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یادداشت
طی یک سال گذشته در این صفحه از لزوم
هماندیشی و همگرایی تشکلهای صنعت احداث و
ضرورت همکاری آنها با یکدیگر و نیز از تبعات و
فواید آن گفتیم .همچنین از لزوم ایجاد تغییرات به
واسطۀ خواست و تغییر خودمان گفتیم و اینکه خداوند
متعال سرنوشت هر قوم را در اختیار خودش قرارداده
و ما هم چون تغییر را میخواستیم ،لذا به روشنی از
دولت فعلی برای ادامۀ کار در چهار سال بعدی اعالم
حمایتکردیم.
در ادامه گفتیم که گوشهای شنوایی که بر سریر
قدرت نشستهاند ،تمایل به تغییر و بهبود اوضاع دارند،
اما باید از آنها بخواهیم .باید مشکالت و مطالبات
را بهگونهای رسا و شیوا بگوییم تا گوشهای شنوا
بشنوند و راه تحقق تغییرات سهل گردد ،چرا که :تا
نگرید طفل ،کی نوشد لبن.
همچنین گفتیم و این بار رساتر و واضح تر
به حکمرانان گفتیم که اگر واقع ًا تمایل به بهبود
اوضاع دارید ،لطف ًا دست از سر اقتصاد بردارید و
بروید به دنبال شاخصهای حکمرانی خوب ،یعنی
ایجاد امنیت ،هدایت و حمایت از بازارها و فعاالن
اقتصادی ،و فراموش نکنید که مملکت را «باید»
بخش خصوصی بسازد .صریح ًا گفتیم که چارهای
جز این نیست .همچنین یادآور شدیم که الزم نیست
دوباره چرخ را اختراع کنیم ،چون دنیا از این مرحله
مدتهاست که عبور کردهاست .سپس از ارباب قدرت
خواستیم که از تعریف و تمجید و تأییدهای مکرر و

یادداشت
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عهدی نو ...
بیهودۀ بخش خصوصی در سخنرانیها و پیامهای
گاه و بیگاه بگذرند ،چرا که :دو صد گفته چون نیم
کردارنیست.
ازسوی دیگر ،از بخش خصوصی و فعاالن این
بخش هم خواستیم تا به سهم خودشان به صحنه
بیایند و به عنوان نخستین گام ،فضیلت کار را در
شرکتها و سازمانهای خود نهادینه کنند.
اینک در آغاز سال نو میخواهیم همچنان آن
سوسوی نور امید را روشن نگاه داریم ،لذا با صدایی
بلندترازقبلخطاببهمدیراندولتیمحترممیگوییم:
ما ،یعنی بخش خصوصی که قراراست کشور را بسازد،
گوش شنوا دارد .ما بخشی از مشکالت را میدانیم ،اما
همه را خیر .بنابراین ،آقایان محترم ،به ما اعتماد کنید
و مشکالت را با ما در میان بگذارید .ما میتوانیم،
ما راه و چاه را میشناسیم ،ما هم راه میسازیم و
هم راهحل .اگر دولت تمایل دارد تا پروژههای ناتمام
خود را که همچون آواری گسترده بر سرتاسر کشور
فروریخته ،به پایان برساند ،اگر با انجام این پروژهها
شغل ایجاد میشود ،اگر سرمایههای کوچک و راکد
بدین سان به حرکت در میآیند ،اگر برای اجرای این
طرحها موانعی دولتیساخته و یا خصولتی ساخته
وجود دارند ،به ما بگویید .ما میشنویم با تمام وجود.
در حل این مشکالت روی ما حساب کنید ،ما را به
حساب بیاورید ،ما دوستان کشوریم ،ما از مردمیم،
اص ً
ال خود ما مردمیم.
با اینکه بخش خصوصی در حال حاضر زیر بار

فشارهای شدید مالیاتی و تأمین اجتماعی و ...قرار دارد
و دیگر جانی برایش نمانده ،اما با تمام همین جان
بیرمق هم پای کشورمان ایستادهایم .ما کشورمان را
آباد و آزاد و مستقل میخواهیم .میدانیم که پدیدآمدن
شرایط حاضر ،ناشی از رفتارهای گذشته و بسیار
گذشته است ،رفتارهای کسانی که جو میکاشتند و
با صدای بلند تکرار میکردند که گندم درو خواهند
کرد! آنقدر بلند بود صدایشان که حتی خودشان هم
باور کردهبودند! اما اینک فصل برداشت رسیده و بر
همگان عیان شدهاست که :گندم از گندم بروید ،جو
زجو .
همراهان گرامی ،اکنون همگی از مشکالت عدیدۀ
اقتصادی و اجتماعی آگاهیم ،اما تالش سازندگان و
آبادگران این مرز و بوم نیز در یاد تاریخ خواهدماند.
پس بیایید با وجود تمام نامالیمات و جفاهایی که
بر ما رفته ،عهدی دوباره ببندیم .بیایید کشورمان،
ایرانمان را تنها نگذاریم .بیایید باردیگر امیدوارشویم
که دستکم این بار قدر ایثارگریهای این سربازان
گمنام عرصۀ سازندگی و آبادانی را خواهنددانست .به
گفتار حضرت موالنا:
این جهان کوه است و فعل ما ندا
سوی ما آید نداها را صدا
آری ،دوستان ارجمند ،خیر و برکت واقعی در
دلهای ما خلق میشود ،نه در آسمانها .آسمان فقط
آینهایست که آنرا به ما برمی گرداند .پس بیایید بار
دیگر به همگان مهر بورزیم.
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ویژه
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بحث کارشناسی درباره

ویژه

چشمانداز آیندۀ اقتصاد و فعاالن اقتصادی
با تأکید بر فعالیتهای پیمانکاری و خدمات فنی و مهندسی بخش خصوصی

منیژه فرهنگی
درست است که در جایی از مقدمۀ قانون اساسی جمهوری اسالمی
نوشته شده :اقتصاد وسیله است نه هدف ،اما این عبارت هرگز به معنای
بیاهمیتبودن اقتصاد نیست ،چون هر عاقلی میداند که وصول به هر
هدفی مستلزم استفاده از وسیله است و اگر وسیلۀ مناسبی در دسترس
نباشد ،یا وسیله ناکارآمد باشد ،آنگاه وصول به هدف هم دشوار و حتی
ناممکن خواهد شد .بنابراین ،همانقدر که هدف مهم و شاید مقدس است،
وسیله هم مهم و مقدس است و هرگز نباید وسیله را قربانی هدف کرد،
بلکه باید آن را کارآمد کرد تا وصول به هدف ممکن شود.
اما با تأسف بسیار چندی است که اقتصاد ایران به عنوان وسیلۀ تحقق
اهداف جمهوری اسالمی ،از کار افتاده و نهتنها دیگر کارآیی الزم را ندارد،
بلکه به آفت و مانعی تبدیل شده که وصول به بسیاری از اهداف را نیز
غیرممکن ساخته است .علت بروز این وضعیت هم قطع ید تدریجی
فعاالن اقتصادی از حوزۀ اقتصاد و سلطۀ بالمنازع دولت و به تعبیر عامتر
سلطۀ نهادهای حاکمیتی ،بر تمامی منابع و اهرمها و ابزارهای اقتصادی
و انحصاریشدن بازارهای گوناگون است .از این روی امروز به راحتی
میتوان گفت که اقتصاد ايران در سالهاي گذشته به زيرمجموعۀ

طرح موضوع

در آغاز این میزگرد ،آقای محمدحسین دانایی،
سردبیر مجله توسعه ،ضمن مقدمهای برای ورود
به موضوع گفت :در اوایل بهمن ماه گذشته،

حکومت و به وسیلهای برای تحقق اهداف سياسي حکومت تبدیل
شده و به قول رییس جمهور اقتصاد باید مرتب ًا به سیاست (بخوانید به
سیاستمردان!) سوبسید بدهد! چرا چنین شده؟ تبعات این وضعیت چیست؟
راه حل چیست؟ آیا راهی برای رهایی اقتصاد از اسارت دولت و خروج از
بنبست کنونی وجود دارد؟
در میزگرد شمارۀ قبل کمی به این موضوع پرداختیم و ادامۀ بحث
را در میزگرد این شماره پی میگیریم .شرکتکنندگان در میزگرد این
شماره عبارتند از :آقای فریدون مجلسی ،دیپلمات سابق و عضو هیأت
مدیرۀ شرکت سوپرارزین -مهندس حسن سعادتمند ،عضو هیأت مدیرۀ
کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران و مدیر اجرایی شورای هماهنگی
تشکلها -مهندس محمد احمدی ،رییس هیأت مدیره و دکتر رضا
حاجیکریم،عضوهیأتمدیرۀسندیکایشرکتهایتأسیساتیوصنعتی
ایران .ادارۀ این میزگرد هم مطابق معمول برعهدۀ آقای محمدحسین
دانایی ،سردبیر مجله توسعه بود.
در ادامه توجه شما را به مهمترین مسایل مطرحشده در این نشست
جلبمیکنیم.

تیمسار امیر خاتمی ،وزیر دفاع و پشتیبانی
نیروهای مسلح ،راجع به خروج ارتش و سپاه از
فعالیتهای اقتصادی صحبت کرد و گفت که
در این مورد تصمیماتی گرفته شده و پیگیری
این تصمیمات هم به عهدۀ ستاد کل نیروهای

مسلح گذاشته شدهاست .روز بعد از این خبر،
دکتر واعظی ،رییس دفتر رییس جمهور ،طی
مصاحبهای این خبر را کامل کرد و گفت که این
تصمیم فقط شامل حال نیروهای مسلح نمیشود،
بلکه همۀ بخشهای دولت مکلف شدهاند که
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پایشان را از حوزۀ فعالیتهای اقتصادی بیرون
بکشند و شرکتهای تحت تصدی خودشان را
واگذار کنند .دانایی در ادامه افزود :در شرایطی که
از سالها قبل اقتصاد ایران توسط بخش دولتی
و حاکمیتی تسخیر شده و در واقع ،اقتصاد ملی
اسیر سیاست و سیاستبازی نهادهای حاکمیتی
شده و اقتصاد و فعاالن اقتصادی هم تحتالشعاع
اهداف و سازوکارهای سیاسی قرار گرفتهاند،
طبیعی است که این خبر میمنتاثر میتواند بسیار
مسرتبخش و هیجانانگیز باشد ،ولی از طرف
دیگر ،ابهامات و پرسشهایی هم در این مورد
وجود دارند که نمیگذارند این خبر به دل بنشیند
و باعث شیرینکامی فعاالن بخش خصوصی شود.
بنابراین ،الزم است که موضوع را با هشیاری
بررسی کنیم تا حقایق پشت پرده این خبر معلوم
شوند .شاید آنوقت بتوانیم تحلیل قابل اطمینانتری
برای آیندۀ اقتصاد و فعاالن اقتصادی و شرایط
کسب و کارشان داشته باشیم .هدف این میزگرد
هم بررسی این ابهامات و پاسخ به سوالهای
مقدری است که در پی این بحث وجود دارند.

آیا نظامیان حوزۀ اقتصاد کشور را ترک
میکنند؟
سردبیر مجلۀ توسعه سپس ضمن بیان برخی
از ابهامات و تردیدهای موجود در بارۀ تصمیم
به خروج نیروهای نظامی و دولتی از عرصۀ
فعالیتهای اقتصادی گفت :معلوم نیست که آیا
یک ارادۀ سیاسی واقعی در پس این تصمیم وجود
دارد ،یا اینکه تنها یک تصمیم مقطعی و تسکینی
است ،آنهم برای کاهش تنشها و آرامکردن جو
عمومی جامعه؟ معلوم نیست که دامنۀ شمول این
دستور چقدر است؟ آیا همۀ فعالیتهای اقتصادی
نهادهای نظامی و دولتی را دربرمیگیرد ،یا
بخشی از آنها را که دچار مشکل مالی یا عملیاتی
شدهاند و در معرض ورشکستگی هستند ،یا به
علت تحریم ها امکان فعالیت ندارند؟
آقای دانایی سپس پتانسیل اجراییشدن
تصمیم خروج نیروهای نظامی از فعالیتهای
اقتصادی را مورد سوال قرار داد و اظهار داشت:

آقای محمدحسین دانایی ،سردبیر
مجله :معلوم نیست که آیا اعالم این
تصمیم هم شعاری است در حد انتشار
منشور حقوق شهروندی ،یا اینکه
میتواند منشأ اثر واقعی هم باشد؟

از طرف دیگر ،معلوم نیست که ضریب نفوذ این
تصمیم چقدر است و تا چه حد قابلیت اجرایی دارد،
چون بالفاصله پس از رسانهایشدن این خبر ،معاون
پارلمانی سپاه پاسداران در واکنش به اظهارات وزیر
دفاع گفته بود که من اص ً
ال دستوری در مورد
واگذاری بنگاههای اقتصادی سپاه ندیدهام! به این
ترتیب ،معلوم نیست که آیا اعالم این تصمیم هم
شعاری است در حد انتشار منشور حقوق شهروندی،
یا اینکه میتواند منشأ اثر واقعی هم باشد؟
سردبیر مجله توسعه سپس ضمن درخواست از
شرکتکنندگان در میزگرد برای بیان نظریاتشان
در این زمینه ،از آقای فریدون مجلسی خواست
که با توجه به تجریباتش ،به ویژه در حوزه
دیپلماسی و هم چنین فعالیتهای توسعهای،
بگوید که آیا ممکن است اتخاذ چنین تصمیمی و
انتشار چنین خبری ،برای فرار از عواقب تحریمها
و بازکردن راه تازهای برای فعالیتهای خارجی
نیروهای مسلح باشد؟ و اگر اینطور باشد ،آیا
اینگونه اقدامات میتواند از اعمال تحریمهای
بیشتر جلوگیری کند یا خیر؟
مفاسد اقتصادی ،ناشی از سرمايۀ
رايگان
آقای فریدون مجلسی در پاسخ به سوال مزبور
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گفت :در ایران پس از پایان جنگ ،به عنوان
نوعی پاداش از طرف مرحوم رفسنجانی ،به بهانۀ
بیکارنماندن ماشینآالت ،به نیروهای نظامی
اجازه داده شد که از ماشینآالت و تجهیزاتشان
برای ساخت راهها و جادهها و کارهای عمرانی
در روستاها استفاده کنند .حقیقت این است که
همۀ ارتشهای دنیا ماشینآالت دارند تا در مواقع
اضطراری ،از کشور محافظت کنند ،نه اینکه به
مفت چنگی آلوده شوند.
مسایل اقتصادی ِ
آقای مجلسی در فراز دیگری از سخنانش
گفت :فعاالن اقتصادی ،سرمایه و ماشینآالت
را تدارک میبینند و تحت یک نظام اقتصادی
فعالیت میکنند و پس از کسر هزینههایشان ،از
آوردۀ خود در حد معقول سود میبرند و گذران

زندگی میکنند ،اما شرکتهای وابسته به سپاه
پاسداران ،مانند سپاسد و غیره که ماشینآالت و
اموال عمومی را به رایگان در اختیار دارند ،چگونه
محاسبات اقتصادی خود را انجام میدهند که
فسادآور نباشد؟ چون پول مفت ،منشأ فساد است.
پول مفت ،یعنی اینکه کسانی برای انجام وظایف
شغلی خودشان بیش از  ۱۰یا  ۱۰۰برابر حقوق
ماهانهشان دریافت کنند و مدعی باشند که برای
آن زحمت کشیدهاند .وی در ادامه افزود :اگر یک
شرکت دولتی در یک سال  ۷۰۰میلیارد تومان
سود بکند و  ۷۰میلیارد تومان را به پاداش مدیران
اختصاص بدهد ،هریک از مدیران بیش از ده
میلیارد تومان پاداش میگیرند و این درحالی است
که هر کدام از آنها عضو هیأت مدیرۀ چند شرکت
دیگر هم هستند و همین مبالغ را از شرکتهای
دیگر هم دریافت میکنند .بنابراین ،بخش عمدۀ
مفاسد اقتصادی ناشی از نوعی سودجويى است.
این فعال اقتصادی در بخش دیگری از
سخنانش گفت :اینکه میگویند ما برای
بیاستفادهنماندن ماشینآالت وارد کارهای
پیمانکاری شدهایم ،نادرست است ،چون
پیمانکاری تنها فعالیت شرکتهای وابسته به
نهادهای نظامی نیست ،بلک ه آنها با تأسیس بانک
در بازار پولی هم مداخله کردهاند ،یعنی نرخ ربا را
از  ۱۴و  ۱۵درصد به  ۳۰و  ۳۵درصد رساندهاند
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آقای فریدون مجلسی :همۀ ارتشهای
دنیا ماشینآالت دارند تا در مواقع
اضطراری ،از کشور محافظت کنند ،نه
اینکه به مسایل اقتصادی ِ
مفت چنگی
آلوده شوند.

و عالوه بر اینها ،در معامالت امالک و سایر
عملیات اقتصادی هم دست دارند و سودهای
سرشاری را به دست میآورند و به همین علت
هم مرتب ًا تعداد شرکت های وابسته به نهادهای
دولتی و نظامی بیشتر میشود.
فریدون مجلسی در ادامه سخنانش ضمن بیان
دیدگاهش در مورد دالیل اتخاذ تصمیم خروج
نیروهای نظامی از صحنۀ فعالیت اقتصادی گفت:
به نظر من ،زمان طرح موضوع خروج نیروهای
مسلح از فعالیتهای اقتصادی مقارن با تشدید
تهدیدهای ایران و پس از تحریم بعضی از مقامات
سپاه پاسداران در عملیات تجاری و پیمانکاری در
دنیاست و بنابراین ،الزم دیدند که فعالیتهای
اقتصادیشان را در قالب دیگری ادامه دهند و به
همین علت ،اعالم کردند که سپاه از فعالیتهای
اقتصادی خارج میشود ،ولی نحوۀ انجام این کار
بستگی به تحوالت شرایط بینالمللی دارد .در
شرایط بینالمللی هم مشکالت دیگری دارند که
به این سادگی قابل حل نیستند.
در این بخش از مباحث میزگرد ،آقای محمدحسین
دانایی گفت :بنا بر اطالعات منتشرشده در منابع
خبری در دسترس ،یکسوم تولید ناخالص داخلی
کشور ،مربوط به فعالیتهای اقتصادی سپاه پاسداران
است ۸۱۲ .شرکت ثبتشده توسط سپاه وجود دارند

و حدود  ۱۰۰۰پروژه بیش از  ۱۰۰میلیون دالر هم
فقط توسط قرارگاه خاتم االنبیا در دست اجراست.
حال ،سوال این است که اگر تصمیم خروج نیروهای
نظامی و به طور اخص نیروهای سپاه از فعالیتهای
اقتصادی واقعی باشد ،واکنش سپاه چه خواهد بود؟
آیا تمکین میکنند ،یا راههایی را برای دورزدن
قضیه پیداخواهندکرد و یا اینکه ماهیت دستور را
تغییرخواهندداد؟ به عبارت دیگر ،آیا باید این تصمیم
را به عنوان پایان دوران دولت باتفنگ (بنا به تعبیر
رییس جمهور) تلقی کنیم ،یا اینکه ترفندی است
برای عمیقترکردن نفوذ یا زیرزمینیکردن فعالیتها
و دور از دسترسشدن آنها؟
فقدان اراد ه برای حل مشکالت
مهندس حسن سعادتمند ،عضو هیأت مدیرۀ
کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران ،در
اولین بخش از اظهاراتش در این میزگرد گفت :از
سالها قبل ،تالش کردهایم تا صدایمان را دربارۀ
مشکالت ناشی از دخالت شرکتهای دولتی در
اقتصاد به گوش مسووالن کشور برسانیم ،ولی به
این نتیجه رسیدهایم که هیچ ارادهای برای اصالح
در این حوزه وجود ندارد و روز به روز عرصه را
بر بخش خصوصی تنگتر میکنند .وی در ادامه
افزود :مشکل عمده این است که ما از لحاظ
اقتصادی در بنبست کامل قرار گرفتهایم و یکی
از عوامل ایجاد این وضعیت ،شرکتهای دولتی
هستند که نه تنها در ارتش و سپاه پاسداران،
بلکه در نیروی انتظامی و در شهرداریها هم
تشکیل شدهاند و به عنوان پیمانکار رتبهبندی
میگیرند و در مناقصهها شرکت میکنند و به
دلیل رانتهایی که دارند ،ما قادر به رقابت با آنها
نیستیم و آنها برنده مناقصات میشوند.
مدیر اجرایی شورای هماهنگی تشکلها
در بخش دیگری از سخنانش گفت :سپاه
پاسداران  ۸۱۲شرکت ب ه اصطالح خصوصی ثبت
کردهاست و این شرکتها ،پروژههای بزرگ را
ت مختلف
میگیرند و خُ رد میکنند و به چند شرک 
واگذار میکنند و به این ترتیب ،دیگر نام قرارگاه
خاتماالنبیا در اجرای پروژهها درمیان نیست،

اما همۀ ما میدانیم که این شرکتها وابسته
به این قرارگاه هستند .وی سپس بازکردن راه
شرکتهای دولتی در پروژههای عمرانی را یک
اشتباه توصیف کرد و گفت :آغاز دخالت این
شرکتها در فعالیتهای عمرانی با استناد به
اصل  ۱۴۷قانون اساسی بود ،درحالی که مطابق
این اصل« :دولت باید در زمان صلح از افراد
و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی،
آموزشی ،تولیدی و جهاد سازندگی با رعایت
کامل موازین عدل اسالمی استفاده کند ،در
حدی که به آمادگی رزمی ارتش آسیبی وارد
نیاید ».آیا این اصل به قرارگاه خاتماالنبیا اجازه
میدهد که پیمانکار باشد و پروژههای بزرگ را
در انحصار بگیرد؟
مهندس سعادتمند در بخش دیگری از
سخنانش با تصریح اینکه دولت به شدت
فربه ،سنگین و پرهزینه است و با وجود تأکید
برنامههای توسعه و قوانین بودجه ساالنه مبنی
بر کوچکسازی دولت ،مرتب ًا بزرگتر میشود،
گفت :مهندس زنگنه در جایی گفتهاست که
در زمان خاتمه دور اول مسوولیتش در وزارت
نفت ،تعداد کارکنان این وزارتخانه ۱۱۰هزار نفر
بوده و هشت سال بعد ،یعنی در دولت یازدهم
وقتی که همان وزارتخانه را تحویل گرفته ،تعداد
پرسنل به ۲۷۰هزار نفر افزایش یافته و سطح
تحصیالت آنها هم عموم ًا دیپلم و زیردیپلم است.
بنابراین ،سوال اینجاست که وقتی مسووالن به
خوبی از مشکل آسیبهای حجم بزرگ دولت
بر اقتصاد کشور اطالع دارند و را ه حل قانونی
آن هم وجود دارد ،چرا برای کاهش حجم دولت
اقدام نمیکنند؟ به نظر ما ،پاسخ صحیح این
است که چون هیچ ارادهای برای انجام این کار
وجود ندارد و درنتیجه ،بخش عمدۀ منابع کشور
به جای آنکه صرف ایجاد زیرساختهای توسعه
و رونق تولید و ایجاد اشتغال بشود ،به مصرف

ادارۀ دولت فربه ناکارآمد بدون بهرهوری میرسد
و طرحهای عمرانی ناتمام باقی میمانند و آنهایی
که توسط بخش خصوصی اجرا میشوند ،هم
به صورت نسیه پرداخت میشود ،یعنی به جای
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طلب پیمانکاران ،اوراق مشارکت و اسناد خزانه و
وعدۀ سرخرمن میدهند.
خروج نیروهای نظامی از عرصه اقتصاد،
شعار است
عضو هیأت مدیرۀ کانون سراسری همچنین
تصریح کرد :به نظر من ،دستور خروج نیروهای
نظامی از حوزۀ اقتصاد ،صرف ًا یک شعار و
ظاهرسازی است و هیچ اقدام عملی را به دنبال
نخواهد داشت ،چون این مشکل آنقدر عمیق شده
که با چنین دستورالعملهایی قابل رفع نیست و
نیازمند اراده و عزمی جدی برای یک جراحی
عمیق است که در آن صورت ،منافع عدهای از
صاحبان قدرت و ثروت به خطر میافتد و قطع ًا در
برابر آن مقاومت خواهند کرد.
مهندس سعادتمند سپس با انتقاد از
نادیدهگرفتن قوانین توسط مسووالن گفت :عدم
اجرای قوانین در حوزۀ مالیات بر ارزش افزوده
مشکالت عدیدهای را برای پیمانکاران ایجاد
کرده و درنتیجۀ تالش و گفتگوی بسیار با دولت
و مجلس ،قوانینی برای حل این مشکل تصویب
شد ،ولی کارفرمایان اص ً
ال به آنها توجه نمیکنند.

مهندس حسن سعادتمند :بخش
عمدۀ منابع کشور به جای آنکه
صرف ایجاد زیرساختهای توسعه
و رونق تولید و ایجاد اشتغال بشود،
به مصرف ادارۀ دولت فربه ناکارآمد
بدون بهرهوری میرسد و طرحهای
عمرانی ناتمام باقی میمانند.

مث ً
ال تبصره  ۱۸قانون بودجه سال  ۹۵یا بند «و»
تبصره  ۵قانون بودجه سال  ،۹۶یعنی در حالی
که کارفرمای دولتی صورتوضعیت پیمانکار را
نپرداخته ،سازمان امور مالیاتی از او مالیات بر
ارزش افزوده مطالبه میکند ،درصورتی که در بند
«و» تبصره  ۵قانون بودجۀ سال  ،۹۶انتشار اسناد
تسویۀ خزانه برای تهاتر طلب و بدهی پیمانکاران
پیشبینی شده ،ولی کارفرمایان اص ً
ال به آن توجه
نمیکنند .این ،بزرگترین آسیبی است که در این
حوزه داریم.
در این بخش از مباحث سردبیر مجلۀ توسعه
به نقل قول میلتون فریدمن ،اقتصاددان بزرگ
آمریکایی و برندۀ جایزۀ نوبل اقتصاد در سال
۱۹۷۶گفت :اگر مدیریت یک بیابان شنزار را به
دولت بسپارید ،پس از پنج سال ،دچار کمبود شن
میشوید! وی افزود :بنابراین ،نمیتوان انتظار
داشت که سپردن ششدانگ اقتصاد مملکت به
دست دولت ،حاصلی جز شرایط فعلی داشتهباشد.
واگذاری تصدیات دولتی و نظامی،
نشدنی است
دکتر رضا حاجیکریم ،عضو هیأت مدیرۀ
سندیکا نیز در آغاز سخنانش با اشاره به ماهیت
شرکتهای وابسته به نهادهای حاکمیتی گفت:
در ساختار اقتصادی کشور ،سه بخش دولتی،
خصوصی و تعاونی وجود دارد و هیچیک از
نهادهای مورد بحث که وارد تصدیگری شدهاند،
جزو این سه بخش محسوب نمیشوند ،یعنی نه
خصوصی هستند که مینیممکردن هزینهها و
ماکزیممکردن سود هدفشان باشد ،نه دولتیاند
که مشمول قیود و اهرمهای نظارتی باشند و نه
ویژگیهای تعاونی را دارند .وی در ادامه افزود :در
اقتصاد کشور با ساختاری قدرتمند و فاقد شفافیت
روبرو هستیم ،حال آنکه در اقتصاد امروز ،بنگاهها
وقتی از یک حدی بزرگتر میشوند ،وارد بازار
سهام میگردند و در آنجا هم بحث افشای
اطالعات و شفافیت نقش اول را دارد و ساختار
قیمت تمامشده و سود در محصوالت و خدمات
شرکتها مشخص است ،اما در هیچیک از این
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دکتر رضا حاجیکریم :امروز با
سازمانها و بنگاههایی روبرو هستیم
که شاید طبق قانون تجارت بخش
عمدۀ آنها ورشکستهاند ،ولی هنوز
سرپا هستند ،چون حسابرسی
نمیشوند.

بنگاهها این شفافیت وجود ندارد.
دکتر حاجیکریم سپس ضمن بیان دیدگاهش
درمورد خروج نظامیان از اقتصاد کشور تصریح
کرد :اگر فرض کنیم که واگذاری شرکتهای
وابسته به سازمانهای نظامی و دولتی ،هیچ
ارتباطی با «قانون کاتسا» که مادر تحریمهاست،
ندارد و یک ارادۀ واقعی برای انجام این کار وجود
دارد ،او ًال باید دید که این شرکتها ازحیث سود
و زیان در چه وضعیتی هستند ،چون ساختار
مالی مشخصی ندارند .یک شرکت خصوصی
برای خریدن ماشینآالت مهندسی ارزش را
لحاظ میکند ،ولی در شرکتهای دولتی چنین
بحثهایی وجود ندارد .وی همچنین گفت:
امروز با سازمانها و بنگاههایی روبرو هستیم
که شاید طبق قانون تجارت بخش عمدۀ آنها
ورشکستهاند ،ولی هنوز سرپا هستند ،چون
حسابرسی نمیشوند.
این عضو هیأت مدیرۀ سندیکا سپس با هشدار
نسبت به چگونگی و مکانیسم واگذاری تصدیات
نهادهای نظامی و غیرنظامی گفت :مشخص
نیست که این تصدیات به کدام بخش خصوصی
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ضمن بیان نظرش در مورد واکنش بخش
خصوصی در برابر این رویکرد ،اظهار دارد که
آیا بخش خصوصی به چنین رویکردهایی اعتماد
میکند و جلو میآید ،یا اینکه مانند قبل در الک
بیاعتمادی فروخواهد رفت و وضعیت به شکل
فعلی ادامه خواهد یافت؟

حاکمیت کوشیدهاست تا طی چهل
سال گذشته به شیوههای مختلف
اهرمهای قدرت اقتصادی کشور را
به طور انحصاری در دست خودش
نگهدارد.

واگذار خواهند شد .اگر این واگذاریها به طور
صحیح صورت نگیرد ،آسیبهای زیادی را متوجه
کشور میکند ،مانند واگذاری شرکتهای زیانده
و ورشکستۀ دولتی به سازمان تأمین اجتماعی.
اما از سوی دیگر ،بخش خصوصی واقعی کشور
هم به سختی برای بقای خودش تقال میکند و
توان مالی الزم برای تملک شرکتهای وابسته
به نهادهای نظامی و ارگانهای دولتی را ندارد.
وی همچنین با انتقاد از فقدان اراده و عزم
الزم برای جلوگیری از بزرگشدن دولت گفت:
تعداد پرسنل شهرداری تهران از ابرشهری مانند
نیویورک یا شانگهای بیشتر است ،در حالی که
وسعت و جمعیت این شهرها از تهران بیشتر
و دامنۀ اختیارات و وظایف شهرداریهایشان
وسیعتر است و آموزش و پرورش هم زیرمجموعۀ
آنهاست .وی در ادامه افزود :مسووالن مرتب ًا
درمورد حمایت از بخش خصوصی و کوچکشدن
دولت صحبت میکنند ،ولی دولت عم ً
ال در مسیر
خالف آن حرکت میکند .در سال  ،۱۳۹۲وقتی که
آقای روحانی دولت را تحویل گرفت ،هزینههای

جاری دولت ۸۳هزار میلیارد تومان بود ،اما در
ششماهۀ اول سال  ،۹۶این رقم به ۱۰۷هزار
میلیارد تومان رسیده و پیشبینی میشود که این
رقم تا پایان سال ،بالغ بر۲۳۰هزار میلیارد تومان
بشود .بنابراین ،واگذاری تصدیات دولت نشدنی و
ن نه امکان و پتانسیل آن
در حد شعار است ،چو 
وجود دارد و نه خریدار و فروشندهاش.
پایان بیاعتمادی به بخش خصوصی؟
در ادامۀ میزگرد ،سردبیر مجلۀ توسعه گفت:
در یک طرف این معادله ،نهادهای حاکمیتی را
داریم که ادعا و اظهار میکنند که آمادۀ واگذاری
بنگاههای تحت تصدی خودشان هستند و در
طرف دوم معادله هم بخش خصوصی قرار دارد.
بنابراین ،برای اینکه تصویر و تلقی صحیح و
کاملی از صحنه داشته باشیم ،باید ببینیم که آیا
اتخاذ چنین تصمیمی به معنای پایان بیاعتمادی
حاکمیت به بخش خصوصی است؟ تردید نیست
که حاکمیت کوشیدهاست تا طی چهل سال
گذشته به شیوههای مختلف اهرمهای قدرت
اقتصادی کشور را به طور انحصاری در دست
خودش نگهدارد .حال باید دید آیا اتخاذ چنین
تصمیمی به معنی آن است که رویکرد حاکمیت
نسبت به بخش خصوصی تغییر کرده و داریم به
طرف یک معادلۀ منطقی حرکت میکنیم یا خیر؟
وی سپس از مهندس احمدی خواست که به
عنوان رییس یک تشکل بزرگ بخش خصوصی

تغییر رویکرد به بخش خصوصی در حد
حرف ،نه در عمل
مهندس محمد احمدی در مورد تغییر رویکرد
حاکمیت به بخش خصوصی گفت :سیستم
حاکم بر کشور ما ،سیستم ایدئولوژیک است
و همۀ ایدئولوگها -چه از نوع چپی ،چه از
نوع راستی و چه از نوع مذهبی -یک ادبیات

مشترک دارند و آن هم مونوپلکردن تمامی
اهرمهای قدرت است و اهرم اقتصادی ،هم
شاخصترین اهرم قدرت است .به همین علت
هم در جریان خصوصیسازی تصدیات دولتی،
عم ً
ال خصوصیبازی و یا اختصاصیسازی صورت
گرفت و منجر به پیدایش شرکتهای خصولتی
شد که نه خصوصی هستند و نه دولتی .وی در
ادامۀ سخنانش تداوم فضای نامناسب کسب و
کار بخش خصوصی را نشانۀ عدم تغییر رویکرد
حاکمیت به بخش خصوصی دانست و سپس به
ذکر مصادیقی در این مورد پرداخت و گفت :در
جلسات اتاق بازرگانی ،شورای گفتگوی دولت
و بخش خصوصی و سایر جلساتی که در
وزارتخانههای مختلف شرکت میکنیم ،مدیران
دولتی حرفهای بسیار خوبی میزنند و ما
میبینیم که کام ً
ال از مشکالت بخش خصوصی
آگاه هستند ،اما کاری برای کاهش این مشکالت
نمیکنند .البته گاهی اوقات از دستشان درمیرود
و قوانین خوبی مانند «قانون رفع برخی موانع
تولید و سرمایهگذاری» را تصویب میکنند ،اما
آنها را اجرا نمیکنند!
رییس هیأت مدیرۀ سندیکا سپس با انتقاد از
عملکرد دولت در واگذاری پروژههای ناتمام گفت:
از مدتی قبل ،دولت اعالم کرد که قصد دارد
طرحهای نیمهتمام را به بخش خصوصی واگذار
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کند ،ولی درعمل ،طوری رفتار میکنند که بخش
خصوصی نتواند این کار را بکند و بعد هم میگویند
که ما به بخش خصوصی گفتیم که اجرای طرحها
را به عهده بگیرد ،ولی این کار را نکردند و به ناچار
طرحها را به شرکتهای وابسته به دولت واگذار
کردیم! به عنوان مثال ،آقایان در ابتدا لیست همۀ
پروژههای ناتمام را به ما ندادند ،بلکه پس از
واگذاری پروژههای سودآور به افراد موردنظرشان،
لیست باقیماندۀ پروژهها را به ما دادند.
وی همچنین گفت :بودجۀ سازمان تأمین
اجتماعی را ما کارفرماها تأمین میکنیم ،ولی
مدیریت آن در دست دولت است و این سازمان
عم ً
ال تبدیل به قلک دولت شده و از منابع آن
برداشت میکند و در عین حال ،مرتب ًا ما را
تحت فشار میگذارد .با سازمان امور مالیاتی
هم به خصوص درمورد مالیات بر ارزش افزوده
مشکالتی داریم و در تازهترین اقدام ،بدهی
مالیاتی را تبدیل به جرم کیفری کردهاند تا
هیچکس جرأت نکند مدیرعامل شرکتی بشود،
چون در این صورت ،باید در برابر هر اشتباهی
پاسخگو باشد .وی افزود :من در چند هیأت حل

مهندس احمدی ،ریس هیأتمدیرۀ
سندیکا :ما امیدی به خروج شرکتهای
دولتی از فعالیتهای اقتصادی نداریم،
چون این ،یک کار سیاسی است و
در کشور ما ،سیاست ن ه تنها حرفۀ
پیمانکاری ،بلکه صنعت کشور را هم
تحت تأثیر گرفتهاست.

