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یادداشت

11

یادداشت

به فکر ایران باشیم
تاریخ طوالنی این سرزمین کهن ،فراز و
نشیبهای بسیاری را برایمان روایت میکند.
بارها از یادآوری بالهای مختلفی که بر سر این
کشور و مردمانش آمده ،گریستهایم .بارها حاکمان
و فرمانروایان بیکفایتش را نکوهش کردهایم و
بارها به بزرگان و فرهیختگان خود بالیدهایم ،اما
سوال مقدر در ورای این تاریخ طوالنی این است
که آیا ما ایرانیان همیشه درست رفتار کردهایم؟
پاسخ حتم ًا منفی است ،پاسخی تلخ ،ولی واقعی و
در عین حال طبیعی ،اما در کنار این واقعیت تلخ،
واقعیت دیگری هم وجود دارد که هم شیرین
است و هم افتخارآمیز و آنهم توانایی ملی برای
درنگکردن در بزنگاههاست.
تاریخ گواهی میدهد که بارها دچار اختالفات
داخلی شدهایم و به جان همدیگر افتادهایم ،یا از
سوی دشمنان بیرونی مورد تهدید و حمله و تجاوز
قرار گرفتهایم ،یا گرفتار محاصره و قحطی و فقر
و فاقه شدهایم ،تا جاییکه حتی برای به دست
آوردن یک کیلوگرم پیاز و سیبزمینی کوپنی،
ساعتها در صف ایستادهایم .بارها به لبۀ پرتگاه
رسیدهایم تا جایی که همه چیزمان به مویی بند
بوده ،حتی گاهی هم به سوی نیستی پرتاب
شدهایم ،ولی سقوط نکردهایم .خم شدهایم ،ولی
نشکستهایم ،تحول یافتهایم ،ولی نابود نشدهایم.
اکنون نیز شواهد متعددی حاکی از آناند که
اوضاع عمومی کشور روبراه نیست .هر فرد،
جمعیت و نهادی در حال خروج از جایگاه اصلی

و در حال دورشدن از کارکرد ذاتیاش است.
شخصیتهای محبوب و نافذ و گروههای مرجع و
استوانههایی که وجودشان باعث امیدواری و نشاط
و پایداری جامعه میشود ،در حال کمرنگشدن
هستند و اندک اندک اعتبار و مرجعیتشان را از
دست میدهند .دشمنان خارجی هم دارند تیرهای
فتنه و بال را از شش جهت بر سرمان میریزند .به
عبارت دیگر ،مشکالت مختلف روی هم انباشته
شدهاند و گسترش مخاطرات هم روحیهها را
تضعیف کرده و کابوس هراس و ناامنی فضای
ذهنیمان را فراگرفتهاست .بنابراین ،میشود
گفت که رویهمرفته حال و هوای ایران خوب
نیست و ایرانیان سر حال نیستند .همۀ اینها
بدین معنی است که بار دیگر به یک بزنگاه
رسیدهایم و هنگام درنگ است ،هنگام تأمل و
اندیشیدن راجع به خودمان و جهان پیرامون،
برای بررسی کارهای کرده و نکرده ،راههای رفته
و نرفته ،کژراههها و بیراههها ،فرصتهایی که از
دست رفتهاند و فرصتهایی که در پیش رویمان
هستند و انتظارمان را میکشند...
حال باید ببینیم که دستمایۀ ما در این بزنگاه
چیست و با چه سرمایهای داریم وارد این دور
تاریخی تازه میشویم؟ آنچه موجود است و در
آن تردید نیست ،این است که هنوز هستیم،
هنوز حضور داریم و عینیت داریم .از گذشته
عبور کردهایم و داریم به سوی آینده میرویم.
در حال دگردیسی و استحالهایم .در جریان این

دگردیسی مسلم ًا چیزهایی را از دست خواهیم
داد و چیزهای دیگری را به دست خواهیم آورد.
خیلی چیزها عوض خواهند شد ،اما یک عنصر
همچنان ثابت و پایدار باقی خواهد ماند و آنهم
هویت ملی است ،هویتی که در طول این تاریخ
دراز عنصر پیونددهنده و مرتبطکنندۀ همۀ اقوام،
گروهها و طبقات مختلف اجتماعی بوده و خواهد
بود .راز پایداری ما هم همبستگی و اجتماع در
حول همین محور بوده و خواهد بود .همبستگی
ملی موجب تقویت روحیۀ همگانی و اقتدار ملی
ضعف نظام

خواهد شد و با این اقتدار میتوانیم
ناتوانی نهادهای دولتی و حاکمیتی را

سیاسی و
پوشش دهیم و جلوی تجاوزهای بیرونی را هم
بگیریم .بنابراین ،هر اندیشه و حرکتی در جهت
تضعیف همبستگی ملی بالقوه خطرناک است،
چون باعث ضعف ما خواهد شد و ضعف هم
علتالعلل همۀ گرفتاریها و بدبختیهاست .باید
تابوها را بشکنیم ،اختالفات را کنار بگذاریم ،قدر
یکدیگر را بدانیم و به فکر ایران باشیم .اگر این
بزنگاه را دریابیم ،آنگاه میتوانیم ابرهای تیره را
از آسمان ایران دور کنیم و مسیر سنگالخ صلح و
پیشرفت را با پاهای استوار بپیماییم.
ما برای آنکه ایران گوهری تابان شود
خون دلها خوردهایم ،خون دلها خوردهایم
ما برای آنکه ایران خانۀ خوبان شود
رنج دوران بردهایم ،رنج دوران بردهایم...
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گزارش میزگرد

ویژه

یسرانجام
بخشخصوصیدرانتظارپایانبازیهایب 

منیژه فرهنگی

اشاره
بررسیهای جامع یک سالۀ اخیر در قالب میزگردهای تخصصی
مجلۀ توسعۀ تأسیسات و تجهیزات که با مشارکت استادان و کارشناسان
در زمینههای گوناگون علمی انجام شد ،به صراحت نشان داد که علت
اصلی مشکالت اقتصادی کشور و از جمله مشکالت خاص فعاالن
بخش خصوصی و شاغالن در کسب و کارهای فنی و اجرایی ،چیزی
نیست جز:
 )1گسترش مداخالت و انحصارات دولتی و سلطۀ نهادهای حاکمیتی
بر تمامی منابع و ابزارها و بازارهای اقتصادی،
 )2آوارشدن سیاست و اهداف سیاسی دولت بر سر اقتصاد.
و راهحل همۀ مشکالت اقتصادی هم چیزی نیست جز راهحلهایی

از جنس راهحلهای سیاسی .به عبارت دیگر ،قفل اقتصاد را باید با کلید
سیاست باز کرد.
از این رو ،میزگرد ویژۀ این شمارۀ مجلۀ توسعه به جستجوی
راهحلهای عملی یا چه بایدکردهای عملیاتی برای نجاتدادن اقتصاد
کشور و مآ ًال ایمنسازی بخش خصوصی در مقابل بحرانهای دوران
پسابرجام اختصاص یافت .این میزگرد با حضور دکتر محمود جامساز،
اقتصاددان -دکتر داریوش مهاجر ،دبیرکل کنفدراسیون صنعت ایران-
مهندس منوچهر مشکات و مهندس مصطفی امیریفر ،اعضای هیأت
مدیرۀ سندیکا برگزار شد.
در ادامه ،مهمترین محورهای مورد بحث در این نشست از نظرتان
میگذرد.
توسعهتأسیساتوتجهیزات

مقدمه

در ابتدای میزگرد ،خانم منیژه فرهنگی ،دبیر
تحریریۀ مجلۀ توسعه ،ضمن سخنانی مقدماتی
گفت :در میزگردهای مجلۀ توسعه در سال
گذشته ،علل ناتوانی اقتصاد ملی و سهم عوامل و
متغیرهای بیرونی و داخلی در شکست سیاستها

و برنامههای اقتصادی با حضور کارشناسان
اقتصادی و نمایندگان تشکلهای صنفی مورد
بحث و بررسی قرار گرفت .حاصل این مباحث
گویای این واقعیت بود که گسترش سایۀ سنگین
سیاست بر همۀ حوزههای اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی کشور ،فرصت تنفس و تجدید حیات
را از این بخشها گرفتهاست .در صحنۀ داخلی،

عرصۀ فعالیت اقتصادی بخش خصوصی ،به
ویژه فعاالن حوزۀ صنعت احداث ،به علت
تسلط بخشهای دولتی و حاکمیتی به شدت
محدود شدهاست و رفتارهای سیاسی در صحنۀ
بینالمللی نیز تهدیدها علیه کشور را روزافزون
ساختهاست.
فرهنگی در ادامه افزود :از این رو ،قصد داریم
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در این میزگرد ،به دنبال ترسیم چشماندازها و
جستجوی راهکارهایی برای نجات اقتصاد کشور
و حفظ بخش خصوصی در برابر بحرانهای
سیاسی دوران پسابرجام باشیم .اما در بخش
اول بهتر است با توجه به اهمیت خروج یکجانبۀ
آمریکا از برجام و بازگشت مجدد تحریمهای این
کشور علیه ایران ،تأثیرات آن را بر اقتصاد کشور
و فضای کسب و کار بخش خصوصی به طور
اعم و فعاالن صنعت احداث کشور به طور اخص
بررسی کنیم و در بخش دوم میزگرد وارد بحث
چه باید کردها و راهحلها میشویم.
وی سپس ضمن درخواست از شرکتکنندگان
در میزگرد برای طرح نظریاتشان در این مورد ،از
دکتر جامساز سوال کرد که شرایط کنونی اقتصاد
ایران چه تفاوتهایی با قبل از امضای برجام دارد
و خروج آمریکا از برجام چه تبعاتی برای اقتصاد
ایران خواهد داشت؟
بخش اول
آثار خروج آمریکا از برجام

دکتر جامساز ضمن مروری بر معضالت
اقتصاد ایران گفت :اوضاع فعلی اقتصاد ،در
واقع ،امتداد شرایط اقتصادی و سیاسی چند
دهۀ پیش است ،یعنی شرایط ساختاری اقتصاد
دولتی نفتی سرمایهداری ایدیولوژیک باعث
شدهاست که متغیرهای کالن اقتصادی ما در
تابلوهای اعتبارسنجی موسسات معتبر دنیا در
وضعیت بسیار پایینی قرار گیرد -چه به لحاظ
رشد اقتصادی و چه به لحاظ شکاف طبقاتی ،چه
به لحاظ گسترش فقر و فاقه ،چه از نظر سبد
معیشتی و موارد دیگر مرتبط با مسایل کسب و
کار و وضعیت کارآفرینان و پیمانکاران .وی در
ادامۀ سخنانش از پیمانکاران به عنوان کارآفرینان
فنی و حرفهای یاد کرد که با تخصص و تبحر
خود در امر ساختوساز ،زیرساختهای توسعۀ
اقتصادی کشور را آماده میکنند و از این رو ،در
صف نخست سرمایهگذاران و کارآفرینان هستند،
اما متأسفانه شرایط فعلی اقتصاد کشور امکان
استفاده از این توان علمی و فنی برای افزایش

ظرفیت زیرساختهای توسعۀ پایدار همهجانبه
اقتصادی را فراهم نمیکند.
این اقتصاددان در ادامۀ سخنانش ضمن
نقد نظام اقتصاد دولتی و نقش مخرب آن در
جلوگیری از به ثمررسیدن پتانسیلهای اقتصاد
کشور تصریح کرد :به موجب علم و تجربه و بر
اساس شواهد تاریخی ،نتیجۀ اعمال سیاستهای
اقتصاد دولتی ،هیچگاه رفاه و سعادت مردم نبوده-
است ،زیرا اقتصاد دولتی ،دارای ایدیولوژی است،
مخصوص ًا اگر این ایدیولوژی ،دینی و یا مسلکی
باشد .تمام اقتصادهای دولتی از بدو تاریخ ،دارای
یک ایدیولوژی بودهاند و همگی محکوم به فنا
شدهاند ،چون اگرچه ممکن است یک ایدیولوژی
در برههای از زمان شکوفا شود ،اما در سیر تطور
و حرکت تاریخ ،از تحوالت نهادی عقب میماند
و نمیتواند پاسخگوی نیازهای روز جوامع بشری
باشد و اگر خود را با مقتضیات و تحوالت روز
هماهنگ نکند ،حتم ًا شکست میخورد .نمونۀ
آن هم اتحاد جماهیر شوروی ،بزرگترین کشور
سوسیالیستی جهان بود که در سال ۱۹91
فروپاشید.
این تحلیلگر اقتصادی در ادامۀ سخنانش به
تشریح ویژگیهای اقتصاد ایران پرداخت و گفت:

دکتر محمود جامساز :متأسفانه در
ایران سر بخش خصوصی بیکاله
است ،منظورم بخش خصوصی واقعی
اقتصاد است ،نه رانتخواران.

ویژه
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اقتصاد کشور ما یک مجموعۀ اقتصادی است ،نه
یک منظومه ،یا نظام و یا رژیم اقتصادی ،چون
یک نظام ،نظامنامه و قواعد و قوانینی دارد و بر
اساس اصول علمی و ثابتشده بنا شده و حرکت
و استمرار آن هم در چهارچوب پایههای علمی
انجام میشود ،اما مجموعۀ اقتصادی فعلی ،شامل
قواعد و مقرراتی است که از باال و بدون توجه
به نیازهای واقعی اقتصاد و مردم تدوین شده
و بر جامعه تحمیل میشود و به عنوان قواعد
اقتصادی تصویب میگردد و تمام کارآفرینان و
کارگران و دستاندرکاران اقتصادی را مجبور
میکند که تحت ضابطههایی که بر اساس
ایدیولوژی تعیینشده ،حرکت کنند .اقتصاد کشور
ما مشمول تعریف مجموعۀ اقتصادی میشود که
در آن دولت ،در واقع ،به مثابۀ یک حاکم دانای
همهکاره تلقی میشود .وی در ادامه افزود :به
علت قدرت و نفوذ گروههای چپ و چپگرا در
صدر انقالب ایران ،قانون اساسی طوری تعریف
شد که در آن ،اقتصاد بر محور حاکمیت و مالکیت
دولت قرار گرفت که بسیار فراتر از وظایف
کالسیک تعریفشدۀ دولت است .میرزا ملکمخان
ناظمالدوله از رجال و سیاستمداران عصر ناصری
را عقیده بر این بود که حکومت سازمانی مستقل
از ملت است و منشأ امر و نهی در جامعه است.
بدین ترتیب ،حکومت را منشأ حق و تکلیف
معرفی میکند .وظایف چنین حکومتی از نظر
وی به حفظ حقوق مالی ،حفظ حقوق جانی و
حفظ نظم و صیانت از حدود و ثغور مرزها محدود
میشود .اما به مرور که پیش میرویم ،میبینیم
که دولت دارای برخی وظایف اقتصادی در بخش
عمومی است ،وظایفی که بخش خصوصی رغبتی
به ورود به آنها ندارد ،مانند احداث نیروگاهها،
شبکههای برقرسانی و دریافت هزینههای
آن از مصرفکنندگان در درازمدت و یا احداث
اتوبان و جاده و دریافت عوارض برای جبران
هزینههای آن و حصول سودهای دیرهنگام.
بنابراین ،در اقتصادهای پیشرفته همواره بخش
خصوصی متخصص کارفرما را یاری کرده و
به عنوان پیمانکار ،طرحهای عمرانی را اجرا
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اگر قدرت جامعۀ مدنی و دولت
همسنگ شود ،دموکراسی برقرار
میشود و در آن موقع مردم میتوانند
حرف خودشان را بزنند و نمایندگان
واقعی خود را انتخاب کنند.

کردهاند و دولتها هم از طریق طرحهای عمرانی
و زیربنایی ،در اموری که مورد عالقه بخش
خصوصی نیست ،دخالت میکنند ،اما متأسفانه
در ایران سر بخش خصوصی بیکاله است،
منظورم بخش خصوصی واقعی اقتصاد است ،نه
رانتخواران .بخش خصوصی واقعی پیمانکارانی
هستند که از جانشان مایه گذاشتهاند و در
بیابانها زیرساختهای کشور را ساختهاند و دولت
پس از گذشت چند سال ،هنوز بخش اعظمی
از مطالباتشان را پرداخت نکردهاست؛ بخش
خصوصی واقعی تجار باشرافت و تولیدکنندگان
زحمتکشی هستند که با تحمل مشقات بسیار به
تولید ادامه میدهند و دغدغهشان پرداخت حقوق
کارگران است.
دکتر جامساز سپس گفت :در کشور ما ،عالوه
بر اقتصاد دولتی ،یک اقتصاد فرادولتی هم وجود
دارد که اقتصاد دولتی را تحت انقیاد و اقتدار خود
گرفته است ،بهطوری که یکسوم از ۱۴۸۱هزار
میلیارد تومان نقدینگی در اختیار دولت است و

دوسوم آن در دست فرادولتیها ،یعنی بنیادها و
شرکتهای فرادولتی که هزاران میلیارد تومان
گردش سرمایه دارند ،اما کمتر از یک درصد مالیات
کشور را میپردازند و به دلیل دراختیارداشتن
عمدۀ منابع کشور ،سیاستگذاریهای اقتصادی
میکنند .مثلث قدرت ،ثروت و اطالعات در
بخش فرادولتی شکل گرفته و هر کس که
در داخل این مثلث بوده یا متصل به آن بوده،
به قدرت رسیده و کسانی که خارج این مثلث
بودهاند ،از قدرت خارج شدهاند .وی در ادامه
افزود :چندی قبل ،دستور رهبری برای واگذاری
شرکتهای متعلق به سپاه و ارتش (شرکتهای
فرادولتی) به بخش خصوصی صادر شد .به نظر
من ،همانطور که در دور اول خصوصیسازی،
واگذاری تصدیات دولتی به شرکتهای دولتی
بهظاهر خصوصی ،منجر به ظهور شرکتهای
خصولتی شد ،این بار هم پیشبینی میکنم که
واگذاری تصدیات ارتش و سپاه به ظهور یکسری
شرکتهای فرادولتی بهظاهر خصوصی به نام
«خصوفرالتی»! منجر شود.
وی همچنین گفت :گفته میشود بین  ۸۵تا ۹۰
درصد اقتصاد ما دولتی است و من حدس میزنم
که در واقع ۸۵ ،درصد همین اقتصاد دولتی هم
فرادولتی است .وقتی اقتصاد ما تا این حد دولتی
است و بخش خصوصی اینطور در محاق قرار
گرفته و در قانون اساسی هم به بخش خصوصی

اهمیت چندانی داده نشده و به عنوان مکمل
بخش دولتی و تعاونی قلمداد شده ،نتیجه آن
میشود که تصمیمات کالن دولتی با تأثیرپذیری
از اقتدار فرادولتیها منجر به انتخاب مسیرهایی
میشود که هم طوالنی و پرهزینه است و هم
ممکن است به نتیجه نرسند .به عنوان مثال،
ساخت تونل کندوان از  ۱۳۱۴با استفاده از بیل
و کلنگ و دینامیت شروع شد و در  ۱۳۱۶به
اتمام رسید ،ولی برای تعریض آن پس از انقالب،
یک میلیارد تومان بودجه پیشبینی شد ،اما با ۱۱
میلیارد تومان هزینه و در مدت هفت سال به
پایان رسید ،یعنی این پروژه روزانه کمتر از یک
متر پیشروی داشت .چرا؟ چون پیمانکار فرادولتی
بود! بنابراین ،مقداری از منابع کشور به این
ترتیب از بین رفت و مقداری دیگر ،به علت نبود
نظارتهای واقعی و وجود فساد در سیستمهای
اداری بوروکراتیک ،از طریق اختالسهای
چندهزار میلیاردی به یغما رفت ،چنانکه یکی از
مسووالن کشور در سخنرانی خود اظهار داشت
که در  ۴۰سال گذشته ۸۰۰ ،میلیارد دالر از کشور
خارج شدهاست!
این اقتصاددان سپس ضمن اشاره به وجه
دیگری از آسیبهای سیطرۀ دولت بر اقتصاد
گفت :اگر کشور ما اقتصاد آزاد متکی بر بخش
خصوصی رقابتی داشت و دولت در جهت منافع
ملی حرکت میکرد و منابع را بین نیازهای واقعی
اقتصاد توزیع میکرد ،آنوقت کارآفرینان می-
دانستند که در کجا سرمایهگذاری کنند .چون در
یک اقتصاد آزاد رقابتی ،عرضه و تقاضا قیمت
را تعیین میکند ،قیمت عالیمی به کارآفرین
میدهد که در کدام بخشها سرمایهگذاری
کند .در نبود اقتصاد آزاد رقابتی ،منابع به سمتی
از حوزههای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی سوق
مییابد که دولت دیکته میکند و بخشی نیز
هزینههای فراسرزمینی را پوشش میدهد.
در این بخش از میزگرد ،دبیر تحریریۀ مجلۀ
توسعه از دکتر جامساز سوال کرد که علت سلطۀ
تدریجی دولت بر اهرمهای اقتصادی چه بوده و
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران
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به عنوان نمایندۀ بخش خصوصی کشور چه
نقشی در تعمیق و گستردهترشدن سلطۀ دولت بر
اقتصاد کشور داشتهاست؟ به عالوه ،این نهاد از
چه امکانات و تواناییهای برای خروج از بنبست
کنونی برخوردار است و اصو ًال آیا تشکلهای
فنی و مهندسی عضو اتاق ایران برای حل
مشکالتشان میتوانند به این نهاد امیدوار باشند؟
دکتر جامساز در پاسخ به این سوال گفت :در
کشورهای مدرن و پیشرفته که دارای اقتصاد
سالم و مبتنی بر بخش خصوصی رقابتی هستند،
اتاق بازرگانی متعلق به بخش خصوصی است،
یعنی نمایندگان واقعی بخش خصوصی در
اتاقهای بازرگانی گرد هم میآیند و هیأت
نمایندگان و هیأت رییسه را به روال معمول و
معهود انتخات میکنند و دولت حق هیچ دخالتی
در امور اتاقهای بازرگانی را ندارد ،اما متأسفانه
در کشور ما که اقتدار اقتصادی -سیاسی دولت
بر همۀ حوزهها سایه افکنده و بنا بر وسعت
شرکتهای دولتی و فرادولتی ،اتاق بازرگانی
معنای واقعی خود را از دست داده است ،چنانکه از
 ۶۰نفر هیأت نمایندگان ۲۰ ،نفر نمایندگان دولت
هستند و جالب آنکه نمایندگان بخش خصوصی
هم با البیگری دولت انتخاب میشوند .بنابراین،
بسیاری از اعضای هیأت نمایندگان ،کارمندان
سابق دولت هستند .اینها بخش خصوصی
نیستند و غالبا» مفهوم بخش خصوصی را
ادراک نمیکنند .حال ،شما از این اتاق بازرگانی
که دولت بر آن سایه انداخته ،انتظار دارید که
مشکالت بخش خصوصی واقعی را حل کند؟
وی در ادامه افزود :اتاق بازرگانی واقعی در هر
کشوری ،شامل اتاقهای مشترک با کشورهای
طرف معامله است که در مورد شرایط و ضوابط
معامله و تجارت میان کشورها تعامل و گفتگو
میکنند .گرچه اتاق بازرگانی ما هم دارای
اتاقهای مشترک با سایر کشورهاست ،اما وقتی
اهرمهای صادرات و واردات در دست بخش
خصوصی کشور نیست و اتاق بازرگانی هم هیچ
کاری به جز صدور کارت بازرگانی نمیتواند
بکند ،چه انتظاری میتوان داشت؟ اتاق بازرگانی

ایران حتی حق ندارد مسایل و مشکالت ایران را
در اتاق بازرگانی بینالمللی مطرح کند.
این اقتصاددان در بخش دیگری از سخنانش
با تأکید بر اهمیت رشد اقتصادی همگون
گفت :وضعیت رفاه و معیشت مردم یک کشور،
نشاندهندۀ وضعیت مدیریت بهینه یا غیربهینه
مدیران و مسووالن اقتصادی آن کشور است.
کره شمالی رشد اقتصادی داشته ،ولی به علت
تخصیص بیشترین منابع به تولید موشک و
ابزارهای جنگی ،مردمش گرسنهاند و حتی در
بعضی از مناطق علف میخورند .علت عمدۀ
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی هم همین بود،
یعنی این کشور در ساخت تسلیحات نظامی
در زمین و هوا و دریا و بمب اتم ،رشد بسیار
باالیی داشت ،ولی وضع اقتصادی و معیشت
مردم به قدری نابسامان و وخیم بود که باعث
سقوط حکومت شد .بنابراین ،رشد اقتصادی باید
همگون باشد ،یعنی در همۀ عرصهها به صورت
هماهنگ اتفاق بیفتد .کشور ما هم پس از برجام،
موفقیتهای زیادی در زمینۀ تولید موشکهای
بالستیک به دست آورد ،ولی این موفقیت به
قیمت افزایش فقر در کشور تمام شدهاست.
دکتر جامساز در ادامۀ واکاوی نقش مخرب
دولت و فرادولت در اقتصاد ایران گفت :در بعضی
از سالها ،درآمدهای نفتی بسیار خوبی داشتیم،
ولی تاریخ نشان میدهد که هر بار درآمدهای
نفتی ما بیشتر بوده ،کسری بودجه هم بیشتر
شدهاست .علت آن هم عدم تخصیص بهینۀ
منابع میان نیازهای واقعی اقتصاد است .وقتی
درآمد نفتی ما بیشتر بوده ،چون فرادولتیها به
لحاظ سیاسی و اقتصادی قدرتمندند ،سهم-
خواهی بیشتری میکنند و بیشترین منابع را
میگیرند و در نتیجه ،منابع کمتری به دولت
میرسد .وی سپس افزود :در سال ۲۰۱۰
قطعنامۀ  ۲۹۱۹که هفتمین و آخرین قطعنامۀ

شورای امنیت علیه ایران بود ،تصویب شد و
در نتیجۀ آن ،تحریمها از زمین و هوا بر کشور
تحمیل شد .تحریم کشتیها ،نفتکشها ،فروش
نفت ،تحریم بانکها ،قطعات هواپیما ،قطعات
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فنی ،تکنولوژی و غیره و در نتیجه ،هزینههای
زیادی برای دورزدن تحریمها بر ما تحمیل شد
که قیمت تمامشدۀ تولیدات داخلی را باال برد .از
طرف دیگر ،وقتی دولت پول زیادی در اختیار
داشت ،به جای اینکه آن را برای هدایت تولید
از طریق تجهیز منابع بانکهای عامل به این
بخش منتقل کند ،چون به منابع مالی ریالی نیاز
داشت ،دالرهای نفتی را با نرخ رسمی در اختیار
واردکنندگان که عمدت ًا فرادولتیها بودند ،گذاشت
و آنها هم هرچه خواستند ،وارد کردند و این
واردات ،کمر تولید داخلی را شکست .در حقیقت،
ایران تبدیل شد به یک بازار بسیار خوب برای
کشورهای چین ،هندوستان ،ترکیه و کره جنوبی
و اقتصاد ایران روز به روز تحلیل رفت تا جایی که
دولت مجبور به مذاکره با غرب شد.
این اقتصاددان همچنین گفت :پس از امضای
برجام ،همه انتظار داشتند اوضاع سروسامان پیدا
کند و اثرات آن در اقتصاد دیده شود و وضعیت
معیشت مردم بهبود یابد ،ولی جز مقادیر معتنابهی
پول که مسووالن کشور ارقام متناقضی در مورد
آن مطرح کردهاند ،چیز دیگری نصیب ایران نشد.
به عبارت دیگر ،اقتصاد ایران از برجام منتفع
نشد .البته ممکن است که پولهای برجام در
جاهایی خرج شده که تأمینکنندۀ معیشت مردم
نبودهاست ،کمااینکه دیدیم که یکباره تورم به ۴۰
درصد رسید ،بیکاری افزایش یافت و بسیاری
از شرکتهای بخش خصوصی تعطیل شدند تا
آنکه آقای روحانی به ریاست جمهوری رسید و
قول داد که در  ۱۰۰روز اول اقداماتی را انجام
دهد ،ولی دیدیم که نه در  ۱۰۰روز اول ریاست
جمهوریاش و نه در چهار سال پس از آن ،کار
مهمی انجام نداد ،به جز آنکه از کاهش شیب
تورم به عنوان یکی از افتخارات دولت خود سخن
گفت ،حال آنکه من به عنوان یک اقتصادخوانده،
معتقدم که اول باید مشکل رکود را حل کرد و
پس از آن تورم .سیاستهای انقباضی همیشه به
رکود دامن میزند ،ضمن اینکه هر کس دیگری
هم به جای آقای روحانی رییس جمهور میشد،
شیب تورم پایین میآمد ،چون در زمان دولت
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آقای احمدینژاد سه شوک اساسی ،تورم را به
 ۴۰درصد رساند .شوک اول ،استقراض ۱۵۰هزار
میلیارد تومانی دولت از بانک مرکزی برای تأمین
مالی مسکن مهر بود .این وجوه وارد چرخۀ پولی
کشور شد و تقاضا را افزایش داد ،در حالی که
عرضه ثابت بود .شوک دوم ،پرداخت ۴۲هزار
میلیارد تومان یارانه و شوک سوم ،جهش نابهنگام
ارز بود که قیمت دالر را به  ۳۷۰۰تومان رساند.
اما در زمان شروع به کار دولت یازدهم ،بازار از
این شوکها تخلیه شده بود و شوک جدیدی به
اقتصاد وارد نشد که تورم را افزایش دهد و در
نتیجه ،شیب تورم کاهش پیدا کرد.
دکتر جامساز در ادامۀ سخنانش در خصوص آثار
توافق برجام بر اقتصاد کشور گفت :اما آقای روحانی
در برجام چه کاری توانست بکند؟ چه چیزی
نشاندهندۀ وقوع یک تغییر و تحول اساسی در اقتصاد
ایران بود؟ به اعتقاد من ،چیز خاصی نبود ،یعنی در
حقیقت ،برجام از همان ابتدا نافرجام بود .آقای
ترامپ هم در تبلیغات انتخاباتی خود گفت که برجام
یک توافق بسیار بد است و همان زمان ،خیلیها،
به خصوص جمهوریخواهان با او همداستان شدند.
در داخل نیز اصولگرایان پرچم مخالفت بر افراشتند.
لذا از همان زمان ،بوی تزلزل برجام به مشام می-
رسید .پس از روی کارآمدن ترامپ به عنوان رییس
جمهور آمریکا ،روند تضعیف و مرگ برجام با تعلیق
هر چهار ماه یکبار تحریمهای آمریکا علیه ایران آغاز
شد ،چون یک حالت نااطمینانی و پیشبینیناپذیری
نسبت به وضعیت آیندۀ ایران بوجود آمد و به همین
علت ،سرمایهگذاران حاضر به سرمایهگذاری در
ایران نبودند و هیچیک از تفاهمنامههایی که پس
از برجام میان ایران و هیأتهای اروپایی امضا شده
بود ،به ثمر نرسید.
این اقتصاددان سپس به بررسی تبعات خروج
آمریکا از برجام پرداخت و گفت :پس از خروج
آمریکا از برجام ،شرکت توتال قراردادش را
با شرکت ملی نفت ایران معلق کرد ،چون
سرمایهگذاریهای توتال در نفت شیل آمریکا بیش
از سایر شرکتهاست ،به طوری که تعداد سکوهای
نفتی این شرکت در آمریکا از اوایل سال  2017از

 ۵۰۰سکو به  ۸۸۰سکو رسیدهاست .لذا این شرکت
حاضر نیست منافع عظیم خود در آمریکا را به خطر
بیندازد .وی همچنین گفت :با توجه به کاهش تولید
نفت ونزوئال و کاهش ۵۰۰هزار تا یک میلیون
بشکه از صادرات نفت ایران به دنبال درخواست
آمریکا از خریداران نفت ایران که در مدت سه تا
شش ماه آینده خرید نفت از ایران را کاهش بدهند،
انتظار میرود که قیمت نفت تا حدودی افزایش
یابد ،ولی این وضعیت استمرار نخواهد یافت .ما
قب ً
ال هم قیمت هر بشکه نفت  ۱۳۱دالر را تجربه
کردهایم ،ولی بعد نفت شیل آمریکا وارد بازار شد و
قیمت نفت پایین آمد .اآلن هم در همان وضعیت
قرار گرفتهایم ،یعنی تولید نفت شیل آمریکا افزایش
پیدا کرده و مانع باالماندن قیمت نفت خواهد شد.
اخیرا» شرکتهای دیگری نظیر جنرال الکتریک،
پژو ،سیتروین ،بویینگ ،لوکاویل و چند شرکت
بزرگ دیگر همکاری خود را با ایران قطع کردند یا
کاهش دادند .کشورهای چین و هند و کره جنوبی
نیز واردات نفت خود از ایران را تقلیل دادند .شرکت
انی ایتالیا هم از بازار پروژههای نفت ایران بیرون
رفت و بانکهای بزرگ هم از ترس جریمههای
سنگین آمریکا حاضر به همکاری با ایران نیستند.
وی در ادامۀ سخنانش با اشاره به تالشهای
اروپا برای حفظ برجام گفت :خروج آمریکا
از برجام به پرستیژ اتحادیۀ اروپا که از ۲۸
کشور تشکیل شده ،برخورد و اعالم کردند که
قصد دارند برجام را حفظ کنند .اما حفظ برجام
مستلزم لغو تحریمهای آمریکاست ،درحالی که
تحریمها تشدید شده و شرکت ایرباس در فرصت
ششماههای که از آمریکا گرفته ،ممکن است
بتواند دو یا سه فروند از هواپیماهای مورد تقاضای
ایران را تحویل بدهد .بنابراین ،چون شرکتهای
بزرگ به علت تحریمهای آمریکا حاضر به
همکاری با ایران نیستند ،لذا اروپاییها برای رفع
انسداد تحریمها و حفظ برجام ،تالش میکنند
که شرکتهای کوچک و متوسط ( )SMEرا
به همکاری با ایران تشویق کنند ،ولی این راه
حل هم مشکلی را حل نمیکند ،چون ما نیاز به
سرمایهگذاریهای عظیم داریم .به عنوان مثال،

برای تزریق گاز به چاههای نفتی ۷۰ ،میلیارد دالر
و برای طرحهای زیربنایی کشور میلیاردها دالر
سرمایه نیاز داریم و شرکتهای کوچک اروپایی
فاقد چنین توانایی مالی هستند.
این اقتصاددان سپس تصریح کرد که وقتی
فضای کسب و کار ما به این صورت آشفته است
و ارتباطات بانکی کشور با بانکهای بینالمللی
مشکلآفرین شده و به علت قانون عملیات بانکی
بدون ربا نمیتوانیم از ابزارهای نوین بانکی
استفاده کنیم و بر سر عضویت در  FATFدرگیر
تعارضات داختی هستیم ،شرکتهای کوچک
خارجی هم پس از مدتی ایران را ترک میکنند.
لذا مهمترین تأثیر این شرایط ،بر روی ساخت
زیربناهای کشور و فعالیت پیمانکاران بخش
خصوصی -اعم از تأسیساتی و ساختمانی است
که زیربناهای توسعه کشور را میسازند.
وجود تشنج در روابط بینالمللی ایران
در ادامۀ این نشست دکتر داریوش مهاجر،
دبیرکل کنفدراسیون صنعت ایران ،در خصوص
علت وجود تشنج در روابط بینالمللی ایران گفت:
متأسفانه از اوایل انقالب ،روابط بینالمللی ایران
به دالیل ایدیولوژیک و غیرایدیولوژیک دچار
تشنج شد و هنوز هم متشنج است ،هرچند که
شدت و ضعف آن در برخی مقاطع ،متفاوت بود.

دکتر داریوش مهاجر :مسأله اصلی،
اقتصاد دولتی نیست ،بلکه بحث بر
سر گستردگی دامنۀ نفوذ حاکمیت در
اقتصاد کشور است.
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این نوع نگاه ،یعنی نگاه ایدیولوژیک همواره در
تاریخ وجود داشته ،منتها یکسری اتفاقاتی افتاده
و مواضعی شکل گرفته که متفاوت است .در قرن
اول هجری که از مرزهای شرقی ایران تا شمال
غربی آفریقا – مرزهای غربی مراکش -به جز چند
شهر توسط شمشیر فتح شد ،همۀ این کشورها با
وجود سابقۀ تمدنی طوالنی ،عرب شدند ،مانند
مصر با بیش از هفت هزار سال و فنیقیه (شام
و لبنان امروزی) با بیش از سه هزار سال تاریخ
تمدن و امروز همۀ آنها به عرببودن خود افتخار
میکنند ،اما ایران تنها کشوری بود که عرب
نشد و زبان خود را حفظ کرد و بعدها هم به تنها
کشور شیعۀ دنیا تبدیل شد و جامعهای متفاوت با
کل امت اسالمی را بنا کرد .وی در ادامه افزود:
ایرانیها همیشه سعی کردهاند هویت خود را
حفظ کنند و خودشان را تافتۀ جدابافته از سایر
ملل بدانند و هر بار که شکست نظامی خوردند،
به دنبال مبارزه فرهنگی رفتند ،چنانکه پس از
شکست نظامی از اعراب به مبارزۀ فرهنگی با
اعراب پرداختند و زبانشان را حفظ کردند و مذهب
متفاوتی را شکل دادند .مغولها هم پس از حمله
به ایران و کشتارهای بسیار در اثر مقابلۀ فرهنگی
ایرانیان باالخره مسلمان شدند و حتی آخرین
ایلخانان مغول ،مسلمان شیعه شدند.
دکتر مهاجر همچنین خاطرنشان ساخت که در
دورۀ قاجاریه که دولت ایران پس از قراردادهای
ترکمنچای و گلستان در حضیض بود و کشور
در آستانۀ ورود به فضای مدرنیته قرار داشت،
انگلستان عالوه بر نفوذ سیاسی ،به دنبال نفوذ
اقتصادی و فرهنگی در ایران بود ،اما نخبگان
جامعه با این تبلیغات مقابله کردند و حتی واژگان
وارداتی به فرهنگ فارسی را از زبان فرانسه که
رابطۀ استعماری با ایران نداشت ،اخذ کردند،
مانند رادیو که تلفظ فرانسۀ ریدیو (انگلیسی)
است .وی سپس ضمن بیان نمونۀ دیگری از
تقابل فرهنگی ایرانیان با استعمارگران گفت :در
زمان تأسیس دارالفنون ،امیرکبیر برای جلوگیری
از نفوذ فرهنگ انگلیسی و روسی در کشور ،طی
یک نامۀ محرمانه به مدیر دارالفنون نوشت که از
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به لحاظ سیاست خارجی و هم به لحاظ اقتصادی
در داخل و خارج از کشور و هم به لحاظ فرهنگی
مشکل داریم.

