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»ما«خستهنمیشویم!

یادداشت

ازدست دادن ثروت مهم نیست، صبر را نباید 
از دست داد. جهان متعلق به افراد صبور است 
و کسی که اراده و استقامت داشته باشد، هرگز 

شکست نمی خورد.
شرایط  استقامت اند،  آموزگار  و  نماد  کوه ها 
کوهنوردی  گروه  یک  شبیه  هم  »ما«  کنونی 
یا دیواره ای دشوار در کوهی  است که به معبر 
خطیر رسیده است. اگر این گروه درس استقامت 
مرتکب  باشد،  آموخته  کوه  از  درستی  به  را 
روی  از  و  تعصب آمیز  و  شتاب زده  اقدامات 
و  از دست  و  نخواهد شد  احساس و عصبانیت 
ناموفق  تالش های  تکرار  و  بیهوده  پا  زدن های 
و ایجاد خسارات روحی و جسمی فراوان پرهیز 
خواهد  صبر  پیراهن  عوض  در  و  کرد  خواهد 
و  جهات  در  را  موانع  و  امکانات  کلیۀ  پوشید، 
زوایای مختلف و با جزییات کامل مورد بررسی 
دقیق قرار خواهد داد، مسیرهای مناسب را پیدا 
یا  معبر  سوی  به  هنگامی  تنها  و  کرد  خواهد 
دیوارۀ صعب العبور حمله ور خواهد شد که ضریب 

موفقیت در باالترین سطح قرار داشته باشد.
که  گفته ایم  هم  قبأل  همه.  یعنی  »ما«  این 
»ما«  نمی شناسد،  خودی  غیر  و  خودی  »ما« 
ملت ایران هستیم که اگر در هر مسأله ای با هم 
مسأله  در یک  باشیم،  داشته  افتراق  و  اختالف 
وطن مان  بقای  هم  آن  و  متحدیم  و  شریک 
است، یعنی ایران. در این راه همگی هم قول و 
هم نظر و همراه و همکاریم و تا پای جان هم 

ایستاده ایم، دولتی و بخش خصوصی هم ندارد. 
تاریخ نیز در مورد آنانی که همراهمان نیستند، 

قضاوت خواهد کرد.
به  یا  بزرگ،  »ما«ی  این  از  جزیی  اما 
صنعت  در  سازندگی  گمنام  »سربازان  تعبیری 
می گذراند.  را  سختی  روزگار  اکنون  احداث«، 
از چندبرابرشدن قیمت مصالح و عدم ترخیص 
مگر  قبلی،  شدۀ  سفارش  ثبت  کاالهای 
تا  بگیرید  ارز،  نرخ  مابه التفاوت  پرداخت  با 
زمین  بر  و  فلزات  بهای  افسارگسیختۀ  افزایش 
مطالبات  بود  قرار  ابتدا  در  که  اوراقی  ماندن 
با  اما  شود،  تصفیه  آنها  با  پیمانکاران  سابق 
رو  تنزیل  بنام  سررسیدهای طوالنی و معضلی 
باغ سبزی  در  تنها  اکنون هم  و  رو شده اند  به 
هستند برای شروع پروژه هایی که از همان ابتدا 

کارشان به افالس کشیده!
کشور  اقتصاد  سفینۀ  سکاندار  ما  بی شک 
این  چراغ  روشن کردن  اجازۀ  حتی  و  نیستیم 
به  همواره  ولی  نداده اند،  ما  به  هم  را  سفینه 
این  در  و  کرده ایم  عمل  آن  ضربه گیر  عنوان 
فراموش شده  و  دور  داده ایم.  هم  جان  راه 
امروز  مشابه  شرایطی  در  که  روزگاری  نیست 
هزارۀ  معجزۀ  آبروی  تا  شدند  فدا  پیمانکارانی 
حفظ  آخرالزمانی!  مدیریت  الگوی  و  سوم 
شود. اما چنانچه باز هم سناریویی تازه بر پایۀ 
قربانی کردن سربازان بی ادعای عرصۀ سازندگی 
نگاشته شده باشد، بدانید که دیگر سربازی برای 

آنگونه جان باختن ها باقی نمانده! 
با وجود این، »ما« هنوز امیدواریم و به همین 
دیوارۀ  آن  پای  در  »ما«  می کشیم.  نفس  امید 
مشاهده  می کنیم،  بررسی  ایستاده ایم،  صعب 
می کنیم، راه های عبور از موانع و رسیدن به قله 
اقدام  و  می دهیم  ایده  می کنیم،  شبیه سازی  را 
برایمان  باور کنید که دیگر جانی  اما  می کنیم، 
اینکه  برای  بسازیم  خود  از  پشته ای  تا  نمانده 
بازیگران صحنۀ سیاست از آن باال بروند و به 
مقاصد خاص خودشان برسند. »ما« سیاستمدار 
را  آن  الفبای  از  حرفی  چند  ناچار  اما  نیستیم، 
ناپلئون:  قول  به  که  فهمیده ایم  و  آموخته ایم 
تدبیر همیشه بر شمشیر غالب است و آدم عاقل 

نباید با دست برهنه مار بگیرد.
قبأل هم به دوستان دولتی گفته ایم که »ما« 
خودی هستیم، »ما« محرمیم. هم گوش شنوا 
داریم و هم چشم بینا، هم راه می سازیم و هم 
بگویید  »ما«  به  را  مشکالت  بنابراین،  راه حل. 
که  کنید  باور  کنیم.  پیدا  را  راه حل ها  هم  با  تا 
پیروزی  باعث  خصوصی،  بخش  شکست 
خصوصی  بخش  اگر  و  شد  نخواهد  هیچ کس 
به زانو دربیاید، دیگر کسی وجودش را نخواهد 

داشت تا این وطن را بسازد.
روزها  چون  حوادث  که  می دانیم  »ما« 
سپری می شوند و روزگار همۀ درها را به روی 
بردباران می گشاید. لذاست که همچنان پای کار 

ایستاده ایم و هرگز خسته نمی شویم!
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گزارش میزگرد

ایستادهدربرابرتوفان!

منیژه  فرهنگی

ویژه

چه اتفاقی دارد می افتد؟ ایران دارد به کجا می رود؟ 
آیا واقعاً اقتصاد ملی در حال سقوط و فروپاشی است؟ 
مسوولیت مردم، یعنی بخش خصوصی و NGOها 
در این میان چیست؟ آیا همه باید بنشینیم و شاهد 
وقوع خدای ناکرده یک فاجعه باشیم، یا می توانیم 
در سرنوشت کشور و خودمان دخالتی داشته باشیم؟ 
اگر جواب مثبت است، چه باید بکنیم، یا به عبارت 

صحیح تر، چه می توانیم بکنیم؟
سواالت و دغدغه هایی از این دست باعث شدند 
که میزگرد ویژۀ این شمارۀ مجلۀ توسعۀ تأسیسات 
و تجهیزات با حضور دکتر حسین ایمانی جاجرمی، 
استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران- مهندس احمد 
صنعت  کنفدراسیون  مدیرۀ  هیأت  عضو  تائب، 
هیأت  عضو  سعیدآبادی،  بیژن  مهندس  ایران- 
مدیرۀ سندیکای شرکت های ساختمانی- مهندس 
سعید منوچهریان، نایب رییس هیأت مدیرۀ سندیکا 
و دکتر مهدی مسعودی آشتیانی، از مدیران عضو 

سندیکا، برگزار شود. در ابتدای این نشست، آقای 
محمدحسین دانایی، سردبیر مجله که ادارۀ میزگرد 
را به عهده داشت، محورهای بحث را به شرح زیر 

برشمرد و گفت: 
۱( در بخش اول در مورد جایگاه و نقش اجتماعی 
نهادهای غیردولتی )NGOها( و سهم آنها در حل و 

فصل مسایل اجتماعی صحبت می کنیم.
۲( در بخش دوم وارد ارزیابی نقاط قوت و ضعف 
این نهادها، اعم از ضعف و قوت های ساختاری یا 
نهادهای  که  ببینیم  تا  می شویم  آنها  کارکردی 
غیردولتی و به طور خاص تشکل های صنفی در 
عمل  ضعیف  چقدر  ایران،  جامعۀ  کنونی  شرایط 

کرده اند و در کجاها حضوری قوی داشته اند.
جمع بندی  را  مباحث  هم  سوم  بخش  در   )3
می کنیم تا بتوانیم با نگاهی کاربردی تر به موضوع 
نزدیک شویم و به طور خاص ببینیم که چگونه 
می توان نقش تشکل ها در حل مسایل اجتماعی را 
باال برد و به این منظور از چه کانال ها، ابزارها و یا 
اهرم هایی می توان استفاده کرد تا غلظت و شدت 

حاکمیت زدگی و دولت زدگی قدری کاهش پیدا کند. 
وی در ادامه افزود: بدیهی است که در این قسمت به 

ایران امروز هم اشاراتی خواهیم داشت.
و  موضوع  طرح  از  پس  توسعه  مجلۀ  سردبیر 
تصویر  ارایه  منظور  به  میزگرد،  بحث  محورهای 
روشن تری از ابعاد مشکالت و شرایط عمومی حاکم 
بر کشور گفت: وقتی که به ایران امروز نگاه می کنیم، 
اولین تصویر دهشتناک و تکاندهنده ای که می بینیم، 
انباشته شدن انبوهی از مشکالت و مسایل متعدد، 
همزمان و هم افزا در حوزه های مختلف است که 
بر سرمان آوار شده اند. مشکالت اقتصادی بزرگ، 
مهم، چندوجهی، مزمن و حاد داریم، به شکلی که 
اکثر شاخص های اصلی اقتصادی را تحت تأثیر قرار 
داده اند و برخی از صاحبنظران این وضعیت را نشانۀ 
آغاز سقوط و یا فروپاشی اقتصاد کشور تلقی می کنند. 
مشکالت  ما،  مشکالت  دوم  بخش  افزود:  وی 
سیاسی است، چه به صورت منازعه و جنگ قدرت 
بین دسته ها و  اقتصادی  و زدوبندهای سیاسی و 
برخوردهای  صورت  به  چه  و  مختلف  جناح های 

مقدمه

) در بارۀ جایگاه و نقش اجتماعی سندیکاها و تشکل های صنفی بخش خصوصی

و سهم آنها در حل و فصل مسایل و مشکالت اجتماعی(
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تعجب آور بین قوای سه گانه یا نهادهای رسمی کشور 
با یکدیگر و چه به صورت تعارض های فرساینده ای 
که بین حاکمیت و بخشی از جامعه وجود دارد و مرتبًا 
باعث ایجاد تنش در حوزه های مختلف می شود و چه 
به صورت مشکالت سیاسی در منطقه و جهان و در 

رابطه با ابرقدرت ها و غیره.
آقای دانایی سپس به مشکالت اجتماعی اشاره 
افزایش  جمعیت،  بی رویۀ  افزایش  گفت:  و  کرد 
مهاجرت، افزایش آسیب های اجتماعی ناشی از فقر، 
مانند اعتیاد، طالق، خودکشی، فحشا، حاشیه نشینی، 
کارتن خوابی، گورخوابی و غیره، همزمان با تشدید 
و شبکه های  رسانه های خارجی  تبلیغات مسموم 
اجتماعی با هدف ارعاب و تخریب روحیۀ عمومی 
و تشویق مردم به شورش و آشوب و از سوی دیگر، 
نداشتن  خاطر  به  دولت  به  مردم  اعتماد  کاهش 
با فساد  اقتدار الزم جهت مبارزۀ قاطع  انضباط و 
و انواع ناهنجاری های اداری و مالی، برخوردهای 
امنیتی و قضایی با حرکت های اعتراضی و مطالبات 
جامعۀ مدنی و از این قبیل قضایا که واقعاً جامعه را 
از چند جهت مورد حمله و هجوم قرار داده اند. جالب 
آنکه در میانۀ این توفان حوادث، محیط زیست هم 
سر ناسازگاری گذاشته و شدت گرفتن تغییرات اقلیمی 

بر انبوه مشکالت افزوده است.

