراکز پژوهشی در سطح خاورمیانه است، اظهار داشت: 
این پژوهشگاه در سال های متوالی به عنوان بزرگ ترین مرکز پژوهشی 

شناسایی زلزله با کابل های فیبرنوری!

اولین پاالیشگاه تمام ایرانی در سوریه ساخته می شود

پدیده ای  بروز چنین  از  این طریق،  از  و  زلزله هستند، شناسایی کرد 
زمین مطلع شد. نقاط مختلف کرۀ  در 

کابل های  حرکت های  شناسایی  برای  لیزر  از  یادشده  روش  در 
استفاده می شود. سیستم  آن  به  مربوط  اطالعات  ارسال  و  فیبرنوری 
برآورد  قابلیت  لرزه ای،  امواج  انواع مختلف  بر شناسایی  جدید عالوه 
موقعیت  تعیین  طور  همین  و  آن  جدی بودن  میزان  و  تهدید  شدت 
شیوه،  این  از  استفاده  با  دارد.  را  لرزه  زمین  وقوع  دقیق محل  نسبتًا 
از  استفاده  با  که  شد  مطلع  مناطقی  در  زلزله  وقوع  از  می توان 

قابل تشخیص و شناسایی است. به دشواری  روش های دیگر 
شایان ذکر است که استفاده از کابل های فیبر نوری برای شناسایی 
حسگرهای  از  این  از  پیش  چون  نیست،  جدیدی  روش  زمین لرزه 
استفاده  منظور  بدین  هم  سیمانی  نوارهای  در  جاسازی شده  صوتی 
بدون  جدید  روش  در  اما  نبود،  دقیقی  چندان  روش  البته  که  می شد 
هزینه ای  با  و  فیبرنوری  کابل کشی  در  حد  از  بیش  تغییرات  ایجاد 

از وقوع زلزله مطلع شد. اندک می توان 

در  اختراع  ثبت 13۰  نیز  آن  اقدامات  از مهم ترین  و یکی  شناخته شده 
وی  می شود.  استفاده  آنها  از  که  است  آمریکایی  و  اروپایی  کشورهای 
افزود: ما در کل صنعت نفت تنها موسسه ای هستیم که میلیون ها دالر 

دانش فنی فروخته ایم.
در کشور  ایرانی  تمام  پاالیشگاه  و ساخت  از طراحی  بزمی همچنین 
سوریه خبر داد و گفت: ما به کشور سوریه کمک مستشاری و نظامی 
می کنیم و با توجه به تخریب زیرساخت ها، این کشور نیاز به پاالیشگاه 
دارد که برنامه ساخت آن به صورت تمام ایرانی طراحی و آماده احداث 
وی  شد.  خواهد  اجرایی  خارجی  کشورهای  سرمایه گذاری  با  و  شده 
یادآور شد: این پروژه بعد از بازگشت آرامش به این کشور با دانش فنی 
پژوهشگاه صنعت نفت و با استفاده از تجهیزات سازندگان داخل ایران 

ساخته خواهد شد. 
کرد:  تصریح  همچنین  نفت  صنعت  پژوهشگاه  در  مسوول  مقام  این 
عالوه بر این، به کشورهای دیگر نیز دانش فنی و خدمات فناورانه ارایه 
شده است، ضمن این که دانش فنی مورد نیاز صنعت نفت و گاز کشور 

خودمان را نیز تأمین می کنیم.
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معرفی بدهکارترین کشورهای جهان

هاوکینگ: امکان نابودی حیات انسانی تا سال 2600 میالدی

اعالم  اینسایدر  بیزینس  از  نقل  به  ایرنا 
رقابت پذیری  »برآورد  گزارش  اساس  بر  کرد: 
جهانی  مجمع  توسط  منتشرشده  جهان« 
از  بسیاری  و  ژاپن  آمریکا،  نام  اقتصاد، 
فهرست  صدر  در  یورو  منطقه  کشورهای 
بیشترین  که  گرفته است  قرار  کشورهایی 
را  داخلی  ناخالص  تولید  به  نسبت  بدهی 
اتریش،  کشور   1۹ شامل  یورو  منطقه  دارند. 
فرانسه،  فنالند،  استونی،  قبرس،  بلژیک، 
لیتوانی،  لتونی،  ایتالیا،  ایرلند،  یونان،  آلمان، 
اسلواکی،  پرتغال،  هلند،  مالت،  لوکزامبورگ، 