آیا بخش خصوصی -حتی اگر امکانات
هم داشته باشد -میتواند در فضای
فساد گستردۀ دیوانساالری دولتی
کاری از پیش ببرد؟

استادان انگلیسی و روسی استفاده نکنند .بنابراین،
ایرانیها تقابل فرهنگی را در پس ذهن تاریخی
خود دارند و هرجا که مقاومتهای نظامی و
سیاسی فرومیشکند ،مردم شروع به مقابلۀ
فرهنگی میکنند.
دبیرکل کنفدراسیون صنعت ایران در فراز
دیگری از سخنانش در مورد سایۀ سیاست بر
اقتصاد ایران گفت :مسأله اصلی ،اقتصاد دولتی
نیست ،بلکه بحث بر سر گستردگی دامنۀ نفوذ
حاکمیت در اقتصاد کشور است .به موجب قانون
اساسی ،دولت در مفهوم قوۀ مجریه ،اختیارات
بسیار محدودی دارد ،ولی حاکمیت نقش عمدهای
در اقتصاد دارد .قوانین مصوب در اوایل انقالب،
بیشتر مبتنی بر دیدگاه سوسیالیستی گروههای
چپی بود .یکی از این قوانین اصل  ۴۴قانون
اساسی بود که بعدها اصالح شد ،اما نکتۀ مهم
این است که اصو ًال در دنیای امروز که دنیا به
صورت یک دهکدۀ جهانی درآمده ،ما نمیتوانیم
در انزوا زندگی کنیم .وی همچنین تصریح کرد:
متأسفانه در سالهای گذشته ،دولتمردان ما،
اهمیت همبستگی در اقتصاد جهانی را خیلی
جدی نگرفتهاند و به دنبال مسایل ایدیولوژیک
بودند ،یعنی ما هم به لحاظ سیاست داخلی و هم

عوامل گسترش فساد سیستماتیک
دکتر مهاجر سپس ضمن مروری بر عوامل
گسترش فساد سیستماتیک در ارکان ادارۀ
کشور گفت :بحث ثروت ،قدرت و اطالعات در
جامعهشناسی سیاسی به شدت مطرح است .واقعیت
آن است که در هر شرایطی و در هر جامعهای– اعم
از جوامع توسعهیافته و درحالتوسعه ،تجمیع ثروت،
قدرت و اطالعات ،خود به خود ،فساد میآورد.
نمونههای تاریخی آن هم وجود دارد .به عنوان
مثال ،خلیفه سوم در زمان خالفتش ،بیتالمال را

در اختیار گرفت و هرطور خواست ،خرج کرد و افراد
قبیلۀ خود را در مناصب مختلف به کار گرفت و در
نتیجۀ آن ،فساد در دستگاه خالفت باال گرفت و
باعث اعتراض مردم شد و چون خلیفه به اعتراض
مردم توجه نکرد ،به خانهاش هجوم بردند و او را
کشتند.
دبیرکل کنفدراسیون صنعت ایران افزایش
ناگهانی قیمت ارز در ماههای اخیر را یکی دیگر
از شواهد وجود فساد گستردۀ بوروکراسی دولتی
ذکر کرد و گفت :بنا به اظهار برخی مسووالن
کشور ،در اواخر بهمن و در اسفند سال قبل۲۷ ،
میلیادر دالر از کشور خارج شد (بعضی منابع رقم
 30میلیارد دالر هم ذکر کردهاند) .اگر همۀ این
مبلغ به صورت اسکناسهای صددالری باشد،
فضای ده اتاق را اشغال میکند! لذا این سوال
پیش میآید که با توجه به مشکالت کشور برای
مبادالت بانکی بینالمللی ،چطور میتوان این
حجم از پول را بدون اطالع و مجوز مسووالن
مرتبط از کشور خارج کرد؟ وی در ادامه افزود:
متأسفانه فساد گسترده ،در حال ازبین بردن
ریشههای اقتصاد ایران است .یکی از مظاهر فساد
که از آسیبهای جدی تولید صنعتی است ،مقولۀ
قاچاق است و ما میبینیم که تریلیهای حامل
لوازم خانگی قاچاق و سایر کاالها بدون هیچ
کنترلی وارد کشور میشود .در چنین شرایطی،
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تولید داخلی و اقتصاد آزاد امکان رشد نخواهد
داشت .بنابراین ،مقولۀ فساد یکی از مواردی است
که اقتصاد ایران و توان بخش خصوصی را به
شدت در معرض خطر و آسیب قرار دادهاست.
پیامدهای خروج یک طرفۀ آمریکا از
برجام
در این بخش از میزگرد ،خانم فرهنگی از
دکتر مهاجر سوال کرد که خروج یکطرفۀ
آمریکا از برجام ،چه مشکالتی را برای فعالیت
تولیدکنندگان صنعتی ایران در بخش خصوصی
ایجاد میکند و کدام چشمانداز را در برابر آنها
قرار میدهد؟
دکتر مهاجر در خصوص علل خروج آمریکا از
برجام گفت :یکی از دالیل خروج آمریکا از برجام
آن است که این کشور نتوانست از برجام بهره
ببرد ،چون بزرگوارانی در کشور اعالم کردند که
شرکتهای آمریکایی حق ورود به ایران را ندارند.
به این ترتیب ،شخصی مانند آقای ترامپ که در
امور سیاسی هم نگاه کاسبکارانه دارد ،انگیزهای
برای باقیماندن در برجام نداشت ،ضمن اینکه
همراهی آمریکا با عربستان سعودی ،اسراییل و
امارات که مخالفان برجام و ایران هستند ،برای
آمریکا منافع اقتصادی فراوانی داشت ،کمااینکه
در فاصلۀ چند ماه قبل از خروج آمریکا ،ترامپ
با ابراز نارضایتی از برجام ،توانست قراردادهای
چندین میلیارد دالری فروش اسلحه با عربستان
سعودی و امارات متحدۀ عربی ببندد و از این راه
به سود کالنی رسید .عالوه بر این ،منابع سیاسی
و سرویسهای اطالعاتی آمریکا به این نتیجه
رسیده بودند که شرایط اجتماعی و سیاسی ایران
بهگونهای است که در صورت خروج آمریکا از
برجام ،وضعیت اقتصادی و سیاسی ایران بدتر
خواهد شد و آمریکا و متحدان منطقهای آن،
یعنی اسرائیل و عربستان سعودی ،به اهدافشان
در ایران نزدیکتر میشوند.
وی سپس تصریح کرد :خروج آمریکا از برجام،
هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ سیاسی
به شدت به ایران آسیب میزند .کشورهای

ساخت تونل کندوان از  1314با استفاده از بیل و کلنگ و دینامیت شروع شد و در
 1316به اتمام رسید ،ولی برای تعریض آن پس از انقالب ،یک میلیارد تومان بودجه
پیشبینی شد ،اما با  ۱۱میلیارد تومان هزینه و در مدت هفت سال به پایان رسید ،یعنی
این پروژه روزانه کمتر از یک متر پیشروی داشت .چرا؟ چون پیمانکار فرادولتی بود!

اروپایی در شرایط عادی توان رقابت با آمریکا
را ندارند ،چون شرکتهای خصوصی در اروپا،
الزام ًا تابع سیاستهای دولت نیستند و مطابق
منافعشان عمل میکنند و وقتی که همکاری
با ایران با منافعشان تعارض پیدا کند ،به طور
طبیعی از ایران خارج میشوند ،همانطور که توتال
قراردادش با شرکت ملی نفت ایران را لغو کرد.
دولتهای اروپایی هم با وجود تالشهایشان،
کار زیادی نمیتوانند انجام دهند .ضمن ًا ناگفته
نماند که تجربه  ۲۰۰سالۀ ایران از قراردادهای
ترکمانچای و گلستان به بعد و قراردادهای
جدیدتر با روسیه و تجارب قراردادهای  ۵۰سال
اخیر ایران با چین ،همه حاکی از آن است که این
کشورها پای دوستانشان نمیایستند .بنابراین،
مطمئن باشید که نه روسیه و نه چین در تقابل
ایران و آمریکا از ایران حمایت نخواهند کرد.
دبیر تحریریۀ مجلۀ توسعه از دکتر مهاجر
سوال کرد که آیا مرجعی وجود دارد که بخش
خصوصی برای جبران خسارتهای ناشی از
بازگشت تحریمها به آنجا رجوع کند ،مانند

کمیسیونهای سازمان جهانی تجارت ،یا اتاق
بازرگانی بینالمللی؟
دکتر مهاجر در پاسخ به این سوال گفت :هیچ
مرجع بینالمللی برای شکایت بخش خصوصی
در هیچ کجای دنیا وجود ندارد ،بلکه طبق قوانین
بینالمللی ،دولتها نمایندۀ ملتها هستند و
نمایندگان آنها در سازمانهای بینالمللی حضور
دارند .به همین علت حتی دولت سوریه ،با
آنهمه مشکالت و مخالفان مسلح مورد حمایت
کشورهای مختلف ،ازجمله آمریکا و عربستان
سعودی ،به عنوان دولت قانونی مستقر در سازمان
ملل متحد نماینده دارد و نمایندۀ این کشور در
جلسات مجمع عمومی سازمان ملل و شورای
امنیت شرکت میکند .بنابراین ،اینطور نیست
که تشکلهای صنفی بخش خصوصی بتوانند به
سازمان ملل شکایت کنند .البته در موارد خاصی،

شکایتهای خصوصی در دادگاهها و دیگر مراجع
بینالمللی قابل طرح است ،ولی معمو ًال از سوی
دولتها خیلی جدی گرفته نمیشود .در مواردی
هم مث ً
ال تشکلی مانند کنفدراسیون صنعت
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ایران میتواند پیشنهادی به یونیدو بدهد و حتی
شکواییهای را مطرح سازد ،ولی این کار طرح
دعوای حقوقی تلقی نمیشود.
در این بخش از مباحث میزگرد ،دبیر تحریریۀ
مجلۀ توسعه ضمن توضیح بیشتری پیرامون منافع
مورد انتظار آمریکا از برجام اظهار داشت که در
پشت پردۀ مذاکرات هستهای  ۵+۱با ایران ،تمام
کشورهای درگیر ،به دنبال منافع اقتصادی حاصل
از امضای برجام بودند .آمریکا مهمترین عضو این
مجموعه ،بنا بود در صنایع نفت و پتروشیمی ،به
عالوۀ خودروسازی وارد ایران بشود .صحبتهایی
هم مبنی بر ورود شرکت فورد به پارسخودرو
وجود داشت .جنرالموتورز هم که قبل از انقالب
با پارسخودرو کار میکرد ،بنا بود به ایران خودرو
برود .وی سپس از مهندس امیریفر ،عضو هیأت
مدیرۀ سندیکا سوال کرد که به نظر وی ،تشدید
منازعات سیاسی میان ایران و آمریکا متعاقب
خروج آمریکا از برجام ،چه تأثیری بر کسب و
کار فعاالن صنعت احداث و به ویژه شرکتهای
پیمانکاری بخش خصوصی خواهد داشت؟
مهندس مصطفی امیریفر در جواب گفت :آوار
سیاست بر اقتصاد کشور ،خروج آمریکا از برجام ،به
طرق مختلف سیاسی ،اقتصادی و حتی مذهبی ما
را نابود خواهد کرد .چنانکه میبینیم که در جریان
انتخابات اخیر پارلمان عراق ،جناح مقتدا صدر که
مخالف حضور نیروهای ایرانی در عراق است ،به
پیروزی رسید .در نهایت ،همۀ اینها باعث باالرفتن
آمارهای بدبختی و فساد در کشور میشود.
این عضو هیأت مدیرۀ سندیکا سپس با تصریح
بر اینکه قبل از امضای برجام ۳/۵ ،میلیون نفر
بیکار ۴/۵ ،میلیون دانشجوی آماده به کار و ۳۵
میلیون نفر زیر خط فقر در کشور وجود داشت،
اظهار داشت که پس از توافق برجام ،امیدهایی
برای بهبود شرایط اقتصادی کشور ایجاد شده بود
که چندان دوام نیافت.
مهندس امیریفر همچنین افزایش بیرویۀ
قیمت دالر و بیارزششدن پول ملی را از جمله
معضالت مهم اقتصاد ایران دانست و در ادامه
گفت :کشور ما دارای  ۳۸نوع مادۀ معدنی است

که ۳۷میلیون تن آن استخراج شدهاست .همچنین
ذخایر نفت کشور  ۱۵۷میلیون بشکه است و رتبۀ
دوم ذخایر گازی جهان متعلق به ایران است ،ولی با
این حال ،اقتصاد کشور با مشکالت متعددی دست
به گریبان است که بخشی از آنها ،ناشی از تخاصم
با آمریکا از ابتدای انقالب است .به عبارت دیگر،
ما هنوز تاوان باالرفتن از دیوار سفارت آمریکا را
میپردازیم و نمیتوانیم از منابع سرشار کشور به
خوبی استفاده کنیم و این موضوع باعث میشود
که دولت برای حل مشکالتش ،دست در جیب
بخش خصوصی بکند.
مهندس امیریفر ،مدیر مسوول مجله توسعه،
سپس با انتقاد از ورود شرکتهای دولتی به
حوزۀ فعالیت شرکتهای بخش خصوصی گفت:

ورود شرکتهای دولتی به مناقصات پروژههای
عمرانی ،یعنی برداشت از سفرۀ پیمانکاران ،در
دولت سازندگی شروع شد و در دولت نهم و دهم
به حد اعالی خود رسید و دولت آقای روحانی
هم با وجود شعارهایی که داده ،هنوز نتوانسته
این معضل را حل کند .کاهش تصدیات دولت در
اقتصاد ،جزو شعارهای دولت آقای روحانی بود ،ولی
نتوانست به آن عمل کند .لذا تا زمانی که دولت
بنگاهداری را رها نکند و بستر مساعدی را برای
فعالیت شرکتهای صنعت احداث ایجاد نکند،

مهندس مصطفی امیریفر :ما هنوز
تاوان باالرفتن از دیوار سفارت آمریکا
را میپردازیم.
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گرفتاریهای ما رفع نخواهد شد.
این عضو هیأت مدیره در ادامۀ سخنانش
واردات بیرویه را باعث آسیب به تولید داخلی
و افزایش بیکاری در کشور دانست و متذکر
شد که باالرفتن قیمتها ،باعث توقف فعالیت
شرکتهای پیمانکاری و متعاقب ًا بیکارشدن
کارگران و مشاغل مرتبط با این حرفه میشود.
مهندس منوچهر  هم ضمن بیان دیدگاهش
پیرامون شرایط آتی فعالیت صنعت احداث گفت:
دوستان آنچه باید بگویند ،گفتند .اگر من هم
بخواهم بگویم ،جز تکرار ذکر مصیبت نخواهد
بود .بنابراین ،ترجیح میدهم که در قسمت
راهحلها حرف بزنم .ما باید زبانمان و گفتمان
 ۴۰سال گذشتهمان را که نتیجهای جز بدبختی و
فالکت برایمان نداشته ،عوض کنیم.
محتمل

بخش

نقشآفرینیهای
خصوصی
در ادامۀ میزگرد ،دبیر تحریریۀ مجلۀ توسعه از
دکتر جامساز سوال کرد که آیا بخش خصوصی
میتواند در حل بحران سیاسی موجود در روابط
بینالمللی ایران که بقای برجام را تهدید مینماید،
نقشی داشته باشد؟
دکتر جامساز در جواب گفت :در یکی از
مصاحبههایم ،از من سوال شد که آیا بخش
خصوصی میتواند به دولت کمک کند؟ در جواب
گفتم که در شرایط حاضر ،دولت باید به بخش
خصوصی کمک کند ،چون بخش خصوصی ما،
به طور کلی ،فاقد ظرفیت و توانایی مالی هست
که بتواند در یک سیستم بوروکراتیک پر از فساد
و فتنه کاری را انجام دهد .بخش خصوصی
هنگامی میتواند شکوفا شود و استعدادهایش
بروز یابد که در فضای دخالتهای حداقلی دولت
قرار گیرد ،یعنی بازارهای رقابتی بوجود بیایند و
قیمتها توسط بازار تعیین شوند ،نه به صورت
نورماتیو و دستوری؛ بلکه جریان آزاد سرمایه
وجود داشته باشد.
این اقتصاددان سپس با انتقاد از دخالت دولت
در بازار گفت :طبق نظریۀ ماندل -فلمینگ تثبیت
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قیمت توسط دولت ،در تعارض شدید با جریان
آزاد سرمایه است .یعنی شما هیچ زمانی نمیتوانید
پول را به سرمایه تبدیل کنید .وقتی که پول به
سرمایه مولد تبدیل میشود ،باعث رشد اقتصادی
و افزایش اشتغال و افرایش درآمد ملی و افزایش
تقاضا خواهد شد و عرضۀ ملی هم به موازاتش
رشد میکند و قیمت متعادل یا Just Price
بوجود میآید که بر آن اساس ،در یک محیط آزاد
رقابتی ،در یک فضای کسب و کار سالم ،بخش
خصوصی میتواند با اتکا به درآمدهایی که به
سرمایه تبدیل شده ،حرکت کند ،به این صورت
که پساندازهای بخش خصوصی که ذرهذره در
بانکها تجمیع شده ،تجهیز میشود برای دادن
تسهیالت ارزان قیمت به بخش خصوصی مولد،
یعنی یک چرخۀ پسانداز -سرمایهگذاری-
تولید -توزیع -مصرف شکل میگیرد .این،
یک زنجیره است .وی در ادامه افزود :حال از
شما میپرسم که آیا بخش خصوصی -حتی اگر
امکانات هم داشته باشد -میتواند در فضای فساد
گستردۀ دیوانساالری دولتی کاری از پیش ببرد؟
به علت وجود بوروکراسی فاسد ،یک کارآفرین
چقدر باید برای گرفتن مجوز یک فعالیت
اقتصادی پرمنفعت برای خود و مردم به دنبال
مسایل بانکی ،بیمهای و مالیاتی و ...دوندگی
کند؟ مسایل مالیاتی یکی از مهمترین مسایل
مبتالبه بخش خصوصی کشور است ،به طوری
که با وجود رکود اقتصادی کشور ،دولت لبۀ تیز
خنجر مالیات را به طرف پیمانکاران ،اصناف و
تولیدکنندگان که دفاتر حسابداری دارند ،گرفته و
به شدت از آنها مالیات میگیرد .چندی قبل ،یکی
از پیمانکاران بزرگ کشور که در سالهای گذشته
پیمانهای میلیارد تومانی داشته ،به من گفت که
در سال  ،۹۴هیچ فعالیتی نداشته و بر همین
اساس اظهارنامۀ مالیاتیاش را تنظیم و به حوزۀ
مالیاتی ارایه میکند ،اما ممیز آنرا رد میکند و در

جواب اعتراض پیمانکار میگوید که اینها همه
حسابسازی است .چطور شما که در سالهای
گذشته قراردادهای دهها میلیاردی داشتید ،در
سال  ۹۴معامالتتان صفر شدهاست؟ و بعد هم

او را مشمول پرداخت جریمۀ بسیار سنگینی
میکند .در امور بیمهای هم بخش خصوصی
مشکالت زیادی دارد .حال بخش خصوصی
چطور میتواند با چنین شرایطی کار کند؟ چنین
بخش خصوصیای چگونه میتواند در حل
بحران سیاسی نقشی داشته باشد؟ مگر بخش
خصوصی خارج ،بخش خصوصی ما را میپذیرد؟
ما برای بخش خصوصی خارج کاری نمیتوانیم
بکنیم ،بلکه شرکتهای بخش خصوصی خارجی
صاحب سرمایه و تکنولوژی هستند و میتوانند با
بخش خصوصی ایران در قالب جوینت ونچر کار
کنند ،آنهم در محیطی که ریسک ترکیبی مرکب
از ریسک مالی ،سیاسی و اقتصادی در حد پایین
باشد ،فساد بانکی در حداقل باشد و زمانی که سایر
متغیرهای اقتصادی ،رکوردهای خوبی را نشان
دهند .بنابراین ،بخش خصوصی زمانی میتواند
به حل بحران و تنش سیاسی میان ایران و آمریکا
کمک کند که حاکمیت اصرار به خرابکردن
ارتباط میان دو کشور نداشته باشد .بنابراین ،هیچ
بخش خصوصی هنگامی میتواند
شکوفا شود و استعدادهایش بروز یابد
که در فضای دخالتهای حداقلی دولت
قرار گیرد.

انتظاری از بخش خصوصی نداشته باشید .در حال
حاضر ،بخش خصوصی در وضعیت بسیار بدی
است .دولت از بخش خصوصی خواسته است که
در ۱۴هزار پروژۀ ناتمام مشارکت کند ،ولی من
به کلیۀ پیمانکاران توصیه میکنم که با توجه
به اینکه دولت پول ندارد و امکان سرمایهگذاری
خارجی هم فراهم نیست و با گرانی نرخ ارز،
کنسرسیومهایی تشکیل بدهند و در صورت
تأمین مصالح و تجهیزات توسط دولت ،اجرای
پروژههای ناتمام را برعهده بگیرند .لذا با توجه به
این شرایط ،بخش خصوصی باید نظارهگر باشد و
ببیند که چه اتفاقی میافتد.
دکتر جامساز در فراز دیگری از سخنانش با
تصریح اینکه دولت هنوز یک برنامۀ مدون برای
اصالح ساختار اقتصادی کشور ندارد و تمام
برنامهها کوتاهمدت و برای حفظ بقای دولت
است ،نه برای حفظ منافع ملی گفت :آقای
نوبخت میگوید که امسال ۱۰۰هزار میلیارد
تومان بابت مطالبات معوقۀ پیمانکاران پرداخت
میکنیم .پرسش این است که چطور میخواهید
این پول را تأمین کنید؟ کل بودجۀ جاری دولت
۳۶۸هزار میلیارد تومان است که ۲۰۰هزار
میلیارد تومان آن صرف پرداخت حقوق پرسنل
و بازنشستگان دولت میشود و بودجۀ سازمانها
و نهادهای آموزشی و فرهنگی و مذهبی متعددی
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هم از بودجۀ جاری دولت تأمین میشود و دیگر
پولی باقی نمیماند .اگر از طریق استقراض از
بانک مرکزی تأمین شود که این کار به معنای
افزایش پایۀ پولی است .یکی از ابزارهای افزایش
پایۀ پولی چاپ اسکناس است .وقتی ۱۰۰هزار
میلیارد تومان اسکناس چاپ میشود ،ضریب
تکاثر پولی در میزان پایۀ پولی ضرب میشود
و حجم نقدینگی را افزایش میدهد و به یکباره
تقاضای باالیی را ایجاد میکند ،در حالی که
عرضه ثابت است و پس از تأخیر یکی -دو ماهه،
تورم افزایش مییابد و تاوان آن را هم مردم باید
بدهند.
این اقتصاددان سپس اقتصاد دولتی را
اصالحناپذیر دانست و گفت :واقعیت این است
که زمینه برای اصالح اقتصاد مملکت وجود
ندارد ،زیرا اقتصاد ایران ،ظرفیت خودتصحیحی
ندارد ،مثل این که به جای قطع ریشۀ درخت
بیفایدهای مثل درخت عرعر ،شاخ و برگهای
آن را قطع کنید .این کار باعث رشد بیشتر آن
گیاه میشود .اقتصاد دولتی هم همینطور است.
هرچه بخواهید آن را اصالح کنید ،بیشتر رشد
میکند ،یعنی اقتصاد دولتی ابداً اصالحپذیر نیست
و باید از ریشه دچار تغییرات بنیادین بشود و دست
دولت به کلی از اقتصاد کوتاه شود ،یعنی مستلزم
تغییر اندیشۀ پارادایمیک در سیاستمداران است،
به نحوی که واقع ًا از اقتصاد دولتی دست بردارند و
فعالیتهای اقتصادی را به مردم بسپارند و اقتصاد
آزاد رقابتی داشته باشند و این تغییرات را به جامعۀ
بینالمللی هم اعالم کنند که رقابتپذیری در
کشور بوجود آمده و سیستم بانکی تغییر کرده و
حاضریم ابزارهای جدید بانکی و پولی بینالمللی
را بپذیریم و با آنها کار کنیم .بگویند که حاضریم
با تمام بانکها کار کنیم و تمام ضوابط FATF
را بپذیریم .لذا برای اصالح اقتصاد ایران ،باید
اقتصاد دولتی را کام ً
ال تخریب کرد و بعد بر مبنای
اقتصاد رقابتی و با محوریت بخش خصوصی آن
را بنا کرد ،وگرنه نباید انتظار داشت که اقتصاد
دولتی برای ما کاری بکند.
دکتر جامساز در ارتباط با تبعات خروج ترامپ

از برجام و پیامدهای آن برای بخش خصوصی
نیز گفت :قبل از این هم ما از ظرفیت اقتصادی
برجام چندان بهرهای نبردیم ،اما آثار روانی و
انتظارات تورمی خروج آمریکا از برجام بر روی
افزایش قیمت ارز و قیمت کاالها و کاهش سطح
معیشت مردم دیده میشود .واقعیت آن است
که سبد مصرفی مردم ،با رقم تورم که دولت
اعالم میکند ،مغایر است .در محاسبۀ نرخ تورم،
کاالهای بسیار کممصرف هم با وزن مشخصی
در فرمول محاسبۀ تورم لحاظ میشوند و همین
امر ،باعث کاهش عدد تورم میشود و به این
ترتیب ،دولت نرخ تورم را هشت درصد اعالم
میکند ،در حالی که تورم واقعی سبد مصرفی
مردم شامل کاالهای اساسی و ضروری -۲۰۰
 ۳۰۰درصد است ،وگرنه اگر نرخ تورم هشت
درصد باشد ،چرا وقتی که بهرۀ بانکی ۱۵
درصد اعالم شد ،مردم پولهایشان را برای
خرید ارز از بانکها خارج کردند؟ هر انسان،
یک موجود اقتصادی است و رفتار اقتصادی
مردم ،نشاندهندۀ اوضاع اقتصادی کشور است
و به همین علت هم در مواقع بروز بحران،
داراییها به سمت بازار ارز و طال میرود و
وقتی که جلوی خرید ارز به صورت امنیتی
گرفته میشود ،همه به خرید طال روی
میآورند و قیمت طال باال میرود و دولت هم
اعالم میکند که برای کاهش قیمت طال۶۰ ،
تن سکۀ طال پیشفروش میکند .وی در ادامه
افزود :سوال اینجاست که اگر دولت اینهمه
طال دارد ،چرا وارد بازار نمیکند تا التهاب
قیمت طال فروکش کند؟ دو دلیل محتمل
برای ناکامی اخیر دولت در کنترل بازار ارز این
است که دولت ارز کافی برای پاسخگویی به
تقاضای بازار نداشته و یا اینکه ارز محدودی
را در اختیار داشته و آن را نگهداشته تا در
صورت وخیمترشدن موقعیت برجام و شروع
دوبارۀ تحریمها و محاصرۀ اقتصادی کشور،
استفاده کند .به هرحال ،نتیجۀ هر دو احتمال،
تالطم و نارضایتی و فریب مردم است.
دکتر مهاجر نیز در خصوص وظایف
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هر بار درآمدهای نفتی ما بیشتر بوده،
کسری بودجه هم بیشتر شدهاست.
علت آن هم عدم تخصیص بهینۀ منابع
میان نیازهای واقعی اقتصاد است.

تشکلهای بخش خصوصی در شرایط کنونی
کشور گفت :کنفدراسیون صنعت ایران به عنوان
یک تشکل باالدستی که مجموعۀ انجمنها و
تشکلهای صنعتی است ،با مجوز وزارت کشور
فعالیت میکند ،در حالی که این موضوع بر خالف
کنوانسیونهای بینالمللی و مقاولهنامۀ شمارۀ
 ۸۷سازمان بینالمللی کار است که در آنها
تصریح شده که افراد یک گروه و همفکرانشان
میتوانند دور هم جمع بشوند و فعالیت کنند و
این کار نیاز به هیچ مجوزی ندارد .در اصل ۲۶
قانون اساسی ایران هم موضوع کسب مجوز
برای فعالیتهای گروهی مطرح نبود ،اما مدتی
بعد کسب مجوز برای فعالیتهای صنفی را به
قوانین اضافه کردند.
دبیر کل کنفدراسیون صنعت ایران در ادامه
اظهار داشت که در شرایط فعلی که نهاد
سیاسی کشور دچار مشکالت و موانعی است و
در نتیجۀ آن ،سیستمهای اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی هم آسیب دیدهاند ،تشکلها به عنوان
سازمانهای مردمنهاد باید آگاهسازی کنند .به
عبارت دیگر ،در شرایط فعلی ،یکی از وظایف
بسیار مهم و ضروری تشکلها ،اطالعرسانی و
آگاهیدهی در مورد ضعفها و اشکاالت موجود
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بخش خصوصی زمانی میتواند به حل
بحران و تنش سیاسی میان ایران و
آمریکا کمک کند که حاکمیت اصرار
به خرابکردن ارتباط میان دو کشور
نداشته باشد.

اطالعات دارید ،باید اطالعرسانی کنید .در ابتدای
راه ،به طور طبیعی به جامعۀ مدنی اطالعرسانی
میکنید ،ولی بعداً ابعاد اطالعرسانی گسترش پیدا
میکند و وارد فضای رسانه و گفتگو میشوید.
بخش دوم

جستجوی راهکارها
به جامعۀ مدنی و کل جامعه است ،یعنی اگر
اآلن سندیکای شرکتهای تأسیساتی و صنعتی
احساس میکند که یکی از بزرگترین مشکالت
اقتصاد ایران ،دخالت سیاست در همۀ امور است،
باید در مورد آن اطالعرسانی کند .ممکن است
بگویید که سیاست به هیچیک از تشکلهای
صنفی ارتباط ندارد که این حرف در شرایط عادی
صحیح است .در شرایط عادی ،من به عنوان
نمایندۀ کنفدراسیون صنعت ایران با سازمانهای
مربوطه در مورد تورم ،مالیات بر ارزش افزوده
و غیره صحبت میکنم و میگویم که در همه
جای دنیا ،مالیات بر مصرف میگیرند و چرا در
ایران پنج بار از تولیدکننده مالیات گرفته میشود
و مسایلی از این قبیل ،اما در شرایط خاص فعلی
که مشکل فراتر از تورم و مالیات بر ارزش افزوده
و اینگونه مسایل است و تمام ارکان جامعه و
نهادهای مختلف -اعم از نهاد سیاست و نهاد
جامعه در شرایط آسیبپذیری قرار دارند ،اگر شما

در این بخش از میزگرد ،دبیر تحریریۀ مجلۀ
توسعه از حاضران در میزگرد سوال کرد که
به نظر ایشان ،در شرایط کنونی ،فعاالن فهیم
و مسوولیتشناس بخش خصوصی چگونه
میتوانند با کمترین هزینه در قالب تشکلهای
صنفی در نهادهای تصمیمگیری مانند مجلس
شورای اسالمی و ریاست جمهوری نماینده
داشته باشند و برای جلوگیری از ادامۀ وضعیت
رقتانگیز و غیرقابل قبول کنونی وارد صحنه
شوند؟
دکتر مهاجر در پاسخ به این سوال گفت:
طبق قانون اساسی ،مجلس شورای اسالمی
تصمیمگیر نهایی نیست ،بلکه مصوبات مجلس
فقط در صورت تأیید شورای نگهبان قابل
اجراست .بنابراین ،تصمیم نمایندگان تشکلهای
صنفی هم مانند سایر نمایندگان مردم در مجلس
شورای اسالمی ،تصمیم نهایی نیست ،یعنی
تعداد بسیار اندکی از افراد که الزام ًا اطالعات

کافی هم ندارند ،مصوبات نمایندگان ملت را
رد میکنند .با چنین شرایطی ،حضور و صحبت
نمایندگان تشکلها در مجلس چه مشکلی را
حل میکند؟ در موارد متعددی نمایندگان صنعت
با اعضای کمیسیونهای اقتصادی و صنایع و
معادن صحبت کردهاند و آنها حرفهایشان را
قبول کردهاند و بعد هم طرحی را تهیه کرده
و به صحن علنی مجلس بردهاند و به تصویب
نمایندگان رسیده ،ولی شورای نگهبان آن را رد
کردهاست .در چنین شرایطی که معضالت کشور
عمدهتر از تورم و مسایل اقتصادی است و عمدت ًا
منشأ سیاسی دارد ،آیا نمایندگان مردم در مجلس
میتوانند در مورد آن تصمیم بگیرند؟ خیر .آیا
دولت به عنوان قوۀ مجریه و رییس جمهوری
به عنوان مجری قانون اساسی ،میتواند این
کار را بکند؟ خیر ،چون قانون اساسی این اجازه
را به او نمیدهد .وی افزود :یکی از مشکالت
ما در گذشته ،بیاطالعی و ناآگاهی جامعه
بوده که باعث شده مردم به یکسری چیزهای
نادرست تن دردهند .بنابراین ،در شرایط فعلی،
یکی از مهمترین وظایف تشکلها ،اطالعرسانی
و آگاهیدهی به جامعه است و نخبگان در
تشکلهای مدنی در این زمینه وظیفه دارند.
دکتر جامساز نیز ضمن بیان دیدگاهش در
خصوص ورود تشکلهای صنفی و حرفهای به
عرصۀ قانونگذاری و سایر مراجع تصمیمسازی
گفت :تشکلها ،سازمانهای مردمنهاد هستند که
در قالب یک تشکل به دور هم جمع میشوند و
دارای اساسنامهای هستند که اهداف معینی در
آن درج شدهاست و پس از کسب اجازه از وزارت
کشور و یا وزارت کار ،فعالیت میکنند .تشکلها
حق دارند به مواردی که با منافعشان تناقض دارد،
به دولت اعتراض کنند .به طور مثال ،اخیراً وقتی
تبصرۀ  ۷مادۀ واحدۀ قانون بودجه در مورد واریز
تمام موجودی سازمان تأمین اجتماعی به خزانۀ
دولت مطرح شد ،تشکلها شروع به نامهنگاری
با مسووالن کردند و گفتند که موجودی سازمان
تأمین اجتماعی متعلق به دولت نیست که آن
را به خزانه واریز کند ،بلکه متعلق به کارگران

توسعه تاسیسات و تجهیزات | شماره  | 54تابستان | 1397

مهندس منوچهر مشکات :ما باید
زبانمان و گفتمان  ۴۰سال گذشتهمان
را که نتیجهای جز بدبختی و فالکت
برایمان نداشته ،عوض کنیم.

و کارفرمایان و حقالناس است .همینطور در
مورد تبصرۀ  ۱۹مادۀ واحده .در چنین مواردی،
تشکلها میتوانند با استفاده از حقوقدانان و
کارشناسان اعتراض خود را به صورت مستدل
بیان کنند و برای گرفتن حقشان و دفاع از منافع
صنفی خود تالش کنند .بنابراین ،در جمهوری
اسالمی هیچ تشکلی برای طرح مطالبات و
درخواستهایش مورد مؤاخذه قرار نمیگیرد ،اما
خود این تشکلها ،بخشی از جامعۀ مدنی هستند.
جامعۀ مدنی ،خودبخود بوجود میآید و به جایی
میرسد که افراد نسبت به حقوق ذاتی و اولیۀ
خودشان اشراف پیدا میکنند .هر کسی در بدو
تولد با یک سلسله حقوق ذاتی و فطری به دنیا
میآید ،مانند حق بیان ،حق آزادی عقیده ،حق
اعتراض ،حق قیام علیه ظلم ،حق مالکیت و
حق مبادله .این اقتصاددان در ادامه افزود :جامعۀ
مدنی ،حول محور صیانت از حقوق فردی شکل
میگیرد و هیچکس هم مخالف آن نیست ،اما
دولت از آن میترسد .اگر قدرت جامعۀ مدنی و
دولت همسنگ شود ،دموکراسی برقرار میشود
و در آن موقع مردم میتوانند حرف خودشان را
بزنند و نمایندگان واقعی خود را انتخاب کنند .در
صورت قدرتگرفتن جامعه مدنی ،دولت ناگزیر از

پاسخگویی است.
در ادامه میزگرد دبیر تحریریۀ مجلۀ توسعه
گفت :سالهاست که جامعۀ فنی و مهندسی
کشور تحت قوانین و مقرراتی فعالیت میکند
که هیچ سهمی در تدوین و تصویب آنها نداشته
و همین امر ،مشکالت فراوانی را برای فعاالن
این حوزه ایجاد کردهاست .وی سپس از مهندس
امیریفر سوال کرد که به نظر وی ،حضور قانونی
تشکلهای حرفهای در نهادهای تصمیمگیر و
تصمیمساز چگونه امکانپذیر است؟
مدیر مسوول مجله توسعه در جواب گفت:
من هم با آقای دکتر جامساز موافقم که مجلس
شورای اسالمی هم کارهای نیست و تصمیماتش
در صورت تأیید شورای نگهبان قابل اجراست.

در چنین شرایطی ،حضور نمایندۀ تشکلها در
مجلس هم مشکل چندانی از ما حل نمیکند،
چنانکه سالها قبل ،شادروان مهندس بهاءالدین
ادب در مجلس شورای اسالمی حضور داشت و
یکبار هم طرحی را در حمایت از تشکلها به
مجلس ارایه کرد که تصویب شد ،ولی شورای
نگهبان آن را رد کرد .بنابراین ،وقتی که مجلس
تصمیم گیرنده نیست ،چند نماینده داشتن در
مجلس هم دردی از ما دوا نمیکند .زمانی دکتر
رهبر در مقام ریاست سازمان برنامه و بودجه
برای ما تصمیم میگرفت ،در حالی که چیز
زیادی راجع به حرفۀ ما نمیدانست .متأسفانه
وقتی افراد بیاطالع در پستهای مدیریتی باال
قرار میگیرند ،مدیران ردههای میانی برای تبعیت
از آنها ،سطح دانش و تدبیرسازی خودشان را
کاهش میدهند .در نتیجه ،مجموعۀ قوانینی که
وضع میشود ،هیچ تناسبی با منافع تشکلهای
صنفی و حرفهای ندارد ،چون اص ً
ال نمیخواهند
که ما قوی بشویم.
مهندس امیریفر در ادامه افزود :در حال حاضر،
 ۱۸تشکل صنفی -حرفهای در صنعت احداث
وجود دارند که شرکتهای زیرمجموعهشان
عالوه بر مشکالت ناشی از قوانین و ضوابط
و بخشنامههای مرتبط ،از بیکاری رنج میبرند
و در معرض نابودی قرار گرفتهاند ،چون

ویژه

23

شرکتهای وابسته به نهادهای قدرتمند و
پرنفوذ در حاکمیت ،پروژهها را قبضه کردهاند و ما
مجبوریم برای جلوگیری از ورشکستگی و تعطیلی
و بیکارشدن کارکنان شرکتهایمان ،به عنوان
دست دوم و سوم شرکتهای دولتی کار کنیم و
آنها طلبشان از دولت را میگیرند ،ولی پول ما را
نمیدهند و متأسفانه صدای اعتراض و دادخواهی
تشکلهای حرفهای هم به جایی نمیرسد.
مهندس مشکات نیز ضمن ابراز نظری در
بخش راهکارها گفت :راه بسیار دشواری را در
پیش داریم .در دریای متالطم نمیتوان از یک
قایق کوچک انتظار حرکت آرام داشت ،ولی من
اعتقاد و امید دارم که همانطور که فردوسی گفت:
بسی رنج بردم در این سال سی -عجم زنده
کردم بدین پارسی -نمیرم از این پس که من
زندهام -که تخم سخن را پراکندهام ،ما هم بایستی
تخم آزادی را بپراکنیم .به عقیدۀ من ،اآلن بخش
خصوصی ایران مانند ققنوسی است که در آتش
جهل و نادانی و خرافات سوخته و بایستی از خاکستر
آن ،ققنوسی پدیدار بشود و بتواند حرف بزند و قدرت
پیدا کند .چطور شد که عدهای در یک شهر ۵۰هزار
نفری در دوردست برخاستند و توانستند قدرت را به
دست بگیرند ،ما هم بایستی بتوانیم این کار را بکنیم.
اگر انتظار داشته باشیم که چیزی به ما بدهند ،این
اتفاق نمیافتد .کسی چیزی به ما نمیدهد.
این عضو هیأت مدیرۀ سندیکا همچنین گفت:
ما باید برای کار ارزش قایل شویم .به جای ارزش
گذاشتن به ماشین پورشه ،باید به حرفه-مندان
ارزش بگذاریم .بایستی سعی کنیم ارزشها را
در جامعۀ خودمان باال ببریم .غیر از این راهی
نداریم .به نظر من بعد از  ۴۰سال ،زمانی رسیده
که ما جرأت بکنیم دور هم بنشینیم و حرف بزنیم
و حرفهایمان را منتشر کنیم ،در حالی که چند
سال پیش در چنین موقعیتی نبودیم .به نظر من،
راه سخت و طوالنیای در پیش داریم .وی سپس
اظهار داشت که در شرایط فعلی ،باید به نسل
بعدی امید اصالح امور بدهیم ،چون ناامیدی
یک حلقۀ معیوب ایجاد میکند و افراد نمیتوانند
تواناییهایشان را به کار بگیرند.
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صنفی

گزارشی از دیدار رییس جمهور با فعاالن اقتصادی و استادان دانشگاه

انتظارات دولت و دغدغههای بخش خصوصی
در حالی که بخش خصوصی در تنگنایی طوالنی
و نفسگیر گرفتار شده و نفسش به شماره افتاده،
دولت از این بخش توقع دارد که در جریان رویارویی
سیاسی با قدرتهای بینالمللی به صحنه بیاید و
برای رفع معضالت کشور اقدام کند .در همین راستا
حجتاالسالم دکتر حسن روحانی ،رییس جمهور
محترم ،ضمن سلسله مالقاتهای ماه مبارک
رمضان با جمعی از فعاالن اقتصادی و استادان
دانشگاه مالقات کرد و با آنان در بارۀ مهمترین
مسایل و چالشهای اقتصادی کشور سخن گفت.
در این مالقات رییس سازمان برنامه و بودجه ،وزرای
اقتصاد و صنعت ،معدن و تجارت ،معاون اقتصادی
و رییس دفتر رییس جمهوری هم حضور داشتند.
غلبهبرتحریمباپیشتازیبخشخصوصی
به گزارش پایگاه اطالعرسانی ریاست جمهوری،
دکتر روحانی در این نشست پس از شنیدن سخنان

حاضران ،واگذاری امور و بنگاهها به بخش خصوصی
را یکی از مهمترین ابزارها برای کاهش و مهار فشار
امریکا عنوان و تصریح کرد که امریکاییها امروز و
در ظاهر مدعی هستند که قصدشان فشار به دولت
ایران و کمک به مردم ایران است و اگر ما یک
بخش خصوصی فعال داشته باشیم ،این حربه از
دست امریکا خارج خواهد شد .وی همچنین با بیان
اینکه اگر کنار هم باشیم ،هر تحریمی را به فرصت
تبدیل خواهیم کرد ،افزود :بخش خصوصی قادر
است حربۀ تحریم را خنثا و فرصتسازی کند.
رییس شورای اقتصاد سپس با اشاره به اینکه
برای پیشرفت ،باید همزمان از سرمایهگذار خارجی
و صادرات ملی حمایت شود ،گفت :به سرمایهگذاران
ایرانی داخل و خارج کشور ،باید اولویت و اطمینان
خاطر داد .رییس جمهوری در ادامۀ سخنان خود به
برخی از موفقیتهای دولت اشاره کرد و افزود :در
چهار سال دولت یازدهم ،بهطور متوسط بیش از چهار

درصد رشد اقتصادی ساالنه داشتیم که اگر چه خوب
بود ،اما با هدفگذاری انجامشده فاصله داشت ،اما
در زمینه سرمایهگذاری و جذب سرمایه برآیند کلی
منفی بود و رقم جذب سرمایهگذاری در این چهار
سال منفی  1/8دهم درصد بود .وی اضافه کرد:
در زمینۀ اشتغال هم دولت توفیقات نسبی داشت
و به عنوان مثال ،رقم اشتغال خالص ایجادشده در
سال گذشته اندکی کمتر از  800هزار شغل بود ،اما
با وجود این ،باز هم در زمینۀ رفع بیکاری جوانان،
آمارها وضعیت خوبی را نشان نمیدهند و نیاز به
تالش بیشتری داریم .رییس جمهوری با بیان اینکه
دولت از ابتدا توجه زیادی را صرف بهبود اقتصاد و
معیشت مردم کرد ،ادامه داد :دولت در این زمینه هم
به تولید و رشد شتابان اشتغالزا توجه کرد و هم در
زمینۀ عدالت در توزیع و گسترش عدالت اجتماعی و
فقرزدایی ،گامهای خوبی برداشت و اجازه نداد یکی
از این دو فدای دیگری شود.
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تجربیات تلخ تحریم بزرگ
دکتر روحانی اضافه کرد :ما در سالهای  90و
 91دچار یک تحریم بزرگ شدیم ،اما نتوانستیم از
آن تجربۀ تحریم استفادۀ خوبی بکنیم و در داخل
کشور ،متأسفانه رانت و فساد بوجود آمد .وی افزود:
به جای استفادۀ مناسب از فرصتها ،بخشها
و نهادهایی را وارد اقتصاد کردیم ،به خیال اینکه
میتوانیم با کمک آنها مسایل اقتصاد را حل کنیم.
وی با تأکید بر اینکه باید امروز از تجربۀ تحریم
در سالهای  90و  91استفاده کنیم ،گفت :البته
امروز شرایط مثل سالهای  90و  91نیست ،چرا
که آن زمان ما از سوی سازمان ملل و بر اساس
قطعنامههای شورای امنیت تحت یک تحریم
عمومی از جانب همه کشورها بودیم و در ظاهر
منزوی شده و در صحنۀ سیاسی تنها مانده بودیم،
اما امروز این طرف مقابل و بدخواه ماست که منزوی
شدهاست .رییس جمهوری اضافه کرد :امروز به جز
چند کشور ،اکثریت قاطع کشورها ،بدخواهی امریکا
در مقابل ایران را محکوم کرده و جمهوری اسالمی
ایران از یک حمایت حقوقی بینالمللی و پشتوانۀ
گزارشهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی برخوردار

است و این موضوع اثبات ادعاها علیه جمهوری
اسالمی ایران را سخت میکند.
الزامات موفقیت در برابر فشارهای جدید
دکتر روحانی در ادامه گفت :البته با وجود این،
باید از فرصت پیش رو به درستی استفاده کنیم.
امروز شرایط تغییر کرده و اگر درست عمل کنیم،
میتوانیم از این شرایط تغییریافته به نفع کشور
استفاده کنیم .وی سپس با بیان اینکه اولین
زمینهای که باید به آن ورود کنیم ،واگذاری تصدی
بنگاههاست ،اظهار کرد :به یک بخش خصوصی
فعال نیاز داریم تا حربۀ اصلی فشار امریکا را از
دست آن خارج کند .امریکاییها امروز و در ظاهر
مدعی هستند که قصدشان فشار به دولت ایران
و کمک به مردم ایران است و اگر ما یک بخش
خصوصی فعال داشته باشیم این حربه از دست
امریکا خارج خواهد شد ،چرا که فشار به بخش
خصوصی کشورمان برای آنان سختتر از فشار به
بخش دولتی است .روحانی با تأکید بر اینکه بخش
خصوصی باید بهطور جدی وارد صحنه شود ،خاطر
نشان کرد :البته دولت هم باید به بخش خصوصی
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کمک کند و در این زمینه باید به تولیدکنندگان
اطمینان الزم را بدهیم تا بتوانند از منابع ارزی
صندوق توسعۀ ملی استفاده کنند.
رییس جمهوری با اشاره به اینکه در ستاد اقتصادی
دولت نظر جمع کارشناسان و صاحبنظران اقتصاد
اعمال میشود ،گفت :معتقدم باید به نظر جمع عمل
کنیم .به عنوان مثال ،در زمینۀ قیمت ارز معتقدم
حداقل قیمت قطعی ارز تا پایان دولت دوازدهم
مشخص باشد که مث ً
ال در هر سال چه میزان تغییر
خواهد داشت .در هر صورت ،تأکید دارم که به بخش
خصوصی و حداقل به بخش تولید در زمینۀ قیمت ارز
در سالهای آینده اطمینان بدهیم تا بتوانند راحتتر
از منابع ارزی صندوق توسعه استفاده کنند.