اختالف حضور دارم .سیستم را طوری درست
کردهاند که اگر یک اتفاقی بیفتد ،در سیستم
پیدا میشود و خیلیها مصونیت دارند و خیلیها
دم تیغ هستند .بنابراین ،با چنین معضالتی قطع ًا
نمیتوان از رویکرد مثبت حاکمیت به بخش
خصوصی صحبت کرد.
شگردی برای تبدیل «بانام» به «بینام»
مهندس احمدی سپس در خصوص دستور
اخیر راجع به خروج نظامیان از فعالیتهای
اقتصادی گفت :به نظر من ،علت صدور این
دستور آن است که میخواهند اشخاص «بانام»
را به «بینام» تبدیل کنند و لذا خروج نیروهای
نظامی و دولتی از فعالیتهای اقتصادی هم
همان مسیر خصوصیسازیها را دنبال خواهد
کرد ،یعنی هیچ ارادهای برای کوچککردن دولت
و کاهش تصدیات آن وجود ندارد و در طول
سالهای گذشته دولت مرتب ًا بزرگتر شده است ،به
طوی که اآلن نسبت تعداد شرکتهای خصوصی
به شرکتهای اسم ًا خصوصی و مرتبط ،تقریب ًا
یک به سه است و آنها تمام کارها را در اختیار
گرفتهاند و تقریب ًا یک دولت هستند ،این درحالی
است که با فعالیت حرفهای پیمانکاران بخش
خصوصی ،مشاغل و حرفههای متعددی فعال
میشدند و گردش این امور باعث گردش کل
مملکت میشد .حاال چرا مملکت با اینهمه درآمد
و ثروت به این روز افتاده؟ هر وقت قیمت نفت
گران میشود ،ما عزا میگیریم و هر وقت ارزان
میشود ،ماتم میگیریم .وی در ادامه افزود :رژیم
گذشته یک مقداری جامعنگرتر و یک مقدار
هم به دنبال ایجاد تخصص و اشتغالزایی بود،
ولی پس از انقالب علن ًا به نیروهای متخصص
میگویند که شما را نمیخواهیم و اگر میخواهید
از کشور بروید که بسیاری از آنها هم رفتند و با
خروج نیروهای متخصص ،افراد به ظاهر متعبد و
در باطن مخرب ،جای آنها را گرفتند و شرایطی
ایجاد شد که در آن هستیم.
رییس هیأت مدیرۀ سندیکا همچنین گفت :ما
امیدی به خروج شرکتهای دولتی از فعالیتهای
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اقتصادی نداریم ،چون این ،یک کار سیاسی است
و در کشور ما ،سیاست ن ه تنها حرفۀ پیمانکاری،
بلکه صنعت کشور را هم تحت تأثیر گرفتهاست.
وی افزود :من مدتها در کارخانجات صنعتی
کار میکردم و اآلن از آن کارخانجات فقط
آهنآالتشان باقی ماندهاست .یک روز کارخانه
چیتسازی تهران را یک ریال قیمتگذاری
کردند ،با وجود آنکه این کارخانه به بخشی از
تخصص من مرتبط بود ،ولی جرأت نکردم آن
را بخرم و باالخره شخصی آن کارخانه را که
چند هزار کارگر و تکنیسین داشت ،خرید و
ماشینآالت آن را به عنوان آهن قراضه فروخت
تا با استفاده از ارتباطاتش زمین کارخانه را به
قطعات کوچکتر تقسیم کند و بفروشد! کارخانۀ
آدامس خروسنشان را هم که بسیار سودآور بود،
در ازای یک ریال به فرد خاصی فروختند که
سرنوشت کارخانۀ چیت تهران را پیدا کرد.
مهندس احمدی همچنین تصریح کرد :با
شرایط فعلی ،جایی برای فعالیت پیمانکاری
و سایر فعالیتهای اقتصادی وجود ندارد و
مشکالت صاحبان صنایع سه برابر بیشتر از
مشکالت ماست و به قول برخی از آنها ،ما
پیمانکاران پروژهمحور هستیم و پس از پایان هر
پروژه میتوانیم هزینههایمان را سبکتر کنیم ،ولی
آنها نمیتوانند این کار را بکنند ،مگر اینکه اعالم
ورشکستگی کنند.
مبنای دموکراسی ،تعادل اقتصادی است
آقای فریدون مجلسی در بخش دوم اظهاراتش
در این نشست ،با تصریح بر اینکه آزادی و
دموکراسی ،بحث حیاتی جوامع بشری است و
مبنای دموکراسی در جوامع ،تعادل اقتصادی
است ،گفت :شعاری که در انگلستان موجب
انقالب علیه سلطنت شد ،این بودNo Taxation :
 ،Without Representationیعنی تا وقتی که
نماینده نداشته باشیم ،مالیات نمیدهیم .مالیات
متعلق به مردم است و نحوۀ خرجکردن آن
هم باید در اختیار مردم باشد .بنابراین ،میراث
«کرامول» آن بود که پارلمان را تأسیس کرد
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تا نمایندگان مردم در مورد نحوۀ خرجکردن
مالیات تصمیم بگیرند .البته «کرامول» که علیه
دیکتاتوری قیام کردهبود ،خود به یک دیکتاتور
بدل شد و سه سال پس از مرگ ،جسد او را از قبر
بیرون کشیدند و گردنش را قطع کردند و جسدش
را هم آویزان کردند.
این دیپلمات سابق همچنین گفت :انقالب
آمریکا هم پس از وضع مالیات بر چای ۱۳
ایالت مستعمرهنشین شروع شد و در آنجا
هم همان شعار No Taxation Without
 Representationسرداده شد .ده سال بعد
در انقالب فرانسه هم همین شعار سرداده شد.
عالوه براین« ،گاندی» در مذاکراتش با انگلستان
برای استقالل هند تهدید کرد که No Taxation
 Without Representationو بعد هم خواستار
آن شد که مردم هند به نسبت جمعیت این کشور
در مجلس نماینده داشته باشند و همۀ آنها روی
مالیاتها تصمیمگیری کنند .وی در ادامه افزود:
در همه جا مسایل مالی در اختیار مجلس ملی
است .در ایران قبل از انقالب هم مجلس سنا
در مورد قوانین و لوایح مربوط به مالیات تنها
مشورت میداد ،ولی تصمیم در مورد آن توسط
مجلس شورای ملی گرفته میشد.
آقای مجلسی در خصوص علل پیدایش
شرکتهای دولتی گفت :وقتی که حکومت
مردمی و دموکراتیک باشد ،کسانی که خواهان
آن نیستند ،آگاهانه و یا به غریزه ،مایلند جنبههای
مالی را که ملت میتواند روی آنها تصمیمگیری
کند ،ضعیفتر کنند و خودشان را از منابع دولتی
بینیاز سازند .نتیجت ًا نهادهايى را تشکیل میدهند
و اموال مصادرهای را که متعلق به دولت است،
تصاحب میکنند و نسبت به عملکردشان
هم پاسخگو نیستند و مالیات هم نمیدهند،
در حالی که قانون ًا این کار خالف است .وی
در ادامه گفت :هرچه دایرۀ انحصارات مالی و
اقتصادی و بهرهمندی از امکانات تنگتر شود،
دایرۀ محرومان از آن امکانات بزرگتر و وسیعتر
میشود و نتیجه آن ،دوقطبی و چندقطبیشدن
جامعه است .بنابراین ،مالیۀ عمومی باید خواهان

گاندی در مذاکراتش با انگلستان
برای استقالل هند خواستار آن شد
که مردم هند به نسبت جمعیت این
کشور در مجلس نماینده داشته
باشند و همۀ آنها روی مالیاتها
تصمیمگیری کنند.

یک سیستم عمومی و همگانی باشد و باید برای
جلوگیری از مفاسدی که تحت نام اقتدار روی
میدهد ،راهی را پیدا کنیم.
این فعال اقتصادی در بخش دیگری از
سخنانش با بیان اینکه کشور در آستانۀ کشمکش
جدیدی برای اصالحات دموكراتيك قرار دارد،
گفت :مسأله عمیق است .من انتظار داشتم
که کشمکش کنونی بین دولت و نهادهای
غیرپاسخگو در سالهای اول انقالب ایجاد شود،
ولی با شروع جنگ و مسایل پس از آن ،این اتفاق
به تعویق افتاد .فریدون مجلسی همچنین گفت:
مشکل ،به نقطۀ نگرانکنندهای رسیدهاست.
واقعیت آن است که ما در حال جنگیم .اقتصاد ما
هم اقتصاد زمان جنگ است ،منتها موشکهای
جنگ به شهرها اصابت نکرده ،اما بچهها را
میکشد .هزینههای جنگی وجود دارند و هر روز
پول مملکت در ماشین جنگ خورده میشود.
اقتصاد جنگی باعث اقتدار بیشتر حکومت و
ضداقتصادیترشدن جامعه میشود .ما از ترکیه
جلوتر بودیم و مدل پیشرفت ترکیه و مالزی
شده بودیم .وی همچنین تصریح کرد :تا وقتی
که خصومت میان ایران و اسراییل وجود دارد،
نه اجازۀ توسعهیافتن به ما میدهند و نه اجازۀ
ازبینرفتن.
سیاستگذاریهای نادرست دولت ،منشأ
بحران اقتصادی کشور
در این بخش از مباحث میزگرد آقای دانایی با
اشاره به سلطۀ دولت بر اقتصاد کشور گفت :در
روزنامۀ دنیای اقتصاد ،مقالهای دیدم به امضای

آقایان موسی غنینژاد ،پرویز عقیلی ،جاللالدین
جاللی ،ابوالقاسم هاشمی و سعید ابطحی ،پنج
تن از اقتصاددانان کشور که طی آن پیشنهادهایی
برای به گردشدرآوردن چرخ اقتصاد ملی و خروج
از بنبست ارایه شده بود .چکیدۀ مطالب آن مقاله
این بود که در شرایط فعلی ،انگیزۀ چندانی برای
ورود سرمایهگذاران -چه داخلی و چه خارجی-
وجود ندارد و این انگیزه فقط با به حرکتافتادن
چرخ اقتصادی ،حصول رشد اقتصادی و اصالح
سیاستهای پولی و مالی ایجاد خواهد شد و به
این منظور هم سه را ه حل را پیشنهاد کردهاند:
گام نخست ،ساماندهی و تعیین تکلیف بدهیهای
دولت با بهرهگیری از اوراق بدهی .گام دوم ،انتشار
اوراق بدهی جدید برای تأمین بودجۀ الزم جهت
اجرای طرحهای عمرانی .سومین گام هم اصالح
نظام مالیاتی است ،آنهم بر این اساس که دولت
مالیات بردرآمد شرکتها را ببخشد و در عوض،
سود توزیعشده بین سهامداران و پاداش مدیران
و درآمد اشخاص حقوقی را مشمول مالیات کند.
وی در ادامه صحبتهای خود ضمن دعوت از
شرکتکنندگان در میزگرد برای اعالم نظر در
این مورد یادآور شد :این راه حلها دقیق ًا نشان
میدهند که ریشۀ بحران اقتصادی کشور ،در
سیاستگذاریهای حاکمیت و دولت نهفته است و
تا زمانی که در این سیاستگذاریها تغییری ایجاد
نشود ،سایر فازهای اصالح ساختار اقتصادی
محقق نخواهند شد.
پروژههای ناتمام در بنبست
مهندس سعادتمند بدهی کالن دولت به بخش
خصوصی و بانکها ،شرایط اقتصادی نامناسب و
وجود رکود و تورم را نشانههای عمق فاجعه و
بنبست اقتصادی کشور ذکر کرد و سپس افزود:
در اواخر سال  ۱۳۹۱و کمی قبل از شروع به کار
دولت یازدهم اعالم شد که  ۲۹۰۶طرح عمرانی
در قالب ۷۷هزار پروژۀ ناتمام در کشور وجود دارد
که اجرای آنها نیازمند ۴۰۰هزار میلیارد تومان
اعتبار است ،اما به دلیل وجود تورم ،این رقم در
سال  ۹۶به  ۷۰۰هزار میلیارد تومان رسیدهاست و
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پیمانکاری تنها فعالیت شرکتهای وابسته به نهادهای نظامی نیست ،بلک ه آنها با تأسیس بانک در بازار پولی هم مداخله کردهاند ،یعنی نرخ ربا
را از  ۱۴و  ۱۵درصد به  ۳۰و  ۳۵درصد رساندهاند.

چون دولت پولی برای تخصیص به این پروژهها
ندارد ،لذا از بخش خصوصی خواستهاست که
سرمایهگذاری و اجرای این پروژهها را برعهده
بگیرد .در اینجا باید توجه داشته باشیم که اگر
دولت همچون دولتهای گذشته پولدار بود،
هیچگاه بخش خصوصی را به بازی نمیگرفت،
ولی چون اآلن پول ندارد ،برای حل مشکل
پروژههای ناتمام به بخش خصوصی متوسل
شدهاست.
مدیر اجرایی شورای هماهنگی تشکلها در
ادامۀ سخنانش گفت :اجرای پروژههای ناتمام
عم ً
ال در بنبست قرار گرفتهاست و برای خروج
از این بنبست دولت باید دو اقدام مشخص
انجام دهد :اول آنکه بستر قانونی برای واگذاری
پروژههای ناتمام ،پروژههای آماده بهرهبرداری و
پروژههای جدید به بخش خصوصی را فراهم
کند که تا کنون این اتفاق نیفتادهاست و قوانین
موجود ،پر از ابهام ،تردید و اشکال است .اقدام
الزم بعدی ،کمک به بخش خصوصی برای تأمین
منابع مالی اجرای پروژههاست ،چون شرکتهای
پیمانکاری و مهندسان مشاور سالهاست که
نتوانستهاند مطالباتشان از دولت را وصول کنند و
به همین علت مبالغ زیادی بدهکارند و بنیۀ مالی

ضعیفی دارند.
چالش تأمین سرمایه پروژههای عمرانی
عضو هیأت مدیرۀ کانون سراسری سپس هدایت
نقدینگی سرگردان به سمت فعالیتهای تولیدی و
ایجاد زیرساختها را موجب ایجاد ارزش افزوده و
رونق اقتصادی ذکر کرد و در ادامه گفت :مکانیسم
الزم برای انجام این کار ،بازار سرمایه است و
ما تقریب ًا با همۀ موسسات تأمین سرمایه در مورد
پروژههای عمرانی صحبت کردهایم و آنها میگویند
که هیچیک از مدلهای متداول بازار سرمایه با نوع
کار پروژههای عمرانی سازگاری ندارد .به عنوان
مثال ،صاحبان صنایع میتوانند زمین کارخانهشان
را وثیقه بگذارند ،اما پیمانکار نمیتواند پروژۀ نیروگاه
یا اتوبان و غیره را وثیقه بگذارد .بنابراین ،ما در
وثیقهگذاری ،گرفتن تضامین و غیره مشکل داریم.
اگرچه در بازار سرمایه به ما قول دادهاند که مدل
خاصی را برای نوع کار پیمانکاری طراحی کنند تا
بتوانیم از منابع بازار سرمایه استفاده کنیم ،اما چندان
جای امیدواری نیست.
بستر قانونی واگذاری پروژهها به بخش
خصوصی
مهندس سعادتمند در ادامۀ سخنانش با بیان

اینکه هنوز بستر قانونی واگذاری پروژهها به بخش
خصوصی فراهم نشده ،گفت :الیحۀ مشارکت
عمومی -خصوصی ( )PPPدر کمیسیونهای
دولت دردست بررسی است که مشکالت زیادی
دارد و شورای هماهنگی مرتب ًا نظریاتش را در
این مورد اعالم میکند که امیدواریم مورد توجه
قرار گیرد .همچنین ماده  ۲۷قانون الحاق  ۲و
آییننامه اجرایی آن هم ناظر بر واگذاری پروژهها
به بخش خصوصی است ،اما هیچیک از ضوابط
موجود ،بستر الزم برای ورود بخش خصوصی
به سرمایهگذاری در پروژههای عمرانی را فراهم
نمیکند و عالوه براین ،مکانیسم تأمین سرمایه
هم هنوز بوجود نیامدهاست.
وی سپس اظهار داشت :درحالی که دولت
بدهیاش به مشاوران و پیمانکاران را ازطریق اسناد
و اوراق بدهی میپردازد و اعالم میکند که قادر
به تأمین مالی پروژهها نیست ،ولی از طرف دیگر،
دستگاههای اجرایی در اقدامی غیرقانونی ،برای
پروژههای جدید ،مناقصه برگزار میکنند و قرار
است که اعتبار این پروژهها از طریق انتشار اوراق
مشارکت و اسناد خزانه تأمین شود ،یعنی انتظار دارند
که پیمانکار میلیاردها تومان صرف اجرای پروژه بکند
و پس از چهار سال ،پولش را بگیرد!
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اگر دولت کنونی همچون دولتهای
گذشته پولدار بود ،هیچگاه بخش
خصوصی را به بازی نمیگرفت ،ولی
چون اآلن پول ندارد ،برای حل مشکل
پروژههای ناتمام به بخش خصوصی
متوسل شدهاست.

چالشهای پیمانکاران با نظام مالیاتی
عضو هیأت اجرایی شورای هماهنگی تشکلها
سپس با اشاره به چالشهای عمدۀ پیمانکاران
با نظام مالیاتی کشور گفت :الیحۀ بازنگری و
اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده که با وجود

اشکاالت بسیار ،تحت فشار بخش خصوصی به
مجلس ارایه شد ،درحال بازگشت به دولت است،
یعنی به دولت میگویند که درخواست بازگشت
این الیحه را بکند و بعد آن را کنار بگذارد و قانون
قبلی مالیات بر ارزش افزوده با انجام اصالحاتی
مجدداً تمدید شود .لذا فکر نمیکنم که اصالح
نظام مالیاتی توسط دولت اتفاق خاص و شگرفی
را برای ما رقم بزند ،چون اص ً
ال گوش شنوایی
برای اصالح نیست و اگر هم راهکاری برای
حل مشکالت ما وجود داشته باشد ،به آن عمل
نمیکنند .به عنوان مثال ،اجرای بند «و» تبصره
 ۵شامل سه فرم است که یکی از آنها باید توسط
شرکتی که هم طلبکار و هم بدهکار دولت است
و فرم دیگر توسط کارفرما و فرم سوم هم توسط
سازمان امور مالیاتی تکمیل شود و بعد این فرمها
به خزانه ارسال شود تا به پیمانکار طلبکار ،اوراق
خزانه داده شود ،اما کارفرماها این فرمها را تکمیل
نمیکنند و میگویند که ما اطالعات نداریم ،یعنی
مسیر حل مشکل را میبندند و به این ترتیب،
پیمانکار به خاطر بدهی مالیاتی ممنوعالخروج و
حسابهای بانکیاش مسدود میشود.
وی همچنین نحوۀ محاسبه مالیات بر ارزش
افزودۀ صورتوضعیتهایی را که پرداخت
آنها چند سال به تعویق میافتد ،یکی دیگر از
مشکالت عمدۀ پیمانکاران ذکر کرد و گفت:

ب ه طور مثال ،چند صورتوضعیت پیمانکار از
سال  ۹۲پرداخت نشد ه و حاال با گذشت چند
سال ،وقتی میخواهند طلب پیمانکاررا بپردازند،
کارفرما مالیات بر ارزش افزودۀ صورتوضعیت
را برمبنای زمان ارایۀ صورتحساب ،یعنی شش
درصد میپردازد ،ولی حوزۀ مالیاتی آن را برمبنای
ضریب سال جاری ،یعنی نُه درصد مطالبه میکند
و وقتی گفته میشود که کارفرما بر اساس شش
درصد پرداخته ،میگویند به ما مربوط نیست،
شما باید براساس نُه درصد بپردازید و بعد بروید
از کارفرمایتان بگیرید! بعد که اعتراضمان را با
دستگاه اجرایی مطرح میکنیم ،آنها هم میگویند
که باید به دستگاههای نظارتی جواب بدهند و
نمیتوانند بیش از شش درصد بپردازند!
مهندس سعادتمند در ادامۀ سخنانش گفت:
مشکل دیگر ما با سازمان امور مالیاتی آن است
که وقتی دولت طلب پیمانکاران را از طریق اسناد
خزانه با سررسید یکساله و هشت درصد سود ساالنه
میپردازد ،پیمانکار برای رفع مشکل نقدینگی و ادامۀ
کار کارگاه مجبور میشود آن اوراق را با نرخ تنزیل
 ۱۸درصد بفروشد و بعد که از سازمان امور مالیاتی
درخواست میکنیم که حداقل آن  ۱۸درصد را جزو
هزینههای پیمانکار محسوب کنند ،نمیپذیرند،
درحالی که برخی از پیمانکاران مجبور شدهاند حتی
به  ۴۰درصد تنزیل هم تن دردهند.
اوضاع به شدت ناامیدکننده است
عضو هیأت مدیرۀ کانون سراسری پیمانکاران
عمرانی ایران در فراز دیگری از سخنانش با بیان
اینکه بخش خصوصی در حوزههای مختلف با
مشکالت متعدد ،قانونشکنیها و تبعیضهای
بسیاری روبروست و این شرایط باعث شده
که هم اکنون تنها حدود  ۱۵درصد ظرفیت
پیمانکاری بخش خصوصی فعال باشد ،گفت:
مرتب ًا مسایل بخش خصوصی صنعت احداث را
با مسووالن مربوطه درمیان گذاشتهایم و راهکار
رفع آنها را هم ارایه کردهایم و لذا همۀ آنها به
خوبی از مشکالت ما اطالع دارند و عموم ًا هم
حرف ما را تأیید میکنند ،ولی میگویند که عمل

به راهکارهای شما ،بار مالی دارد و وقتی که
میگوییم برای حل مشکالت ،هزینههای جاری
دولت را کاهش دهید ،میگویند :نمیتوانیم
حقوق کارکنان دولت را ندهیم ،چون باعث ایجاد
نارضایتی در کشور میشود .بعد ما میپرسیم:
مگر کارکنان شرکتهای پیمانکاری ،شهروندان
این کشور نیستند که حقوقشان مدتها به تعویق
میافتد و با ورشکستگی و انحالل شرکتها
بیکار میشوند و ادارۀ زندگیشان به خطر میافتد؟
اما با وجود همۀ این بحثها ،عم ً
ال هیچ اقدام
موثری برای سرپانگهداشتن شرکتهای بخش
خصوصی انجام نمیشود و اوضاع به شدت
ناامیدکننده است.
تاوان حفظ آرامش جامعه را بخش
خصوصی میدهد
مهندس سعادتمند در ادامۀ سخنانش پرداخت
یارانه را نوعی اتالف منابع مالی ارزیابی کرد و گفت:
دولت ساالنه ۵۰هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت
میکند که اگر هر سال ،نیمی از این رقم به ساخت
زیربناها اختصاص داده شدهبود ،میتوانست بخش
عمرانی کشور را راه بیندازد .وی افزود :یکی دیگر
از اقدامات نادرست دولت ،سوبسید نرخ ارز است
با توجیه حفظ آرامش جامعه .درواقع ،دولت هزینۀ
حفظ آرامش جامعه را از جیب بخش خصوصی
میپردازد ،یعنی بودجۀ عمرانی را کاهش میدهد
و درنتیجه ،پرداخت طلب پیمانکاران و مشاوران را
چند سال به تعویق میاندازد و آنها را ورشکسته و
بعض ًا نابود میکند تا هزینۀ یارانهها و سوبسید نرخ
ارز و غیره تأمین بشود!
شلیک تیر خالص به نظام پیمانکاری
دکتر حاجیکریم نیز در بارۀ چگونگی موافقت
برخی از پیمانکاران با دریافت اوراق مشارکت
برای اجرای پروژهها گفت :ممکن است که برخی
از شرکتهایی که چک و سفته و ضمانتنامۀ در
شرف ضبط دارند و در مرز ورشکستگی هستند،
مجبور به قبول این نوع پروژهها بشوند .به عنوان
مثال ،در مناقصۀ یک پروژۀ بیمارستانی در حوالی
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تهران که قرار بود پول پیمانکار از طریق اوراق
مشارکت پرداخت شود ۴۰ ،شرکت حضور پیدا
کردند و یک شرکت با  ۲۹درصد مینوس برندۀ
مناقصه شد!
این عضو هیأت مدیرۀ سندیکا همچنین گفت:
وقتی که معاون رییس جمهور در مصاحبهاش
میگوید :دولت نمیتواند حساب بانکی مردم
را کنترل کند و پرداخت یارانه در سال  ۹۷هم
به همین وضعیت ادامه پیدا میکند ،به معنای
شلیک تیر خالص به نظام پیمانکاری و صنعت
احداث کشور است که طی  ۷۰سال با تالش
بسیاری پاگرفته و با صدماتی که به آن وارد
شده ،دیگر به هیچ طریقی قابل احیا و بازسازی
نخواهد بود .وی سپس افزود :اما راه جلوگیری از
گسترش این ضایعه آن است که دولت جسارت
داشته باشد و کمتر از نیمی از مبلغ یارانۀ ساالنه
را در اختیار بانکها بگذارد تا به شرکتهای
بخش خصوصی وام بدهند ،چون در شرایطی
که پیمانکاران مجبورند برای نقدکردن اوراق
مشارکت ۱۸ ،درصد نرخ تنزیل بپردازند ،حتی اگر
بهرۀ وامها  ۲۱درصد باشد ،باز هم شرکتها به
منابع قابل اتکایی دست پیدا میکنند و میتوانند
به فعالیتشان ادامه دهند و در عین حال ،از بروز
بحران اجتماعی به واسطۀ بیکارشدن کارکنان
شرکتهای بخش خصوصی جلوگیری میشود.
اما متأسفانه دولت دچار روزمرهگی است و نمیتواند
چنین کارهایی را بکند.

تا زمانی که خروج شرکتهای وابسته
به نهادهای نظامی و ارگانهای دولتی
از چرخۀ فعالیت اقتصادی و واگذاری
تصدیات آنها به بخش خصوصی به
طور جدی و نه در حرف ،صورت نگیرد،
نمیتوانیم نسبت به بهبود اوضاع
اقتصادی کشور امیدوار باشیم.

و کار خویش را فراهم کنند .وی سپس از مهندس
احمدی به عنوان رییس هیأت مدیره سندیکا
خواست تا نظرش را در این مورد بیان کند.
باید اقتصاد کشور در دست مردم باشد

مهندس احمدی در پاسخ به سوال مزبور
گفت :سالها قبل ،مرحوم مهندس بهاءالدین
ادب ،نمایندۀ مردم در مجلس شورای اسالمی
بود و بدون موافقت ایشان ،هیچ چیزی در ارتباط
با فعالیتهای ساخت و ساز تصویب نمیشد.
بنابراین ،ما در سه دورۀ اخیر انتخابات مجلس
شورای اسالمی تالش کردیم تا نمایندگان صنف
خودمان را به مجلس بفرستیم ،ولی هیچوقت
صالحیت هیچ یک از ما تأیید نشد.
رییس هیأت مدیرۀ سندیکا در مورد را ه حل
مشکل شرکتهای خصوصی برای تأمین
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مالی پروژهها نیز اظهار داشت که منابع بانکی
میتواند یکی از ابزارهای تأمین مالی پروژهها
باشد ،مشروط به اینکه روشها تغییر کند،
یعنی بانکها از تلۀ بهرهگرفتن و بهرهدادن
رها شوند و در پروژهها مشارکت کنند .وی در
ادامه سخنانش ضمن بیان خاطرهای از عملکرد
شرکتهای بینالمللی در تأمین مالی پروژهها از
محل منابع بانکی گفت :در زمانی رسیدگی به
اختالف میان شرکت توتال با یکی از پیمانکاران
داخلی ،به انجمنهای مربوطه واگذار شد ،من
در یکی از این رفت و آمدها ،از نمایندۀ شرکت
توتال در مورد نحوۀ تأمین مالی پروژهها سوال
کردم و او در جواب گفت که ما اص ً
ال مشکل
پول نداریم ،چون وقتی که توتال در یک پروژه
شرکت میکند ،چندین بانک با مراجعه به بخش
اقتصادی شرکت ،برای دادن وام و مشارکت در
پروژه اعالم آمادگی میکنند و هر یک از آنها
سعی میکند تا شرایط سهلتری را پیشنهاد کند،
چون سود بانکی در خارج ،حدود دو درصد است،
ولی پروژه شرکت توتال ۵۰۰ ،درصد سود دارد.
مهندس احمدی همچنین با تصریح بر اینکه
شرکتهای وابسته به ارگانهای نظامی و
دولتی با برخورداری از امکانات دولتی و معافیت
از پرداخت بیمه و مالیات امکان رقابت را از
بخش خصوصی سلب میکنند ،گفت :اگر چه

راهکارها

در این بخش از مباحث میزگرد ،سردبیر مجله
یادآور شد :در میزگرد شمارۀ قبل مجلۀ توسعه ،به
این نتیجه رسیدیم که کلید حل مشکالت اقتصادی
کشور ،از جمله مشکالت موجود در فضای کسب
و کار بخش خصوصی ،در حوزۀ سیاست قرار
گرفتهاست .به عبارت دیگر ،اگر فعاالن بخش
خصوصی میخواهند گرۀ کسب و کارشان باز
شود ،باید به تدریج به حوزۀ سیاست نزدیک شوند
و با نقشآفرینی و اثرگذاری در حوزههای سیاسی،
زمینههای الزم برای بازکردن گره مشکالت کسب
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میلتون فریدمن ،اقتصاددان بزرگ
آمریکایی و برندۀ جایزۀ نوبل اقتصاد
در سال  1976گفتهاست :اگر مدیریت
یک بیابان شنزار را به دولت بسپارید،
پس از پنج سال ،دچار کمبود شن
میشوید!

مقایسۀ مستندی بین زمان و قیمت تمامشدۀ
پروژههای شرکتهای دولتی با پروژههای بخش
خصوصی صورت نگرفته ،اما همۀ ما میدانیم
که شرکتهای دولتی با پیشنهاد قیمت پایین
در مناقصات شرکت میکنند و برنده میشوند،
ولی عم ً
ال پروژهها را با چند برابر قیمت اولیه
تمام میکنند ،در حالی که پیمانکاران بخش
خصوصی حتی نمیتوانند پول خودشان را
بگیرند .بنابراین ،تا زمانی که خروج شرکتهای
وابسته به نهادهای نظامی و ارگانهای دولتی از
چرخۀ فعالیت اقتصادی و واگذاری تصدیات آنها
به بخش خصوصی به طور جدی و نه در حرف،
صورت نگیرد ،نمیتوانیم نسبت به بهبود اوضاع
اقتصادی کشور امیدوار باشیم.
رییس هیأت مدیرۀ سندیکا در ادامۀ سخنانش
در بخش راهکارها گفت :به طور کلی ،باید بگویم
که راه حل این مسایل آن است که اساس سیستم
تغییر کند و کارها سیاسی نباشد و تخصصی بشود.
به عبارت دیگر ،باید دولت کار خودش را بکند و

مردم هم تحت نظارت دولت کار خودشان را
بکنند .بنابراین ،تا زمانی که دگرگونی بوجود نیاید

و اقتصاد مملکت در دست مردم نباشد ،این کار
به سرانجام نخواهدرسید و حتی توصیه میکنیم
که قدری در هزینههایمان احتیاط کنیم ،تا حداقل
به نان شبمان محتاج نشویم! وی همچنین گفت:
واقعیت آن است که سندیکا هم فقط میتواند
واقعیت وضع پیمانکاری بخش خصوصی را برای
اعضا توضیح بدهد و آنها را تشویق کند که با
هم مشارکت کنند و خودشان کارفرما بشوند و
سندیکا هم ازطریق تعامل با مراجع مربوطه ،برای
حل و کاهش مشکالت اعضا تالش کند.
پیششرط

آرامش،
و
امنیت
سرمایهگذاری است
آقای مجلسی هم وجود امنیت و آرامش در
جامعه و پرهیز از اقدامات و شعارهاى خودسرانه
و التهابانگيز را یکی از الزامات سرمایهگذاری و
کاهش مشکالت اقتصادی کشور ذکر کرد و گفت:
تعجب میکنم که در مقالۀ پنج اقتصاددان به این
نکتۀ اصلی توجه نشده ،در حالی که اولین شرط
سرمایه گذاری ،وجود احساس امنیت و ثبات و
آرامش محیط است ،چون هیچکس حاضر نیست
در مملکتی که هر روز دیگران را تهدید به جنگ
میکند و از سوی دیگران هم تهدید به جنگ
میشود ،سرمایهگذاری کند .عمدهترین علت
هجوم نقدینگی جامعه به طرف سکه و طال و

دالر و غیره هم همین احساس ناامنی و نااطمینانی
از آینده است .بدیهی است که در چنین شرایطی،
شرکتهای خارجی هم حاضر به سرمایهگذاری و
کار در ایران نیستند ،چنانکه زمانی دو شرکت شل
و توتال در ایران مشغول به کار بودند و شرکت
شل اجراى طرح  GTLرا در ایران بررسى میکرد،
ولی با حمله به سفارت ،این دو شرکت بساطشان را
جمع کردند و به قطر رفتند و در آنجا با استفاده از
ذخایر گاز مشترک ایران و قطر ،این پروژه را اجرا
کردند و از آن پس قطر توانست بنزین تولید کند و
ما خریدار بنزین از این کشور شدیم!
وی همچنین با تأکید بر لزوم تنشزدایی در
روابط بینالمللی ایران گفت :چندی پیش ،خانم
مرکل ،صدراعظم آلمان ،اعالم کرد تا زمانی که
ایران تهديد اسرایيل را تبليغ مىكند ،ما در آن
کشور سرمایهگذاری اصولی نخواهیم کرد و من در
یادداشتی نوشتم که باید مبارزه با اسراییل به صورت
دستهجمعی با ترکیبی از کشورهای عربى و اسالمى
صورت بگیرد ،نه به صورت انفرادی و تنها توسط یک
کشور .همچنین پس از اعالم انتقال سفارت آمریکا
به بیتالمقدس ،جلسۀ فوقالعادۀ سازمان کنفرانس
اسالمی در استانبول تشکیل شد .در قطعنامۀ پایانی
این نشست که رییس جمهور ایران هم آن را امضا
کرد ،کشورهای عضو کنفرانس اسالمی خواهان
اجرای قطعنامههای شورای امنیت توسط اسراییل،
عقبنشینی این کشور از سرزمینهای اشغالی به
مرزهای قبل از اشغال سال  ۱۹۶۷و پذیرفتن نظام
دودولتی و تشکیل دولت فلسطین به مرکزیت
بیتالمقدس شرقی شدند و من فکر میکنم که اگر
حکومت ایران براساس همین قطعنامه عمل کند،
میتواند برایش نجاتدهنده باشد.
نظام سیاسی ،مانع ورود بخش
خصوصی به حلقۀ قدرت
مهندس سعادتمند ورود نمایندگان بخش
خصوصی به حوزۀ قدرت سیاسی را موجب
اثرگذاری بیشتر بخش خصوصی دانست و در
ادامه گفت :به نظر من ،این اتفاق نخواهد افتاد،
یعنی نظام سیاسی کشور اجازۀ ورود بخش
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خصوصی به حلقۀ قدرت را نمیدهد ،چون قبل
از انقالب ،سندیکاهای پیمانکاری در کشور وجود
داشتند ،اما پس از انقالب ،در اقدامی بسیار
هوشمندانه و به عمد ،سندیکاها را منحل کردند
و به جای آنها انجمنهای پیمانکاری براساس
ماده  ۱۳۱قانون کار و با وظایف و اختیارات و
حوزۀ قدرت و کارکردی محدودتر از سندیکاهای
سابق تأسیس شدند و تحت نظر وزارت کار به
فعالیت پرداختند.
وی سپس با انتقاد از پراکندگی نیروهای
پیمانکاری در تشکلهای متعدد گفت :اولین
تشکل صنعت احداث کشور ،سندیکای
شرکتهای ساختمانی بود که در سالهای بعد،
سندیکای شرکتهای تأسیساتی و چندین تشکل
پیمانکاری دیگر از آن منشعب شدند که در حال
حاضر تعداد آنها به  ۱۸تشکل رسیده و همگی
عضو شورای هماهنگی تشکلها هستند .این
تکثر و پراکندگی ،بزرگترین آفت بخش خصوصی
در حوزۀ صنعت احداث است ،درحالی که اگر همۀ
ما عضو یک تشکل واحد بودیم ،قطع ًا تأثیرگذاری
بیشتری داشتیم و در کار گروهی و کار تشکلی و
حزبی هم پیشرفت زیادی کرده بودیم.
عضو هیأت مدیرۀ کانون سراسری پیمانکاران
عمرانی ایران همچنین تصریح کرد :ضوابط
وزارت کارهم امکان اتحاد و انسجام پیمانکاران
را نمیدهد .مطابق این ضوابط ،انجمنهای
صنفی تابع محدودۀ جغرافیایی و محدودۀ
تخصصی هستند ،یعنی در هر حوزۀ جغرافیایی
و در هر رشتۀ تخصصی ،یک تشکل میتواند
وجود داشته باشد .در حال حاضر ۱۱ ،رشته در
حوزۀ پیمانکاری کشور تعریف شده و در هریک
از این رشتهها ۱۵ ،شرکت میتوانند یک انجمن
تأسیس کنند که حوزۀ جغرافیایی آنها شهرستان
است .حال ،هرچه تعداد رشتههای پیمانکاری
بیشتر شود ،تعداد انجمنهای مربوطه در هر
استان و شهرستان هم میتواند افزایش یابد.
به عبارت دیگر ،ضوابط فعلی وزارت کار اجازه
میدهد که مث ً
ال در یک استان که پنج شهرستان
دارد ۵۵ ،انجمن پیمانکاری تأسیس بشود،

درحالی که تعداد کل شرکتهای پیمانکاری این
استان ۱۰۰-۱۵۰ ،شرکت است .با این میزان از
پراکندگی در صنف ،طبیعت ًا کار گروهی را هم یاد
نمیگیریم و قطع ًا نمیتوانیم انتظار اثرگذاری از
تشکلها داشته باشیم.
وی در ادامه گفت :چون دولت و حاکمیت
طالب ورود بخش خصوصی به حوزۀ قدرت
سیاسی کشور نیست ،لذا شرایط و ساختار را به
گونهای فراهم کرده که ما نتوانیم با هم متحد
شویم و به صورت منسجم و یکپارچه برای تحقق
خواستههایمان فعالیت کنیم و اثرگذار باشیم
و متأسفانه خود ما هم به این پراکندگی دامن
میزنیم .لذا اگر بخش خصوصی حضور در حوزۀ
قدرت سیاسی را باور داشته باشد ،باید بسترها و
زمینههای تحقق آن را ایجاد کند .متأسفانه ما
نه در داخل صنف اثربخشی الزم را داریم و نه
در بیرون از صنف که بخشی از این موقعیت،
ناشی از عملکرد خود ماست ،اما اگر دولت و
حاکمیت معتقد به وجود بخش خصوصی است،
باید شرایط و مکانیسم رشد بخش خصوصی را
فراهم کند ،در حالی که هنوز باور به برجستهشدن
نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور و ورود
این بخش به حوزۀ قدرت سیاسی در دولت و
حاکمیت وجود ندارد.