برخی  تشریح  به  سپس  توسعه  مجلۀ  سردبیر 
دیدگاه ها در خصوص سهم بخش خصوصی در حل 
و فصل معضالت اجتماعی و سیاسی کشور پرداخت 
و گفت: برخی معتقدند که منشأ همه بحران های 
کشور دولت و حکومت است و بخش خصوصی هیچ 
نقش و تقصیری در این ماجرا نداشته و نباید خود را 
درگیر این قضایا بکند و باید حل مشکالت را به 
حکومتی ها که مسبب مشکالت هستند، واگذار کرد. 
عده ای دیگر، نگاه متفاوتی دارند و معتقدند که اگرچه 
بخش خصوصی در بروز بحران های کشور تقصیری 
نداشته و یا تقصیر کمتری از بخش حاکمیتی داشته، 
ولی برای جلوگیری از بروز یک فاجعۀ ملی، ناچاریم 
که همگی وارد صحنه بشویم و دست در دست هم، 
سعی کنیم تا با اصالح ریل گذاری های غلط، مسیر 

جایــگاه و نقــش اجتماعــی نهادهــای 
ــی و ســهم آنهــا در حــل و فصــل  غیردولت

ــی ــکالت اجتماع ــایل و مش مس

بخشاول

را تغییر بدهیم، چرا که دولت هم واقعاً قادر به حل 
مسایل نیست و مقامات تراز اول کشور، از جمله 
رییس جمهور و معاون اول ایشان بارها دست کمک 
به سوی بخش خصوصی دراز کرده اند و صریحاً از 
بخش خصوصی خواسته اند تا به عنوان یار اصلی 
دولت برای عبور از تحریم ها به صحنه بیایند و دولت 

را برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور یاری کنند.
سردبیر مجلۀ توسعه در ادامه افزود: صرفنظر از 
که شرایط  است  این  واقعیت  مقدمات،  این  همۀ 
سختی بر جامعه حکمفرماست. کاسۀ صبر مردم واقعًا 
لبریز شده و همه منتظر یک معجزه هستند. از طرف 
دیگر، نگاه بخش زیادی از مردم به سوی نخبگان و 
طبقات برگزیدۀ جامعه، اعم از روشنفکران، استادان، 
مهندسان، پزشکان و اهالی مطبوعات دوخته شده  و 
از آنها انتظار دارند که متوجه مسوولیت های اجتماعی 
خودشان باشند و در ازای احترام و منزلت اجتماعی 
که جامعه برای آنان قایل است، به سهم خودشان 
وارد صحنه شوند و برای تبیین شرایط و ارایۀ راه 

نجات کشور اقدام کنند.
تا  خواست  میزگرد  در  حاضران  از  سپس  وی 
نظریاتشان را در باب اولین محور مباحث این میزگرد، 
یعنی جایگاه و نقش اجتماعی نهادهای غیردولتی، از 
جمله سندیکاهای صنفی و سهم آنها در حل و فصل 

مسایل و مشکالت اجتماعی مطرح کنند.

روند پیدایش نهادهای غیردولتی در جهان
دکتر حسین ایمانی جاجرمی، استاد جامعه شناسی 
اجتماعی  تحقیقات  و  رییس مؤسسۀ مطالعات  و 
دانشگاه تهران، ضمن بیان دیدگاهش در خصوص 
جایگاه بخش خصوصی در ایران گفت: خوشحالم 
مسایل  بارۀ  در  خصوصی  تشکل  یک  در  که 
اجتماعی صحبت می کنم، چون معمواًل تصور غالب 
آن است که ما در ایران بخش خصوصی نداریم، 
یا بخش خصوصی ایران خیلی ضعیف است و یا 
سود خودش  به  فقط  و  است  منفعت طلب  اینکه 
فکر می کند، اما وجود تشکل هایی مانند سندیکای 
مجلۀ  و  ایران  صنعتی  و  تأسیساتی  شرکت های 
توسعه و نشست امروز نشان می دهد که بر خالف 
کلیشه های رایج، واقعاً بخش خصوصی هم خود را 
پاره ای از جامعه می داند و نسبت به سرنوشت جامعه 
حساس است و احساس مسوولیت و نگرانی می کند 
و من فکر می کنم که این، یک آغاز خوب برای حل 
مشکالت جامعۀ ماست. البته خیلی زودتر از اینها باید 
هم جای بخش خصوصی و هم جای جامعۀ مدنی 

ایران در سیاستگذاری ها مشخص می شد.
دکتر جاجرمی در ادامۀ سخنانش ضمن بررسی 
روند اهمیت یافتن NGOها و بخش خصوصی در 
مباحث سیاستگذاری های توسعه ای اظهار داشت 
ابتدای دهۀ ۹۰ میالدی،  و  اواخر دهۀ ۸۰  از  که 
سیاست های اقتصادی در آمریکا و انگلستان به طرف 
سیاست های نیولیبرالیستی و کاهش حکومتداری تغییر 
جهت داد، زیرا دریافته بودند که دولت ها مانند گذشته، 
اقتدار و توان ادارۀ امور جامعه را ندارند و در بسیاری 
از حوزه ها، مانند امور اقتصادی که در برخی از موارد 
نیازمند منابع زیادی است، ناتوان هستند و دولت ها 
چنین منابعی را در اختیار ندارند. همچنین بسیاری 
معتقد بودند که دخالت دولت در حوزۀ سیاستگذاری 
می کند.  بدتر  را  وضعیت  اجتماعی،  برنامه ریزی  و 
وی در ادامه گفت: تجربۀ انگلستان در حوزۀ مسایل 
اقتصادی نشان داد که وقتی شرکت های در معرض 
ورشکستگی مانند بریتیش ایرویز و لیالند موتورز را 
خصوصی کردند، خیلی از مشکالتشان حل شد و 
موفق شدند. در آمریکا هم سیاست  خصوصی سازی در 
دولت ریگان اجرا شد و در دولت های پس از آن ادامه 
پیدا کرد و منجر به ظهور شرکت ها و کسب و کارهای 

 آقای محمدحسین دانایی: بخش
 زیادی از مردم از نخبگان و طبقات

 برگزیدۀ جامعه انتظار دارند که متوجه
 مسوولیت های اجتماعی خودشان

 باشند و برای ارایۀ راه نجات کشور
اقدام کنند.
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موفقی مانند مایکروسافت، اَپل و آمازون شد که هر 
یک میلیاردها دالر ثروت دارند و اتفاقاً در آمریکا، آفریقا 
و آسیا فعالیت های اجتماعی هم می کنند. به این ترتیب، 
از آغاز دهۀ ۹۰ میالدی، سیاستگذاران و اندیشمندان 
توسعه جایی را برای ایفای نقش NGOها باز کرده اند.

این استاد دانشگاه در بخش دیگری از سخنانش 
در خصوص روند پیدایش نهادهای غیردولتی گفت: 
مدل حکومت )Government( سه بازیگر اصلی 
و  دولت  خصوصی،  بخش  از:  عبارتند  که  دارد 
جامعۀ مدنی که در آن، بخش خصوصی و جامعۀ 
مدنی خیلی ضعیف و تحت سلطۀ دولت هستند. 
در اواخر دهۀ ۸۰، در انگلستان و آمریکا به خاطر 
مشکالت مدل حکومت در حل مسایل جامعه، 
جامعۀ  و  خصوصی  بخش  به  که  شدند  مجبور 
سیاست  و  بدهند  بیشتری  فعالیت  میدان  مدنی 
تجربۀ  در  البته  که  شد  مطرح  خصوصی سازی 
ایران، به خصولتی سازی منجر شد، یعنی تصدیات 
دولت به شرکت های شبه دولتی و شبه حکومتی 
واگذار شد و چون بخش خصوصی واقعی نبودند، 
لذا چندان موفق نشدند. یکی دیگر از سیاست های 
از طریق  دوره، عمومی سازی  آن  در  مطرح شده 
تقویت شوراها و شهرداری ها بود و آن دسته از 
اموری که جنبۀ محلی دارند، از دولت ملی منفک 
در  که  محلی  حوزۀ  در  مربوطه  نهادهای  به  و 
واگذار  هستند،  ما، شهرداری ها و شوراها  کشور 

شدند.
تشکیل  سخنانش  ادامۀ  در  جاجرمی  دکتر 
ادامۀ روند کاهش تصدیات دولت ها  را  NGOها 
و مردمی سازی امور در جوامع پیشرفته ذکر کرد و 
تصریح کرد: با پیدایش NGOها، پاره ای از وظایف 
دولت، مانند کارهای عام المنفعه، خیریه، امور آموزشی، 
از دولت جدا و به مردم واگذار  تفریحی و ورزشی 
شدند، مثاًل یکی از بازیگران مهم دستور کار کنفرانس 
زیست محیطی ریو در سال NGO ،۱۹۹۲ها هستند 
چون  کنند،  محافظت  زیست  محیط  از  باید  که 
دولت ها قادر به این کار نیستند و معمواًل تسلیم 
زیست  محیط  از  بهره برداری  برای  خواسته ها 
می شوند، ولی اگر مردم محیط زیست را متعلق به 
خود بدانند، مقاومت می کنند و می توانند آن را حفظ 
کنند. وی همچنین تصریح کرد که در دنیای امروز 
NGOها بسیار مهم هستند، به طوری که کمتر 
اجالس یا کنفرانس بین المللی می توان یافت که 

NGOها در آن نقشی نداشته باشند.
این استاد دانشگاه CBOها را گونۀ دیگری از 
سازمان های غیردولتی در جوامع امروزی معرفی کرد 
و گفت: یکی دیگر از بازیگران مهم توسعه در دنیای 
 Community-Based Organization ،امروز
)CBO( هستند که خیلی مردمی  و محله ای هستند، 
ورزشی  تیم های  محلی،  مذهبی  هیأت های  مانند 
محلی و یا انجمن های همسایگی که در بلوک های 
ساختمانی ایجاد می شوند. این نهادها در اموری مانند 
تقویت بنیۀ اقتصادی فقرا، ایفای نقش می کنند، چون 
معموالً فقرا بانک پذیر نیستند، یعنی ضامن معتبر 
تأسیس  مثل  ابتکاراتی  با  نهادها  این  ولی  ندارند، 
صندوق های اعتباری گردشی، منابع اندک خود را 
روی هم می گذارند و بعد به صورت نوبتی به یکدیگر 
وام می دهند و بعضی از گرفتاری های نیازمندان را 
برطرف می-کنند. بنابراین، این نهادها هم باید در 
واقعیت  لحاظ شوند.  برنامه ریزی  و  سیاستگذاری 
آن است که دیگر نباید سیاستگذاری  های دولتی در 
اتاق های دربسته و تنها توسط دولت ها انجام شود، 
بلکه بخش خصوصی و نمایندگان جامعۀ مدنی هم 
باید در این امور به کار گرفته شوند، یعنی باید مدل 
حکمرانی در کشور ما از »حکومت« به »حکمرانی« 
تغییر یابد تا فضا برای فعالیت بخش خصوصی و 
جامعۀ مدنی فراهم بشود. در این صورت، تصمیمات 

فعاالن  نظریات  اخذ  و  مشورت  بدون  اقتصادی 
و  نمی شود  گرفته  خصوصی  بخش  اقتصادی 
تصمیمات  از  متفاوت  کاماًل  تصمیماتی  چنین 

سیاسی و یکجانبۀ دولت خواهد بود.