اسپانیاست. و  اسلوونی 
با  ژاپن  نوشت:  ادامه  در  اینسایدر  بیزینس 
نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی 2/ 23۹ 
پس  و  است  جهان  کشور  بدهکارترین  درصد 
از آن، به ترتیب یونان و لبنان با نسبت بدهی 
3/ 1۸1 و 4/ 143 درصد در مکان های بعدی 
در  خبری،  پایگاه  این  نوشته  به  دارند.  قرار 
مرکزی  بانک  کل  رییس  گذشته  نوامبر  ماه 
بدهی  مسیر  تداوم   قابلیت  مورد  در  آمریکا 
همه،  این  با  کرد.  نگرانی  ابراز  کشور  این 
را  مالیاتی  معافیت های  الیحه  آمریکا  سنای 

مشهور،  فیزیکدان  هاوکینگ،  استیون 
زندگی  دارد  امکان  که  گفته است  صراحتًا 
میالدی   2۶۰۰ سال  تا  زمین  کرۀ  روی  بشر 
نیاز  افزایش  علت  به  او  گفته  به  شود.  نابود 
به انرژی که تابعی از افزایش جمعیت است، 
شد  خواهد  تبدیل  داغ«  »کرۀ  یک  به  زمین 
زمین  روی  زندگی  امکان  مسأله،  همین  و 
او  رو،  این  از  کرد.  خواهد  انسان سلب  از  را 
می گوید: اگر انسان به فکر بقا و حفظ حیات 
دیگری  سیارۀ  فکر  به  باید  است،  انسانی 
قباًل  باشد. هاوکینگ  برای سکونت و زیست 

پیش بینی  ترتیب،  این  به  و  رساند  به تصویب 
شرکت ها  برای  مالیات  کاهش  با  که  می شود 
سال   1۰ در  کشور  این  درآمد  ثروتمندان،  و 
کاهش  دالر  میلیارد   1۰۰ و  هزار  یک  آینده 

یابد.
تولید  به  بدهی  نسبت  که  است  ذکر  شایان 
است  درصد   11 تقریبًا  ایران  داخلی  ناخالص 

زمین  کرۀ  گرم شدن  سخنرانی  یک  در  نیز 
حیات  نابودی  احتمالی  عوامل  از  یکی  را 
فضا  مسکونی شدن  پیشنهاد  و  بود  دانسته 

را داده بود.
فیزیکدان  ساله،   ۷۵ هاوکینگ  استیون 
او  است.  کمبریج  دانشگاه  در  شاغل  نظری 
بیماری  دلیل  به  که  است  سال   ۵۰ از  بیش 
قادر به هیچ حرکتی نیست،  »ای. ال. اس« 
اما در عین حال از پژوهش و کوشش علمی 
مشهورترین  از  یکی  برنداشته است.  دست 

است. زمان«  او هم کتاب »تاریخچۀ  آثار 

بدهی  با  کشورهایی  ردیف  در  کشور  این  و 
تولید  به  بدهی  نسبت  ضمنًا  دارد.  قرار  کم 
اخیر  سال های  در  جهان  داخلی  ناخالص 
بهره  نرخ های  کاهش  با  زیرا  یافته،  افزایش 
به کمترین سطح، کشورها سعی می کنند تا با 
برای تقویت رشد  این فرصت  از  ایجاد بدهی 

کنند. استفاده  اقتصادی خود 
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پروژه های نیمه تمام منابع کشور را می بلعند