چگونه باید این زنگوله را به گردن
گربه بیندازیم!
در این بخش از میزگرد آقای دانایی به
جمعبندی مذاکرات پرداخت و در این رابطه
گفت :به نظر میرسد که هم صورت مسأله برای
همهمان روشن است و هم راهحلها .بنابراین،
موضوع به طور طبیعی جمعبندی شده و روشن
است و نیازی نیست که بنده دوباره مصدع بشوم،
اما تنها چیزی که هنوز روشن نشده ،این است که
به اصطالح چگونه باید این زنگوله را به گردن
گربه بیندازیم!
وی ادامه داد :همینطور که حضار محترم
فرمودند ،ریشۀ بروز و تعمیق مشکالت اقتصادی
امروز ایران که گریبان همه ،از جمله بخش
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خصوصی و فعاالن صنعت احداث را گرفته،
ورود و حضور بالمنازع دولت و نهادهای
حاکمیتی در فعالیتهای اقتصادی و ایجاد
انحصارهای فراقانونی فلجکننده در بازارهای
گوناگون است .تنها راهحل تمامی مشکالت
مزبور ،یا حداقل اولین گام در مسیر حل
مشکالت مزبور هم برگرداندن دولت و
نهادهای حکومتی به جایگاه صحیح و منطقی
خودشان و برقراری نظام حاکمیت مطلوب
با ویژگیها و استانداردهای جهانی مربوطه
است ،به نوعی که سرنوشت اقتصادی مردم
توسط نمایندگان واقعی خودشان تعیین شود و
نه توسط نهادها یا گروههایی که طی سالیان
متمادی ابزارهای قدرت اقتصادی را به نفع

گروهها و جناحهای خاص تصرف کردهاند.
اما از طرف دیگر ،دولت و حکومتی که طی
سالهای متمادی پایههای اقتدار انحصاری
خود را در حوزههای گوناگون سیاسی،
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی تقویت کرده و
به جایگاه قدرقدرتی کنونی دست یافته ،ظاهراً
و باطن ًا حاضر به قبول این دگرگونی و تقسیم
قدرت نیست و با ترفندهای گوناگون ،از جمله
با طرح شعارهایی همچون خصوصیسازی
و کوچکسازی و خروج نهادهای نظامی و
دولتی از بنگاههای اقتصادی و غیره در حال
ایجاد تأخیر و تعلل در این راه است.
وی در پایان افزود :اینک جا دارد که از
خوانندگان محترم این مجله ،اعم از آنهایی
که عضو تشکلهای فنی و مهندسی هستند
یا کسانی که در جاهای دیگر مشغولند ،ولی
به صورتهای دیگر دستی بر این آتش دارند،
دعوت کنیم تا به این موضوع بیندیشند و
آماده باشند برای اینکه انشاءاهلل در میزگرد یا
میزگردهای بعدی با رعایت احتیاطهای الزم!
به موضوع نزدیکتر شویم و الیههای دیگری
از این معما را بشکافیم و آرام آرام به سوی
کشف بهترین راه حل برویم ،به نحوی که
کمترین زیان و بیشترین فایده را برای همه
داشته باشد.
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صنفی

تحلیل و آنالیز بر تأخیرها در پروژههای اجرایی
بخش سوم و پایانی

مهندس مهدی مسعودی آشتیانی

اشاره

تحلیل تأخیر ،یک بررسی حقوقی است و به دنبال کشف علل تأخیر در پروژهها میباشد .به عبارت دیگر ،تأخیر در تکمیل پروژه و یا تأخیر در دستیابی به اهداف

مرحلهای پروژه ،به خاطر اثرات زمانی رخدادهایی همچون اعتصاب ،دستور تغییر کار ،اطالعرسانی دیرهنگام ،آب و هوای نامساعد استثنایی ،عملکرد ضعیف عوامل
اجرایی ،اقدامات ترمیمی و صدها نوع تأخیر دیگر ،باعث بروز تغییراتی در شرایط و روابط قراردادی میشود و اتخاذ رویکردهای مناسبی را ایجاب مینماید .این

مقاله که بخشهای قبلی آن را در شمارههای گذشته مالحظه فرمودهاید ،در صدد بحث و بررسی در بارۀ ابعاد گوناگون این وضعیت و ارایۀ راهکارهایی برای حل

و فصل مسایل ناشی از اینگونه تأخیرهاست.

تکنیک باتفور در برنامۀ زمانبندی چون
ساخت
تکنیک دیگر باتفور که بیشتر مورد پسند است،
تکنیک باتفور در برنامۀ زمانبندی چون ساخت
است .این تحلیل به خاطر آنکه شرایط واقعی و
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چون ساخت را بازسازی مینماید ،واقعگرایانه
تلقی میشود ،با این حال ،در محاسبات تحلیل
تأخیر به صورت تئوریک عمل مینماید .این
تکنیک مشابه تکنیک باتفور در برنامۀ زمانبندی
اولیه است .در ابتدا برنامۀ زمانبندی چون ساخت

بر اساس اسناد و مدارک پیشرفت کارهای
پیمانکار تهیه میشود و شبکۀ فعالیتهای آن
تشکیل شده و از این مدل در تحلیل تأخیر
استفاده میشود .روابط منطقی فعالیتها در
برنامۀ زمانبندی چون ساخت به نحوی برقرار
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تکنیک تحلیل پنجرهها بر پایۀ برنامۀ
زمانبندی اولیه ،برنامۀ زمانبندی چون
ساخت و برنامۀ زمانبندی بازنگری
شده که در طول اجرای پروژه مورد
استفاده قرار میگیرد ،استوار است.

میشود که به لحاظ فنی صحیح باشد ،بدین
معنی که تاریخ شروع و پایان واقعی فعالیتها به
خوبی نمایش داده شده باشد .سپس جدول زمانی
رویدادهای تأخیر ،تهیه و گردآوری میشود ،به
نحوی که در آن اثرات تأخیر به صورت شروع
دیرهنگام ،پایان دیرهنگام و طوالنیشدن مدت
فعالیت مشخص شده باشد.
برای تعیین تأثیر یک یا گروهی از تأخیرها بر روی
موعد تکمیل پروژه ،این تأخیر یا تأخیرها از برنامۀ
زمانبندی چون ساخت ،حذف میشوند و برنامۀ
زمانبندی چون ساخت جدیدی تشکیل میشود.
اختالف موعد تکمیل پروژه در این برنامۀ زمانبندی
با برنامۀ زمانبندی چون ساخت ،بیانگر اثر رویدادهای
تأخیر مورد نظر بر روی موعد تکمیل پروژه است.
در صورتی که تکنیک باتفور در برنامۀ
زمانبندی چون ساخت از دیدگاه کارفرما تهیه
شود ،تأخیرهای کارفرما از برنامۀ زمانبندی چون
ساخت حذف میشود و اختالف موعد تکمیل
پروژه در این برنامۀ زمانبندی با برنامۀ زمانبندی
چون ساخت به منزلۀ برآیند تأخیرهای کارفرما در
کل پروژه است و از این جهت پیمانکار به همین

میزان ،مستحق تمدید زمان پروژه میگردد.
همچنین اختالف موعد تکمیل پروژه در برنامۀ
زمانبندی شبیهسازی شده با برنامۀ زمانبندی
اولیه ،بیانگر اثر تأخیرهای پیمانکار بر روی
موعد تکمیل پروژه است و از این بابت ،کارفرما
مستحق دریافت جبران خسارت تأخیر است .در
صورتی که این تکنیک از دیدگاه کارفرما تهیه
شود ،تأخیرهای پیمانکار از برنامۀ زمانبندی چون
ساخت حذف میشود و اختالف موعد تکمیل
پروژه در این برنامۀ زمانبندی با برنامه زمانبندی
چون ساخت به منزلۀ برآیند تأخیرهای پیمانکار

در کل پروژه است و از این جهت کارفرما به
همین میزان ،مستحق دریافت جبران خسارت
میگردد .همچنین اختالف موعد تکمیل پروژه
در برنامۀ زمانبندی شبیهسازی شده با برنامۀ
زمانبندی اولیه ،بیانگر اثر تأخیرهای کارفرما بر
روی موعد تکمیل پروژه است و از این بابت،
پیمانکار مستحق تمدید زمان پروژه است.
در صورتی که تمامی تأخیرها از برنامۀ زمانبندی
چون ساخت حذف شوند ،اثر تأخیرها بر موعد
تکمیل پروژه به دست میآید .به این تکنیک در
بعضی موارد ،تکنیک چون ساخت ریزشی نیز
گفته میشود .طرفداران این تکنیک معتقدند که
دادههای به کار رفته در تهیۀ برنامۀ زمانبندی
چون ساخت ،واقعی است و از این جهت در این
تکنیک تفسیرهای منصفانهای از سوی تحلیلگران
صورت میگیرد .با وجود این ،اجرای این تکنیک به
سادگی ظاهر آن ممکن نیست ،چرا که هم تشکیل
برنامۀ زمانبندی چون ساخت و هم مراحل برنامۀ
زمانبندی چون ساخت ریزشی ،محتاج تصمیمگیری
و اعمال سلیقه و نظر تحلیلگران است .برای مثال،
تحلیلگران باید در خصوص موضوعاتی همچون
میزان کاهش کارایی در هنگام جابهجایی مکرر
منابع از یک فعالیت به فعالیت دیگر اظهار نظر
نمایند و یا اینکه به خاطر محدودیتهای منابع
راجع به کاهش کارایی بر اثر استفاده از تیم کاری
و تجهیزات نامناسب تصمیمگیری نمایند .به ناچار
این گونه تصمیمگیریها ماهیت این تکنیک را
ضرورت ًا فرضی و ذهنی میسازد.
موضوع مهم دیگر روابط منطقی بین فعالیتها
در تشکیل برنامۀ زمانبندی چون ساخت است.
ارتباطدادن فعالیتها بسیار اهمیت دارد ،چرا
که در اغلب اوقات مستقیم ًا بر مدت و چگونگی
بحرانیبودن تأخیر اثر میگذارد و به همین خاطر
نیازمند تجربه و دانش فنی باالست.
تکنیک تحلیل پنجرهها

این تکنیک ،میزان و زمان تأخیری را که بر اثر

یک رویداد در پروژه رخ میدهد ،تعیین مینماید .با
شناسایی فعالیتهای بحرانی که دچار تأخیر شدهاند،
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جنبۀ مهم تکنیک تحلیل پنجرهها
حساسیت آن نسبت به تغییرات
احتمالی مسیر بحرانی در برنامۀ
زمانبندی اولیه در طول مدت پروژه
است.

امکان شناسایی علت و مسوول تأخیر در جستجوی

دقیقتری به دست میآید .این تکنیک بر پایۀ برنامۀ
زمانبندی اولیه ،برنامۀ زمانبندی چون ساخت و برنامۀ
زمانبندی بازنگری شده که در طول اجرای پروژه
مورد استفاده قرار میگیرد ،استوار است.

مبانی تکنیک تحلیل پنجره ،تقسیم طول
عمر پروژه به تعدادی دورۀ زمانی متوالی است.

به هر دورۀ زمانی یک پنجره گفته میشود .در
این تکنیک ،ابتدای اولین پنجره ،بر تاریخ شروع
پروژه و پایان آخرین پنجره بر موعد تکمیل
پروژه منطبق است .این تکنیک بر اساس تجزیه
و تحلیل مستمر اثر تأخیر در هر پنجره و به طور
پیدرپی بنا نهاده شده است .معمو ًال این تکنیک
به صورت ماهانه در فرآیند به روزرسانی برنامۀ
زمانبندی اولیه مورد استفاده قرار میگیرد .در
پایان هر پنجره نیز پیشرفت جاری کارها برای
هر فعالیت ثبت میگردد و برنامۀ زمانبندی
اولیه بههنگام میشود .همچنین از به روزرسانی
برنامۀ زمانبندی اولیه در پایان ماه معینی موعد
جدیدی برای تکمیل پروژه حاصل میشود که
اختالف زمانی آن با موعد قبلی تکمیل پروژه
در برنامۀ زمانبندی به روزرسانی شدۀ ماه گذشته
مبین اثرات رویدادهای تأخیری در آن پنجره
بر تأخیر کل پروژه است .همین فرآیند برای
تمامی پنجرهها تکرار میشود .پس از آنکه اثر
کلیه تأخیرات موجود در هر پنجره بر روی موعد
تکمیل پروژه به دست آمد ،این میزان تأخیر پس
از شناسایی علت تأخیر به تناسب به حساب
کارفرما و پیمانکار منظور میشود.
تکنیک پنجره یک روش قاعدهمند
(سیستماتیک) و عینی است که بر پایۀ پیشرفت
پروژه ،تأخیرهای موجود در آن را اندازهگیری
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مینماید .درجۀ دقت این تکنیک تابعی از اندازه و

تعداد پنجرههایی است که به کار گرفته میشوند.
این تکنیک تأخیرهای همزمان را در نظر میگیرد
و اثرات تأخیر را به صورت عینی نمایش میدهد.
گزارش پیشرفت پروژه حاوی زمان شروع واقعی
و زمان پایان واقعی یک فعالیت است که در به
روزرسانی آخرین برنامۀ زمانبندی مورد استفاده
قرار میگیرد .در مواقعی که مدت واقعی یک
فعالیت در بیش از یک پنجره واقع شود ،تاریخ
پایان فعالیت از حاصل ضرب درصد پیشرفت
فیزیکی پروژه در مدت فعالیت به دست میآید.
جنبۀ مهم تکنیک تحلیل پنجره حساسیت آن
نسبت به تغییرات احتمالی مسیر بحرانی در برنامۀ
زمانبندی اولیه در طول مدت پروژه است .تکنیک
پنجره همواره مسیر بحرانی واقعی و جابهجایی
موعد تکمیل پروژه را ردیابی و تعقیب میکند.
همچنین این تکنیک تسریع کاری و هرگونه
اقداماتی را که پیمانکار به منظور کاستن از اثرات
سوء تأخیرهای کارفرما در طول دورۀ ساخت پروژه
انجام میدهد ،مشخص مینماید .بدیهی است که
تنها رویدادهای تأخیری که نزدیک هستند و یا بر
روی مسیر بحرانی واقعی قرار دارند ،بر موعد تکمیل
پروژه اثرگذار هستند .تأثیر رویدادهای تأخیری در
مقایسه با مسیر بحرانی پروژه و در هنگام وقوع
رویداد ارزیابی میشود .به عالوه ،با تقسیم پروژه
به شبکههای کوچک و قابل اندازهگیری که معمو ًال
فواصل زمانی یک ماهه خواهد بود ،علت و مسوول

در بررسی دالیل تأخیر الزم است که
تحلیلگران تأخیر بحرانی و غیربحرانی
را از یکدیگر تمیز دهند ،چرا که تأخیر
بحرانی زمان تکمیل پروژه را به تعویق
میاندازد ،ولی تأخیر غیربحرانی بر
روی پیشرفت تنها بخشی از پروژه
تأثیرگذار است و موعد تکمیل پروژه
را تغییر نمیدهد.

تأخیرات هر پنجره ،به منظور تحلیل تأخیرها ،قابل
تحقیق و بررسی است.

زمانبندی چون ساخت ،میبایست تاریخها و توالی
واقعی تمامی فعالیتهایی که انجام شدهاند ،منظور
شوند ،حتی اگر در برنامۀ زمانبندی اولیه به آنها
اشاره نشده باشد.
در بسیاری از موارد ،پیمانکار با علم به اینکه
تأخیری به طور مستمر از سوی کارفرما سر میزند،
انجام بعضی از فعالیتهای مسیر غیربحرانی نسبت
به برنامۀ زمانبندی اولیه را طوالنی میکند .در این
مواقع زمانی که تأخیرهای کارفرما از برنامۀ زمانبندی
چون ساخت ،حذف میشود ،پیمانکار به خاطر
تکمیل دیرهنگام آن فعالیتها مقصر جلوه میکند.
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کدام  بخش خصوصی؟

یادداشتی از پدرام سلطانی ،عضو و نایب رییس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران

سال  ١٣٩٢چند ماهی از شروع به کار دولت
نخست جناب آقای روحانی گذشته بود .به اتفاق
هیأت رییسۀ وقت اتاق بازرگانى به دیدار یکی از
وزرای اقتصادی دولت یازدهم رفتیم ،وزیری که در
نگاه من سه ویژگی کارآمدی ،سالمت و صداقت
را با هم داشت .ما به حکم وظیفه و جایگاهی که
داشتیم ،از ایشان درخواست اعتنای بیشتر به بخش
خصوصی و سپردن کارهای بیشتری به این بخش
داشتیم .ایشان در عین حفظ احترام و ادب به ما
گفتند :به نظر من ،ما در ایران بخش خصوصی ،به
معنایی که در دیگر کشورها هست ،نداریم .بخش

خصوصی در ایران رانندۀ تاکسی ها هستند .بقیه،
روزیشان دست دولت است و برای همین جلوی
دولت در نمیآیند .این بخش خصوصی نیست.
این تعبیر به ما بسیار گران آمد ،اما در مقام محاجه
برنیامدیم .ناگفته به نظر همۀ ما آمد که چنین باوری
را نمیشود با چند جمله برهان و دلیل عوض کرد .از
آن تاریخ تا کنون بیش از چهار سال میگذرد و زنگ
این جمله در گوش من هنوز خاموش نشده است.
برخورد نزدیک من با مقامهای ارشد کابینه از
هنگام ورودم به اتاق بازرگانی آغاز شد که همزمان
با اواسط دولت اول آقای احمدینژاد بود .به دالیل
مختلف به سخنان وزرای دولتهای نهم و دهم عیار
نمیزدم و آنها را در حافظه نگه نمیداشتم ،اما زمانی
که نوبت به دولت یازدهم رسید ،موضوع را جدیتر
گرفتم .یادم میآید در اوایل دولت یازدهم دوستی
از من پرسید :نظرت راجع به این دولت چیست؟
اوضاع خوب میشود؟ پاسخ دادم :این کابینه مانند
تیم رآل مادرید است .هر چی ستاره در کشورداری
داشتیم را در آن جمع کردهاند ،باید بشود .امروز که
به چهار سال گذشته نگاه میکنم ،میبینم آنچه که
باید میشد ،نشد .شاید باید پاسخ چهار سال پیشم را
اینگونه تکمیل کنم :البته تیم رآل مادرید در زمین
خودش خوب بازی میکند.
چهار سال تأخیر در واکنش نشاندادن به این
جمله بیحکمت نبود ،به من این فرصت را داد که
بیشتر در این جمله بیندیشم و برایش قرینهیابی

کنم .چقدر خوب است که یک سیاستمدار صریح
و راستگو باشد! این جمله به من کمک کرد که به
دنبال باور به بخش خصوصی در دولت (دولتها)
باشم .در این جستجو به یافتههای جالبی برخوردم:
* یافتم که ما در کشور جامعۀ مدنی نداریم .در
کشوری که جامعۀ مدنی بزرگ و مؤثر نباشد ،بخش
خصوصی هم به معنای واقعی شکل نمیگیرد.
جامعۀ مدنی ،یعنی رواداری دولت در گفتمان و
تعامل با مردم .اگر راه تعامل باز و هموار باشد ،بخش
خصوصی هم از آن در وارد میشود .خوب است
بدانید که از سال  ١٣٨٣تا کنون لیست سازمانهای
مردمنهاد در استانهای مختلف برای انتشار و اطالع
عمومی بهروز نشده است .با تساهل میتوان گفت
جامۀ مدنی هم آن جوانانی هستند که برای پاکسازی
محیط زیست کوهستان آخر هفته کیسه به دست
میگیرند و زبالههای آنجا را جمع میکنند ،یا بانوانی
که در روز جهانی کودک ماسک به صورت کودکان
میزنند و برای مبارزه با آلودگی هوا نوشتهای به
دستشانمیدهند.
* یافتم که ما در کشور دولت هم نداریم .دولت،
یعنی نهادی که وقتی در حوزۀ اختیارات خودش
تصمیمی میگیرد ،بتواند آنرا اجرا کند .کافیست
نگاهی به تصمیمات متعددی که دولت گرفته
است ،بکنید .چقدر از آنها جامۀ عمل پوشیده است؟
دولت ،یعنی نهادی که وقتی قانونی به تصویب
مجلس میرسد ،به آن تمکین کند و آنرا اجرا کند.
چند قانون بالتکلیف و معطل برایتان مثال بزنم؟
و این مسأله مختص دولت کنونی هم نیست .وزیر

محترم نه از سر تحقیر ،بلکه به عنوان یک یافتۀ
شخصی ،بخش خصوصی را راننده تاکسی دانست.
من هم با نگاه عملگرایانه فکر میکنم دولت ،نه
کابینه ،بلکه کارمندی است که به فراخور وظیفه،
سلیقه یا انتفاع ،بخشنامهای را از کشوی میز بیرون
میکشد و کار یک ارباب رجوع «بخش خصوصی»
را راه میاندازد.
واقعیت این است که همۀ ما از تعاریف استاندارد
خود فاصلۀ جدی داریم .وقتی دولت ،دولت نباشد،
جامعۀ مدنی هم جامعۀ مدنی نیست و بالمآل بخش
خصوصی هم بخش خصوصی نیست .دولت در
ایران برای این توفیق الزم را نمییابد که ساختار
مناسب و اختیار کافی و قاطعیت مورد نیاز یک
دولت کالسیک را ندارد .دولت در کارکرد اقتصادی،
همراه با بخش عمومی ،در جای بخش خصوصی
نشسته است و در کارکرد اجتماعی ،جای جامعۀ
مدنی را گرفته است .وقتی ساختار خود دولت را نیز
کالبدشکافی میکنید ،درمییابید که خیلی جاها هم
دیگران سر جای دولت نشستهاند.
چهار سال پیش درخواست ما از وزیر این بود که
به بخش خصوصی کمک کند ،امروز میفهمم که
دولت اگر به خودش کمک کند و جایگاهش را بیابد
و بستاند ،جای بخش خصوصی و جامعۀ مدنی را
خالی میکند و آنگاه ما هم سر جای خودمان
مینشینیم...
مأخذ:
https://t.me/pedram_soltani
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معاونت فنی ،امور زیربنایی و تولیدی امور نظام فنی و اجرایی برگزار کرد:

سومین همایش ساالنۀ نظام فنی و اجرایی کشور

پنجم اسفندماه به عنوان «روز مهندس»
نامگذاری شده و از سال  ،۱۳۹۴در این روز
همایش نظام فنی و اجرایی توسط سازمان برنامه و
بودجه برگزار میشود .لذا در اسفند ماه سال ،۱۳۹۶
سومین همایش نظام فنی و اجرایی با حضور
جمع کثیری از فعاالن صنعت احداث در بخش
خصوصی و مسووالن سازمان برنامه و بودجه در
سالن غدیر این سازمان برگزار شد.
نظام فنی و اجرایی یکپارچه ،شامل همۀ
ساخت و سازهاست
مهندس غالمحسین حمزه مصطفوی ،رییس
امور نظام فنی و اجرایی کشور ،طی سخنانی در این
همایش اظهار داشت که نظام فنی و اجرایی یکپارچه
که در سال  ۱۳۹۶در مجلس شورای اسالمی به
تصویب رسید ،شامل همۀ ساختوسازها در کشور

معاون رییس جمهور به تصمیم دولت
مبنی بر بهکارگیری روش شراکت
عمومی-خصوصی ( )pppدر اجرای
طرحهای عمرانی اشاره کرد ،ولی
درمورد علت تعلل دولت در تهیۀ الیحۀ
مشارکت عمومی -خصوصی توضیحی
نداد.

میشود و شامل مجموعۀ اصول ،برنامهها ،عوامل،
فرایندها و اسنادی است که از طریق ساماندهی
و ایجاد بستری مناسب به دنبال ایجاد هماهنگی و
جهتگیریهای مشترک و همگرا در مدیریت و انجام
مراحل پیدایش ،پدیدآوری و بهرهبرداری طرحها و
پروژههایسرمایهگذاریاست.
وی در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت

که گرچه تأمین سرمایه ،یکی از الزامات تحقق توسعه
است ،لیکن اولویت نخست نیست ،زیرا در یک قرن
گذشته ،چاههای نفت کشور میلیاردها دالر سرمایه
بوجود آوردهاند ،اما توسعه تحقق نیافتهاست .لذا در
مقولۀ توسعه ،پول حرف اول را نمیزند ،بلکه توسعه
در گروی دانش و دانایی ملی است.
مشورتبابخشخصوصی،کاهشضریب
خطایدولت
مهندس محمدرضا انصاری ،رییس هیأت اجرایی
شورای هماهنگی تشکلها نیز با تبریک «روز
مهندس» ،اظهار داشت که «نهاد تعامل» با هدف
مشارکت بخش خصوصی در تصمیمسازیهای
دولت تشکیل شد و دارای پایههای محکمی در
قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و قانون
رفع موانع تولید رقابتپذیر می باشد .وی همچنین
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همکاری نمایندگان شورای هماهنگی تشکلها و
سازمان برنامه و بودجه در «نهاد تعامل» را صمیمانه
توصیف نمود و تأکید کرد که «نهاد تعامل» تنها
الگوی همکاری دولت و بخش خصوصی است که
باید به سایر فعالیتهای اقتصادی تسری یابد.
این سخنران در بخش دیگری از سخنانش
تصریح کرد :امروز دولت بیش از هر زمان
دیگری در طول تاریخ کشور ،محتاج همکاری
بخش خصوصی در تصمیمسازی و تصمیمگیری
است ،زیرا  ۸۰درصد نیروی انسانی کشور ،در
خارج از دولت است و مشورت با بخش خصوصی،
ضریب خطای تصمیمات دولت را کاهش میدهد
و بهرهوری تصمیمات را باال میبرد.
وی همچنین با اشاره به ناتوانی دولت در تأمین
مالی پروژههای عمرانی گفت :ممکن است دولت
بتواند حدود ۲۵هزار میلیارد تومان ،آنهم در قالب
اوراق مشارکت و اسناد خزانه برای اجرای طرحهای
تملک داراییهای سرمایهای اختصاص بدهد و این
موضوع دولت را متوجه این امر کرده که نباید خود
را از همکاری و مشارکت نیروی انسانی عظیم در
بخش خصوصی محروم کند ،زیرا در مقولۀ توسعه،
دولت و بخش خصوصی از هم جدا نیستند ،بلکه
شریک یکدیگرند.
بیتجربگی دولت و بخش خصوصی
رییس هیأت اجرایی شورای هماهنگی تشکلها
سپس با اشاره به موانع اجرای پروژههای ناتمام تصریح
کرد که با وجود آنکه یک چهارم طرحهای ناتمام
کشور دارای توجیه اقتصادی است و با اجرای آنها،
حدود ۷۰۰هزار شغل جدید ایجاد میشود ،اما این کار
همچنان با مشکالتی روبرو میباشد ،زیرا دولت که
همیشه به عنوان کارفرما عمل کرده ،عادت واگذاری
یداند
کار به مردم را ندارد و مکانیسمهای آن را نم 
و دستگاههای اجرایی هم از ارایۀ طرحها خودداری
میکنند .وی سپس افزود :البته بخش خصوصی
هم به دلیل آنکه همیشه از دولت پول گرفته و پروژه
اجرا کرده و هیچگاه به فکر تأمین مالی پروژه نبوده،
اصراری برای ورود به حوزۀ پروژههای ناتمام ندارد.

مهندسانصاریطرحمشارکتعمومی-خصوصی
در اجرای طرحها ( )PPPرا باعث ایجاد حس امنیت
در سرمایهگذاران و رفع نگرانی دولت از واگذاری کار
به بخش خصوصی ذکر کرد و خاطرنشان ساخت
که حدود هفت ماه قبل ،دولت پذیرفت که مشارکت
عمومی -خصوصی در اجرای طرحها ( )PPPرا در
قالب یک الیحه به مجلس شورای اسالمی ارایه کند.
وی سپس خواستار آن شد که این کار شتاب بیشتری
پیدا کند و هرچه زودتر قانون مشارکت عمومی-
خصوصی به تصویب برسد تا بخش خصوصی بتواند
به عنوان لنگر اجتماعی انسانی ،در تنگناهای مالی به
دولت کمک کند.
این سخنران در فراز دیگری از سخنانش با اشاره به
نقش صادرات خدمات فنی و مهندسی در فعالکردن
بسیاری از صنایع و افزایش اشتغال در کشور ،بر
لزوم برقراری مجدد جایزۀ صادراتی به منظور رونق
صادرات خدمات فنی و مهندسی تأکید کرد و گفت:
از سال  ۱۳۷۳تا  ،۱۳۸۱شیب رشد صادرات خدمات
فنی و مهندسی  ۱۲درصد بود ،اما پس از تصویب
جایزۀ صادراتی در سال  ،۸۱رشد صدور خدمات فنی و
مهندسی در فاصلۀ سالهای  ۱۳۸۱تا  ،۱۳۹۰با شیب
 ۴۵درصد به  ۴/۳میلیارد دالر رسید و جهش صادراتی
روی داد ،اما با توقف اعطای جایزۀ صادراتی در سال
 ۹۰و شروع تحریمها ،این رشد متوقف شد.
مهندس انصاری همچنین با ابراز تأسف از عدم
ماندگاریشرکتهایبخشخصوصیکشورتصریح
کرد که اگرچه اهدای لوح تقدیر به پیشکسوتان در
این مراسم یک کار سمبلیک و سازنده و نشاندهندۀ
تمایلسازمانبرنامهوبودجهبهحمایتازماندگارشدن
شرکتهای مهندسی است ،ولی این کافی نیست و
ماندگاریشرکتها،نیازمندبسترسازیاست.
تصمیم دولت برای بهکارگیری روش ppp
در اجرای طرحهای عمرانی
دکتر محمدباقر نوبخت ،رییس سازمان برنامه و
بودجه نیز که دقایقی قبل از شروع سخنرانی خود
به جمع حاضران در همایش پیوست ،در بخشی از
سخنانش از افزایش  ۶۵درصدی بودجۀ کشور در
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چهار سال گذشته و از افزایش اعتبار طرحهای تملک
داراییهای سرمایهای از حدود ۲۱هزار میلیارد تومان
در سال  ،۱۳۹۲به ۴۲هزار میلیارد تومان در سال
 ۱۳۹۵سخن گفت و در ادامه اظهار داشت که منابع
سال 1397هم درحد همان ۳۴۶هزار میلیارد تومان
سال  1396است و رقم بودجۀ عمرانی سال آینده
نیز ۱۲۶هزار میلیارد تومان میباشد که ۱۵هزار
میلیارد تومان آن از محل منابع بودجهای۱۴ ،هزار
میلیارد تومان از محل منابع صندوق توسعۀ ملی
و باقیمانده هم ازطریق تسهیالت بانکی و نیز
سوقدادن ۳۰درصد از درآمدهای اختصاصی دولت
به سمت کارهای عمرانی تأمین خواهد شد .وی
همچنین متذکر شد که در تبصرۀ  ۱۹قانون بودجۀ
سال  ،۹۷مجوزهای الزم برای استفادۀ شرکای
دولت در اجرای طرحهای عمرانی از منابع صندوق
توسعۀ ملی و منابع بانکی کسب شدهاست.
معاون رییس جمهور به تصمیم دولت مبنی
بر بهکارگیری روش شراکت عمومی-خصوصی
( )PPPدر اجرای طرحهای عمرانی هم اشاره کرد،
ولی درمورد علت تعلل دولت در تهیۀ الیحۀ مشارکت
عمومی-خصوصیتوضیحینداد.
سخنگوی دولت در بخش دیگری از سخنانش
توزیع ۱۷هزارو نهصد میلیارد تومان منابع بانکی
میان ۲۴هزار واحد تولیدی بخش خصوصی و تزریق
۴۲هزار میلیارد تومان به صورت نقد و اوراق برای
اجرای طرحهای عمرانی را سببساز رشد اقتصادی
دورقمی کشور در سال  ۱۳۹۵ذکر کرد که منجر به
اشتغال ۹۱۸هزار نفر در ۹ماهه اول سال  ۱۳۹۶شد!
دکتر نوبخت سپس خواستار اظهارنظر تشکلهای
بخش خصوصی درمورد تبصرۀ  ۱۹قانون بودجۀ
سال  ۹۷و همفکری با دولت برای اتخاذ تصمیمات
صحیحتر و ادارۀ کشور براساس عقل جمعی شد.
الزم به ذکر است که در پایان این مراسم،
از چند شرکت پیمانکاری و مهندسان مشاور
پیشکسوت ،شرکتهای پیشگام در صدور خدمات
فنی و مهندسی و شرکتهای سرمایهگذاری در
ت پیشرو در
پروژههای عمرانی و نیز دو شرک 
مسوولیتپذیری اجتماعی ،با اهدای لوح سازمان
برنامه و بودجه ،تقدیر به عمل آمد.
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 ۱۷ویژگیپیمانکارموفق
مأخذwww.serviceroundtable.com :

موفقیت یک نتیجه است ،نه یک هدف.
(گوستاو فلوبر)
مترجم :مهندس افشین شباب

ب معرفی ویژگیهای یک پیمانکار موفق و تحلیل آن ،عالوه بر آنکه در کسب تجربه و ایجاد بستر مناسب به منظور تکمیل زیرساختهای پیشرفت صنعت
پیمانکاری مؤثر خواهد بود ،بلکه امید و روحیۀ پیمانکاران را در فضای موجود افزایش خواهدداد .بنابراین و با این باور ،مقالۀ حاضر برگرفته از تحقیقات مؤسسه

 Roundtable Serviceبه همۀ همکاران و پیشتازان بینام عرصۀ صنعت تقدیم میشود .الزم به توضیح است که این سازمان با هدف کمک به پیمانکاران
برای رسیدن به فروش و اجرای بهتر و درنهایت سود بیشتر تشکیل شدهاست.