دکتر حسن روحانی :به جای استفادۀ
مناسب از فرصتها ،بخشها و
نهادهایی را وارد اقتصاد کردیم ،به
خیال اینکه میتوانیم با کمک آنها
مسایل اقتصاد را حل کنیم...
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در

بنگاههای تخصصی
غیرمتخصصان
دکتر روحانی سپس با بیان اینکه باید بخش
خصوصی واقعی را وارد عرصۀ بنگاهداری کنیم،
افزود :یکی از کارهای مهمی که مرحوم آیتاهلل
هاشمی رفسنجانی بعد از جنگ انجام داد ،همین
تقویت بخش خصوصی بود و پس از آن نیز مقام
معظم رهبری با تدوین و ابالغ سیاستهای کلی
خصوصیسازی اجرای آن را به شرط اجرای
صحیح ،انقالب اقتصادی توصیف کردند ،اما
متأسفانه نتیجه اجرا این شد که ما عم ً
ال یکسری
نهادهای غیرتخصصی را به میدان آوردیم و
بنگاههای تخصصی را در اختیار آنان قرار دادیم
که مشکالت زیادی را هم ایجاد کرد .رییس
جمهوری اظهارکرد :امروز فرصت مناسبی در
اختیار ماست و در جلسات دولت و دیگر جلساتی
که مسووالن حضور دارند ،همواره به دستگاهها
تأکید میکنم که باید بنگاههای زیرمجموعۀ خود
را هر چه سریعتر واگذار کنند و حتی برای بعضی
از آنها زمان تعیین کردهام تا در سالهای  97و
 98بنگاه تحت نظر خود را به بخش خصوصی
واقعی واگذار کنند.
دکتر روحانی افزود :مسألۀ دوم پس از
واگذاری تصدیگریهای دولتی ،برونگرایی
است .وقتی الگوی رشد سایر کشورها را
میبینیم ،در مییابیم که تا وقتی که سیاست
برونگرایی را در پیش نگرفتند و دروازههای
اقتصاد ملیشان را به روی جهان باز نکردند،
موفق نبودند .روحانی گفت :سیاست کلی
نظام یک تصمیم و یک جمله است و تفصیل
ندارد .اگر این تصمیم را گرفتیم و اجرا کردیم،
میتوانیم کشور را متحول کنیم.

رییس جمهور :بخش خصوصی
قادر است حربۀ تحریم را خنثا و
فرصتسازی کند.

اختیار

بیشتر برنامههای توسعهای کشور ب ه دنبال جلب رضایت تودهها یا گروههای خاصی
از مردم بودهاند ،در حالیکه در انتخاب بین رضایت و مصلحت تودۀ مردم ،باید نقطۀ
مطلوب را انتخاب کرد.

رییسجمهوری با اشاره به اینکه بخشخصوصی
باید فعالتر از گذشته در عرصۀ اقتصاد کشور حضور
داشته باشد ،گفت :همواره به دوستان خود در دولت
گفتهام و میگویم که با بخش خصوصی مشورت
کنید ،چرا که شما به واسطۀ تحصیالت آکادمیک و
حضور در پستهای مدیریتی امروز در این سمتها
قرار دارید و این فرق دارد با کسی که خودش در
صحنۀ تجارت و کار حضور داشته و تمام تجارب را
کسب کردهاست.
رییس جمهوری تأکید کرد :ما باید صادرات را
افزایش دهیم ،وگرنه کشور پیشرفت نمیکند و باید
دروازهها را نیز برای حضور سرمایهگذاران بگشاییم.
دکتر روحانی افزود :متأسفانه امروز برخی از اینکه
بعضی شرکتهای خارجی نمیتوانند در ایران
سرمایهگذاری کنند ،خوشحال هستند و با خوشحالی
اعالم میکنند که فالن شرکت از ایران رفته است و
تصور میکنند که اگر یک شرکتی برود ،دوباره نوبت
به آنان خواهد رسید ،در حالی که نباید اجازه دهیم
اشتباهات سال  90و  91در اقتصاد کشور تکرار شود.

رییس جمهوری همچنین با اشاره به ضرورت
توجه به بهبود محیط و فضای کسب و کار گفت :با
بهبود محیط کسب و کار ،سرمایۀ داخلی و خارجی
و ایرانیان مقیم خارج از کشور جذب خواهد شد و اگر
بتوانیم به سرمایهگذار ایرانی ،نسبت به سرمایهاش
اطمینان بدهیم ،بسیار حائز اهمیت است .دکتر
روحانی با بیان اینکه یکی از مواردی که در جلسۀ
اقتصادی سه قوه دنبال میکنیم ،این است که
ایرانیهایی که خارج از کشور هستند ،بتوانند بیایند و
در کشور سرمایهگذاری کنند ،افزود :متأسفانه برخی
از مقررات مانع رشد اقتصادی هستند و باید این
مقررات را از میان برداریم و برخی مقرراتی را که
نیاز داریم ،ایجاد کنیم.
وی در پایان خاطر نشان کرد :اگر همه دست به
دست هم بدهیم و با هم مشارکت و همکاری داشته
باشیم ،تحریم میتواند بهنفع ما باشدو اگر ازهم فاصله
بگیریم،تحریمهامیتوانندبهضررماتمامشوند.رییس
جمهوری تأکید کرد :باید از تجربه هم استفاده کرده و
یکدیگر را یاری کنیم و بخش خصوصی میتواند با
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باید بخش خصوصی واقعی را وارد
عرصۀ بنگاهداری کنیم.

تالش خود حربۀ اقتصادی دشمن را ُکند کند تا بتوانیم
از این مسیری که امروز کمی دشوار شده ،عبور کرده و
تحریم را به فرصت تبدیل کنیم.
طرح چهار دغدغۀ بخش خصوصی
فعاالن اقتصادی بخش خصوصی نیز در این
نشست به طرح چهار دغدغۀ اقتصادی پرداختند.
به اعتقاد آنها ،اقتصاد کشور در اختیار اشتهای
سیریناپذیر فعالیتهای غیرمولد قرار گرفته و

این وضع باعث شدهاست که ریشههای تولید
در کشور پا نگیرد .فعاالن اقتصادی در بیان
دغدغۀ دوم به یارانهدادن اقتصاد به سیاست
اشاره کردند و خواستار توقف این رویه شدند.
انتقاد از برنامههای توسعهای کشور نیز به عنوان
سومین دغدغه مطرح شد ،چون ارزیابیها نشان
میدهند که این برنامهها بیشتر ب ه دنبال جلب
رضایت تودهها یا گروههای خاصی از مردم
بودهاند ،در حالیکه در انتخاب بین رضایت و

مصلحت تودۀ مردم ،باید نقطۀ مطلوب را انتخاب
کرد .سیاستهای جدید ارزی دولت هم موضوع
دیگری بود که فعاالن اقتصادی به بررسی آن
پرداختند و پیشنهادهای خود را در این زمینه به
رییسجمهور ارایه کردند .در این راستا مهندس
شافعی ،رییس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن
و کشاورزی ایران با قدردانی از موضعگیری
هوشیارانۀ دولت در مقابل خروج امریکا از برجام
و بیان اینکه مردم و بخش خصوصی از این
تصمیم حمایت خواهند کرد ،بر لزوم اعتماد بیشتر
به منابع ،ظرفیتها و فرصتهای داخلی کشور و
جلوگیری از فرار یا انحراف سرمایه به بخشهای
غیرمولد اقتصادی تأکید کرد.
مهندس رضا خیامیان ،رییس هیأت مدیرۀ
انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران
نیز با اشاره به توانمندی باالی صنعت نفت
کشور ،به ویژه در سطوح پاییندستی ،اظهار
کرد :بخش خصوصی در صنعت نفت ب ه طور
کامل آمادۀ تأمین تمام نیازهای کشور است و
این نتیجۀ اعتماد به جوانان و صنعتگران ایرانی
است .مهندس علی فاضلی ،رییس اتاق اصناف
ایران هم با پیشنهاد تشکیل کمیتۀ مشترک سه
اتاق کشور ،برای بهبود و تسریع فرآیند واگذاری
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بنگاههای دولتی به بخش خصوصی ،خواست
که به تأمین سرمایه در گردش نظام توزیعی
کشور بیش از پیش کمک شود.
دکتر فرشاد مؤمنی ،عضو هیأت علمی
دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی
هم با بیان اینکه اقتضاآت شرایط جدید،
برنامههای ویژهای را برای افزایش تقویت
بنیۀ تولید ملی میطلبد ،خواستار تالش دولت
و نهادهای ذیربط در راستای ایجاد محدودیت
برای واردات کاالهای لوکس و تجملی ،مبارزه
قاط ع با فساد ،قاچاق ،رانت و عدم شفافیت در
مناسبات اقتصادی و بسط فرصتهای شغلی
مولد در کشور شد.
محمدرضا انصاری ،رییس شورای هماهنگی
تشکلهای مهندسی ،صنفی و حرفهای کشور
نیز استفادۀ مناسب از ظرفیتهای تبصره
 19قانون بودجه برای طرحهای نیمهتمام را
موجب جهش قابل توجه در اشتغال عنوان
و اظهار کرد :بخش خصوصی آمادگی الزم
برای همراهی در اجرای بهینۀ طرح نوسازی
بافتهای فرسوده را دارد.
همچنین مهندس بهمن عبداللهی ،رییس
اتاق تعاون ایران ،با اشاره به سیاست اخیر دولت
در یکسانسازی نرخ ارز ،آن را مورد حمایت و
باعث ثبات در محاسبۀ نرخ تمامشده عنوان کرد
و افزود :برای توانمندسازی بخش خصوصی و
تعاونی باید با استفاده از منابع قانونی از جمله
در زمینۀ واگذاری بنگاهها ،این بخشها حمایت
شوند .خانم مهندس فریال مستوفی ،رییس
کمیسیون سرمایهگذاری اتاق ایران نیز با تأکید
بر اینکه بخش خصوصی آمادگی دارد و باید
سکاندار اقتصاد کشور باشد ،گفت :اتاق بازرگانی
با همکاری مراجع تخصصی بینالمللی ،در حال
تدوین شاخصهایی برای شفافیتهای بیشتر
در اقتصاد ملی است.
منابع:
http://tnews.ir
https://donya-e-eqtesad.com
روزنامه ایران -مورخ 1397/3/7
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حکایت همچنان باقیست
(شرحی بر ماجرای حلنشدۀ نیمهتمامها)

پروندۀ طرحهای نیمهتمام هم به سرنوشت
خود این طرحها مبتال شده ،چون سالهاست که
این پرونده بر روی میزهای مدیران و کارشناسان
مختلف به صورت نیمهتمام رها شده و کسی را
همت و توانایی آن نبوده است تا برای بازکردن
این گره بسته راهکاری را ارایه نماید .البته این
پرونده هر از گاهی بنا به دالیلی ورقی خورده،
ولی از نتیجۀ نهایی خبری نبوده است ،مث ً
ال
در سال گذشته آقای حسن حسینی شاهرودی،
نمایندۀ مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای
اسالمی ،تکمیل پروژههای عمرانی نیمهتمام را
در گ ُِر ِو کاهش هزینههای دولت دانست و گفت:
سال به سال بودجۀ جاری دولت تورمی میشود
و دولت به این اعتقاد نرسیده که باید هزینههای
خود را کاهش دهد تا بتوان پروژههای عمرانی
نیمهتمام را به سرانجام رساند .او در گفتوگو با
برنامۀ «بهارستان» رادیو گفتوگو به عوامل و
ریشههای این گرفتاری ملی هم پرداخت و تأکید
کرد :اساس مشکل پروژههای نیمهتمام مربوط به

اساس مشکل پروژههای نیمهتمام
مربوط به سوء مدیریت میشود.

سوءمدیریت میشود .در دولتهای گذشته شاهد
بودیم که در روستایی یا شهری کلنگی زده شده
و توقعی برای مردم ایجاد شده ،اما اعتبار الزم
تخصیص نیافته و موجب نیمهتمامماندن پروژه
شده است.
وی در ادامه در خصوص راهکارهای برونرفت
از مشکالت پروژههای نیمهتمام اظهار داشت:
بالغ بر  ۶۰۰هزار میلیارد تومان اعتبار برای تأمین
پروژههای نیمهتمام نیاز داریم و اگر با روند موجود
پیش برویم ،حدود  ۳۰تا  ۴۰سال به سرانجام
رسیدن این پروژهها طول خواهد کشید .نمایندۀ
مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسالمی
در ادامه ضمن اشاره به ساختار بودجههای ساالنۀ
دولت گفت :حدود  ۱۰تا  ۱۵درصد اعتبارات کل
کشور در حوزۀ عمرانی است و در این رابطه ظلم

بزرگی به مردم میشود .وی افزود :تصمیم خوبی
هم در بودجۀ  ۹۶و هم  ۹۷گرفته شده بود که
این پروژهها با تسهیالتی به بخش خصوصی
واسپاری شوند تا بتوانیم طرحهای ناتمام را
تکمیل کنیم .حسینی در پایان تأکید کرد :با توجه
به حجم عظیم پروژههای عمرانی نیمهتمام ،فع ً
ال
راهکار دیگری به جز کمکگرفتن از بخش
خصوصی نخواهیم داشت و دولت باید در این
خصوص راهگشا باشد و سنگاندازی نکند.
پروژههای نیمهتمام باید به دست
بخش خصوصی سپرده شوند
آقای عباس پاپیزاده ،نمایندۀ مردم دزفول
در مجلس شورای اسالمی هم در گفتوگو با
برنامه «بهارستان» رادیو گفتوگو در همین راستا
سخن گفت و یادآور شد :واگذاری طرحها به
بخش خصوصی ،نیازمند شجاعتی از طرف دولت
است .وی افزود :عطشی که دولت و دستگاههای
اجرایی در سیطره بر امور کشور دارند ،باید کاهش
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عطشی که دولت و دستگاههای اجرایی
در سیطره بر امور کشور دارند ،باید
کاهش پیدا کند و به بخش خصوصی
باید اعتماد کنند.

پیدا کند و به بخش خصوصی باید اعتماد کنند.
این نمایندۀ مردم در مجلس در خصوص آمار
عملکرد دولت در مورد پروژههای نیمهتمام اظهار
داشت :در حال حاضر ،تقریب ًا  ۶۵هزار پروژۀ ملی
و استانی با پیشرفتهای مختلف از  ۱۰تا ۸۰
درصد به صورت نیمهتمام باقی مانده و تا کنون
چهار هزار مورد از این  ۶۵هزار پروژه به بخش
خصوصی واگذار شده ،اما به طور کلی ،بین ۴۰۰

تا  ۵۰۰هزار میلیارد تومان اعتبار برای اتمام این
پروژهها و بهرهبرداری از آنها نیازمند هستیم.
پاپیزاده نیز با مروری بر ساختار بودجههای
ساالنۀ دولت زمان الزم برای پایانیافتن
پروژههای نیمهتمام را در خوشبینانهترین حالت
بین  ۲۰تا  ۳۰سال برآورد کرد و گفت :در واقع،
بعد از این زمان عمر مفید پروژهها به سر آمده،
یعنی اینکه پروژه قبل از اینکه به بهرهبرداری
برسد ،کارایی خود را از دست داده است!

وی در مورد راهکار رهایی از این معضل نیز
به بخش خصوصی متوسل شد و گفت :یکی
از این راهکارها واگذاری این پروژهها به بخش
خصوصی است و این بخش هم با بهرهوری از
پروژههای تکمیلشده میتواند هزینههای خود را
بدست بیاورد .وی در پایان تصریح کرد :امیدواریم
در شرایطی که دولت واقع ًا دچار مشکل است،
بتوانیم از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنیم
و هرچه زودتر پروژههای عمرانی تکمیل شوند تا
مردم اثرات مثبت این خدمات را ببینند.
هفت مانع تکمیل نیمهتمامها
همانطور که اشاره شد ،سناریوهای متعدد
ارایهشده از سوی فعاالن اقتصادی کشور برای

اتمام پروژههای نیمهتمام و اثر قابل توجه
تکمیل آنها در اشتغالزایی ،همچنان از سوی
متولیان دولتی ناتمام رها شده بود تا اینکه پروندۀ
امر در تازهترین دیدار فعاالن بخشخصوصی
با رییسجمهوری بار دیگر باز شد و فعاالن
ی باز هم در بارۀ اتمام این پروژهها سخن
خصوص 
گفتند .اما در این میان برای تکمیل پروژههای
نیمهتمام دستاندازهایی به چش م میخورد که
به باور فعاالن اقتصادی کشور بخشی از آنها در

صنفی

29

استفادۀ نامناسب از ظرفیتهای تبصرۀ  ۱۹قانون
بودجه برای طرحهای نیمهتمام دیده میشود.
در همین راستا کارگروه شورای گفتوگوی
اتاق ایران در آخرین نشست خود «نبود بستر
امن و شفاف»« ،عدم پیشبینی استفاده از
منابع بازار سرمایه در تأمین مالی پروژهها»،
«عدم تضمین خرید محصول»« ،حذف نحوۀ
محاسبۀ بیمۀ تأمین اجتماعی در تبصره ۱۹
قانون بودجه  ۹۷و پیشنویس آییننامۀ اجرایی
آن»« ،جواز حضور بخش عمومی غیردولتی
موضوع مادۀ  ۵قانون مدیریت خدمات کشوری
در واگذاری طرحها»« ،نبود فرآیندهای اثربخش
نظارتی و پایش مستمر عملکرد آییننامۀ
اجرایی با مشارکت بخشخصوصی» و «عدم

امکان استفاده از منابع صندوق توسعۀ ملی در
طرحهای تملک داراییهای سرمایهای» را به
عنوان مهمترین موانعی برشمرد که در مسیر
بهرهگیری از ظرفیتهای تبصره  ۱۹قانون
بودجه برای طرحهای نیمهتمام باید مورد اصالح
و بررسی قرار گیرد .در این گزارش بر این نکته
هم تأکید شده است که وجود  ۷۰۰هزار میلیارد
تومان طرح نیمهتمام در کشور مانند کالفی به
دست و پای دولت پیچیده و بازکردن این کالف
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میتواند یکی از گرههای بزرگ کشور را باز کند،
طرحهایی که ساالنه هزینههای بسیاری برای
نگهداری آنها پرداخت میشود و مستهلکشدن
آنها هم تنها بار مالی سنگینی را بر دوش کشور
میگذارد .تحلیلگران اقتصادی نیز بر این باورند که
با مشارکت بخشخصوصی در اجرای پروژههای
نیمهتمام ،میتوان بخشی از باری را که روی دوش
دولت قرار گرفته است ،برداشت و طرحهایی را که
برای اجرای آنها چندین سال زمان نیاز است ،در
مدت زمان کوتاهی به سرانجام رساند.
حال با توجه به مغفولماندن موضوع اتمام این
ش خصوصی آستینها را باال
طرحها ،بار دیگر بخ 
زده و در کارگروه تکمیلی شورای گفتوگوی اتاق
ایران به بررسی چالشهای پروژههای نیمهتمام

پرداخته است .در کارگروه تکمیلی شورای
گفتوگو که با حضور نمایندگان اتاق ایران،
اتاق تعاون ،اتاق اصناف ،سازمان برنامه و بودجه،
وزارت امور اقتصادی و دارایی ،مرکز پژوهشهای
مجلس ،بانک مرکزی ،شورای هماهنگی
تشکلهای مهندسی ،صنفی و حرفهای کشور،
جامعه مهندسان مشاور و سندیکای شرکتهای
وجود  700هزار میلیارد تومان طرح
نیمهتمام در کشور مانند کالفی به
دست و پای دولت پیچیده و بازکردن
این کالف میتواند یکی از گرههای
بزرگ کشور را باز کند.

ش خصوصی در
ساختمانی برگزار شد ،نظریات بخ 
بارۀ پیشنویس آییننامۀ اجرایی تبصره  ۱۹قانون
بودجه  ۹۷بررسی و مقرر شد که اعضای این
کارگروه ،نظریات تکمیلی خود را برای دبیرخانۀ
شورای گفتوگو ارسال کنند تا جمعبندی آن
برای ارزیابی در کمیسیون اقتصادی هیأت
دولت در اختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی
قرار گیرد .جمعبندی کلیات نظریات فعاالن
بخشخصوصی در این امر نشان میدهد که در
پیشنویس آییننامۀ اجرایی طرحهای نیمهتمام
هفت اشکال زیر وجود دارند که باید مورد اصالح
و ارزیابی قرار گیرند:
 )1نبود بستر امن و شفاف نخستین اشکالی است
که از سوی فعاالن بخش خصوصی به تبصرۀ ۱۹

قانون برنامه و بودجه برای طرحهای نیمهتمام وارد
شده است .مزدک عبایی ،نمایندۀ شورای هماهنگی
تشکلهای مهندسی ،صنفی و حرفهای ،در این
مورد معتقد است :باید شفافسازی در تمامی مراحل
واگذاری وجود داشته باشد ،اما مادۀ  ۶پیشنویس
تنها بخش اطالعرسانی را پوشش میدهد و در
فرآیند انتخاب سرمایهگذار که طبق دستورالعمل
مادۀ  ۲۷قانون الحاق ( )۲صورت میگیرد ،شفافیت
وجود ندارد و موکولشدن پیشبینی شفافیت به
دستورالعمل مادۀ  ۱۰پیشنویس آییننامه ،زمانبر
خواهد بود و اگر سرمایهگذار با فرآیند مبهم و پیچیده
مواجه باشد ،وارد این فرآیند نخواهد شد .بنابراین،
پیشنهاد میشود در آییننامه ذکر شود که ارزیابی
پیشنهاد مالی سرمایهگذار و عقد قرارداد با توجه به

مفاد دستورالعمل مادۀ  ۲۷قانون الحاق ( )۲بر اساس
یکی از دو الگوی «ارزیابی بر اساس کوتاهترین دورۀ
بهرهبرداری از طرح توسط سرمایهگذار در مواردی که
قرارداد در قالب  BOTو مشابه آن منعقد شود» یا
«ارزیابی بر اساس بیشترین ارزش فعلی ،پیشنهادی
برای طرحهای خودگردان در مواردی که قرارداد در
قالب  BOOیا مشابه آن واگذار میشود» انجام شود.
احسان رودساز ،نمایندۀ گروه امور پایش تعهدات و
تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه نیز در این مورد
اظهارکرد:شورایهماهنگیروشهایمشارکترابه
دو روش محدود کرده است ،زیرا دستگاههای اجرایی
با دیگر روشها آشنایی ندارند و شاید در عمل هم
این اتفاق صورت گیرد .محسن روحانینژاد ،نمایندۀ
گروه امور پایش تعهدات و تجهیز منابع سازمان برنامه

و بودجه نیز در این مورد گفت :در آییننامه ،روشهای
تأمین مالی ،تسهیالتی که تعلق میگیرد و روش بازار
پول و سرمایه و تضامین آن آمده است ،اما مدلهای
پیچیدهای وجود دارند که با تقسیمبندی به دو قسمت
نمیتوان مشکل را حل کرد.
 )2عدم پیشبینی استفاده از منابع بازار سرمایه
در تأمین مالی پروژهها دومین اشکالی است
که به تبصرۀ  ۱۹قانون بودجه برای طرحهای
نیمهتمام نسبت داده شده است .ماشااهلل عظیمی،
نمایندۀ اتاق تعاون ،در این مورد گفت :در دنیا
پروژۀ زیرساختی را دولتها انجام نمیدهند و
برخی از پروژهها نیز ماهیت زیرساختی ندارند
و همچنین در سطح استانی ممکن است تعریف
دیگری از زیرساخت به پروژه مترتب باشد ،اما
روشهای تأمین مالی حرف اول را میزند .از
آنجایی که انجام پروژهها چند برابر درآمد ساالنه
و حتی  GDPدولتها است ،بنابراین ،دولتها
تنها واگذارکنندۀ خوب با قیمت مناسب و رقابتی
هستند و با روشهای فنی تأمین مالی مانند
اوراق منفعت ،میتوان موضوع را روانتر کرد.
یکی دیگر از روشها در این مورد ،مشارکت
تقلیلی است که دولت به مرور نقش خود را در
بهرهبرداری و مالکیت پروژه کم میکند .وی
افزود :در بند  ۴مادۀ  ۴باید کلیه ابزارها پیشبینی
شود و همچنین کلمۀ بانک به بانکها تغییر یابد،
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زیرا شاید چند بانک با یکدیگر تأمین مالی کنند.
همچنین برای استفاده از اوراق باید اجازه دهند
تا موقت ًا پروژه به آنها منتقل شود تا بتوانند حتی
از اوراق منفعت هم استفاده کنند و باید موردی
پیشبینی شود که شرکت کنسرسیوم تشکیل
دهند و با انواع اوراق با توجه به نوع پروژه و نوع
مالکیت ،تأمین مالی صورت گیرد.
 )3سومین اشکال مطرحشده در مورد آییننامۀ
مذکور ،عدم تضمین خرید محصول است .عبایی
در این خصوص گفت :از راههای شفافسازی
عملی ،بحث تضمین پرداخت بهای کاال یا
خدمات خریداریشده توسط طرف عمومی است
که الزم است این مورد در پیشنویس اصالح
شود .همچنین در پیشنویس اول ،مادۀ  ۹در

خصوص تأمین مالی پایدار و مطمئن پیشبینی
شده بود که در پیشنویس دوم حذف شده است.
بنابراین ،پیشنهاد میشود تا این ماده پیشبینی
شود .فقیهی ،نمایندۀ اتاق اصناف نیز در مورد
بحث تضمین خرید گفت :اگر تضمین خرید
دولت آورده شود ،با تبصرۀ  ۲مادۀ  ۲قانون
حداکثر برخورد صورت خواهد گرفت و طبق
قانون موظف میشوند  ۵۱درصد از پروژه را با
ساخت داخل انجام دهند که این اتفاق نباید بیفتد
و بخشخصوصی نباید درگیر این مسایل شود.
 )4جواز حضور بخشعمومی غیردولتی
موضوع مادۀ  ۵قانون مدیریت خدمات کشوری
در واگذاری طرحها نیز یکی دیگر از موانعی است
که به جزییات آن پرداخته شده است .شهرام
حالج ،نمایندۀ مرکز پژوهشهای مجلس ،در این
مورد اظهار کرد :با وجود آنکه مادۀ  ۱۵پیشنویس
اول سازمان برنامه در خصوص امکان شرکت
نهادهای عمومی غیردولتی در این واگذاریها
حذف شده است ،اما با توجه به اظهارات آقای
پورابراهیمی (نمایندۀ مجلس) ،تعاونیهای
کارکنان دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی
غیردولتی نیز نباید در این نوع واگذاریها شرکت
کنند و این امر نیازمند تصریح در آییننامه است.
 )5حذف نحوۀ محاسبۀ بیمۀ تأمین اجتماعی
در تبصرۀ  ۱۹قانون بودجۀ  ۹۷و پیشنویس

آییننامۀ اجرایی آن ،پنجمین اشکال این آییننامه
محسوب میشود .مهرداد اشتری ،نمایندۀ جامعه
مهندسان مشاور ایران ،در این مورد عنوان کرد:
این ماده باید برای حق بیمه یک دورۀ مناسبی را
پوشش دهد ،زیرا ممکن است یک دوره قبل از
ورود به مرحلۀ ساخت وجود داشته باشد .بنابراین،
دوره باید طرح و ساخت باشد .محمد تکلی،
کارشناس سندیکای شرکتهای ساختمانی هم
گفت :محاسبۀ حق بیمۀ پیمان در دورۀ طرح و
ساخت با دورۀ بهرهبرداری با توجه به ماهیت کار،
متفاوت است و برای دورۀ ساخت ،مادۀ  ۳۸قانون
تأمین اجتماعی باید رعایت و ب ه صورت ضریبی
محاسبه شود و در دوران بهرهبرداری بر مبنای
فهرست باشد که مشمول مادۀ  ۳۸نمیشود.
بنابراین ،ضروری است که این ماده اصالح شود.
 )6نبود فرآیندهای اثربخش نظارتی و پایش
مستمر عملکرد آییننامۀ اجرایی با مشارکت
بخشخصوصی ،ششمین اشکال این آییننامه
بهشمار میرود .روحانینژاد در این خصوص
گفت :فرآیند اجرا طبق دستورالعمل مادۀ ۲۷
قانون الحاق ( )۲است که در آنجا حل اختالف
به کارگروه واگذاری ارجاع شده است .حالج نیز
گفت :تعیین کارگروه و ترکیب آن مهم است
و الزم است تا در آییننامه پیشبینی شود.
همچنین ممکن است برخی از تشکلها در حال
ایجاد چیزی نظیر شورای هماهنگی باشند و
بخواهند در این کارگروه حضور یابند .حال آیا
مانعی دارد که تصمیمات این کارگروه شفاف شود
و بالفاصله در اختیار همگان قرار گیرد؟ انتشار
اطالعات مورد تاکید مجلس است و در بودجه
سال  ۹۶نیز پیشبینی شده بود.
 )7عدم امکان استفاده از منابع صندوق توسعۀ
ملی در طرحهای تملک داراییهای سرمایهای
آخرین و هفتمین اشکال این آییننامه برشمرده
شده است .اشتری در مورد این اشکال گفت :در
پیشنویس ،استفاده از منابع صندوق توسعه طبق بند
(و) ماده  ۴پیشبینی شده است که تنها در طرحهای
ریلی است و استفادۀ محدودی از صندوق را ایجاد
کرده است .عظیمی هم اظهار کرد :صندوق توسعۀ

صنفی

31

ملی ،قانون خودش را دارد و اگر در اینجا ب ه عنوان
یک پروژهای باشد که سهم دولت در آن پروژه
کمتر از  ۲۰درصد باشد ،پروژه را غیردولتی محاسبه
میکنند و تسهیالت را ارایه میدهند.
همانطور که اشاره شد ،در پایان این جلسه
به علت اتمام وقت مقرر شد که افراد حاضر،
نظریات خود را در خصوص موارد مطرحنشده
در این جلسه به دبیرخانۀ شورای گفتوگو
ارسال کنند تا جمعبندی آن ،جهت بررسی در
کمیسیون اقتصادی هیأت دولت ،به وزیر امور
اقتصادی و دارایی ارسال شود.
نتیجهگیری
اگر چشمانداز آینده روشن بود و ارادۀ کافی

در هر دو طرف قضیه وجود داشت ،باز هم کار
پروژههای عمرانی مملکت به اینجاها میکشید؟
آیا با واردشدن به اینگونه بحثها و با پیمودن
اینگونه کورهراهها ،میتوان به سرمنزل مقصود
رسید و هزاران میلیارد تومان مورد نیاز برای اتمام
پروژههای نیمهتمام را به دست آورد؟ آیا تشکیل
کارگروه و مطرحکردن اینگونه جزییات ،نتیجهای
جز اتالف وقت کارشناسان و از دست دادن
فرصتها دارد؟ پاسخ تمام این سواالت منفی است
و قراین و شواهد هم به وضوح نشان میدهند که
پروندۀ طرحهای نیمهتمام همچنان نیمهتمام و
نیمهکاره رها شده و این حکایت همچنان باقیست.
در پایان بد نیست به این خبر به نقل از صفحۀ
آخر روزنامۀ اطالعات مورخ  12خرداد 1397
هم توجه فرمایید :رییس جمهور قرقیزستان
دستور داده است که همۀ اموال گرفتهشده از
سیاستمداران فاسد و متهم به فساد مالی را به
حساب ویژهای منتقل کنند و پروژههای اجتماعی
را با استفاده از مبالغ مزبور به پایان برسانند.
منابع:
https://donya-e-eqtesad.comhttps://donya-eeqtesad.com
http://radiogoftegoo.ir/
NewsDetails/?m=175515&n=147395
http://radiogoftogoo.ir/
NewsDetails/?m=175515&n=148372
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نگاهی به مقولۀ

مشارکت عمومی -خصوصی

مدتهاست که ناتوانی دولتها در ارایۀ انواع
گوناگون خدمات و تولید انواع فراوان کاالهای
عمومی مورد نیاز جامعه ،همچون زیرساختها
و پروژههای بزرگ زیربنایی ،به اثبات رسیده و
بسیاری از صاحبنظران نیز به این نتیجۀ قطعی
رسیدهاند که برای تحقق مطلوب اهداف مزبور،
باید از ظرفیتهای هر دو بخش عمومی و
خصوصی استفاده نمود .زیادشدن بدهیهای
بخش عمومی در سالهای اخیر نیز مزید بر
علت شده و بر اهمیت استفاده از ظرفیتهای
بخش خصوصی افزودهاست .از این رو ،موضوع
مشارکت عمومی -خصوصی برای استفادۀ بهینه
و مناسب از مهارتها ،تواناییها و منابع موجود در
هر دو بخش مورد توجه قرارگرفته و انواع و اقسام

روشهای آن به مرحله اجرا و آزمون رسیدهاست.
اما این راهکار در کشورهای در حال توسعه ،از
جمله در ایران ،هنوز نسبت ًا ناشناخته مانده یا کمتر
از حد الزم شناخته شدهاست.
تعریف ،شرایط
مشاركت عمومی -خصوصی (Public-
 )Private Partnershipمكانيزمی است كه در
آن بخش عمومی ،یعنی دولت و ساير نهادهای
حكومتی ،به منظور تأمين خدمات زيربنايی -اعم
از آب و فاضالب ،حمل و نقل ،سالمت ،آموزش
و -...از ظرفيتهای بخش خصوصی ،یعنی
دانش ،تجربه و منابع مالی بخش خصوصی،
استفاده مینمايند .به بيان ديگر ،بخش خصوصی

به نيابت از طرف دولت برخی از وظايف و
مسووليتهای تأمين اين خدمات را به عهده
میگیرد و برای تحقق این امر هم قراردادی بين
بخش عمومی و بخش خصوصی منعقد می شود
تا سهم ريسك ،مسووليت ،منافع و همافزايی منابع
و تخصص هر دو بخش در ارایۀ خدمات زيربنايی
مشخص گردد .در مشاركت عمومی  -خصوصی
معمو ًال دولتها نقش سرمايهگذاری ،اجرا و
بهرهبرداری در پروژههای زيرساختی را رها میکنند
و به سياستگذاری ،تنظي م مقررات و نظارت بر
كيفيت و كميت ارایۀ خدمات میپردازند.
همانطور که اشاره شد ،مشاركت عمومی-
خصوصی تنها با هدف تأمين مالی پروژه انجام
نمیشود و بهرهگيری از ديگر ظرفيتهای
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بخش خصوصی مانند دانش و تجربۀ تخصصی،
مهارتهای مديريتی و انگيزه جهت مصرف بهينه
منابع نيز میتواند مورد توجه اینگونه مشارکتها
باشد .به عبارت دیگر ،مشارکت عمومی-
خصوصی میتواند طیفی از یک فرم و شکل ساده
قرارداد کوتاهمدت واگذاری مدیریت بهرهبرداری،
تا یک قرارداد بلندمدت شامل تأمین منابع مالی،
برنامهریزی ،ساخت ،عملیات و اجرا ،بهرهبرداری،
نگهداری و ...را در برگیرد ،با اين توضيح كه در
مشاركت عمومی -خصوصی به علت انتقال
ريسك و مسووليت بيشتر به بخش خصوصی،
نتايج عوامل فوق تأثير بيشتری خواهند داشت.
ضمن ًا در این مدل مشارکت ،طرف بخش
عمومی میتواند یک نهاد در سطح ملی ،ایالتی

بهرهبرداری و انتقال مالکیت (Build-Operation-
 )6 ،)Own-Transferقرارداد ساخت ،اجاره،
بهرهبرداری و انتقال مالکیت (Transfer-Lease-
 )7 ،)Operation-Buildتأمین مالی (Finance
)Only
الزم به یادآوری است که اولین برنامه
برای ایجاد یکی از انواع قراردادهای مشارکت
عمومی -خصوصی در دورۀ معاصر ،مربوط به
دولت محافظهکاربریتانیا در سال  ۱۹۹۲میالدی
است .هدف از انعقاد این قرارداد تشویق برنامههای
مشارکت عمومی -خصوصی بود و بیشتر هم بر
روی موضوع کاهش نیاز بخش عمومی برای
استقراض تمرکز کردهبود .در استرالیا نیز بسیاری
از دولتهای ایالتی برنامههایی را برای مشارکت

عمومی و خصوصی -تجاریسازی پروژههای
زیرساختی و مالحظات خریدار محصول پروژه-
محدودیتهای قانونی سرمایهگذار و سرمایهپذیر
در قراردادهای مشارکت -موضوع جذب
سرمایهگذاری خارجی -جایگاه دولت در حمایت
از مشارکت بخش خصوصی از لحاظ سیاستها و
مجوزهای دولتی -نقش بانکها و نهادهای مالی
در تأمین مالی -ابزارها و روشهای تأمین مالی و
چالشهای مربوطه -امکانسنجی و ارزیابی منافع
اقتصادی و مالی پروژههای مشارکت -چگونگی
و شاخصهای ارزیابی طرحهای قابل واگذاری-
وظایف و تعهدات سرمایهگذار و سرمایهپذیر -نحوۀ
واگذاری طرحها -ساختار شرکت پروژه و نقش
قراردادهای کنسرسیوم ،مشارکت و جوینتونچر-

انواع چارچوبهای مشارکت عمومی-
خصوصی
تقسیمبندی انواع مدلهای قراردادی برای
مشارکت عمومی -خصوصی ،معمو ًال بر این
اساس صورت میگیرد که در هر سطحی از پروژه،
کدامیک از دو طرف شراکت (بخش عمومی و
بخش خصوصی) مسوول نگهداری داراییهای
پروژه است .برای آشنایی کلی خوانندگان محترم
با انواع چارچوبهای مزبور ،عناوین برخی از آنها
بدین شرح ذکر میشود )1 :قرارداد طراحی -ساخت
( )2 ،)Design-Buildقرارداد اجرا و نگهداری
(،)Operation and Maintenance Contract
 )3قرارداد طراحی ،ساخت ،تأمین مالی و اجرا
(،)Design- Build- Finance and Operation
 )4قرارداد ساخت ،مالکیت و بهرهبرداری (Build-
 )5 ،)Operation-Ownقرارداد ساخت ،مالکیت،

اولین کنفرانس قراردادهای مشارکت
عمومی -خصوصی در ایران
اولین کنفرانس قراردادهای مشارکت عمومی-
خصوصی در ایران با تأکید بر قرارداد  BOTدر
اردیبهشت  ۱۳۹۷توسط گروه مطالعات نظام
پیمانکاری (شرکت مهندسی پیمانپژوهان
شریف) و تحت حمایت سیویلیکا برگزار شد.
اهداف و محورهای این کنفرانس عبارت
بودند از :ترویج فرهنگ همکاریهای بیشتر
بخش خصوصی و بخش دولتی و عمومی-
آموزش مفاهیم و چارچوب قراردادهای مشارکت
عمومی و خصوصی به ذینفعان -تشریح
ابعاد قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی
و به ویژه قرارداد  BOT-معرفی نسل جدیدی
از قراردادهای مدرن و گذر از طرز تفکر و
تلقی در قراردادهای پیشین -شناخت جایگاه
مشارکتهای خصوصی در توسعۀ زیرساختها-
لزوم گذار به قراردادهای مشارکت عمومی و
خصوصی و اهمیت آن -انواع مدلهای مشارکت

نگاهی عمیقتر به ریشۀ معضالت
طرحهای عمرانی
در جریان برگزاری این کنفرانس که با
حضورعدهای از صاحبنظران و ذینفعان در
دانشگاه تهران و در فضایی کارشناسی برگزار
شد ،پیام دکتر کاظم جاللی ،رییس مركز
پژوهشهای مجلس شورای اسالمي نیزخوانده
شد .از آنجاییکه محتوای این پیام حاوی نکات

یا محلی باشد و شریک خصوصی نیز میتواند
یک شرکت کام ً
ال خصوصی یا کنسرسیومی از
شرکتهایی با تخصصهای مختلف باشد .این
فرایند معمو ًال به زمانی مربوط می-شود که نیاز
به تواناییها و مهارتهای پیشرفته و از طرف
دیگر ،نیاز به سرمایهگذاری مالی گسترده باشد،
به نحوی که یک شرکت خصوصی یا حتی یک
دولت به راحتی از عهدۀ انجام آن برنیاید.