کشور در چالۀ دوزخی
مدیرۀ  هیأت  عضو  تائب،  احمد  مهندس 
از  اولین بخش  نیز در  ایران  کنفدراسیون صنعت 
اظهاراتش در این نشست با تأکید بر لزوم ایجاد 
تغییرات فرهنگی گفت: کشور ما در همۀ زمینه ها 
از نظر امکانات بالقوه چیزی کم ندارد. این کشور 
قابلیت NGO باالی ۱۵۰ میلیارد دالر را دارد، یعنی 
مردمش بالقوه اعیانند، ولی دارند از فقر می میرند. 
چرا؟ چون کشور در یک چالۀ  دوزخی افتاده ، چون 
همۀ ما حقیقت را گم کرده ایم و می خواهیم نردبان 
را از زیر پای دیگری بکشیم و در جایی بایستیم که 
معلوم نیست کجاست؟ یعنی در همۀ اقشار، اعم از 
روشنفکر، حکومتی و توده ها دروغ گفته می شود، 
حرف  به  و  فرصت طلبند  همه  دارند،  نقاب  همه 
هیچکس نمی توان اعتماد کرد و با ازبین رفتن اعتماد 
هم کاری را نمی توان انجام داد. بنابراین، باید ابتدا و 
به طور جدی برای تغییر این پارادایم تالش کنیم. 
اگر موفق به تغییر پارادایم شویم، یک اتفاق مبارک 

شکوفا خواهد شد. 
وی در ادامه به ذکر نمونه ای از نتایج مثبت تغییر 
پارادایم در صنعت احداث اشاره کرد و گفت: بعد از 
انقالب ما در حرفۀ خودمان، پارادایم قبلی را عوض 
کردیم و گفتیم که چرا مشاور، پیمانکار و کارفرما که 
فعالیتشان در یک راستا و به نفع همه است، با هم 

باید  جاجرمی:  ایمانی  حسین  دکتر 

مدل حکمرانی در کشور ما از حکومت 

برای  فضا  تا  یابد  تغییر  به حکمرانی 

فعالیت بخش خصوصی و جامعۀ مدنی 

فراهم بشود.

مهندس احمد تائب: نهاد تعامل اولین 
نمونۀ پیشرفتۀ همکاری دولت و بخش 

خصوصی در تمام دنیا بود.



13توسعه تاسیسات و تجهیزات | شماره 55 | پاییز 1397 |    ویژه

عناد دارند؟ برای تغییر این پارادایم، در اولین جلسۀ 
جامعۀ مهندسان مشاور که مهندس بهاءالدین ادب 
و مهندس جواد خوانساری از انجمن شرکت های 
ساختمانی هم شرکت داشتند، گفتیم که می خواهیم 
با هم باشیم و حاصل این همبستگی تا آنجا جلو 
رفت که به عنوان نمایندگان بخش خصوصی در 
نهاد تعامل، در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های 
هیأت دولت مشارکت داشتیم. نهاد تعامل اولین نمونۀ 
پیشرفتۀ همکاری دولت و بخش خصوصی در تمام 
دنیا بود. ما دور هم جمع می شدیم و کار می کردیم تا 
قوانین الزم را بسازیم. جلسات مکرر داشتیم و ارتباط 
تنگاتنگ میان تشکل های صنعت ساختمان و دولت 
به حدی بود که حتی تشخیص صالحیت شرکت ها 
بر عهده تشکل ها گذاشته شد. در آن دوره، توانستیم 
اجازۀ تأسیس اولین بانک خصوصی کشور را بگیریم 
و بانک کارآفرین را تأسیس کنیم، اما بعد چه اتفاقی 

برای نهاد تعامل افتاد؟ ما این نهاد را اخته کردیم!
مهندس احمد تائب در بخش دیگری از سخنانش 
در مورد نقش اجتماعی NGOها گفت: قطعاً نقش 
NGOها در بهبود شرایط زندگی مردم کشور تعیین کننده 
است، یعنی بالشک  نقش اول و تعیین کننده در توسعه، 
متعلق به NGOها است، نه دولت و هر ساختار دیگری، 
اما به شرط آنکه واجد ویژگی های NGO باشند. وی در 
ادامه افزود: نمونه ای از نقش اصلی و عمدۀ NGOها 
در دنیای امروز را می توان در آمریکا مشاهده کرد که 
سیاست های رییس جمهور این کشور را قدم به قدم به 
عقب می برند. بنابراین، بر اساس شرایط آینده در همۀ 
کشورها، NGOها نقش اصلی در حرکت جوامع را بر 

عهده خواهند داشت. 

فقدان ارتباط تشکل های حرفه ای با جامعۀ 
مدنی

مدیرۀ  هیأت  عضو  سعیدآبادی،  بیژن  مهندس 
سندیکای شرکت های ساختمانی نیز در مورد نقش 
انجمن های  گفت:  صنفی  انجمن های  اجتماعی 
صنفی ما، چون کارگزار دولت بودند، به جز کمک 
در مواقع بروز حوادثی مانند وقوع زلزله، هیچوقت 
وارد کارهای اجتماعی و فضای جامعۀ مدنی نشده اند 
امروز  اما  کنند،  برقرار  جامعه  با  دوطرفه  رابطۀ  تا 
که دولت از حل مسایل ناتوان است، باید دور هم 
جمع شویم و با وجود آنکه طی سال های اخیر به 
شدت تضعیف شده ایم، باید سرمایه هایمان را با هم 

جمع کنیم و ریسک های غیرقابل شناسایی را بین 
خودمان توزیع کنیم و در فضای ناشناختۀ روبرویمان 

کار کنیم.
شرکت های  سندیکای  مدیرۀ  هیأت  عضو 
ساختمانی سپس در مورد نقش تشکل های حرفه ای 
در حل و فصل بحران های کنونی گفت: واقعیت این 
است که ما به تنهایی نمی توانیم کاری بکنیم، چون 
فاقد توانایی مالی کافی هستیم و ضمناً تعامل سازنده 
هم با جامعه نداریم. در غرب، هیچکس به کسی 
بلکه  که سوار رولزرویس شده، بد نگاه نمی کند، 
دارای ارزش است، اما در کشور ما، کسی که سوار 
ماشین خوب بشود، می گویند که حتماً پدرش دزد 
است! بنابراین، ما با جامعه ارتباط چندانی نداریم و 
به تنهایی هم نمی توانیم این رابطه را ایجاد کنیم. 
موجود  وضع  از  انتقاد  با  سخنانش  ادامۀ  در  وی 
با  رابطه شان  نه تنها  حرفه ای  تشکل های  افزود: 
را  میان خودشان  رابطۀ  بلکه حتی  مدنی،  جامعۀ 
هم تعریف نکرده اند. در موارد زیادی تشکل های ما 
برای حل مشکالت مشترکشان همصدا نیستند. البته 
در حال حاضر، به علت محدودیت های ایجادشده، 
تشکل ها به آن سطح از بلوغ رسیده اند که باید با 
یکدیگر همصدا شوند و حال، به دنبال قالب های 
مناسب برای همصدایی می گردند تا بتوانند اختیارات 
بیشتری را در محیط کسب و کار خود به دست آورند 
و در واقع، Government یا حکومت را تبدیل به 
Governance یا حکمرانی بکنند و تصدیات را از 

دولت بگیرند.

تداوم  ضرورت  مدنی،  جامعۀ  با  ارتباط 
حرفۀ پیمانکاری

مهندس سعیدآبادی در بخش دیگری از سخنانش 
گفت: البته ما هم باید یک تغییر نگرش اساسی در 
میان خودمان ایجاد کنیم، یعنی با توجه به اینکه 
از این پس قرار نیست دولت مانند گذشته تأمین 
مالی پروژه های عمرانی را انجام دهد، لذا سیستم 
شرکت های پیمانکار و یا مهندس مشاور باید متحول 
بشود تا عالوه بر کارهای قبلی، از عهدۀ پدیدآوری، 
تأمین مالی و تهیۀ مدل اقتصادی هم برآیند و پس از 
اتمام پروژه از آن بهره برداری کنند و محصول پروژه 
را بفروشند. البته دولت می گوید که خرید محصول 
به  که  می دانیم  ولی  می کند،  تضمین  را  پروژه ها 
تعهداتش عمل نخواهد کرد. بنابراین، ما باید با مردم 

ارتباط داشته باشیم و محصول پروژه را به آنها بفروشیم. 
اینجاست که نقش NGOها در جامعۀ مدنی می تواند 
برجسته بشود و مردم به دیدۀ احترام و اعتماد به آنها نگاه 
کنند. به این منظور، باید تغییرات اساسی در خود ما اتفاق 
بیفتد، در غیراینصورت، جامعه تغییر نخواهد کرد، اما اگر 
بتوانیم با هم باشیم و ایجاد ارتباط و تعامل با جامعۀ مدنی 
را در برنامه هایمان تبیین و برای تحقق آن برنامه ریزی 
و اقدام کنیم، ممکن است اتکا و احترام متقابل میان ما و 
جامعه بوجود بیاید و آن موقع است که جامعه محصول 

پروژه های ما را می خرد. 

فراز و فرود NGOها پس از انقالب ایران 
دکتر مهدی مسعودی آشتیانی، از مدیران عضو 
سندیکا نیز برای بیان دیدگاه انتقادی خود نسبت به 
برخورد دوگانۀ حکومت با نهادهای مردمی در ایران 
گفت: مردم لرستان َمَثلی دارند با این مضمون: موقع 
خاگیَنه ُکُلفَته، َوگید خالَه َوُخفَته- موقع گریه و زاری، 
َوگید خالَه رو بَیارید! واقعیت قضیه این است که در 
صد سال گذشته، نگاه حکومت های مستقر در ایران 
نگاهشان  مثل  خصوصی  بخش  و  NGOها  به 
به  را  آنها  نیاز  یعنی در مواقع  بوده است،  به مردم 
خیابان می آورند و پس از رفع نیازشان، کاری با آنها 
ندارند! وی در ادامه افزود: در مرور تاریخ ۴۰ سال 

 مهندس بیژن سعیدآبادی: سیستم
 شرکت های پیمانکار و یا مهندس

 مشاور باید متحول بشود تا عالوه بر
 کارهای قبلی، از عهدۀ پدیدآوری،

 تأمین مالی و تهیۀ مدل اقتصادی هم
برآیند.
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گذشته کشور می بینیم که در دو سال اول انقالب، 
NGOها و نهادهای مدنی رشد کردند و در تمام 
ساختارها حرف هایشان را می زدند، اما این شرایط 
در دورۀ جنگ تغییر کرد. در دورۀ سازندگی، تفکر 
اقتصادی کینزی غالب می شود و بخش خصوصی 
را کنار می گذارند. در دورۀ کوتاه هشت سالۀ دولت 
اصالحات، NGOها کمی فرصت حرف زدن پیدا 
می کنند، اما در دوره های بعدی، باز هم نهادهای 

مردمی فضای فعالیت نمی یابند.