آیا تا به حال به این موضوع فکرکردهاید که چه

ویژگیهایی موجب موفقیت برخی از پیمانکاران
میشوند؟ ما بعد از ایجاد چهار سازمان پروژۀ
بینالمللی و سابقۀ کار با هزاران پیمانکار به
صورت عینی ،تعداد  17ویژگی را در پیمانکاران
موفق شناسایی نمودهایم .بدیهی است که وجود
همۀ این ویژگیها در یک پیمانکار بسیار نادر
است ،ولی پیمانکاران موفق بیشتر این ویژگیها
را دارا هستند.
 )1کنجکاوی :پیمانکاران موفق در خصوص
همه چیز کنجکاو هستند .هیچگاه از یادگرفتن و
پرسیدن باز نمیایستند .آنها همیشه ذهن خود را

باز نگه میدارند ،چرا که همیشه چیزهای جدیدی
برای یادگرفتن وجود دارد .آنها مطالعه میکنند،
فیلمهای آموزشی میبینند ،به مطالب شنیداری
گوش فرا میدهند و بعد از جلسات پیمانکاران
دورهم جمع میشوند و در خصوص کسب و
کار صحبت میکنند تا ببینند بقیۀ پیمانکاران چه
میکنند.
 )2فروتنی :پیمانکاران موفق فروتن هستند.
آنها به اشتباه خود اقرار نموده و در مواقع ضروری
عذرخواهی میکنند .آنان استعداد دیگران را
تشخیص میدهند و معتقدند که همه میتوانند در
کارها مشارکت نمایند ،حتی اگر در همان زمینه

فعالیت نداشتهباشند .آنان هرگز فراموش نمیکنند
که قدرت مطلق شخصی محدودکنندۀ شرکت است
و در مقابل فروتنی موجب توسعۀ شرکت میشود.
 )3خودآگاهی :خودآگاهی و فروتنی به هم گره
خوردهاند .به قول شکسپیر «باخودت روراست
باش» .پیمانکاران موفق با خود روراست هستند
و محدودیتهای خود را میدانند و میبینند.
آنها میدانند که کِی باید توقف کرد و کِی موقع
پیشرفت است .به قول معروف آنها میدانند که در
چه زمانی باید ّاره را تیز کرد و کِی موقع استراحت
است.
 )4چشمانداز :پیمانکاران موفق در زندگی
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چشماندازی دارند که میتواند از طریق کسب
و کارشان به کار گرفته شود یا کامل گردد .این
ویژگی برای کسب و کارشان چشماندازی را به
وجود میآورد که با تیمشان به اشتراک گذاشته
میشود.
 )5ندای درونی :پیمانکاران موفق یک ندای
درونی را احساس میکنند .بیان دقیق چگونگی
این امر مشکل است ،ولی به طور کلی میتوان
گفت آنها تصویر بزرگتر و اهداف واالتری را
دنبال مینمایند .برای بسیاری از آنان ،این
حالت یک حالت روحانی مبتنی بر ایمان است.
برای برخی از آنها این مفهوم نوعی احساس
مسوولیت اجتماعی و رویکرد خدمتگرایی
است .برای بقیه نیز معنای ارتباط با خانواده

و مردمی را دارد که موجب موفقیت کسب و
کارشان هستند .الزم به یادآوری است که این
ویژگی معمو ًال ذاتی و غیر قابل اکتساب است.
 )6رهبری خدمتگزار :پیمانکاران موفق همانند
ویژگی قبلی ،رهبری در شرکت را با خدمتکردن به
دیگر افراد معنا مینمایند .آنها میبخشند و خدمت
میکنند .از آنجاکه میبخشند و خدمت میکنند،
لذا بیشتر نیز به آنها داده میشود و این نتیجۀ
اجتنابناپذیر بخشیدن و خدمتکردن است.
 )7پایداری :پیمانکاران موفق قابل انعطاف
هستند ،یعنی وقتی که شرایط سخت میشود،
پایداری میکنند .ممکن است همۀ کارها را
درست انجام ندهند ،ولی تالش میکنند تا هر
روز از روز قبل بهتر عمل نمایند .به عبارت ساده،
آنان هیچگاه تسلیم نمیشوند.
 )8یکپارچگی :پیمانکاران موفق یکپارچگی
دارند و در این خصوص هیچگاه سازش
نمیکنند .آنها به این سخن اعتقاد دارند که کسی
که بخاطر یک چیز ایستادگی نکند ،با هرچیزی
سقوط خواهد کرد.
 )9خوشبینی :پیمانکاران موفق نیمۀ پر لیوان
را میبینند .آنها حتی زمانی که با دشواریها روبرو
میشوند ،نگاه مثبت به جهان دارند و آگاهانه
تصمیم میگیرند .آنها به چالشها به عنوان
توانایی نگاه میکنند و با استفاده از اشتباهات و

درسهای گرفتهشده از گذشته راه آینده را هموار
مینمایند .آنها به درستی رکود اقتصادی را به
عنوان یک فرصت برای رشد بازار میدانند.
ت در برقراری ارتباط :پیمانکاران به
 )10مهار 
صورت طبیعی روابط عمومی خوبی ندارند ،ولی
پیمانکاران موفق یاد میگیرند که فارغ از توانایی
طبیعی خودشان ،به صورت یک به یک یا در
گروه ارتباطات خوبی را برقرار کنند.
)11ریسکپذیری :توانایی تحمل ریسک
قسمت مهمی از هر نوع کسب و کار ،به
ویژه کسب و کار پیمانکاری است .پیمانکاران
موفق میدانند که ریسککردن برای گرفتن
نتیجه الزم است و هیچگاه این امکان را رها
نمیکنند.

 )12نوآوری :پیمانکاران موفق نوآوریهای
بخش صنعت را ،حتی اگر خودشان خلق نکرده
باشند ،میپذیرند و اولین کسی هستند که بابت آن
و اجرای آن پول پرداخت مینمایند .آنها با استفاده از
نوآوریها شرکتهای خودشان را مطرح میکنند،
ساعتها روی آن وقت میگذارند ،شبکههای
اجتماعی را به کار میگیرند و همیشه پیشنهادهای
تازه و خوبی برای مشتریان خود دارند.
 )13انعطافپذیری :نوآوری همسایۀ انعطاف-
پذیری است ،یعنی اگر یکی از این دو وجود داشته
باشد ،تقریب ًا آن یکی نیز وجود دارد .انعطافپذیری
مستلزم آن است که چیزهای تازه امتحان شوند
تا اگر درست کار نمیکنند ،رفع نقص و تنظیم
شوند تا به کارآیی الزم برسند .به عبارت دیگر،
معنای انعطافپذیری نگاهکردن از یک پنجرۀ
بزرگ و دیدن دوردستهاست ،به جای نگاهکردن
به جزییات کم اهمیت در نزدیک.
 )14تمرکز« :سندرم اشیای روشن درخشان»
درست مخالف تمرکز است .منظور این است که
افراد مبتال به این سندرم با دیدن هر شییء روشن
و درخشانی حواسشان پرت میشود .پیمانکارانی
که قربانی این سندرم میشوند ،معمو ًال همه چیز
را فدا میکنند تا در شاخۀ جدیدی از تجارت
فعالیت کنند .آنها در این راستا آخرین ابزارآالت
پیمانکاری را میخرند و جدیدترین نرمافزار
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را تهیه مینمایند ،آنهم نه بخاطر آنکه این
اعمال کسب و کارشان را به هدف نزدیکتر
میکند ،بلکه فقط به دلیل آنکه «آخرین» و
«بزرگترین» هستند و میدرخشند! این افراد
معمو ًال بدون درنظرگرفتن عالیم راهنمایی و
خطکشیهای اتوبان ناگهان مسیر خودشان را
عوض میکنند ،در حالی که پیمانکاران موفق
بر کار خودشان تمرکز دارند و در خط خودشان
باقی میمانند .البته آنها هم ممکن است برای
«آخرینها» و «بزرگترینها» و نوآوریها
هزینه کنند ،ولی فقط به این دلیل این کار را
انجام میدهند که آن را گامی دیگر به سوی
پیشرفت کسب و کارشان میدانند.
 )15نظم :تمرکز نیاز به نظم و انضباط دارد

و پیمانکاران موفق منظم هستند .آنها با وجود
ماهیت گیجکنندۀ کسب و کارهای خدماتی،
با کوشش و تالش فراوان زمان مناسب برای
انجام امور مالی و رشد شخصی خود را ایجاد
مینمایند .به عالوه ،آنها صبورند و میتوانند
دریافت پاداش و نتیجۀ بیشتر و بهتر را به تأخیر
بیندازند .به عنوان مثال ،آنها ترجیح میدهند که
سود ساالنۀ شرکت را دوباره در کسب و کارشان
سرمایهگذاری نمایند تا آن را از شرکت خارج و در
مسایل شخصی هزینه کنند.
 )16پوست کلفت :بنا به سرنوشت رایج
پیشتازان عرصههای مختلف ،پیمانکاران موفق
هم از پشت تیر میخورند! این خطر میتواند
از سوی کارکنان تندمزاج سابق و یا رقبای
حسود و یا مشتریان فرصتطلب ایجاد شود.
اما پیمانکاران موفق نه تنها از این بابت نگرانی
ندارند ،بلکه آمادگی دارند تا با تیغ تیز انتقادات
اجتنابناپذیر روبرو شوند.
 )17نارضایتی :پیمانکاران موفق همیشه به
روش «نابودی خالق» عمل میکنند .آنها هرگز
از وضع موجود راضی نیستند و برای پیشرفت
بیشتر تالش میکنند .این نارضایتی از وضع
موجود انگیزهای است برای حرکت به سوی
بالندگی و پیشرفت کسب و کار در آینده.
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گزیدههایی از مطبوعات

کم گوی و گزیده گوی چون دُر
تا زاندک تو جهان شود پُر
(نظامی گنجوی)

بوستان رنگارنگ مطبوعات و رسانههای عمومی کشور ،آکنده است از مطالب گوناگونی که بعضی از آنها مستقیم ًا به مسایل مورد توجه فعاالن حرفههای

فنی و مهندسی مربوط میشوند و بعضی دیگر به طور غیرمستقیم ،ولی به هر حال ،اطالع از آنها میتواند برای شما خوانندگان محترم نیز مفید باشد .بنابراین،
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 شهروند  -شماره 1341

دبیر شورایعالی امنیت ملی  :ستاد اجرایی فرمان امام مکمل
بخش خصوصی باشد ،نه رقیب آن
نمایندۀ مقام معظم رهبری و دبیر شورایعالی
امنیت ملی گفت :ستاد اجرایی ،نهادی است
پربرکت که به فرمان امام راحل(ره) تشکیل شد و
ناشی از عمق دید و هوشمندی ایشان در پایهگذاری
مجموعهای است که هدف آن خدمترسانی به
محرومان و خدمت عامالمنفعه است که فارغ از
دولتها به صورت متمرکز مأموریت خدمترسانی
به مردم را پیوسته پیگیری کند.
دریابان علی شمخانی با حضور درمجموعۀ
ستاد اجرایی فرمان اما م خمینی(ره) افزود :ستاد
اجرایی باید مکمل سیاستهای اقتصادی دولت
و بخش خصوصی باشد ،نه رقیب آنها و در این
زمینه متمرکز بر اجرای پروژههایی مانند صنایع

دانشبنیان و پیشران شود که امکان تحقق آن
ن که
توسط سایر بخشها نیست .او با بیان ای 
باید نهضت خدمترسانی و محرومیتزدایی را
به شایستگی تبیین و دستاوردهای آن را به افکار
عمومی معرفی کرد ،تأکید کرد :حجم وسیعی
از خدمات به صورت بیریا و بدون ادعا توسط
مجموعههای انقالبی نظام به مناطق محروم
ارایه شدهاست که چون به درستی و به شیوههای
صحیح اطالعرسانی نشدهاند ،فضا را برای طرح
ادعاهای ضد انقالب برای فضاسازیهای منفی در
این خصوص فراهم ساختهاست.
نمایندۀ مقام معظم رهبری با اشاره به نقش
بیبدیل ستاد اجرایی فرمان امام در جهت پیشبرد

اقتصاد مقاومتی عنوان کرد :حمایت از نخبگان و
جوانان و طرحهای اشتغالزای تولیدی ب ه عنوان
یک اولویت برای مجموعۀ ستاد اجرایی قرارگیرد تا
مخترعان و تولیدگران این مجموعه را حامی خود
بدانند.
او با بیان دستاوردهای بیشمار انقالب اسالمی
در مقایسه با رژیم منحوس پهلوی در حوزههای
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و ...افزود :در برابر
حرکت نرم دشمنان در برجستهسازی ضعفها
و پمپاژ ناامیدی ،باید ایستاد و ستاد اجرایی ،بنیاد
برکت و نهادهای تابعه وظیفه دارند خدمترسانی
خود را معرفی کنند و اجازه ندهند افکار عمومی
از دروغپردازیهای جبهۀ ضدانقالب آسیب ببیند.

توسعه تاسیسات و تجهیزات | شماره  | 53زمستان  96و بهار | 97

صنفی

33

روزنامه شرق  -شماره 3080

صِ رف واگذاری داراییهای دولتی توزیع رانت است
شیما نوروزی :وزیر امور اقتصادی و
دارایی در مراسم ۵۰سالگی بازار سرمایه از
دستور رییسجمهور برای سرعتبخشی به
واگذاری شرکتهای دولتی و پیگیری جدی
خصوصیسازی خبر داد .این خبر در شرایطی
که دولت با بحران مالی عمیق روبهروست،
این ذهنیت را ایجاد میکند که دولت برای
گذران امور جاری خود متوسل به فروش
داراییهای بیننسلی شدهاست .هدفگذاری
برای شتاببخشی به واگذاریها بدون
برنامهای مدون و جامع ،مانند آن است که این
داراییها یک شر ذاتی هستند و دولت باید خود
را هرچهسریعتر از این شر خالص کند ،غافل از
اینکه سرعتبخشی به واگذاریها و جابهجایی
داراییهای بیننسلی در شرایطی که بسترهای
اولیه آن فراهم نیست و کشور در رکودی عمیق
قرار دارد ،بسیار نگرانکننده است و منافع کل
جامعه را به مخاطره خواهدانداخت.
خصوصیسازی و واگذاری داراییهای دولتی
شرایط ویژهای را طلب میکند که عدم توجه به
بسترهای اولیه اجرای آن همانند چند دهۀ اخیر،
محکوم به ناکامی و شکست خواهد بود و بحران
فعلی را تشدید و فساد را فاجعهبارتر خواهد كرد...
براساس آنچه گفته شد ،صِ رف واگذاری
داراییهای دولتی و تسریع در آن ،به معنای
خصوصیسازی نیست و پیششرطها و
الزامات عدیدهای را طلب میکند .نگاهی به
شاخصهای معرف وضعیت فساد در کشور نظیر
شاخص ادراک فساد ،شاخصهای حکمرانی
خوب ،حقوق مالکیت ،فضای کسبوکار و...
همه تأییدی بر سطوح باالی فساد در کشور

هستند .خصوصیسازی در چنین شرایطی در
کشورمان صورت گرفته که به شکست این
برنامه و دستنیافتن به اهدافی نظیر تقویت
حضور بخش خصوصی در اقتصاد ،افزایش
بهرهوری ،بهبود سالمت مالی دولت و مواردی
از این دست انجامیده است.
شیوع این پدیدۀ شوم در کشور باعث شد که
واگذاریها به هدف کسب درآمد به شبهدولتیها
و بدون لحاظ توانمندیها در شرایط عدم
شفافیت انجام شود .گزارش عملکرد سازمان
خصوصیسازی در سال  ،١٣٩٤از جمله ایرادات
وارد بر عملکرد خصوصیسازی در کشور را
ماهیت خریداران سهام واگذارشده و سهم پایین
بخش خصوصی واقعی عنوان میکند .این سهم
از سال  ١٣٨٠تا پایان  ،١٣٩٤تنها ١٨درصد
بودهاست ،درحالی که سهم نهادهای عمومی
غیردولتی ،نهادهای انقالب اسالمی و ...از
کل واگذاریها در دورۀ  ١٣٨٠تا پایان ،١٣٩٤
معادل  ٤٦درصد اعالم شدهاست.
بررسی بودجههای سنواتی از چند سال قبل
از اجرای برنامۀ خصوصیسازی تا  ،١٣٩٦نشان
میدهد که دقیق ًا سالهایی که واگذاریها
شدت گرفته ،سهم بودجۀ شرکتهای دولتی،
بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت
به بودجۀ کل افزایش داشتهاست .این شاخص
در سال ١٣٦٦و قبل از جدیشدن برنامه
خصوصیسازی در کشور ٥٣ ،درصد بوده که
در سال ١٣٨٤که قانون سیاستهای کلی اصل
 ٤٤ابالغ شد ،به  ٦٦درصد افزایش داشتهاست.
این نسبت در سالهای اخیر به حدود  ٧٠درصد
رسیده ،این درحالی است که با اجرای سیاست

خصوصیسازی انتظار کاهش سهم بودجه
شرکتهای دولتی ،بانکها و مؤسسات انتفاعی
وابسته به دولت وجود داشت.
براساس آمارهای سازمان ملی بهرهوری،
هدف بهبود بهرهوری بهعنوان یکی از اهداف
اصلی این سیاست نیز چندان محقق نشده و
تنها شاهد بهبودهای جزیی در برخی سالها
بودهایم و حتی در بعضی سالها افت این
شاخص را هم داشتهایم.
نگرانی مضاعف زمانی ایجاد میشود که با
وجود شکست خصوصیسازی در دهههای
اخیر ،وزیر اقتصاد به دستور سرعتبخشی به
واگذاریها در شرایط رکودی اقتصاد اشاره
میکند .در نبود برنامهای مدون برای حلوفصل
پدیدۀ فساد و نبود یک استراتژی مشخص برای
واگذاریها (انتخاب بنگاه و اصالح ساختار آن،
تعیین قیمت و تعیین خریدار) ،خصوصیسازی
تنها راهی برای جابهجایی رانت و کسب درآمد
برای دولت برای گذران امور جاری و به قیمت
ازدسترفتن رفاه جامعه و چوب حراجزدن
به داراییهای بیننسلی خواهدبود .زمانی
که کشور در رکودی عمیق به سر میبرد،
جابهجایی داراییها به ارزانترین قیمت صورت
خواهدگرفت و هیچ تضمینی هم وجودندارد که
حقوق جامعه در حداقل استاندارد حفظ شود ،که
این امر بسیار خطرناک و نگرانکننده است.
بنابراین ،با توجه به حساسیت موضوع هر
اقدامی درراستای سرعتبخشی به واگذاریها
نیازمند داشتن برنامهای جامع و ورود نهادهای
نظارتی تخصصی برای نظارت بر این مسأله
است.
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روزنامه آرمان  -شماره 3486

شفافیت ،رمز مبارزه با فساد
مهدی پازوکی :مهمترین مشکل پولی و
مالی ایران عد م شفافیت است .از این رو ،بهنظر
میرسد که اقتصاد ایران در شرایط فعلی برای
اینکه با فساد مبارزۀ عملی کند ،باید به مسأله
شفافیت بیش از پیش بها دهد .اگر شفافسازی
در تمام ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و...
صورت گیرد ،قطع ًا شاهد رخدادن فسادهای
گسترده نخواهیم بود .از سوی دیگر ،یکی
از دالیلی که بانکهای بزرگ جهان حاضر
به همکاری با بانکهای ایرانی نیستند ،عدم
شفافیت در بخشی از سیستم بانکی کشور است.
سازمان امور مالیاتی باید در جریان حرکت
پولها در سیستم بانکی قرارگیرد که این پولها
از کدام مجاری وارد چرخۀ اقتصادی کشور
میشوند .در ایراندرصد مالیات نسبت به تولید
ناخالص ملی حدود  7/5درصد است ،در حالی
که در کشوری مثل ترکیهاین نسبت حدود 20
درصد است .اینگونه است که ایران یکی از
باالترین سرانههای فرار مالیاتی در جهان را
دارد ،یا بهعبارت دیگر ،ایران بهشت دالالن،
واسطهگران و افرادی است که فرار مالیاتی
میکنند .این درحالی است که برای اخذ مالیات

به آمار ،اطالعات و رصدکردن جریانهای مالی
و پولی احتیاج داریم .زمانی که باالی 10میلیارد
تومان پول جابهجا میشود ،نهادهای مربوطۀ
ناظر باید رصد کنند تا افرادی را که پولشویی
کرده و پولهای کثیف را وارد کشور میکنند،
شناسایی کنند و به سزای عملشان برسانند.
موجب تعجب است که شخصی صدها میلیارد
تومان پول را جابهجا میکند ،اما سازمان امور
مالیاتی متوجه آن نمیشود .از این رو ،برای
مبارزه با فساد باید ارادۀ مجموعۀ قوا بر این
امر قرار گیرد ،چون دولت بهتنهایی نمیتواند از
عهدۀ این مسأله برآید و تمامی قوا و خصوص ًا
مجلس باید تالش بیوقفه داشته باشند .از سوی
دیگر ،در راستای شفافیت مالی باید مشخص
شود که چرا با اینکه یک کاندیدا در کل دورۀ
نمایندگی خود در مجلس 400میلیون دریافت
میکند ،برای رأیآوری در انتخابات دو میلیارد
هزینه میکند؟ این مسأله سبب میشود که
مردم گمان کنند برخی از این طریق به دنبال
رانت اقتصادی هستند .از سوی دیگر ،بخشی از
فساد در سیستم بانکی اتفاق افتاده ،اما در این
سیستم کسی محاکمه نشدهاست .از این حیث

بانک مرکزی باید از مسألۀ شفافسازی استقبال
کند و زمانی که سیستم بانکی دید وقتی
کارمندی رشوه میگیرد ،حذف شده و به زندان
خواهدرفت و محاکمه خواهدشد ،دیگر کسی
جرأت دزدیکردن ندارد ،اما زمانی که کسی
رشوه گرفت و خارج از کشور نیز سرمایهگذاری
کرد و برخوردی با او صورت نگرفت ،سایرین نیز
به این کار تشویق میشوند .فقط کالهبرداران
و مفسدان با شفافیت مخالفند ،پس باید کاری
کرد که این اطالعات در شبکه باشد و سازمان
مالیاتی و سایر نهادهای ناظر برخورد الزم را با
آنها داشته باشند.
سیستم اقتصادی ایران از بیانضباطی پولی
در سیستم بانکی ،بیانضباطی مالی در سند
بودجه و بیانضباطی اداری در سازمانها
و ادارات رنج میبرد .از این رو ،لزوم اصالح
ساختاری مسألهای انکارناپذیر است که باید در
آن سیاست شفافیت اقتصادی حاکم و حکمفرما
باشد .زمانی که اصالح ساختاری صورتگیرد،
زمینه برای شفافیت و ایجاد رقابت سالم میان
بنگاهها و ازبینبردن هرگونه انحصار ایجاد
میشود.

روزنامه دنیای اقتصاد  -شماره 4168

نعل وارونه و تیولداری جدید
دکتر موسی غنینژاد :پس از به حاشیهرفتن
رویکردهای کمونیستی در چین و رویآوردن
این کشور به اقتصاد بازار و فروپاشی اتحاد
جماهیر شوروی و کشورهای اقماری آن،
آرمان اقتصاد مبتنی بر برنامهریزی متمرکز
دولتی محبوبیت و موقعیت خود را در افکار

عمومی از دست داد .همگان دریافتند که در
واقعیت بدیلی برای اقتصاد بازار وجود ندارد.
روشنفکرانی که روزگاری حتی در جوامع
پیشرفتۀ صنعتی سنگ سوسیالیسم واقع ًا
موجود را به سینه میزدند ،امروزه بهرغم انتقاد
از «نظام سرمایهداری» دیگر از بدیل آن کمتر

سخن میگویند و عم ً
ال پذیرفتهاند که آرمان
سوسیالیستی عدالت اجتماعی را باید با الزامات
نظام بازار تطبیق دهند.
در کشور ما  ۱۰سال پس از تجربۀ تمام
و کمال اقتصاد دولتی بود که واقعیت زیانبار
آن از سوی مسووالن رده باالی حکومتی
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و افکار عمومی کم و بیش پذیرفته شد و
تدابیری برای فاصلهگرفتن از آن و رویآوردن
به اقتصاد بازار رقابتی اتخاذ شد .این تدابیر
اصالح اقتصادی از همان آغاز در معرض
شدیدترین حمالت انتقادی از چپ و راست
سیاسی قرارگرفت و آن را در همان گامهای
نخستین از نفس انداخت ،اما ازآنجا که منتقدان
غیر از بازگشت به کوپنیسم و اقتصاد ناکارآمد
دیوانساالرانۀ تجربهشده هیچ جایگزینی
نمیتوانستند پیشنهاد کنند ،لذا مجدداً موضوع
اصالح اقتصادی و رهایی از شر اقتصاد دولتی
به طور جدی در سطح مقامات مسوول رده
باالی حکومتی مطرح شد .بررسیهای چندین
سالۀ مجمع تشخیص مصلحت نظام در این
خصوص نهایت ًا در قالب «سیاستهای کلی
اصل  44قانون اساسی» در سال  ۱۳۸۴برای
اجرا ابالغ شد .امید میرفت با اجرای این
سیاستها مسیر اصالحات واقعی اقتصادی
هموار شود ،اما عملکرد اقتصاد ملی پس از
گذشت  ۱۲سال متأسفانه گویای این واقعیت
است که مسیر انتخابشده برای دستیافتن به
اهداف آن سیاستها درست نبودهاست .بهنظر
میرسد که متولیان اجرای این سیاستها از
همان آغاز نعل وارونه زدهاند ،یعنی به جای
رهاکردن جامعه از یوغ اقتصاد دولتی ،در عمل
به بقای آن در اشکال جدید و شاید خطرناکتر
از قبل یاری رساندهاند.
بررسیهای کارشناسی نشان میدهد که
مقصد بخش اعظم واگذاری بنگاههای دولتی،
بخش خصوصی واقعی نبوده و این جریان
منتهی به شکلگیری مجموعهای از بنگاههای
به ظاهر غیردولتی ،اما در واقع ،تحت مدیریت
و سیطرۀ دیوانساالران دولتی و مقامات
ذینفوذ سیاسی شدهاست .رسوایی حقوقهای
نجومی نوک پیدای کوه یخی را به نمایش
گذاشت که عمدت ًا محصول فرآیندی بود که
تحت عنوان خصوصیسازی ،مالکیت مجموعۀ
بزرگی از بنگاهها را به لحاظ حقوقی از دولت

جدا کرد ،اما مدیریت و تصرف در منابع آنها
را همچنان در اختیار صاحبمنصبان دولتی و
حکومتی نگهداشت .به این ترتیب ،عم ً
ال شکل
جدیدی از تیولداری در کشور ما پا گرفت.
همزمان و همگام با این فرآیند شکلگیری
تیولداری جدید ،برخی نهادهای عمومی و
حکومتی با جدیت تمام به ایجاد موسسات
اعتباری و بانکی روی آوردند .آنها نیز به
صرافت افتادند که بهتر است این موسسات
را از طریق تعاونیها و صندوقهای وابسته
به خود در قالب حقوقی غیردولتی به ثبت
برسانند تا در عین حال که آنها را در تصرف
خود دارند ،از محدودیتها و نظارتهای

دولتی هم حتیاالمکان بر کنار بمانند.
بهعالوه ،برونسپاریهایی که بسیاری
از نهادهای دولتی و عمومی به منظور
کوچککردن دستگاههای دیوانساالری خود
انجام دادهاند ،به جای اینکه واقع ًا منطق
اقتصادی بخش خصوصی بر آنها حاکم باشد،
بیشتر به شکل تیولداریهای پنهان و آشکار
عمل میکنند.
بهنظر میرسد که همۀ این مشکالت
ریشه در طرز تفکر غلطی دارد که طبق
آن خصوصیسازی نه به معنای غیردولتی
کردن واقعی فعالیتهای اقتصادی به
منظور افزایش بهرهوری و کیفیت ،بلکه
به معنای توزیع امتیازات تلقی میشود .به
لحاظ همین تفکر است که تالش میشود
واگذاریها و برونسپاریها در اولویت
نخست به «خودیها» صورت گیرد .نتیجه
این شیوۀ تفکر و عمل ،ظهور بنگاهها و
کسبوکارهای به ظاهر غیردولتی است که
به علت پشتیبانیهای پیدا و پنهان سیاسی
که از موقعیت انحصاری آنها صورت میگیرد،
اغلب عملکرد بسیار نامطلوبی دارند .کمتر
اتفاق میافتد مدیران و گردانندگان این
بنگاههای ناکارآمد به خاطر عملکردشان
مورد مؤاخذه قرار گیرند .حداکثر «تنبیهی»
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که برای یک مدیر «خودی» ناکارآمد در نظر
گرفته میشود ،جابهجایی از یک بنگاه به
بنگاه دیگر است .نگاهی به فهرست مدیران
اجرایی و اعضای هیأتمدیرههای بنگاههای
به اصطالح واگذارشده و به واقع شبهدولتی،
حکایت از ماندگاری درازمدت اغلب اسامی
موجود در فهرست به رغم جابهجاییهای
مکرر دارد .طرفه اینکه برخی مقامات
دولتی و دیوانساالرانی که مجموعههایی
از این بنگاههای به اصطالح «خصولتی» را
تحت اختیار دارند ،ژست طرفداری از بخش
خصوصی و اقتصاد رقابتی میگیرند و با این
کار در افکار عمومی از بخش خصوصی
واقعی مشروعیتزدایی میکنند.
چالش بزرگ کشور ما از منظر اقتصاد
سیاسی در حال حاضر چارهجویی برای این
فرآیند نعل وارونهای است که اقتصاد دولتی
را به سوی تیولداری از نوع جدید هدایت
کردهاست .به نظرمیرسد که کم هزینهترین
راه چاره در کوتاهمدت آزادسازی فضای
کسبوکار و برچیدن موقعیتهای انحصاری
و حمایتی ناشی از توزیع انواع یارانهها و
رانتهای دولتی است ،چرا که حیات این
بنگاهها بهرغم ناکارآمدی مشهودشان ،در
گرو تداوم چنین شرایطی است .آزادسازی
واقعی و حذف یارانهها این بنگاهها را در
شرایط برابر با سایرین قرارداده و آنها را
ناگزیر به فعالیت در فضای رقابتی میکند
تا آزمون کارآمدی پس دهند .نتیجه این
آزمون ،چه موجب بقای این بنگاهها با
کارآمدترشدن عملکردشان باشد و چه به
حذف آنها از صنعت بینجامد ،به نفع اقتصاد
ملی تمام خواهد شد .اما در درازمدت باید به
فکر اصالح قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴
قانون اساسی بود تا با ایجاد تغییرات اساسی
در آن با تعریف درست از مفاهیم «واگذاری»
و «خصوصیسازی» مانع شکلگیری
تیولداری در تمام اشکال آن شد.
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ع کسب و کار خیلی مهم است
نحوۀ شرو 

مرحوم محمدعلی فروغی :ما از غرب
بلوارش را میخواهیم ،ولی این البراتوار
است که غرب را ساخته است...

فارغ از مشکالت بسیار زیادی که دستگاههای
اداری برای شروع یک کسب و کار ایجاد
مینمایند ،این کارآفرینان نوظهورهستند که
پولدارشدن یکشبه آنها را آزار میدهد و
توهم
ِ
ِ
در سرنوشت کسب وکارشان نقش مهمی را ایفا
مینماید .لطف ًا این چندسطر را با دقتی مضاعف
بخوانید و نکات مطرحشده را جدی بگیرید.
چند روز پیش ،دوستی که میخواست در
ایران شرکتی را تأسیس کند ،لیست اقالم مورد
تقاضای تیم مدیریتیش را برایم فرستاد و از من
خواست تا اگر دربارۀ آن نظری دارم ،اعالمکنم.
به لیست نگاهی کردم :تجهیزات آبدارخانه ۲۵
میلیون تومان ،غذای بین روز برای کارکنان ۳۰
میلیون تومان ،هزینۀ مبلمان اداری و بودجه
برای خرید چند دستگاه خودرو و تلویزیون ۳۲۰
میلیون تومان و ...
در واقع ،بدون آنکه شرکت حتی یک ریال
درآمد داشته باشد ،تیم مدیریتی میخواست
نزدیک به  1/5میلیارد تومان خرج دفتر کند.
وقتی که به دوستم گفتم :اینها برای خرجکردن
خوب است ،نه برای شرکتزدن .تعجب کرد و
پاسخ داد :ولی اینجا همه همینطور فکر میکنند!
در این موقع یاد کارآفرینانی افتادم که یا از
نزدیک میشناسمشان یا دربارهشان شنیدهام،

مث ً
ال پدر مرحومم بارها میگفت :یک دفتر
جاییست که بتوانی یک میز و یک صندلی
در آنجا بگذاری تا بتوانی تلفنت را وصل کنی
و کارت را شروع کنی .همینطور یاد مؤسس
انتشارات امیرکبیر افتادم که از فروش کتابهای
دست دوم و دستفروشی کارش را شروع کرد .بعد
یاد رییس سابقم ،راس لینک افتادم ،او کارش
را از خانهای در یکی از فقیرترین محلههای
شیکاگو شروع کرده بود ،آنهم در حالی که در
زمستانها شیشههای هر دو طبقۀ ساختمان از
سرمای دریاچۀ میشیگان یخ میزدند .در طبقۀ

اول این خانه زن و دخترش زندگی میکردند و
در دو اتاق طبقۀ دوم هم سرورهایش را گذاشته
بود و کد مینوشت .اتاقش را هم با یک بخاری
برقی گرم میکرد.
در کنار این آدمها ،آدمهای مشهوری هم
هستند که همه دربارهشان شنیدهاند :ایالن
ماسک که آماده میشود تا اولین سفر انسان
به مریخ را محقق کند .او دو سال در طبقۀ
باالی ساختمانی فرسوده کار و زندگی میکرد
و شبها روی مبل دفترش میخوابید و در
ورزشگاه عمومی محل دوش میگرفت ،یا
والت دیسنی که از یک انباری کارش را شروع
کرد ،یا استیو جابز از گاراژ خانهشان .این تفاوت
هنوز هم در این شرکتها ملموس است ،مث ً
ال
ایالن ماسک اعتقاد دارد که میزهای مهندسان
و مدیرانش باید در کنار خط تولید باشد تا همه
به همدیگر دسترسی داشته باشند.
دفاتر گوگل یا فیسبوک زیبا و پیشرفته
هستند ،ولی در آنها از تجمل خبری نیست،
بلکه همۀ فضاها برای کار و همفکری ساخته
شدهاند .وقتی که به لطف یکی از ایرانیان
پیشرو در دنیای استارت آپ ،ستاد فیسبوک
را دیدم ،برایم سادگی اتاق مدیرانی که درآمد
ساالنهشان از چند ده میلیون دالر بیشتر بود،
جالب توجه بود ،یعنی یک میز و یک مونیتور و

چند جلد کتاب!
هنوز هم وقتی که به یک مالقات کاری در
ایران میروم ،میدانم که قرار است بساط پذیرایی
در کار باشد ،میوه بیاورند ،چای یا نسکافه سرو
کنند و دور یک میز مجلل بنشینیم و حرف بزنیم.
اما وکیلی که خرید اینستاگرام برای فیسبوک
را محقق کرده بود ،بعد از  ۴۸ساعت گرسنگی
و مذاکرۀ مدام ،به صاحب فیسبوک گفته بود:
شاید بد نباشد چند تا پیتزا سفارش بدهی تا آدمها
نای حرفزدن داشته باشند!
شاید تفاوت ناشی از این واقعیت است

که هنوز حرف مرحوم فروغی صادق است:
«ما از غرب بلوارش را میخواهیم ،ولی این
البراتوار است که غرب را ساخته است .اینقدر
که روشنفکران عزیز دربارۀ کافههای پاریس
نوشتهاند ،دربارۀ کارخانۀ رنو در همان شهر
ننوشتهاند».
شیکبودن و حرفزدن و اثاثداشتن
لذتبخش است ،ولی کار نیست .ماشین و اثاث
نتیجه فعالیت اقتصادی هستند و نه پیشنیاز آن.
این شروع کردن است که مهم است .بارها شده
است که در صحبتهای دوستان جدید و قدیم
حرفهایی میشنوم که ربطی به واقعیتهای
دنیای کسب و کار ندارند .این که بخواهیم همه
کار بکنیم ،طبیعیاست ،ولی اینکه بخواهیم
فقط با حرفزدن همه کار بکنیم ،تنها نشانه
بیخبریست.
به هر حال ،چارهای نبود و باید واقعیت را
به دوستم میگفتم .واقعیت این بود که تیم
مدیریتیش اهل حال هستند ،ولی اهل کار
نیستند! وگرنه لیستشان شامل کارهایی میشد
که در  ۱۰۰روز اول میکردند ،نه  ۲۵میلیون
تومان برای تجهیز آبدارخانه!
ماخذ:

@A_daghightar
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در بارۀ هولوگرافی
(به بهانۀ تصميم ژاپن براي پخش هولوگرافيک مسابقات جام جهاني فوتبال سال )2022

باورکردن این تصمیم ژاپنیها کمی
مشکل است ،ولی آنها به طور جدی تصمیم
گرفتهاند که مسابقات جام جهانی فوتبال
سال  2022را به صورت هولوگرافیک در
بقیه استادیومهای دیگر کشورها نشان
بدهند .آنها برای عملیکردن این تصمیم
مبلغ شش میلیارد دالر بودجه درنظر
گرفتهاند و قرار است که هر بازی در
استادیوم با  200دوربین فیلمبرداری HD
ضبط شود .سپس این تصاویر به صورت
همزمان به  400ورزشگاه در دیگر نقاط

جهان فرستاده خواهند شد و بدین ترتیب،
شما میتوانید در یک استادیوم در کشور
خودتان بنشینید و فینال جام جهانی را
در ورزشگاه مقابل خودتان ببینید ،چرا که
فناوری هولوگرافیک مانند چیزی است که
در فیلمهای جنگ ستارگان دیدهاید ،یعنی
شما بازیکنان را در وسط زمین فوتبال و در
مقابل خودتان میبینید!
در این پروژه حتی میکروفنهایی هم
در سراسر زمین فوتبال نصب خواهند
شد تا صدای شوتزدن بازیکنان ،صدای

هولوگرافی از نظر ثبت اطالعات
مربوط به یک صحنه یا منظره ،به
عکاسی معمولی شباهت دارد ،اما
شیوهها و وسایل کار برای ایجاد
تصویر ،همچون خود تصاویر به
دست آمده ،کام ً
ال متفاوتند.

سوتزدن داور ،صدای تماشاچیان و
صداهای دیگر را به بقیه استادیومها در
سراسر جهان منتقل کنند .آقای کیو ،مدیر
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اجرایی این پروژه میگوید :شما ممکن
است فناوری الزم برای اجرای این پروژه
را یک رؤیا بپندارید ،اما به زودی خواهید
دید که طی سالهای آینده چقدر تکنولوژی
تغییر خواهد کرد و ما تصور میکنیم که به
زودی فناوریهای الزم برای این کار را در
اختیار داشته باشیم.
به گفته ژاپنیها اجراییشدن این طرح
سبب میشود که تماشاگران مسابقات
جام جهانی فوتبال در استادیومها دهها
برابر شود و این بخشی از برنامۀ آنها برای
بهدستآوردن میزبانی این مسابقات برای
سال  2022است .البته این طرح آنقدر جالب
به نظر میرسد که باعث میشود هر کسی
از میزبانی ژاپن در صورت موفقیت این طرح
پشتیبانی کند ،چرا که در این صورت ،همه
میتوانند مسابقات بزرگ فوتبال دنیا را در
استادیومهای شهر خودشان ببینند.
هولوگرافی چیست؟
هولوگرافی به روش تهیه عکسهای
سهبعدی بسیار واقعی به نام هولوگرام

تصاویر هولوگرافیک به شیوههای
گوناگونی ثبت میشوند ،اما معموالً از
روش ثبت هولوگرام به صورت شفافه
(فیلمی مانند اسالید) استفاده میشود.