عمومی -خصوصی آغاز کردهاند .در سایر
کشورهای پیشرفته نیز مدلهای مختلف برای
مشارکت عمومی -خصوصی به وجود آمده که
اطالعات آنها در منابع تخصصی مختلف موجود
است و میتواند مورد استفادۀ عالقمندان قرارگیرد.

بررسی مقررات و قوانین حاکم بر قراردادهای
مشارکت -نقش قوانین و مقرراتی از قبیل مادۀ 27
قانون بخشی از مقررات مالی دولت و مادۀ  7قانون
رفع موانع تولید رقابتپذیر و بند «ب» مادۀ 214قانون
برنامۀ ششم توسعه -جایگاه بهرهبرداری عمومی در
پروژههای مشارکت -چالشهای مقررات بیمه و
مالیات و تضامین در قراردادهای مشارکت -مدیریت
ادعا در قراردادهای مشارکت مشتمل بر جرایم و
تأخیرات و خسارات -نحوۀ داوری و حل اختالف-
مدیریت ذینفعان در پروژههای مشارکت -بازرسی
و حصول اطمینان سرمایهپذیر از روند بهرهبرداری و
نگهداری پروژه -نحوۀ آمادهسازی و شروط مقدم در
قراردادهای مشارکت -واگذاری و مدیریت طرحهای
نیمهتمام عمرانی از طریق مشارکت -مستندسازی
در دورههای مختلف پروژها -چالشهای انتقال
پروژه و زمان بهینۀ انتقال پروژه.
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مشارکت عمومی-خصوصی
تنها با هدف تامین مالی پروژه
انجام نمیشود.

حساس و جالب توجهی با رویکرد انتقادی است ،لذا
برای تکمیل بحث نسبت به درج آن اقدام میشود.
بسمه تعالي
روشهای تعريف ،مطالعه و تصويب طرحهای
عمرانی و نيز روشهای برنامهريزی و تأمين مالی
و سرانجام روشهای مديريت ،طراحی ،احداث و
بهرهبرداری اين طرحها ،متأثر از قوانين و مقررات
متعدد و نيز عملكرد دستگاههای برنامهريزی و
اجرايی مختلف است.
فعاالن طرحها و پروژهها،
سالهاست كه اغلب
ِ
به اشكاالت ساختاری و به ويژه اشكاالت رفتاری
كمتر اشاره كرد ه و تنها دليل مشكالت را نبود
پول كافي و در برخي موارد نيز نبود متون قانونی
اعالم كردهاند ،اما اين دو عامل بيانشده ،آيا

همۀ مسأله و همۀ واقعيت است يا تنها بخشي از
آن؟ شايد مهمترين خطا در بخش مطالعۀ وضع
موجود ،عدم توجه به علل غيرپولي مشكالت
پروژه بودهباشد ،چنانكه خطای بزرگ در بخش
حل مسأله و اقدام نيز اشتياق و اكتفا به حركات
سريع ،ضربتي ،محدود و كوتاهمدت بودهاست.
از منظر قانونگذاری ،آنچه میتواند به اصالح
وضع موجود كمك كند ،در وهلۀ اول تصويب
يك قانون جامع ب ه مثابۀ يك سياست و برنامۀ
باثبات است ،قانوني كه به بهبود مسایل دورۀ

عمر طرحهای عمرانی ،به شكل يك نظام
منسجم توجه داشت ه باشد ،قانونی كه وظايف و
اختيارات بازيگران مختلف را ب ه صورتی شفاف
و پيشبينیپذير تعيين كند و محيطی مناسب
ل اطمينان برای مشاركت واقعی و باثبات
و قاب 
بازيگران مختلف و بهكارگيری آوردهها و
سرمايههای ايشان را فراه م سازد.
پيشنهاد اول يا ارجح در چنين مواردی آن
است كه چنين قانون جامع و كارآمدی در قالب
«اليحه» در دولت و با پشتوانۀ علمی و عملی
قوۀ مجريه تهیه شود كه از امكانات گسترده و
بيشتری برخوردار است -و نه در قالب «طرح»
و در مجلس .بهكارگيری روشمند اين امكانات
گستردۀ قوۀ مجريه اگر توأم با مشاركت واقعی
ظرفيتهای مختلف كشور باشد ،میتواند منجر
به تدوين آن قانون جامع و باثبات بشود .اين در
حاليست كه در سالهای اخير ،اقدامات تقنينی
بيشتر ب ه صورت پيشنهاد يك تبصره در قوانين
بودجۀ سنواتی بودهاست يا به صورت درج
يك ماد ه در ضمن برنامههای توسعه .نمونۀ
تبصرههای ساالنه ،بند ۱۰۲قانون بودجۀ۱۳۹۱
و تبصرۀ  ۱۹قانون بودجۀ  ۱۳۹۷است و نمونۀ
تكمادههايی در ميان برنامه ،مادۀ  ۳۴قانون
احكام دايمی برنامههای توسعۀ كشور.
عجيب نيست كه چنين اقداماتی ،ب ه دلیل
پرداختن به جزيی از كلّيت موضوع ،در عمل
كارايی مناسب نداشت ه باشد.
امروز از روش  PPPبه كرات نام برد ه میشود.
برخی از ما چنان سخن میگوييم كه گويا را ه حل
شگفتانگيز يا خارقالعادۀ حل همۀ مشكالت
طرحهای عمراني ،كاربرد هرچه بيشتر همين نام
است .اين نحوۀ بيان يادآور آن است كه حدود
۱۰سال قبل ،پيشنويس قانونی به مجلس ارايه
شد ه بود تحت عنوان اجرای كليۀ پروژههای
كشور به روش  .EPCبه نظر میرسد که اكنون
ديگر بايد فهميد ه باشيم كه:
* هريك از اين روشها ،برای حل برخی از
مسايل طرحها يا پروژههای عمرانی و صنعتی
تدوين و پيشبينی شدهاند،

* هريك از اين روشها در محيط تولد و
رشد خود شكل گرفتهاند ،با الزامات خود و
دستاوردهای وابسته به ديگر اجزای همان محيط،
* هريك از اين روشها دارای نقاط قوت و در
عين حال محدوديتهايی هستند ،و
* هريك از اين روشها قبل از هر دستاوردی،
نيازمند مقدماتی هستند.
اگر نقاط قوت و محدوديتهای روشها نصفه
و ناقص شناسايی و بيانشود ،موجب خطاهای
شناختي خواهد بود .اگر نيازمنديها و لوازم
اجرای كار ،به درستی توجه و تدارك نشود ،از
همۀ سخنها و نشست و برخاستها چيزی جز
فوت بيشتر فرصتها ايجاد نخواهد شد.
تجربه نشان دادهاست كه همواره بودهاند
برخي افراد كه به داليل شخصی يا سيستمی
خود يا ديگران را دچار آن خطاهای شناختی يا
از دست دادن فرصتها و منابع موجود ساختهاند،
البته از سوی ديگر ،همچنان میتوان اميدوار بود
كه جمعی اهل دانش و دقت با پرهيز از آفات
شناختی و با تحليل درست مسأله بتوانند او ًال
ابعاد مسأله و ظرفيتهای روش مشاركت
را ب ه درستی بشناسند و ثاني ًا لوازم و مقدمات
واقعی برای اثربخشی و كارآمدی كاربست اين
روش را نيز ب ه درستی تعيين و معرفیكنند .اگر
اين شناسايی با دقت انجا م شود و به ويژه اگر
مراحل اجرايی آن نيز همراه نوعی برنامۀ زمانی
باشد ،راهنمای مناسبی برای سياستگذاری،
قانونگذاری ،اجرا و نظارت اراي ه كردهاند و بايد
گفت كه در اين صورت ،چنين جمع اهل دانش
و دقت ،در واقع ،نقش تاريخی و ملی خود را به
خوبی ايفا كردهاست.
منابع:
https://ppp.mporg.ir/Portal/View/Page.
aspx?PageId
https://www.civilica.com/CalendarPPPCONF
@HalajMonaghesat
http://cpm.nioc.ir/Nezammandi/Documents/
_Documents/Anjame_Tarha_Dar_Ghalebe
Gharadadha.pdf
https://donya-e-eqtesad.com
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نقشآفرینیتشکلهایصنفیدرمدیریتبحرانهایسیاسی
تجربه تونس

"بهار عربی" که در ادبیات سیاسی کشورمان از آن با عنوان "بیداری اسالمی" یاد میشود ،اصطالحی است معطوف به مجموعهای از جنبشها و خیزشها و اعتراضات

مردمی در کشورهای عمدت ًا عربنشین واقع در جنوب غربی آسیا و شمال آفریقا در سالهای اولیه دهۀ  2010میالدی .موج قوی این اعتراضات به سرعت کشورهای
تونس ،مصر ،لیبی ،بحرین ،سوریه ،الجزایر ،عراق ،اردن ،کویت ،مراکش ،سودان ،لبنان ،موریتانی ،عمان ،عربستان سعودی و صحرای غربی یمن را فراگرفت .غالب

مخالفان و تظاهرکنندگان در کشورهای مزبور خواهان برکناری رژیمهای حکومتی خود بودند .بسیاری از این اعتراضات با پاسخهای خشونتآمیز مقامات و شبه نظامیان

طرفدار دولتها روبرو شدند و در برخی موارد هم مقاومت و خشونت متقابل تظاهرکنندگان را برانگیختند و به آتش بحرانهای سیاسی -اجتماعی به صورتهای مختلف
دامن زده شد .سرانجام در اثر این جریانات صدها نفر کشته و مجروح شدند و حاکمان تونس ،مصر ،لیبی و یمن نیز از قدرت ساقط شدند.

مجموعۀ رویدادهای مزبور حاوی درسهای تلخ و شیرینی برای عالقمندان به موضوع است و یکی از آن درسها هم عملکرد حیرتانگیز و قابل ستایش نهادهای

مدنی ،از جمله تشکلهای صنفی مستقل و غیروابستۀ کشور تونس است که توانستند به طرز معجزهآسایی بر بحرانهای سیاسی این کشور غلبه کنند و این کشور
بحرانزده را به سوی ساحل نسبت ًا امن و آرامی هدایت نمایند.

این موضوع گرچه مربوط به چند سال پیش است ،ولی بازنگری آن شاید برای ما هم مفید باشد.

چهار تشکل نجاتبخش
کشور تونس در سال  2011و همزمان با آغاز
«بهار عربی» در بسیاری از کشورهای منطقه،
شاهد وقوع یک انقالب مردمی بود ،انقالبی که
منجر به کنارهگیری «زینالعابدین بن علی»
بعد از  23سالش ریاست جمهوری شد .در سال
 2013نیز تونس پس از وقوع چند ترور سیاسی،
موجی از بحران سیاسی و اعتراضات ضد دولتی
را از سر گذراند .در این وضعیت بحرانی ،چهار
تشکل صنفی غیردولتی تونس شامل «اتحادیۀ
سراسری کار تونس»« ،اتحادیۀ صنایع ،بازرگانی
و صنایع سنتی تونس»« ،انجمن دفاع از حقوق
بشر تونس» و «کانون ملی وکالی تونس» وارد
صحنۀ سیاسی کشور شدند و مدیریت خروج
کشور از بحران سیاسی را بر عهده گرفتند .آنها
برای انجام این رسالت تاریخی از مهمترین احزاب
سیاسی و سیاستمداران حاضر در قدرت این کشور
شامل رییس جمهور ،نخست وزیر و رییس پارلمان
خواستند که همگی دور یک میز بنشینند و برای
خروج از بحران ،گفتوگو و مذاکره کنند .این چهار
تشکل عالوه بر پیشنهاد مذاکره ،نقشۀ راهی را نیز
برای این گفت وگوها پیشنهاد کردند .این نقشۀ
راه شامل موارد متعدد بود که ازجمله میتوان
به استعفای کابینۀ وقت و تشکیل کابینۀ جدید
متشکل از نیروهای تکنوکرات اشاره کرد.

تشکلهای صنفی مستقل و غیروابستۀ
کشور تونس توانستند به طرز
معجزهآسایی بر بحرانهای سیاسی
این کشور غلبه کنند و این کشور
بحرانزده را به سوی ساحل نسبتاً امن
و آرامی هدایت نمایند.

این گفت و گوها سرانجام با موفقیت انجام شد
و با اجرای دقیق نقشۀ راه تشکلهای صنفی،
تونس عم ً
ال از یک پرتگاه مهیب به سالمت عبور
کرد و از بحران سیاسی خارج شد .سپس دولت
جدید برسر کار آمد و احزاب سیاسی توانستند در
وضعیت مسالمتآمیز قدرت و مناصب سیاسی -
حکومتی را در میان خود بازتوزیع کنند.
اگر این اتفاق نمیافتاد و احزاب سیاسی این
کشور بر سر حل بحران سیاسی و آیندۀ سیاسی
این کشور به توافق نمیرسیدند ،چه بسا که
تونس وارد مرحلۀ تاریکی از تنازعات سیاسی و

درگیریهای مسلحانه داخلی و قومی میشد .در
واقع ،تشکل های صنفی -غیردولتی تونس در
ماجرای تاریخی مزبور در حدی از قدرت بودند
و به گونهای عمل کردند که توانستند احزاب
و شخصیتهای سیاسی حاضر در قدرت را به
حضور در گفت و گوهایی به میزبانی خود راضی
کنند و نقشۀ راهی را ارایه نمایند که مورد توافق
آنها قراربگیرد .به همین جهت ،جایزۀ صلح نوبل
 2015به جامعۀ مدنی تونس تعلق گرفت .این
جایزه در واقع ،پاداشی بود به بلوغ و عقالنیت
ملت تونس ،ملتی که از طریق تشکلهای
صنفی -غیردولتیاش توانستهاست از سال
 2011تا کنون این کشور را به دور از خشونت
و درگیریهای مسلحانه و بروز هرج و مرج و
نفوذ گروههای تروریستی ،کودتای نظامی ،جنگ
داخلی و دخالت نظامی خارجی ،اداره کند و
گفت و گو را به عنوان مبنای اصلی راه حلهای
سیاسی جابیندازد.
همین فعالیت تشکلهای صنفی -غیردولتی
واقعی و نه دولتساخته یا جعلی ،به عنوان نمایندگان
واقعی بخشهای مهمی از ملت تونس سبب شد
که این کشور در مقایسه با دیگر کشورهای گرفتار
در «بهار عربی» ،بهترین عملکرد را داشتهباشد و
تجربهاش به عنوان یک نقطه عطف تاریخی در
تاریخ دیپلماسی جهان ثبت شود.
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رییس جمهور گفت که باید دولت و شرکتها به یکدیگر اعتماد داشته باشند و دقیقتر با یکدیگر صحبت کنند.

گزارشی از برگزاری

بیست و سومین نمایشگاه بینالمللی نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی

گام بلند در مسیر توسعۀ اشتغال
برگزاری نمایشگاههای ساالنۀ نفت ،گاز،
پاالیش و پتروشیمی یکی از بزرگترین
رویدادهای صنعتی و تجاری ایران و فرصت
مناسبی است برای رشد و توسعۀ همهجانبۀ
صنعت نفت و گاز و صنایع وابسته و در عین
حال ،فرصت خوبی هم هست برای ارایۀ
ظرفیتها و امکانات ،جذب سرمایه و انتقال
فناوری روز به داخل کشور.
از آنجایی که نمایشگاه مزبور دربرگیرندۀ تمام
بخشهای فعال در حوزۀ نفت ،گاز ،پاالیش و
پتروشیمی است ،لذا نمایندگان تمام بخشها-
اعم از باالدست ،میاندست و پاییندست -در آن
حضور دارند و از همین رو ،امکان تماس و تعامل
چندجانبه میان سازندگان تجهیزات ،صادرکنندگان،
پیمانکاران ،سرمایهگذاران ،مشاوران ،شرکتهای

طراحی مهندسی و دانشبنیان و همچنین مدیران
بخشهای دولتی و خصوصی فعال در این حوزه
فراهم میشود .نمایشگاه امسال نیز در اردیبهشت
ماه برگزار شد و امید است که نتایج خوبی را به
دنبال داشته باشد.
به گزارش شانا ،مدیرعامل شرکت ملی نفت
ایران در آستانۀ برگزاری این نمایشگاه در محل
نمایشگاه بینالمللی تهران ،ضمن اشاره به لزوم
توانمندسازی بخش خصوصی و کسب دانش
و بومیسازی تجهیزات صنعت نفت ،به همراه
ایجاد مقدمات تعامالت بیشتر و همکاریهای
گسترده در صنعت نفت در عرصۀ بینالملل،
یادآور شد که برگزاری نمایشگاه بینالمللی
نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی که جایگاه
نخست نمایشگاهی خاورمیانه و رتبۀ پنجم
نمایشگاههای بینالمللی در جهان را از آن خود

کردهاست ،از زاویۀ دیگری نیز حایز اهمیت
است و آنهم حضور نزدیک به  ۲۰۰۰شرکت
داخلی و خارجی و فراهمسازی زمینۀ الزم برای
عقد قراردادهای بازرگانی در زمینۀ مبادلۀ کاال
و خدمات و اطالعات فنی ،گسترش تعامالت
سیاسی و اقتصادی با سایر کشورها و نیز رقابت
با شرکتهای نفتی مشابه در سطح جهان است
و گام بلندی در مسیر توسعۀ اشتغال در عرصۀ
صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی به شمار میرود.
وی سپس به حضور برخی از بهترین برندهای
صنایع نفت و گاز جهان در این نمایشگاه اشاره
کرد و افزود :پررنگترشدن جایگاه جمهوری
اسالمی ایران در عرصههای سیاسی و افزایش
امکان چانهزنی در مناسبات بینالمللی در فضای
پرآشوب و پرتنش کنونی ،رهاورد دیگری است
که از افزایش سطح تعامالت سازنده با برندهای
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برتر صنعت نفت جهان حاصل خواهد شد
و میتواند در ایجاد انگیزه در جهت افزایش
سهم بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در
صنایع نفت و گاز و تولید تجهیزات مورد نیاز
این صنعت عظیم در داخل کشور نقش موثری
داشته باشد و بخش قابل توجهی از اهداف
توسعهای صنعت نفت را تضمین کند.
رییس جمهور در نمایشگاه صنعت
نفت
به گزارش خبرگزاری مهر ،حجتاالسالم
دکتر حسن روحانی ،رییس جمهور هم از
جمله مقامات و مسووالنی بود که در بیست و

سومین نمایشگاه بینالمللی نفت ،گاز ،پاالیش
و پتروشیمی شرکت کرد و با بیان اینکه صنعت
نفت به طور کلی ،یک صنعت راهبردی در
جهان است ،گفت :در ایران نفت هیچوقت یک
مسألۀ اقتصادی نبوده ،بلکه یک مسألۀ سیاسی
است و مسایل اجتماعی و اقتصادی را در کنار
خود داشته و ویژگیهای خاص خود را دارد .وی
افزود :ممکن است صنایع دیگری داشته باشیم
که بسیار ارزشمند باشند ،اما جایگاه نفت ویژه
است .تأثیرگذاری نفت و انرژی بر زندگی مردم
نیز مهم است ،چرا که نیروگاههایی که برق
تولید میکنند و یا آبشیرینکنها نیز به نفت
متکی هستند .امروز در جامعه نان ما نیز بسته
به انرژی است ،چرا که اگر گاز برای مصارف
صنعتی وجود نداشته باشد ،نانواییها نیز تعطیل
می شوند.
رییس جمهور سپس با بیان اینکه نفت
و انرژی ،صنعتی ویژه برای مسایل داخلی،
خارجی ،دیپلماسی و قدرت ملی کشور است،
تأکید کرد :کشوری که بتواند نفت و فرآوردههای
نفتی صادر کند ،دارای قدرت است .وی افزود:
کاری که امروز در این نمایشگاه دیدیم ،نمونۀ
کوچکی از تالشهای بزرگ و وسیع بود و
اولین قدم برای پیشرفت در این زمینه رابطه
خوب بین دولت و شرکتهاست .دکتر روحانی
در ادامه تأکید کرد :باید دولت و شرکتها به

یکدیگر اعتماد داشته باشیم و دقیقتر با یکدیگر
صحبت کنیم .دکتر روحانی با تأکید بر اینکه کار
مشترک با فناوری خارجی و سپس رسیدن به
استقالل کامل راهی میانبر است ،تصریح کرد:
اگر شرکتی سالها در کاری تجربه دارد و قابل
اعتماد است ،میتوانیم در جایی که حساس
است ،با شرکتهای معروف و قابل اتکای
خارجی یک مشارکت را آغاز کنیم تا سریعتر
به نتیجه برسیم .وی ادامه داد :شرکتها باید
اعتماد کنند که دولت و دستگاه اجرایی هر کجا
ببیند ساخت داخلی مطمئن ایجاد شده ،خرید
خارجی را قطع خواهد کرد .ممکن است جنسی
که در داخل میسازیم ،عمر کمتری نسبت به
جنس خارجی داشته باشد ،یا حتی قیمت آن
بیشتر باشد ،اما این موضوع برای ما مهم نیست،
باید آن را قبول کنیم ،چرا که بدون این کار
نمیتوانیم صنعت داخلی را حمایت کنیم.
رییس جمهور سپس با بیان اینکه وزارت نفت
امروز مصمم است که از توان داخلی استفاده
کند ،گفت :بعض ًا گفته میشود :تحریم «نعمت»
است ،ما باید کاری کنیم تا رابطۀ صمیمانهمان
تبدیل به «نعمت» شود .باید به سمت ایستادگی
بر روی پای خودمان حرکت کنیم و این یک
ضرورت است .روحانی ادامه داد :لولههای بدون
درز با کیفیتی که به دنبال تولید آن هستیم،
یا سکوهای دریایی که در داخل میسازیم،
فازهای پارس جنوبی که با اتکا به تکنولوژی
داخلی ساخته میشوند ،کمپرسورهایی که
ساختهشده و یا تأسیسات سر چاهی بسیار با
اهمیت اند و میتوانند تحول خوبی را در کشور
به وجود آورند .این موضوع در کنار فواید
اقتصادی و اشتغال ،امید و نشاط و غرور ملی
را به وجود میآورد.
دکتر روحانی افزود :تصمیم ما این است که اگر
هر چیز داخلی تولید شد ،تست شد و مورد قبول
بود ،حتم ًا ما خریدارش خواهیم بود .در همین فاز
یازده پارس جنوبی ،در بسیاری از طرحها و پروژهها
ایرانیها در برابر خارجی برنده شدهاند .این برای ما
افتخار است .وی افزود :اینکه شرکتهای داخلی
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در کنار شرکتهای خارجی حضور پیدا کنند و در
یک مناقصه پیروز شوند ،این برای ما افتخار است.
این مسأله برای ما غرور ملی میآورد.
رییس جمهور جذب سرمایه در حوزۀ نفت را
راحتتر از دیگر حوزهها دانست و گفت :کمکی
که دولت باید به شرکتهای فعال در حوزۀ نفت
داشته باشد ،این است که یک فضای مناسب
برای کار و فعالیت را ایجاد کند .وی در پایان
سخنان خود مسایل پاییندستی نفت ،از جمله
پتروشیمی را از دیگر مسایل حوزۀ نفت دانست
و گفت :اگر بتوانیم صنایع پاییندستی مانند
پتروشیمی را فعال کنیم ،موجب افزایش اشتغال
در این حوزه میشویم.
افتتاح طرحهای مهم نفت و گاز تا
پایان سال
مهندس بیژن زنگنه ،وزیر نفت هم یکی از
شرکتکنندگان در بیستوسومین نمایشگاه
بینالمللی نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی بود.
وی که پس از بازدید رییس جمهور از این
نمایشگاه سخن میگفت ،ضمن ارایۀ گزارشی
از وضعیت صنعت نفت گفت :تا پایان امسال
چهار فاز پارس جنوبی وارد مدار خواهند شد
و همچنین گاز شش فاز پارس جنوبی نیز
به خشکی میرسد .وی افزود :همچنین
پتروشیمیهای پردیس ،کاوه ،مرجان و بوشهر
و پاالیشگاه ستارۀ خلیج فارس تا پایان سال به
بهرهبرداری خواهند رسید.
مهندس زنگنه همچنین از اتمام گازرسانی به
پنج هزار روستا تا پایان سال خبر داد و گفت:
شش میلیارد دالر طرح هم برای شرکتهای
صنعت نفت در داخل تعریف کردهایم که به
شرکتهای ایرانی داده شود و درآمد ساالنۀ آنها
 ۲۰میلیارد دالر خواهد بود.
منابع:
https://www.mehrnews.com/news/4290685
https://www.shana.ir/fa/newsagency/282488
https://www.mehrnews.com/news/4291000
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گزیدههایی از مطبوعات
کم گوی و گزیده گوی چون دُر
تا زاندک تو جهان شود پُر
(نظامی گنجوی)

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

روزنامه ایران  -شماره :6791

نیمنگاهی به «پشت پردۀ ریاکاری»
داود قرایلو :کتابی میخوانم به نام «پشت پردۀ
ریاکاری» .در این کتاب نوشته شده که «قفل»
برای این روی در قرار داده شده که آدم درستکار
را درستکار نگه دارد .یک درصد از مردم ریاکار و
دزد هستند .اینها ب ه دنبال بازکردن قفلها و دستبرد
به خانهها هستند .یک درصد از مردم نیز همیشه
درستکار هستند و تحت هیچ شرایطی ریاکاری
نمیکنند .باقی  98درصد مردم تا زمانی درستکارند
که همه چیز درست باشد ،یعنی اگر شرایط به
نحوی رقم بخورد که آنها به حد کافی وسوسه
شوند ،ممکن است دست به خطا بزنند .معمو ًال
قفلها برای جلوگیری از نفوذ دزدان و ریاکاران
روی در نصب نمیشوند ،چون دزدها بلد هستند
که چگونه قفلها را باز کنند ،قفلها برای حفاظت
از مردم نسبت ًا درستکار هستند تا آنها به قدر کافی

وسوسه نشوند و درستکار باقی بمانند ...در واقع
(تقریب ًا) تمام آدمها پتانسیل کجروی را دارند ،اما
قیمت هر کسی با دیگری فرق دارد و آستانۀ
وسوسۀ هر کسی با دیگری تفاوت دارد...
از منظر اجتماعی نویسنده در کتاب «پشت پردۀ
ریاکاری» آزمایش جالبی انجام داده است ...این
آزمایش حاوی نکتۀ جالبی است که میتوان از
آن برای توجیه اینکه چرا در جهان آمار باالیی
از ریاکاری و دزدی وجود دارد ،استفاده کرد .در
واقع ،هر یک از مردم زمانی که حس میکنند به
آنها از سوی جامعه ظلم میشود ،یا حق آنها در
جایی خورده میشود ،هر جا که دستشان برسد،
سعی خواهند کرد تا با ریاکاری و دزدی این حق
خوردهشده را جبران کنند! این سطح از دزدی و
ریاکاری در همۀ جوامع به نوع تعامل حکومتها

با مردم بازمیگردد .میتوان نتیجه گرفت که
رفتار دولتها بشدت روی شکلگیری اخالق در
جامعه تأثیرگذار بوده و بهسادگی میتواند مرزهای
اخالق را جابهجا کند .بنابراین ،قانونگذار باید در
وضع قوانین ،قوه مجریه در اجرا و سیستم قضایی
در حکمیت ،منافع الیهها و طبقات اجتماعی
مختلف را مورد نظر قرار دهند تا احساس مورد
ظلم واقعشدن در میان هیچ کدام از اقشار جامعه
احساس نشود .با این کار اخالقمداری در جامعه
پررنگ میشود ،اما در صورتی که الگوهای
رفتاری حاکمیت به شکلی باشد که مردم احساس
ظلم کنند ،مردم خود را محق به نادیدهگرفتن
هنجارهای اخالقی خواهند دانست و ریاکاری در
جامعه پررنگ شده و بعد از یک دورۀ زمانی از
اخالق تنها نامی باقی میماند...
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روزنامه اطالعات -شماره :27019

پیشنهاد بخش خصوصی برای انجام پروژ ههای بزرگ نفتی
رییس هیأت مدیرۀ انجمن سازندگان تجهیزات
صنعت نفت ایران از ارایۀ پیشنهادی توسط بخش
خصوصی به دولت برای مشارکت در پروژههای
بزرگ نفتی خبر داد.
رضا خیامیان در گفتگو با ایسنا افزود :زمانی
که کمیسیونر انرژی اتحادیۀ اروپا به ایران آمد،
پیشنهادی مطرح کردیم مبنی بر اینکه شرکت-
های کوچک ایرانی با شرکتهای کوچک اروپایی
جوینت شوند ،از سوی دیگر ،پروژههای بزرگ نفتی
به تعداد زیادی پکیج تقسیم شوند و هر بخش از
پروژه توسط یکی از شرکتها انجام شود.
وی ادامه داد :مشابه همین پیشنهاد را در
دیداری که رییس جمهوری با جمعی از اساتید
و فعاالن اقتصادی داشت ،مطرح کردیم .هدف
این پیشنهاد این است که پروژههای بزرگ به

چندین بخش کوچک تقسیم شوند و به جای
اینکه شرکتهای بزرگ پروژهها را انجام دهند،
شرکتهای صددرصد خصوصی ایرانی که با
شرکتهای خارجی جوینت شدهاند ،این پروژهها
را انجام دهند .البته این موضوع ممکن است
شامل فاز  ۱۱پارس جنوبی نشود ،زیرا نحوۀ
اجرای این پروژه از قبل تعیین شده و اگر توتال از
قرارداد برود ،شرکت چینی جای توتال را میگیرد.
رییس هیأت مدیرۀ انجمن سازندگان تجهیزات
صنعت نفت ایران با اشاره به تعریف  ۳۴پروژه
توسط وزارت نفت اظهار داشت :ما فراتر از این
مسأله رفتیم که پروژهها را کوچکتر کنیم که
شرکتهای کوچک ایرانی مشارکت کنند .این
اقدام ضمن اینکه باعث میشود کار انجام شود،
باعث میشود دانش شرکتهای ایرانی در تعامل

با شرکتهای خارجی ارتقاء یابد.
وی در مورد پاسخ رییس جمهوری و کمیسیونر
انرژی اتحادیۀ اروپا توضیح داد :پاسخ کمیسیونر
مثبت بود .گفتند هر کدام از شرکتهای کوچک از
طریق  European investment bankمیتوانند
حدود  ۲۰میلیون یورو فاینانس کنند و این پروژهها
را با بخش خصوصی ایران انجام دهند .رییس
جمهوری هم در حرفهایشان مطرح کردند حرف
درستی است که پروژهها به پروژههای کوچک تر
تقسیم شود...
وی تأکید کرد :شرکتهای بزرگ توانایی
مالی باالیی دارند ،اما دانش شرکتهای کوچک
همسطح شرکتهای بزرگ است و شرکتهای
کوچک میتوانند دور هم جمع شوند و یک کار
بزرگ انجام دهند.

روزنامۀ جام جم -شمارۀ :5120

عواملبالتکلیفیمسکنمهر
فرجاهلل رجبی -عضو کمیسیون عمران مجلس:
مسکن مهر در دولت قبل آغاز شد و قرار بود
که 18ماهه مردم به خانههایشان برسند ،اما با
گذشت حدود هشت سال از اجرای این طرح،
همچنان شاهد بالتکلیفی متقاضیان مسکن مهر
هستیم .بارها از طریق مجلس شورای اسالمی
پیشرفت و زمان تحویل مسکن مهر مورد بررسی
قرار گرفت و هر بار وزارت راه و شهرسازی
تحویل واحدهای مسکن مهر را به زمانی موکول
میکرد تا بتواند زمان بخرد .در زمان انتخابات
ریاست جمهوری دولت دوازدهم ،آقای روحانی و
جهانگیری طوری وانمود کردند که مسکن مهر
در حال پایان است که گویی در طول چند هفته

آینده بعد از این اظهار ،همۀ واحدهای متقاضیان
مسکن مهر به پایان میرسد ،اما هنوز این اتفاق
نیفتاده است.
مسکن مهر در طول پنج سال گذشته پیشرفت
زیادی نداشت و اگر قرار بود این طرح از ابتدای
دولت یازدهم آغاز و در همان دولت به پایان
برسد ،زمان کافی برای اجرای این پروژه بود ،اما
یک سال از دولت دوازدهم نیز گذشته و هنوز
واحدهای مسکن مهر اطراف تهران تحویل
متقاضیان نشده است .عالوه بر بالتکلیفی
متقاضیان مسکن مهر ،شاهد دریافت سود دوران
مشارکت از مردم هستیم ،در حالی که پیمانکاران
مسوول بدقولی در اجرا و پیشرفت پروژه هستند،

اما بانک مسکن به دلیل اینکه متقاضی را
میشناسد ،از وی سود دوران مشارکت را دریافت
میکند و این رویه باید اصالح شود .وزارت راه و
شهرسازی ناگزیر به اجرای قانون است و باید
واحدهای مسکن مهر را تحویل دهد .برخی
عنوان میکنند که پیمانکار بدقولی میکند و
در این صورت ،پیمانکاران بدقول باید در لیست
جریمه دولت قرار داشته باشند تا از این دست
مشکالت به وجود نیاید.
مسکن مهرهای باقیمانده مهمترین بخش
پروژۀ مسکن مهر هستند که در اطراف تهران
قرار دارند و هر روز تأخیر در تحویل آن خانهها به
هزینۀ خانوارهای ضعیف میافزاید.
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روزنامۀ اعتماد -شمارۀ :4108

تشكل ها ،اپوزيسيون يا مشاور؟
محمدرضابهرامن:اينروزهاوقتيبهمصاحبۀبرخي
از همكارانم در ساير تشكلها نگاه مياندازم ،متوجه
ميشوم حرفهايي را ميزنند كه بسيار عوامانهاست.
شايد اگر از ميوهفروش سر كوچه هم بپرسيم ،اين
حرفها را به زبان ميآورد ...اما اينكه رييس يك تشكل
همان حرفها را به زبان بياورد و در شرايط كنوني كه
همه بايد كنار هم قرار بگيريم و قويترين مشاورهها را
به دولت دهيم ،قابل درك نيست .
 ...مهم تبديلشدن تشكلها به يك بازوي قوي
مشاورهاي براي سياستگذاريها و تصميمسازيها
است .تشكلها كمتر به اين موضوع توجه دارند و
سعي ميكنند فقط به بيان مشكالت بپردازند ،اما
راهكار ارايه نميدهند .نميتوان اقتصاد را جزيرهاي
ديد و جزيرهاي به آن نگاه كرد .وقت آن رسيده تا
تشكلها به بازيابي خود بپردازند و در جهت رسيدن
به مطالباتشان ،بدنۀ كارشناسي خود را قوي كرده و

با بهكار گرفتن اقتصادداناني كه هم مسلط به اقتصاد
سياسي هستند و هم جامعۀ بينالمللي را به خوبي
ميشناسند ،اين استراتژي را بهكار گيرند كه مشاور
خوبي براي دولتها باشند .توان تشكلها بسيار
باالست و آنها قادرند با دادن آدرسهاي درست
به سياستگذاران ،قانونگذاران و تصميمسازان ،به
بهبود حكمراني در كشور كمك كنند .تشكلها
نبايد اپوزيسيون باشند ،چون امروز همه تبديل به
منتقد شدهاند و نقدهايي ساده به مديريت اقتصادي
وارد ميكنند .تشكلها بهتر است رابطۀ خود را با
سياستگذاران بهبود دهند و در جهت اعتمادسازي گام
بردارند .در اين راه آنان بهتر است با درك واقعيتهاي
اقتصادي كشور ،منافع ملي را بر منافع صنفي ترجيح
داده و مطالبات خود را به گونهاي پيگيري كنند كه
شبهۀ رانت يا سهمخواهي نداشته باشد .جامعۀ مدني
و تشكلگرايي يكي از ماندگارترين يادگارهاي دولت

اصالحات است كه بخش خصوصي را گردهم آورد
تا آنان در پيگيري منافع صنفي خود يكصدا شوند .به
نظر ميرسد بعد از حدود دو دهه از گسترش فعاليت
تشكلهاي اقتصادي ،بهتر است تغيير استراتژي را در
دستور كار خود قرار دهند و دولت و مجلس را ياري
كنند تا بهترين تصميمها را براي بخش خصوصي
بگيرند .طبيعت ًا در شرايط كنوني ،نقدهاي سازنده
بايد جاي غرزدنها را بگيرند ،تحليلهاي جامع،
جانشين اظهارات هيجاني شده و صحنۀ اقتصادي
كشور كامل ديده شود .در اين صورت ،قادر خواهيم
بود دولت و مجموعۀ حاكميت را در گرفتن بهترين
تصميمها ياري كنيم ،به گونهاي كه كشور شاهد
حكمراني خوب در زمينۀ اقتصاد بوده و توليد ثروت
به مهمترين هدف تبديل شود .در اين راه نياز داريم
تا درك كنيم همه بر يك كشتي سوار هستيم و بايد
عينك واقعبيني را به چشم خود بزنيم.