بالتکلیفی تاریخی، مانع عمدۀ  رشد NGOها 
در ایران

رییس  عنوان  به  اخیراً  که  سندیکا  عضو  این 
شورای شهر آشتیان نیز انتخاب شده است، در بخش 
دیگری از سخنانش گفت: واقعیت آن است که ما در 
طول تاریخ کشور همیشه دچار بالتکلیفی سیاسی، 
اجتماعی، فرهنگی و اقلیمی بوده ایم. نمونه ای از 
این بالتکلیفی این است که همۀ مسووالن کشور 
خصوصی  بخش  و  دولت  میان  تعامل  خواستار 
هستند، ولی تشخیص صالحیت شرکت های بخش 
خصوصی توسط سازمان برنامه که یک نهاد کاماًل 
دولتی است، صورت می گیرد! یعنی بخش خصوصی 
که باید در ساختار جامعه ایفای نقش بکند، عماًل 
وابسته به دولت است. عالوه بر این، ما حتی نمی توانیم 
به راحتی وارد سازمان برنامه بشویم و حرفمان را بزنیم، 
چون میان دولت و بخش خصوصی در همۀ اجزای 
ساختار نظام جمهوری اسالمی انفکاک وجود دارد. 
لذا اگر بتوانیم آن بالتکلیفی و این انفکاک را از بین 
ببریم، آن وقت می توانیم به ترویج و رشد NGOها 
و ساختارهای سیاسی بخش خصوصی امیدوار باشیم. 

عملکرد  از  انتقاد  با  همچنین  مسعودی  دکتر 
ضعیف برخی از NGOهای داخلی گفت: ساختارها 
NGOها  نتیجه،  در  و  نشده اند  چیده  درستی  به 
برنامه و اهداف مشخصی ندارند و تنها به اقدامات 
نمایشی مانند جمع آوری زباله می پردازند. شوراهای 
شهر سراسر کشور به عنوان نهاد مردمی در بخش 
اجتماعی و فرهنگی هم برنامه مشخصی ندارند. 
وی سپس نگرش منفی قانون اساسی به بخش 
خصوصی را عامل ذهنیت منفی مردم نسبت به 
بخش خصوصی در کشور ذکر کرد و اصالح آن 
را الزمۀ رشد بخش خصوصی و NGOها دانست.

از سخنانش  دکتر مسعودی در بخش دیگری 
رواج دروغ و برمالساختن نقاط ضعف رقیب را از 
برشمرد  ایران  جامعۀ  فرهنگی  ضعف های  جمله 
به  منجر  را  مصلحت آمیز  دروغ  جایزدانستن  و 
و  ریا  دروغگویی،  همچون  صفاتی  نهادینه شدن 
چاپلوسی در نظام سیاسی کشور و آحاد جامعۀ ذکر کرد 
که قابل تغییر نیست. وی سپس گفت: من اعتقاد دارم 
که وضع موجود ما همین است و باید با همین واقعیات، 

تغییراتی را در شرایط فعلی ایجاد کنیم.
در این بخش از مباحث میزگرد، آقای دانایی با 
نگاهی به اظهارات مطرح شده گفت: به نظر می آید 
که هر چهار مهمان برنامه که می خواستند در زمینۀ 
جایگاه و نقش نهادهای غیردولتی صحبت کنند، 
تحت تأثیر مسألۀ بزرگتری قرار گرفتند و بیشتر 
به آن پرداختند. به عبارت دیگر، گویا یک عامل 
مهمتر و مقدم تری وجود دارد که بحث  اصلی ما را 
تحت الشعاع قرار  داده و آن هم معضالت فرهنگی 
است که مثل بختک روی همه افتاده و هم دولت و 
هم بخش خصوصی را دچار سردرگمی و بالتکلیفی 
کرده است. وی سپس از مهندس منوچهریان خواست 
تا ایشان هم با توجه با اینکه چندی پیش کتابی را 
در بارۀ  »نقش NGOها در تحقق آرمان های ملی« 

نوشته است، نظریاتش را در این مورد بیان کند.

تاریخچه و سیر پیدایش NGOها
هیأت  نایب رییس  منوچهریان،  سعید  مهندس 
مدیرۀ سندیکا نیز ابتدا به مرور مختصر تاریخچۀ 
گفت:  و  پرداخت  جهان  در  NGOها  پیدایش 
سازمان های غیردولتی، اغلب به همین منوال که 
امروزه، به ویژه در سطح بین المللی دیده می شوند، 
اولین  از  یکی  یافته اند.  توسعه  اخیر  قرن  دو  در 

این چنینی هم سازمان صلیب سرخ  سازمان های 
اما  شد،  تأسیس   ۱۸63 سال  در  که  بود  جهانی 
NGOها به شکل امروزی در دهۀ ۸۰ و ۹۰ بوجود 
آمدند و پیدایش آنها سه مرحله داشت: در مرحلۀ 
اول، NGOها بعد از جنگ جهانی دوم، یعنی در 
سال ۱۹۴۵ و برای کمک به جنگ زدگان و بیماران 
آسیب دیده از جنگ و دستگیری از فقرا بوجود آمدند. 
در مرحلۀ  دوم، NGOها عالوه بر وظایف قبلی، 
به فعالیت در مورد مشکالت منطقه ای و استانی 
پرداختند، مانند اعتراضات مردم مناطق مختلف به 
انتقال آب به مناطق دیگر و یا تغییر در تقسیمات 
جغرافیایی برخی از استان ها و یا مشکالت زیست 
 محیطی. مرحله سوم تکامل سازمان های مردم نهاد 
هم ورود به حوزۀ توسعۀ نظام های پایدار می باشد که 

در این میزگرد مورد بحث ما است.
مهندس منوچهریان سپس گفت: واقعیت این است 
که کمیت و کیفیت NGOها، یکی از شاخصه های 
کشورهای  در  و  کشورهاست  پیشرفت  و  توسعه 
پیشرفته، اثر ارزشمندی داشته و در مقاطعی با اثرگذاری 
باال، سبب تغییر سیاست دولت ها شده اند، اما این 
سازمان ها در کشور ما دیر بوجود آمده اند و هنوز شکل 
واقعی خود را پیدا نکرده اند و قوانین و مقررات کاملی 
ندارند و قوانین موجود هم به نحوی رعایت نمی شوند. 
وی در ادامه سخنانش دولتی بودن نظام اقتصادی و 
سیاسی کشور را عامل تشکیل دیرهنگام NGOها 
و مانع عمدۀ فعالیت واقعی آنها دانست و گفت: وقتی 
که حدود ۹۰ درصد اقتصاد کشور در دست دولت 
است، نمی توان انتظار داشت که NGOها، سندیکاها 
و انجمن های صنفی نقش و فعالیت چندانی داشته 
باشند، اما در کشورهای پیشرفته که دخالت دولت 
در اقتصاد کمتر است، NGOها می توانند فعالیت 

موثرتری داشته باشند.

نهادهای  NGOها،  میان  ماهوی  تفاوت 
عمومی غیردولتی و بخش خصوصی

از  دیگری  بخش  در  مدیره  هیأت  عضو  این 
سخنانش ضمن توضیح در مورد ماهیت NGOها 
گفت: باید توجه داشته باشیم که بخش خصوصی، 
NGOها و نهادهای عمومی غیردولتی با یکدیگر 
NGOها  اگرچه  دیگر،  عبارت  به  دارند.  تفاوت 
الزامًا  بیرون می آیند، ولی  از دل بخش خصوصی 
همۀ خواسته های این بخش را پیش نمی برند، بلکه 

دکتر مهدی مسعودی آشتیانی: ضعف 

یک  خصوصی  بخش  تشکل های 

واقعیت است.



15توسعه تاسیسات و تجهیزات | شماره 55 | پاییز 1397 |    ویژه

بخش هایی از آن را مدیریت می کنند که منافع جمعی 
و گروهی بیشتری را دربر دارند. وی در ادامه افزود: 
نهادهای عمومی غیردولتی هم با NGOها تفاوت 
دارند. نهادهایی مانند شهرداری ها ، کمیتۀ امداد، سازمان 
و...  بنیادها  اجتماعی،  تأمین  سازمان  احمر،  هالل 
اگرچه نهادهای عمومی غیردولتی هستند، ولی عمدتًا 
توسط دولت اداره می شوند و با تکیه بر قدرت دولت، 
شرکت های خصولتی را راه اندازی نموده اند و در خیلی 

جاها عرصه را بر بخش خصوصی تنگ می کنند. 
مهندس منوچهریان سپس ضمن مروری بر وظایف 
و توانایی های بالقوه NGOها گفت: برخی معتقدند که 
NGOها نهادهای مردمی هستند که به زلزله زدگان، 
بیماران العالج، جنگ زدگان، محیط زیست و غیره 
کمک می کنند، اما اینها کارهایی است که NGOها 
در اوایل پیدایش خود انجام می دادند و هنوز هم ادامه 
دارد، ولی امروزه نقش آنها فراتر رفته و می توانند در 
تحقق توسعۀ پایدار نقش موثری داشته باشند. امروز 
NGOها می توانند حلقۀ واسطی بین مردم و دولت 
باشند و هرچه نقش و اثرگذاری آنها پرقدرت تر باشد، 

تصدیگری دولت بیشتر کاهش می یابد. 
همچنین  سندیکا  مدیرۀ  هیأت  رییس  نایب 
NGOها  است  ممکن  که  ساخت  خاطرنشان 
اشتباهاتی هم بکنند، ولی قطعاً وجود همکاری و 
ارتباط بیشتر میان NGOهای فعال در هر حوزه، 

منجر به افزایش کارآمدی آنها می شود. به عنوان 
با  زیست  محیط  طرفدار  NGOهای  اگر  مثال، 
NGOهای فعال در توسعه و آبادانی کشور هماهنگی 
و همراهی داشته باشند، از میزان خطاهایشان کاسته 

می شود و نتایج بهتری از فعالیتشان می گیرند.

پس از مطرح شدن نظریات حاضران در مورد اولین 
محور بحث، یعنی جایگاه و نقش نهادهای غیردولتی 
مسایل  حل وفصل  در  آنها  سهم  و  )NGOها( 
اجتماعی، سردبیر مجلۀ توسعه، جهت گفتگوها را 
متوجه محور دوم، یعنی بیان نقاط قوت و ضعف و نقد 
عملکرد نهادهای مدنی نمود و ضمن بیان مقدمه ای 
برای ورود به این بخش گفت: ساموئل هانتینگتون 
جوامع  در  سیاسی  »سامان  نام  به  خود  کتاب  در 
توسط  در سال ۱3۹۲  که  گوناگونی«  دستخوش 
محسن ثالثی به فارسی ترجمه شده، می نویسد: 
یکی از تفاوت های آشکار بین جوامع توسعه یافته و 
جوامع توسعه نیافته در این است که در جوامع گروه 
اول، نهادهای مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی 
و سیاسی به صورتی متوازن و متناسب رشد می کنند 

و بزرگ و تنومند و کارآمد می شوند و با تبدیل شدن 
به اهرم های تعادل بخش در جامعه، مانع شکنندگی 
درحال توسعه،  کشورهای  در  اما  می شوند،  جامعه 
چنین رشد متوازنی وجود ندارد و بنابراین، چنین اهرم 
متعادل کننده ای هم پدید نمی آید. وی در ادامه افزود: 
اولین مشکل در کشورهای درحال توسعه، بی نظمی 
و ناپایداری سیاسی است. هانتینگتون علت این امر 
را این می داند که هرچه جوامع بزرگتر، پیچیده تر و 
متنوع تر می شوند، ثبات سیاسی آنها بیش از پیش 
می شود.  سیاسی  نهادهای  کارآمدی  به  موکول 
در چنین جامعه ای اگر نهادهای سیاسی به اندازۀ 
یک  جوابگوی  نمی توانند  نباشند،  کارآمد  کافی 
پیشرفته،  جامعۀ  بنابراین،  باشند.  پیشرفته  جامعۀ 
به نهادهای سیاسی کارآمدتر احتیاج دارد تا بتوانند 
جوابگوی مطالبات جامعه باشند، اما چون در جوامع 
درحال توسعه، نهادهای سیاسی نمی توانند متناسب با 
نهادهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی رشد پیدا 
کنند، ناچار اعتراضات مردم بی پاسخ می مانند و این 
امر، به تدریج شکل اعتراضات را تغییر می دهد و آنها 
را به سمت خشونت می کشاند که مآاًل به بی نظمی 

سیاسی و امنیتی تبدیل می شوند. 
سردبیر مجلۀ توسعه در ادامه افرود: هانتینگتون 
معتقد است که مهمترین نهاد سیاسی که در جوامع در 
حال توسعه  رشد نمی کند و ناکارآمد می شود و جامعه 
را به سمت بحران می برد، احزاب هستند. حال، سوال 
این است که آیا فقط ناکارآمدی احزاب است که باعث 
ایجاد چنین بحران هایی می شود، یا ناکارآمدی سایر 
نهادهای غیردولتی، از جمله تشکل های صنفی هم 

می تواند چنین نتایجی داشته باشد؟
وی سپس از دکتر جاجرمی خواست که نظرش 

ــی و  ــای مدن ــف نهاده ــوت و ضع ــاط ق نق
ــا ــی آنه ــش اثربخش ــای افزای راهکاره

بخشدوم

  مهندس سعید منوچهریان: وقتی
 که حدود 90 درصد اقتصاد کشور در

 دست دولت است، نمی توان انتظار
 داشت کهNGOها، سندیکاها و

 انجمن های صنفی نقش و فعالیت
چندانی داشته باشند.