گفته میشود ،عکسهایی که به خاطر
سهبعدیبودن ،بسیار واقعی به نظر میرسند.
هولوگرافی برای اولین بار حدود سال
 1947میالدی توسط دانشمندی انگلیسی
به نام "دنیس گابور" کشف شد ،اما تا
دهۀ  1960میالدی که پرتو لیزر شناخته
شد ،چندان پیشرفتی نداشت .امروزه نیز
دانشمندان به دنبال یافتن کاربردهای
علمی این تصاویر سهبعدی میباشند.
در این روش به جای دوربین از پرتو
لیزر استفاده میشود .برای تهیه هولوگرام
پرتو لیزر به دو قسمت تقسیم میشود :یک
قسمت آن به جسم برخورد میکند و سپس
روی صفحه عکاسی منعکس میشود و
قسمت دیگر به طور مستقیم روی صفحه
تابانده میشود .بدین ترتیب ،یک صفحه

عکاسی ظاهر میشود و یک الگوی سیاه
و سفید ،یعنی هولوگرام پدیدار میگردد.
اکنون اگر به این هولوگرام نور لیزر تابانده
شود و از سمت دیگر به آن نگاه شود ،یک
تصویر سهبعدی واقعی از جسم اصلی بوجود
میآید .این تصویر سهبعدی دارای طول،
ارتفاع و عرض میباشد ،اما همرنگ جسم
اصلی نیست و رنگش را از نور لیزر میگیرد.
شباهتها و تفاوتهای هولوگرافی
با عکاسی
هولوگرافی از نظر ثبت اطالعات مربوط
به یک صحنه یا منظره ،به عکاسی معمولی
شباهت دارد ،اما شیوهها و وسایل کار برای
ایجاد تصویر ،همچون خود تصاویر به
دست آمده ،کام ً
ال متفاوتند .توضیح اینکه
در عکاسی متعارف ،تصویر به دست آمده
از یک صحنه ،اعم از عکس یا اسالید،
تصویری است بر روی یک صفحۀ دوبعدی
و فاقد عمق یا برآمدگی ،اما در تصویری
که نهایت ًا در هولوگرافی به دست میآید و
هولوگرام نامیده میشود ،اطالعات مربوط
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به هر سه بعد ثبت شده است و ناظر از
تماشای هولوگرام احساس بعد و برجستگی
مینماید ،حتی بیش از آنچه در استروسکوپی
متداول است .الزم به یادآوری است که بُعد
در استروسکوپی بُعد کاذب است ،زیرا فقط از
یک زاویه که همان زاویۀ استقرار دوربینها
به هنگام عکسبرداری است ،تصویر قابل
مشاهده است ،در حالی که در هولوگرافی
منظرۀ بازسازیشده را از زوایای متعدد میتوان
دید و ناظر با حرکتدادن سر خود ،اثر ناشی
از اختالف منظر (یعنی جابهجایی ظاهری دو
شیئ نسبت به هم در اثر جابهجایی ناظر) را
حس خواهد کرد.
فیلم هولوگرافیک ظاهرشده یا هولوگرام ،زیر
نور معمولی شباهتی به منظرۀ اصلی یا موضوع
اصلی ندارد ،مث ً
ال اگر موضوع مورد عکاسی،
صفحهای صاف و منعکسکنندۀ نور باشد،
تصویر روی فیلم ،مجموعهای از رشتههای
روشن و تاریک خواهد بود و تصویر هولوگرافیک
یک نقطه ،به صورت تعدادی دایرۀ هممرکز
خواهد بود .در واقع ،هولوگرا ِم یک منظره به
شکل دوایر تیره و روشنی است که با پیچیدگی
خاصی بر روی هم قرار گرفتهاند.
ثبت تصاویر هولوگرافیک
تصاویر هولوگرافیک به شیوههای
گوناگونی ثبت میشوند ،اما معمو ًال از روش
ثبت هولوگرام به صورت شفافه (فیلمی
مانند اسالید) استفاده میشود .برای ایجاد
و بازسازی منظرۀ اصلی ،الزم است یک
پرتو نور همدوس ،مشابه تابۀ مبنا که
در ثبت تصویر مورد استفاده قرار گرفته
است ،بر شفافه تابانده شود .هرگاه در
سمت چشمۀ لیزر به این شفافه نگاه کنیم،
تصویر همان منظره یا صحنه را به صورت
سهبعدی واقعی خواهیم دید ،یعنی گویا
شفافه همچون پنجرهای است بازشده به
روی منظره که نه تنها از درون آن منظره
را به صورت سهبعدی واقعی میینیم ،بلکه

با تغییر موقعیت خود قسمتهایی از منظره
که قب ً
ال توسط چارچوب این پنجره پوشیده
مانده بود ،برایمان قابل دیدن میشود.
جالب است که اگر شفافه به تکههای
کوچک شکسته شود ،هر تکه همچنان
حاوی تمام اطالعات منظره است ،یعنی
هر کدام حکم پنجرۀ کوچکتری را دارند
که به سوی منظره باز شدهاند .در واقع،
پرتو لیزری که تصویر را بازسازی میکند،
باید عین ًا مانند پرتو اولیۀ شیی باشد .این
پرتو به محض عبور یا بازتاب از شفافۀ
هولوگرام دچار تغییر در دامنه و فاز میشود
و تصویری مجازی را در سمت چشمۀ لیزر
تشکیل میدهد که تنها توسط ناظر واقع

در این سمت قابل رؤیت است .عالوه بر
آن ،تصویری حقیقی در سمت دیگر تشکیل
خواهد شد که برای مشاهدۀ آن الزم است
پردهای در ناحیۀ کانونی قرار داده شود تا
تصویر روی آن تشکیل شود.
از آن جا که رنگ به فرکانس نور مربوط
میشود ،لذا هر هولوگرامی که با استفاده از
یک تابۀ لیزری به وجود میآید ،ابتدا تکرنگ
خواهد بود ،اما با استفاده از سه تابۀ لیزری
که بسامد آنها مربوط به نور رنگهای اصلی
قرمز و سبز و آبی باشد ،میتوان تصویری
تمامرنگی هم ایجاد کرد.
موارد استفاده از هولوگرافی
هولوگرامها دارای ویژگیهای فراوانی
هستند ،لذا موارد استفادۀ زیادی هم در
صنعت و مهندسی دارند .یکی از این
ویژگیها این است که میتوان چندین
هولوگرام را روی یک فیلم ثبت کرد.
جهت تابۀ مبنا یا مرجع نسبت به فیلم،
در عکسبردار یهای گوناگون متفاوت
است ،از این رو ،الگوهای تداخلی با
یکدیگر اشتباه نخواهند شد .بازسازی
و ایجاد تصویر هنگامی امکان دارد که
فیلم را پس از ظهور و ثبت ،در برابر پرتو
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هولوگرامها دارای ویژگیهای فراوانی
هستند ،لذا موارد استفادۀ زیادی هم
در صنعت و مهندسی دارند.

بازسازنده قرار دهیم .این پرتو باید دقیق ًا
در همان جهتی بر فیلم بتابد که تابۀ مبنا
بر آن تابیده است .به همین دلیل است
که میتوان با تغییردادن زاویۀ تابش نور،
تصاویر متعددی را بر روی یک فیلم ثبت
کرد و ناظر میتواند با چرخاندن فیلم در
برابر تابۀ ثابت نور ،کلیۀ تصاویر ثبتشده
را یک به یک ببیند .بدین ترتیب ،میتوان
از هولوگرافی در تمام زمینههای مربوط به
ذخیره و نگهداری اطالعات استفاده کرد.
کاربرد دیگر هولوگرافی در بررسی اندازۀ
اشیایی است که از روی آنها مدل بدلی
دیگری ساخته شده است .در این مورد از
اصل شیئ و نسخۀ بدل با استفاده از لیزر
هولوگرام تهیه میکنند .به هنگام بازسازی
تصویر در صورتی که اندازۀ اصل و بدل با
یکدیگر متفاوت باشد ،از الگوهای تداخلی
ویژۀ این تفاوت پی به اختالف برده میشود.
در این شیوه ،اختالفی در حد سهدههزارم
میلیمتر نیز قابل مشاهده و بررسی است.
با توجه به این کاربرد است که برخی از
موزههای بزرگ ،اشیای گرانقیمت خود
را برای نمایش به نقاط مختلف جهان
نمیفرستند ،بلکه هولوگرامهایی از آنها را
تهیه کرده و آنها را ارسال مینمایند .این
جایگزین اشیای
تصاویر سهبعدی ،بهترین
ِ
قیمتی در نمایشگاهها میباشند.
منابع:
bartarinha.ir/fa/news/36742
dnoj.ir/post
rasekhoon.net/article/show/646452
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نها
تسخیر انرژی و تأثیر آن بر سطح تکنولوژی تمد 

دریافت یک سیگنال و طرح مسأله
گهگاه خبرهایی آمیخته از حقیقت و شایعه
در مناطق مختلف جهان منتشر میشوند حاکی
از دیدهشدن موجودات یا اشیایی که میتوانند
منشأ غیر زمینی داشته باشند .انجمن علوم
ایرانیان نیز چندی پیش خبر از دریافت یک
سیگنال رادیویی ناشناس داد که تصور میشد
از ستاره  HD164595میرسد .این خبر توجه
تمام رصدکنندگان آسمان را به خود جلب کرد،
چون این ستاره  94سال نوری با ما فاصله دارد و
وجود این فاصلۀ عظیم و آن امواج متحیرکننده،
این فکر را ایجاد کرد که اگر دریافت این
سیگنال نشانۀ وجود یک تمدن فضایی باشد،
پس حتم ًا تکنولوژی بسیار پیشرفتهای موجود
است که میتواند چنین سیگنالی را از چنان
فاصلهای برای ما مخابره کند!

الزم به یادآوری است که سيگنال دريافتي
از اين ستاره ،طول موجي برابر  2/7سانتيمتر
داشت و فركانس آن  11گيگاهرتز بود كه آن
را به سيگنالي با فركانس باال تبديل ميكرد كه
تفاوت زيادي با سيگنال تلويزيونهاي ديجيتال
ندارد .به گفتۀ کارشناسانی که روی این پدیده
کار میکردند ،در صورت واقعی فرضكردن
اين پديده ،سيگنال مزبور بايد بسيار قدرتمند
بوده باشد كه توانسته است خود را تا زمين
برساند ،چون براي رسيدن سيگنال به زمين ،به
 50تريليون وات انرژي نياز است ،يعني حجم
انرژي مورد نياز براي ارسال اين سيگنال كمي
بيشتر از نيمي از انرژي مصرفي كل بشر در يك
ثانيه است .از سوي ديگر ،اگر سيگنال در تمامي
جهات پخش شده باشد ،انرژي مورد نياز آن
براي رسيدن به زمين چندين برابر خواهد شد و

به  100ميليارد ميليارد خواهد رسيد ،يعني 100
ميليون برابر بيشتر از انرژي مورد نياز سيگنالي
كه زمين را هدف گرفته است.
البته چندی بعد مشخص شد که این پدیده در
اثر یک ناهنجاری رادیویی به وسیلۀ یک ماهوارۀ
روسی ایجاد شده و نه توسط آدمفضاییها ،ولی
این سوال برای دانشمندان مطرح شد که اگر
قرار بود این سیگنال واقع ًا پیام آدمفضاییها
برای این که در پایینترین پله از لحاظ
رتبهبندی تمدنی قرار بگیریم و یک
تمدن نوع  1محسوب شویم ،باید قادر
باشیم که تمام انرژی حاصل از سیارۀ
خودمان را تسخیر کنیم.
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باشد ،چه؟ آنها باید تا چه مقدار پیشرفته باشند
تا بتوانند چنین پیامی را از فاصلۀ  94سال نوری
برای ما مخابره کنند؟
شاخص اندازهگیری سطح تکنولوژی
تمدنها
در سال  1964فیزیکدان نجومی روس
به نام نیکوالی کارداشو ،در صدد برآمد تا
شاخصی را برای اندازهگیری سطح تکنولوژی
تمدنها تعریف کند و برای این منظور هم یک
تقسیمبندی ارایه داد .این تقسیم بندی گرچه
فرضی است ،اما به ما کمک میکند تا میزان
پیشرفتهبودن یک تمدن را اندازه بگیریم .در
این تقسیمبندی سه مرحله به اسم نوع ،1نوع2
و نوع 3وجود دارند که نشانگر سطح پیشرفت
یک تمدن در مراحل مختلف میباشند.
درست است که ما در حال حاضر در روی کرۀ
زمین دارای جتهای مافوق صوت و شتابدهندۀ
نوترونی هستیم ،ولی بر طبق فرضیات آقای
نیکوالی کارداشو ،ما هنوز یک تمدن نوع 1
هم نشدهایم! چون برای این که یک تمدن
نوع  1محسوب شویم ،باید قادر باشیم که تمام
انرژی حاصل از سیارۀ خودمان را تسخیر کنیم.
به عبارت دیگر ،باید به تمام انرژی خورشیدی،
زمینگرمایی ،بادی ،آتشفشانی و آبی دسترسی

داشته باشیم .در واقع ،توان تولید انرژی ما باید
 100،000برابر اآلن باشد تا یک تمدن نوع 1
محسوب شویم .با این قدرت دیوانهکننده یک
تمدن سیارهای که در مدار ستاره 164595 HD
حرکت میکند ،میتواند بیش از یک تریلیون
وات انرژی را تولید کند تا امواجی را از آن سوی
کیهان برای ما بفرستد.
اما یک تمدن نوع  2چندین برابر نوع قبلی
توان تولید انرژی دارد ،چون در تمدن نوع  2ما
نه تنها باید بتوانیم تمام انرژی سیارۀ خودمان
را درو کنیم ،بلکه باید قادر باشیم تا تمام انرژی
ستارۀ میزبان خود را نیز مهار کنیم .برای انجام
این کار باید یک ابرسازه به اسم «کرۀ دایسون»
را بسازیم .این ابرسازه ستاره را در بر خواهد
گرفت و موفق به مهار تمام انرژی آن خواهد
شد .با این مقدار انرژی ،یک تمدن نوع  2در
کنار ستارۀ  164595 HDمیتواند به جای
فرستادن سیگنال در یک جهت ،در تمام جهات
سیگنال و امواج خود را منتشر کند ،چرا که در
این تمدن آنها به راحتی از ستارۀ خود 100
میلیارد میلیارد وات انرژی به دست آوردهاند.
شگفت انگیز است ،نه؟
اما یک تمدن نوع  2در مقابل یک تمدن
نوع  3مانند یک ماشین برقی شهر بازی در
مقابل یک خودروی المبورگینی است .در این
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نوع تمدن ،ما یا دوستان فضاییمان فرض ًا قادر
خواهیم بود که نه تنها انرژی سیاره و ستارۀ
خومان را تسخیر کنیم ،بلکه باید بتوانیم انرژی
تمام کهکشان خود را نیز در اختیار بگیریم،
یعنی برای هر ستاره در کهکشان خودمان باید
یک «کرۀ دایسون» داشته باشیم تا بتوانیم تمام
انرژی آنها را برای خودمان ذخیره کنیم و این
بدان معنی است که باید صفحههای خورشیدی
زیادی را بسازیم و مورد استفاده قرار دهیم.
آقای نیکوالی کارداشو فقط همین سه دسته
از تمدن را ارایه داده است ،ولی مانعی نیست
که شما یا سازندگان فیلمهای علمی -تخیلی
تا تمدنهای نوع  5 ،4یا  6هم پیش بروید،
ولی سوالی که در اینجا پیش میآید ،این نیست
که آیا این نوع تمدنها میتوانند با ما تماس
بگیرند یا نه؟ بلکه سوال اصلی این است که آیا
تمدنهایی به این سطح از پیشرفتگی و اقتدار،
آیا اصو ًال برایشان مهم است که پیامی را برای
ما مخابره کنند؟
ماخذ:
http://en.iraaaas.com/?p=1429
http://www.hamshahrionline.ir/
details/344865/Science/space
https://telegram.me/razekeyhan
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عمومی

نگاهی به:

بازارها و ابزارهای تجارت گاز

اشاره

آنچه در پی میآید ،خالصهای از گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی است که طی چهار شماره در روزنامۀ اطالعات به چاپ رسیده .اینک به

لحاظ اهمیت موضوع و ارتباط آن با فعالیتهای فعاالن صنعت احداث نسبت به درج آن اقدام میشود.

درحال حاضر ،گاز طبیعی به عنوان سومین
منبع انرژی در دنیا مورد استفاده قرار می گیرد.
مرجع اکثرپیشبینیهای مراکز معتبر انرژی دنیا
نشان میدهد که گاز طبیعی تا سال  ۲۰۴۰پس
از انرژیهای تجدیدپذیر به عنوان سوختی پاک و

ارزان بیشترین رشد تقاضا را در بین سایر منابع اولیۀ
انرژی خواهدداشت.
بسیاری از کارشناسان هم قرن حاضر را «قرن
گاز» می نامند ،چه آنکه میزان مصرف گاز طبیعی
در سال  ۲۰۳۵از زغالسنگ پیشی گرفته و در بین

توسعۀ تأسیسات و تجهیزات

منابع تأمین انرژی جهان ،پس از نفت در جایگاه
دوم قرار خواهدگرفت.
گاز طبیعی در حوزۀ انرژی ایران هم دارای
اهمیت باالیی است ،چرا که او ًال ایران در جایگاه
نخست دارندگان گاز طبیعی جهان قراردارد و ثانی ًا
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مرجع اکثرپیشبینیهای مراکز معتبر
انرژی دنیا نشان میدهد که گاز طبیعی
تا سال  ۲۰۴۰پس از انرژیهای
تجدیدپذیر به عنوان سوختی پاک و
ارزان بیشترین رشد تقاضا را در بین
سایر منابع اولیه انرژی خواهدداشت.

سهم عمدۀ سبد مصرف انرژی کشور (حدود ۷۰
درصد) متعلق به گاز است.
در حال حاضر ،عمده تولید گاز کشور از دو
شرکت نفت و گاز پارس (میدان پارس جنوبی)
و شرکت نفت مناطق مرکزی (میادینی مانند نار،
کنگان ،آغار و داالن) صورت میگیرد .گاز تولیدی

کشور به مصارف خانگی ،تجاری ،سوخت نیروگاه
ها ،سوخت خودروها ( ،)CNGبخش صنعت،
تزریق گاز به میادین نفتی و صادرات اختصاص
مییابد.
براساس برنامۀ وزارت نفت ،میزان تولید گاز
کشور که با تکمیل و بهرهبرداری از فازهای
باقیماندۀ میدان گازی پارس جنوبی و توسعۀ دیگر
میادین گازی به دست خواهدآمد ،در مقایسه با
مصرف گاز در داخل کشور بیشتر خواهدبود و در
نتیجه ،در سالهای آینده ،کشور با مسألۀ وجود
مازاد گاز مواجه خواهدشد .در صورت صحیح بودن
فرضیه ،صادرات گاز یکی از گزینههای پیش روی
کشور برای تخصیص مازاد تولید این منبع انرژی
در آینده است .در این رویکرد ،صادرات گاز بایستی
ذیل مسألۀ کالنتری تحت عنوان استراتژی گاز
(تخصیص بهینۀ منابع گازی) مورد بررسی قرارگیرد
تا بتوان بیشترین ارزش افزوده را از این منبع انرژی
به دست آورد و از خامفروشی آن جلوگیری کرد.
بند  ۱۵سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی هم بر
استفاده از منابع گاز در بخشهای با ارزش افزودۀ
بیشتر تأکید میکند .در این بند آمدهاست :افزایش
ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیرۀ ارزش صنعت
نفت و گاز ،توسعۀ تولید کاالهای دارای بازدهی
بهینه (براساس شاخص شدت مصرف انرژی) و
باال بردن صادرات برق ،محصوالت پتروشیمی و

فرآورده های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی از
منابع.
ازسوی دیگر ،موضوع صادرات گاز از جنبۀ
اثرگذاری بر معادالت سیاسی منطقه و جهان و
همچنین ارتقای امنیت ملی کشورهم قابل بررسی
است ،چرا که تجارت انرژی (نفت ،گاز و…) با دیگر
کشورها ،موجب وابستگی آنها به ایران و در نتیجه،
افزایش قدرت سیاسی و ارتقای امنیت ملی کشور
میشود .در این بین ،تجارت گاز طبیعی (صادرات و
واردات) به دلیل ساختار خاص بازار گاز جهان ،یکی
از مهمترین ابزارهای کشور برای ایجاد وابستگی
در کشورهای طرف معامله است .این موضوع به
ویژه در مورد تجارت گاز با کشورهای منطقه از
طریق خط لوله اهمیت بیشتری پیدا میکند و
میتواند موجب افزایش قدرت منطقهای ایران
شود .بند  ۱۲سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
هم با رویکرد کاهش آسیبپذیری اقتصادی به
این موضوع اشاره میکند .در این بند آمدهاست:
افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیبپذیری
اقتصاد کشور از طریق توسعۀ پیوندهای راهبردی و
گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه
و جهان ،به ویژه همسایگان.
روشهای مختلفی برای صادرات گاز شامل
صادرات از طریق خط لولهLNG ،GTW، ،
 CNG، GTLو  NGHوجود دارد ،اما به طور
کلی ،در حجمهای نسبت ًا باالی انتقال ،صادرات گاز
به دو روش خط لوله و ال.ان.جی مقرون به صرفه
است و دیگر روشهای انتقال گاز در حجمهای
بسیار پایین اقتصادی هستند.
درحال حاضر ،عمده صادرات گاز جهان به دو
روش خط لوله و ال.ان.جی صورت میگیرد و دیگر
روشها سهم بسیار اندکی در صادرات گاز دارند.
بنابراین ،تمرکز این گزارش بر صادرات به روش
خط لوله و ال.ان.جی است.
از آنجا که مطابق بند  ۱۳سیاستهای کلی
اقتصاد مقاومتی ،صادرات گاز یکی از اولویتهای
کشور عنوان شدهاست و همچنین دولت به دنبال
اجراییکردن صادرات گاز است ،لذا ضروری است
که جوانب مختلف این مسأله مورد بحث و بررسی

عمومی

43

کارشناسی بیشتری قرارگیرد تا بهترین تصمیم در
این مورد اتخاذ شود.
این گزارش با فرض اینکه گاز مازادی برای
صادرات وجود دارد و همچنین اولویت تخصیص
گاز مازاد (به دالیل اقتصادی یا ژئوپلیتیکی
امنیتی) افزایش صادرات این منبع انرژی است،
در پی پاسخ به این سؤال است که کدام یک از
روشهای صادرات گاز (خط لوله یا ال.ان .جی)
برای کشور دارای اولویت بیشتری است و مزایا و
معایب هر کدام چیست؟ مبنای این اولویتسنجی
هم استفاده از تحلیل اقتصادی و تحلیل ژئوپلیتیکی
این دو روش صادرات گاز است.
پیش از پاسخ دادن به این سؤال ،الزم است تذکر
داده شود که انتخاب روش صادرات گاز از بین خط

لوله و ال.ان.جی همواره محل چالش مسووالن
و کارشناسان حوزۀ انرژی کشور بودهاست .در
سالهای اخیر با توجه به افزایش چشمگیر تولید
گاز کشور ،بحث بر سر این موضوع در محافل
کارشناسی هم تشدید شدهاست .بنابراین ،قبل
از ورود به بحث ،نظرات مختلف مسووالن و
کارشناسان انرژی کشور در مورد این مسأله ارایه
میشود .به طور کلی ،اگر این نظرات به صورت
یک طیف دیده شوند ،سه دیدگاه عمده در آنها
وجود دارد:
 )1اولویت صادرات با خط لوله :طرفداران
این نظر کسانی هستند که اولویت صادرات گاز
کشور را صادرات به وسیلۀ خط لوله به کشورهای
منطقه ،اروپا و چین میدانند .عمده استدالل این

موضوع صادرات گاز از جنبۀ اثرگذاری
بر معادالت سیاسی منطقه و جهان و
همچنین ارتقای امنیت ملی کشور هم
قابل بررسی است ،چرا که تجارت
انرژی (نفت ،گاز و )...با دیگر کشورها،
موجب وابستگی آنها به ایران و در
نتیجه ،افزایش قدرت سیاسی و
ارتقای امنیت ملی کشورمیشود.
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افراد ناظر به اقتصادیتربودن خط لوله ،ایجاد
وابستگی طرف مقابل در صادرات با خط لوله و
اشباع بازار ال.ان.جی است.
 )2توسعۀ همزمان خط لوله و ال.ان.
جی با اولویت خط لوله :این رویکرد به
طورکلی رویکرد وزارت نفت است که اولویت اول
صادرات گاز را صادرات با خط لوله به کشورهای
منطقه (به ویژه حوزۀ خلیج فارس) و اولویت
بعدی را صادرات ال.ان.جی به شرق آسیا به دلیل
قیمتهای باالی خرید گاز در این کشورها میداند.
در این رویکرد صادرات به اروپا به دلیل قیمتهای
پایین جایی ندارد .عمده استدالل این رویکرد ،ناظر
به اقتصاد صادرات گاز است.
 )3اولویت صادرات ال.ان.جی :این دسته
از کارشناسان اولویت صادرات گاز ایران را صادرات
ال .ان.جی به شرق آسیا ،اروپا و حتی هند میدانند
و جایی برای صادرات با خط لوله در سبد صادراتی
ایران قایل نیستند ،البته طرفداران این نظریه نسبت
به دو رویکرد دیگر کمتر هستند .عمده استدالل
این کارشناسان اقتصاد صادرات گاز ،عدم توجیه
وابستهکردن کشور مقصد با صادرات به وسیلۀ خط
لوله و نبود بازار صادراتی گاز به وسیلۀ خط لوله در
منطقه است.

وضع فعلی بازار گاز
در حال حاضر ،بازار گاز جهان متشکل از بازارهای
مجزای منطقهای است .با توجه به تقاضای فعلی
و آیندۀ گاز در نقاط مختلف جهان ،به طور کلی،
بازارهای محتمل برای صادرات گاز ایران را میتوان
به سه بازار به صورت زیر تقسیم کرد:
 )1بازار گاز منطقه :بازار منطقه در بخش
تقاضا به طور عمده شامل کشورهای حوزۀ خلیج
فارس (امارات ،عمان ،بحرین ،کویت و عراق) ،هند،
پاکستان و ترکیه است .در این میان ،هند دارای
رشد مصرف گاز بسیار باالیی در سالهای آینده
خواهدبود .همچنین کشورهایی نظیر ارمنستان،
گرجستان و افغانستان جزو بازار تقاضای منطقه
هستند که درحال حاضر ،به لحاظ حجم مصرف
گاز ،بازار کوچکی محسوب میشوند .کشورهای

درحال حاضر ،عمده صادرات گاز
جهان به دو روش خط لوله و ال.ان.
جی صورت میگیرد و دیگر روشها
سهم بسیار اندکی در صادرات گاز
دارند.

دیگر منطقه مانند قطر ،ترکمنستان ،ازبکستان و
جمهوری آذربایجان عمدت ًا خودشان صادرکننده
گاز هستند.
 )2بازار گاز اروپا :پیشبینیها نشان میدهند
علیرغم اینکه رشد مصرف اروپا بسیار کند و حتی
منفی است ،اما به دلیل کاهش تولید داخلی این
قاره (عمدت ًا در انگلیس و هلند) تقاضای آن رو به
افزایش است.
 )3بازار گاز شرق آسیا :نقشآفرینان اصلی
تقاضای گاز در این بازار کشورهای چین ،ژاپن ،کره
جنوبی و تایوان هستند .در این میان ،رشد مصرف
در چین به شدت صعودی خواهدبود .مطابق آمار
 BPدر سال  ۲۰۱۵مجموع مصرف گاز طبیعی در
جهان  ۳۴۶۸میلیارد متر مکعب بوده که حدود ۷۰
درصد آن در محل تولید مصرف و مابقی (حدود ۳۰
درصد) صادر شدهاست .مجموع تجارت گاز طبیعی
جهان در این سال نیز  ۱۰۴۲میلیارد مترمکعب بوده
که از این مقدار  ۷۰۴میلیارد مترمکعب از طریق
خط لوله و حدود  ۳۳۸میلیارد مترمکعب از طریق
ال.ان.جی در جهان تجارت شدهاست .بنابراین،
سهم خط لوله در تجارت گاز طبیعی نسبت به
ال.ان.جی نسبت دو به یک بودهاست.
همانطور که گفته شد ،صادرات گاز به روشهای
مختلفی انجام میشود .به طور کلی ،روشهای
صادرات به صورتهای برق CNG ،NGH ،و
 GTLتنها در حجمهای پایین صادراتی مقرون
به صرفه هستند و در حجمهای باالی انتقال گاز،
تنها دو روش صادرات با خط لوله و صادرات ال.ان.
جی دارای صرفۀ اقتصادی میباشند .ضمن ًا در
مسافتهای کوتاه ،هزینۀ انتقال به روش خط لوله
پایینتر از ال.ان.جی است و هرچه مسافت انتقال

طوالنیتر شود ،هزینههای خط لوله با سرعت
بیشتری افزایش مییابند .در نتیجه ،در مسافتهای
طوالنیتر صادرات گاز به روش ال.ان.جی مقرون
به صرفهتر خواهدشد .ازاین رو ،یافتن نقطۀ سربه
سر اقتصادی هزینههای صادرات گاز از طریق این
دو روش اهمیت باالیی دارد.
در قسمت اول این بخش ،با درنظرگرفتن تمام
هزینههای صادرات گاز به روش خط لوله و ال.ان.
جی ،نقطه سربهسر اقتصادی هزینههای این دو
روش تعیین میشود .اگرچه به نظر میرسد که با
در اختیار داشتن نقطه سربهسر اقتصادی صادرات
گاز به روش خط لوله و ال.ان.جی میتوان
اقتصادیترین گزینههای صادراتی را برای کشور
تعیین کرد ،اما به دلیل تفاوت فاحش قیمت گاز در
بازارهای مختلف تقاضای این محصول که ناشی
از ماهیت منطقهای بازار گاز است ،بایستی قیمت
خرید گاز در بازارهای مختلف را هم درنظر گرفت.
در این صورت ،با توجه به قیمت گاز در هر بازار و
میزان هزینۀ صادرات گاز به دو روش خط لوله و
ال.ان.جی ،میتوان سود خالص صادرات گاز به هر
مقصد صادراتی را تعیین و اقتصادیترین مقاصد
صادرات گاز را برای کشور مشخص کرد.

هزینههای صادرات گاز
به منظور تعیین نقطۀ سربه سر هزینههای
صادرات گاز به روش خط لوله و ال.ان.جی ،یک
مسألۀ اقتصادی به صورت زیر تعریف میشود:
فرض میشود که گاز صادراتی معادل چهار فاز
استاندارد از میدان پارس جنوبی (  ۱۱۰میلیون
مترمکعب روزانه) تولید شود .در هر دو روش ،گاز
تولیدی بایستی پیش از صادرات برای مایعسازی یا
پاالیش به وسیلۀ خط لوله به عسلویه منتقل شود.
بنابراین ،هزینۀ اکتشاف و تولید گاز و همچنین
انتقال گاز با خط لوله به تجهیزات مایعسازی یا
پاالیشگاههای گازی عسلویه برای هر دو روش
یکسان است .با وجود این ،برای محاسبۀ سود
خالص حاصل از صادرات هر مترمکعب گاز ،این
هزینهها باید از قیمت هر مترمکعب گاز کسر شوند.
حال دو مسیر برای صادرات گاز وجود دارند:
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مسیر اول پاالیش گاز در واحدهای پاالیشی و
سپس صادرات آن به روش خط لوله به کشورهای
مشخصشده .مسیر دوم انتقال گاز به واحد
مایعسازی و تبدیل آن به ال.ان.جی و سپس
صادرات از طریق کشتیهای مخصوص حمل این
محصول .در این حالت ،با توجه به هزینههای الزم
در هر مسیر انتخابی ،نقطۀ سربه سر هزینههای
خط لوله و ال.ان.جی تعیین میشود.
هزینههای الزم برای صادرات گاز به روش

ال.ان.جی را میتوان با توجه به زنجیرۀ ال.ان.
جی به هزینههای اکتشاف و تولید ،هزینۀ
خط لوله از سرچاه تولیدی تا محل تجهیزات
مایعسازی ،حمل ونقل و بازگردانی به گاز
تقسیم کرد .هزینههای بازگردانی به گاز و
خطوط لوله به عهدۀ کشور واردکنندۀ گاز است
و در محاسبات وارد نمیشود .همچنین هزینۀ
تعمیر و نگهداری از تجهیزات در محاسبات
لحاظ شدهاست.
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عمده هزینۀ ال.ان.جی مربوط به هزینۀ واحد
مایعسازی آن است ،چرا که سرمایۀ اولیه مورد
نیاز برای احداث یک واحد مایعسازی بسیار
باال است .هزینۀ سرمایۀ اولیۀ یک واحد ال.ان.
جی ،تابع عوامل مختلف جغرافیایی ،اقتصادی و
تکنولوژیکی است و در نقاط مختلف جهان متفاوت
است .با توجه به اینکه تا کنون هیچ واحد ال.ان.
جی در کشور ساخته نشده ،لذا هزینۀ سرمایۀ اولیۀ
تأسیس یک واحد مایعسازی در ایران به طور
دقیق مشخص نیست .بنابراین ،برای محاسبۀ آن
سه سناریوی متفاوت هزینهای شامل سناریوی
 ۱۴۰۰ – ۱۲۰۰ – ۱۰۰۰دالر بر تناژ ساالنه
درنظر گرفته شدهاست ،لذا هزینۀ هر مترمکعب گاز
در این سه سناریو به ترتیب  12/5 ، ۱۰و  ۱۵سنت
بر مترمکعب خواهد بود .همچنین هزینۀ حمل
ونقل هم متناسب با فاصلۀ مبدأ تا مقصد بین 3/3
تا  3/5سنت بر مترمکعب منظور میشود که اعداد
واقعی هزینههای صادراتی کشورهای خاورمیانه به
مقاصد مختلف است.
ادامه دارد

ضوابطهمکاریتحریریبامجلهتوسعه
کمیسیون انتشارات سندیکای شرکتهای
تأسیساتی و صنعتی ایران ،ضمن تشکر از
همکارانی که برای انتشار بهتر مجله توسعه به
صورت های مختلف مساعدت می فرمایند ،از
آنان درخواست دارد تا برای افزایش مطلوبیت و
کیفیت مطالب تهیه شده برای این مجله ،ضوابط
زیر را مورد توجه قرار دهند:
 )1مطالب تهیه شده تا حد امکان در محدوده
وظایف و مسوولیت های قانونی سندیکا بوده و به
وظایف صنفی و اجرایی اعضای سندیکا مربوط
باشند.
 )2مطالب تکراری نباشند ،مگر در مواردی که
حاوی نکات بدیع و تازه ای هستند.

 )3حجم مناسب برای چاپ هر مطلب در هر
شماره ،پنج صفحه آ 4است .چنانچه حجم مطلبی
بیش از این مقدار بود ،باید توسط نویسنده محترم
یا خالصه شود ،یا به چند بخش تقسیم شود.
 )4در ابتدای مطالب ،خالصه و چکیده ای از
آنها درج شود.
 )5در پایان مطالب ،فهرست مآخذ ذکر شود.
 )6ویراستاری مطالب دریافتی در دو سطح
انجام می شود:
* سطح اول ،اصالحات عبارتی و بکاربردن
عالیم نوشتاری است .این نوع ویرایش که
هدفش بهتر و روانترشدن متن مطالب ارسالی،
بدون تغییر در محتواست ،توسط مسووالن امر در

مجله انجام خواهد شد.
* سطح دوم ،ویرایش محتوایی است .این
سطح از ویرایش مربوط به مطالبی است که بنا
به نظر دبیر سرویس مربوطه ،یا غیر صحیحاند،
یا ناقص ،یا مبهم .چون در این حاالت،ویرایش
محتوایی ضرورت می یابد ،لذا مراتب به اطالع
تهیه کننده محترم خواهد رسید تا رأس ًا نسبت
به رفع نقص و اعمال اصالحات الزم اقدام
نماید.
ً
 )7ضمنا شایسته است که فایل های
الکترونیکی متن ،نمودارها و تصاویر مورد نظر هم
ضمیمهشوند.
کمیسیون انتشارات
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به مناسبت تولد توییتر

رسان ههایاجتماعیودموکراسی
ماخذ :مجله اکونومیست
مترجم :سید حسین علوی لنگرودی

در  21مارس  2006بود که جک دارسی،
مدیرعامل پیشین شرکت توییتر ،اولین توییت
دنیا را با این مضمون نوشت« :این است سرآغاز
توئیتر ».ده سال پس از آن روز  320 ،میلیون
کاربر توییتر در هر روز صدها میلیون توییت را
برای همدیگر ارسال میکنند و در نتیجه ،توییتر
به بخشی مهم و انکارناپذیر از انقالب گستردۀ
ارتباطات تبدیل شده است.