روزنامۀ شرق -شمارۀ :3162

حافظههایپرشده

علی ظفرزاده -نمایندۀ مجلس ششم :چندی پیش
پیامکی به دوستی که چند دوره نمایندۀ مجلس
بوده ،دادم و چون پاسخی دریافت نکردم ،علتش را
حضوری جویا شدم .گفت :چون حافظۀ گوشیام پر
شده ،پیام جدیدی را دریافت نمیکند .گفتم :پیامهای
قدیمی را خالی کن تا حافظۀ گوشیات آزاد شود ،اما
در کمال ناباوری گفت :بلد نیستم .گفتم :به نوهات بده
در کمتر از چند دقیقه پیامهای قدیمی را پاک میکند و
آنتیویروس هم روی گوشیات نصب کن.
بسیاری از ما نسل اولیهای انقالب دچار همین
آفت پرشدگی حافظهمان شدهایم .ذهنمان پر
است از همان باورها .ایدهها و راهحلهای دمدستی
و راهحلهای منسوخشده را برای مسایل مستحدثه
به کار میبریم و از اهرم «هندل» برای خودروهای
دیجیتالیوهوشمنداستفادهمیکنیم.بیشترافرادنسل
ما با واقعیات آنچه در جهان اتفاق افتاده ،آشنا نیستند

که در فرایند تحوالت برقآسای جهان آنچه مشاهده و
لمس میشود ،در مقابل جهان مجازی مشتی از خروار
است ...وقایعی که این روزها در کشور رخ میدهد،
هیچکدام خلقالساعه و بدیع و الزام ًا ساخت دشمن
نیست و حتم ًا منشأ خارجی ندارد .چرا وقایع قبل از
وقوع پیشبینی و پیشگیری نمیشوند؟ پس از وقوع
حوادث ،مدیران دنبال راهحلهای زودبازده میگردند...
قصۀ پردامنۀ مؤسسات مالی و اعتباری را نمیتوان
رصد و پیشگیری بهموقع و قبل از واقعه کرد که به
اینجا کشید و حدود دو سال است که سپردهگذاران در
کف خیابان به دادخواهی نشستهاند و با ب هدارکشیدن
آدمک رییس بانک مرکزی میخواهند توجه
مسووالن را به خود جلب کنند؟ حوادث دی  96نیز در
زمینۀ همان تحصنها ،راهپیماییها و ...شکل گرفت
و آن بحران را به بار آورد و هنوز هم آتش زیر خاکستر
است کهاگر چارهجویی نشود ،تکرار خواهد شد...

مجموعۀ دولت و وزرا اکثراً دلسوز و فداکارند،
اما گویا حافظهشان پر شده و ِرسیورشان قابلیت
دریافت امواج جدید اجتماعی و جهان تحولیافته
و درک عالم مجازی جوانان و جامعه را ندارد .اکثر
دولتمردان وقت بهروزشدن نداشتهاند و َگ ِجتشان نیز
قابلیت آپدیتشدن ندارد.وزیران ارشد اکثراً ارزشی و
انقالبیاند ،اما با مسوولیتهای مادامالعمری و مشغلۀ
فراوان ،فرصتی برای بازاندیشی و بازسازی روشها
و رویهها و درک تفوق فضای جریانهای جاری
جهانی و ملی ندارند ...در نهادهای رسمی کشور بعض ًا
تصمیمهایی گرفته میشود که با اندک تمرکز متوجه
میشویمتصمیمسازانازتحوالتعالمواقعبیخبرند.
جسمها به قرن 21منتقل شده و حواسها در نیمۀ دوم
قرن بیستم مانده است .مردم مصایب و مسایل فراوانی
دارند که با این حافظههای پرشده مشکالتشان حل
نمیشود.
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از اقتصاد کلنگی تا اقتصاد بیوزن
ثروت «جف بزوس» (،)Jeffrey Preston Bezos
مؤسس و مالک «شرکت آمازون» به  106میلیارد
دالر رسید! برای آن که تصوری از  106میلیارد دالر
بدست آورید ،کافیست آن را با مجموع داراییهای
صندوق توسعۀ ملی مقایسه کنید .یک فرد بیش از
داراییهای تجمیعشده و پساندازشدۀ یک کشور80
میلیونی ثروت دارد!
اما وی چگونه به چنین ثروت افسانهای دست
یافتهاست؟ وی استراتژی «اقتصاد بیوزن» را
انتخاب کردهاست« .شرکت آمازون» بزرگترین
کتابفروش جهان است ،بدون آن که حتی یک
مغازۀ کتابفروشی تأسیس کرده باشد! «بزوس»
فعالیت فروشگاه اینترنتی «آمازون دات کام» را از
یک گاراژ آغاز کرد و بسیاری از قرار مالقاتهای
خودش را هم در کتابفروشی همسایه میگذاشت.
اما در حال حاضر ،شرکت آمازون ،عالوه بر کتاب،
کسب و کار خود را به موارد دیگری ،از جمله لوازم
خانگی ،پوشاک و هر چیز دیگری که تصور کنید،
گسترش دادهاست.
«دنی کوا» پروفسور اقتصاد ،اقتصاد مبتنی بر
اطالعات را «اقتصاد بدون وزن» مینامد .او معتقد
است که برخالف گذشته که رشد اقتصادی را بر
حسب تولید محصوالت سنگین همچون فوالد و
تجهیزات و ماشینآالت سنگین و نظایر آن تعریف
میکردند ،امروزه رشد اقتصادی بر حسب محصوالت
سبک الکترونیکی تعریف میشود و نیز به این نکته
توجه میشود که سهم اطالعات -ارتباطات در
ارزش افزوده به مراتب بیش از سهم سایر عوامل
تولید است.
بسیاری از شرکتهای برتر جهانی ،مبتنی بر
اقتصاد بیوزن فعالیت میکنند ،اقتصادی که بر
شانۀ دو پارامتر کلیدی است :اطالعات و ارتباطات.
بزرگترین اجارهدهندگان ماشین ،حتی یک ماشین
هم ندارند .چگونه؟ با استفاده از اطالعات آنهایی
که ماشین دارند و برقراری ارتباط با کسانی که در
جستجوی ماشین اجارهای هستند .بزرگترین
شرکت تبلیغاتی جهان ،یعنی «گوگل» هم حتی
یک بیلبورد فیزیکی ندارد .چگونه؟ دوباره مبتنی بر

سهم اطالعات-ارتباطات در ارزش
افزوده به مراتب بیش از سهم سایر
عوامل تولید است.

اطالعات و ارتباطات!
حال مثالهای «اقتصاد بیوزن» را مقایسه کنید
با مدل ذهنی برخی از مدیران ارشد .اگر ایجاد یک
پل ،تأسیس یک بیمارستان ،احداث یک جاده مطرح
باشد ،همه دوست دارند در مراسم کلنگ و قیچیاش
باشند .کلنگ ،یعنی آغاز پروژه ،زمانی که پروژه
کلید میخورد ،و قیچی ،یعنی زمانی که در انتهای
پروژه ،روبان را میبرند و پروژه افتتاح میشود ...به
این میگویند کشورداری کلنگی و اقتصادی که
مبتنی بر سرمایههای فیزیکی و ملموس و سنگین
است .اما در کشورداری نسل جدید یا در کشورداری
بیوزن ،دولت نه سد میزند ،نه جاده احداث میکند
و نه بیمارستان و نه مدرسه ،بلکه مکانیزمی را
طراحی میکند که بخش مردمی اقتصاد با انگیزۀ
تمام سرمایهگذاریهای الزم را انجام میدهد .در
این حالت ،دیگر این دولتیها نیستند که در مراسم
کلنگ -قیچی نفر اول هستند .همچنین دیگر از
فساد دولتی ...خبری نیست .دولت و اقتصاد بیوزن
است! سبک است و چاالک! سالم است و شفاف!
به همین خاطر است که با بودجههای میلیاردی،
ساختمانهای دولتی و تجهیزات اداری دولتی نو

میشوند ،اما قوانین پایۀ کشور برای  50سال پیش
است .حاضریم برای خرید یک ساختمان  20میلیارد
تومان بدهیم ،اما برای بودجۀ  50میلیونی برای
اصالح قوانین کهنه دل درد میگیریم .کافیست به
تاریخ قانون تجارت ،قانون محاسبات عمومی و قانون
برنامه و بودجۀ کشور نگاه کنیم که برای سالهای
دور ،خیلی دور است.
در زندگی فردی :از خود بپرسیم چقدر از
سرمایهگذاریام را دارم روی داراییهای فیزیکی
(مانند خانه ،ماشین و یخچال ساید بای ساید) انجام
میدهم و چقدر را به داراییهای نامشهود (ایجاد
شبکۀ ارتباطی ،برندسازی شخصی ،مهارتهای نرم)
تخصیص میدهم؟ سرمایهگذاری کلنگی میکنم یا
سرمایهگذاریبیوزن؟
در مدیریت سازمانی :آیا واقع ًا الزم است که
منابع محدودم را صرف خرید و واردات و تجهیزات
جدید کنم ،یا میتوانم با استراتژی تولید بدون کارخانه
و با استفاده از ظرفیت دیگران به تولید ارزش بپردازم؟
در کشورداری :آیا الزم است که دولت
مدرسهداری ،بیمارستانداری و کارخانهداری کند،
یا اینکه باید روی زیرساختهای نرم مانند محیط
کسب وکار ،قانونهای پایه ،مقررات تسهیلکننده،
مشوقهای انگیزاننده کار کند؟ تا کِی میخواهیم
قیچی -کلنگی فکر کنیم؟
مجتبی لشکربلوکی

t.me/bestdiplomacy
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آشنایی با کمیتۀ انرژیهای تجدیدپذیر

بنا بر اهمیت نقش و جایگاه کمیتههای تخصصی و عمومی سندیکای شرکتهای تأسیساتی و صنعتی ایران در پیشبرد اهداف صنفی سندیکا،
مجلۀ توسعه طی سالهای گذشته اقدام به معرفی کمیتههای مزبور جهت آشنایی بیشتر خوانندگان مینمود .حال ،با توجه به پیوستن شرکتهای
جدید به این تشکل دیرپا ،بار دیگر آشنایی خوانندگان با کمیتههای سندیکا را آغاز کردهایم .در این شماره ،اعضای کمیتۀ انرژیهای تجدیدپذیر راجع
به تاریخچۀ تأسیس ،نوع فعالیت و دغدغههای صنفیشان سخن میگویند.

شرکتهای شاغل در حوزۀ انرژیهای
تجدیدپذیر چه نوع خدماتی را عرضه
میکنند؟
مهندس افشین شباب ،رییس کمیتۀ انرژیهای
تجدیدپذیر ،در مورد نوع خدمات شرکتهای
شاغل در این حوزه گفت :منظور از انرژیهای
انرژی خورشید ،انرژی باد ،انرژی

تجدیدپذیر،
امواج و انرژیزیستتوده است .وی افزود :بحث
انرژیهای تجدیدپذیر موضوع نسبت ًا جدیدی است
و به همین علت ،در کشور ما تعداد شرکتهای
فعال در این زمینه خیلی کم است .وی سپس
خاطرنشان ساخت که شرکتهای عضو این کمیته
در رشتههای مختلف پیمانکاری فعالیت دارند و به
خاطر عالقمندی به فعالیت در زمینه انرژیهای
تجدیدپذیر ،به عضویت این کمیته درآمدهاند.
مهندس نصراهلل شریفی ،عضو کمیته انرژیهای
تجدیدپذیر هم در این زمینه اظهار داشت که برخی
از شرکتهای عضو این کمیته در زمینۀ انرژیهای
تجدیدپذیر مشغول به کار هستند و تجارب خود را

در اختیار سایر اعضا قرار میدهند.
کمیته انرژیهای تجدیدپذیر سندیکا
در چه زمانی و بر پایۀ چه ضرورتهایی
تشکیل شد؟
بنا به اظهار مهندس شباب ،این کمیته در دی
ماه سال  ۹۶تأسیس شدهاست .وی در خصوص
ضرورت تشکیل این کمیته گفت :با توجه به
پایانپذیری انرژیهای فسیلی و آلودگیهای
زیستمحیطی ناشی از مصرف آنها ،از سالها
قبل ،بحث استفاده از انرژیهای پاک و یا
تجدیدپذیر در جهان مطرح شدهاست و هنوز
هم تحقیقات مربوطه در این زمینه ادامه دارد.
بنابراین ،ما هم باید تالش کنیم که حداقل
در سطح منطقۀ خاورمیانه جایگاه خوبی در
بهرهگیری از انرژیهای تجدیدپذیر داشته باشیم
و از این رو ،تعدادی از شرکتهای عضو سندیکا
وارد این زمینۀ فعالیت شدهاند و کمیتۀ انرژیهای
تجدیدپذیر هم برای بحث و تبادلنظر در مورد

مسایل مشترک این شرکتها تأسیس شدهاست.
بنا به اظهار مهندس سعید اصحاب یمین،
اهداف کمیتۀ انرژیهای تجدیدپذیر عبارتند از:
آموزش و ترغیب اعضا برای شناخت و استفاده
از انرژیهای تجدیدپذیر ،کمک و مشاوره به
اعضا در خصوص راهاندازی سیستمهای مرتبط
با انرژیهای تجدیدپذیر ،ارتباط با مبادی ذیربط
دولتی و غیردولتی ،شناسایی و معرفی فرصتهای
سرمایهگذاری در زمینۀ انرژیهای جدید و تجهیز
ساختمان سندیکا به انرژی خورشیدی و انجام
پروژههای بزرگتر در مراحل بعدی.
رییس کمیته انرژیهای تجدیدپذیر ،ارتقای
دانش فنی اعضای کمیته و تشویق شرکتهای
عضو سندیکا به فعالیت در زمینۀ انرژیهای
تجدیدپذیر را از دیگر اهداف این کمیته برشمرد.
با توجه به هزینۀ باالی استحصال
انرژی از منابع تجدیدپذیر ،آیا رویکرد
کشورهای دارای ذخایر نفت و گاز
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مانند ایران به این نوع انرژیها توجیه
اقتصادی دارد؟
مهندس نصراهلل شریفی ،در پاسخ به این سوال
گفت :در حال حاضر ،کشورهای دنیا و حتی
کشورهای صاحب ذخایر سرشار فسیلی ،مانند
عربستان سعودی ،برای استفاده از انرژیهای
تجدیدپذیر سرمایهگذاری میکنند ،چون او ًال
این انرژیها محیط زیست را آلوده نمیکنند و
ثانی ًا در دسترس همه هستند و میتوان با نصب
تجهیزات الزم در بام خانهها از این نوع انرژیها
استفاده کرد .به همین علت هم کشورهای
مختلف دنیا برای استفادۀ بیشتر از انرژیهای
تجدیدپذیر با هم رقابت میکنند.
مهندس همایون ابراهیمی نیز خاطرنشان
ساخت که در برآورد هزینۀ استفاده از انرژیهای
تجدیدپذیر ،تنها هزینۀ استحصال مطرح نیست،
بلکه باید هزینۀ زمان بازتولید ذخایر فسیلی در
طول میلیونها سال هم لحاظ شود ،ضمن اینکه
هیچ هزینهای برای استفاده از منابع انرژیهای
تجدیدپذیر نمیپردازیم.
مهندس محسن تپهرشی در خصوص علل
رویکرد دولت به انرژیهای غیرفسیلی گفت:
کشور ما به طور جدی با مشکل تولید برق
روبروست و برای رفع این مشکل باید نیروگاههای
جدید احداث شوند که هزینۀ بسیار باالیی دارد،
ضمن آنکه حداکثر راندمان نیروگاههای سیکل
ترکیبی حدود  ۵۵درصد و نیروگاههای عادی
حدود  ۳۰درصد است .بنابراین ،دولت از اوایل
سال  ۸۸تصمیم گرفت به انرژیهای نو ،مانند
نیروگاههای مقیاس-کوچک ،انرژیهای
تجدیدپذیر مثل توربینهای بادی و سلولهای
فتوولتاییک روی بیاورد و سوبسید فوقالعادهای را
هم برای تولید برق اختصاص داد ،به طوری که
برق نیروگاههای زیر  ۲۰کیلووات را حدود ۸۰۰
تومان میخرد ،در حالی که قیمت هر کیلووات
برق خانگی ،حدود  ۱۰۰تومان است .سرمایۀ
تولید برق از منابع تجدیدپذیر هم در مدت سه یا
چهار سال برمیگردد و از آن پس ،برق مصرفی
تولیدکنندگان برق کام ً
ال رایگان میشود.

مهندس علی مطهر هم کاهش تأثیرات
گازهای گلخانهای به منظور جلوگیری از
گرمایش زمین و تبعات فاجعهبار آن را دلیل عمدۀ
رویکرد جامعۀ جهانی به بهرهگیری از انرژیهای
تجدیدپذیر ذکر کرد .وی همچنین خاطرنشان
ساخت که تا پایان سال  ،۲۰۱۷سهم انرژیهای
بادی در جهان ۵۴۰ ،هزار مگاوات بوده که فقط
نیمدهم درصد آن ،یعنی ۲۵۶مگاوات در ایران
تولید شده ،در حالی که کشور ما از سال ۱۳۷۲
وارد صنعت انرژی بادی شدهاست.
ترکیب سازمانی این کمیته چگونه
است و دستور کار آن چگونه تعیین
میشود؟
بنا به اظهار مهندس اصحابیمین ،ترکیب
کمیتۀ انرژیهای تجدیدپذیر نیز همچون سایر
کمیتههای سندیکا ،متشکل از یک نفر رییس،
یک نفر نایبرییس و یک نفر دبیر است که
با کسب بیشترین آرای اعضای کمیته انتخاب
میشوند .وی همچنین خاطرنشان ساخت که
در حال حاضر ،مهندس افشین شباب ،رییس-
مهندس فرزین خلج ،نایب رییس و مهندس
محسن تپهرشی دبیر کمیته هستند.
وی همچنین خاطرنشان ساخت که موضوعات
مورد بحث کمیته ،بر اساس پیشنهادهای اعضا
و توسط رییس کمیته تعیین میشود و در برخی
موارد هم ممکن است به درخواست هیأت مدیره،
موضوع خاصی در دستور کار کمیته قرار گیرد.
مهندس ابراهیمی هم خاطرنشان ساخت که
بحث شناخت انواع انرژیهای تجدیدپذیر ،مانند
انرژی خورشید ،انرژی باد ،انرژی زمینگرمایی و
انرژی امواج هم در دستور کار این کمیته قرار دارد.
در حال حاضر ،عمدهترین مشکالت
خاص شرکتهای فعال در زمینۀ
انرژیهای تجدیدپذیر چیست و چه
راهکارهایی را برای حل این مشکالت
پیشنهاد میکنید؟
مهندس مطهر ،تأمین سرمایۀ احداث
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یکی از اهداف کمیتۀ انرژیهای
تجدیدپذیر ،ارتقای دانش فنی اعضای
کمیته و تشویق شرکتهای عضو
سندیکا به فعالیت در زمینۀ انرژیهای
تجدیدپذیراست.

نیروگاههای بادی را یکی از مشکالت
شرکتهای بخش خصوصی فعال در این
حوزه دانست و گفت :سرمایۀ الزم برای احداث
نیروگاهها یا از طریق تسهیالت بانکی تأمین شود
که بهرۀ باالیی دارد ،یا از محل منابع صندوق
توسعۀ ملی است که هر سال دستهای برداشت
از آن بیشتر و میزان اعتباری که میدهد ،کمتر
میشود .وزارت نیرو هم حدود دو سال قبل،
برای کل انرژیهای تجدیدپذیر حولوحوش
 ۱۵۰میلیارد تومان تسهیالت میداد .واضح
است که با این ارقام ،سرمایهگذاری در زمینۀ
انرژیهای نو ممکن نیست.
این عضو کمیتۀ انرژیهای تجدیدپذیر
همچنین تصریح کرد که برای توسعۀ انرژیهای
تجدیدپذیر در کشور از لحاظ نیروی متخصص
سایت هیچ مشکلی

و زمین مناسب برای احداث
وجود ندارد ،چنانکه اگر از شرق ایران برای
احداث نیروگاههای بادی و از فالت مرکزی
برای نیروگاههای خورشیدی استفاده کنیم،
میتوانیم یکی از بزرگترین صادرکنندگان برق
در خاورمیانه باشیم و به هیچ نوع انرژی دیگری
احتیاج نخواهیم داشت .اما رسیدن به چنین
موقعیتی ،مستلزم تغییر نگرش تصمیمگیران
کشور نسبت به اهمیت استفاده از انرژیهای
نو و فراهمکردن امکانات تأمین مالی پروژههای
مربوط به این نوع انرژیهاست.
مهندس شریفی هم گفت :مسایلی که در
جلسات این کمیته مطرح میشوند ،زمانی اثربخش
خواهند بود که از فضای اتاق جلسات به بیرون
بروند و همکاری و همراهی عالقمندان به توسعۀ
انرژیهای نو را جلب کنند .انجام این کار هم از
طریق برگزاری سمینارها و همایشهای تخصصی
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با حضور کارشناسان این حوزه و پیگیری برای
اجرای درخواستهای بیانیۀ پایانی اینگونه
نشستها در مراجع تصمیمگیر دولتی امکانپذیر
است و باید آنقدر به این کار ادامه داد تا گوش
شنوایی در میان مسووالن کشور پیدا شود.
مهندس بقایی با اشاره به تجربۀ دولت کانادا
در زمینۀ بهرهگیری از انرژیهای تجدیدپذیر
برای تولید برق گفت :در کشور کانادا دولت به
مردم وام دهساله میدهد تا با نصب سلولهای
فتوولتاییک در سقف خانهشان ،برق تولید کنند و
آن را به دولت بفروشند .بنابراین ،من هم به مرکز
برق سعادتآباد مراجعه کردم تا در مورد حمایت
وزارت نیرو از تولید برق توسط مردم سوال کنم
که مسوول مربوطه گفت :فقط از تولید برق در
سطح گسترده حمایت میشود و ضمن ًا شبکه هم

مزیتهای استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر در
کشور تأکید کرد.
مهندس حسین ذبیحیان ،نگرانی و عدم
اطمینان شرکتهای بخش خصوصی از خرید
برق توسط دولت را یکی از موانع سرمایهگذاری
در بخش انرژیهای تجدیدپذیر ذکر کرد.
مهندس شباب ضمن جمعبندی مشکالت
شرکتهای فعال در حوزۀ انرژیهای نو ،با
انتقاد از بیتوجهی مسووالن کشور به تأثیرات
مخرب انرژیهای فسیلی بر محیط زیست
تصریح کرد که عمدهترین مانع پیشرفت صنعت
انرژیهای تجدیدپذیر در کشور ،نبود دغدغۀ
کافی در مورد اثرات تخریبی انرژیهای فسیلی
بر روی محیط زیست است و به همین علت

هم حمایت الزم و کافی از سرمایهگذاری در
باید طوری طراحی شود تا برق تولیدی توسط بخش انرژیهای تجدیدپذیر صورت نمیگیرد،
در حالی که برخی از ابرچالشهای کشور ،مانند
مردم بتواند به شبکه منتقل گردد.
مهندس زهرا رضایی نیز بر لزوم فرهنگسازی خشکسالی و ریزگردها با افزایش توان تولید
و ارتقای آگاهی مردم و مسووالن در مورد برق کشور ،قابل حل است.
وی همچنین گفت :در کشور ما سرمایه-
گذاریهای کالنی در صنایع نفت و گاز میشود،
دولت از اوایل سال  ۸۸تصمیم گرفت
چون توجیه اقتصادی دارد ،یعنی سریع ًا به درآمد
به انرژیهای نو ،مانند نیروگاههای
میرسد ،ولی باید توجه داشت که انرژیهای
مقیاسکوچک ،انرژیهای تجدیدپذیر
فسیلی ،محیط زیست را تخریب میکنند ،اما
مثل توربینهای بادی و سلولهای
سرمایهگذاری در زمینۀ انرژیهای تجدیدپذیر،
فتوولتاییک روی بیاورد و سوبسید
در مقایسه با فوایدی که برای حفظ محیط
فوقالعادهای را هم برای تولید برق
زیست دارد ،ناچیز است.
اختصاص داد.
مهمترین اقدامات این کمیته در طول

دورۀ فعالیتش چه بودهاست؟
مهندس شباب بزرگترین و مهمترین اقدام این
کمیته را انجام بررسی علمی و عملی بر روی
احداث یک نیروگاه کوچک بر روی بام ساختمان
سندیکا ذکر کرد که در مرحلۀ عقد قرارداد با شرکت
پیمانکار است و سرمایۀ آن هم از محل کمکهای
نقدی اعضای سندیکا تأمین خواهد شد.
انرژیهای
کمیتۀ
فعالیتهای
تجدیدپذیر تا چه حد در رفع مشکالت
شرکتهای عضو سندیکا در این حوزه
از فعالیت مؤثر بودهاست؟
رییس کمیتۀ انرژیهای تجدیدپذیر در پاسخ
به این سوال اظهار داشت :با توجه به اینکه
فقط چند ماه از تأسیس این کمیته گذشته،
برای ارزیابی میزان اثربخشی فعالیتهای آن
کمی زود است ،اما عمدۀ مشکالت شرکتها
در این حوزه ،مشکالت سازمانی و قانونی
است و ما تالش میکنیم که ابتدا مشکالت را
شناسایی کنیم و در مرحلۀ بعد ،به دنبال حل
آنها باشیم.
از هیأت مدیرۀ سندیکا چه انتظاراتی
برای رفع مشکالتتان دارید؟
مهندس شباب ضمن بیان انتظارات کمیته از
هیأت مدیرۀ سندیکا گفت :خوشبختانه اعضای
هیأت مدیرۀ سندیکا دانش و اطالعات خوبی در
مورد انرژیهای تجدیدپذیر دارند و اهمیت آن
را به خوبی درک میکنند .بنابراین ،انتظار داریم
که هیأت مدیره در ارتباطهای ما با سازمانهای
همسو که باعث همافزایی توان شرکتهای فعال
در این حوزه میشود و همینطور در ارتباطهای
ما با سازمانهای دولتی مرتبط حامی و پشتیبان
ما باشد.
رییس کمیتۀ انرژیهای تجدیدپذیر همچنین
از همکاری و مساعدت هیأت مدیره در جلب
رضایت شرکای ساختمان سندیکا برای احداث
نیروگاه بر بام این بنا قدردانی کرد.
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ععمومیعادیسال139۷
مجم 
انجمن صنفی (سندیکای) شرکتهای تأسیساتی و صنعتی ایران

در تاریخ  29خرداد ماه سال جاری
مجمععمومی عادی سال  1397انجمن صنفی
(سندیکای) شركتهاي تأسيساتی و صنعتي
ايران با حضور نمايندۀ ادارۀ کل سازمانهاي
کارگري و کارفرمایي وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعي و نمایندۀ اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن
و کشاورزی ایران در محل سالن اجتماعات
سندیکا برگزار شد .این اجالس همانند سال
گذشته در شرایط تداوم و تشدید رکود فعالیت
و مشکالت شرکتهای پیمانکاری برگزار شد ،با
این تفاوت که امسال ،با خروج آمریکا از برجام

و بازگشت مجدد تحریمها ،آن امید اندک سال
سرمایۀ خارجی و رونق اقتصاد

گذشته برای ورود
کشور هم به یأس بدل گشته است .بدیهی است
که وجود چنین شرایطی که فعاالن اقتصادی
بخش خصوصی هیچ نقشی در ایجاد آن
نداشتهاند ،چشمانداز مبهم و تیرهای را در مقابل
فعاالن اقتصادی و شرکتهای پیمانکاری قرار
داده که طبع ًا رغبت به فعالیت صنفی را کاهش
میدهد و تجلی این امر در میزان حضور اعضا در
این اجالس مجمع عمومی دیدهشد ،به طوری
که احراز حد نصاب حاضران (نصف به عالوۀ

یک نفر از اعضای سندیکا) برای رسمیتیافتن
مجمع عمومی به زحمت میسر شد.
رسمیت اجالس مجمع عمومی،

پس از اعالم
هیأت رییسۀ

وفق مادۀ  10-10و ،10-11
اجالس به شرح زیر توسط حاضران انتخاب
شدند:
 )۱رییس جلسه ،مهندس محمد احمدی
 )۲نایبرییس جلسه ،مهندس سعید مسعودی
 )۳ناظران جلسه :مهندس سیدحسین سجادی و
مهندس علی اطروشی
 )۴منشی جلسه ،خانم مهری سلیمی
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گزارش هيأت مديره
پس از استقرار هیأت رییسه در جایگاه خود،
گزارش هیأت مدیرۀ سندیکا ،توسط مهندس
همایون ابراهیمی ،دبیر سندیکا ،ارایه شد .وی در
ابتدا خاطرنشان ساخت که هیأت مدیرۀ سندیکا
با تشکیل  ۴۰جلسۀ رسمی در سال  ،۹۶تمام
سعی خود را به کار گرفته تا با کمک تشکلهای
باالدستی و همچنین پارلمان بخش خصوصی
(اتاق ایران) از منافع صنفی دفاع کند و موجبات
تسهیل فعالیت اعضا را فراهم آورد.
مهندس ابراهیمی در بخش دیگری از این
گزارش با اشاره به رکود حاکم بر فعالیتهای
اقتصادی منجر به توسعۀ عمران و رفاه اجتماعی
خاطرنشان ساخت که کل بودجۀ عمرانی سال
 ،۹۷برابر هفت درصد ظرفیت پیمانکاران بخش
خصوصی است و در مقابل ،فضای فعالیت
قاچاقچیان بامجوز و بیمجوز و رانتخواران
(به ویژه برخورداران از رانت اطالعاتی) رونق
دارد .وی همچنین اظهار داشت که به گواه
صورتجلسات موجود در دبیرخانۀ سندیکا ،این
اوضاع نابسامان به دفعات و به طرق مختلف به
اطالع مسووالن مربوطه رسیده و کام ً
ال از آن
مطلع هستند ،اما در کمال شگفتی میبینیم که به
جای انجام اقدامات الزم ،انتظار دارند مشکالتی
را که آنها ایجاد کردهاند ،ما حل کنیم! البته ما
آمادگی حل این معضالت را داریم ،اما نیاز به
ابزارهای قانونی داریم که در اختیار مشکلسازان
است! بدون تردید بخش خصوصی در صورت
تفویض اختیارات الزم ،توان و اراده و دانش حل
این معضالت را دارد.
دبیر سندیکا در ادامۀ گزارش خود تجمیع قدرت
تمامی تشکلها ،بهعالوۀ پارلمان بخش خصوصی
را برای دستیابی به برخی از خواستههای بحق
بخش خصوصی ناکافی دانست و از همۀ اعضا
خواست که با حمایت از فعالیتهای سندیکا ،توان
الزم برای دفاع از حقوق صنفی را پدید آورند.
وی در همین راستا ضمن اشاره به نیاز سندیکا به
بهرهگیری از نظریات کارشناسی و تالش هیأت
مدیره در این زمینه از طریق برگزاری سمینار و
نیز رونقبخشیدن به میزگردهای تخصصی مجلۀ
توسعه ،گفت :با توجه به منابع محدود و اندک

مهندس ابراهیمی ،دبیر سندیکا،
خاطرنشان ساخت که بخش خصوصی
در صورت تفویض اختیارات الزم،
توان و اراده و دانش کافی برای حل
معضالت را دارد.

مالی سندیکا از مدیران محترم شرکتهای عضو
درخواست میگردد تا با حضور خود و ارایۀ مطالب
کارشناسی به دبیرخانۀ سندیکا در این امر خطیر
یاریگر تشکل خود باشند.
مهندس ابراهیمی همچنین خواستار اظهار نظر
اعضای سندیکا در مورد گزارش اهم فعالیتهای
سندیکا در سال  ۹۶شد.
اهم فعاليتهاي هيأت مديره
بر اساس گزارش کتبی که قبل از شروع
اجالس در اختیار حاضران قرار گرفت ،مهمترین
فعالیتهای هیأت مدیرۀ سندیکا در سال ۱۳۹۶
عبارتند از :انعقاد تفاهمنامه با بانک تجارت-
پیگیریهای مستمر منجر به عضویت ده نفر به
عنوان اعضای حقیقی و حقوقی اتاق بازرگانی،
صنعت ،معدن و کشاورزی تهران -عضویت
نمایندگان سندیکا در کلیۀ کمیسیونهای اتاق
تهران و ایران و نیز حضور در جلسات تشکلها و
ارایۀ نظریات و پیشنهادهای خود -راهاندازی پنل
اس.ام.اس برای اعضای سندیکا -تشکیل مجمع
مدیران پیشکسوت سندیکا و بهرهگیری از نظریات
ایشان برای پیشبرد اهداف سندیکا -تمدید
تفاهمنامه با شرکت همراه بیمه حامی و انعقاد
قرارداد مجدد با بیمۀ کارآفرین -انعقاد تفاهمنامه
با شرکت ایرانگردی و جهانگردی مارکوپولو

برای استفادۀ مدیران و پرسنل شرکتهای
عضو -تقسیط بدهی شرکتهایی دارای بدهی
حق عضویت سندیکا -برگزاری سمینار مدیریت
ریسک و بیمههای مهندسی و مسوولیت توسط
شرکت همراه بیمه حامی -ایجاد ارتباط بیشتر با
اعضا بواسطۀ حضور رابطان کمیتهها در هیأت
مدیره و هیأت تحریریه -برگزاری جلسات
پرسش و پاسخ با مدیران ارشد سازمان تأمین
اجتماعی -شرکت در جلسات کمیسیون ماده 12
شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولتی و طرح
نظریات سندیکا در شورای مذکور -مشارکت در
شانزدهمین نمایشگاه بین-المللی تأسیسات،
سیستمهای سرمایشی و گرمایشی -برپایی
نمایشگاه بینالمللی خدمات فنی و مهندسی و
احداث غرفه در این نمایشگاه -داوری در دو فقره
پروندۀ ارجاعشده به سندیکا -برگزاری سمینار
چشمانداز اقتصاد ایران و عضویت پنج شرکت
جدید در سندیکا.
شایان ذکر است که در ادامۀ این گزارش،
رئوس اقدامات کمیتههای تخصصی سندیکا در
سال  ۹۶نیز درج شده بود.
گزارش خزانهدار
در ادامۀ این نشست ،مهندس ابراهیم طاهری،
خزانهدار انجمن (سندیکا) گزارش عملکرد بودجۀ
سال  9۶را ارایه کرد و سپس برخی از نکات
تبادل نظر حضار قرار
گزارش مزبور مورد بحث و 
گرفت.

مهندس طاهری ،خزانهدار انجمن
(سندیکا) گزارش عملکرد بودجۀ سال
 96را ارایه کرد.
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گزارش بازرسان
گزارش هیأت بازرسان در سال  ،۹۶توسط
مهندس منصور پیروی به اجالس مجمع عمومی
ارایه شد .وی در ابتدای گزارش خود خاطرنشان
ساخت که هیأت بازرسان با حضور در کلیۀ جلسات
رسمی هیأت مدیره در سال  ۹۶و نیز در بسیاری از
جلسات خارج از سندیکا به عنوان نمایندگان هیأت
مدیره و بعض ًا در جلسات هیأت رییسه به عنوان ناظر
و مستمع ،بر نحوۀ عملکرد آنان در حیطۀ وظایف و
مسوولیتهای اساسنامهای نظارت داشته است.
مهندس پیروی در ادامۀ گزارش خود ،با اذعان بر
افزایش شفافیت عملکرد مالی و اداری سندیکا در سال
 ،۹۶گفت :هیأت بازرسان پیشنهاد می-نماید که امور
بانکی،بیمهایومالیاتیسندیکاحتم ًاتوسطامورمالی
انجام شود .همچنین حضور مدیران و پرسنل مشمول
لیست بیمه حتم ًا مطابق قانون وزارت کار باشد ،طرح
ایجاد نظام هماهنگ حقوق و مزایای کارکنان که
توسط امور اداری و مالی تهیه شده ،حتم ًا به مرحلۀ
اجرا درآید و تهیۀ لیست اموال جهت درج در بخش
داراییهای سندیکا که قب ً
ال هم به امور مالی و دبیر
محترم اعالم شده بود ،عملیاتی گردد.
نمایندۀ هیأت بازرسان در بخش دیگری از گزارش
خود با بیان اینکه مسوولیت صحت اسناد مالی بر
عهدۀ هیأت رییسه و هیأت مدیره ،بهخصوص دبیر و
خزانهدار سندیکاست ،تصریح کرد که هیأت بازرسان
در بررسی حسابها ،مواردی را که بر خالف روال
عادی و معمول حفظ و نگهداری اسناد مالی باشد،
مشاهده نکرده است .مهندس پیروی همچنین

صنفی
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گزارش خود را به پایان برد.

مهندس پیروی با اذعان بر افزایش
شفافیت عملکرد مالی و اداری سندیکا
در سال  ،96گفت :هیأت بازرسان
پیشنهاد مینماید که امور بانکی،

بیمهای و مالیاتی سندیکا حتماً توسط

امور مالی انجام شود.

گزارش کوتاهی از عملکرد مالیاتی سالهای  ۹۰تا
 ۹۵سندیکا را نیز ارایه کرد.
گزارش هیأت بازرسان همچنین خواستار حداکثر
تالش هیأت مدیره برای کاهش هزینههای سندیکا
و تالش بیشتر کارگروه تأمین منابع مالی سندیکا
شد .در گزارش مزبور همچنین تأکید شده بود که
با درنظرگرفتن وضعیت مالی سندیکا ،سفارش
سررسیدهای سال  ۹۸با تعمق و تامل بیشتری
صورت گیرد.
مهندس پیروی سپس با قدردانی از هیأتمدیره
و اعضای جوان آن و کارکنان و مشاوران سندیکا،

مصوبات
پس از ارایه گزارشهای مزبور و بحث و بررسی
در بارۀ آنها ،موارد زیر بهاتفاق آرا به تصویب
مجمععمومیرسید:
 )1ترازنامه و صورتهای مالی سال 1396
انجمن(سندیکا).
 )2میزان ورودیه و حق عضویت ثابت اعضا در
سال .1397
 )3تفويض اختيار به هيأت مديره براي تعیین
تکلیف شرکتهای تعلیقی ،در صورت عدماقدام
الزم از سوی آنها.
به منظور درج
 )4تعیین روزنامۀ اطالعات 
آگهيهايانجمن.
انتخاب هیأت بازرسان
در پایان جلسۀ مجمععمومی عادی انجمن
صنفی (سندیکای) شركتهاي تأسيساتی و صنعتي
ايران در سال  ،1397داوطلبان عضویت در هیأت
بازرسان خود را معرفی کردند و سپس آرای حاضران
جمعآوری شد و نتایج آرا به شرح زیر اعالم گردید:
بازرسان اصلی:
 )1آقای منصور پیروی
 )2آقای علی دوستدار
 )3آقای محمدرضا محمدآبادی کمرهای
بازرسعلیالبدل:
 )1آقای فرزین خلج

حذف کاغذ از عملیات مالیاتی
رییس کل سازمان امور مالیاتی با اعالم برنامۀ
حذف کامل کاغذ از فرآیندهای مالیاتی ،بر استقرار
کامل طرح جامع مالیاتی در ادارات تأکید کرد .به
گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکدۀ پولی و
بانکی ،سیدکامل تقوینژاد ،در بارۀ برنامۀ حذف اسناد
کاغذی از فرایندهای مالیاتی گفت :به علت اینکه
بیشتر فعالیتهای سازمان از اظهارنامه ،پرداخت و
هم رسیدگی و دادرسی مالیاتی به صورت الکترونیکی
انجام میشود ،لذا با استقرار کامل طرح جامع در ادارات

باید به سمت حذف اسناد کاغذی برویم .رییس کل
سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه اظهار داشت :زمینه
و مقدمات این کار فراهم شده و این مسأله مورد تأکید
وزیر اقتصاد نیز هست.
شایان ذکر است که یکی از مهمترین برنامهها و
پروژههای سازمان امور مالیاتی در یکی -دو سال
اخیر ،پیادهسازی سامانههای طرح جامع مالیاتی و
مدرنسازی فرایندهای آن بودهاست و در حال حاضر
نیز بسیاری از مراحل دریافت اظهارنامه تا پرداخت

مالیات به صورت الکترونیکی انجام میشود .بدیهی
است که این موضوع میتواند عالوه بر کاهش
خطاهایانسانی،باعثجلوگیریازفسادهایاحتمالی
و زدوبندهای مالیاتی شود .همچنین برای تهیۀ
اظهارنامههای مکتوب ،ساالنه به میزان قابل توجهی
کاغذ در کشور مورد استفاده قرار میگرفت که با
الکترونیکیشدنکاملسامانههایطرحجامعمالیاتی،
عالوه بر صرفهجویی در هزینهها ،باعث جلوگیری از
قطع درختان و استفاده از آنها به عنوان کاغذ شدهاست.
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عمومی

نگاهی به

بازارها و ابزارهای تجارت گاز
بخش دوم

موضوع صادرات گاز عالوه بر جنبۀ تجاری ،از لحاظ اثرگذاری بر معادالت سیاسی منطقه و جهان و همچنین ارتقای امنیت ملی کشور نیز قابل بررسی است ،چرا که

تجارت انرژی (نفت ،گاز و )...با دیگر کشورها ،موجب وابستگی آنها به ایران و در نتیجه ،موجب افزایش قدرت سیاسی و ارتقای امنیت ملی کشور میشود .آنچه در پی

میآید ،خالصهای از گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی در این زمینه است .بخش اول این گزارش به نقل از روزنامۀ اطالعات در شمارۀ قبل چاپ شد
و اینک بخش دوم آن تقدیم میشود.