هر سال بر تعداد پروژه های نیمه تمام درج شده 
می شود.  افزوده  دولتی  دستگاه های  فهرست  در 
از  بسیاری  پروژه ها،  اجرای  زمان  طوالنی شدن 
قیمت  و  کرده  غیراقتصادی  را  ایران  طرح های 
است  نکته ای  این  می برد.  باال  را  آنها  تمام شدۀ 
سازمان  رییس  مشاور  طاهرفر،  کورش  که 
تخصصی  نشست  در  خارجی،  سرمایه گذاری 
آب  بین المللی  نمایشگاه  سیزدهمین  حاشیه 
است:  معتقد  او  کرد.  اشاره  آن  به  فاضالب  و 

پروژه های نیمه تمام، منابع کشور را می بلعند.
و  داخلی  آسیب شناسی سرمایه گذاری  نشست 
خارجی در بخش آب و آبفا در حاشیه سیزدهمین 
نمایشگاه بین المللی آب و فاضالب برگزار شد. در 
این نشست کورش طاهرفر، مشاور رییس سازمان 
سرمایه گذاری خارجی، از روند رو به افزایش تعداد 
انتقاد  جنگ  از  پس  کشور  نیمه تمام  پروژه های 
کرد. به گفته او در ایران تفاوتی بین پروژه هایی 
سرمایه گذار  جذب  طریق  از  است  قرار  که 
شوند،  انجام  مالی  شریک  یا  فاینانس  خارجی، 
تمام  برای  با یک مدل یکسان  و  نیستیم  قایل 
دیگر،  سوی  از  می شویم.  مذاکره  وارد  پروژه ها 
نداریم،  پروژه ها  برای  اختصاصی  مشوق های 
در حالی که مسأله آب برای ما بسیار مهم است، 

)که  دخانیات  و  آب  پروژه های  مشوق های  اما 
تفاوتی  و  بوده  یکسان  است(  برای کشور مضر 
با هم ندارند. مشاور رییس سازمان سرمایه گذاری 
خارجی، قیمت گذاری دولتی، وجود مشکالتی در 
زمینه تملک زمین، اخذ مجوزها و... را جزو موانع 

جذب سرمایه گذار خارجی معرفی کرد.
بسته  دنیا  در  مالی  تأمین  نرخ  او  اعتقاد  به 
رتبه بندی  و  بوده  متفاوت  به وضعیت شرکت ها 
شرکت ها در تعیین نرخ تأمین مالی مؤثر است، 
اما در ایران به مسأله رتبه بندی توجهی نمی شود. 
طاهرفر در ادامۀ سخان خود رتبه ریسک ایران را 
نامناسب توصیف کرد و افزود: در دهه ۸۰، رتبه 
ریسک کشور چهار بود که اکنون به رتبه هفت 
رسیده ایم. در ابتدای دولت یازدهم رتبه ریسک 
ما اصالح شد و به عدد شش رسید. اگرچه تعیین 
این رتبه یک مسأله کاماًل سیاسی است، اما داشتن 
رتبه نامناسب سبب می شود که سرمایه گذار خارجی 
اشتیاقی برای ورود به بازار ایران نداشته باشد و 

برندهای خوب به سمت ما نیایند.
او همچنین ناتوانی ایران در مدل سازی مالی 
مناسب و تدوین مدل های نوآورانه و عدم گشایش 
برای بانک های ایرانی را از جمله عواملی می داند 
تأثیرگذارند.  خارجی  سرمایه گذار  جذب  بر  که 

سرمایه گذاری  سازمان  رییس  مشاور  گفته  به 
خارجی، یا باید درهای جهان به روی بانک های 
ما باز شود، یا اینکه باید بانکی با مبنای درست در 
ایران تأسیس شود. او افزود: حتی اعالم کردیم 
که حاضریم برای تأسیس چنین بانکی، نیمی از 