با این همه ،توییتر و سایر تکنولوژیهای جدید
مبتنی بر اینترنت ،عالوه بر فرصتها و تسهیالتی
که برای همگان ایجاد کردهاند ،یک سری
ریسکها و چالشها را نیز به دنبال خود آوردهاند
که بایستی توجه ویژهای به آنها داشت.
با گسترش روزافزون تلفنهای هوشمند،
اپلیکیشنهای پیامرسان و سرویسهای تصویری
جدید ،توییتر و سایر رسانههای اجتماعی به بخش

محوری و تعیینکننده برای تمام انواع فعالیتهای
جمعی تبدیل شدهاند .به عبارت دیگر ،افرادی که از
نظر طرز تفکر و عقاید شبیه به هم هستند ،خیلی
سریع با استفاده از این رسانههای اجتماعی فراگیر
همدیگر را شناسایی میکنند و به هم میپیوندند.
درنتیجه ،فرایند پیامرسانی سریع و به حرکت
درآوردن تودههای مردم با استفاده از شبکههای
اجتماعی به سهولت انجام میپذیرد ،بدون اینکه
نیازی به وجود رهبران یا سازمانهای متشکل یا
احزاب رسمی برای این کار باشد.
همۀ این تحوالت و پیشرفتها ،مثبت و سازنده
هستند و میبایستی آنها را مغتنم شمرد ،چرا که
همین رسانههای اجتماعی توانستهاند جهانی
دموکراتیکتر و آزادتر را برای ما به ارمغان بیاورند
و به عنوان چشم و چراغ مردم ،چه در کشورهای
بسته و غیرآزاد و چه در کشورهای آزاد دنیا عمل
کنند .امروزه شبکههای اجتماعی نقشی سازنده
و موثر در شکلگیری و گسترش جنبشهای
اجتماعی و مردمی دارند .به عنوان مثال ،در
سالهای اخیر جنبشی در آمریکا شکل گرفته به نام
«جنبش رنگی سیاهان هم مهم است ».خاستگاه و
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و پیامهای غیرمستقیم ،اما روشنی را برای
دولتمردان و سیاستمداران ارسال کنند و صدای
خودشان را به گوش آنها برسانند ،بدون اینکه
نیازی به انجام اقدامات قهریه و خشونتآمیز
باشد.

پرورشگاه این جنبش در شبکههای اجتماعی بوده
و هست و همین شبکههای اجتماعی بودهاند که
توانستهاند بسیاری از سیاهپوستان آمریکایی را که

مورد ظلم و تضییع حقوق قرار گرفته بودند ،مورد
توجه و حمایت قرار دهند و جلوی بروز حوادثی
شبیه حوادث سالهای  2014و  2015در برخی
از شهرهای آمریکا علیه سیاهپوستان را بگیرند و
نگذارند که حوادثی از این دست به بحرانهای
اجتماعی و سیاسی فراگیر تبدیل شوند.
با این همه ،تکنولوژی نیز مانند هر پدیدۀ
ال خوب یا کام ً
دیگری کام ً
ال بد نیست و باید دیدی
نسبی به آن داشت .به عنوان نمونه ،شاهد هستیم
که از رسانههای اجتماعی در راستای فعالیتهای
مخرب و خطرناک سوءاستفاده میشود ،مث ً
ال
گروههای نژادپرست در آلمان و برخی دیگر از
کشورهای اروپایی از طریق شبکههای اجتماعی
عضوگیری میکنند و اقدامات مخربی را علیه
اقلیتهای نژادی و مذهبی در این کشورها
صورت میدهند .بدتر از آن اینکه گروه تروریستی
داعش با استفاده از همین شبکههای اجتماعی
است که برای خودش تبلیغ میکند و بسیاری
از اعضای خود را از این طریق جذب مینماید.
عالوه بر این ،باید دانست که اگرچه شبکههای
اجتماعی میتوانند به شکلگیری حرکتهای
سیاسی و اجتماعی دموکراتیک و مسالمتآمیز
کمک کنند ،اما از سویی دیگر ،ممکن است مورد
سوءاستفادۀ کسانی قرار بگیرند که قصد دارند از
این جنبشها در جهت اهداف شخصی یا گروهی
خود بهرهبرداری کنند.

گر چه شبکههای اجتماعی میتوانند
به شکلگیری حرکتهای سیاسی و
اجتماعی دموکراتیک و مسالمتآمیز
کمک کنند ،اما از سویی دیگر ،ممکن
است مورد سوءاستفادۀ کسانی قرار
بگیرند که قصد دارند از این جنبشها
در جهت اهداف شخصی یا گروهی
خود بهرهبرداری کنند.

از سویی دیگر  ،رسانههای اجتماعی را میتوان
به عنوان بانکهای اطالعاتی عظیمی درنظر
گرفت که با تفکیک و تحلیل اطالعات موجود
در آنها ،ما قادر خواهیم بود تا تصویر روشنی از
وضعیت جامعه و اقشار مختلف مردم و عقاید و
اولویتهای آنها به دست آوریم .توییتر نمونۀ
خوبی از این بانک اطالعاتی بیکران به حساب
میآید .با دسترسی پیداکردن به میلیونها توییتی
که به صورت روزانه بین کاربران توییتر رد و بدل
میشود ،میتوان نقشۀ جامعی از شبکۀ فعاالن
اجتماعی و فرهنگی جامعه را ترسیم کرد و بر
اساس آن ،یک سری سیاستها و برنامههای
اجتماعی و سیاسی و فرهنگی را به مرحله اجرا
درآورد .بدون تردید ،این گنجینۀ ارزشمند از
اطالعات و دادهها ،بهترین خوراک و نقشۀ راه
برای نهادهای اطالعاتی و نظارتی به حساب
میآید که نبض جامعه را در دستان آنها قرار
میدهد .بنابراین ،شهروندان جامعه میتوانند
با استفاده از شبکههای اجتماعی ،سیگنالها

قدرت الگوریتم
توسعه روزافزون شبکههای اجتماعی و افزایش
ضریب تأثیرگذاری و تعیینکنندگی آنها در
جامعه باعث شده است که قدرت قابل توجهی
در شرکتهای خصوصی مالک و ادارهکنندۀ
این شبکهها متمرکز شود .به عنوان مثال ،شبکۀ
اجتماعی فیسبوک در بسیاری از مبارزات انتخاباتی

و فرایند انتخابات در کشورهای مختلف ،به ویژه
در آمریکا ،نقش مهمی را ایفا کرده و میکند
و اغلب احزاب سیاسی نیز از پتانسیل عظیم
کاربران این شبکه در راستای کسب اطالعات
مربوط به رأیدهندگان و گرایشهای سیاسی
و فکری کاربران و تغییردادن آنها در راستای
اهداف خود استفاده میکنند .به عبارت بهتر،
احزاب و فعاالن سیاسی با نفوذ به شبکههای
اجتماعی ،عالوه بر کسب اطالعات مورد نیاز
راجع به رأیدهندگان ،در جهت متقاعدکردن آنها
به رأیدادن به کاندیدای مورد نظر خودشان نیز
گام بر میدارند .لذا در نتیجۀ گسترش روزافزون
شبکههای اجتماعی ،هدف قراردادن جامعۀ
مخاطب توسط سیاسیون به شکل منسجمتر و
دقیقتری صورت میپذیرد.
به طور کلی ،این امید بین آزاداندیشان و
فرهیختگان جوامع وجود دارد که همان طوری
که اینترنت توانست از حالت یک سیستم بسته و
تحت کنترل دولتها به درآید و به یک اتوپیای
سایبری تبدیل شود ،شبکههای اجتماعی نیز از
تبدیلشدن به ابزاری برای تمرکز اطالعات و
در نتیجه ،تمرکز قدرت در دست تعداد محدودی
شرکت یا دولت جلوگیری نمایند و موجباتی
را فراهم آورند که دستاوردهای دموکراتیک
تکنولوژیهای ارتباطی جدید همچنان تدوم
یابند.

48

عمومی

| توسعه تاسیسات و تجهیزات | شماره  | 53زمستان  96و بهار 97

فاصله بین دولت و ملت و عواقب زیانبار آن

مهندس علی میرزایی

دولتها در همۀ حکومتها بر روی محوری
حرکت میکنند که یک طرف محور مردمند و
طرف دیگر بیگانگان .هیچ دولتی از این قاعده
مستثنا نیست ،بدین معنی که هرچه دولتها از
مردم فاصله بگیرند ،ناگزیر از نزدیکی با بیگانگان
هستند .دشمنان هر ملتی هم بهترین فرصتها
برای ضربهزدن را در همین فضای خالی بین دولت
و ملت جستجو میکنند
همدلی ،همزبانی و مسوولیتپذیری متقابل میان
ملت و دولت ،یکی از اساسیترین عوامل پیشرفت،
ثبات و رفاه به حساب میآید و دولتها را بینیاز از
یاری بیگانگان میکند ،بیگانگانی که جز به منافع
خود نمیاندیشند و به هیچ یک از اصول انسانی
هم پایبند نیستند .
حمایت ملت از دولت ،منجر به تقویت و

گسترش قلمرو حکمروایی و استقرار قانون در تمام
نقاط جامعه میگردد و اعتبار و اقتدار بینالمللی
دولت را نیز در سطوح مختلف باال میبرد .درواقع،
به هر میزان که رابطه میان دولتها و ملتها
نزدیکتر ،مسووالنهتر و همدالنهتر باشد ،به همان
میزان قدرت ملی و اقتدار جهانی حکومتها تقویت
میشود .عکس این گزاره نیز صادق است ،یعنی

به هر میزان که رابطۀ میان دولتها
و ملتها نزدیکتر ،مسووالنهتر و
همدالنهتر باشد ،به همان میزان قدرت
ملی و اقتدار جهانی حکومتها تقویت
میشود.

وجود فاصله میان ملت و دولت ،عاملی اصلی
تضعیف قابلیت نفوذ و کاهش قدرت داخلی و
محدودشدن روابط و اقتدار بیرونی دولتها به
حساب میآید.
در تعامالت جهانی به حکومتهای بی
بنیاد ،کم اهمیت داده میشود .حکومتهای
بیبنیاد به حکومتهایی گفته میشود که فاقد
پشتوانه مردمیاند و وجود فاصلۀ گسترده میان
حکومتگران و حکومتشوندگان ،وجهۀ ملی و
اعتبار بینالمللی دولتها را مخدوش نموده و آنها
را در هر حوزهای ،به شدت آسیبپذیر ساخته است.
به همین دالیل است که کمکردن فاصلۀ میان
ملت و دولت و حرکت به سمت پاسخگویی،
مشارکت عمومی در قدرت و در کل ،مردمی-
ساختن سازمانهای دولتی ،از برجستهترین خط
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کمکردن فاصلۀ میان ملت و دولت
و حرکت به سمت پاسخگویی،
مشارکت عمومی در قدرت و در کل،
مردمیساختن سازمانهای دولتی
از برجستهترین خط مشیهای
سیاستمداران کشورهای مدرن و
توسعهیافته به شمار میروند.

مشیهای سیاستمداران کشورهای مدرن و
توسعهیافته به شمار میروند.
ریشههای فاصلۀ دولت -ملت
ریشهها و عوامل ایجاد ،کاهش و یا افزایش
فاصله میان ملت و دولت در کشورهای مختلف،
متفاوت است ،ولی در کل به نوع حکومت-
کردن حاکمان بر میگردد .تمرکزگرایی،
پاسخگو نبودن ،تمایل به استبداد و فقدان آزادی
بیان ،سیاسیبودن نظام حکومتی و عملکرد
غیر ملی آن ،فساد اداری و سیاسی ،اتکای
به قدرتهای بیرونی ،نگرش به سرمایههای
ملی به عنوان غنایم سیاسی ،فقدان تعهد
نسبت به منافع ملی ،عدم پایبندی به شعارها و
وعدهها ،بیاعتنایی و باورنداشتن اصل مشارکت
همگانی ،مافیاییشدن قدرت و  ...از جملۀ

مهمترین عوامل ایجاد فاصله میان ملتها و
دولتها به شمار میروند.
سیاستمداران در کشورهای توسعهیافته ،مردم
را مهمترین نهاد ناظر و تعیینکننده در حلقۀ
قدرت میدانند و بقا و عدم بقای حکومت را
نیز در خواست مردم جستجو و ارزیابی میکنند.
به همین دلیل ،تمام تالشهای دولتها و
حکومتهای پیشرفته ،مصروف جلب و جذب نظر
مساعد و مثبت شهروندان برای حمایت از خود
و یا احزاب و گروههای وابسته به خود میشود،
ولی در کشورهای بحرانزده و عقبافتاده ،اصول
مردمساالری واقعی فراموش شده و اهرمهایی
همچون مردمگرایی ،مشارکت عمومی و شعارهای
انتخاباتی ،تنها ابزارهایی برای فریب افکار عمومی
و سرپوشی برای زد و بندهای نامشروع پشت پرده
هستند.
پیامدهای زیانبار وجود فاصله میان
دولت -ملت
وجود فاصله میان دولت و ملت و گسترش آن،
به تدریج موجب سستشدن پایگاههای اجتماعی
حکومت در داخل و تضعیف اعتبار جهانی آن در
خارج میگردد .در این شرایط ،گروههای مخالف
مسلح و معارض و کشورهای متخاصم و رقیب،
وارد میدان میشوند و از این فرصت کمال استفاده

عمومی
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در کشورهای بحرانزده و عقبافتاده،
اصول مردمساالری واقعی فراموش
شده و اهرمهایی همچون مردمگرایی،
مشارکت عمومیوشعارهایانتخاباتی،
تنها ابزارهایی برای فریب افکار عمومی
و سرپوشی برای زد و بندهای نامشروع
پشت پرده هستند.

را میبرند برای تضعیف و ساقطکردن حاکمیت
ملی و دستیابی به اهدافی که در پی تحقق آنها
میباشند .به عبارت دیگر ،نقطۀ امید مخالفان
مسلح و تروریستهای خارجی برای توسعۀ قلمرو
فعالیت خودشان ،همانا گسترش فساد اداری،
کاهش روابط جهانی ،افزایش بیاعتمادی مردم
به حکومت ،ناتوانترشدن حکومت در اثر گسترش
قلمرو فعالیتها و ناتوانی در مهار ناامنیها و سایر
پدیدههای مخرب وغیره بوده و هست.
اینها نکاتی هستند که بارها در کالس تاریخ
دیپلماسی جهان تدریس شدهاند و بر هر دولتمردی
است که با بصیرتی در خور نسبت به اینگونه
آموزهها حساس باشد و منافع ملی را همواره در
صدر سلسله مسوولیتهای خویش قرار دهد و
هرگز منافع ملی را فدای هیچ خواسته و هدف
دیگری نکند.
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هگل ،متفکر شهیر آلمانی ،قهرمانان تاریخ را روح و جان عصر خود میدانست.

تاریخ چگونه و توسط چه کسانی ساخته میشود؟
" 0ایده آل بشر :مدیریت ،نه حکومت" عنوان جالب توجه کتابی است که سالها پیش توسط مهندس جاللالدین آشتیانی نوشته شدهاست .مهندس
جاللالدین آشتیانی در سال  1303به دنیا آمد و پس از پایان تحصیالت مقدماتی و متوسطه در دارالفنون ،به دانشگاه مونیخ رفت و در رشته مهندسی
معماری به تحصیل پرداخت .او پس از پایان تحصیالتش به وطن بازگشت و در زمینه تخصصی خود آثار زیادی را برجای گذاشت ،ازجمله ساختمان شبکه

دوم صدا و سیما .شادروان جاللالدین آشتیانی که در سوم خرداد ماه  1394دیده از جهان فروبست ،در زمره نخستین روشنفکران و نواندیشانی قرار میگیرد
که گرایش اعتقادی نیز داشتند و در برابر جریانهایی چون حزب توده تالشهای فکری و نظری میکردند و بسیاری از آنان نیز بعدتر به حلقه یاران نهضت

ملی ایران و دکتر محمد مصدق پیوستند.

 0مقاله زیر برگرفته از کتاب ارزشمند مهندس آشتیانی است و اطالعات جالب توجهی را در باره فلسفه تاریخ و نقش شخصیتها در تاریخ ارایه مینماید،
اطالعاتی که میتوانند در شرایط تاریخی معاصر راهگشا و روشنگر باشند ،گرچه مقصود اصلی نویسنده از طرح این موضوع ،تجزیه و تحلیل نقش شخصیت
در تحوالت تاریخی نیست ،بلکه هدف یافتن یک نظام صحیح برای اداره جامعه است و برای تحقق این منظور هم باید به درجه تأثیر قهرمانان پی برد تا

بتوان راه وصول به هدف را مشخص کرد.

هگل ،متفکر شهیر آلمانی ،قهرمانان تاریخ را روح
و جان عصر خود میخواند .او معتقد بود که مردان
بزرگ ،تاریخ را نمیسازند ،بلکه «اعصار بزرگ»
آنان را فرامیخوانند .هگل در درسهایی از فلسفه
تاریخ در باره سزار مینویسد« :این صرف ًا عمل سزار
نبود ،بلکه انگیزه ناخودآگاهی بود که سبب بروز آن
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پدیدهای میشد که زمان ظهورش فرارسیده بود.
چنیناند تمامی مردان بزرگ تاریخ که هدفهای
خاص آنان دربرگیرنده مسایل بزرگتری است که به
«روح جهان» وابسته است .آنان را میتوان قهرمان
خواند ،زیرا سرچشمه مقاصد و اعمالشان در جریان
آرام و منظم امور که در نظام موجود مجاز شناخته

میشود ،نیست ،بلکه از یک منبع پنهانی مایه
میگیرند ،مخزنی که به دنیای پدیدهها نرسیده
و فعلیت نیافتهاست .آن روح درونی که هنوز زیر
سطح پنهان است ،از پوسته دنیای خارج به بیرون
میتراود ،پوسته را میشکافد و قطعهقطعه میکند،
زیرا این روح درونی هستهای است غیر از آنچه در
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زبانهاست .بنابراین ،مردان بزرگ کسانی هستند
که انگیزه زندگیشان را از درون خویش میگیرند.
چنین کسانی در حالی که هدفهای خویش را
دنبال میکنند ،ناخودآگاه نیز ایده کلی را بسط
میدهند ...آنها مردم متفکری هستند که نیازهای
زمان خویش را با بینش خود درک میکنند...
بنابراین ،مردان بزرگ تاریخ و قهرمانان یک عصر،
باید به عنوان روشنبینانی شناخته شوند که کردار
و گفتارشان بهترین کردار و گفتار زمانه است».
هربرت اسپنسر ،فیلسوف و محقق علماالجتماع،
مردان بزرگ را زاییده و محصول زمان خویش
دانسته و مینویسد« :مرد بزرگ و عمل او تنها به
عنوان گامی در یک جریان پیوسته بشمار میرود،
جریانی که به طور عمده به عوامل دیگری وابسته
است ».او همچنین مینویسد« :قبل از آنکه مرد
بزرگ بتواند جامعه را از نو بنا کند ،جامعهاش او را
باید بسازد ».در این طرز فکر به اهمیت و عظمت
ابرمرد اذعان میشود ،ولی وجود او را یک ضرورت
میشناسد ،حال چه به صورت تأثیر منبع پنهانی،
حلول روح زمان و یا ضرورت جریان زندگی.
مارکس و انگلس هم که از مکتب هگل متأثر
بودند ،به زبان دیگر این روح زمان را پذیرفتند و
آن را با جبر تاریخ تعویض نمودند .در مارکسیسم
همهچیز تابع زیربنای تولیدی است و نقش افراد نیز

تابع این جبر تاریخی قرار میگیرد .انگلس در نامه
خود به اشتارکنبرگ مینویسد« :این امر که یک
شخص معینی و نه کسی دیگر ،در زمان معینی
و در کشوری معین ظهور میکند ،صرف ًا تصادف
محض است ،اما اگر حتی او را از صحنه خارج
کنیم ،همواره نیاز به جانشینی او وجود دارد و
این جانشین ،خوب یا بد ،پیدا میشود ،یعنی در
طول زمان بیشک یافت میشدهاست .این که
ناپلئون مردی خاص از جزیره کرس ،میبایست
آن دیکتاتور معروف نظامی باشد که ضرورت آن
به سبب جنگهای خستهکننده جمهوری فرانسه
بوجود آمده بود ،مسألهای وابسته به تصادف است،
اما در صورت نبودن ناپلئون ،فرد دیگری جایش را
پر میکرد .این حقیقت چنین به اثبات رسید که هر
وقت احتیاج به ظهور مردی بودهاست ،همواره این
مرد یافت شدهاست ،سزار ،اوگوستوس ،کرامول».
پلخانف ،مارکسیست مشهور و هموارکننده راه
لنین ،با تأیید اثر قهرمانان در تاریخ طبق همان
برداشت مارکسیستی ،وجود آنها را زاییده جبر تاریخ
میداند و مینویسد« :اثر صفات خاص شخصی
در مواردی که مورد بحث قرار دادیم ،انکارناپذیر
است ،اما این حقیقت نیز انکارناپذیر است که این
امر تنها میتوانست در شرایط اجتماعی معینی
اتفاق افتد ».پلخانف ،ولی تأیید میکند که اگر این

مارکس و انگلس هم از مکتب هگل متاثر بودند.
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اشپنگلر :یگانه تاریخی که وجود دارد،
تاریخ شخصیتهاست.

فرد هم وجود نداشت ،باز جبر تاریخ مسیر خود را
طی میکرد و حوادث اگرچه هم به صورت دیگر،
تحقق مییافتند .مث ً
ال در باره فرانسه نوشت که اگر
ناپلئون هم نمیبود ،سرداران او این پیروزیها را به
دست میآوردند ،زیرا وضع اجتماعی آن را ایجاب
میکرد.
گروهی از متفکرین نظیر گتانو موسکا ،نویسنده
ایتالیایی ،به این نتیجه میرسند که اصو ًال
دموکراسی هرگز به معنی واقعی وجود نداشته
و نخواهد داشت .لذا در هر تشکیالت سیاسی،
باالخره یک هیأت حاکمه وجود دارد که حکومت
اقلیت را بر اکثریت تحمیل میکند و این هیأت
حاکمه است که یک طبقه برگزیدگان ( )Elitرا
بوجود خواهد آورد که آنها تاریخسازند .رهبران
برجسته این طبقه ممتاز ،قهرمانان و شخصیت-
های حادثهآفرین تاریخ بودهاند و خواهند بود .به
عبارت دیگر ،الزمه حکومت ،ظهور طبقه ممتاز
بوده و این واقعیت اجتنابناپذیر است .در اینجا
سخن از صحیح و ناصحیحبودن سلطه و حکومت
نیست ،بلکه بحث در واقعیت وجود آن است.
بهطوریکه میبینیم ،تمام گروههایی که تاکنون
به نظریاتشان اشاره شد ،به شکلی وجود قهرمانان
را ضروری میدانند ،در حالی که برخی از متفکرین
در وجود ابرمرد و قهرمان یک کیفیت و قدرت
خاصی را تصور میکنند که حادثهآفرین است و به
عبارت دیگر ،شخصیت او بر فراز تاریخ قرار داشته
و تاریخساز است.
یکی از این محققین کارالیل انگلیسی ،مورخ
و متفکر اواخر قرن نوزدهم است که از مروجین
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مارکسیست

مشهور

و

هموارکننده راه لنین ،معتقد بود که اگر
ناپلئون هم نمیبود ،سرداران او آن
پیروزیها را به دست میآوردند ،زیرا
وضع اجتماعی آن را ایجاب میکرد.

فلسفه ایدهآلیسم آلمان در انگلستان بشمار میرود.
او به اتکای جهانبینی ایدهآلیستی خود در کتاب
معروفش به نام «قهرمان و قهرمانپرستی» زندگی
تاریخسازان بزرگ جهان را مورد بحث قرار میدهد.
متفکر دیگری که در اروپای نیمه اول قرن
بیستم تأثیر بسزایی گذاشت ،ازوالد اشپنگلر آلمانی،
فیلسوف و مورخ قرن بیستم است .اشپنگلر معتقد بود
که مسیر تاریخ پیوسته و صعودی نیست و تمدنها

دورانهای هزارساله صعود و نزولی را طی میکنند.
او تاریخ را ساخته شخصیتها میدانست و در این
باره مینویسد« :یگانه تاریخی که وجود دارد ،تاریخ
شخصیتهاست .از این رو ،یگانه سیاستی هم که
واقعیت دارد ،سیاست افراد مشخص است .اصل
موضوع ،مبارزهای است برای بهدستآوردن اقتدار
و فرمانروایی و این نبرد بین مردان است ،نه مبادی
و اصول و مرامها .تنازع بین خصلتهای نژادی
است ،نه بین عقاید و ایدهآلها ».و در جای دیگر
میگوید« :بزرگان و نجبا که مظهر یک خصلت
نیرومند نژادی هستند ،حق ًا طبقه سیاسی جامعه

میباشند ».و باالخره «در جریان حوادث روزگار،

همیشه زندگی یک شخص معینی اثر میگذارد ،نه
سیستمها ،قوانین و برنامهها».
اشپنگلر از جمله نویسندگان آلمانی است که
تحت تأثیر موج نژادپرستی که حتی متفکر و
فیلسوفی چون هگل را نیز فراگرفته بود ،به
حماسهپردازی دچار شدهاست و تا جایی پیش
میرود که در خمیره و سرشت قهرمان ،وظیفه
تاریخی را میبیند که نظریات خود را بر تاریخ و
عصر خویش تحمیل کند.
اشپنگلر در کتاب «انحطاط غرب» مدعی
است که در سراسر تاریخ ،کشمکش بین پول
و خون ،یا ثروت و خصایص نژادی و فرهنگی
وجود داشته و این نزاع در غرب نیز هم اکنون در
جریان است (کتاب او در  1918و  1922منتشر
شدهاست) .او پیشبینی میکند که در این نبرد
باالخره خون بر پول و سزاریسم بر دموکراسی
غلبه خواهد یافت .او مینویسد« :روی کار
آمدن سزاریسم (دیکتاتوری سیاسی) فرمانروایی
پول را در هم شکسته و حربه سیاسی پول را
که دموکراسی باشد ،از بین خواهد برد .پس از
آنکه مدتها نظام اقتصادی شهری با موفقیت
کاملی بر قوه خالقه سیاسی استیال داشت ،عاقبت
جنبه سیاسی «حیات» برتری خود را بروز داده و
شمشیر بر پول پیروزی یافته و اراده فرمانروایان
ذاتی ،بر اراده چپاولگران و غارتگران(مقصود

سرمایهداران است) برتری جسته و آن را زبون
خواهد ساخت .دست پول از سر قانون کوتاه شده
و خصایل نژادی دو باره میدان تاریخ را عرصه
تاخت و تاز خود قرار خواهد داد».
پیشبینی غلبه دیکتاتوری بر دموکراسی زمانی از
طرف اشپنگلر به عمل آمد که مردم جهان به امید
توسعه آزادیها در انتظار بسط دموکراسی بودند.
هنگامی که اروپا را موج دیکتاتوری فرا گرفت،
در روسیه استالین یکهتاز عرصه سیاست گردید و
سپس موسولینی ،هیتلر ،فرانکو ،ساالزار ،یکی پس
از دیگری ،نظامهای دیکتاتوری را در اروپا برقرار
ساختند .اشپنگلر به «پیمبر تاریخ» شهرت یافت.
هیتلر به اتکای همین اسطوره به خیال زندهکردن
سزار آلمانی افتاد و آغاز امپراتوری هزارساله نژاد
ژرمن را اعالم کرد .این اسطوره دیری نپایید و با
شکست تمام دیکتاتوریهای اروپا و تمایل شدیدتر
مردم به دموکراسی ،نظریه اشپنگلر نیز متزلزل شد.
همانگونه که متذکر شدم ،بحث در باره نقش
شخصیت به فصل تحوالت تاریخ مربوط میشود،
لذا از تجزیه و تحلیل جامع نظریات مختلف چشم
پوشیده ،فهرستگونه این برداشتها را بررسی
مینمایم .نظریاتی که در باره تأثیر شخصیت در
تاریخ بیان میشود ،شامل سه برداشت مختلف
است:
 )1مردان بزرگ مولود جبر و ضرورت زماناند
(ضرورت اسپنسر یا جبر تاریخ مارکس).
 )2تاریخ ساخته مردان بزرگ است .در این باره
نیز دو برداشت مختلف وجود دارد :یا نظیر کارالیل
قهرمانان را بر فراز تاریخ و سازنده آن میدانند ،و
یا چون هگل آنها را روح تاریخ و یا به زبان خود او
حلول روح زمان برداشت میکنند.
 )3شخصیت افراد در شکلگرفتن تاریخ نقش
گروهی از متفکرین نظیر گتانو موسکا،
نویسنده ایتالیایی ،قایل به این بودند
که اصوالً دموکراسی هرگز به معنی
واقعی وجود نداشته و نخواهد داشت،
چون ...
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اساسی دارد ،ولی تاریخ را یک فرد نمیسازد.
نظریه اول بیانگر واقعیت نیست .هنگامی ماهیت
و اثر عمل یک قهرمان مشخص میگردد که آن
عمل اتفاق افتاده باشد .به عبارت دیگر ،این عمل
تاریخساز با شخصیت قهرمان توأم است و ما او را
به این عمل شناختهایم .اگر قهرمان نمیبود ،مسلم ًا
حادثهای هم با این مشخصات وجود نداشت .از
طرفی ،هنگامی که وجود مرد بزرگ را ضرورت
زمان تعبیر کنیم ،بود و نبود او در جریان تاریخ
بیتأثیر است ،زیرا همانگونه که طرفداران نظریه
جبر زمان اظهار میدارند ،این حادثه به شکل
دیگری اتفاق میافتاد و باالخره مسیر تاریخ
تغییری نمیکرد...
در مورد نظریه دوم هر قدر که برداشت قبلی
افراطی بود ،این یکی تفریطی است .تاریخ
ساخته یک فرد نیست ،بلکه همه انسانها در
ایجاد تاریخ سهیماند و وجود قهرمان وابسته به
فعالیت همه جامعه است ،ولی همانگونه که قب ً
ال
تذکر داده شد ،درجه تأثیر افراد متفاوت است.
شخصیت یک فرد ،هرقدر هم که برجسته باشد،
فقط در شرایط خاص میتواند تظاهر نماید و خود
شرایط را بوجود نمیآورد .اگر در روسیه بر اثر
فساد دربار تزار و جنایات هیأت حاکمه ،مردم به
شورش متمایل نمیشدند ،اگر جنگ بین آلمان و
روسیه به آن مرحله خاص نمیرسید ،اگر مارکس
نظریه خود را اعالم نکرده بود ،اگر آلمانها لنین
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هربرت اسپنسر ،فیلسوف و محقق علماالجتماع ،معتقد بود :قبل از آنکه مرد بزرگ بتواند
جامعه را از نو بنا کند ،جامعهاش او را باید بسازد.

را به روسیه نمیفرستادند ،اگر کرنسکی قابلیت

مسلطشدن بر روسیه را مییافت ...صدها اگر
دیگر ،آنوقت مسلم ًا امروز ما از لنین کوچکترین
آگاهی نداشتیم .ما هر یک از شخصیتهای
مؤثر تاریخ را بررسی کنیم ،خواهیم دیدکه
صدها شرایط مشخص و بیش از آن نامشخص
وجود داشته که هر کدام ممکن بود مانع ظهور
و خودنمایی او شود .پس بیان این نظریه که
ابرمردها سازنده تاریخاند ،بسیار غیرواقعی است.
عالوه بر این ،اثر شخصیتها موضعی است
نه کلی ،زیرا تاریخ و مسیر آن ،غیر از جنگ
ایران و یونان ،حمله اسکندر ،قیام زنگیان،
فتوحات کوروش یا خودنماییهای سزار...

کارالیل مروج ایدهآلیسم آلمانی در انگلستان بود.

است .اگر ناپلئون در شروع فعالیت خود میمرد،
یقین ًا تغییراتی در شکل دولتهای آن روز اروپا
حاصل میگردید ،ولی مسلم ًا ماشین بخار اختراع

میشد ،بتهوون سمفونیهای خود را میساخت،
داروینیسم و نظریه تحول ظهور میکرد و بشر
به اشعه لیزر و بمباران اتم و سفر به فضا ...دست
مییافت .تاریخ ترسیم تحلیلی منحنی نتیجه
حرکات تمام انسانهاست در طول زمان .حرکت
یک فرد هر قدر هم جالب ،جزء بسیار کوچکی
است از این حرکت کلی .گلولهای که در یک
مسیر بیانتها با یک نیروی الیزال حرکت میکند
(مانند کرات آسمان) ممکن است به علت برخورد
با موانع بین راه مانند گرد و غبار و شهابهای
آسمانی ،مسیرش دستخوش نوساناتی گردد،
ولی جهت حرکت و تدام آن حفظ میشود .از
این مختصر نتیجه میگیریم که نظریه سوم به
حقیقت نزدیکتر بوده و انسان خالق و آگاه در
شکلگرفتن تاریخ تأثیر اساسی داشتهاست ،ولی
هرگز یک فرد تاریخ را نمیسازد.
مقصود اصلی من از طرح این موضوع ،تجزیه
و تحلیل نقش شخصیت در تحوالت تاریخی
نیست ،بلکه همانگونه که قب ً
ال متذکر شدم ،چون
هدف یافتن یک نظام صحیح برای اداره جامعه
است ،باید به درجه تأثیر قهرمانان پی برد تا بتوان
راه وصول به هدف را مشخص کرد.
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نغمۀفرهنگیجهان
به قلم :دکتر داریوش شایگان ،دانشمند فرزانهای که در اوایل سال جاری دیده از جهان فروبست

 ...این فصل را با تعریف ماجرایی جالب شروع
میکنم .چندین سال پیش ،هنگامی که از ساحل
طوالنی لوسآنجلس معروف به «ونیس بیچ»
دیدن میکردم ،از مشاهدۀ تنوع غافلگیرکنندۀ
صحنههای غریبی که در برابر چشمان
شگفتزده من عرضه میشد ،به معنای واقعی
کلمه ،گیج و منگ شده بودم .در هر دو طرف این
راهروی طویل چندین کیلومتری ،فروشگاههایی
قرارداشت که در آنها باورنکردنیترین چیزها
در معرض نمایش بود .در آنجا بدویترین
صورتهای آگاهی بشری در کنار بازیچههایی
قرارداشت که حاصل پیچیدهترین تکنولوژیهای
مدرن بود .مراسم شمنی آمریکاییهای بومی،
حرکتهای بدنی یوگای کالسیک ،طب سوزنی
چین ،همه نوع ماساژ سنتی ژاپنی ،طالعبینی،
دستگاههای واقعیت مجازی ،راک و بریکدنس،
همۀ اینها بیهیچ ارتباطی در کنار هم بودند.
همه چیز همزمان حاضر بود .در آنجا شاهد
تکامل آگاهی بشر بودیم ،از آگاهی عصر نوسنگی
ت قرن بیست و یکم ،همه و
تا طرحهای فوتوریس 
همه را در کنار هم میدیدیم .گویی روح مدرنیته
همۀ مراحل آگاهی بشری را در تذکاری که به
حماسهای عظیم میمانست ،باز میگردانید .به
بیان دیگر ،گویی مدرنیته الیههایی را که در
تاریخی آگاهی بشر کمکم روی هم
زمینشناسی
ِ
رسوب کرده و هر یک در باالی دیگری جای
گرفته بود ،برهم زده و به صورت افقی ،یعنی
همزمان ،تبدیل کرده بود.
بیشک آنچه در برابر دیدگانم گسترده بود،
تصویر ریز و کوچکی بود از آنچه در کل کشور
در مقیاسی بزرگ روی میداد .در واقع ،از دهۀ
نود آنچه به اصطالح بوتة ذوب یا دیگجوش
فرهنگی ( )melting-potدر آمریکا میگویند،
همواره موضوع بحث و منازعه بوده است .میدانیم
که پنجاه سال بعد سفیدپوستها (منظورم
سفیدپوستهای پروتستان انگلوساکسون
 Waspاست) دیگر در آمریکا اکثریت نخواهند

داشت .اقوامی که اقلیت تلقی میشوند (سیاهان،
اسپانیاییها ،آسیاییها ،سرخپوستان آمریکایی)
خواهان آنند که به ریشههای فرهنگیشان
توجه شود .اعتقاد به چندگانگی فرهنگی
( )multiculturalismeاز این پس بیانیهای است
که در همه جا جار زده میشود .دربارۀ گرایشهای
این چندگانگی فرهنگی که به شاخههای مختلف
نقادانه ،رادیکال و پلورالیست تقسیم شدهاند ،بعداً
سخن خواهم گفت.
تصویر به غایت روشنی که «ونیس بیچ» ارایه
میکرد ،عالوه بر آن که حاکی از در کنار هم
همزمان فرهنگهای گوناگون بود،
گرفتن
جای
ِ
ِ
زمانی سطوح مختلف آگاهی را نیز عیان
هم ِ
میکرد .انسان احساس میکرد که گویی در

گویی در عمق ،هیچچیز از صفحۀ
خاطر ذهن بشر محو نشدهاست .همۀ
کهن آگاهی بشر که خود آنها
رسوبات
ِ
را پس زده و ناخودآگاهانه رسوباتی
دیگر و مناسبتر با روح زمان را به
جای آنها نشانده بود ،اینک دوباره سر
برآوردهاند .اکنون همزمانی جایگزین
توالی شدهاست.