هزینههای صادرات گاز -خط لوله
در بخش اول این گزارش یادآور شدیم که
دو مسیر برای صادرات گاز وجود دارد :مسیر
اول پاالیش گاز در واحدهای پاالیشی و سپس
صادرات آن به روش خط لوله است و مسیر دوم
انتقال گاز به واحد مایعسازی و تبدیل آن به
ال.ان.جی و سپس صادرات از طریق کشتیهای
مخصوص میباشد .سپس یادآور شدیم که عمده
هزینۀ صادرات گاز به صورت ال.ان.جی مربوط به
هزینۀ واحد مایعسازی آن است ،چرا که سرمایۀ
اولیه مورد نیاز برای احداث یک واحد مایعسازی
بسیار باال است .اما برای صادرات گاز به روش خط

لوله ،پس از اکتشاف و تولید گاز ،بایستی این گاز در
پاالیشگاههای گازی شیرینسازی شده و ترکیبات
زاید آن مانند کربن دی اکسید ،سولفید هیدروژن،
نیتروژن و ...جدا شوند .پس از ورود گاز سبک تحت
فشار به خط لوله ،انتقال آن آغاز میشود .با توجه
به افت فشار گاز درون خط لوله ،بایستی در فواصل
معینی (حدود  ۱۰۰کیلومتر) ایستگاههای تقویت
فشار گاز نصب شود .اگر خط لوله از کشور واسطی
بگذرد ،بایستی هزینۀ ترانزیت گاز به این کشور هم
در محاسبات وارد شود .بنابراین ،هزینههای انتقال
گاز به روش خط لوله ،شامل هزینههای اکتشاف
و تولید گاز ،احداث و تعمیر و نگهداری پاالیشگاه،

در مسافتهای کوتاهتر به دلیل
کمتربودن هزینۀ سرمایۀ اولیه مورد
نیاز برای احداث خط لوله ،انتقال گاز به
این روش اقتصادیتر است .در مقابل،
ال.ان.جی در ابتدا هزینۀ سرمایهگذاری
باالتری نیاز دارد ،اما به دلیل حمل این
محصول به وسیلۀ کشتی ،با افزایش
مسافت ،هزینههای انتقال آن نرخ
افزایش کمی دارد.
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خطوط لوله و ایستگاههای تقویت فشار است.
اینک با توجه به دادههای واقعی در هر مورد و
روش ارایهشده ،هزینۀ انتقال گاز به روش خط لوله
محاسبه میشود .مجموع هزینههای انجامشده
برای تولید گاز سبک (خروجی پاالیشگاهها) به
طور متوسط برابر  8/6سنت بر مترمکعب است.
همانطور که مشخص است ،یکی از هزینههای
عمده در خط لوله ،هزینۀ ترانزیت گاز است
که بایستی به کشور واسط پرداخت شود .با
رسم هزینههای خط لوله و ال.ان.جی نسبت
به مسافت انتقال ،این نتیجه حاصل میشود
که در مسافتهای کوتاهتر به دلیل کمتربودن
هزینۀ سرمایۀ اولیه مورد نیاز برای احداث خط
لوله ،انتقال گاز به این روش اقتصادیتر است.
در مقابل ،ال.ان.جی در ابتدا هزینۀ سرمایهگذاری
باالتری نیاز دارد ،اما به دلیل حمل این محصول
به وسیلۀ کشتی ،با افزایش مسافت ،هزینههای
انتقال آن نرخ افزایش کمی دارد .بنابراین ،در
یک مسافت خاص ،هزینۀ انتقال گاز به هر دو
روش با هم برابر میشود که این مسافت را نقطه
سربه سر اقتصادی مینامند .در سناریوی متوسط
هزینۀ سرمایۀ اولیه ال.ان.جی (  ۱۰۰۰دالر بر
تناژ ساالنه) این نقطه سربهسر در فاصلۀ حدود
 ۴۰۰۰کیلومتر قرار دارد.
مقایسۀ اقتصادی صادرات گاز
همانطور که گفته شد ،به دلیل ماهیت
منطقهای بازار گاز ،قیمت آن برخالف نفت ،در
نقاط مختلف جهان متفاوت است .در حال حاضر،
سه شاخص قیمتی اصلی برای گاز در سطح
جهان وجود دارد که عبارتنداز:
الف) شاخص گاز بازار آمریکا -هنری
هاب :در هنری هاب قیمت گاز به صورت رقابتی
و در بازاری آزاد تعیین میشود .به عبارت دیگر،
قیمت فقط تابع عرضه و تقاضای گاز است .در
حال حاضر ،آمریکا با مازاد عرضۀ گاز روبرو است.
بنابراین ،قیمت هنری هاب آمریکا ارزانترین
شاخص قیمت گاز در سطح جهان است.
ب) شاخص ال.ان.جی وارداتی
ژاپن -شاخص بازار شرق آسیا :به دلیل
محدودبودن ژاپن به واردات ال.ان.جی برای

اقتصادیترین بازار صادرات گاز برای
ایران ،بازار گاز منطقه به دلیل نزدیکی
جغرافیایی و در نتیجه ،کاهش هزینه-
های انتقال است.

تأمین نیاز خود ،این کشور ناچار است قیمت
باالتری را برای خرید گاز به صادرکنندگان این
محصول پیشنهاد دهد تا بتواند گاز خود را تأمین
کند .بنابراین ،قیمت ال .ان .جی وارداتی ژاپن
معمو ًال باالترین قیمت در جهان است.
پ) شاخص گاز اروپا :به دلیل اینکه
کشورهای اروپایی گزینههای متعدد واردات گاز
هم به روش خط لوله و هم به روش ال.ان.جی
دارند ،لذا قیمتگذاری گاز در این قاره معمو ًال
از قیمت ال.ان.جی ژاپن ارزانتر و از قیمت گاز
هنری هاب گرانتر است .دو شاخص عمدۀ بازار
اروپا  NBPانگلستان (با مکانیسم عرضه -تقاضا)
و شاخص قرارداد بلندمدت وارداتی آلمان هستند.
نکته مهمی که در مورد قیمتگذاری گاز وجود
دارد ،آن است که بجز در بازار هنری هاب آمریکا
و  NBPانگلستان ،در عمده بازارها و قراردادهای
گاز ،قیمت این حامل انرژی به نحوی با نفت و
فرآوردههای آن مرتبط است .به عالوه ،با توجه
به اینکه قیمت خرید گاز در بازارهای مختلف
صادراتی متفاوت است ،سود خالص حاصل از
صادرات این منبع انرژی بایستی معیار تعیین بازار
مطلوب برای صادرات گاز قرارگیرد.
با توجه به مقایسۀ اقتصادی صادرات گاز به
روش خط لوله و ال .ان .جی ،نکات زیر به عنوان
جمعبندی ارایه میشوند:
 )1صادرات گاز چه به روش خط لوله و چه
به روش ال .ان .جی فرآیندی هزینهبر است که
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علیرغم نیاز به سرمایهگذاری اولیۀ باال ،سود کمی
را عاید کشور میکند ،به طوری که با قیمتهای
فعلی نفت (نفت  ۵۰دالری) ،سود خالص حاصل
از صادرات گاز به بازارهای صادراتی ایران ،بین
صفر تا  ۱۰سنت بر مترمکعب است .سود خالص
صادرات گاز در بهترین حالت (بازار منطقه) حدود
 ۳۵درصد است .این در حالی است که در همین
شرایط ،سود خالص عایدی از صادرات هر بشکه
نفت خام (با احتساب ۱۰دالر هزینۀ تولید برای
هر بشکه) حدود  ۴۰دالر است که سهم آن از کل
قیمت حدود  ۸۰درصد است .بنابراین ،میتوان
این چنین نتیجه گرفت که به دلیل هزینههای
باالی انتقال گاز (چه با خط لوله و چه به روش
ال.ان.جی) اولویت مصرف گاز بایستی مصارف
داخل کشور باشد و نه صادرات آن ،رویکردی
که خوشبختانه تا کنون هم کشور بدان پایبند
بودهاست.
 )2در قیمتهای فعلی نفت (زیر  ۵۰دالر) در
فواصل باالی  ۳۰۰۰کیلومتر ،صادرات گاز (خط
لوله یا ال .ان .جی) گزینۀ مطلوبی برای کشور
از لحاظ اقتصادی نیست ،چرا که سود خالص
صادرات هر مترمکعب گاز حداکثر  ۸سنت و در
بیشتر موارد صفر خواهد بود.
 )3در قیمتهای باالی نفت(باالی  ۱۰۰دالر)
سود خالص حاصل از صادرات گاز افزایش
مییابد و بنابراین ،صادرات گاز در قیمتهای
باالی نفت ،به ویژه به بازار منطقه و شرق آسیا
اقتصادیتر است ،اما بایستی به این نکته توجه
کرد که در حال حاضر ،نه در بازار منطقه و
نه در بازار شرق آسیا ،امکان عقد قراردادهایی
با قیمتهای باالی گاز وجود ندارد .او ًال در
بازار منطقه ،قیمت گاز در قرارداد ایران–ترکیه
به نحوی است که در قیمتهای پایین نفت،
قیمتهای متعارف در منطقه را داراست ،اما
در قیمتهای باالی نفت به دلیل شیب باالی
فرمول آن به یک قرارداد جذاب مبدل میشود.
با توجه به شرایط بازار گاز منطقه پیشبینی
میشود که قراردادهای آتی صادرات گاز ایران
با کشورهای منطقه در قیمتهای باالی نفت
هم قیمتی پایینتر از قیمت قرارداد با ترکیه
( ۴۵سنت) داشته باشد .ثانی ًا در بازار ال .ان .جی
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شرق آسیا هم به دلیل افزایش عرضۀ ال .ان.
جی در جهان و اشباع بازار آن پیشبینی میشود
که قراردادهای آیندۀ کشورهای این حوزه دارای
قیمت پایینتری نسبت به قراردادهای فعلی
باشند.
 )4اقتصادیترین بازار صادرات گاز برای ایران،
بازار گاز منطقه به دلیل نزدیکی جغرافیایی و در
نتیجه ،کاهش هزینههای انتقال است .پس از
بازار گاز منطقه ،بازار ال.ان.جی شرق آسیا قرار
دارد که به دلیل اقتصادیبودن آن ،خرید گاز به
قیمت باالتر توسط کشورهای این حوزه است.
 )5اروپا و چین به لحاظ اقتصادی بازارهای
مطلوبی برای صادرات گاز ایران نیستند .این
موضوع ،به ویژه در قیمتهای فعلی نفت
تشدید میشود ،به طوری که در قیمتهای
فعلی نفت ،صادرات گاز به اروپا (به روش خط
لوله یا ال.ان.جی) به لحاظ اقتصادی توجیه
اقتصادی ندارد .این بحث در مورد چین کمی
تفاوت دارد ،چرا که قیمت خرید گاز در چین
هنوز به تعادل نرسیده و در قراردادهای مختلف،
تفاوتهای فاحش قیمتی مشاهده میشود .به
عنوان مثال ،قرارداد این کشور با قطر دارای
قیمتی نزدیک به قیمت ال .ان .جی ژاپن است،
در حالیکه قیمت قرارداد با استرالیا در محدودۀ
بسیار پایین ( ۱۵سنت) قرار دارد .بنابراین ،در
موضوع صادرات گاز به چین فرمول قرارداد
تعیینکننده خواهد بود.
تحلیل ژئوپلیتیکی
به دلیل ماهیت راهبردی انرژی برای کشورها،
تجارت انرژی همواره با مسایل سیاسی ،امنیتی
و ژئوپلیتیک گره خورده است .این موضوع در
مورد تجارت گاز طبیعی به دلیل ماهیت بازار این
منبع انرژی اهمیت بیشتری دارد .تجربیات فراوان
تاریخی در مورد تأثیر تجارت گاز طبیعی بر روابط
سیاسی کشورها و مناطق مختلف جهان ،مؤید
این مطلب است .بنابراین ،ضروری است عالوه
بر مقایسۀ اقتصادی بین روشهای صادرات گاز،
ابعاد ژئوپلیتیکی صادرات گاز به روش خط لوله یا
ال.ان.جی هم مورد تحلیل قرار گیرد تا تصمیم-
گیری بهتری در این مورد انجام شود.

تبدیل میکند ،چرا که برخالف خط لوله ،ال.ان.
جی اصطالح ًا قابل تجارت است و به وسیلۀ آن
میتوان گاز را به نقاط مختلف جهان انتقال داد.

جهانیشدن بازار گاز
همانطور که گفته شد ،بازار گاز جهان به طور
سنتی از بازارهای مجزای منطقهای تشکیل شده و
هر منطقه دارای تأمینکنندگان و مصرفکنندگان
مشخصی است .علت این موضوع هم به اقتصاد تأثیر جهانیشدن بازار گاز بر طرف
صادرات گاز بازمیگردد .از آنجا که هزینۀ انتقال گاز تقاضا
کشورهای طرف تقاضای گاز شامل اروپا
بین دو نقطه بسیار باال است ،لذا کشورها همواره
سعی کردهاند تا این منبع انرژی را در داخل تولید و شرق و جنوب آسیا هستند که غالب ًا متحدان
کنند ،یا در صورت عدم توان تولید داخلی ،آن را از استراتژیک آمریکا هم محسوب میشوند .در
کشورهای همجوار به وسیلۀ خط لوله تأمین نمایند .راهبردهای انرژی طرف تقاضا همواره دو مسألۀ
در نهایت ،این روند موجب شدهاست تا در اصلی وجود داشتهاست )1 :تأمین پایدار انرژی)2 ،
نقاط مختلف دنیا بازارهای منطقهای گاز شکل قیمت پایینتر خرید انرژی .جهانیشدن بازار گاز
گیرند که عمدت ًا متکی بر خطوط لوله هستند .در باعث بهبود این دو مسأله برای کشورهای طرف
حال حاضرهم عمده تجارت گاز جهان به وسیلۀ تقاضا خواهد شد.
 )1تأمین پایدار گاز و متنوعشدن
خطوط لوله انجام میپذیرد .برخالف گاز ،نفت
به دلیل هزینۀ حمل ونقل پایین بین کشورهای سبد واردات گاز :کشورهای متقاضی انرژی
مختلف با فواصل جغرافیایی زیاد هم تجارت برای اینکه بتوانند نیاز خود را به صورت پایدار
میشود .بنابراین ،بازار نفت به صورت «جهانی» و به دور از مسایل سیاسی -امنیتی تأمینکنند،
و یکپارچه درآمدهاست .بنابراین ،درحال حاضر ،همواره به دنبال افزایش حجم انرژی مورد نیاز
برخالف بازار جهانیشدۀ نفت ،بازار گاز دنیا ،یک در بازار و همچنین متنوعکردن سبد وارداتی خود
بازار نیمهانحصاری ،به ویژه در سمت عرضه است بودهاند ،اما با وضع فعلی بازار گاز ،امکان چنین
و معمو ًال قدرت برتر در معامالت گاز بین کشورها ،امری برای این کشورها وجود ندارد .جهانیشدن
در اختیار کشورهای صادرکننده گاز است .مثال بازار گاز از طریق افزایش تجارت ال .ان .جی
بارز این موضوع ،صادرات گاز روسیه به اروپا باعث میشود که عرضۀ قابل دسترس گاز برای
است .با وجود تمایل اروپا برای متنوعسازی سبد کشورهای طرف تقاضا افزایش یابد .بنابراین،
تأمین گاز خود ،به دلیل شرایط خاص بازار گاز و کشورهای مزبور میتوانند مبادی وارداتی گاز
«منطقهای» بودن آن ،این قاره تا کنون نتوانسته خود را متنوع کرده و تأمین گاز خود را پایدار
است به سیاست کاهش وابستگی خود به روسیه کنند .در این شرایط طبیعی است که کشورهای
طرف تقاضا به شدت از«جهانیشدن» بازار گاز و
جامه عمل بپوشاند.
در ادبیات تجارت گاز ،استفاده از ابزار صادرات قابل تجارت شدن این محصول استقبال کنند.
 )2کاهش قیمت گاز وارداتی :در حالت
گاز به وسیلۀ خط لوله در جهت مقاصد سیاسی
کشورها تحت عنوان «سیاست خط لوله» یاد کلی هرچه گزینههای دسترسی یک کشور طرف
میشود که امتیاز آن برای کشور صادرکنندۀ گاز تقاضا به یک حامل انرژی بیشتر باشد و بتواند
(به عنوان مثال روسیه) ،فشار سیاسی و قدرت این حامل انرژی را از مبادی متعددی تأمین کند،
چانهزنی بر سر قیمت باالتر است .درحال حاضر ،قدرت این کشور برای چانهزنی بر سر کاهش
بررسی آمار تجارت گاز جهان و پیشبینیهای قیمت واردات آن بیشتر میشود .همانطور که اشاره
آینده نشان میدهد که حجم تجارت گاز به روش شد ،یکی از دالیل کمتربودن قیمت گاز وارداتی
ال.ان.جی در حال افزایش است و بازار گاز جهان اروپا نسبت به شرق آسیا ،امکان واردات گاز به
به سمت «جهانیشدن» پیش میرود .افزایش روشهای مختلف و از کشورهای متفاوت است.
ادامه دارد
تجارت ال.ان.جی بازار فعلی گاز را از حالت 			
«منطقهای» خارج کرده و به حالت «جهانی»
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نابغهای به نام استیون هاوکینگ
(نگاهی به آخرین مقاله و آخرین مصاحبه)

خبر کوتاه بود ،ولی مهم و تأسفبار :استیون
هاوکینگ در سن  ۷۶سالگی درگذشت .این
دانشمند نابغه به خاطر دستاوردهای علمی
بزرگ در زمینۀ سیاهچالهها و قانون نسبیت
عام مشهور شده و چند کتاب علمی نیز به
زبان مفهوم و ساده نوشته است که مشهورترین
آنها «تاریخچۀ مختصر زمان» است .این کتاب
برای اولین بار در سال  ۱۹۸۸منتشر شده و تا
کنون بیش از  ۱۰میلیون نسخه از آن بفروش
رفتهاست.
استیون هاوکینگ متولد  ۸ژانویه  ۱۹۴۲در
شهر آکسفورد انگلستان بود .در سال ۱۹۵۹
برای مطالعۀ علوم طبیعی در دانشگاه آکسفورد
پذیرش گرفت و بعد برای پی .اچ .دی به کمبریج
رفت .در سال  ۱۹۶۳ابتالی او به بیماری نورون
حرکتی تشخیص دادهشد و پزشکان به او گفتند

استیون هاوکینگ :هدف من ساده
است ،درک کامل کیهان ،درک این
نکته که چرا به این شکل است که
هست؟ و اص ً
ال چرا وجود دارد؟

که دو سال بیشتر زنده نخواهدبود .او در اثر
این بیماری فلج شد و عمدت ًا توانایی تکلم را
از دست داد ،با این حال سالها بعد با کمک
دستگاه صوتساز دوباره موفق به سخنگفتن
شد و در سال  ۱۹۷۴نظریهاش را دایر بر اینکه
سیاهچالهها ساطعکنندۀ «پرتو هاوکینگ»
هستند ،تشریح کرد.
او یک دانشمند بزرگ و یک مرد فوقالعاده
بود که آثار و میراثش برای سالهای طوالنی

زنده خواهندبود .او یک بار گفتهبود :کیهان
ارزش زیادی نخواهدداشت ،مگر آنکه خانۀ
کسانی باشد که دوستشان داری!
هاوکینگ اولین کسی بود که شروع به تدوین
یک نظریۀ کیهانشناختی با ترکیب فیزیک
کوانتوم و نسبیت کرد .او در این باره گفته بود:
هدف من ساده است ،درک کامل کیهان ،درک
این نکته که چرا به این شکل است که هست؟
و اصال چرا وجود دارد؟
اینک نگاهی داریم به دو اثر مهم باقیمانده ازو:
آخرین مقاله و آخرین مصاحبه.
آخرین مقاله:
نظریهای در توضیح جهانهای متعدد
براساس آخرین مقالۀ تحقیقی پروفسور
استیون هاوکینگ ،جهانی که ما در آن زندگی
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میکنیم ،ممکن است فقط یکی از جهانهای
مشابه و بسیار متعدد باشد .این نظریه یک
پارادوکس کیهانی را که این فیزیکدان خود
به آن رسیدهبود ،حل میکند .این نتیجهگیری
همچنین راهی را پیش پای اخترشناسان
میگذارد تا برای یافتن شواهد وجود جهانهای
موازی تالش کنند.
این مقاله ده روز پیش از درگذشت پروفسور
هاوکینگ برای نشریۀ «فیزیک انرژی باال»
ارسال شدهبود .این استاد دانشگاه کمبریج در
دهۀ  ۱۹۸۰در همکاری با «جیمز هارتل»،
فیزیکدان آمریکایی ایدۀ تازهای را در بارۀ شروع
جهان مطرح کرد .آن ایده یک مشکل در نظریۀ
اینشتین را حل میکرد ،یعنی نشان میداد که
جهان تقریب ًا  ۱۴میلیارد سال پیش شروعشده،
اما چیزی در مورد چگونگی این شروع نمی-
گفت ،ولی در عوض از نظریۀ متفاوت «مکانیک
کوانتوم» برای تشریح چگونگی پیدایش کیهان
ازهیچ استفاده میکرد .به عبارت دیگر ،این
ایده یک جنبۀ معما را حل کرد ،اما جنبههای
حلنشده زیاد دیگری را به وجود آورد.
سپس با تحلیل این ایده فیزیکدانها به
این پیامد پی بردند که رویدادی مثل مهبانگ
(بیگبنگ) نه فقط باعث ایجاد یک جهان،
بلکه باعث ایجاد جهانهای بینهایت زیادی
خواهدشد .بر اساس نظریۀ هارتل-هاوکینگ
بعضی از این جهانها ،خیلی شبیه جهان ما
خواهندبود ،احتما ًال با سیاراتی مثل زمین ،جوامع
و حتی افرادی شبیه به ما ،اما جهانهای دیگری
هم وجود خواهندداشت که شباهتی به جهان
ما ندارند ،جهانهایی بدون سیارات ،یا حتی
ستارگان و کهکشانها و با قوانین فیزیکی
متفاوت.
این امر ظاهراً بعید به نظر میرسید ،اما
معادالت این تئوری چنین سناریوهایی را به
لحاظ نظری ممکن مینمود و در نتیجه ،این
موضوع باعث بروز یک بحران منطقی شد ،چون
اگر انواع بینهایت مختلفی از جهانها با انواع

قوانین فیزیکی خاص وجود داشتهباشند ،در آن
صورت ،این نظریه نمیتواند پیشبینی کند که
ما باید در چگونه جهانی میباشیم.
پروفسور هاوکینگ بعداً برای حل این
پارادوکس با دانشمند دیگری به نام «پروفسور
توماس هرتوگ» همکاری کرد .پروفسور هرتوگ
در مصاحبهای در این باره گفت :نه استیون ،نه
من از این سناریو راضی نبودیم ،اما این واقعیت
داشت که جهانهای متعدد (مالتی ورس) به
طور تصادفی ظاهر شدند و ما نمیتوانستیم چیز
زیادی در بارۀ آن بگوییم .بنابراین ،به خودمان
گفتیم :شاید مجبوریم با این نتیجه کنار بیاییم،
اما در عین حال ،نمیخواستیم تسلیم شویم.

مقالۀ نهایی پروفسور هاوکینگ محصول ۲۰
سال همکاری او با همین پروفسور هرتوگ
است .این مقاله پارادوکس مزبور را با تکیه بر
تکنیکهای خاص ریاضی که برای مطالعۀ
شاخۀ عجیب دیگری از فیزیک به نام نظریۀ
ریسمان (استرینگ) ایجاد شده ،حل میکند.
این تکنیکها به محققان امکان میدهند تا
نظریههای فیزیکی را به صورت دیگری ببینند.
بدین ترتیب ،ارزیابی بدیع نظریۀ هارتل-
هاوکینگ در مقالۀ تازه باعث بازگشت نظم به
جهانهای متعدد هرج و مرجزده شد .ارزیابی
تازه حکایت از آن دارد که فقط امکان وجود
جهانهایی هست که قوانین فیزیک در همۀ آنها
یکسان باشد .این فرضیه بدان معنی است که
جهان ما یک نمونۀ عادی است و مشاهدات ما
از این نقطه نظر میتواند پایه و اساس نظریاتی
در مورد چگونگی پیدایش سایر جهانها باشد.
هرچند که این افکار ذهن را میپیچانند ،اما
پروفسور هرتوگ میگوید :کمکی واقعی برای
فیزیکدانهایی است که سعی دارند تا نظریۀ
کاملتری را در مورد چگونگی پیدایش کیهان
تدوین کنند .به گفتۀ او :قوانین فیزیکی که ما
در آزمایشگاههایمان تست میکنیم ،همیشه
وجود نداشتهاند .اینها پس از مهبانگ -زمانی که
کیهان منبسط و خنک شد -شکل گرفتهاند .نوع

براساس آخرین مقالۀ تحقیقی
پروفسور استیون هاوکینگ ،جهانی که
ما در آن زندگی میکنیم ،ممکن است
فقط یکی از جهانهای مشابه و بسیار
متعدد باشد.

قوانینی که بدین ترتیب شکل میگیرند ،بستگی
زیادی به شرایط فیزیکی حاکم بر مهبانگ دارد.
با مطالعۀ اینها ما قصد داریم درک عمیقتری
از منشأ نظریههای فیزیکی ،چگونگی ظهور
آنها و سوال مربوط به منحصر به فردبودن
آنها پیداکنیم .وی سپس میافزاید :یک پیامد

وسوسهانگیز این یافتهها این است که ممکن
است به محققان کمک کند تا حضور سایر
جهانها را با مطالعۀ پرتو مایکروویو بهجامانده
از مهبانگ ردیابی کنند .اما او در عین حال فکر
نمیکند که پریدن از یک جهان به جهان دیگر
ممکن باشد.
آخرین مصاحبه:
یک جهان زیبا
مقدمه از خبرنگار علمی بی.بی.سی :در اکتبر
گذشته از پروفسور استیون هاوکینگ دعوت به
مصاحبه کردم تا در مورد ردیابی امواج گرانشی
ناشی از برخورد دو ستارۀ نوترونی نظر بدهد.
شده که متأسفانه این آخرین
اکنون معلوم 
مصاحبۀ تلویزیونی او بودهاست.
برخورد ستارههای نوترونی به دالیل متعدد
خبر خیلی مهمی بود ،حداقل از این نظر که
دقایقی بعد از ردیابی آن ،تلسکوپهای نوری
جهان به این پدیدۀ نادر و فوقالعادۀ کیهانی
چشم دوختند .این بدان معنی بود که عالوه بر
حسشدن تالطم ناشی از برخورد در بافت فضا-
زمان ،اخترشناسان توانستند برای اولین بار شاهد
باشند که به هنگام برخورد دو شیئ فوقالعاده
عظیم چه اتفاقی میافتد ،فرآیندی که احتما ًال
تنها راه تولید دو عنصر طال و پالتین در جهان

توسعه تاسیسات و تجهیزات | شماره  | 54تابستان | 1397

است .این مسلم ًا از پدیدههایی بود که پروفسور
هاوکینگ باید دربارۀ آنها نظر بدهد.
من در آن زمان فقط جواب یک سوال از کل
مصاحبه را برای گزارش خبریام استفاده کردم،
اما حاال کل آن مصاحبه پیش روی شماست.
آری ،او با ارایۀ تصویری الهامبخش و زیبا از
کیهان ما را ترک کرد.
 ردیابی برخورد دو ستارۀ نوترونیچه اهمیتی دارد؟
این یک پیشرفت واقع ًا بزرگ است .این اولین
مورد ردیابی امواج گرانشی همزمان با همتای
الکترومغناطیسیاش (نوری) است .این تأیید
میکند که فورانهای ناگهانی و کوتاه اشعۀ گاما
با ادغام ستارههای نوترونی اتفاق میافتد .این
راه دیگری برای تعیین فاصلههای کیهانی پیش
پای ما میگذارد و دربارۀ رفتار ماده با چگالی
فوقالعاده باال مطالبی را به ما میآموزد.
 ما از امواج الکترومغناطیسیساطعشده از این برخورد چه
میآموزیم؟
تشعشع الکترومغناطیسی موقعیت یک
نقطۀ دقیق در آسمان را به دست میدهد.
همچنین میزان «گرایش به سرخ» رویداد
را به دست میدهد .امواج گرانشی فاصلۀ
تابندگی (لومیناسیتی) را روشن میکنند .ترکیب
این اطالعات راه تازهای را برای اندازهگیری
فاصلهها در کیهان در اختیار ما میگذارد .این
اولین پله از چیزی است که در نهایت یک

نردبان فاصلههای کیهانی خواهدشد .مادۀ
داخل ستارۀ نوترونی خیلیخیلی فشردهتر از هر
آنچیزی است که میتوانیم در آزمایشگاه تولید
کنیم .سیگنال الکترومغناطیسی ناشی از ادغام
ستارههای نوترونی ،دربارۀ رفتار ماده در چنین
چگالی باالیی به ما خواهد گفت.
 آیا در مورد چگونگی تشکیلسیاهچالهها هم اطالعاتی را به دست
خواهدداد؟
این واقعیت که یک سیاهچاله میتواند از
ادغام دو ستارۀ نوترونی تشکیل شود ،از لحاظ
نظری معلوم بود ،اما این رویداد اولین محک
یا رصد آن است .ادغام آنها احتما ًال باعث
پیدایش یک ستارۀ نوترونی بیش از حد بزرگ
و گردان خواهدشد که بعداً با فروپاشی تبدیل
به سیاهچاله میشود .این خیلی متفاوت از سایر
راههای تشکیل سیاهچاله است ،مث ً
ال تشکیل
سیاهچاله در یک ابرنواختر (انفجار ستارههای
عظیم) یا وقتی که یک ستارۀ نوترونی با جذب
مواد یک ستارۀ معمولی بزرگ میشود .با تحلیل
دقیق این دادهها و با مدلسازی نظری با
ابررایانهها ،میتوان شناخت گستردۀ تازهای در
مورد دینامیک تشکیل سیاهچالهها و فورانهای
اشعۀ گاما به دست آورد.
 آیا اندازهگیری موج گرانشی باعثشناخت بیشتری در مورد چگونگی
عملکرد فضا-زمان و گرانش و دگرگونی
درک ما از کیهان خواهدشد؟
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بله ،بدون کوچکترین تردید .یک نردبان
فاصلههای کیهانی ممکن است رصدهای
کیهانشناختی را مستق ً
ال تصدیق کند ،یا حقایق
بزرگی را آشکار سازد .رصد موج گرانشی به ما اجازه
میدهد تا نسبیت عام را در موقعیتهایی محک
بزنیم که یک میدان گرانشی قوی و کام ً
ال پویا
وجود دارد .بعضیها فکر میکنند که باید نسبیت
عام را اصالح کرد تا نیازی به معرفی انرژی تاریک
و مادۀ تاریک نباشد .امواج گرانشی برای جستجوی
راههای ممکن اصالح نسبیت عام مسیر تازهای را
در اختیار ما میگذارند .بازشدن یک پنجرۀ تازه برای
رصد کیهان معمو ًال به شگفتیهای تازهای ختم
میشود که هنوز قابل پیشبینی نیستند .ما داریم
چشمانمان ،یا بهتر است بگویم گوشهایمان را
میمالیم ،چون تازه با صدای امواج گرانشی از خواب
بیدار شدهایم.
 آیا برخورد ستارههای نوترونی یکیاز معدود راهها یا شاید تنها راهی است
که به تولید عنصر طال در جهان منجر
شده؟ آیا برای همین است که این ماده
اینقدر در زمین نایاب است؟
بله ،برخورد ستارههای نوترونی یک راه تولید
طالست .این عنصر همچنین میتواند با به
دامافتادن سریع نوترون در ابرنواخترها به وجود
آید .طال درهمه جا نادر است ،نه فقط در روی
زمین .علت این است که انرژی جوش هستهای
در عنصر آهن به اوج میرسد و در نتیجه ،تولید
عناصر سنگینتر از آهن دشوار میشود .به
عالوه ،برای تولید عناصر پایدار سنگینی مثل
طال ،نیروی هستهای باید بر نیروی قوی دفع
الکترومغناطیسی غلبه کند.
منابع:
http://www.bbc.com/persian/
science43550494http://www.bbc.com/persian/
science43985120http://www.bbc.com/persian/
science43395969-
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یکی از پیشزمینههای توسعۀ پایدار:

برنام هریزی استراتژیک پیامدنگر و نتیجهمحور
مزرعه را موریانه میخورد ،ولی ما برای ترساندن گنجشکها مترسک ساختهایم!
مهندس علی میرزایی

مقدمه
همۀ کشورها ،سازمانها ،ادارات کل و جزء،
همواره به دنبال کسب بهترین شرایط و ایدهآلترین
وضعیت ،همراه با رشدی پایدار و مستمر هستند،
لذا برای رسیدن به چنین اهدافی ،مسووالنی را
انتخاب میکنند و کارها را به دستشان میسپارند،
اما این بکارگماری و کارسپاری به مدیران و
مسووالن ،بدین معنا نیست که آنها به مردم بگویند
چه باید بشود ،بلکه بدان سبب است که آنان برای
اجراییشدن عملیات و تحقق هدفهای مورد نظر
برنامههای الزم را ارایه و اجرا کنند.
بدیهی است که هرچه از سطوح پایین جامعه
که حوزۀ فعالیتها و مسوولیتهای فردی است،
به طرف سطوح باالتر میرویم ،اهمیت این
موضوع به صورت تصاعدی افزایش مییابد و
در نتیجه ،اگر برنامهریزی مدیران و مسووالن
سطوح باالتر به شکل علمی ،مشروع و قانونی

صورت نگرفته باشد ،طبیعت ًا پیامدهای غیرمنتظره
و نتایج نامطلوب گستردهتری خواهد داشت.
یکی از نمونههای این وضعیت را میتوانیم در
کشور خودمان مالحظه کنیم ،در جایی که پس
از اجرای طرحها و برنامهها ،نهتنها دستیابی
به وضعیتهای ایدهآل میسر نمیگردد ،بلکه
سازمانها با نتایج و پیامدهایی مواجه میشوند
که در تضاد کامل با اهداف اولیه آن قراردارد.
حال سوأل این است که علت چیست؟
پاسخ این سوال را باید در عدم توان علمی
و اجرایی مسووالن جستجو کرد .آیندهنگری،
آیندهسنجی ،نتیجهمحوری ،ژرفاندیشی و تدبیر
و تدبر فاکتورهایی هستند که معمو ًال در کشور
ما برای انتخاب یک مسوول مورد توجه قرار
نمیگیرند .به عنوان مثال ،کسی که در ادارۀ وزارت
کشور موفق نبوده ،به عنوان وزیر نفت به مجلس
معرفی میشود! و اگر رأی نیاورد ،به عنوان وزیر

علوم معرفی میشود! و اگر باز هم نشد ،او را به
عنوان شهردار انتخاب میکنند و با لطف مضاعفی
که باو میکنند ،او را موظف به ریاست بر شهرداری
میکنند نه مدیریت در شهرداری!
در اینجا الزم است تفاوت بین ریاست و
مدیریت را مشخص کنیم :رییس کسی است
که موظف است طبق دستورالعملهای از
پیش تعیینشده کار خود را انجام دهد و اجازۀ
هیچگونه تصمیمگیری شخصی حتی بنفع
زیرمجموعۀ خود را ندارد ،اما مدیر موظف به
آیندهنگری،آیندهسنجی،نتیجهمحوری،
ژرفاندیشی و تدبیر و تدبر فاکتورهایی
هستند که معموالً در کشور ما برای
انتخاب یک مسوول مورد توجه قرار
نمیگیرند.
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داشتن برنامه است و برنامهاش هم باید قبل از
اجرا به تأیید کارشناسان غیررانتی رسیده باشد و
پیامدهای آن نیز مورد مطالعه قرار گرفته باشد و
در نهایت ،باید پاسخگو باشد ،نه فرافکن.
پیامد چیست؟
هنگام بحث در بارۀ پیامدنگری باید به معنی و
مفهوم «پیامد» بپردازیم .پیامد ،مجموعۀ تبعات
مثبت و یا منفی است که در نتیجۀ تحقق یک
برنامه ،فرآیند ،پیشامد ،تالش یا هر اقدام و
رخداد مشابهی ،در سازمانها و جوامع و حتی
در وضعیت افراد رخ میدهد و آثار و نتایج
متفاوتی هم خواهد داشت .اما از نظر سیستمی،
تأثیرات پیشبینیشده یا پیشبینینشده و
غیرمنتظره و خروجیهای یک سیستم بر
روی محیط پیرامونی آن را «پیامد» مینامند .
به عنوان مثال ،در فرآیند ساخت یک سد که
معمو ًال با هدف تولید برق یا تأمین آب شرب
و کشاورزی اجرا میشود ،نیروی انسانی ،پول،
مصالح و ماشینآالت بخشی از منابع ورودی
به سیستم تلقی میشوند و فعالیتهای سیستم
هم شامل اقداماتی مانند طراحی و نقشهکشی،
خاکبرداری و خاکریزی ،بتنریزی و امثال آن
است .پیامدهای حاصل از ساخت یک سد ،از
جمله کنترل آبهای سطحی ،تولید برق ،تأمین
آب شرب و آب کشاورزی و اشتغالزایی نیز همان
پیامدهایی هستند که میتوانند دارای اثرات مثبت
و یا احتما ًال منفی پیشبینینشده یا غیرمنتظره
باشند .برخی از تأثیرات این پیامدها که باید حین
برنامهنویسی بدانها توجه شود ،عبارتند از :تغییر
شرایط جوی ،افزایش منابع آبهای زیرزمینی یا
متقاب ً
ال خشکشدن قنوات پاییندستی سد ،زیر
آب رفتن مناطق مسکونی یا آثار باستانی پشت
سد ،افزایش یا کاهش میزان شوری آب منطقه،
رونق یا رکود کشاورزی ،تغییر وضعیت اقتصادی
و فرهنگی مردم منطقه و تغییر روند مهاجرت و
حاشیهنشینشدن کشاورزانی که به علت کمبود
آب به حاشیه شهرها هجوم میآورند و به علت
عدم دستیابی به شغل مناسب ،باعث ایجاد انواع