سرمایه را از خارج بیاوریم.
او روی هم رفته روند جذب سرمایه در ایران 
را کند توصیف کرد و افزود: در سال ۹4 و ۹۵، 
یعنی بعد از توافقات برجام که اوج مراجعات به 
ایران بود، حدود 1۸ میلیارد دالر سرمایه گذاری 
انرژی های  شاخۀ  در  بیشتر  که  داشتیم  مصوب 
فاینانس  نیز  دالر  میلیارد   11/۸ بودند.  نوین 
داشتیم. اکثر وام های جهانی ایران نیز در بخش 
آب و فاضالب بودند. به عقیده وی، اگر این روند 
را ادامه ندهیم، در تحقق اهداف برنامه ششم به 

مشکل می خوریم.
صنفی  انجمن  رییس  هوشمند،  علی اکبر 
اینکه  به  اشاره  با  نیز  سندیکای آب و فاضالب 
به عنوان  از مشارکت بخش خصوصی  ایران  در 
دولت  مالی  منابع  کسری  تأمین  برای  ابزاری 
استفاده می شود، واقعی نبودن قیمت آب را یکی 
از موانع اصلی برای مشارکت بخش خصوصی در 

اجرای پروژه های آب دانست.
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و  دورافتاده  نواحی  در  به ویژه  پیاده روی  و  تفریح  به  هم  شما  اگر 
کوله پشتی  سنگینی  از  تاکنون  مطمئنًا  هستید،  عالقمند  جنگل  اعماق 
آنها  سنگینی  عمده  بخش  که  کوله پشتی هایی  کرده اید،  گالیه  خود 
آب  پیدانشدن  ترس  از  معدنی  آب  بطری  زیادی  تعداد  حمل  به دلیل 
تمیز و سالم است. عده ای از محققان برای رفع این مشکل، راهکاری 
با  است.   HYDRO1 فیلتردار  بطری های  آن هم  ارایه کرده اند که  را 
کمک این بطری فیلتردار دیگر نیازی به حمل تعداد زیادی بطری آب 
معدنی نیست، چرا که در طول مسیر می توانید آب چشمه، رودخانه یا 
آنها  از  نگرانی،  بدون هیچ گونه  و  را تصفیه کرده  راکد  حتی آب های 

ارتباطی  سیستم  یک  از  استفاده  با  ناسا 
سلفی  عکس  آزمایشی  به طور  قدرتمند 
بین المللی  ایستگاه  به  را  جنوب  قطب  محققان 
ایجاد  برای  گام  نخستین  این  فرستاد.  فضایی 
به  می آید.  حساب  به  بین سیاره ای  اینترنت 
ترتیب،  این  به  ناسا  مهر،  خبرگزاری  گزارش 
عکس  یک  موفقیت آمیز  به طور  توانسته است 
سلفی را به وسیلۀ شبکۀ ارتباطی فوق قدرتمند 
بین المللی  فضایی  ایستگاه  به  جنوب  قطب  از 

بطری فیلتردار برای تصفیۀ آب

اینترنت بین سیاره ای

استفاده کنید.
بطری،  این  در ساخت  )2۷ شهریور 13۹۶(  ایران  روزنامه  نوشته  به 
سیستم فیلتر بسیار پیشرفته ای به کار رفته که از جنس نارگیل ساخته شده 
و می تواند با کمک دانه های حاوی کربن و مواد ضد باکتریایی، تا حدود 
نهایت  را جذب خود کرده و در  باکتری های موجود در آب  ۹۹ درصد 
فیلتردار  این بطری  نکته جالب  قرار دهد.  کاربر  اختیار  در  را  آب سالم 
 ( پروتوزوآ  انگل های  می تواند  حتی  باکتری ها  بر  عالوه  که  است  آن 
)Protozoa را که ازبین بردن آنها چندان راحت نیست نیز از آب جدا کند 
بنابراین، کاربر می تواند کاماًل مطمئن باشد آبی که از طریق نی موجود 
در این بطری می آشامد، کاماًل سالم و فاقد هر عامل بیماری زایی است.