عمق ،هیچچیز از صفحۀ خاطر ذهن بشر محو
کهن آگاهی بشر که
نشدهاست .همۀ رسوبات ِ
خود آنها را پس زده و ناخودآگاهانه رسوباتی دیگر
و مناسبتر با روح زمان را به جای آنها نشانده
بود ،اینک دوباره سر برآوردهاند .اکنون همزمانی
جایگزین توالی شدهاست .همۀ الگوهای معرفتی،
همۀ سطوح آگاهی -از آگاهی نوسنگی تا آگاهی
عصر اطالعات -طالب حق خویشاند .ظهور
آنها البته مشکل دیگری را به پیش میکشد و
آن همزیستی آنهاست .سطوح مختلف هستی
در کنار هم جای میگیرند ،جایگزین یکدیگر
میشوند ،با هم برخورد و تالقی میکنند ،دیگر
نمیتوان آنها را زنجیروار و به دنبال هم در طرحی
خطی جای داد .این رسوبات گوناگون همزمان
ظاهر میشوند .گویی سدهایی که پیشتر آنها
را در مرزهای مشخص حفظ میکردند ،ناگهان
شکسته شدند .مالحظه میکنیم که نغمۀ فرهنگی
جهان چندصدایی است ،و در روزگار ما صداهای
گوشخراش و ناموزون بسیار شنیده میشوند.
اکنون ما با درهمآشفتگی ژانرها ،ترکیبهای
مانعهالجمع و انواع اختالطها و آمیزشها روبروییم.
حال که الیههای رسوبات فرهنگی به جای روی
هم قرارگرفتن در کنارهم جای گرفتهاند ،چهرۀ
جهان اساس ًا دگرگون شدهاست و بیش از پیش
اسیر آشفتگی گشتهاست .اکنون گفتارها بیرمق
شدهاند و از اینرو ،هر ترکیبی ممکن شدهاست.
هنگامی که به تاریخ عقایدی که بر مغربزمین
حاکم بودهاند ،نگاهی میاندازیم ،درمییابیم که
در هر آستانهای ،در هر انفصالی ،دو پدیده همراه
رفتن بینش
بودهاند :ظهور بینشی جدید و پس ِ
قدیمی .اگر این پدیدهها را در درازمدت پیگیریم،
خواهیم دید که در اصل هیچ چیز کام ً
ال از میان
نمیرود .گفتارها تغییر مکان میدهند و در انتظار
نوبت دوبارۀ خویش به مأمنی میگریزند...
ِ
مأخذ:
گروه تلگرامیBukharamag:
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نامۀ ناصرالملک به آیتاهلل طباطبایی

قحطالرجال؛ازمجلسمشروطهتامجلسگالبیخوران!

شاید حتی نامش را نشنیده باشید :ناصرالملک ،از
رجال برجستۀ قاجار .اما این مرد  46ماه نایبالسلطنۀ
ایران بود ،یعنی کارهای اجرایی شاه را بر عهده داشت.
نام اصلیاش ابوالقاسم خان قراگوزلو بود ،متولد
 1245شمسی .او اولین تحصیلکردۀ ایران در
دانشگاه آکسفورد بود .از  1257تا  1262در اروپا
هم تحصیل میکرد و هم برخی از کارهای سفارت
را انجام میداد .به هلند و آلمان نیز برای کارهای
دیپلماتیک رفته بود .مرد جهاندیدهای بود و سواد
عصر جدید را هم در انبان داشت ،بر خالف اکثر
رجال آن دوران و بر خالف عموم مردم و حتی علما.
در دورۀ مظفرالدینشاه ،یعنی در سالهای 1275
تا  1277وزیر مالیه بود .پس از اعالم مشروطه دو
بار نخستوزیر شد .پس از برکناری محمدعلیشاه
و تعیین احمدشاه نابالغ به عنوان شاه ایران ،ابتدا
عضدالملک و بعد از مرگ او ،ناصرالملک به مدت
چهار سال نایبالسلطنۀ ایران بود .پس از آنکه
احمدشاهدرهجدهسالگی تاجگذاری کرد ،ناصرالملک
مسوولیتهایش را واگذار کرد و به لندن رفت.
اما نامۀ ناصرالملک به آیتاهلل طباطبایی
در روزهایی که علما به همراه سایر عدالتخواهان
در پی مطالبات خود برای مجلس و عدالتخانه بودند،
ناصرالملک نامهای به آیتاهلل طباطبایی که از رهبران
عدالتخواهان بود ،نوشت و تلویح ًا اشاره کرد که این
راه که او و سایر عدالتخواهان میروند ،درست نیست.
در واقع ،تمام حرف ناصرالملک در آن نامه را میتوان

خالصه کرد در اینکه به گمان او ،مشکل اصلی
ایران به زبان امروزی «ضعف منابع انسانی» است.
این ضعف هم به دلیل ضعف ،یا بهتر است بگوییم،
به دلیل فقدان نظام آموزشی بود .ناصرالملک در این
نامه میکوشد تا با مثالآوردن منظور خودش را به
آیتاهلل طباطبایی منتقل کند .او میگوید :کاری که
عدالتخواهان اکنون میکنند ،مصداق این است که
ران نپختۀ شتری را در حلق بیماری میکنند که رو به
موت است و او را تازیانه میزنند تا از بستر برخیزد و
بدود! بعد میگوید :باید قطرهقطره در گلوی این بیمار
ناتوان آبگوشت چکاند و زیر بغلش را گرفت و او را
نرمنرم از جا بلند کرد.
ناصرالملک همچنین میگوید :اکنون در کل
ایران  100آدم باسواد که بتوان آنها را برای
مجلس و برای امور اجرایی کشور انتخاب کرد،
نداریم .بالفاصله تأکید میورزد :اینکه یک
نفر چنان متکلف حرف بزند که برای فهمیدن
منظورش به فرهنگ لغت نیاز باشد ،دلیل بر
باسوادی و لیاقت فرد نیست ،بلکه به افرادی نیاز
است که سواد مدرن دارند و علوم جدید را میدانند.
ناصرالملک در ادامه نامه خود میگوید :در ایران
حدود سه هزار مدرسه است که اینها زیر نظر علما
اداره میشوند و از موقوفات بهره میبرند ،اما این
مدارس به هیچ دردی نمیخورند ،زیرا علوم جدید
در آنها تدریس نمیشود .پیشنهاد او این است که
علما اگر میخواهند اقدام مفیدی انجام دهند ،از
این نفوذ خود بهره برند و علوم جدید را به عنوان

مواد درسی اجباری وارد مدارس کنند .سپس نتیجه
میگیرد :برای هر مدرسه یک دوره از علوم عصر
جدید را مجبوری قرار بدهند ،دوازده سال نمیگذرد
که دو طبقه شاگردهای فارغالتحصیل از این
مدارس بیرون خواهد آمد .آن وقت مملکت ایران
به قدر کفایت آدم عالم خواهد داشت که بتواند این
حرفهایی که امروز میزنند و ابداً ثمر و فایدهای
ندارد ،از روی علم و بصیرت به موقع اجرا بگذارند.
ناصرالملک از معدود رجال قاجار است که میتوان
او را بسیار جدی گرفت .وقتی که مشروطه پیروز
شد ،او کوشید به عنوان میانجی رابطۀ شاه و
مجلس را درست کند .شاید به همین دلیل بود
که بعدها محمدعلی فروغی ،رییس مجلس ،برای
نایبالسلطنهشدن او تالش کرد ،زیرا او را الیقتر از
دیگر رجال قاجار میدانست.
اکنون  111سال از زمان نگارش این نامه میگذرد،
نام ناصرالملک فراموش شده ،اما معضل «ضعف
منابع انسانی» همچنان پابرجاست ،معضل نظام
آموزشی همچنان پابرجاست ،مسیر انسانهای
الیق به خارج از کشور بسیار هموارتر است تا
به میدان بهارستان و مجلس! و مجلس همچنان
برای گالبیخورها درهای گشودهتری دارد تا
برای آدمهای بزرگ .گویا سرنوشت اندوهبار ما
را ﭘﺎﯾﺎﻧﻰ ﻧﯿﺴﺖ...
مأﺧﺬ

@tarikhandishi :
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تو ّهم شایستگی!
محمد وطنپور

در سال  ،۱۹۹۵یک مرد میانسال به نام
«مک آرتور ویلر» در روز روشن بدون ماسک
یا پوشاندن صورتش ،به دو بانک در یکی از
شهرهای امریکا دستبرد میزند .او در حین
دزدی حتی صورتش را رو به دوربین میگیرد و
لبخند میزند! عصر همانروز وقتی که پلیس به
خانهاش میریزد و دستگیرش میکند ،ناباورانه
میگوید :من که به صورتم آبلیمو زده بودم!
او ایمان داشت که با زدن آبلیمو به صورتش،
دوربینها نمیتوانند تصاویرش را ضبط کنند.
ایمان «مک آرتور ویلر» به معجزۀ آبلیمو
و اثر این معجزه در عدم تصویربرداری،
نوعی از تعصب است که امروز به نام «توهم
شایستگی» ()Illusion of competence

تنها نقد است که میتواند فرد
متوهم را در مقابل واقعیت سخت
قرار دهد.

شناخته میشود ،نوعی از توهم که در آن فرد
به شایستگیها و توانمندیهای خود یا دیگری
(مانند آبلیمو) ایمان دارد و آن را میستاید .این
توهم یکی از گستردهترین و رایجترین توهمها
و موانع رشد ،هم در سطح فردی و هم در سطح
جمعی است.
نمونههایی از توهم توانمندی
* توهم دانش :زمانی که مدرک دانشگاهی

برابر با دانش دانسته میشود ،این توهم
دوچندان میشود .در این وضعیت ،فردی که
دارای مدرک دانشگاهی باشد ،خودش را دارای
تخصص در آن زمینه و احتما ًال در زمینههای
مشابه میداند .توهم دانش آفت دنیای مدرن
در امر آموزش و اصلیترین مانع یادگیری است.
* توهم مدیریت :توهمی است که فرد
تمامی موفقیتها را به توانمندی خودش
نسبت میدهد و شکستها را حاصل شرایط
و وضعیت جامعه میداند .استارتآپهایی که
خودشان را بدیل «اپل» میدانند ،یا مدیری که
خودش را «استیو جابز» ثانی فرض میکند ،یا
کارگردانی که خودش را یک «اسکورسیزی»
دیگر میبیند ،آینههای توهمی یکسانی دارند.
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وقتی که توهم تکثیر میشود ،شکست
یک هدیۀ الهی است.

* توهم کنترل :این توهم مربوط به فردی
است که مجموعه ،سازمان یا جامعه را تحت
کنترل خودش میداند .این توهم همان پاشنۀ
آشیل دیکتاتورها در تاریخ بوده است .دیکتاتورها
توهم کنترل جامعۀ خود را پیشفرض اصلی
دانستهاند.
تمامی اینگونه توهمها در هر شکلی که
باشند ،راه یادگیری و اصالح را میبندند.
راههای رهایی از توهم شایستگی
سه روش پیشنهادی برای رهایی از توهمها
عبارتند از:
* رقابت :رقابت با دیگران اصلیترین ابزاری
است که انسانهای متوهم را درمان میکند.
انسانی که توهم دانش دارد ،در زمان شکست
از دیگران در آزمونها ،ممکن است از توهم
خود دست بکشد ،همانطور که مدیر متوهم ،در

رقابت در بازار آزاد است که میتواند خودش را
در محک ارزیابی قرار دهد .بدیهی است که مدیر
متوهم هیچ تمایلی ندارد که هیچ بازار آزادی
وجود داشته باشد یا اساس ًا هیچ رقابتی شکل
بگیرد ،او دوست دارد تا در دنیای مصنوعی و
متوهم خویش یگانه مدیر توانمند جهان بماند.
* مقایسه با دیگران :مقایسۀ یک سازمان
با استانداردهای جهانی ،یا مقایسۀ یک سازمان
با سازمانهای دیگر است که به مدیر متوهم
نشانه و عالمت میدهد ،گرچه همواره انسان
متوهم با استدالل اینکه «شرایط ما فرق دارد»
تالش دارد تا راه مقایسه را ببندد تا از توهم
شایستگی خویش محافظت کند.
* نقد :تنها نقد است که میتواند فرد متوهم
توانمندی و شایستگی را در مقابل واقعیت
پرسشهای سخت قرار دهد .نقد حتی اگر
حاوی هیچ پیشنهاد جایگزینی نباشد ،میتواند
توهم شایستگی را به چالش بکشد .نقد به
انسان در هر جایگاهی که باشد ،کمک میکند
تا از افتادن در دام توهم شایستگی رها شود .نقد
هم البته خوشایند فرد متوهم نیست و او راه نقد
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را به بهانههای مختلف میبندد.
هر سه ابزار و روش فوقالذکر راههای نجات
یک جامعه از توهم نیز میباشند .جامعهای که
این راهها را به روی خود ببندد ،سرشار از بازندگان
متوهمی خواهد شد که در جایگاههای مختلف از
خودشان تصویر قهرمانان بزرگ را دارند.
ارتباطات جهانی اگر هیچ فایدهای نداشته
نباشند ،دست کم از شکلگیری انسانهای
متوهم جلوگیری میکنند .وقتی که بازندگان
در کنار توانمندها قرار میگیرند ،هم فرد و
هم جامعه نجات مییابند .شرکت نوپایی
که توهمهای بزرگ دارد ،هرچه زودتر
شکست بخورد ،به نفع خودش و جامعهاش
است ،همینطور است وضعیت مدیر دولتی و
سیاستگذار متوهم .در واقع ،وقتی که توهم
تکثیر میشود ،شکست یک هدیۀ الهی است.
در آخر بد نیست اضافه شود که بزرگترین
دشمنان نقد ،رقابت و مقایسه ،بدون شک
متوهمانی هستند که از کاریکاتوریشدن
عکسهایشان میهراسند.
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«جوردانوبرونو» از حق تمام انسانها برای اندیشیدن دفاع میکرد.

مقدس
جهل ّ

آیتاهلل دکتر سید مصطفی محقق داماد

مـــنایناصطالحرا از«جوردانوبرونو»فراگرفتهام.
در روز  ۱۷فوریه سال  ۱۶۰۰میالدی جوردانو
برونو ،فیلسوف ایتالیایی ،پس از گذراندن هشت سال
در سیاهچالهای خوفناک دادگاه انکیزاسیون (تفتیش
عقاید) در میدان «کامپو دی فیوری» شهر رم زندهزنده
در آتش سوزانده شد.
جوردانو برونو کسی بود که از حق تمام انسانها
برای اندیشیدن بدانگونه که دلشان میخواست ،دفاع
میکرد .او برای ایدههایی که درستآیینی را به مردم
تحمیلمیکردند،جایگزینیارایهداد.
قبل از اینکه جوردانو برونو در آتش سوزانده شود،
جالدان پاپ برای اینکه او را از گفتن سخنان کفرآمیز

از نظر دادگاه انکیزاسیون بازدارند ،زبانش را قطع
کردند .این سرنوشت اغلب فالسفه و دانشمندان دورۀ
انکیزاسیونکلیسایکاتولیکبود.
نوشتهاند که وقتی برونو را به یک میلۀ آهنین
بسته بودند و انبوهی از هیزم برای سوزاندن او جمع
کرده بودند ،او ساکت بود و تسلیم شده بود و چیزی
نمیگفت،ولیاتفاقیافتادکهیکجملۀتاریخیگفت
که در تاریخ باقی ماند .آن اتفاق این بود که ناگهان
دیدند پیرزنی نزدیک شد و تکه هیزمی در دست دارد و
با آوردن نام خدا بر لب ،آن را به روی هیزمها انداخت.
برونو در این لحظه سکوتش را شکست و گویی عمل
این پیرزن مغز استخوانش را سوزانده بود ،گفت :لعنت

بر این جهل مقدست!
مهمترین و یا الاقل یکی از اهم آفتهای اجتماعی،
جهل مقدس همراه با اعتقادهای دینی
است ،ولی دینی که نه براساس تعقل،
بلکه براساس هواهای نفسانی انسان
معتقد میشود و باالترین جنایت را
ممکن است مرتکب شود ،در حالی که
خیال میکند برای خداست و متقرب
الیاهلل میشود!
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نه تنها در منطقۀ اسالمی ،بلکه شاید بتوان گفت در
سراسر جهان که جوامع دینی از آن رنج میبرند،
جهل مقدس است .جهل مقدس جهلی است که بُعد
قدسی دارد .در چنین جهلی ،شخص جاهل در جهل
میسوزد ،ولی برای خدا میسوزد! گرسنگی ،فقر،
فالکت ،بیماری ،جنگ و دشمنی ،جنایت ،آدمکشی،
ایذا و آزار به همنوع همه را به قصد قربت تحمل
میکند و جالب این است که از هرگونه روشنگری هم
میهراسد ،آنهم برای خدا!
جهلهایی که قرآن با آن مقابله میکند ،جهل
مقدس است .در جهل قدسی شخص جاهل با نهادی
همراهمیشودبهنام«اعتقاد»یعنیبرایچنینانسانی
اعتقاد به جای تفکر مینشیند .اعتقاد از ریشه «عقد»
یعنیبستناست.شخصیکهبهامریمعتقدمیشود،
فکرش را گره کرده و معتقداتش را خط قرمز خویش
میسازد.
در قرآن مجید گزارشهای زیادی از جهلهای
قدسی آمده است .برای نمونه گزارشی است که قرآن
مجید از جهل بتپرســـتان و ایدئولوژی آنان ارایه
میفرماید .به تعبیر قرآن مجید ،کسانی که به جهل
مقدس گرفتار میشـوند ،جاهالنه برای خویشتن
خدا میسازند ،خدایی که ناخودآگاه مجموعهای از
خواستههای خود آنان است .قرآن مجید میفرماید:

گاهی اوقات جهل که لباس تقدس
میپوشد ،یک ملت را در تاریکی و
جهنم ابدی فرو میبرد.

اینان هرگز مشمول هدایت الهی نمیشوند و به تعبیر
شماقابلهدایتنیستند.
جهل مقدس همراه با اعتقادهای دینی است ،ولی
دینی که نه براساس تعقل ،بلکه براساس هواهای
نفسانی انسان معتقد میشود و باالترین جنایت را
ممکن است مرتکب شود ،در حالی که خیال میکند
برای خداست و متقرب الیاهلل میشود!
یکی از آفات اجتماعی که من مایلم آن را فاجعه
تأسفبار برای جوامع دینی امروز بنامم ،جهل مقدس
است،جهلیکهقهرمانانشدستبهمهمترینجنایات
میزنند،بهخیالآنکهکاریکهمیکنند،موردخواست
خداست وآنان برای خدا تالش میکنند.
در یونان باستان جنگ میان خدایان بود و در ادوار
بعد در قالب جنگ ادیان شکل گرفت .در تاریخ اسالم
جنایات و خونریزیهایی که به دست گروه خوارج به
بار آمد ،همه معلول همین نوع جهل است .امروز در
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جامعۀ خود ما ایران نیز جهل مقدس گاه منشأ فاجعه
میشود ،که به ذکر یک نمونه بسنده میکنیم:
در دادنامۀ  ۱۳۸۲/۲/۱۶ ۱۷۲پروندۀ کالسۀ -۱۱۳۱
 ۹-۸۱دادگاه عمومی کرمان از قول متهمین قتلهای
محفلی کرمان مکرراًاین مطلب آمده است که در مورد
برخی مقتولین با تسبیح استخاره گرفتیم و چون عدد
شش آمد و عدد شش به معنای لزوم تعجیل در عمل
است ،تصمیم گرفتیم که او را بکشیم و کشتیم!
گاهی اوقات جهل که لباس تقدس میپوشد ،یک
ملت را در تاریکی و جهنم ابدی فرومیبرد .نمونهاش
در زمان ما مردم کرۀ شمالی هستند .در کشور کرۀ
شمالی مردمی زندگی میکنند که از حداقل شرایط
حیات یک انسان برخوردار نیستند ،ولی تبلیغات
حاکمیت فکر آنان را چنان ساخته که خیال میکنند در
بهشتبریناند.اینافراددرتاریکیهستند،ولی قدرت
مشت آهنین اجازۀ روشنگری به هیچ فردی نمی-
دهد ...در کرۀ شمالی تنها کسی که حق فکرکردن
دارد ،رهبر حکومت است که فرماندة بزرگ نامیده
میشود .وقتی فرماندة بزرگ در بارة مسألهای حرفی
زد ،دیگر هیچکس حق ندارد در آن زمینه اظهارنظر
کند.
برگرفته از کتاب :فاجعۀ جهل مقدس
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گلگشت
فرازهایی از کتاب "در کمال تعجب"
(اثر زندهیاد عمران صالحی ،نشر پوینده)

* محمد قاضی(مترجم) وقتی که زنش فوت کرد ،خواهر زنش را گرفت .از او پرسیدند :چرا این کار
را کردی؟ گفت :برای صرفهجویی در مادر زن!
* محمد قاضی میگفت :من و بهآذین(نویسنده) و یونسی(نویسنده و مترجم) میخواهیم تشکیل
ارکستری با هم بدهیم و در این ارکستر قرار است بهآذین بزند ،من بخوانم و یونسی برقصد! توضیح
اینکه قاضی از نظر حنجره و بهآذین از نظر دست و یونسی از نظر پا آسیب دیده بودند.
* محمد قاضی بدلیل عمل حنجره با دستگاهی صحبت میکرد که خودش اسم آن را گذاشته بود
«لسانک» ،درست مانند سمعک و عینک .روزی میخواست با کسی تماس بگیرد ،شماره را اشتباه
گرفت ،خانمی از آن سوی تلفن وقتی صدای قاضی را شنید ،پرسید :آقا شما غازی؟ قاضی گفت:
من قاضی هستم ،ولی نه آن غازی که شما فکر میکنید.
* پرویز شاپور میگفت :سلمانی محل درست وسط خیابان با من احوالپرسی میکند .او میخواهد
من حواسم پرت شود و زیر ماشین بروم ،چون چهل سال است سلمانی نرفتهام و بازارش را کساد
کردهام!
* پرویز شاپور میگفت :به رستورانی رفته بودم .پیشخدمت را صدا زدم و گفتم :من که شویدپلو
نخواسته بودم ،چرا برایم شویدپلو آوردهای؟ پیشخدمت گفت :قربان این شویدپلو نیست ،موهای سر
و سبیل خودتان است که توی برنج افتاده !
رهم فِی
* در مجلس شورای ملی سابق روی دیوار بر تابلویی این عبارت نوشته شدهبود َ :و شا ِو ُ
ا َالمر ،یعنی در کارها مشورت کنید .پرویز شاپور میگفت :بعدها آن تابلو را برداشتند و به جایش این
سبا َالمر ،یعنی در کارها طبق فرموده مشورت کنید.
تابلو را گذاشتندَ :و شا ِو ُ
رهم فِی َح ُ

توسعه تاسیسات و تجهیزات | شماره  | 53زمستان  96و بهار | 97

گلگشت
* روی جلد اکثر کتابهایی که علی دهباشی(فعال مطبوعاتی) در میآورد نوشته شدهاست :به
کوشش علی دهباشی .میگویند ایرج پزشکزاد(نویسنده و طنزپرداز) اسم دهباشی را گذاشتهاست:
کوششعلی!

* بلندترین شعرهای معاصر را غالمحسین نصیریپور سروده که بعضی از شعرهایش به سیصد الی
چهارصد صفحه میرسد .روزی شخصی از او پرسید :این دیگر چه شعرهایی است؟ نصیریپور جواب
داد :اینها شعر خانواده است ،درست مانند نوشابۀ خانواده!

* حسین توفیق(فکاهینویس) وقتی که ریش و پشم پرویز شاپور(شاعر و طنزپرداز) را دید ،گفت:
شاپور را باید با «نی» بوسید!

* محمدعلی فرزانه (ادیب و مترجم و محقق آذربایجانی) زمانی که انتشارات داشت ،میگفت :یک روز
مأموران امنیتی آمدند و دورههای «تاریخ طبری» را از کتابفروشی ما جمع کردند و بردند ،ولی پس از
دو ساعت کتابها را پسآوردند و گفتند :میبخشید ،ما فکرکردیم کتابهای «احسان طبری» است.

*حمید مصدق(شاعر) ناراحتی قلبی داشت و دود سیگار برایش مضر بود.لذا همسرش (الله خانم)
نوشتهای را به روی در خانهشان زده بود که« :در بیرون از خانه سیگار بکشید  ».مهمانان سیگاری
هم رعایت میکردند و میرفتند بیرون و پس از کشیدن سیگار دوباره میآمدند داخل .یک شب حمید
مصدق را دیدیم که خودش هم توصیه را رعایت کرده و رفته بیرون دارد سیگار میکشد!

* عمران صالحی(شاعر و طنزپرداز) میگوید :یک شب با عظیم خلیلی(شاعر) برای دیدن احمد
شاملو(شاعر) به منزلش رفتیم .عظیم هِی به شاملو میگفت «استاد» .شاملو گفت :به من استاد نگو،
اگر نمیتوانی بگویی احمد ،بگو شاملو جان .عظیم خلیلی گفت :چشم «استاد».

* بیژن جاللی(شاعر) میگفت :از وقتی که به من گفتهاند «استاد» به ضرر گلها و گربهها تمام
شده ،چون هم گلها تشنه ماندهاند و هم گربهها گرسنه ،زیرا با خودم میگویم :استاد که نباید به
گلها آب و به گربهها غذا بدهد!
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وقتی که با تلفن همراهمان بیزمان و بیمکان شدیم!
وقتی تاریخ اجتماعی هر یک از وسایل ارتباط
جمعی نظیر رادیو ،تلویزیون و رایانه را بررسی
میکنیم ،میبینیم که هر کدام از آنها در ارتباط
با تقویت روابط اجتماعی ،قصه خاص خودشان
را داشتهاند ،مثال با محور قراردادن کانون
خانواده ،وقتی رادیو آمد ،خانوادهها ابتدا دور هم
جمع شدند تا «با هم» به صدایی که از آن
بیرون میآمد ،گوش کنند .وقتی تلویزیون آمد،
آن جمع قبلی این بار دور این «جعبه جادو»
جمع شد تا «با هم» تصویر و صدایی را که
از آن بیرون میآمد ،ببینند و بشنوند .بر خالف
دو رسانه قبلی ،وقتی رایانه آمد ،خانوادهها
دور هم جمع نشدند .سازنده رایانه از ابتدا
هم اصطالح رایانه شخصی ( )PCرا بر آن
نهاد ،ولی بهتدریج مردم دور هم جمع شدند،
یعنی امکانی به نام اینترنت و بعدها شبکههای
اجتماعی مجازی آمدند که مردم را دور هم
جمع میکرد ،ولی این «دور هم بودن» با «آن
دورهمبودن» تفاوت داشت .بر خالف قبلیها،
در اینجا ارتباط فاقد مجاورت فیزیکی بود .فرد
با اعضای خانوادهاش مجاورت فیزیکی دارد ،در
کنار آنهاست ،ولی با فرد دیگری در ارتباط و
تعامل است ،با فردی که از نظر جغرافیایی از
او فاصله دارد .سادهتر بگویم :از کسانی که با
آنها مجاورت فیزیکی دارد «دور است» و به
کسانی که از نظر جغرافیایی از آنها دور است
«نزدیک است»!
حدود  20سال پیش در پژوهشی در یکی از
کشورهای اروپایی ،از مردم سوال شد که با آمدن
تکنولوژیهای ارتباطی جدید همچون رایانه و
اینترنت(در آن زمان هنوز تا به این حد گسترش
نیافته بودند) فکر میکنید در آینده ،خانه چگونه
جایی خواهد بود؟ همة پاسخگویان این تحقیق
معتقد بودند که خانه جای عملکردهای متنوعی
خواهد شد ،ولی دو عملکرد برجسته خواهند بود:
خانه به عنوان فروشگاهی مجازی ،و خانه به
عنوان مرکز اجتماع مجازی .عملکرد نخست به
خرید از خانه از طریق اینترنت اشاره دارد ،ولی

دکتر فردین علیخواه ،جامعه شناس

به نظر میرسد که پیشبینی عملکرد دوم ،یعنی
«دورهمنشینی مجازی» در کشور ما بهخوبی
در حال تحقق است .معمو ًال در آسیبشناسی
اجتماعی گفته میشود که فرد معتاد تا پنج
سال نخست مصرف مواد ،به هیچ وجه خود را
معتاد قلمداد نمیکند .او دچار اعتیاد است ،ولی
نمیخواهد چنین واقعیتی را بپذیرد ،ولی وقتی
به تدریج آثار اعتیاد در زندگی روزمره او اختالل
ایجاد کرد ،خود را معتاد میداند .هر کدام از ما با
نگاه مختصری به اطرافمان ،افرادی را میبینیم
که به شبکههای اجتماعی موبایلی دچار اعتیاد
حاد شدهاند ،ولی نمیپذیرند! بهراستی چه تعداد
از ما با نظاره صفحه گوشی تلفن همراهمان سر
بر بالش میگذاریم ؟ و اولین چیزی که بعد از
بیدارشدن میبینیم ،همان صفحه نمایش تلفن
همراه است؟ قب ً
ال زمانی که گوشی تلفن ثابت
خانه ،بدون وقفه زنگ میزد ،معمو ًال اعضای
خانواده دچار سردرد شده و تلفن را قطع
میکردند .در خانههای امروزی ما ،هر چند
ثانیه صدای دریافت پیامهای مختلف شنیده
میشود؟ حتی بسیاری از کاربران خود را در
موقعیت چندوظیفهای ( )Multitaskingقرار
میدهند ،یعنی کار با چند رسانه بهطور همزمان
(تماشای تلویزیون ،تلفن همراه در دست،
لبتاپ روی میز ناهارخوری!) و تعامل در
چند شبکه اجتماعی بهطور همزمان (گفتگوی

همزمان با افراد مختلف در وایبر و تلگرام)!
زیگموند باومن ،نظریهپرداز اجتماعی معاصر ،با
تأمل درباره چنین وضعیتی ،سوال میکند« :مرز
سیاری
خانه من کجاست؟» ما همچون کوه یخ ّ
هستیم که برایمان فرقی نمیکند کجا باشیم:
خانه ،پارک ،محل کار ،خیابان ،فقط گوشیمان
را میخواهیم .کام ً
ال بیزمان و بیمکان شدهایم.
بهجز آدمهایی که در گوشیمان هستند،
هیچکس دیگری را نمیبینیم .اساس ًا واقعیت از
طریق گوشی به چشمانمان تابیده میشود! خانه
مجازی بسیاری از ما در داخل گوشیهایمان
مال گوشیمان شدهایم و نه گوشی
است .ما ِ
مال ما! از خواب که بیدار میشویم ،فراموش
ِ
میکنیم که به اعضای خانوادهمان سالم کنیم،
ولی در همان رختخواب جمله «صبح همه
عزیزان بخیر» را با تصویر دستهگل زیبایی
برای اعضای گروه مجازیمان ارسال میکنیم.
با اعضای خانواده واقعیمان جز از کم و
زیادکردن درجه کولر نمیگوییم ،ولی با اعضای
گروه مجازیمان از جملههای حکیمانه گاندی،
تا تنهایی انسان معاصر ،تا بیست راه رسیدن
به آرامش تا تفاوت ژانرهای مختلف هنری
تا ریشه ضربالمثلهای فارسی میگوییم.
بهراستی مرز خانه ما کجاست؟ از کجا به بعد
احساس میکنیم که وارد خانهمان شدهایم؟ آیا
دیگر اساس ًا خانه برایمان معنی دارد؟
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سال  ،1396سال شکوفایی مناسبات اقتصادی ایران و آسیا

قاره پهناور آسیا -از همسایگان جمهوری اسالمی ایران گرفته تا دورترین
بازیگران موثر آن -همواره مورد توجه دولتمردان کشورمان قرارداشته ،به طوری
که در سال  ،1396شاهد رشد قابل توجه همکاریهای اقتصادی با آنها بودهایم.
بنا به گزارش گروه تحلیل ،تفسیر و پژوهشهای خبری ایرنا ،هرچه از برجام
میگذرد ،به موازات آن ،موانع پیش پای مناسبات تهران و کشورهای مختلف
جهان برداشته میشود ،به طوری که در سال  1396توافقات و تفاهمنامههای
همکاری بسیاری بین جمهوری اسالمی با کشورهایی همچون چین ،کرۀ
جنوبی ،مالزی ،روسیه ،ترکیه ،عراق ،گرجستان ،هندوستان و ...به امضا رسیده،
موضوعی که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته و خالصهای از آن در اینجا
نقل میشود.
نقش پویای تهران در شرق و جنوب شرق آسیا :افزایش حجم مبادالت
تجاری میان ایران و چین را میتوان یکی از مهمترین دستاوردهای اقتصادی
سال  1396دانست .رشد چشمگیر مناسبات تجاری تهران -شانگهای موجب
شد تا تجارت دوجانبۀ این دو کشور ساالنه به رقمی افزون بر  37/2میلیارد دالر
برسد که نسبت به سال پیش از آن ،رشد  20درصدی را نشان میدهد.
انعقاد قرارداد تولید و تامین  450دستگاه واگن مترو برای شهرهای اهواز،
شیراز و تبریز و امضای تفاهمنامۀ همکاری برای توسعۀ فاز سوم پارک فناوری
پردیس ،از جمله دستاوردهای همکاری ایران و شانگهای میباشند .روند رو
به رشد همکاریهای ایران و چین افزون بر حوزۀ حمل و نقل و فناوریهای
نوین ،به توسعه و تجهیز بیمارستانهای کشور نیز منجر شد ،بهگونهای که سند
همکاری برای ساخت پنج بیمارستان با حدود دو میلیارد دالر اعتبار میان این دو
کشور به امضا رسید.
سال گذشته ،یکی از پررونقترین سالها برای همکاریهای تجاری بین
ایران و کرۀ جنوبی نیز بود ،چون در این سال بزرگترین قرارداد تولید واگن
در ایران برای افزایش ناوگان قطارهای حومهای ،با همکاری سهجانبۀ راه آهن
ایران و یک کنسرسیوم ایرانی -کرهای به امضا رسید.