ناهنجاریهای اجتماعی میشوند .بدون تردید
بروز اینگونه معضالت بمراتب بیشتر و دردناک-
تر از نبودن آن سد مفروض است.
در مثال دیگر میتوان به طرح توسعۀ شبکه گاز
در کشور اشاره کرد .چرا؟ چون او ًال در آیندۀ نه
چندان دور ایران نیز مانند سایر کشورها با مشکل
کمبود منابع گاز مواجه خواهد شد و در نتیجه ،شبکۀ
گازرسانی عم ً
ال کارآیی خود را از دست خواهد داد،
ی که با  ۱۰درصد هزینۀ گازکشی فعلی به
در حال 
راحتی امکان ساخت یک نیروگاه گازی با مصرف
به مراتب کمتر در هر شهر وجود دارد .ثانی ًا خطرات
احتمالی ناشی از شکستگی شبکۀ گاز در حوادثی
مانند زلزله ،بسیار سنگین و گاهی چند برابر اثرات
خود زلزله برآورد شدهاست .از سوی دیگر ،گروهی
از کارشناسان نیز معتقدند که گسترش نیروگاههای
برق او ًال باعث ریزش بارانهای اسیدی میشود
و اثر مخرب زیست محیطی دارد .ثانی ًا استفاده از
انرژی برق مستلزم ایجاد تغییر در خطوط تولیدی
کارخانجات برای عرضۀ محصوالت گرمایشی
کام ً
ال متکی به انرژی برق و تحول در الگوی
مصرف جامعه است.
لذا میتوان چنین نتیجه گرفت که اگرچه هدف
همۀ طرحها و برنامهها کسب دستاوردهای کام ً
ال
مثبت و مطلوبیتهای مورد نظر است ،اما گاهی
فقدان توان و تجربۀ علمی و سنتی عملکردن
مدیران چرخشی و رانتی ،باعث عدم توجه به آثار
و عوارض درازمدت و جانبی طرحها و برنامهها
شده و مشکالت پیشبینینشدهای را بوجود
میآورد و این ا ِشکال همان نکتۀ مورد توجه مدل
برنامهریزی استراتژیک پیامدنگراست .به عبارت
دیگر ،مدل برنامهریزی استراتژیک پیامدنگر در
صدد آن است تا با بررسی تمام زوایای کار و از
طریق شناسایی و تجزیه و تحلیل همۀ یافتههای
مفروض ،مطلوبترین و بهترین راهبردها را
برای برونرفت از مشکالت ارایه نماید .مدل
برنامهریزی نتیجهمحور و پیامدنگر به دنبال آن
است تا از طریق بررسی همۀ جوانب کار و کشف
و شناسایی تمام اثرات و نتایج احتمالی حاصل از
اجرای یک برنام ه (اعم از مثبت و منفی) ،شرایط
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اجرای طرحها و برنامهها را به شکلی هدایت
نماید که در ساختن محیط آینده بیشترین و
بهترین نقش ممکن را ایفا نمایند.
اگرچه برنامهریزی استراتژیک پیامدنگر با هدف
کنترل ،بهبود و تغییر بهینۀ نتایج ،طراحی شده
و سازمان را قادر میسازد تا همه چیز را با نگاه
راهبردی و دوراندیشانه شکل دهد ،و با اینکه ارزش
آن عالوه بر ارتقای کیفیت و کمیت در اجرای بهتر
برنامه و ایجاد تغییرات دلخواه نمود پیدا میکند ،اما
با اینحال ،نمیتوانیم مدعی شویم که در پایان کار
با هیچ رخداد پیشبینینشدهای مواجه نخواهیم شد،
ولی این کاستیها در حد کام ً
ال محسوسی کاهش
خواهند یافت و میتوان از طریق آسیبشناسی
جلوی تکرار آنها را گرفت.
پاسخگویی
حال با توجه به اینکه در فرآیند این برنامهریزیها
قراراست ضمن پیشبینی دقیق نتایج و اصالح،
بهبود و تغییر شرایط ،نتیجهای متفاوت و
حتیالمقدور پیشبینیشده برای دستیابی کامل و
جامع به اهداف سازمان فراهم گردد ،لذا پاسخگویی
شفاف در مورد عواملی که باعث بوجودآمدن بعضی
کاستیها شدهاند نیز وظیفۀ مدیران است .بنابراین،
در کشوری که به دنبال توسعه است ،مسووالن
هیچگاه نباید فراموش کنند که همواره بدهکار و
خدمتگزار مردمند و مردم حکم طلبکار را در مقابل
آنها دارند .پاسخگوبودن مسووالن و تنبیه متناسب
با اشتباهات ،ضعفها و کمکاریهای آنها نیز حق
مردم است .بدون تردید ،داشتن ذهنیت ارباب-
رعیتی در ادارۀ حکومت در شرایط موجود جهان
با شکستی تلخ همراه خواهد بود .خروجی چهل
سال بیتوجهی به اصول و دستاوردهای علمی
تازه و ادامۀ مدیریت به شیوۀ سنتی ،تنها زندهبودن
است و نه زندگیکردن! برای انتخاب راه رهایی از
این وضعیت نیز دو گزینه بیشتر وجود ندارد :یا باید
واقعیتها را پذیرفت و دستاوردهای علوم جدید را
برسمیت شناخت ،یا باید منتظر بود تا واقعیتها
چون تانکهای جنگی بیرحمانه پیش بیایند و همه
چیز را نابود کنند .
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معرفی سه کتاب دربارۀ

فيزيك و فلسفه

 )1فلسفۀ فيزيك :فلسفه و فيزيك هر
دو ميخواهند به دركي روشن از جهاني برسند
كه هرآينه در آن زندگي ميكنيم .بنابراین،
پرسش از ماهيت بنيادي واقعيتهاي فيزيكي،

همزمان پرسشي فلسفي و فيزيكي است.
فيزيك به بررسي سرگذشت جهان فيزيكي
در فضا و زمان مينشيند ،اما خود فضا و زمان
وجودهايي مبهماند كه بر حواس نيز پديدار
ميشوند .آنها نه هيچ رنگي دارند و نه هيچ طعم،
صدا ،بو يا شكلي عيني ،بلكه ظاهراً ساختاري
هندسي دارند .با گذر زمان و پيشرفت علم فيزيك
در شاخههاي مختلف ،اين علم به وفور درگير
رياضيات و فرمولها شدهاست ،بهطوري كه ديگر
كمتر به معناي هستيشناسانۀ نظريههاي فيزيك
توجه ميشود .بيشك علم فيزيك بيش از علوم
ديگر در ارتباط با طبيعت است و به همين دليل بايد
نظريههاي فيزيك را به صورت ملموس درك كرد
و به ويژه اهميت اين نظريهها براي شناخت هرچه
بيشتر هستي ايجاب ميكند كه به مفاهيم فيزيك

و نيز مباحث فلسفي آن توجه خاص شود« .فلسفۀ
فيزيك» كتابي است كه در پي واكاوي ماهيت اين
ساختار ،نخست نظريۀ نسبيت را به مثابۀ نظريهاي
در باب هندسۀ فضا و زمان بررسي ميكند و در گام
بعد به سراغ نسبيت خاص و نسبيت عام ميرود.
تولد فيزيك ،قوانين نيوتن ،سرعت مطلق و نسبيت
گاليلهاي ،نسبيت خاص ،فرضيۀ سرعت ،مباحثۀ
حفره ،هندسۀ زمان و ...از مهمترين سرفصلهاي
اين كتاب هستند.
اين كتاب به قلم «تيم مادلين» و با ترجمۀ
«رعنا سليمي» توسط «انتشارات ققنوس»
منتشر شدهاست.
 )2مبانی فلسفی مکانیک کوانتوم:
بررسی اجمالی برنامۀ درسی دانشگاههای اروپا
و خصوص ًا آمریکا نشان میدهد که بسیاری
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فلسفه و فيزيك هر دو ميخواهند به
دركي روشن از جهاني برسند كه هرآينه
در آن زندگي ميكنيم.

از دانشکدههای معتبر فلسفه گرایش پیدا
کردهاند به برگزاری دورههای درسی یا ایجاد
برنامههای پژوهشی در بارۀ مبانی فلسفی علوم
خاص ،مثل فلسفۀ فیزیک ،فلسفۀ ریاضی و
فلسفۀ زیستشناسی .در همین راستا ارتباط
بین فلسفه و علوم آنقدر جدی گرفته میشود
که در دانشکدههای علوم پایه و مهندسی،
کارهای مشترکی با دانشکدههای فلسفه انجام
میگیرد و مباحث بینرشتهای رونق دارند،
ولی در کشور ما به رغم طیف وسیع مخاطبان
این مباحث -از دانشجویان فلسفه عالقمند
به مباحث علمی گرفته تا دانشجویان فنی و
علوم پایه عالقمند به مباحث فلسفی -هنوز
آثاری که به صورتی اصولی و کالسیک و در
عین حال ،به زبانی ساده و تا حد امکان کمتر
ریاضی و فنی به مسایل مربوط به این حوزهها
بپردازند ،کمیاب است .همچنین وجود برخی
تلقیهای نادرست از رابطۀ علم و فلسفه باعث
شدهاست که به این مباحث در برنامههای
درسی رسمی دانشکدههای فلسفه و علوم
پایه اهمیت الزم داده نشود .این جریان مقدمۀ
انتشار کتابی است که با همین هدف توسط
«علیرضا منصوری» نوشته شدهاست.
دکتر علیرضا منصوری ،عضو هیأت علمی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،
با چنین دیدگاهی به تألیف «مبانی فلسفی
مکانیک کوانتوم» پرداخته است .از نظر او
تألیف و ترجمۀ آثاری که به مسایل فلسفی

علوم بپردازند ،ضرورت دارد .او در این اثر
به توضیح مهمترین مسایل مبانی فلسفی
مکانیک کوانتوم میپردازد ،مسایلی که
معمو ًال در کالسهای درس فلسفی فیزیک یا
مبانی فلسفی مکانیک کوانتوم در دانشگاههای
معتبر خارج از کشور به دانشجویان تدریس
میشوند .او با این خطمشی مالحظاتی را هم

برای خوانندگان فارسیزبان در نظر گرفته و
تالش کردهاست تا مطالب فلسفی و فیزیکی
را با زبانی ساده و روان شرح دهد.
فصل اول کتاب به شرح چگونگی رابطۀ فیزیک
و متافیزیک اختصاص یافته و فصول بعدی
رابطۀ فیزیک با فلسفه و متافیزیک را در بارۀ دو
مسألۀ مهم مبانی فلسفی مکانیک کوانتوم ،یعنی
ناموضوعیت کوانتومی و مسألۀ اندازهگیری پیگیری
میکند .از فصل سوم تا دهم نیز مسألۀ اندازهگیری
در مکانیک کوانتوم بررسی میشود.

 )3فیزیک ،فلسفه و االهیات :این
کتاب به دست عالمان برای عالمان نگاشته شده،
اما برای غیرمتخصصان خردمند نیز جذابیت
زیادی دارد .به این معنا این کتاب یک رسالۀ
علمی محض نیست ،بلکه بیش از ارایۀ پاسخ ،به
طرح پرسش میپردازد.
یکی از ویژگیهای مهم کتاب «فیزیک ،فلسفه
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و االهیات» عرضۀ پیام «پاپ ژان پل دوم»
است که به شیوهای بیسابقه در تاریخ مباحث
پاپی ،دانشمندان را به گفتگو بین جوامع و تالش
برای شناخت وضعیت بشری در پرتو تازهترین
پیشرفتهای دانش فیزیک و کیهانشناسی
فرامیخواند .پاپ در این پیام به برخی مباحث
اصلی در تحقیقات اخیر رشتههایی مانند فیزیک
کوانتومی ،کیهانشناسی و فیزیک ذرات اشاره
میکند ،مباحثی که متکلمان باید آنها را مورد
کاوش قراردهند .وی همچنین تقاضا میکند که
متکلمان ،فیلسوفان و دانشمندان به نحوی یکسان
بکوشند تا آگاهیشان از دیدگاههای یکدیگر در
باب مسایل مورد عالقۀ مشترک را عمق بخشند.
محتویات این کتاب به طور کلی طیف
وسیعی را تشکیل میدهد که با هم انسجام
و ارتباط دارند .بخش نخست کتاب روابط
تاریخی و معاصر بین علم و دین را بررسی
میکند .در بخش دوم روشهای شناخت
ویژۀ هریک از رشتههای علوم و پیامدهای
آنها برای واقعگرایی فلسفی بررسی شدهاند.
در واپسین بخش نیز رهیافتی بسیار ابتکاری
و تأملانگیز در مهمترین حوزههای فیزیک و
کیهانشناسی معاصر بکارگرفته شده و این
پرسش را مطرح مینماید که آیا تحقیقات
مزبور چیزی دربارۀ وجود خدا و رابطۀ او با
انسان را مکشوف میسازند یا نه؟
چاپ سوم کتاب «فیزیک ،فلسفه و
االهیات» ترجمۀ «دکتر همایون همتی»
توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ
و اندیشۀ اسالمی منتشر شده و در اختيار
مخاطبان قرار گرفتهاست.
منابع:
فرهیختگان از سایت مرکز دایرهالمعارف
بزرگ اسالمی
https://www.mehrnews.com/news/3694583
http://www.ibna.ir/fa/doc/book/252101
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حذف تخصص و تشدید بیاخالقی
دکتر محمود سریعالقلم ،استاد دانشگاه شهید بهشتی

چه اتفاقی میافتد وقتی که یک فرد غیر
متخصص و بیتجربه بر مصدر کار و سمتی
قرار میگیرد؟ حتی با یک نگاه عمومی،
میتوان پیامدهای زیر را تصور کرد:
 )1وارونه جلوهدادن واقعیتها،
 )2نمایش ،ظاهرسازی و دروغهای پیدرپی،
 )3بههدررفتن منابع و سرمایه،
 )4بهرهبرداری ماهرانه از سنت و صنعت
چاپلوسی برای حفظ سمت،
 )5سقوط کارآمدی در کار و مجموعۀ
سازمانی،
 )6به حاشیه راندن افراد متخصص و مجرب
در مجموعۀ سازمانی،
 )7جایگزینی تبلیغات و هیاهو با مدیریت
عقالنیت،

 )8بهکارگیری زیرمجموعۀ بیتجربه و
ناکارآمد،
 )9خالقیت مخرب برای تداوم مدیریت،
 )10لذت مخفیشده از امکانات مالی و
غیرمالی گسترده.
از آنجا که بشر هر فکر و هر کاری را
میتواند هنرمندانه و حتی معقول توجیه کند،
اجرا و پیامدهای دهگانۀ فوق به راحتی قابل
تصور است .معمو ًال افراد توانا که در چارچوب
اصولی مستحکم کار و زندگی میکنند ،تبلیغ
نمیکنند ،چون نیازی به تبلیغ ندارند .اتومبیل
پیکان را با بنز مقایسه کنید .شرکت و کارخانۀ
بنز معمو ًال فقط شرایط خرید اتومبیل خود
را تبلیغ میکند و نیازی به تبلیغ کیفیت و
استحکام فرآوردۀ خود ندارد ،این در حالی است

که اتومبیل پیکان تا آخرین روزهای عمر خود
همیشه در حال دفاعکردن و اثبات خود بود تا
شاید مورد توجه قرار گیرد .پس از گذشت نیم
قرن از فعالیت صنعتی و اقتصادی عالینسبها
و خسروشاهیها ،هنوز در محافل تخصصی از
بلنداندیشی و مهارت این کارآفرینان تمجید
میشود .در گذشته ،وقتی که شخصی به سمت
ریاست دانشگاه یا دانشکده یا بانک و موسسهای
انتصاب میشد ،همه از دقت و شایستگی سخن
میگفتند ،اما عموم ًا هم اکنون از انتصابها
تعجب نمیکنند ،بلکه شوکه میشوند...
اعتماد به نفس ،شأن میآورد ،زیرا کار و تولید
و خالقیت خود تبلیغ است و نیازی به بیان آن
نیست .از آنجا که بسیاری از مدیران کشور
ما به صورت تصادفی و عموم ًا نه بر اساس
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ریشۀ اصلی تشدید بیاخالقی طی
سالهای اخیر ،کنارگذاشتن تخصص
و اصالت فردی و خانوادگی و در نتیجه،
رشد تصاعدی پوپولیسم است.

شایستگی ،بلکه به واسطۀ ارتباطات در جایگاه
خود قرار گرفتهاند ،لذا مرتب در حال تبلیغ و
تحقق امور کوتاهمدت هستند که جنبۀ نمایشی
و ظاهری آن بیشتر باشد.
یکی از توهمات مخرب در کشور ما ،فکر
سپردن امور به افراد کمسن و سال است که نه

تجربه دارند و نه هنوز دانش آنها محک خورده
است .وقتی که جوانی سمتی پنجا ه برابر دانش و
تجربۀ خود را در اختیار میگیرد ،غرایز او به طور
طبیعی او را مجبور میکند تا برای حفظ سمت از
هر آنچه در مخزن حیلههای بشری وجود دارد،
استفاده کند .این مخزن حیله از ظاهر گرفته تا
جمالت و اقدامات را شامل میشود.
در علم سیاست گفته میشود که انسانها
عمدت ًا محصول ساختارها هستند و رفتار آنها تابع
مقتضیات و قواعد ساختارهایی است که در آن
زندگی میکنند .وقتی که ساختاری ،اولویت را
به کمتجربه و کمدانش میدهد ،به طور طبیعی
باید در انتظار عملکردهای ضعیف ،قضاوتهای
بیپایه ،دانش محدود ،تصمیمگیری اشتباه و
کوتاهمدت ،سخنان نسنجیده و پیامدهای منفی
که بلکه دهها سال بعد معلوم شود ،باشد.
اولین کار غیراخالقی که صورت میپذیرد،
گماردن افراد کمصالحیت و فاقد صالحیت
در صدر امور است .چه نهادی که سمت را
اعطا میکند و چه فردی که بدون صالحیت
مسوولیت را میپذیرد ،هر دو کار غیراخالقی
میکنند .مرز بین غیراخالقی و غیرعقالنی
بسیار ظریف است .کاری خارج از قواعد
و اصول -چه در رانندگی و چه در وزارت و
مدیریت -خالف اخالق و عقل است .پرتاب
زباله از اتومبیل و انتصاب یک سفیر که در طول

عمر خود دو کتاب نخوانده است ،هر دو کاری
غیرمسووالنه و خالف اخالق هستند ،چون
به جامعه ،حقوق انسانهای دیگر و مصلحت
عمومی لطمه میزند و حریمهای اجتماعی را
مخدوش میکند.
هرچند که ممکن است سخن بعدی ،بعضی
از خوانندگان محترم را ناخرسند کند ،ولی به
عنوان یک واقعیت میتوان گفت که اخالق
در سوابق تاریخی ما ،پروندۀ درخشانی ندارد و
ضعف اخالقی در شرایط کنونی تنها تشدید شده
است ،به رغم آنکه یکی از فالسفۀ بزرگ ایران
معتقدند که از مراکش تا اندونزی ،هیچ ملتی به
اندازۀ ایرانیان پیرامون اسالم و معرفت دینی

تحقیق نکرده و متون تولید نکرده است.
ریشۀ اصلی تشدید بیاخالقی طی سالهای
اخیر ،کنارگذاشتن تخصص و اصالت فردی و
خانوادگی و در نتیجه ،رشد تصاعدی پوپولیسم
است .رشد قارچوار افرادی که سوابق روشن
تخصصی ،علمی ،اجرایی و تجربی ندارند ،باعث
شده تا کیفیت تصمیمگیری و پیشبرد امور کشور
تنزل کند .نکتهای جامعهشناسانه در رابطه با
نسل جدید علمی و اجرایی کشور وجود دارد
و آن اینکه این نسل ،تحصیلکردۀ داخل کشور
طی سه دهۀ گذشته است و قاعدت ًا با توجه به
حجم متون جدید و متفاوتبودن با نسلی که در
گذشته و بعض ًا در خارج از کشور تحصیلکرده
و تجربه کسب کرده است ،باید اخالقیتر و
معتقدتر باشد ،اما شواهد فراوانی در نهادهای
اجرایی و دستگاه جدید دانشگاهی معرف این
واقعیت است که نسل جدید بدون آنکه بخواهد
مراتب را طی کند و پشتوانههای فراوانی را جمع
کند ،با سرعت زمانی و تراکم کاری ناکارآمد ،ره
صد ساله را میخواهد یکشبه طی کند.
جالب اینکه در گذشته ،صنعتگر ،تاجر ،مدیر،
استاد دانشگاه ،وزیر ،نویسنده و خبرنگار از اینکه
دیگران نسبت به او چه تصویری دارند ،حساس
بود و سعی میکرد احترام و اعتبار خود را حفظ
کند .امروز تصویر ،احترام و اعتبار به واسطۀ
رواج پوپولیسم و «جهانبینی استفادۀ حداکثری
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از مدت زمانی حداقلی» از اعتبار افتاده است .در
گذشته ،در کنار تحصیالت دانشگاهی ،شخص
شخصیت هم پیدا میکرد .هم اکنون عمدت ًا
دانشگاه به یک نهاد انتقال مواد خام کهنه
تبدیل شده است .بخشی از علیت این وضعیت
نسل جدید ،فقدان ارتباطات بینالمللی برای
محکخوردن از یک طرف و اولویت پیداکردن
مواضع سیاسی بر تخصص از طرف دیگر است.
تخصص پیداکردن حداقل نتیجۀ بیست سال
زحمت است ،ولی مکتومماندن و اتخاذ مواضع
سیاسی مورد وثوق برای دستیابی به امکانات و
سمتها چندان انرژی نمیخواهد.
یک روحانی برجسته ،یک مهندس متبحر،
یک نویسندۀ زبده ،یک صنعتگر موفق و یک
سیاستمدار هوشمند محتاج چاپلوسی ،هیاهو،
تبلیغ ،دروغگویی و تخریب دیگران نیست تا
آنکه استوار و قائم باقی بماند .فرد ضعیف و
بدون پشتوانه باید دایم ًا نمایش دهد تا مورد
توجه قرار گیرد .ساعت رولکس نیازی به تبلیغ
و نمایش ندارد ،چون کیفیت آن ،اعتماد و احترام
میآورد .ساعت رولکس قائم به خود است و
نیازی به تخریب ساعتهای مهم دیگر ندارد،
اما تا زمانی که پیکان تخریب نشود ،فالن خودرو
داخلی اهمیت پیدا نمیکند .رابطۀ میان انسانها
هم به این صورت است و به همین دلیل ،جامعۀ
سالم و جامعۀ اخالقی ،جامعهای است که در آن
باسوادترینها ،سیرترینها ،متخصصترینها و
بااصالتترینها بر مصدر امور باشند تا حتی در
خلوت ،اصول و اعتقادات و آداب و اخالق را
رعایت کنند و برای دیگران الگو باشند .معمو ًال
سالها ،بلکه دههها میگذرد تا سجایای اخالقی،
افق بینش و عملکردهای ماندنی انسانهای
بزرگ شناخته شود .به نظر میرسد که نسلهای
فعلی حتی قبل از دورۀ میانسالیشان ،تمامی
نقیصههای خود را نمایان کنند.
منابع:
http://www.donya-e-eqtesad.com/
news/391023/#ixzz3fSolHfhl
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ساحلی پر از زبالههای پالستیکی در مانیل فیلیپین.

به مناسبت روز جهانی کرۀ زمین:

اثر مرگبار پالستیک بر محیط زیست

اگر به میهمانی گرگ میروی ،سگت را همراهت ببر!

آلودهشدن کرۀ زمین به پالستیک ،یکی از
بزرگترین مشکالت زیستمحیطی امروز جهان
به شمار میرود و تهدیدی جدی است برای
حیات انواع موجودات در زمین و دریا .به همین
دلیل ،شعار امسال «روز جهانی کرۀ زمین» (۲۲
آوریل ،دوم اردیبهشت) «پایاندادن به آلودگی
با پالستیک» است.
الزم به یادآوری است که اصطالح «روز کرۀ
زمین» را اولین بار «جان مککانل» ،فعال
صلح ،در سال  ۱۹۶۹در اجالس یونسکو برای
افزایش آگاهی عمومی جهانیان مطرح کرد .این
روز در ایران مصادف با دوم اردیبهشت است که

«روز زمین پاک» نام گرفتهاست.
این مقاله ابتدا ده واقعیت تکاندهنده در
مورد تهدیدهای زیستمحیطی ناشی از وفور
پالستیک را مطرح میکند و بعد از ذکر مثالی
از یک نمونۀ فاجعهآمیز در محیط زیست بشر،
شش راه ساده را برای مقابله با این معضل
جدی پیشنهاد مینماید.
ده واقعیت تکاندهنده در بارۀ پالستیک
وبسایت  www.earthday.orgهمزمان
با «روز زمین» ده واقعیت تکاندهنده در بارۀ
پالستیک و تأثیر مخرب آن بر محیط زیست را

منتشر کردهاست:
 )1از دهۀ پنجاه میالدی که اولین پالستیکها
وارد بازار شدند تا کنون 8/3 ،میلیارد تن
پالستیک تولید شدهاست.
 )2تقریب ًا هر ذرۀ پالستیک که تا کنون تولید
شده ،همچنان به یک شکل یا نوعی وجود دارد
(به استثنای مقدار کمی که در اثر سوزاندن از
بین میرود).
 91 )3درصد پالستیکی که دور انداخته
میشود ،قابل بازیافت نیست و چون باکتریهای
خاک نمیتوانند پالستیک را تجزیه و به کود
تبدیل کنند ،لذا زبالههای پالستیکی صدها و
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آبهای اطراف استرالیا در اثر انباشت
میلیاردها قطعۀ پالستیکی ،به سوپ
پالستیک تبدیل شده است!

حتی هزاران سال در طبیعت باقی میمانند.
 )4هر سال حدود پانصد میلیون نی پالستیکی
در آمریکا مصرف میشود .مجموع طول این
نیها دو برابر محیط کرۀ زمین است.
 )5هر دقیقه حدود دو میلیون کیسۀ پالستیکی
یکبار مصرف در سراسر جهان استفاده میشود.
 )6فقط در آمریکا هر سال  ۱۰۰میلیارد کیسۀ
پالستیکی مصرف میشود که اگر آنها را به
یکدیگر گره بزنیم ،طول آنها به اندازۀ ۷۷۳

برابر محیط کرۀ زمین خواهد بود.
 )7در سراسر جهان هر یک دقیقه یک بطری
پالستیکی خریداری میشود و تخمین زده
شدهاست که تا سال  ۲۰۲۱به بیش از پانصد
میلیارد بطری برسد ،در حالی که کمتر از نصف
آن بازیافت خواهدشد.
 )8هر ساله هشت میلیون تن پالستیک وارد
اقیانوسها میشود و با آن میتوان هر فوت
مربع از سواحل دنیا را با پنج کیسۀ پر از آشغال
پالستیکی پوشاند.
 )9تعداد ذرات میکروسکوپی پالستیکی که
در اقیانوسها وجود دارند ،بیشتر از ستارههای
کهکشان راه شیری است.
 )10اگر تولید پالستیک محدود نشود ،تا سال
 ۲۰۵۰وزن آلودگی پالستیک از وزن ماهیهای
دریا بیشتر خواهدشد.
سوپ پالستیک در استرالیا!
نتیجۀ تحقیقی که به درخواست سنای استرالیا
انجام گرفته ،نشان میدهد که حدود  ۳۵میلیارد
قطعۀ پالستیک قابل رویت در آبهای پیرامون
استرالیا وجود دارد که آنها را تبدیل به «سوپ
پالستیک» کردهاست!
فعاالن زیستمحیطی و سناتورهای استرالیا
بر اساس نتایج این تحقیق خواستار اقدام

فوری دولت و مردم برای مقابله با خطر
بطری و کیسههای پالستیکی و قطعات
پالستیکی کوچکتر از یک میلیمتر شدهاند.
این تحقیق آلودگی اقیانوسها با مواد
پالستیکی را یک «مشکل بحرانساز» برای
سالمت انسان و زیستبوم دانسته و هشدار
دادهاست که آالیندههای ریز و میکروسکوپی
وارد چرخۀ غذایی انسان شدهاند .از این رو،
بحث ممنوعکردن ریزدانههای پالستیکی
( )Microbeadکه در محصوالتی مثل
خمیردندان و صابونهای مایع و شامپو به کار
میروند ،دوباره مطرح شدهاست.
ریزدانههای پالستیکی که در محصوالتی مثل
خمیردندان یا صابونهای مایع بکار میروند،
برای این است که سلولهای مرده را با سایش
از پوست جدا کنند ،یا پاره شوند و مواد داخل
خود را روی پوست رها کنند تا پوست نرمتر و
شفافتر شود ،اما برخی از منتقدان معتقدند که
هیچکدام از این دو مورد با استفاده از ریزدانههای
پالستیکی محقق نمیشوند ،چون این ریزدانهها
نرمتر از آن هستند که باعث ریزش سلولهای
مردۀ پوست شوند و برای اینکه پاره شوند هم
به فشاری احتیاج دارند که هنگام شستشو به آنها
وارد نمیشود ،درحالیکه این ریزدانهها از تمام
صافیها و فیلترهای آب رد میشوند و به چرخۀ
غذایی انسانها و حیوانات میپیوندند.
به عقیدۀ «خانم تیلور» یکی از بدترین
آلودگیهای محیط زیست در حال حاضر و
آینده ،یکی از سادهترین راه حلها را دارد و
آنهم تغییر رفتار بشر است .او تولیدکنندگان،
مصرفکنندگان ،کشتیهای باری و کشتیهای
ماهیگیری را از علل پخششدن پالستیک و
دیگر ضایعات در دریا دانسته و گفتهاست :چون
منشأ آلودگی این همه متنوع و متغیر است ،لذا
برای غلبه بر مشکل به راه حلهای جامع و
فراگیر نیاز است« .خانم تیلور» افزودهاست :تا
به حال تشویق به رفتار داوطلبانه برای پرهیز
از استفادۀ بیرویه از محصوالت پالستیکی و
بازیافت مناسب آن بینتیجه بوده و اکنون باید
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به منشأ برگشت؛ اینکه آالیندهها از کجا وارد
آبها میشوند .به گفتۀ «خانم تیلور» پاکسازی
محیط از این محصوالت پالستیکی همچنان
باید ادامه یابد ،اما راه حل موثر ،همانا پیشگیری
از ورود این آالیندهها به اقیانوسهاست.
شش قدم ساده برای کمکردن مصرف
پالستیک
بر اساس شعار «روز زمین» امسال ،از
خودمان باید شروع کنیم و مصرف پالستیک
خود را کم کنیم .این شش قدم ساده و عملی
برای کمکردن مصرف پالستیک شروع خوبی
است برای ادای سهم در این مسیر.
 )1از خریدن بطریهای یکبار مصرف آب تا حد

امکان خودداری کنید .همراه خود ظرف آب داشته
باشید و آب لولهکشی بنوشید ،نه آب بطری.
 )2نیهای پالستیکی یکی از ده چیزی است
که سواحل را آلوده کردهاست .از نی پالستیکی
استفاده نکنید و به فروشندگان غذا و نوشیدنی
توصیه کنید که از نیهای کاغذی که جذب
طبیعت میشوند ،استفاده کنند.
 )3همراهداشتن یک قاشق و چنگال در
سفرها و خارج از خانه باعث میشود که از کارد
و چنگال یکبار مصرف استفاده نکنید.
 )3از مصرف محصوالتی که ریزدانههای
پالستیکی (میکروبید) یا ذرات براق اکلیل دارند،
خودداری کنید .با مصرف این نوع محصوالت،
ناخواسته مقدار زیادی ذرات پالستیک را وارد
آبهای کرۀ زمین میکنید.
 )4همیشه کیسۀ خرید چند بار مصرف به
همراه داشته باشید و از کیسههای یکبار مصرف
تا حد امکان استفاده نکنید.
 )6میوه و سبزیهای باز و بدون بستهبندی
پالستیکی بخرید.
منابع:
http://www.bbc.com/persian/
science43855595http://www.bbc.com/persian/
world/160219/02/2016
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نگاهی آماری به

تشکیالت اداری کشور و کارکردهایش

آقایجمشیدانصاری،معاونرییسجمهورورییس
سازمان امور اداری و استخدامی کشور که باالترین
مقام مسوول در رابطه با نظام اداری کشور است و
قاعدت ًا باید در برابر ناکارایی این نظام و نارضایتیها و
انتقادات گستردۀ مردم نسبت به طرز کار تشکیالت
اداری و کارکنان نهادهای دولتی احساس مسوولیت
کند و صادقانه به صحنه بیاید تا ریشههای واقعی
بحرانهای کنونی را شناسایی نموده و ساختار
تشکیالتی و نظام اداری کشور را با ارایۀ طرحهای
الزم به سوی اصالح هدایت نماید و با ارتقای سطح
خدمات نیروی انسانی شاغل در موسسات دولتی،
موجبات افزایش بهرهوری عامل انسانی را فراهم
آورد ،در اوایل خردادماه گذشته در حالی که در جلسۀ
شورای اداری استان خراسان رضوی شرکت کرده بود،
صورت این مسألۀ اجتماعی را به نحوی وارونهسازی
کرد که گویی دولت در این رابطه هیچ مسوولیتی ندارد
و مسوولیت ضعف و ناکارآیی نهادهای دولتی بر دوش
و بر عهدۀ موجود موهومی به نام «بخش غیردولتی»
است .او در راستای این تدبیر! گفت« :دولت به خاطر
تعداد زیاد کارکنانش فربه و غیرچاالک نشده ،بلکه این
امر به خاطر وظایف تجمیعشدۀ بخشهای غیردولتی
در دولت است!» و بعد هم به عنوان یک نتیجۀ
کاربردی! افزود« :عمل به این وظایف پرحجم توسط
دولت ،بودجۀ زیاد میخواهد»...
در رابطه با نظریات ایشان تذکر چند نکته ضروری
است:
او ًال ،در نظام اداری کشور سازمان و تشکیالتی به
عنوان «بخش غیردولتی» وجود ندارد ،بلکه تعدادی
نهاد و مؤسسه داریم که طبق مصوبۀ مورخ  19تیر
 1373مجلس شورای اسالمی به عنوان «نهادها
و مؤسسات عمومی غیردولتی» شناخته شدهاند و
عبارتند از )1 :شهرداریها و شرکتهای تابعۀ آنها
مادام که بیش از 50درصد سهام و سرمایهشان متعلق
به شهرداریها باشد )2 ،بنیاد مستضعفان و جانبازان
انقالب اسالمی )3 ،هالل احمر )4 ،کمیتۀ امداد امام،
 )5بنیاد شهید انقالب اسالمی )6،بنیاد مسکن انقالب
اسالمی )7 ،کمیتۀ ملی المپیک ایران )8 ،بنیاد 15

خرداد )9،سازمان تبلیغات اسالمی )10،سازمان تأمین
اجتماعی.
ثانی ًا،تأسیسهرنهادغیردولتیدرموازاتنهادهای
دولتی برای ارایۀ خدماتی که به طور عرفی بر عهدۀ
دولتهاست ،نشانۀ ضعف و ناتوانی دولت در انجام
وظایف قانونی است .بنابراین ،اگر دولتهای گذشته
از قابلیت الزم برخوردار بودند و وظایف خودشان را به
میدادند ،اساس ًا تأسیس بسیاری از
نحو مطلوب انجام 
نهادهای غیردولتی مشروحۀ فوق ضرورت نمییافت.
به عبارت دیگر ،تأسیس «نهادهای غیردولتی» که
در سخنان مقام مزبور «بخش غیردولتی» خوانده
شدهاند ،معلول ضعف دولت بوده ،نه علت آن و منطق
اجازه نمیدهد که معلول را به جای علت بنشانیم و
ناتوانی مؤسسات و نهادهای دولتی را به حساب ضعف
نهادهای غیردولتی و تجمیع وظایف آنها در مؤسسات
دولتیبگذاریم.
ثالث ًا ،علت واقعی ناکارآیی نهادهای دولتی و حتی
غیردولتی که مسووالن از آن برائت میجویند و از
پرداختن به آن طفره میروند ،همانا انحصارطلبیهای
گستردۀ نهادهای دولتی و حاکمیتی در طول دهههای
گری امور مختلف و قطع ید
گذشته برای تصدی 
تدریجی و حذف و سرکوب همهجانبۀ نهادهای
مدنی و مردمی ،از جمله موسسات و بنگاههای
اقتصادی بخش خصوصی است ،رفتاری که باعث
سلطۀ بالمنازع دولت و به تعبیر عامتر ،سلطۀ کامل
نهادهایحاکمیتی،برتمامیمنابعواهرمهاوابزارهای
اقتصادی و انحصاریشدن بازارهای گوناگون شده و
تشکیالت و نظام اداری کشور را با بنبستها و
بحرانهایکنونیروبروساختهاست.
حال نگاهی داریم به آمارهای صندوق بینالمللی

پول و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی
در بارۀ تشکیالت اداری و نظام حاکم بر سازمانهای
دولتی و غیردولتی ایران ،به نقل از پایگاه خبری سحام
نیوز (. )@Sahamnewsorg
وزارتخانهها و سازمانهای دولتی ایران نزدیک
به دومیلیون و  ٣٢٨هزار نفر کارمند دارند که ٤١
درصدشانزنهستند.
دولت به این همه کارمند ،ساالنه حدود  ٨٢هزار
میلیارد تومان حقوق پرداخت میکند ،البته حقوقهای
پرداختی به همین مقدار خالصه نمیشود و اگر
کارمندان نهادهای غیردولتی که از دولت حقوق
میگیرند ،نظامیها ،بازنشستگان و مستمریبگیران
و ...را به این جمع اضافه کنیم ،دولت در مجموع به
حدود 8/5میلیون نفر حقوق میدهد که این تعداد
 ٣٥درصد شاغالن ایران هستند.
حدود 
صندوق بینالمللی پول اعالم کردهاست که ایران
حدودیکچهارمهزینههایشراصرفپرداختحقوق
به کارمندانش میکند که این رقم بیشتر از میانگین
جهانیوکشورهایپیشرفتهاست.
کارمندانایرانیچقدرکارمیکنند؟
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی اعالم
کردهاست که کار مفید کارمندان ایرانی (بهویژه در
بخش دولتی)  ٢٢دقیقه در روز است .با یک حساب
سرانگشتی معلوم میشود که هر کارمند ایرانی ،اعم
از بخش دولتی و خصوصی ،در خوشبینانهترین
حالت ،در هفته کمتر از شش ساعت کار میکند و
بابت این حجم کار در هر سال بالغ بر  35میلیون
تومان میگیرد ،در حالیکه ژاپنیها  ٤٠تا  ٦٠ساعت
و کره جنوبیها  ٥٤تا  ٧٢ساعت در هفته کار مفید
میکنند .
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وضعیت اقتصادی ایران در تاز هترین گزارش بانک جهانی

ک جهانی جدیدترین گزارش خود از «چشمانداز اقتصادی جهان» را که
بان 
حاکی از بهبود نرخ رشد اقتصادی ایران است ،منتشر کرد.
برآوردهای پیشین این نهاد مالی بینالمللی (ژانویۀ  )96حاکی از آن بود
که اقتصاد ایران در سال  2017رشد  3/36درصدی را تجربه خواهد کرد،
اما در گزارش جدید این نرخ برای سال 2017به سطح  4/3درصد ارتقا داده
شدهاست .البته بهبود رشد اقتصادی ایران از نگاه «بانک جهانی» تنها منحصر
به سال گذشته نیست ،بلکه بر اساس پیشبینیهای این نهاد ،در سال 2018
اقتصاد ایران رشدی  4/1درصدی را تجربه خواهد کرد ،پیشبینیای که باالتر
از نرخ چهار درصدی گزارش پیشین است .برای سالهای  2019و  2020نیز

پیشبینی شدهاست که اقتصاد ایران به ترتیب  4/1و  4/2درصد رشد خواهد
کرد .این وضعیت مساعد برای رشد اقتصادی ایران در حالیاست که میانگین
رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه در سال  ،2018با افزایشی چشمگیر
نسبت به رشد  1/16درصدی سال  ،2017تنها به سه درصد خواهد رسید.
این پیشبینی که از سوی شبکۀ العالم منتشر شده ،در شرایطی اعالم
میشود که بانک جهانی به تصمیم «ترامپ» برای خروج از برجام نیز اشاره
کرده و این امر نشان میدهد که روند رشد اقتصادی و چشمانداز اقتصاد
کشورمان نسبت به این اقدام بیتفاوت است.
کارشناسان داخلی نیز همزمان با انتشار گزارش بانک جهانی پیشبینی
کردند در شرایطی که هزینۀ مبادله ناشی از تحریم بازگردد و امکان صادرات
نفت وجود داشته باشد ،این رشد کماکان مثبت خواهد بود .در یک پژوهش
با عنوان «آیندهنگری اقتصاد کالن ایران» در دومین کنفرانس اقتصاد ایران،
رشد اقتصادی کشورمان تا سال  1400در سناریوی بازگشت تحریمها نیز
بررسی شده و برآوردها حاکی از آناست که رشد مثبت اقتصادی میتواند
تداوم یابد .بر این اساس ،الزم است که ضمن اتخاذ رویکرد مناسب در
حوزۀ داخلی برای اجرای برنامههای اصالح ساختاری ،در حوزۀ خارجی نیز
دیپلماسی اقتصادی و اجرای تعهدات بینالمللی پررنگ تر باشد .در این میان،
تداوم شکاف میان آمریکا و دیگر کشورها ،به ویژه اتحادیۀ اروپا به نفع اقتصاد
ایران خواهد بود.