تشکل های صنفی باید استراتژی 
داشته باشند، موقعیت سنجی نمایند 
و برای حرکت خود برنامه ریزی کنند 

و در صورت لزوم، کار سیاسی هم 
بکنند.



| توسعه تاسیسات و تجهیزات | شماره 55 | پاییز 1397 ویژه16

را در بارۀ نقاط قوت و ضعف تشکل های سیاسی 
و اقتصادی جامعۀ ایران و پیامدهای آن بیان کند.

نوسازی از باال به پایین  و دولت رانتیر، عامل 
ناتوانی بخش خصوصی و جامعۀ مدنی

ناکارآمدی  علل  واکاوی  ضمن  جاجرمی  دکتر 
بخش خصوصی و نهادهای مدنی در ایران گفت: 
 Modernization هانتینگتون متعلق به مکتب
theory است. پیروان این مکتب معتقدند که جریان 
مدرنیته، محصولی غربی است که وارد جوامع سنتی 
شده و بحران ایجاد کرده است. به عنوان مثال، در 
کشور ما ناصرالدین شاه به مدت ۵۰ سال به راحتی 
حکومت کرد و بحران خاصی هم ایجاد نشد، به جز 
قتل امیرکبیر و یا شورش بابیه که سرکوب شد، اما 
رفته رفته با ورود عناصر مدرن به کشور و انتشار 
روزنامه و بازگشت کسانی که  به فرنگ رفته و در 
آنجا مجلس دیده بودند و همینطور در نتیجۀ تهدید 
منافع اقتصادی بازرگانان و تجار ایرانی در قضیۀ 
تنباکو، بحران هایی ایجاد شد که دستگاه سنتی عماًل 
قادر به حل آنها نبود و محصول نهایی آن هم انقالب 
مشروطه و رفرم های سیاسی بود. وی سپس گفت: 
اسپنسر و گلدمن هم به مسألۀ همسازی نهادی 
اشاره می کنند و معتقدند که جوامع باید برای حل 
بحران های ناشی از نوسازی، نهادسازی کنند. شاید 
این تئوری درست هم باشد، اما متأسفانه ایران در 
چهارراه حوادث قرار دارد و می دانیم که خیلی وقت ها 
سرنوشتمان در دست خودمان نیست، مثاًل اتفاقات 
را  مشروطه  دولت های  عماًل  اول  جهانی  جنگ 
ناکارآمد ساخت و از دل مشروطه، حکومت رضاخان 
بوجود آمد که پاسخی بود به حل بحران های جامعه، 
منتها نوسازی از باال به پایین و مبتنی بر نظم و 
آتوریتۀ دولت ایجاد شد، یعنی دولت بود که خیلی از 
صنایع را ایجاد کرد، بازار ملی را شکل داد، دانشگاه 
را تأسیس کرد و ادارات نوین را بوجود آورد. بنابراین، 
مدرنیزاسیون در ایران، مدرنیزاسیون دولتی است و 
افرادی مانند امین الضرب که به دنبال اقتصاد ملی 

بودند، شانس چندانی برای موفقیت نداشتند.
این استاد دانشگاه در فراز دیگری از سخنانش 
گفت: کشورهای نفتی، دچار لعنت منابع هستند، یعنی 
منبع پردرآمد نفت به جای آنکه باعث توسعه بشود، 
برای این کشورها نکبت و بدبختی به بار می آورد، 

یعنی دولت توده های مردم را با پول می خرد و ما در 
کشورمان می بینیم که وقتی دولتمردان پول دارند، 
برای کسب محبوبیت، پول توزیع می کنند، مانند 
دادن یارانه به مردم که مورد اعتراض اقتصاددانان 
آگاه کشور قرار گرفت، ولی سیاستمداران توجهی به 
آن نکردند و حتی در شرایط دشوار اقتصادی دولت ها 
نمی توانند پرداخت یارانه را متوقف کنند و باید هرطور 
شده، آن را بپردازند. بنابراین، من فکر می کنم که 
نوسازی از باال توسط یک دولت مقتدر و رانتی بودن 
اقتصاد، هم جامعۀ مدنی و هم بخش خصوصی ما را 
دچار معایب و اشکاالت بسیار کرده است. وی سپس 
به ذکر نمونه ای از کارکرد صحیح نهادهای مدنی در 
غرب پرداخت و گفت: در غرب، بخش خصوصی 
قواعد نظام صنفی و کارش را خودش نوشته و آن را 
 NFPA ،به دولت دیکته کرده است. به عنوان مثال
که یک تشکل غیردولتی در حوزۀ آتش نشانی است، 
از صد سال قبل تاکنون چندین و چند جلد کدهای 
آتش نشانی نوشته و سازمان های آتش نشانی بخش 
خصوصی و دولت را موظف کرده است که به آن 
کدها عمل کنند و چون آنها از مردم بودند، لذا آن 
کدها به دقت اجرا و کنترل و پیگیری شده اند، اما 
بخش خصوصی کشور ما کمتر توانسته است در حوزۀ 
فعالیت خود سیاست هایی را تدوین کند و ایده هایی 
را به پیش ببرد و آنها را به دولت تحمیل کند، چون 
بخش خصوصی مراکز فکر برای تولید ایده ندارد تا 
بتواند بر اساس ایده هایش با دولت گفتگو کنند. چرا 
دولت باید برنامه ششم را بنویسد؟ چرا هر پنج یا 
شش سال یکبار، چند کارشناس دور هم می نشینند 
و برنامه ای را می نویسند که اگرچه بخش هایی از آن 
اجرا نمی شود، ولی به هر حال، مبنای سیاست کشور 
قرار می گیرد؟ در کشور ما، سهم بخش خصوصی 
و جامعۀ مدنی در ادارۀ امور جامعه معلوم نیست و 
همۀ ما در جامعۀ مدنی و در بخش خصوصی منتظر 
نشسته ایم که چون دولت پول و قدرت دارد، کاری 
را بگوید و ما انجامش بدهیم، در حالی که در مدل 
حکمرانی،  بسیاری از اوقات ایده ها از سوی بخش 
خصوصی و جامعۀ مدنی مطرح می شوند و مبنای 

سیاستگذاری و برنامه ریزی قرار می گیرند.
نقش  به  اشاره  با  دانشگاه همچنین  استاد  این 
برجستۀ NGOهای کشورهای پیشرفته در ادارۀ 
وجوه مختلف حیات اجتماعی جوامع اظهار داشت 

که در کشورهای پیشرفته، قبل از هر اتخاذ تصمیمی 
در حوزۀ پروژه های شهری، باید تأثیرات اجتماعی 
 Social Impact( گیرد  قرار  ارزیابی  مورد  آن 
Assessment(. اما می بینیم که بی توجهی به 
این موضوع قبل از اجرای پروژه هایی مانند ساخت 
مگامال در شهرک اکباتان و یا در بزرگراه ستاری، 
و  این شهرک  برای ساکنان  را  زیادی  مشکالت 
بر  عالوه  و  کرده  ایجاد  ستاری  بزرگراه  ترافیک 
این، بافت اجتماعی- فرهنگی محله را هم تغییر 
داده است. جالب اینجاست که در کشور ما، ارزیابی 
تأثیرات اجتماعی پروژه ها به سفارش شهرداری ها 
انجام می شود، ولی در کشورهای پیشرفته، جامعۀ 
محلی که مراقب منافع خودش هست، پس از اطالع 
ارزیابی  گزارش  پروژه،  یک  اجرای  به  تصمیم  از 
می تواند  و  می کند  تهیه  را  آن  اجتماعی  تأثیرات 
آن گزارش را به دادگاه ببرد و هم دستگاه دولتی 
صادرکنندۀ مجوز و هم مجری پروژه باید در دادگاه 
جوابگو باشند. البته وجود چنین شرایطی، مستلزم 
پیش شرط هایی است، یعنی در حوزۀ حکمرانی باید 
دولت شفاف وجود داشته باشد و همۀ مقررات روشن 
باشند و پیش نویس تمام تصمیمات و اطالعات همۀ 
برسانند.  به اطالع مردم  را  مناقصه ها و مزایده ها 
اگر قرار است تغییری در کشور صورت  بنابراین، 

 مدرنیزاسیون در ایران، مدرنیزاسیون
 دولتی است و افرادی مانند

 امین الضرب که به دنبال اقتصاد ملی
 بودند، شانس چندانی برای موفقیت

نداشتند.
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گیرد، باید این شفافیت ایجاد شود و نه تنها دولت، 
بخش خصوصی و جامعۀ مدنی، بلکه همه باید تغییر 
کنند. ما به یک دگرگونی اساسی در همۀ بخش ها 

نیاز داریم. 

ضرورت تغییر نگرش بدبینانۀ حاکمان به 
NGOها

رییس مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات اجتماعی 
سخنانش  از  دیگری  بخش  در  تهران  دانشگاه 
حکمران ها  بدبینانۀ  نگاه  تغییر  لزوم  بر  تأکید  با 
نسبت به NGOها که تا کنون موجب واردآمدن 
صدمات بسیاری به فعالیت های نهادهای مردمی 
شده، گفت: برای اثربخش بودن فعالیت NGOها 
الزم است که نگاه به آنها تغییر کند. همچنین باید 
قوانین و مقررات دشوار و روند طوالنی تشکیل 
NGOها تسهیل، ساده سازی و مبتنی بر اعتماد 
اعتراض  حق  باید  ما  گفت:  ادامه  در  وی  باشد. 
این حق  اگر حکومت  به رسمیت بشناسیم و  را 
آنها  نباشد،  قایل  مردم  برای  را  شهروندی  اولیۀ 
NGOهایی  فعالیت های  وارد  نمی کنند  جرأت 
بشوند، چون یکی از کارهای مهم NGOها نقد 
سیاست هاست. متفکرانی مانند هابرماس معتقدند 
که فضای عمومی جایی است برای نقد سیاست ها. 
بنابراین، اگر سیاست ها نقد بشوند و مورد داوری 
قرار گیرند، سیاست بهتری به کار گرفته می شود و 
به مشکالتی مانند سیاست هدفمندکردن یارانه ها 
و مسکن مهر که به معضل بزرگی برای کشور 
برای  بنابراین،  نمی کنیم.  برخورد  شده،  تبدیل 
نقد سیاست ها و برنامه ها، باید فضا برای فعالیت 

NGOها را راحت و امن کنیم. 