همچنین سال گذشته فرصت مناسبی برای توسعۀ روابط تجاری ایران و مالزی
بود ،چرا که با امضای سند همکاری میان این دو کشور ،حجم تجارت فیمابین
از  700میلیون دالر به سه برابر افزایش یافت .این تفاهمها که اهداف کمیسیون
مشترک اقتصادی را دنبال می کنند ،گام موثری در رشد اقتصادی ایران و مالزی
بهشمارمیروند.
گسترش همکاری تهران -مسکو با اسناد دهگانه :سال  96را میتوان
بهترین دورۀ همکاریهای راهبردی و سیاسی میان ایران و روسیه دانست.
این دو کشور در مسیر گسترش همکاریها  10سند همکاری منعقد کردند
تا در جریان آن مناسبات تجاری میان ایران و روسیه افزایش یابد .از جمله
این قراردادها میتوان به سند پایانی چهاردهمین اجالس کمیسیون مشترک
اقتصادی ایران و روسیه ،تفاهمنامۀ کارگروه وزارت انرژی روسیه و وزارت نفت
ایران برای همکاری دربارۀ طرح خط لوله گاز هند ،ایران و پاکستان و یادداشت
تفاهم همکاری در زمینۀ زمینشناسی اشاره کرد .همچنین یادداشت تفاهم
همکاری در زمینه تأمین مالی و سرمایه گذاری در حوزۀ صنایع و معادن ایران،
یادداشت تفاهم تحقیق و توسعه مشترک در زمینۀ منابع زیرزمینی و بستر
دریای خزر ،یادداشت تفاهم سرمایهگذاری مشترک در طرحهای برق حرارتی
و یادداشت تفاهم در زمینۀ همکاریهای فرهنگی و هنری ،از جمله دیگر
تفاهمهای حاصله میان ایران و روسیه میباشند.
گستره همکاری از ترکیه و عراق تا گرجستان و هندوستان :در سال 1396
ایران و ترکیه با امضای چهار قرارداد تجاری در زمینههای گمرکی ،بانکی،
صداوسیمای ایران و رادیو تلویزیون ترکیه ،سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران
و آرشیو نخستوزیری جمهوری ترکیه به ادامۀ همکاریهای خود در آینده مهر
تأیید زدند.
امضای سند همکاری میان ایران و گرجستان از دیگر دستاوردهای اقتصادی
سال  1396محسوب میشود .در این راستا ،دو کشور برای گسترش همکاریهای
مشترک در زمینۀ کشاورزی ،ورزشی ،ارتباطات و فناوری اطالعات ،تأسیس مجتمع
پاالیشگاه در گرجستان و همچنین بیانیۀ مشترک در زمینه تقویت همکاریهای
زیستمحیطیتوافقکردند.
تهران و بغداد نیز با امضای  10سند همکاری در زمینههای تجاری ،صنعت،
خدمات فنی و مهندسی ،گمرک ،استاندارد و  ...در سال  1396در مسیر تقویت
روابط اقتصادی گام برداشتند.
همکاری ایران و دهلی نو بخشهای مدنی و بهداشت را نیز شامل شد .در این
راستا ،دو کشور با امضای یادداشت تفاهم صدور روادید الکترونیک و چند یادداشت
تفاهم همکاری بین اتاقهای بازرگانی دو کشور ،سطح روابط اقتصادی خود را
گسترش دادند.
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کشف ذرات پالستیکی در بطریهای آب
آزمایشها به روی بطریهای آب شرکتهای
بزرگ نشان میدهد که تقریب ًا همۀ آنها حاوی ذرات
ریزپالستیکیهستند.
در بزرگترین تحقیق در نوع خود ۲۵۰ ،بطری که از
نُه کشور مختلف خریداری شدهبودند ،تحت آزمایش
قرارگرفتند .این بررسی که تحت هدایت سازمان
خبرنگاری «اورب میدیا» انجام شد ،دریافت که به طور
متوسط در هر لیتر آب ده ذرۀ پالستیکی وجود دارد که
قطر هرکدام پهنتر از یک موی انسان (بیش از ۱۰۰
میکرون) است .شرکتهای تولیدکنندۀ این آبها که
محصوالتشان آزمایش شد ،به بی.بی.سی .گفتند که
کارخانههایشانباباالتریناستانداردکارمیکنند.
این آزمایشها در دانشگاه ایالتی نیویورک در فردونیا
انجام شد .شری میسون ،استاد شیمی در این دانشگاه
که این تحلیلها را انجام داده ،به بی.بی.سی .گفت:
بطری بعد از بطری و مارک بعد از مارک ،حاوی ذرات
پالستیکی بود .وی افزود :البته هدف انگشتنماکردن
مارکهای خاص نیست ،بلکه این آزمایش نشان
میدهد که این مشکل همگانی است و پالستیک به
چنان مادۀ فراگیری در جامعه ما بدل شده که به همۀ
این محصوالتی که مصرف میکنیم ،راه یافتهاست.
شایان ذکر است که در حال حاضر ،شواهدی دایر بر
اینکه قطعات خیلی ریز پالستیکی (میکروپالستیک)
زیانبار باشند وجود ندارد ،اما درک پیامدهای بالقوۀ
آن موضوع بررسیهای علمی است .پروفسور

میسون در مورد این نتایج گفت :ارقامی که میبینیم،
فاجعهبار نیست ،اما مایه نگرانی است .در همین
رابطه کارشناسان به بی.بی.سی .گفتند که مردم در
کشورهایی که احتمال آلودگی آب لولهکشی در آنها
هست ،باید همچنان به استفاده از بطریهای آب ادامه
دهند.
اما شرکتهای تولیدکنندۀ این محصوالت در
پاسخ به بی.بی.سی .پافشاری کردند که در تولید
محصوالتشان عالیترین استانداردهای ایمنی و
کیفیت را رعایت میکنند .آنها همچنین به فقدان
مقررات نظارت بر میکروپالستیکها و شیوههای
استاندارد تست آنها اشاره کردند.
گفتنی است که پروفسور میسون سال پیش در
نمونههای آب لولهکشی هم به وجود ذرات پالستیکی
پی برده بود و سایر محققان آنها را در محصوالت

دریایی ،آبجو ،نمک دریایی و حتی هوا یافتهاند ،اما
مطالعۀ تازه ضمن توجه بیشتر به نفوذ روزافزون مواد
پالستیکی به طبیعت نشان میدهد که شمار ذرات
کوچکتر از  ۱۰۰میکرون (هر میکرون یک هزارم
میلیمتر) خیلی بیشتر از ذرات بزرگتر از  ۱۰۰میکرون
بوده ،یعنی شمارشان به طور میانگین به  ۳۱۴ذره در
هرلیترمیرسد.البتهترکیبشیمیاییاینگروهازذرات
کوچکتر تایید نشده ،اما پروفسور میسون گفتهاست:
میتوان انتظار داشت که اینها هم پالستیکی باشند.
ولی یک سوال واضح در اینجا وجود دارد و این
سوال هم است که این پالستیکها چگونه وارد آب
میشوند؟ یک نظریه این است که با توجه به میزان
پلیپروپیلین که در تولید بطری به کار میرود ،ممکن
است فرآیند بازکردن در بطری باعث ریزش آن به
داخل آب شود.

بهای پایۀ  17رشتۀ نظام فنی و اجرایی کشور ابالغ شد
فهرست بهای پایۀ  17رشته در سال 1397
به عنوان مهمترین اسناد نظام فنی و اجرایی
کشور ،توسط سازمان برنامه و بودجه کشور
ابالغ شد.
به گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور،
فهرست بهای واحد پایۀ رشتۀ تأسیسات
مکانیکی ،فهرست بهای واحد پایه رشته
تاسیسات برقی و فهرست بهای واحد پایه
رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر
شهری جزو این فهرست است .همچنین

فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم
قنات ،فهرست بهای واحد پایه رشته چاه،
فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال
آب ،فهرستبهای واحد پایه رشته شبکه توزیع
آب ،فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه
جمعآوری و انتقال فاضالب و فهرست بهای
واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی
بخشهایی از این فهرست هفدهگانه میباشند.
در این فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری
تحت فشار ،بهای واحد پایه رشته سدسازی،

بهای واحد پایه رشته نگهداری ،تعمیر روسازی
و ابنیه خطوط راه آهن ،بهای واحد پایه رشته
راه ،راه آهن و باند فرودگاه و فهرست بهای
واحد پایه رشته ابنیه نیز قرار دارد.
شایان ذکر است که در ابالغیه سازمان
برنامه و بودجه فهرست بهای واحد پایه
رشته راهداری ،فهرست بهای واحد پایه رشته
آبیاری و زهکشی و فهرست بهای واحد پایه
رشته آبخیزداری و منابع طبیعی نیز ابالغ
شدهاست.
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کوچکترین رایانۀ جهان رونمایی شد

شرکت  IBMکه یک شرکت تولیدکننده و
فروشندۀ نرمافزر و سختافزار است ،در آخرین
دستاورد خود موفق به ساخت کوچکترین کامپیوتر
جهان شد .در نخستین روز کنفرانس بزرگ» آی.
بی.ام تینک  »۲۰۱۸این شرکت از کوچکترین

کامپیوتر جهان پرده برداشت.
به گزارش ایسنا به نقل از گیزمگ ،در این مراسم
شرکت  IBMپنج فناوری را معرفی کرد .این
فناوریها در ایجاد تغییرات در جامعه و کسب و کار
در پنج سال آینده نقش مهمی خواهند داشت .این
شرکت معتقد است که اندازۀ این کامپیوتر قوی به
اندازۀ یک دانۀ نمک کوچک است و برای دیدن
ساختار آن به تلسکوپ نیاز است.
کامپیوتر جدید این شرکت ،مشابه نمونههای
کنونی نیست و ظاهر کوچک آن این کامپیوتر را
به فناوری چشمگیری تبدیل کردهاست .طبق
گفتۀ کارشناسان شرکت  ،IBMدر حالی که تولید
کوچکترین کامپیوتر دنیا تنها  10سنت برای این
شرکت هزینه داشته ،اما این کامپیوتر صدها هزار

ترانزیستور را در خود جای دادهاست که این امکان
را برایش فراهم میآورند تا بتواند دیتاهای اطالعاتی
را تجزیه و تحلیل و میان دادهها ارتباط برقرارکند.
این کامپیوتر کاراییهای دیگری نیز دارد و میتوان
از آن در حوزه زنجیره بلوکی ( )block chainنیز
استفاده کرد .الزم به ذکر است که زنجیرۀ بلوکی
معامالت آنالین امن را تسهیل میکند .این کامپیوتر
میتواند منبع اطالعاتی مطلوبی برای برنامههای
زنجیرۀ بلوکی باشد ،چرا که این کامپیوتر روند
جابجایی ،دزدی و کالهبرداری را ردیابی کرده و از
وقوع آنها جلوگیری میکند.
با وجود رونمایی از این محصول ،هنوز معلوم
نیست که این شرکت چه زمانی کوچکترین کامپیوتر
شگفتانگیز دنیا را عرضه خواهد کرد.

ردیابی یک مولکول دارو در بدن با استفاده از فناوری جدید

محققان موفق به توسعه فناوریای شدهاند که با استفاده از آن میتوان
یک مولکول دارو را در بدن ردیابی کرد .به گزارش گروه اخبار علمی ایرنا
از پایگاه خبری ساینس دیلی ،در این فناوری از یک برچسب شیمیایی
استفاده میشود .زمانیکه مولکول دارو با مولکولهای دیگر موجود در
بدن تعامل می کند ،برچسب شیمیایی فلوروسنس زیر دستگاه MRI
تغییر فرکانس میدهد .با استفاده از این روش میتوان میزان سوختوساز
دارو و اثربخشی آن را در بدن بررسی کرد .شایان ذکر است که روشهای
مبتنی بر  MRIنسبت به تغییرات بسیار کوچک ساختار شیمیایی حساس
هستند و با استفاده از این برچسب میتوان تغییرات شیمیایی را بالفاصله
تصویربرداری کرد.

استفاده از برچسبهای  MRIروش جدیدی نیست ،ولی محققان دانشگاه
دوک در آمریکا با استفاده از یک نوار (تسمه) شیمیایی به روشی دقیقتر و
سازگارتر برای الصاق برچسبها به مولکولهای هدف دست یافتهاند .در این
روش برچسبها مانند المپهایی هستند که با نوار پوشش داده میشوند.
سمت دیگر نوار به مولکول هدف متصل میشود و هنگامی که برچسب و
مولکول یکدیگر را پیدا میکنند ،نوار کشیده میشود .زمانی که برچسب با
مولکول هدف مرتبط میشود ،واکنش شیمیایی حاصل منجر به تولید یک
نوع منحصربفرد از گاز نیتروژن می شود .محققان معتقدند که گاز حاصل
درهنگام بررسی مشکالت سیستم ریوی مفید است .بنابراین ،تصویربرداری
از ریه یکی دیگر از برنامههای آتی برای این پروژه است.
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جوانان تحصیلکرده برای کشور فرصت هستند
معاون اول رییس جمهوری گفت :جوانان
تحصیلکرده بهترین فرصت و سرمایۀ ما برای کاهش
اتکای اقتصاد کشور به نفت هستند.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا ،دکتراسحاق
جهانگیری در نشست کارآفرینان ،منتخبان استارت
آپها و واحدهای دانشبنیان در پارک فناوری پردیس،
افزود :واقعیت این است که اقتصاد ایران نفتی است و
از یکصد سال گذشته که نفت کشف شد ،منبع مهم
درآمدی کشور قرارگرفت .او ادامه داد :در مواقعی که
قیمت نفت افزایش مییافت ،برای دولتمردان دغدغه
نبود که کشور را چگونه مدیریت کنند ،چون این منبع
درآمدی (نفت) نه تنها نیازها را برآورده میکرد ،بلکه
ضعفهای ادارۀ کشور را نیز پوشش می داد .معاون
اول رییس جمهوری در ادامه گفت :تصمیمگیران فکر
میکردند که کشور خوب اداره میشود ،چون منبع
درآمد نفت نمیگذاشت ضعفها آشکار شود ،حتی
اگرنظامکارشناسیکشورمتالشیمیشد.جهانگیری
گفت :گاهی نظام کارشناسی آسیب میبیند و کسی
فکر نمیکند اتفاقی در کشور افتادهاست ،چرا که منبع
درآمدوجودداشتهوفرداحساسنمیکردباتصمیماتی
که گرفته میشود ،کشور به خطر میافتد.

معاون اول رییس جمهوری سپس دو خطر را
برای درآمد نفتی برشمرد ،نخست این که نفت
روزی تمام میشود و کشور را از ثروتداری به فقر
و فالکت میاندازد .جهانگیری در شرح خطر دوم
گفت :زمانی میگفتیم شیر نفت را به روی رژیم
صهیونیستی و غرب ببندیم و آنها را تنبیه کنیم،
ولی در سالهای تحریم ،دیده شد که این مساله بر
عکس شده و غربیها برای تنبیه کشورها نفت آنها
را نمیخرند و برای آنها سقف هم تعیین میکنند.
وی افزود :اگر به اجبار در شرایط قبل هم قرار
داشتهباشیم و به اجبار به سمتی برویم که اتکای
کشور به نفت کم شود ،به همین خاطر است که
رهبر معظم انقالب و رییس جمهوری به دفعات
بر گسست از وابستگی به نفت تاکید دارند .وی
ادامه داد :برخی رقبا (کشورها) توهم برداشتهاند و
ادعا دارند و شاخ و شانه میکشند ،ما جزو دو -سه
کشور منطقه از نظر جمعیت و ذخایر نفتی هستیم.
بنابراین ،کشوری با داشتن چنین موقعیت در منطقه
نمیتواند اقتصاد قدرتمندی نداشتهباشد.
معاون اول رییس جمهوری در ادامه گفت :این
که گفته میشود اتکای به نفت باید کاهش یابد

و به بخش کشاورزی ،معدن و گردشگری توجه
بیشتری صورت گیرد ،ممکن است حرف قابل
قبولی باشد ،ولی معدن و کشاورزی نمیتوانند
جایگزین نفت شوند .وی تصریح کرد :امروز آنچه
فرصت و سرمایۀ ایران است ،جوانان تحصیلکرده
هستند و همان طور که در آمارها گفته شد ،کشور
دارای رتبۀ چهارم ازنظر فارغالتحصیالن در دنیا
است .جوانان تحصیلکردۀ دانشگاهها مجموعهای
هستند که میتوانند بخش زیادی از مشکالت
کشور را حل کنند و این که در سالهای اخیر گفته
شد اقتصاد ایران میتواند متکی بر مغز و جوانان
باشد ،بیدلیل نیست.
وی سپس تصریح کرد :مجموعهای که
در پارک پردیس دیده شد ،برای هر ایرانی
عالقهمند به آینده ،توسعه و پیشرفت ایران
میتواند نقطۀ قوت باشد .ارادۀ این اتفاق در
باالترین سطح کشور شکل گرفتهاست و اگر
ارادهای در سطح باالی کشور شکل گرفت،
به معنای این است که جهتگیریهای
سیاسی و برنامهریزی نسبت به آن موضوع
شکل گرفتهاست.
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ابزاری که در بیابان هم آب را از هوا استخراج میکند

پژوهشگران آمریکایی ابزاری را برای
استخراج آب از هوا ابداع کردهاند که حتی در
بیابان هم کاربرد دارد.
به گزارش ایسنا و به نقل از انگجت،
پژوهشگران دانشگاه «امآیتی» و «دانشگاه
کالیفرنیا ،برکلی» ابزاری را ابداع و آزمایش
کردهاند که حتی در خشکترین اقلیمها
میتواند آب را از هوا استخراج کند .با این که

چنین روشهایی برای خارجکردن آب از هوا
وجود دارد ،اما بیشتر آنها با محدودیتهایی
همراه هستند ،چون این روشها معمو ًال تا 50
درصد رطوبت نیاز دارند و بعضی از آنها هم
برای کارکردن ،انرژی زیادی میخواهند .با
وجود این ،نسخۀ آخر این ابزار جدید ،بدون نیاز
به انرژی ،فعال میشود و میتواند در مناطقی
که حتی تا  10درصد رطوبت دارند ،کار کند.

هستۀ اصلی این ابزار ،مادهای به نام
«چهارچوب فلزی -آلی» ( )MOFاست .این
ماده از مولکولهایی ساخته شده که مادۀ فوق
متخلخلی با حجم زیادی از سطح را در بر دارد
و در نتیجه ،آنچه از این چهارچوب فلزی -آلی
درست میشود ،میتواند تمایل زیادی به آب
داشته باشد ،به این معنا که آب را جذب میکند.
در آزمایش چهارچوب فلزی -آلی مشخص
شد که این ماده قادر است آب را از هوا استخراج
و آن را در منافذ خود ذخیره کند .این فرآیند
در طول شب صورت میگیرد .سپس در هنگام
روز ،از نور خورشید برای رهاکردن آب و از یک
کندانسور برای جمعکردن آب استفاه میشود.
این سیستم کام ً
ال کنشپذیر است و گروه
سازندۀ آن ،نشان داد که این اختراع میتواند
حتی در اقلیم خشک آریزونا کار کند.
نتایج این پژوهش در مجله Nature
 Communicationsبه چاپ رسیدهاست.

حدود سه میلیون کارگر اروپایی نگران امنیت شغلی خود هستند

در اتحادیۀ اروپا دو تا سه میلیون کارگر وجود دارند
که امنیت شغلی ندارند و این نگرانی همواره برای
آنها وجود دارد که کارفرمایان قراردادهای کار آنها
را تمدید نکنند .حال اتحادیۀ اروپا در فکر ساماندهی
قراردادهای کار آنهاست .به گزرش خبرنگار ایلنا ،یک
چهارم قراردادهای کاری یا قرارداد کار نیمه وقت
است ،یا قرارداد پیمانی است که ساعات کاری آن

مشخصنیست.
در اتحادیۀ اروپا دو تا سه میلیون کارگر با این
وضعیت وجود دارند که در مشاغل خدماتی ،رانندگی
و ...کار میکنند و همین مسأله چشمانداز آینده را
برای آنها تیره و تار کردهاست .شایان ذکر است که
قوانین جدیدی به این منظور پیشنهاد شده و طبق
این قوانین کارگران اروپایی شرایط شغلی شفافتری

خواهندداشت .البته کسانی که شغل آزاد دارند و کمتر
از هشت ساعت در هفته کار میکنند ،مشمول این
قوانیننمیشوند.
همچنین طبق بررسیهایی که در این تحقیق
صورت گرفته ،بیش از یک چهارم قراردادهای
کاری برای یک هفته و یا مدت زمان کوتاهتر
منعقد میشوند.عدهای هم برغم میل خودشان
قرارداد کاری نیمهوقت یا شغل کاذب دارند،
یعنی به صورت حقالزحمهای و کارمزدی برای
کارفرما کار میکنند ،بدون اینکه از حقوق و
مزایای کارمند ثابت برخوردار باشند .این افراد
جزو کسانی هستند که مشاغل ناپایدار با
دستمزد پایین دارند و کارفرما قرارداد کاری
برحسب نیاز با آنها بسته است .این وضعیت
محصول اصالحات قوانین کار در سال ۲۰۱۲
میالدی در اسپانیاست.

68

اخبار

| توسعه تاسیسات و تجهیزات | شماره  | 53زمستان  96و بهار 97

حفظ محیط زیست نیاز به همگرایی دارد

دبیرکل انجمن دوستداران محیط زیست ایران
گفت :حفظ محیط زیست نه تنها موضوع فردی،
بلکه مسوولیت همگانی و جهانی است که الزم
است در مورد آن همگرایی ایجاد شود.
محمدرضا گل همیشه بهار ،به مناسبت

مراسم نمادین ساعت زمین در گفت و گو با ایرنا
افزود :حفاظت از محیط زیست باید در اندیشۀ
تکتک افراد -از بازیگران و نقشآفرینان
عرصۀ جهانی تا تکتک اعضای خانوادهها -در
هر نقطه از کره زمین جای گیرد .وی ادامه

داد :برنامۀ ساعت زمین یکی از برنامهها در
زمینه همگرایی است و با چنین همگراییهایی
میتوان به این نکته مهم دست یافت که محیط
زیست مرز نمیشناسد و تمام انسانها در هر
نقطه از کره زمین میتوانند در حفظ و یا نابودی
محیط زیست نقش داشته باشند.
یادآوری میکند که مراسم نمادین ساعت
زمین برای چهارمین سال پیاپی ،همزمان
با هفتصد شهر جهان در محل دروازه قرآن
شیراز برگزار شد .مراسم ساعت زمین با هدف
صرفهجویی در مصرف انرژی و مقابله با تغییرات
آب و هوایی و پدیدۀ زمینگرمایی از سال 2007
در سیدنی استرالیا آغاز شد و از آن پس تاکنون
هرساله شهرهای بیشتری در دنیا به این برنامه
پیوستهاند ،به طوری که در حال حاضر ،حدود
هفتصد شهر در جهان به این پویش پیوستهاند و
این حرکت را به بزرگترین برنامۀ زیستمحیطی
در دنیا تبدیل کردهاند.

امکان استفاده از تکنولوژی گویهای شناور در سدهای در دست احداث
معاون عملیات اجرایی سد سرنی هرمزگان
گفت :اگر بتوانیم الگوی مصرف را اصالح
کنیم و پِرتهای شبکۀ خطوط انتقال برطرف
شود ،نگرانی بابت از چرخه خارجشدن آبهای
استحصال شده ،وجود ندارد.
رضا حسینی (معاون عملیات اجرایی سد
سرنی) در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا،
درباره اینکه آیا میتوان از تکنولوژیای در
احداث سد استفاده کرد که از همان ابتدای
امر از تبخیر آب در مناطق گرمسیر جلوگیری
به عمل آورد؟ اظهار داشت :برای جلوگیری
از تبخیر آبهای سطحی و سدها تکنولوژی
خاصی غیر از استفاده از گویهای شناور
وجود ندارد .وی افزود :گویها به این صورت
استفاده میشوند که تعدادی گوی را که از
مواد مصنوعی و شیمیایی تشکیل شده روی
سطح آب میریزند تا از تابش مستقیم خورشید

جلوگیری کرده و به صورت گسترده مانع از
تبخیر میشوند.
وی یادآور شد :البته تکنولوژی گویهای

شناور هزینهبر بوده و تا کنون در هیچیک
از سدهای ایران مورد استفاده قرار
نگرفتهاست.
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ساختمانها قد میکشند و کارگران در ارتفاع میمیرند!

در سال  1396در مجموع ۱۹هزار و  ۹۱۴کارگر یا با
مرگ دست و پنجه نرم کردهاند ،یا مستقیم به ضیافت
آن رفتهاند .بیشتر این جا ندادنها ،اما نصیب کارگران
ساختمانی شد ،همان کسانی که سر لیست حوادث
کارهستند.
به گزارش خبرنگار ایلنا ،حوادث کار در ایران قصهای
تلخ ،تکراری و یکنواخت شدهاست .برای کارگران هم
مرگ دارد و هم نقص عضو .سال  1396هم به همین
قاعده بود .اگرچه این سکانس -پالن همیشگی در
هشت ماهۀ ابتدایی سال  1396به نسبت سال پیش
از آن کمتر قربانی گرفتهاست ،اما همین ۱۸هزار و
 ۷۷۷مصدوم و یکهزار و  ۱۳۷نفری که جان خود
را از دست دادند ،نشان میدهد که در مجموع ۱۹هزار
و  ۹۱۴نفر یا با مرگ دست و پنجه نرم کردهاند ،یا
مستقیم به ضیافت آن رفتهاند .در واقع ،نوعی مرگ
خاموش زیر پوست شهرها در حال رقمخوردن است،
البته عالیم هشدار آن همانند روشنایی روز آشکار و
غیرقابل انکار است ،اما چه شده که برای متوقفکردن
آن شاهدحرکتهایچندان موثر ،متجانسو بازدارنده

نیستیم ،حرکتهایی که کارفرمایان خصوصی و
دولتی را متقاعد به ایمنسازی کارگاههایشان بکند و
در یک کالم به آنها بقبوالند که نمیتوانند به آسانی
زیر تعهدات و تکالیف خود در آییننامههای ایمنی و
بهداشتکاربزنند؟
درصفاولقربانیان،اماکارگرانیهستندکهشهرها
را برپا میکنند و بناها را به آسمان میرسانند ،منتها
بیکمربند و بدون حفاظ .مطابق اظهارات مدیرکل
دفتر مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی
در سال  ،1396معادل  48تا  ۵۰درصد حوادث ناشی
از کار در حوزۀ ساختمان بوده و کارگاههای ساختمانی
بیشترین خسارتها را در حوزه فعالیتهای ساختمانی
به خود اختصاص میدهند.
اگر گفتههای این مقام مسوول در دفتر مقررات
ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی را در کنا ِر آمار
سازمان پزشکی قانونی مبنیبر فوت  ۴۸۵نفر بر اثر
سقوط از بلندی بگذاریم ،آنوقت زوایای تاریک وقوع
این نوع از حوادث برایمان بیشتر روشن میشود.
کارگران ساختمانی البته در تمام این سالها در صف

ادث کار بودهاند .با این حال ،از آنجا
مقدم و سرلیست حو ِ
که بیشتر آنها در کارگاههایی با کارفرمای خصوصی و
به اصطالح «بیتابلو» و خارج از نظارت ،کار میکنند
که تنها در فکر کاهش هزینههای ساختوساز و اتمام
هرچه سریعتر کارهستند ،لذا تا کنون کار جدی برای
نظارت بر ایمنی محیطهای کار آنها انجام نشدهاست.
درک «مرگ بر اثر سقوط از ارتفاع» سختتر
هم میشود ،زمانی که بدانیم کارفرمایان «بیتابلو»
و «شخصیسا ِز» ساختمانی ابتداییترین ابزارآالت
کار را هم نمیشناسند و اگر هم بشناسند ،به علت
صرفهجویی ،آنها را در اختیا ِر کارگران خود نمیگذارند،
چنانکهبارهافعاالنکارگرانساختمانیگالیهکردهاند
که کارگران ساختمانی به علت رو بهتزاید گذاشتن
بیکاری« ،مظلومانه» شرایط طاقتفرسای کار را
میپذیرند و ناچارمیشوند که با هر ابزاری هرچند
پوسیده و از رده خارج کار کنند :طنابهای کهنه،
تختههای قدیمی که برای جابهجایی در ارتفاع زیرپا
میگذارند و داربستهایی که الزامات یک داربست
امروزی را ندارند...
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پاکسازی باند فرودگاه با برفروب خودران کنترل از راه دور
یک شرکت کانادایی ،برفروب خودران خود را
که قابلیت کنترل از راه دور دارد ،با موفقیت آزمایش
کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از دیجیتال ترندز،
شرکت «یتی اسنو» ( )Yeti Snowواقع در
مونترال کانادا ،برای نخستین بار یک ماشین
برفروب خودران تولید کرده و آن را با موفقیت
برای پاکسازی باند فرودگاهی در نروژ مورد استفاده
قرار دادهاست.
معمو ًال بارش برف شدید ،دلیل هرج و مرج در
فرودگاهها و تعطیلی آنها برای ساعتهای طوالنی
است .در چنین شرایطی ،دستگاههای برفروب
میتوانند در بهبود شرایط و تامین امنیت پروازها
تاثیر زیادی داشته باشند .اما شرکت «یتی اسنو»
امیدوار است که برفروب خودران بتواند این
مشکالت را حل کند.
گزارش شدهاست که طول این برفروب۲۰ ،

متر و عرض آن 5/5 ،متر است و در عرض یک
ساعت میتواند منطقهای به وسعت  ۳۵۰هزار
مترمربع را برفروبی کند .این برفروب که به
تازگی در فرودگاه  Fagernesواقع در منطقه
لیرین نروژ مورد آزمایش قرارگرفته ،مجهز به
حسگرها و دوربینهای متعدد برای شناسایی

محیط اطراف است و دقت باالیی دارد .همچنین،
کنترل دقیق آن برای حفظ امنیت از راه دور و
توسط انسانها ممکن است.
شرکت «یتی اسنو» انتظار دارد که بعد از تکمیل
آزمایشها بتواند از این برفروب برای پاکسازی
 ۵۰فرودگاه فعال در نروژ استفاده کند.

باتری که در  20ثانیه شارژ میشود
محققان کرۀ جنوبی باتری جدیدی را تولید
کردهاند که فقط در عرض  20ثانیه به طور
کامل شارژ میشود.
به گزارش ایرنا از پایگاه خبری ساینس دیلی،
این فناوری که با عنوان  AHCشناخته میشود،
اساس ًا ترکیبی از یک خازن و یک باتری است
که در آن توان تولیدی الکترودهایی که درون
الکترولیتی مبتنی بر آب قرار دارند ،به صورت
الکتروشیمیایی ذخیره میشود.
محققان به جای ترکیبات فلزی از پلیمرهای
مبتنی بر گرافین به عنوان آند استفاده کردهاند
و کاتد را با استفاده از پراکندگی نانوذرات اکسید
فلزی به کار گرفتهاند.
مزیت الکترولیت مبتنی بر آب این است که
میزان ترکیبات سمی مورد استفاده در باتری
کاهش مییابد ،اما این امر به قیمت محدودیت

میزان ولتاژ بین دو نقطه و درنتیجه ،خوردهشدن
سریعتر آند میشود .محققان برای حل این
مشکل از یک شبکۀ فیبر کربن استفاده کردهاند
که وقتی روی آند قرار میگیرد ،نقش مهمی را
در انتقال الکترونها به محلول آبی الکترولیت
ایفا میکند و امکان ساخت باتریهایی با 100
برابر توان نمونههای قبلی را در اختیار میگذارد.
این باتری جدید بسیار پایدار بوده و قابلیت

 10000بار شارژ مجدد را دارد .عالوه بر این،
باتری جدید تنها در  20ثانیه به طور کامل شارژ
میشود .نکتۀ قابل توجه این است که تمام این
مزایا هیچ تأثیری بر افزایش هزینۀ تولید یا
ایمنی باتری ندارند.
گزارش کامل این تحقیقات در نشریه
 Advanced Energy Materialsمنتشر شده
است.
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همکاری جهانی برای بحران آب ضروری است

سفیر و نمایندۀ دایم ایران در سازمان ملل متحد همکاری منطقهای
و جهانی را با توجه به بحران آب در بیشتر کشورها ضروری دانست.
به گزارش ایرنا ،غالمعلی خوشرو در «نشست عالیرتبۀ دهۀ بینالمللی
اقدام آب برای توسعۀ پایدار» که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد
برگزار شد ،این مطلب را بیان کرد .وی برگزاری این نشست را با توجه
به بحران جهانی آب ،به ویژه برای کشورهای خشک و نیمهخشک،
ابتکاری بههنگام خواند و افزود :برقراری همکاریهای منطقهای و
جهانی در این شرایط یک ضرورت محسوب میشود.
به گفتۀ نمایندۀ ایران در سازمان ملل متحد ،این سازمان باید برای

تحقق هدف شماره  6از اهداف توسعۀ پایدار ،به ویژه از طریق اجماع-
سازی و همکاری در سطح مناطق و در مقیاس جهانی ،با حمایت از
کشورهای درحال توسعه وافزایش ظرفیت آنها فعاالنه عمل کند.
خوشرو همچنین به توجه جمهوری اسالمی ایران به موضوع آب به
عنوان یک اولویت مهم تاکید کرد و با برشمردن اقدامات دولت در
راستای برنامۀ ششم توسعه گفت :ایجاد نظام مدیریت جامع و پایدار
آب ،ارتقای کیفیت آب آشامیدنی ،استفادۀ پایدار از آب ،بهویژه در
بخش کشاورزی و مصرف پایدار بخشی از این اقدامات است.
یادآوری میکند که نشست عالیرتبۀ دهۀ بینالمللی آب با سخنرانی
آنتونیو گوترش ،دبیرکل سازمان ملل متحد و با حضور رییس جمهوری
تاجیکستان و برخی وزرای کشورهای دیگر آغاز شد .گوترش در این
نشست گفت :امروز  40درصد مردم جهان از مسأله کمبود آب رنج
میبرند و بیش از  90درصد بیماریها به مسأله آب مربوط میشود.
وی در ادامه تاکید کرد :مسالۀ آب برای همکاری است ،نه مناقشه.
دهۀ بینالمللی آب از سال  2018آغاز شده و تا سال  2028ادامه
خواهد داشت .هدف از نامگذاری این دهه ،افزایش آگاهسازی عمومی
و ارتقای همکاریها ،مشارکتسازی و افزایش ظرفیت کشورها برای
دسترسی به آب آشامیدنی برای همه است.

ماشین حساب ،ریاضی شاگردان را بهتر میکند

براساس یک پژوهش جدید ،ماشین
حساب که شاید دستیار شاگردان تنبل
ریاضی تلقی شود ،به رشد مهار تهای
ریاضی آنها کمک میکند.

محققان بنیاد آموزش و پرورش ( )EEF
همچنین دریافتند که اگر به دانشآموزان
شیوۀ درست استفاده از ماشین حساب
تدریس شود ،به مهارت آنها در حل

مسألههای ریاضی کمک میکند .به گفته
آنها ماشین حساب وقتی که به عنوان
بخشی از مواد درسی محسوب شود ،خیلی
هم مفید خواهدبود.
به گزارش بخش علمی بی.بی.سی .سر
کوون کالینز ،مدیر اجرایی بنیاد آموزش
و پرورش در بریتانیا که یک نهاد خیریۀ
آموزشی است ،میگوید :بیشتر اوقات گفته
شد هاست که ماشین حساب به مهار تهای
ریاضی دانشآموزان صدمه میزند ،اما آنچه
این بررسی پیدا کرده ،این است که ماشین
حساب در حقیقت ،تسلط و درک ریاضیات
شاگردان را تقویت میکند ،اما استادان باید
اطمینان حاصل کنند که به شیوۀ سنجیده و
مناسبی از آن استفاده شود ،به خصوص در
میان شاگران جوانتر.
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استیون هاوکینگ درگذشت

استیون هاوکینگ ،فیزیکدان شهیر بریتانیایی،
در  ۷۶سالگی در کمبریج درگذشت .او در
جوانی و در سال  ۱۹۶۳به بیماری «اسکلروز
جانبی آمیوتروفیک» یا «خواب اندام» مبتال

شد و توانایی حرکتدادن اندامهای خود و
حتی سخنگفتن را از دست داد ،گرچه بعدها
توانست با استفاده از یک دستگاه صوتساز
سخن بگوید .این در حالی بود که پزشکان به

او گفته بودند بیش از دوسال زنده نخواهد ماند،
اما هاوکینگ که در سال  ۱۹۴۲در آکسفورد
انگلستان به دنیا آمده بود ،بیش از پنج دهه
پس از آن زندگی کرد و به دستاوردهای علمی
بزرگی دست پیدا کرد .تئوریهای او در زمینه
سیاهچالهها و نسبیت عام مشهور است.
او ضمن ًا نویسندۀ کتاب «تاریخچۀ مختصر
زمان» است که از سال  ۱۹۸۸تا کنون بیش
از  ۱۰میلیون از آن نسخه به فروش رفتهاست.
فرزندان او پدر خود را «شوخطبع» توصیف
کردهاند و دربارۀ مرگ او نوشتهاند« :پدر
دوستداشتنی ما امروز درگذشت .ما او را برای
همیشه از دست دادیم .او یک دانشمند بزرگ و
یک مرد فوقالعاده بود که آثار و میراثش برای
سالهای طوالنی زنده خواهدبود».

رباتهای تامین کنندۀ آب در دستور کار "فیرا"

رییس فدراسیون جهانی رباتیک (فیرا) گفت:
مأموریتهایی با اهداف اجتماعی و انسانی مانند
رباتهای نجاتدهنده و تامینکنندۀ آب در دستور
کار این فدراسیون قراردارند.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسالمی ،پروفسور
جکی بالتز که از سال  2016ریاست فیرا ( )FIRAرا
برعهده دارد ،با اشاره به نیاز به مهارتهای گوناگون
در حوزۀ علم رباتیک افزود :دانشهای مختلف
شامل مکانیک ،الکترونیک ،رایانه ،مدیریت پروژه

و مدیریت همکاری در این حوزه مورد نیاز است.
وی در بارۀ فعالیتهای این فدراسیون جهانی گفت:
تغییرات ساختاری زیادی را از آن هنگام پدید آوردیم
که به نظرم باعث شدهاست این مسابقات با شرایط
بهتری برگزار شود.
وی سپس با تأکید بر اهمیت گسترش علم
رباتیک در دانشگاهها افزود :گرچه اولین هدف
«فیرا» توسعه ساخت رباتهایی با مهارت بازی
فوتبال است ،اما اکنون قصد داریم در حوزههای دیگر

مانند برنامهریزی حرکتی و فهم محیطی نیز رباتها
را بیازماییم و برای این منظور رباتهای انساننما را
توسعه دادهایم که وظایف مختلف را میتوانند انجام
دهند.
رییس «فیرا» سپس با اشاره به اینکه هدف
نهایی توسعه طراحی و ساخت رباتها برای شرکت
در المپیک  2020است ،گفت :این رباتها باید در
المپیک دو سال آینده در مسابقات تیراندازی با انسان
رقابت کنند .در کنار آن ،ماموریتهایی با اهداف
اجتماعی و انسانی مانند رباتهای نجاتدهنده و
تامینکننده آب نیز در دستور کار فدراسیون قراردارند.
رییس «فیرا» همچنین با اشاره به لزوم توسعۀ
دانشگاههای نسل سوم گفت :علم رباتیک به توسعۀ
دانشگاهها و کاربردیکردن دانش بسیار کمک می
کند .وی تاکید کرد :امروزه پیشرفتهای زیادی در
زمینۀ تحقیقات هوش مصنوعی انجام شده و ماهیت
انجام کارها تغییر کردهاست ،زیرا بسیاری از کارها
با رایانه انجام میشوند و رباتها نیز در آینده سهم
بزرگی در بازار کار خواهندداشت.