رییس جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
مهندس احمد خرم با کسب  ۲۱رأی از مجموع  ۲۵رأی مأخوذه ،به عنوان رییس سازمان نظام
مهندسی ساختمان استان تهران انتخاب شد.
بنا به گزارش کانال نبض مسکن ،در پی تعلیق پروانۀ اشتغال به کار حسن قربانخانی ،رییس
سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ،جلسۀ هیأت مدیرۀ این استان برای انتخاب
رییس جدید برگزار شد و طی آن مهندس احمد خرم ،وزیر اسبق راه و ترابری و رییس کنونی
انجمن انبوهسازان تهران و نایب رییس انجمن مدیران فنی و اجرایی ،به عنوان رییس سازمان
نظام مهندسی ساختمان استان تهران منصوب شد .وی تنها کاندیدای این پست بود.
مهدی روانشادنیا ،عضو هیأت مدیرۀ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ،با اعالم این
خبر گفت :آقای خرم با کسب  ۲۱رأی از مجموع  ۲۵رأی مأخوذه ،به عنوان رییس سازمان نظام
مهندسی استان تهران انتخاب شد.
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استحصال آب شیرین از هوای بیابان

محققان دانشگاه ام.آی.تی .و برکلی کالیفرنیا دستگاه جدیدی را ساختهاند
که قادر است با استفاده از نور خورشید ،از هوا ،آب استخراج کند.
به گزارش گروه اخبار علمی ایرنا از پایگاه خبری ساینس دیلی ،این دستگاه
جدید که در دمای محیط و با نور عادی خورشید کار میکند و هیچگونه نیازی
به منبع تأمین توان ندارد ،برای استخراج آب از هوا ،از مادۀ خاصی موسوم به
 MOFبهره میبرد و امکان تحصیل آب را در بیابانهای خشک و سوزان
فراهم میکند .عملکرد این دستگاه در منطقۀ اسکاتس دیل واقع در آریزونا
که در طول شب هوای آن دارای  40درصد رطوبت و در طول روز هشت
درصد رطوبت است ،مورد آزمایش قرار گرفته و مشخص شدهاست که تنها با
اضافهکردن مادۀ  MFOبه دستگاه میتوان عملکرد آن را توسعه داد.

الزم به یادآوری است که مواد  MFOبر خالف مواد فلزی عادی،
متشکل از ساختارهای فلزی و مولکولهای ارگانیکاند که با پیوندهای
خاصی یک ساختار سخت و متخلخل را ایجاد میکنند و بهترین گزینه
برای ذخیرۀ گازها و مایعات محسوب میشوند .تا کنون بیش از  20هزار
نوع مادۀ  MFOدر سراسر جهان ساخته شده که برای به دامانداختن دی
اکسید کربن یا نگهداری مناسب مواد شیمیایی مانند هیدروژن و متان مورد
استفاده قرار میگیرند.
در حال حاضر این دستگاه از مادهای موسوم به  MFO-801بهره میبرد
که از فلز گرانقیمت زیرکونیوم ساخته شده و قادر است  200میلیلیتر آب
را به ازای هر کیلوگرم مادۀ  MFOاستحصال کند ،اما محققان با استفاده از
آلومینیوم مادۀ  MFOجدیدی را ساختهاند که  303بار ارزانتر از مادۀ کنونی
است و گفته میشود قابلیت آن در جذب آب ،دو برابر مادۀ فعلی است.
ساختار این دستگاه نیز به گونهای است که هوا از بین کریستالهای MFO
عبور میکند و مولکولهای آب به سطح درونی آن متصل میشوند و در
قالب گروههایی هشتتایی به شکل مکعب تجمیع میشوند .گرمای خورشید
 MFOرا گرم کرده و مولکولهای آب را به سوی بخش متراکمکننده که
دمای یکسان با هوای بیرون دارد ،هدایت میکند .در این مرحله بخار آب
متراکم شده و به صورت مایع در میآید و به درون یک مخزن میریزد.
گزارش کامل این تحقیقات در نشریۀ  Science Advancesمنتشر
شدهاست.

آمریکا از سریعترین کامپیوتر جهان پردهبرداری کرد

آمریکا ابرکامپیوتری را ساخته که سریعترین کامپیوتر جهان نام
گرفتهاست .این ابر کامپیوتر که «سامیت» نام دارد ،سرعت محاسبهاش
بیش از دو برابر سریعترین کامپیوتر فعلی جهان است« .سامیت» قدرتی

حدود  ۲۰۰هزار تریلیارد پردازش یا  ۲۰۰پتافالپس در ثانیه را دارد،
در حالیکه «سانوی تایهو الیت» ساخت چین که تا کنون سریعترین
کامپیوتر جهان شناخته میشد ۹۳ ،پتافالپ را در ثانیه پردازش میکند.
حوزۀ کاری سامیت در ابتدا در زمینۀ فیزیک نجومی ،پژوهش در
زمینۀ سرطان و زیستشناسی خواهد بود .این ابر کامپیوتر که با
همکاری دو شرکتان .ویدیا و آی .بی .ام .ساخته شده ،در آزمایشگاه
ملی اوک ریج در تنسی نگهداری میشود.
به گزارش بی.بی.سی .تا پیش از این در میان ده ابرکامپیوتر سریع
دنیا ،دو ابرکامپیوتر در چین و چهارتای دیگر در آمریکا بودند و آلمان،
سوییس ،ژاپن و عربستان سعودی هم هر کدام یک ابرکامپیوتر داشتند،
اما همچنان در میان  ۵۰۰ابرکامپیوتر سریع دنیا  ۲۰۲ابرکامپیوتر در
اختیار چین است و آمریکا  ۱۴۳ابرکامپیوتر دارد.
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آیا اروپا از پس حفظ برجام برمیآید؟

سران سه قدرت اروپایی میگویند خواهان حفظ برجام هستند.

در حالی که پس از اعالم خروج آمریکا از
توافق هستهای با ایران ،سرنوشت یکی از
پیچیدهترین توافقهای بینالمللی به مویی
بسته بود ،اروپا اعالم کرد که به همکاری با
ایران ادامه خواهد داد و مانع از فروپاشی برجام
خواهد شد ...اما سوال بزرگ اینجا است که آیا
اروپاییها قادر به حفظ برجام هستند؟
بی.بی.سی .در پاسخ به این سوال نوشتهاست:
او ًال این دولتهای اروپایی نیستند که قرار است
با ایران وارد داد و ستد و سرمایهگذاری و غیره
شوند .این بخش خصوصی است که باید تمایل
به کار با ایران را داشته باشد ...دو سال است
که تحریمها برداشته شده ،اما هنوز دولتهای
اروپایی نتوانستهاند بانکهای بزرگ را راضی به
کار با ایران کنند ،چه رسد به اینکه از روز چهار
نوامبر تحریمهای هستهای هم فعال شوند .ثانی ًا
کافی است آمریکا یک شرکت و یا بانک را
جریمه سنگین کند ،بقیه همگی عقب خواهند
نشست...
این منبع سپس افزودهاست :دو نظریه ممکن
است در این ارتباط مطرح شود :اول شکاف
ایجادشده بین اروپا و آمریکا بر سر موضوع

خروج آمریکا از این معاهدۀ بینالمللی ،به نظر
برخی از متخصصان ،بزرگترین شکاف را از
دوران پایان جنگ سرد ،بین اروپا و آمریکا ایجاد
کردهاست .از اینرو ،گروهی از ناظران معتقدند
که اروپا زیر بار قانونشکنی ترامپ نخواهد
رفت و در صورتی که آمریکا شرکتهای
اروپایی را به دلیل کار با ایران مجازات کند،
اروپا متقاب ً
ال واکنش نشان داده و به عبارت
دیگر ،با آمریکا وارد «جنگ تجاری» خواهد
شد .این ادعا ،ادعای کوچکی نیست .معنای
این حرف ،دهان بازکردن شکافی عظیم از دل
دنیای سرمایهداری است که در صورت تشدید
میتواند پایههای سیستم مسلط بر اقتصاد و
سیاست جهان را به لرزه درآورد .لذا تصور اینکه
اروپا وارد جنگ تجاری با آمریکا بر سر ایران
شود (هر چند که به هیچ وجه از حرکت ترامپ
خشنود نیست) واقعگرایانه به نظر نمیرسد.
نظریه دیگر این است که اروپاییها ممکن
است ظرف شش ماه آینده که فرصت دارند،
بتوانند آمریکا را قانع کنند تا از اجرای
مجازاتهای اقتصادی علیه شرکتهایی که
با ایران کار میکنند ،خودداری ورزد .اما دو

ایراد به این نظریه وارد است :او ًال بعید است
ترامپ حاضر شود این موضوع را در برابر دید
عموم اعالم کند ،واال کل قضیه بازگرداندن
تحریمها بالموضوع خواهد شد .از اینرو ،باز
هم کمپانیهای غربی و حتی شرقی حاضر
به معامله با ایران نخواهند شد از ترس اینکه
مبادا مورد مجازات آمریکا قرار گیرند .ثانی ًا ...
حتی اگر دولت ترامپ قبول کند که از طریق
وزارت خزانهداری خود ،شرکتهای اروپائی
را جریمه نکند ،نمیتواند چنین تضمینی را از
سوی دادگستری آمریکا بدهد .به عبارت دیگر،
دادگستری آمریکا مستقل از دولت میتواند
طبق قانون ،شخصیتهای حقیقی و حقوقی را
که با ایران معامله میکنند ،جریمه نماید.
در جمع بندی نهایی ،تضمین از سوی اروپا
برای حفظ برجام غیرعملی و غیرواقعبینانه به
نظر میرسد .در این صورت ،ایران چه خواهد
کرد؟ مهمترین مسأله برای ایران فروش نفت
است ...ایران تا روزی که بتواند نفت بفروشد ،در
برجام باقی خواهد ماند و روزی که صادراتش
کاهش قابل مالحظهای پیدا کند ،ماندن در
برجام دیگر معنایی نخواهد داشت.
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رشد تولید ناخالص ملی با تداوم روند توسعۀ صنعت پتروشیمی

سخنگوی کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات
مجلس گفت :صنعت پتروشیمی ایران با توجه
به کارکردهای تأثیرگذار خود ،میتواند تولید
ناخالص ملی را افزایش دهد .محمدمهدی مفتح
با بیان اینکه یکی از مهمترین مزیتهای ما

در بخش اقتصادی ،صنعت پتروشیمی است ،به
خبرنگار شانا گفت :برای فعالکردن هرچه بیشتر
این بخش در اقتصاد کشور ،به جذب و تزریق
سرمایه نیاز داریم و باید حمایتهای الزم را برای
تحقق جهش و توسعه در این صنعت با همگرایی

بیشتر محقق کنیم.
سخنگوی کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات
مجلس شورای اسالمی افزود :پتروشیمی،
صنعتی پرسود برای سرمایهگذاران و بخشی است
که میتواند اشتغالزا باشد .این بخش بدون شک
با توسعۀ هرچه بیشتر به افزایش تولید ناخالص
داخلی و رشد اقتصادی کمک خواهد کرد .وی
سپس با اشاره به اینکه باید از خامفروشی همسو
با سیاستهای اقتصاد مقاومتی فاصله بگیریم،
تصریح کرد :یکی از راههای رهایی از خامفروشی
در صنعت نفت ،توسعۀ پتروشیمی در همۀ ابعاد
است .مفتح به موضوع سرمایهگذاری در صنعت
پتروشیمی نیز اشاره و عنوان کرد :سرمایهگذاری
در صنعت پتروشیمی و همچنین استفاده از
فناوریهای مدرن در این بخش ،نیازی ضروری
به نظر میرسد.

محققان آمریکایی از تبخیر نیروگا هها آب آشامیدنی تولید کردند

محققان دانشگاه ام.آی.تی .آمریکا یک سیستم
جدید را طراحی کردند که امکان تولید آب آشامیدنی
را از آب مورد استفاده در نیروگاهها فراهم میکند و
موجب کاهش هزینههای نیروگاه نیز میشود.
به گزارش گروه اخبار علمی ایرنا از پایگاه خبری

ساینس دیلی ،بخش عمدهای از آب مورد استفاده در
نیروگاهها که از رودخانهها ،دریاچهها و سدها تامین
میشود ،صرف خنککردن تجهیزات نیروگاهی
میشود و در جریان کار تبخیر میگردد ،اما سیستم
جدید ام .آی .تی .امکان استفادۀ مجدد از قسمت

عمدۀ این آب تبخیرشده را فراهم آورده و به ویژه
در مناطقی که از آب شور دریا برای خنککردن
تجهیزات استفاده میشود ،امکان تولید آب آشامیدنی
از آب شور را نیز در اختیار میگذارد.
این سیستم بر اساس یک فرآیند ساده طراحی
و ساخته شدهاست .هنگامی که هوای اشباعشده
از بخار آب توسط ذرات باردار موسوم به یون مورد
اصابت قرار میگیرد ،قطرات آب باردار شده و به
سوی یک شبکۀ سیمی که در مسیر آنها قرار دارد،
جذب میشوند .سپس این قطرات درون شبکه روی
هم انباشته شده و به درون یک محفظه میریزند.
محققان در حال ساخت یک نمونۀ کامل از این
سیستم هستند تا آن را در نیروگاه گازی موجود در
دانشگاه ام .آی .تی .نصب کنند .این نیروگاه بخش
عمدۀ برق و سیستم گرمایش و سرمایش دانشگاه را
تأمین میکند .انتظار میرود که این سیستم تا پایان
تابستان سال جاری به بهرهبرداری برسد.
گزارش کامل این تحقیقات در نشریۀ Science
 Advancesمنتشر شدهاست.
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تصفیۀ پساب رنگی با استفاده از نانوذراتی از انار

پژوهشگران دانشگاه کاشان موفق به سنتز
نانوذراتی از آب انار شدند که میتوان آنها را
جهت تصفیۀ فوتوکاتالیتی پساب صنایع مورد
استفاده قرار داد.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسالمی از
ستاد ویژۀ توسعه فناوری نانو ریاست جمهوری،
دکتر سحر زینتلو عجبشیر ،پژوهشگر دانشگاه
کاشان ،با اشاره به فناوری فتوکاتالیتیک جهت
حذف آالیندههای آبی ،تولید نانوذرات فتوکاتالیست
را یکی از منابع مهم آلودگیهای زیستمحیطی
خواند و افزود :یکی از راهکارهای در حال پیشرفت
برای حذف آالیندههای آبی ،استفاده از نانوذرات
فتوکاتالیستی است که بر پایۀ مواد نیمهرسانایی
است .از طرف دیگر ،فرایند تولید نانوذرات میتواند
خود موجبات آلودگیهای زیستمحیطی و از جمله
ن رو ،در این طرح ما از یک
آب را فراهم آورد .از ای 
مادۀ اولیۀ طبیعی برای تولید نانوذرات فتوکاتالیست

استفاده کردهایم .وی ادامه داد :استفاده از آب انار
بهعنوان سوخت اولیۀ فرایند تولید نانوذرات موجب
شدهاست که هزینۀ فرایند کاهش چشمگیری
داشته باشد و نگرانیهای زیستمحیطی ناشی
از فرایند تولید نانوذرات را نیز برطرف کند .در
این فرایند استفاده از تجهیزات گرانقیمت حذف
شده و سرعت فرایند نیز باالست ،ضمن اینکه
نانوذرات تولیدشده از کارایی کاتالیستی باالیی نیز
برخوردارند.
عضو هیأت علمی دانشگاه بناب افزود :در طرح
حاضر فتوکاتالیست نانوساختار  Dy2Ce2O7با یک
روش آسان و ارزان و منطبق بر اصول شیمی سبز
سنتز شدهاست .از آب انار بهعنوان یک عامل فعال
سطحی و ب ه عنوان یک جایگزین مناسب برای
عوامل فعال سطحی تجاری آنیونی ،کاتیونی و یا
شده و همین امر موجب شدهاست
پلیمری استفاده 
که نانوذرات فتوکاتالیستی تولیدشده نانوذراتی بسیار

ریز ،یکنواخت و با سطح ویژه بسیار باال باشند .به
گفتۀ این محقق ،نانوذرات فتوکاتالیستی پس از
سنتز در دمای  450درجه و در مدت چهار ساعت،
تحت آزمونهای میکروسکوپی و مشخصهیابی
قرار گرفته و در نهایت کارایی فتوکاتالیستی آنها
سنجیده شدهاست .نتایج بهدستآمده از کارایی
 8/92درصدی نانوذرات سنتزشده در حذف
آالیندههای رنگی از آب حکایت دارد.
دکتر سحر زینتلو عجبشیر ،محقق پسادکترای
دانشگاه کاشان و عضو هیأت علمی دانشگاه بناب-
دکتر مسعود صلواتی نیاسری ،عضو هیأت علمی
دانشگاه کاشان و زهرا صالحی ،دانشآموختۀ
مقطع کارشناسی ارشد این دانشگاه ،در این طرح
همکاری داشتهاند .نتایج این کار نیز در مجلۀ
 Ceramics Internationalبا ضریب تأثیر 2.986
(جلد  ،44سال  ،2018صفحات  3873تا )3883
منتشر شدهاست.
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ساخت دماسنج در مقیاس میکرو

ایرنا به نقل از پایگاه خبری ساینس دیلی گزارش
داد :محققان انستیتوی فنی توکیو یک دماسنج
کوچک در ابعاد میکرومتر ساختند که نسبت به

گرمای حاصل از پرتوهای اپتیکی و الکترونی
حساس است و میتواند تغییرات سریع و کوچک
دما را به طور لحظهای اندازهگیری کند .این ابزار
که قادر است انتقال گرما را در مقیاس میکرو و
نانو اندازهگیری نماید ،در میکروسکوپهای نوری
و تابش سنکروترون کاربرد دارد.
الزم به توضیح است که میکرو ترموکوپل
محققان انستیتوی فنی توکیو متشکل از دو
عنصر طال و نیکل است که درون غشایی از
نیترید سیلیکون قرار گرفته و به اندازهای کوچک
است که عرض الکترودهای آن به  2/5میکرومتر
میرسد و غشای آن تنها  30نانومتر ضخامت دارد.
برای این که چنین ابزاری به عنوان یک دماسنج

مورد استفاده قرار گیرد ،الزم است نسبت به
تغییرات دمایی حساسیت نشان دهد .ابزار محققان
توکیو نیز در بررسیهای اولیه حساسیت شدیدی
نسبت به گرمای حاصل از پرتوهای لیزر و الکترون
نشان داد .مهمتر این که این ابزار توانست تغییرات
دمایی کوچک حاصل از هر دو نوع پرتو را به دقت
اندازهگیری کند.
محققان همچنین از طریق ترکیب این ابزار با یک
منبع حرارت در مقیاس نانو که قطری کمتر از یک
نانومتر داشت ،توانستند یک سیستم میکروسکوپی
دمایی در مقیاس نانو بسازند .این سیستم به عنوان
جعبه ابزاری برای تجزیه و تحلیل رفتار انتقال گرما
در مقیاسهای نانو و میکرو کاربرد دارد.

آمار جذب سرمایۀ خارجی در سال ۹۶
معاون وزیر اقتصاد و رییس سازمان سرمایهگذاری
خارجی و کمکهای فنی و اقتصادی از جذب پنج
میلیارد دالر سرمایۀ خارجی در سال  ۹۶خبر داد.
به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم،
محمد خزاعی در گفتوگو با فارس در مورد میزان
سرمایهگذاری مصوب و جذبشده در سال  96و
تغییرات آن نسبت به سال  95اظهار داشت :کل
طرحهای مصوب هیأت سرمایهگذاری خارجی
طی سال گذشته  190طرح با حجم سرمایهگذاری
مصوب  10/6میلیارد دالر بودهاست .وی افزود :بر
اساس گزارشهای دریافتی از دستگاههای ذیربط از
قبیل بانک مرکزی ،گمرکات ،وزارت نفت ،بورس و
مناطق آزاد ،سرمایۀ وارده (جذبشده) طی سال 96
نیز حدود پنج میلیارد دالر است .معاون وزیر اقتصاد
با بیان اینکه سرمایۀ خارجی جذبشده در سال 96
نسبت به سال  1395بیش از  45درصد افزایش
داشته ،گفت :میزان سرمایۀ خارجی وارده در سال
 95بالغ بر سه میلیارد دالر بود .این موضوع نشانگر
آن است که به طور کلی آمار سرمایهگذاری خارجی
روند صعودی قابل مالحظهای به خود گرفتهاست.

از سوی دیگر ،خبرگزاری ایرنا به نقل از کنفرانس
تجارت و توسعۀ سازمان ملل (آنکتاد) اعالم کرد که
سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشورمان در سال
 2017با  50درصد افزایش نسبت به سال پیش از
آن ،به پنج میلیارد و  19میلیون دالر رسیدهاست.
گزارش «سرمایهگذاری جهان  »2018که به تازگی
منتشر شده ،عامل افزایش سرمایهگذاری مستقیم
خارجی در ایران را لغو تحریمهای هستهای عنوان
کرده و افزوده است :به دنبال لغو تحریمها در سال
 2015جذب سرمایهگذاری خارجی ایران در حوزۀ
اکتشاف و تولید نفت و گاز افزایش یافتهاست.
آنکتاد در این رابطه به سرمایهگذاری مشترک

شرکتهای توتال فرانسه ،سی.ان.بی.سی .چین و
شرکت ملی نفت ایران برای توسعۀ فاز  11پارس
جنوبی ،سرمایهگذاری مشترک هفت میلیارد دالری
شرکتهای یونیت اینترنشنال ترکیه ،زاروبژنفت
روسیه و شرکت سرمایهگذاری هلدینگ الغدیر ایران
برای توسعۀ سه میدان نفت و گاز در کشورمان و
سرمایهگذاری شرکت یونیت اینترنشنال ترکیه در
ساخت هفت نیروگاه برق در ایران اشاره کرده و
افزودهاست که با این حال ،تصمیم دونالد ترامپ،
رییس جمهوری آمریکا ،برای خروج از برنامه جامع
اقدام مشترک (برجام) چشمانداز این توافقها را به
خطرانداختهاست.
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ارز حاصل از فروش محصوالت پتروشیمی باید وارد چرخۀ اقتصاد شود

معاون اول رییس جمهوری ،اقتصاد کشور ،بهویژه صنعت نفت را هدف اصلی
دشمنان برای اعمال فشار بر ایران عنوان کرد و گفت :در مقطع کنونی ،نیاز
جدی داریم که ارز حاصل از فروش محصوالت پتروشیمی به چرخۀ اقتصاد
کشور وارد شود.
به گزارش شانا به نقل از پایگاه اطالعرسانی معاون اول رییس جمهوری،
دکتر اسحاق جهانگیری در اوایل خردادماه و در دیدار با اعضای انجمن صنفی
کارفرمایی صنعت پتروشیمی ،این صنعت را یکی از صنایع مهم و پیشران
کشور برشمرد و گفت :دولت برای حل مشکالت و رفع دغدغههای این صنعت
اهتمام دارد .وی سپس با بیان اینکه هماکنون در شرایط جدیدی قرار داریم و
دشمنان به دنبال اعمال فشارهایی بر اقتصاد کشور و بهخصوص صنعت نفت،

گاز و پتروشیمی هستند ،تصریح کرد :انتظاری که از مدیران زبده و کارآمد کشور
وجود دارد ،این است که از همین نقطه که دشمن تالش میکند به اقتصاد کشور
آسیب وارد کند ،برای پیشرفت و توسعه استفاده کنیم.
در این جلسه که وزیر نفت و رییس کل بانک مرکزی نیز حضور داشتند،
احمد مهدوی ،دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ،گزارشی از
وضع صنعت پتروشیمی ارایه کرد و گفت :برای اینکه بتوانیم با رقبای خود
در کشورهای دیگر رقابت کنیم ،نیازمند حمایت دولت هستیم .وی سپس با
اشاره به اینکه در حال حاضر  ۶۳طرح در صنعت پتروشیمی با پیشرفت ۶۰
تا  ۹۰درصد در دست اجرا هستند ،تصریح کرد :برای تکمیل این طرحها ۲۵
میلیارد دالر منابع مالی نیاز است و در قالب برنامه ششم توسعه نیز  ۴۲طرح
پتروشیمی دیده شده که اجرای آنها  ۵۸میلیارد دالر منابع مالی نیاز دارد .دبیر
کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ،منطقیشدن قیمت خوراک و
ارایۀ تضمین از سوی دولت برای استفاده از تسهیالت مالی خارجی را از جمله
نیازهای اصلی صنعت پتروشیمی برشمرد و خواستار توجه و حمایت هرچه بیشتر
دولت از دستاندرکاران این صنعت شد.
در این جلسه مدیران صنعت پتروشیمی کشور نیز بر آمادگی شرکتهای
پتروشیمی برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات محصوالت پتروشیمی به
چرخۀ اقتصاد کشور به نرخ رسمی و مصوب تأکید کردند.

تشخیص هویت از روی اثر پا
محققان انگلیسی میگویند با بهکارگیری هوش مصنوعی ،میتوان از شیوۀ
راهرفتن و اثر پای بهجامانده از افراد ،به عنوان یک زیستسنج به جای اثر
انگشت و اسکن چشم در بخش امنیتی فرودگاهها استفاده کرد.
به گزارش ایرنا از پایگاه اینترنتی دانشگاه منچستر ،محققان دانشگاه منچستر
انگلیس با همکاری محققان دانشگاه مادرید اسپانیا یک سیستم پیشرفتۀ هوش
مصنوعی برای بررسی بیومتریک ابداع کردهاند که میتواند گام فرد یا الگوی
راهرفتن وی را اندازهگیری کند .این سیستم با بررسی موفق نحوۀ راهرفتن روی
یک پَد ،اثر پای سهبعدی و دادههای مبتنی بر زمان را تجزیه و تحلیل میکند.
نتایج این مطالعه که در مجلۀ IEEE Transactions on Pattern Analysis
 and Machine Intelligenceچاپ شده ،نشان میدهد که این سیستم هوش
مصنوعی با میزان خطای  0/7تقریب ًا در  100درصد موارد فرد را شناسایی
میکند.
در حال حاضر ،بیومتریکهای فیزیکی مانند اثر انگشت ،تشخیص چهره
و اسکن شبکیه ،برای اهداف امنیتی مورد استفاده قرار میگیرند .با این حال،
بیومتریکهای به اصطالح رفتاری مانند شناسایی گام نیز امضاهای منحصر به
فردی دارند که به واسطۀ الگوهای رفتاری و حرکتی طبیعی فرد ارایه میشوند.

دکتر «عمر کستیال» رییس دانشکدۀ مهندسی برق و الکترونیک دانشگاه
منچستر که هدایت این تحقیق را بر عهده دارد ،در این مورد میگوید :هر انسان
در زمان راهرفتن تقریب ًا  24عامل و حرکت مختلف دارد که باعث میشوند هر فرد
یک الگوی منحصر به فرد و خاصی برای راهرفتن داشته باشد .بنابراین ،نظارت بر
این حرکات میتواند مانند یک اثر انگشت یا اسکن چشم برای شناسایی و تعیین
هویت فرد مورد استفاده قرار گیرد.
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مردم سرمایهگذار میدانهای نفتی میشوند

توسعۀ  29میدان نفتی در حال بهرهبرداری با سرمایهگذاری مردم ایران اجرایی
میشود.
گرچه تأمین مالی طرحهای نفتی از طریق تأمین مالی توسط مردم در قالب
فروش اوراق مشارکت سابقۀ دیرینهای دارد ،ولی در طرح جدیدی که وزارت
نفت تهیه کرده و به تصویب شورای عالی اقتصاد رسانده ،قرار است که توسعه،
نگهداشت ،نوسازی و بهسازی تجهیزات  29میدان نفتی ایران که سهم عمدهای
در تولید نفت دارند ،با مشارکت مستقیم مردم انجام شود.
بنا به گزارش خبرگزاری خانۀ ملت در روز هفتم خرداد ماه سال جاری در جلسۀ
شورای عالی اقتصاد ،درخواست وزارت نفت مبنی بر افزایش تولید نفت از 29
میدان نفتی در حال بهرهبرداری و نیز نگهداشت ،نوسازی و بهسازی تجهیزات
در این میدانها تصویب شد .مهندس بیژن زنگنه ،وزیر نفت ،در خصوص این
مصوبه اعالم کرد که  29طرح برای نگهداشت و افزایش تولید میدانهای در

حال بهرهبرداری در ایالم ،خوزستان ،گچساران ،فالت قاره و فارس طراحی شده
و پول و سرمایه آن قرار است از طریق مردم تأمین مالی شود .وی سپس با بیان
اینکه تمام فعالیت افزایش برداشت از این میادین به شرکتهای ایرانی واگذار
میشود ،افزود :بیش از  75درصد تجهیزات برای توسعۀ برداشتها ایرانی است
و لیست مفصلی از تجهیزات ایرانی ضمیمه قرارداد میشود که پیمانکاران مکلف
هستند این تجهیزات را از شرکتهای ایرانی خریداری کنند.
مهندس زنگنه سپس با بیان اینکه در حال حاضر مناقصات این طرحها در
جریان است ،افزود :قراردادها در سالجاری آغاز میشوند و مدت اجرای طرح
از زمان اولیه دو سال است که بر ایناساس ظرف سه سال  460میلیون بشکه
به تولید اضافه میشود و سپس تا دو میلیارد بشکه بهنسبت خطهای تخلیه
افزایش تولید خواهیم داشت که درآمد زیادی برای کشور ایجاد میکند .وزیر
نفت ،تصریح کرد :این یکی از بهترین طرحهایی بوده که طراحی شده و با کمک
100درصدی شرکتهای ایرانی به نتیجه میرسد.
طبق برآوردهای اولیه ،صنعت نفت ایران برای توسعۀ پروژههای باالدستی
این صنعت ،به بیش از  200میلیارد دالر سرمایه نیاز دارد که با اجراییشدن این
طرح براحتی میتوان بخش عمدۀ این سرمایه را از طریق تأمین مالی مردم به
دست آورد .بر اساس اعالم بانک مرکزی هماکنون نقدینگی موجود در کشور
معادل  1500هزار میلیارد تومان است و امید میرود که با هدایت این منابع به
سمت پروژههای سودآور نفتی ،ضمن سهیمکردن مردم در سود این پروژهها،
نوسانات بازارهای کاذب سرمایهگذاری نظیر طال و ارز نیز کنترل شود.

مهاجرت تحصیلکردهها از ایران

طبق آمار صندوق بینالمللی پول ،ایران از نظر فرار
مغزها در بین  ۹۱کشور جهان ،مقام اول را از آن خود
کرده و ساالنه تا  ۱۸۰هزار نفر با تحصیالت عالیه از
ایران مهاجرت میکنند .بنیاد ملی نخبگان ایران هم
اعالم کردهاست که  ۳۰۸نفر از دارندگان مدال المپیاد

و  ۳۵۰نفر از برترینهای آزمون سراسری از سال ۸۲
تا  ۸۶به خارج مهاجرت کردهاند.
الزم به یادآوری است که بررسی وضعیت
مهاجرت توسط سازمان ملل در مرداد ۱۳۴۴
ایران را از لحاظ مهاجرت اتباع به کشورهای دیگر
در ردیف پنج کشور آخر جدول نشان میداد ،که
تعداد مهاجرانشان نزدیک به صفر بود .این بررسی
ده سال بعد در سال  ۱۳۵۴نیز مجدداً انتشار یافت
که مهاجرت ایرانیان کماکان نزدیک به صفر بود .در
سال  ۵۷هم شمار ایرانیان مهاجرتکرده به زیر ۵۰
هزار نفر میرسید .از این آمارها چنین برمیآمد که
ایرانیان تمایلی به مهاجرت به کشورهای دیگر ندارند،
اما این ارقام از سال  ۵۷به بعد بشکل ناباورانهای تغییر
کرد و ایران را از انتهای جدول مهاجران به صدر
جدول رساند ،وضعیتی که نشان میدهد ایرانیان در

حال حاضر سومین مردمان در جهان هستند که به
دنبال مهاجرت میباشند .آمارها همچنین میگویند
که شمار جمعیت ایران در این مدت دو برابر شده،
اما میزان مهاجران ایرانی به عدد نزدیک به هفت
میلیون نفر ،یعنی  ۱۴۰برابر رسیدهاست!
در این بین ،حجم خروج نخبگان از کشور نیز قابل
تأمل است .طبق آمار صندوق بینالمللی پول هم
اکنون بیش از  ۲۵۰هزار مهندس و پزشک ایرانی
در آمریکا هستند .حمید گورایی ،رییس پژوهشکده
رویان جهاد دانشگاهی نیز هشدار دادهاست که
دانشمندان رشتۀ سلولهای بنیادین ایران هر روز
بیشتر از گذشته جذب دیگر نقاط جهان میشوند.
به عقیدۀ مشاور اقتصادی اتحادیۀ اروپا ،فرار مغزها
در چند سال اخیر  ۳۰۰برابر جنگ ایران و عراق به
اقتصاد ایران صدمه زدهاست!
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رقابت برای ارایۀ بهترین روش بازیافت زبالههای صنعتی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر با برگزاری مسابقات
سراسری تولید و بازیافت فلزات ،در صدد ارایۀ
بهترین روش برای بازیافت زبالههای صنعتی است.
به گزارش ایرنا از دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،با
توجه به افزایش روزافزون پسماندهای حاصل از
فرآیندهای صنعتی -اعم از زبالههای الکترونیکی،
فلزی و پسابها -به منظور حفاظت محیط زیست

و بازگرداندن مواد ارزشمند به چرخۀ صنعت،
بازیافت این مواد به شدت ضروری است .برای
این منظور انجمن علمی مهندسی مواد و متالورژی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر اقدام به برگزاری دومین
دورۀ مسابقات سراسری تولید و بازیافت فلزات
کردهاست .این دوره از رقابتها با هدف یافتن
راهکارهای نوین و دارای توجیه اقتصادی و با

محوریت بازیافت باتریهای مستعمل در روزهای
 11و  12شهریور سال جاری در دانشگاه صنعتی
امیرکبیر برگزار خواهد شد .هدف از برگزاری این
مسابقات ایجاد تحرک ،نشاط ،پویایی و رقابت
سازنده و سالم در بین دانشجویان مستعد و
عالقمند به حوزۀ مهندسی مواد ،به خصوص در
زمینۀ متالورژی استخراجی است.

جنگ تجاری ترامپ کارگران را هدف گرفت

نگرانی از بیکاری ششونیم میلیون کارگر آمریکایی شاغل در صنایع
خودروسازی پس از اعالم وضع تعرفه بر واردات فوالد و آلومینیوم از
کشورهای کانادا ،مکزیک و اتحادیۀ اروپا توسط دونالد ترامپ ،باال گرفت.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز ،دولت آمریکا وضع تعرفههای جدید
بر واردات آلومینیوم و فوالد را اعالم کرد و در نتیجه ،کشورهای کانادا،

مکزیک و اتحادیۀ اروپا که صادرکنندۀ این دو قلم به آمریکا هستند ،از
این به بعد باید تعرفه بیشتری را بپردازند .یادآوری میکند که در سالهای
گذشته  ۵۰هزار کارگر آمریکایی شاغل در صنایع فوالد بیکار شده بودند.
این بار هم قرار است که با این نحوه وضع تعرفه واردات در قالب جنگ
تجاری باز هم عدهای که کارشان مرتبط با فوالد و آلومینیوم است ،بیکار
شوند.
از زمان رویکارآمدن دونالد ترامپ ،جنگ تجاری گستردهای علیه
اروپا ،کانادا ،چین و مکزیک به راه افتاده و رییسجمهور آمریکا میخواهد
عظمت آمریکا را برگرداند .از این رو ،به صنایعی پویا احتیاج دارد که برای
همه شغل ایجاد کنند .کمیسیون اتحادیۀ اروپا نیز در واکنش به جنگ
تجاری آمریکا اعالم کردهاست که از این کشور به سازمان جهانی تجارت
شکایت میکند ،چون وضع تعرفه بر واردات فوالد و آلومنیوم به ضرر
کارگران اروپایی هم هست.
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نالمللی کار شد
ایران مرکز منطق های سازمان بی 

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اعالم کرد که
در یکصد و هفتمین همایش بینالمللی کار در بارۀ
مرکزیت ایران برای فعالیتهای منطقهای تفاهم
عمومی صورت گرفت.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسالمی ،علی
ربیعی که همراه با یک هیأت کارگری و کارفرمایی
برای شرکت در یکصد و هفتمین همایش بینالمللی
کار به ژنو سوییس سفر کرده بود ،در تشریح

دستاوردهای این سفر اضافه کرد :آبان ماه امسال دو
همایش بینالمللی در زمینۀ «سالمندی» و «کودکان
و معلولیت» را با حضور بیش از  55کشور برگزار
میکنیم که سبب ارتقای جایگاه کشور ما میشود.
وی سپس یادآوری کرد :حضور ایران در سه دوره
هیأت مدیرۀ سازمان بینالمللی کار ،موقعیت و
جایگاه خوبی را در این سازمان ایجاد کردهاست .وی
افزود :سه موضوع زنان در محیط کار ،سهجانبهگرایی

و توسعۀ همکاریهای بینالمللی نیز از موضوعات
امسال کنفرانس بودند که در هر سه بخش ،فعالیتها
و دستاوردهای ایران تشریح شد.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در ادامه گفت :اعزام
نیروی کار ،مباحث فنی و حرفهای و افزایش همکاری
اقتصادی هم سه موضوع دیگری بودند که در این
دیدارها مطرحشدندودرهمین زمینه ایرلند،بلغارستان
و فنالند همکاری و مذاکرات بیشتر را خواستار شدند.

بازگشت به جمع قدرتمندان

آلمان در دو سال آینده عضو شورای امنیت،
قدرتمندترین ارگان تصمیمگیری در سازمان ملل
متحد خواهد بود .در رأیگیری اجالس عمومی
سازمان ملل ،آلمان  ۱۸۴رأی از  ۱۹۳رأی ممکن
را کسب کرد و بلژیک ،اندونزی ،آفریقای جنوبی
و جمهوری دومینیکن هم به عضویت غیردایم
شورای امنیت درآمدند .بنا به گزارش منتشره در
روزنامۀ شرق ،هایکو ماس ،وزير خارجۀ آلمان،

پس از اعالم نام کشورش به عنوان عضو جدید
شورای امنیت ،از اعتمادي قدردانی کرد که
کشورهای دیگر به آلمان نشان دادهاند .او گفت
که آلمان اکنون وظیفه و مسوولیت بزرگی دارد
که باید آن را برعهده گیرد.
کریستوف هویسگن ،نمایندۀ آلمان در سازمان
ملل نیز گفت که آلمان میخواهد در سالهای
آینده بیش از هر چیز در عرصۀ پیشگیری از
بحران فعالیت کند .او افزود :شورای امنیت
باید همهجانبهتر شود .باید در مرحلهای پیش
از شروع بحران به شورای امنیت مراجعه شود.
باید شورای امنیت در زمینۀ پیشگیری از بحران
تالش کند .به گفتۀ نمایندۀ آلمان در سازمان
ملل ،مبارزه علیه تغییرات اقلیمی و دفاع از
حقوق بشر نیز در دستور کار آلمان است.

صدراعظم آلمان نیز در مصاحبهای با روزنامه
آلمانی«فرانکفورترآلگماینه»گفت:پیشنهادمیکنم
که کرسی غیردایم اعضای اتحادیۀ اروپا در شورای
امنیت سازمان ملل را تبدیل به کرسی اروپاییها
کنیم .ما باید خودمان و با همراهی فرانسه -که
پس از خروج بریتانیا تنها عضو اتحادیۀ اروپاست که
دارای کرسی دایم شورای امنیت است -به عنوان
اروپاییها به طور مشترک عمل کنیم.
شایان ذکر است که موضوع انجام اصالحات در
ساختار شورای امنیت سازمان ملل متحد سالها
مورد بحث بوده ،چون ترکیب فعلی شورای امنیت
بازتابدهندۀ وضعیت جهان در سال  ۱۹۴۵است،
نه واقعیت سیاسی امروز .برای نمونه کشورهای
آفریقایی و آمریکای التین هیچ عضوی در میان
اعضای دایم شورای امنیت ندارند.