بخش خصوصی باید مسوولیت بیشتری 
را بپذیرد

دکتر جاجرمی همچنین با انتقاد از فقدان رابطه 
بین بخش خصوصی و جامعۀ مدنی گفت: نگاه 
بخش خصوصی به جامعۀ مدنی، یک نگاه خیریه ای 
و در حد اقداماتی مانند کمک به زلزله زدگان و یا 
دستگیری از چند فرد مستمند است. اگرچه اینها 
کارهای خوبی هستند، ولی کافی نیستند و بخش 
وسیع تری  و  بزرگتر  فضای  وارد  باید  خصوصی 
بشود و مسوولیت اجتماعی بیشتری را بپذیرد. باید 

پروژۀ  از چند  ما  دید که بخش خصوصی کشور 
چند  سفارش  اینکه  یا  کرده؟  حمایت  دانشگاهی 
پروژۀ پژوهش اجتماعی را به پژوهشگران داده؟ یا 
چقدر از فعالیت های جامعۀ مدنی حمایت کرده است؟ 
شاید تعداد خیلی کمی از این کارها صورت گرفته 
باشد، حال آنکه بخش خصوصی باید از فعالیت های 
جامعۀ مدنی حمایت کند تا هسته های مستقلی ایجاد 
شوند که با تغییر دولت ها، تغییر نکنند، مثاًل وقتی 
می آیند،  سرکار  اصالحات  طرفدار  دولت های  که 
علیرغم نقاط ضعف شان، کارهای پژوهشی قوت 
می گیرد و ما داده های اجتماعی را برای رصد جامعه 
تولید می کنیم، اما با تغییر دولت، آن فعالیت ها تعطیل 
می شوند، در حالی که اگر این نوع فعالیت ها توسط 
بخش خصوصی حمایت شوند، می توانند به صورت 

مستمر ادامه پیدا کنند و ماندگار شوند. 
این استاد دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران 
لزوم  بر  تأکید  با  سخنانش  از  دیگری  بخش  در 
ارتباط مستمر بخش خصوصی با دانشگاه ها گفت: 
دانشگاه ها  از  بسیاری  توسعه یافته،  کشورهای  در 
بنیاد  مانند  خصوصی،  بنیادهای  حمایت  تحت 
راکفلر، بنیاد فورد،  بنیاد بیل و ملیندا گیتس و غیره 
هستند، اما بخش خصوصی ما توجه زیادی به این 
فعالیت ها  نوع  این  ندارد، در حالی که  موضوعات 
طریق  از  می توانند  و  دارند  سینرژیک  تأثیر  یک 
اندیشه،  مجهزکردن بخش خصوصی به تفکر و 
تأثیرقراردادن  و تحت  برای گفتگو  را  این بخش 
سیاستمداران قدرتمند سازند. تجربه نشان داده است 
که اگر سیاستمدار ببیند که یک جامعۀ آگاه، منتقد 
و مسوول در مقابلش قرار گرفته، رفتارش را تغییر 
به گونه ای  اجتماعی  اگر ساختار  می دهد. در واقع، 

باشد که سیاستمدار مدام در معرض نظارت و نقد 
قرار گیرد، رفتارش را تغییر می دهد. به بیانی دیگر، 
ذات سیاستمدار ایرانی و عراقی و آمریکایی، تفاوت 
چندانی با یکدیگر ندارد، اما محیط اجتماعی است که 

رفتار آنها را متفاوت از یکدیگر می کند.
 

عوامل انفعال و ناکارآمدی نهاد تعامل
در این بخش از میزگرد، آقای دانایی با اشاره به 
سخنان مهندس تائب که از نهاد تعامل به عنوان 
نمونه ای موفق از همکاری دولت و بخش خصوصی 
در تاریخ معاصر یاد کرد، از ایشان خواست تا توضیح 
دهد که چرا نهاد تعامل ناگهان به حالت تعلیق در هوا 
رها شد و نتوانست به اهداف مقرر برسد؟ آیا نقش 
شخصیت ها در این ناکامی اثر داشت، یعنی با تغییر 
افرادی مثل مهندس کالنتری و دکتر ستاری فر که 
امضاکنندگان تفاهم نامه نهاد تعامل بودند، این نهاد 
فروپاشید و از کار افتاد، یا عوامل دیگری در این افول 

زودهنگام موثر بودند؟
گفت:  سوال  این  به  پاسخ  در  تائب  مهندس 
وقتی تغذیۀ حاکمیت از محل تولید مردم نیست، 
ضرورتی ندارد که به مردم توجه کند. وی سپس 
سلطۀ دولت بر حوزه های مختلف حیات جامعه را 
از جمله عوامل ضعف نهادهای مدنی در ایران ذکر 
کرد و اظهار داشت که در کشور ما، دولت رانت پول 
دارد و هرطور که مایل باشد، آن را توزیع می کند و 
اصاًل هم اهمیتی برای نهادهای مدنی و تشکل های 
صنفی قایل نیست. تشکل های صنفی هم عمومًا 
تولید فکری و برنامۀ استراتژیک برای دفاع از خود 
و حفظ منافع خود ندارند و این ضعف و واماندگی 
همگانی، به دلیل اقتدار و سلطه ای است که رانت 

توزیع می کند.
وی در ادامه سخنانش تشکیل نهاد تعامل را ناشی 
از فراهم شدن مقطعی فرصت برای رشد و گسترش 
فعالیت بخش خصوصی و نهادهای مدنی در دولت 
اصالحات ذکر کرد که با خاتمۀ کار آن دولت، این 

نهاد نیز دچار انفعال شد. 

در  مشترک  درک  و  همبستگی  فقدان 
صنوف صنعت احداث

مهندس تائب در ادامۀ سخنانش فقدان همبستگی 
و اتحاد میان تشکل های صنفی و حرفه ای را از دیگر 

هابرماس معتقد است که فضای عمومی 

جایی است برای نقد سیاست ها.
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دانست و گفت: سازمان صنفی  آنها  نقاط ضعف 
همۀ اصناف از منافع اعضایشان دفاع می کنند و 
اجازه نمی دهند که اعضای صنف حقوق یکدیگر 
را زیر پا بگذارند، ولی در تشکل های صنفی صنعت 
احداث چنین کنترل و نظارتی وجود ندارد، یعنی ما در 
درون خودمان به این درک نرسیده ایم که منافعمان 
مشترک است و به همین علت هم هرکدام ساخت 
عنوان  به  می کنیم.  دولت  با  را  خودمان  پاخت  و 
مثال، سندیکای شرکت های ساختمانی با قرارگاه 
خاتم االنبیا توافقنامه امضا کرد که این قرارگاه وارد 
پروژه های پایین تر از ۱۰۰ میلیارد تومان نشود، اما 
مسووالن این تشکل آنقدر فکر نکردند که قرارگاه 
پروژه های کوچک را از طریق تجمیع به پروژه های 
باالتر از ۱۰۰ میلیارد تومان تبدیل می کند و باز هم 

شرکت های بخش خصوصی بی نصیب می مانند!
از  دیگری  بخش  در  احداث  صنعت  فعال  این 
سخنانش تشکیل اتاق فکر، همفکری تشکل های 
صنفی و نهادهای مدنی برای تولید اندیشه و برنامۀ 
استراتژیک و همبستگی میان تشکل ها را ضرورت 
رشد آنها ذکر کرد و گفت: به طور قطع و یقین، 
تشکل های  صنفی باید برای منافع اعضایشان تالش 
کنند و به این منظور، باید استراتژی داشته باشند، 
موقعیت سنجی نمایند و برای حرکت خود برنامه ریزی 

کنند و در صورت لزوم، کار سیاسی هم بکنند. وی 
همچنین تصریح کرد: اگر استراتژی داشته باشیم و 
به آینده نگاه کنیم و بزرگانمان فکرشان را روی هم 
بریزند، قطعاً با همبستگی، نقاط ضعفمان را به قوت 
تبدیل می کنیم و می توانیم هوشمندانه و با قدرت 
کار کنیم و اسیر قدرت هم نشویم. در آن صورت، 
هم جایگاهمان می تواند بهبود پیدا کند و هم نقاط 

قوتمان می تواند بیشتر شود.

NGOها باید چشم انداز داشته باشند
مهندس بیژن سعیدآبادی نیز ضمن اظهار نظر در 
خصوص نقاط ضعف و قوت NGOها گفت: رابطۀ 
علت  رابطۀ  یک  ایران،  در  دولت ها  با  NGOها 
و معلولی بوده، یعنی دولت قدرت مطلقه بوده و 
NGOها بر این اساس دور هم جمع شده اند. دفاع 
NGOها از منافع اعضایشان هم محدود به اظهار 
بنابراین،  از قوانین بوده است.  نظر در حوزۀ برخی 
NGOهای ما -حداقل تا این لحظه- بیشتر شبیه 
کلوب بوده اند، یعنی آدم ها دور هم جمع شده اند و 
برون دادی ندارند، اما اآلن که کفگیر دولت به ته 
دیگ خورده و از نظر سیاسی فشل شده و به این 
زودی ها نمی تواند درآمد نفتی زیادی داشته باشد، 
فرصت خوبی است برای اینکه ما جایگاه خودمان 
را تعیین کنیم. برای این منظور باید با هم فکر کنیم 
و از متخصصان برنامه ریزی بخواهیم که راه رسیدن 
به چشم اندازمان را طراحی کنند. آن موقع است که 
NGOها می توانند به صورت متوازن با یکدیگر 
حرکت کنند و وقتی که در مورد یک موضوع واحد 
با دولت گفتگو می کنند، به علت منافع متفاوت، 
حرف های متضاد به زبان نیاورند. در واقع، وقتی که 

اهداف و برنامۀ مشخصی داشته باشیم، آن وقت نوع 
گفتگویمان با دولت هم روشن و یکدست می شود.

برخی دیگر از نقاط ضعف NGOها
ساختمانی  شرکت های  سندیکای  رییس  نایب 
کافی،  بلوغ  عدم  سخنانش  از  دیگری  فراز  در 
رقابت های  وجود  و  فرصت ها  تشخیص ندادن 
نادرست را از جمله نقاط ضعف تشکل های صنفی 
صنعت احداث ذکر کرد و گفت: جنس همۀ ما، اعم از 
مشاور و پیمانکار، یکی است و هر دو در روند توسعه 
سهیم و مکمل یکدیگر هستیم. بنابراین، باید ابتدا 
مشخص کنیم که می خواهیم به کجا برسیم و بعد 
بر اساس برنامه ای مشخص، ساختار و سازمان الزم 
را ایجاد کنیم، اتاق فکر بوجود بیاوریم، منابع را جذب 
کنیم و با مردم رابطه برقرار نماییم. این، کار بسیار 
بزرگی است و یک تشکل به تنهایی قادر به انجام 
آن نیست. مهندس سعیدآبادی در ادامه گفت: در 
حال حاضر، شورای هماهنگی تشکل ها وجود دارد، 
اما این شورا، نهاد کارآمدی نیست و به محلی برای 
گرفتن کرسی بدل شده است. البته ما باید به دنبال 
کرسی در اتاق بازرگانی و مجلس هم باشیم و به این 
منظور باید کار سیاسی بکنیم. وی سپس افزود: امروز 
شرایط کاماًل متفاوت است و تشکل های صنفی باید 
درک کنند که به تنهایی هیچ قدرتی ندارند و الزم 
است که رقابت با یکدیگر را کنار بگذارند و دور هم 
بنشینند و بر سر اهداف مشترک و برنامه ریزی برای 

آن به توافق برسند.