بدنه این بطری فیلتردار نیز از جنس پالستیک عاری از مادۀ خطرناک 
در  را  آب  لیتر  میلی   ۶۵۰ تا  می تواند  و  شده  ساخته   )BPA( بیسفنول 
به چشمه  تا رسیدن  را  این میزان آب می تواند کاربر  خود ذخیره کند. 
نیز   HYDRO1 نگاه دارد. در بطری  بعدی کاماًل سیراب  برکۀ آب  یا 
مجهز به یک قطب نماست و کاربر می تواند با آویزان کردن بطری به 
کوله پشتی خود، در غیاب آنتن تلفن هوشمند و جی. پی. اس، راه ها را 

بخوبی پیدا کند.
گفتنی است که فیلتر این بطری 3۰ دالری، برای تصفیه هزار و ۵۰۰ 

لیتر آب به مدت پنج سال کارآیی دارد.

ارسال کند. هدف از احداث این شبکه ارتباطی، 
ایجاد اینترنت بین سیاره ای است، به نحوی که 

در آیندۀ نزدیک قابل استفاده باشد. 
شبکه های  فضا  در  که  است  ذکر  شایان 
زیرا  دارند،  زیادی  اهمیت  بی سیم  ارتباطی 
فضانورد  ارتباط  مجازی  واسطۀ  یک  به عنوان 
بنابراین،  می کنند.  حفظ  زمین  با  را  فضاپیما  و 
اختالل در این شبکه عوارض مخربی دارد. تا 
کنون نیز مأموریت های فضایی به طور مستقیم 

یا با کمک ماهواره های موجود در مدار با زمین 
قطع  دلیل،  همین  به  می کردند.  برقرار  ارتباط 
می آید.  حساب  به  جدی  بسیار  مشکل  ارتباط 
اینترنت  از  الهام  با  که  مدت هاست  نیز  ناسا 
است  جدید  ارتباطی  سیستم  ایجاد  مشغول 
عکس  ارسال  برای  توانسته است  اکنون  و 
Disruption- نام  به  نرم افزار  نوعی  از  سلفی 

استفاده   DTN Tolerant Networkingیا 

کند.
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حضور یک بانک فرانسوی در تأمین مالی پروژه های ایران

صدور خدمات فنی و مهندسی

 )BPI( فرانسه  دولتی  سرمایه گذاری  بانک 
پروژه های سرمایه گذاری شرکت های فرانسوی 
خواهد  مالی  تأمین   2۰1۸ سال  از  را  ایران  در 
کرد و بدین منظور ساالنه حداکثر ۵۰۰ میلیون 
یورو )۵۹۸ میلیون دالر( اعتبار را فراهم خواهد 

آورد.
دوفورک،  نیکوالس  ایسنا،  گزارش  به 
نشریه  با  مصاحبه  در   BPI بانک  مدیرعامل 
نظر  در  بدون  گفت:  دیمانش«  دو  »لوژورنال 
سال  اوایل  در  ما  اضطراری،  موارد  گرفتن 
خواهیم  همراه  فرانسوی  شرکت های  با   2۰1۸
بدون  که  هستیم  فرانسوی  بانک  تنها  ما  بود. 
در  می توانیم  آمریکا،  تحریم های  نقض  ریسک 

پروژه های ایرانی حضور پیدا کنیم.
هسته ای  توافق  که  است  یادآوری  به  الزم 

 ،2۰1۵ سال  در  جهانی  قدرت  شش  با  ایران 
در  کشور  این  علیه  تحریم ها  از  بسیاری  رفع 
بدنبال  را  هسته ای  فعالیت  محدودیت  قبال 
تجاری  قراردادهای  برای  را  زمینه  و  داشت 
بانک ها  از  بسیاری  اما  کرد،  هموار  بین المللی 
آمریکایی  تحریم های  نقض  از  واهمه  علت  به 
سنگین  جریمه های  صدور  به  است  ممکن  که 
برای آنها منجر شود، از حضور در ایران اجتناب 
کرده اند، اما چون بانک BPI هیچگونه فعالیت 
در  لذا  ندارد،  آمریکا  در  خصوص  به  خارجی، 
به  آمریکا  احتمالی  جریمه های  خطر  معرض 