هیأتی  ایران  در  مدنی  نهادهای  ساختار 
است

دکتر مهدی مسعودی آشتیانی نیز در مورد نقاط 
ضعف و قوت NGOها گفت: من اصاًل قایل به 
وجود هیچ انجمن و سندیکا و NGO واقعی در 
مملکت نیستم. من معتقدم که تشکل هایی که تحت 
این عناوین بوجود آمده اند، بیشتر ماهیت هیأتی دارند 
و سیستم کارشان هم شبیه هیأت های مذهبی است 
و اصاًل کار صنفی به صورت واقعی در کشور ما 
وجود ندارد. وی در ادامه افزود: ضعف تشکل های 
بخش خصوصی یک واقعیت است، کما اینکه وقتی 
ارز دولتی را صرف خرید خودروهای لوکس کردند، 
نه وزیر صنعت، معدن و تجارت به ناتوانی اش در 
جلوگیری از این خالف اذعان کرد و نه تشکل های 

ما توان تولید فکر نداریم و پس از 
گذشت 200 سال، چیزی برای عرضه 

نداریم، یعنی نه فکر و اندیشه ای را 
تولید کرده ایم و نه راهکار جدیدی را 
جلوی پای خودمان و دنیا گذاشته ایم.



19توسعه تاسیسات و تجهیزات | شماره 55 | پاییز 1397 |    ویژه

خودروسازان  سندیکای  مانند  خصوصی  بخش 
اعتراضی  خودرو  واردکنندگان  صنفی  انجمن  و 
کردند. بنابراین، وقتی که در تشکل های صنفی از 
به  مسووالن  نمی شود،  انتقاد  دولتی  سیستم های 
کارشان ادامه می دهند. به عنوان مثال، ضوابط حل 
اختالف وزارت نفت که یک طرف  آن پیمانکاران 
این  کارشناسان  توسط  و  است  یکطرفه  هستند، 
همۀ  اگر  که  حالی  در  می شود،  نوشته  وزارتخانه 
تشکل ها هم افزایی کنند، خیلی راحت تر می توانند 
جلوی این کارها را بگیرند. اما مشکل در آنجاست 
که بخش خصوصی ما هم افزایی ندارد و هر کسی 
راه خودش را می رود. لیست مسووالن انجمن ها و 
سندیکاها و نهادهای بخش خصوصی هم شامل 
یکسری اسامی تکراری است و اجازه داده نمی شود 
که افراد جدید به این لیست اضافه شوند. به عنوان 
مثال، دو سال قبل من برای شرکت در انتخابات 
هیأت مدیرۀ همین سندیکا کاندیدا شدم، اما قبل از 
شروع جلسه و ورود به سالن، متوجه شدم که همه 

چیز از قبل بسته شده و راه ورود مسدود است! 
دکتر آشتیانی در ادامۀ آسیب شناسی ناکارآمدی 
نهادهای صنفی و مدنی در ایران اظهار داشت: وقتی 
که ۹۵ درصد پول کشور و ۹۹/۹ درصد قدرت جامعه 
در دست دولت است، بدیهی است که دولت اهمیتی 
برای نهادهای مدنی قایل نمی شود. نمونه ای از این 
بی توجهی هم در جریان دیدار رییس جمهور سابق 
کرۀ جنوبی از ایران مشهود بود، یعنی هیأت همراه 
رییس جمهور کرۀ جنوبی را نمایندگان کمپانی های 
بخش خصوصی این کشور تشکیل می دادند، در 
حالی که در اطراف رییس جمهور ما، فقط وزرای 
دولت نشسته بودند! این تصویر به خوبی گویای 

موقعیت بخش خصوصی در کشور ماست. 

فقدان آموزش نهادهای مدنی در ایران
دکتر آشتیانی در فراز دیگری از سخنانش فقدان 
صنفی،  تشکل های  مسألۀ  مهمترین  را  آموزش 
سندیکاها، انجمن ها و احزاب در ایران ذکر کرد و 
گفت: ما تعامل با سیستم دولتی و هدایت NGOها 
را بلد نیستیم و باید در این زمینه آموزش ببینیم. ما 
نهادی نداریم که کار صنفی و یا انجمنی را آموزش 
بدهد. در دانشگاه ها، کار نهادی و صنفی آموزش 
داده نمی شود، حتی خود NGOها و تشکل های 
به  جمعی  کار  آموزش  به  هم  خصوصی  بخش 

اعضایشان بی توجهند. منظورم آن است که همین 
این سندیکا هستند، چرا  ۲۰۰ شرکتی که عضو 
نمی توانند به درستی حرفشان را بزنند؟ چرا کسی بلد 
نیست درست بنویسد؟ چرا این کارها آموزش داده 

نمی شوند؟
سخنانش  پایان  در  سندیکا  عضو  مدیر  این 
گفت: واقعیت این است که در کشور ما، هیچیک 
از NGOها نمی دانند می خواهند چه بکنند. به نظر 
من، نباید با تعاریف لفظی NGO و سندیکا و انجمن 
و غیره بازی کنیم و خودمان را گول بزنیم. ما توان 
تولید فکر نداریم و پس از گذشت ۲۰۰ سال، چیزی 
برای عرضه نداریم، یعنی نه فکر و اندیشه ای را تولید 
کرده ایم و نه راهکار جدیدی را جلوی پای خودمان 

و دنیا گذاشته ایم. 

سرعت سیر حوادث و تأثیر آن بر انفعال 
نهادهای مدنی و صنفی

آقای دانایی در این بخش از میزگرد در مورد علت 
انفعال و عدم همگرایی تشکل های صنفی گفت: 
از برخی اظهارات مهمانان محترم میزگرد اینطور 
جمله  از  خصوصی،  بخش  که  می شود  استنباط 
و  انفعال  اعضای تشکل های صنفی، دچار حالت 
بالتکلیفی هستند. آنها نومیدند و اعتمادبه نفس ندارند 
و به علت همین قضایا، دنبال افکار و راهکارهای 
و  همگرایی  و  تجمیع  همچون  سازنده  و  مثبت 
نهادسازی  و  اندیشه سازی  و  تفکر  در  همکاری 
نمی روند. به نظر من، این امر خیلی هم عجیب 
که  داده است  نشان  تاریخی  تجربۀ  چون  نیست، 
بیش از آنکه تفکر و تجمیع و همگرایی و همفکری 
در سرنوشت ما اثر بگذارند، حوادث بر سرنوشت ما 
تأثیر گذاشته اند. بنابراین،  ما بیش از اینکه به فکر 
اندیشیدن برای ساختن آیندۀ خودمان باشیم، منتظر 
حادثه هستیم، منتظریم تا اتفاقی بیفتد و تکلیف ما 
را روشن کند! این موضوع زمینۀ تاریخی هم دارد، 
کما اینکه دکتر محمدعلی همایون کاتوزیان در یکی 
را جامعۀ کوتاه مدت  ایرانی  از کتاب هایش جامعۀ 
تعبیر  این  دربارۀ  او  نامیده است.  کلنگی  جامعۀ  یا 
توضیح داده  است که چون سیل حوادث در ایران 
زیاد، پیوسته و مستمر بوده، لذا جامعه فرصت هضم 
حوادث و نهادسازی مناسب برای آنها را پیدا نکرده 
و بالفاصله با حادثۀ بعدی روبرو شده است، مثاًل در 
انقالب مشروطه، قبل از آنکه مفهوم مشروطیت و 

فرایند مشروطه فهمی و مشروطه خواهی تبدیل به 
یک نهاد اجتماعی بشود و پایگاه های فکری الزم 
برای این تحول عظیم در سطوح مختلف جامعه 
پروسۀ  و  داده  روی  بعدی  حادثۀ  شود،  تأسیس 
مشروطیت را ابتر و ناتمام گذاشته است و همین 
طور بوده است سلسله حوادث تاریخی بعدی همچون 
رضاشاه،  کارآمدن  روی  و  قاجار  سلسلۀ  انقراض 
بعد تبعید رضاشاه و روی کارآمدن محمدرضاشاه، 
بعد کودتای ۲۸ مرداد، بعد وقوع انقالب اسالمی 
و حوادث و اتفاقات پیوستۀ بعدی. به عبارت دیگر، 
سیل حوادث در ایران فرصت نداده است که حادثه 
در ذهن جامعه منعقد شود و نهادهای الزم مطابق 
و مناسب با اتفاقات قبلی تأسیس شوند و جابیفتند، 
در حالی که در جاهای دیگر، از جمله در جوامع 
اروپایی هم اتفاقات مختلف سیاسی روی داده اند ، 
اما فواصل آنها زیاد بوده و جامعه فرصت تطبیق با 
شرایط جدید را داشته است. وی در پایان این بخش 
از گفتگوها افزود: بنابراین، می توان از این نظریه در 
این بحث چنین استفاده کرد که تشکل های صنفی 
تحت تأثیر اینگونه روندهای تاریخی به این استنباط 
تجربی رسیده اند که بیش از تالش برای تفکر راجع 
به آینده و اقدام برای همگرایی و تدوین استراتژی ها 
و برنامه ریزی های مشترک و اتخاذ راهکارهای مثبت 
و پیش برندۀ دیگر، باید بر روی نحوۀ بازی بازیگران 
عرصۀ سیاست تمرکز کنند و آیندۀ صنفی خودشان 
را در ورای حوادث و بازی های مزبور جستجو کنند. 

ثمربخش  فعالیت  مانع  دولتی،  اقتصاد 
NGOهاست

مهندس منوچهریان در این بخش از سخنانش 
در مورد نقش NGOها در حل مسایل کشور گفت: 
در این نشست از NGOها و اشتباهاتشان در ایران 
صحبت شد، اما باید توجه کنیم که NGOها در 
کشورهای توسعه یافته هم اشتباهاتی داشته اند. البته 
اگر NGOها درست هدایت نشوند و درست عمل 
خطرناک  مردم  و  خصوصی  بخش  برای  نکنند، 
خواهند بود، اما اگر درست عمل کنند، می توانند نقش 
ارزنده ای در توسعه و استقالل اقتصادی،  اجتماعی و 
سیاسی جامعه داشته باشند. وی در ادامه افزود: واضح 
است که در یک کشور توسعه یافته که دست اندازی 
دولت در امور کمتر است، NGOها نقش موثرتری 
دارند، اما در کشور ما، به دلیل سهم باالی دولت در 
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تمام کند! در حالی که عملکرد دولت در سال های 
گذشته، توانی برای بخش خصوصی باقی نگذاشته 
و عالوه بر این، ضوابط واگذاری پروژه ها هم به 
هیچوجه مشوق بخش خصوصی برای تمام کردن 
پروژه های نیمه تمام نیست. با وجود این، به جای 
رفع معضالت، سعی می کنند تا بخش خصوصی را 
ناتوان نشان بدهند و در همین حال، همۀ مسووالن 
هم شعار حمایت از بخش خصوصی سرمی دهند! 
به عبارت دیگر، امروزه، حمایت لفظی از بخش 
خصوصی در بین مسووالن مد شده و همه سعی 
می کنند در بیان این شعار از یکدیگر سبقت بگیرند.