دلیل نقض تحریم های واشنگتن قرار ندارد.
بر اساس گزارش رویترز، قراردادهای ایرانی- 
دکتر  رسمی  سفر  زمان  در  متعددی  فرانسوی 
حسن روحانی، رییس جمهوری ایران در ژانویه 

سال گذشته به امضا رسید. این قراردادها شامل 
خودروسازی  شرکت  میان  جوینت ونچر  یک 
پژوسیتروئن و ایران خودرو و همچنین قرارداد 
بود.  ایرباس  مسافربری  هواپیماهای  خرید 
نفت،  بخش  در  نیز  قراردادهایی  همچنین 
آب  و  کشاورزی  درمان،  و  بهداشت  کشتیرانی، 
بین شرکت های دو کشور به امضا رسیده است.

کشور،  احد اث  صنعت  اخیر  سال های  رکود  
اکثر شرکت های این حوزه را با بحران مواجه 
د ولتی  عمرانی  پروژه های  کاهش  کرد ه است. 
و پروژه های بخش خصوصی د ر د اخل کشور 
آستانه  د ر  را  شرکت ها  برخی  سو  یک  از 
توجه  د یگر،  سویی  از  و  د اد ه  قرار  انحالل 

بین المللی  بازارهای  به  را  پیشرو  شرکت های 
کرد ه است.  معطوف 

در ادامۀ این یاداشت که توسط مهدی باقری 
 13۹۶/۷/1۷ مورخ  اقتصاد  دنیای  روزنامۀ  در 
بالقوه عظیم  بازار  درج شده، چنین آمده است: 
کشور  فراروی  که  مهند سی  و  فنی  خد مات 
امکانات  و  استعد اد ها  به  توجه  با  گرفته،  قرار 
شرکت های  برای  را  نسبی  مزیت  موجود ، 
و  ظرفیت ها  آورد ه است.  فراهم  ایرانی 
توانمند ی هایی که د ر این بخش نهفته و این 
توانمند ی های موجود  د ر بخش  امر که حجم 
فنی و مهند سی د ارای توان رقابتی باالیی د ر 
مازاد   توان  این  و  بود ه  بین کشورهای مد عی 
است  سال  چند ین  است،  کشور  نیازهای  بر 

این د ر حالی  قرار گرفته است.  که مورد  توجه 
است که توان و استعد اد  این بخش د ر کشور 
نکته ای  اما  اینهاست،  از  بیش  به مراتب  ما 
نمود ،  توجه  آن  به  گذشته  از  بیش  باید   که 
سازمان های  و  د ولت  روزافزون  حمایت  لزوم 
صد ور  زمینه  د ر  شرکت ها  از  ذی ربط  د ولتی 
و  کمک ها  ارایه  و  مهند سی  و  فنی  خد مات 
نزد   تضمین  ایجاد   جهت  الزم  حمایت های 
تا  است  سرمایه  بازگشت  برای  این شرکت ها 
انگیزه الزم  بتواند   ارزشمند   به عنوان مشوقی 
را د ر این شرکت ها برای فعالیت هرچه بیشتر 
د ر زمینۀ صاد رات خد مات فنی و مهند سی به 

نماید ... ایجاد   کشورهای منطقه و جهان 
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اعضایجدید

نام شرکت: مهندسی بهراد صنعت پارسیان) با م. م. م(
نام مدیر عامل: محمود رضا براتی

نشانی: تهران- خیابان شریعتی- نرسیده به سه راه طالقانی- باالتر از 
سینما صحرا- ساختمان 1۸3- طبقه 4- واحد 12

تلفن:  1۵- ۷۷۵14114
دورنگار: ۸۹۷۸۶3۵۰

sanat.parsianco@gmail.com  :پست الکترونیک

نام شرکت: شرکت مهندسی تکرو ایران )سهامی خاص(
نام مدیر عامل: سعید بابایی کوچکسرایی

نشانی: تهران- ضلع جنوب شرقی میدان رسالت- میدان ۸ متری اول- 
پالک 4- طبقه اول

تلفن:  ۷۷4۵۶1۵3-۷۷24۶۸۵1
دورنگار: ۷۷۰۹13۷4

takroiranco@gmail.com  :پست الکترونیک

نام شرکت: شرکت مهندسین نیک اندیشان سیمین ) با.م.م(
نام مدیر عامل: فرزین خلج

نشانی: تهران- دهکده المپیک- چهارراه زیبادشت- پایین تر از باشگاه 
الغدیر- خیابان میخک غربی- پالک 2۵

کد پستی: 14۸۵۹۵۵۹۹3
دورنگار:  44۷۰24۰3 

nikandishan.sco@gmail.com :پست الکترونیک

نام شرکت: شرکت مهندسی تاسیساتی طراوت باران )سهامی خاص( 
نام مدیر عامل: فرهاد جام سحر

نشانی: تهران- میدان رسالت- خیابان هنگام- سی متری اول )شهید 
دلوری(- پالک 4۶4- طبقه ۵- واحد 1۷

کد پستی: 1۶۸۸۷۵3۹2۶
تلفن:  ۷۷۰۹2۸11 

دورنگار: ۷۷224۸۷۸
taravatbaranco@yahoo.com :پست الکترونیک

نام شرکت: شرکت ماشین سازی اراک )سهامی عام( 
نام مدیرعامل: جعفر صفری

نشانی: تهران- مرزداران- خیابان ایثار- نبش نامدار 2- پالک 4
تلفن:  442۷۵۷1۵ 

دورنگار: 442۷۹۷۷۵
msa@msa.ir  :پست الکترونیک

ضوابطهمکاریتحریریبامجلهتوسعه
شرکت های  سندیکای  انتشارات  کمیسیون 
از  تشکر  ضمن  ایران،  صنعتی  و  تأسیساتی 
همکارانی که برای انتشار بهتر مجله توسعه به 
صورت های مختلف مساعدت می فرمایند، از 
آنان درخواست دارد تا برای افزایش مطلوبیت و 
کیفیت مطالب تهیه شده برای این مجله، ضوابط 

زیر را مورد توجه قرار دهند:
1( مطالب تهیه شده تا حد امکان در محدوده 
وظایف و مسوولیت های قانونی سندیکا بوده و به 
وظایف صنفی و اجرایی اعضای سندیکا مربوط 

باشند.
2( مطالب تکراری نباشند، مگر در مواردی که 

حاوی نکات بدیع و تازه ای هستند.

3( حجم مناسب برای چاپ هر مطلب در هر 
شماره، پنج صفحه آ4 است. چنانچه حجم مطلبی 
بیش از این مقدار بود، باید توسط نویسنده محترم 

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

آنها درج شود.
۵( در پایان مطالب، فهرست مآخذ ذکر شود.

۶( ویراستاری مطالب دریافتی در دو سطح 
انجام می شود: 

* سطح اول، اصالحات عبارتی و بکاربردن 
که  ویرایش  نوع  این  است.  نوشتاری  عالیم 
هدفش بهتر و روانترشدن متن مطالب ارسالی، 
بدون تغییر در محتواست، توسط مسووالن امر در 

مجله انجام خواهد شد. 
* سطح دوم، ویرایش محتوایی است. این 
سطح از ویرایش مربوط به مطالبی است که بنا 
به نظر دبیر سرویس مربوطه، یا غیر صحیح اند، 
یا ناقص، یا مبهم. چون در این حاالت،ویرایش 
محتوایی ضرورت می یابد، لذا مراتب به اطالع 
تهیه کننده محترم خواهد رسید تا رأساً نسبت 
اقدام  اعمال اصالحات الزم  و  رفع نقص  به 

نماید.
های  فایل  که  است  شایسته  ضمناً   )۷
الکترونیکی متن، نمودارها و تصاویر مورد نظر هم 

ضمیمه شوند.
کمیسیون  انتشارات