وی سپس در خصوص سهم NGOها در حل 
مسایل اجتماعی تصریح کرد: بخش خصوصی با 
NGOها تفاوت دارد، یعنی NGOها از دل بخش 
و  اهداف  با  و می توانند  بیرون می آیند  خصوصی 
راهکارهای مشخص، اثرگذار باشند. به عبارت دیگر، 
گرچه امروز به دلیل حاکمیت مطلق دولت در اقتصاد 
و سیاست و مسایل اجتماعی، ما نمی توانیم کار کنیم، 
ولی NGOها با استمرار و پویایی و حرکت می توانند 

نقش سازنده ای در پیشبرد اهدافشان داشته باشند.

در بخش پایانی این میزگرد، سردبیر مجلۀ توسعه 
مطالب مطروحه در این نشست را به صورت زیر 

جمع بندی کرد:
بخش  ماهیت  مورد  در  تئوریک  -بحث های 
خصوصی و نقش اجتماعی NGOها و تشکل های 
صنفی و جایگاه آنها در حل  و فصل مسایل اجتماعی. 
-مروری بر تاریخچۀ تأسیس NGOها در ایران و 

دیگر کشورها.
توسعه  جریان  در  موثر NGOها  نقش  -بررسی 
نوع  هر  اصلی  پایۀ  تشکل ها  اینکه  بر  تأکید  با 
بدون دخالت بخش  توسعه  و  دموکراسی هستند 

خصوصی و NGOها تحقق نخواهد یافت.
موانع  و  غیردولتی  نهادهای  ضعف  علل  -ذکر 
مدل های  وجود  اینکه  بر  تأکید  با  آنها  موفقیت  
عواملی  جمله  از  حکومت ها  سلطۀ  و  حاکمیتی 
است که منابع را به انحصار حکومت ها درآورده 

اقتصاد ، طبیعتاً کار NGOها بسیار سخت تر است.

سوء استفاده دولت از NGOها
نایب رییس هیأت مدیرۀ سندیکا در بخش دیگری 
از سخنانش با انتقاد از ضعف قوانین مرتبط با ثبت و 
فعالیت NGOها در ایران گفت: حدود سال ۱3۸۰ 
بود که تدوین و تصویب قوانین و مقررات برای ثبت 
NGOها در کشور شروع شد و با گذشت ۱۷ سال 
از آن زمان، هنوز قوانین در این حوزه ناقص و ضعیف 
است و به طرق مختلف به همین قوانین هم عمل 
نمی شود و به طور کلی، می توان گفت که ادبیات 
ندارد.  وجود  کشور  در  NGOها  ادارۀ  فرهنگ  و 
وی سپس با اشاره به تمایل دولت و حاکمیت به 
دست اندازی به NGOها گفت: نوعی از شرکت های 
عمران و توسعۀ استانی که در استان های مختلف 
تشکیل شده، تا حدودی از جنس NGOهاست، اما 
نگاه دولتی بر آن ها حکمفرماست. این شرکت ها در 
هر شهر تعداد قابل توجهی عضو دارند، اما سرمایۀ 
آنها بسیار اندک است و اجازۀ افزایش و کاهش بیش 
از این را هم ندارند. هدف از تشکیل این شرکت ها، 
فعالیت اقتصادی عام المنفعه و کسب درآمد و تقسیم 
سود حاصل در میان ذینفعان است که مبلغ چندانی 
نخواهد بود، اما زیانش در چیست؟ زیانش در این 
است که مدیرانی که انتخاب می شوند، می توانند در 
رأی گیری های شهری دخالت کنند و در انتخاب فرد 
یا افراد مورد نظر خود نقش موثری داشته باشند. 
انتخابات  این NGOها در  از  همچنین جریاناتی 
یا...  یا مجلس شورای اسالمی و  شوراهای شهر 

سوءاستفاده می کنند. 
از  دیگری  بخش  در  منوچهریان  مهندس 
سخنانش ضمن انتقاد از عملکرد شورای هماهنگی 
تشکل های مهندسی، صنفی و حرفه ای کشور به 
عنوان نهاد غیردولتی در صنعت احداث گفت: به 
بیراهه  به  تشکل ها  هماهنگی  من، شورای  نظر 
رفته و امروز به ابزار دست دولت تبدیل شده است. 
امروز، پروژه های نیمه تمام که دولت مسوول ایجاد 
آنهاست و تمام آسیب های اقتصادی و اجتماعی 
آن ها متوجه پیمانکاران بخش خصوصی شده، روی 
دست دولت مانده اند و حال، شورای هماهنگی در 
همراهی با دولت از بخش خصوصی می خواهد که 
به میدان بیاید و پروژه ها را با امکانات مالی خودش 

و دست بخش خصوصی را از منابع مزبور کوتاه 
کرده است.

-آسیب شناسی روابط بین دولت و نهادهای غیردولتی، 
از جمله بخش خصوصی و گفتگو در مورد موانع 
تشکیل نهادهای غیردولتی آزاد و قوی با تأکید بر 
وجود مقررات دست وپاگیر و تشریفات اداری فلج کننده.

-بحث در بارۀ فقدان رابطۀ صحیح و منطقی بین 
بخش خصوصی و جامعۀ مدنی و کم توجهی بخش 
خصوصی به برقراری و تقویت این ارتباط و همینطور 
و  بخش خصوصی  متقابل  حقوقی  حمایت  عدم 

جامعۀ مدنی از یکدیگر. 
تأکید  با  تشکل ها،  و ضعف  قوت  نقاط  -ارزیابی 
بخش  تشکل های  مشکالت  حل  راه   اینکه  بر 
خصوصی در ورای نقاط ضعف آنها قرار دارد، مثاًل 
گفته شد که یکی از نقاط ضعف  بخش خصوصی، 
فقدان اتاق فکر است. طبعاً راه  حل این مشکل، 
ایجاد اتاق فکر است. همچنین عدم ایده پردازی، 
و  اجتماعی  صحنه های  در  فعال  حضور  عدم 
اقتصادی، فقدان توانایی برای نقد عالمانه و عمیق 
عملکردها و سیاست های نهادهای دولتی، نداشتن 
انسجام میان  برنامۀ استراتژیک، فقدان اعتماد و 
فعاالن بخش خصوصی و نداشتن آموزش و تمرین 
برای فعالیت NGOها به عنوان دیگر نقاط ضعف 
بخش خصوصی ذکر شدند. بدیهی است که اهل 
ذکاوت و بصیرت می توانند راه  حل  این مشکالت 
را هم از ورای همین نقاط ضعف پیدا کنند و به 
برای  یابند که  ادراک کلی دست  و  استنباط  این 
تغییر وضعیت کنونی بخش خصوصی در ایران، 
باید پارادایم های ذهنی و نگاهمان را تغییر بدهیم 

تا بتوانیم به سمت جلو حرکت کنیم.

راهکارهــای  و  گفتگوهــا  جمع بنــدی 
یه شــده ا ر ا

بخشسوم

 ساموئل هانتینگتون، نویسندۀ کتاب
 "سامان سیاسی در جوامع دستخوش

گوناگونی"



21 صنفی توسعه تاسیسات و تجهیزات | شماره 55 | پاییز 1397 |   

دولت فعلی، هم میراث دار و هم بانی قسمتی از 
ضعف های برنامه ریزی و مدیریتی در همۀ حوزه ها، 
به ویژه در زمینۀ طرح ها و پروژه های عمرانی ناتمام 

می باشد.
و  نیمه تمام  طرح های  مسألۀ  حاضر،  حال  در 
مهم  چالش های  از  یکی  به  آنها  اتمام  چگونگی 
کشور تبدیل  شده  و دولت مدت هاست به دنبال 
خصوصی،  بخش  متقاعدکردن  با  که  است  این 
در  مشارکت  برای  نیز  را  آنها  اندک  سرمایه های 
تکمیل هزاران طرح نیمه تمام کشور که بیشتر آن ها 
از دولت های قبل به ارث رسیده اند، وارد کند، آنهم 
بدون توجه به اینکه بخش خصوصی دیگر حاضر 
نیست زیر بار تعهد برخی از این طرح ها که  توجیه و 
بازدهی اقتصادی هم ندارند، برود. دولت باید بداند و 

نیمهتمامهادربرزخ

باور کند که سرمایه گذار بخش خصوصی هوشمندتر 
از آن است که بار دیگر با طناب پوسیدۀ دولت به قعر 

چنین چاه  ویلی برود .

مسووالن چه می گویند؟
رییس  نوبخت،  محمدباقر  دکتر  پیش،  چندی 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، در صحن 
علنی مجلس شورای اسالمی از تسهیل شرایط 
خصوصی  بخش  به  عمرانی  طرح های  واگذاری 
گفت، اما برخی از نمایندگان در همان جلسه از دولت 
در خصوص نحوۀ واگذاری طرح های نیمه تمام انتقاد 
کردند. دکتر سیدعلی ادیانی، نمایندۀ قائمشهر در 
مجلس، در این مورد گفت: در دولت های مختلف 
رؤسای سازمان برنامه  و بودجه برای ادوار مختلف 

مجلس مطالبی را مطرح کرده اند. اگر این رویه ادامه 
داشت. وی  خواهیم  را  کند، همین وضعیت  پیدا 
افزود: برخی از واگذاری ها که در آن وادادگی اتفاق 
افتاده، به مبانی و ساختارها بازمی گردد و اشکال در 
این بخش کار است و تا زمانی که دولت دست از 
»خصولتی کردن«! پروژه ها برندارد، هیچ راهکاری 

برای برون رفت از این معضل وجود ندارد .
خانم زهرا سعیدی، نمایندۀ دیگر مردم در مجلس 
شورای اسالمی هم به نحوۀ خصوصی سازی ها و 
واگذاری ها اشاره کرد و تذکر داد: بر هیچ  کس پوشیده 
نیست که دولت فعاًل توانایی اجرا و نهایی کردن 
پروژه ها را ندارد، اما باالخره باید یک فکری برای 
این موضوع بشود. وی افزود: حدود ۵۰۰هزار میلیارد 
تومان طرح های نیمه تمام در کشور موجود است که 

)نقد دیدگاه ها، برنامه ها و عملکردهای دولت در زمینۀ طرح ها و پروژه های نیمه تمام( 

صنفی

مهندس علی میرزایی

به کارهای ِگران مرد کاردیده فرست
که شیر شرزه در آرد به زیر خّم کمند
)سعدی(
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که برای اولین بار خدمت شما آمدم، قیمت نفت ۱۰۴ 
دالر بود، اما امروز ۴۷ دالر است. در این مدت همۀ 
کشورهای نفتی از ذخایر خود استفاده کرده اند، اما ما 
درآمدها را به صندوق توسعه ریخته ایم و حاال به نظر 
می رسد که می توانیم از کمک بخش خصوصی و 
ارایۀ تسهیالت به آن ها در این راستا استفاده کنیم. اما 
دکتر علی الریجانی، رییس مجلس شورای اسالمی، 
تحقق این مهم را نیازمند اذن رهبر انقالب دانست و 
یادآور شد که این مهم در اساسنامۀ صندوق نیز مورد 
تأکید قرار گرفته است. دکتر الریجانی سپس با بیان 
اینکه نگاهداری پروژه های نیمه تمام عمرانی به ضرر 
دستگاه هاست، گفت: دولت باید از این طرح ها صیانت 
کرده و بر واگذاری )آنها( نظارت کند. مدیران دولتی 

باید انجام شوند و اگر با همین سرعت پیش برویم، 
۱۵ سال طول می کشد تا این پروژه ها به مرحله اجرا 
برسند! برای همین هیچ چاره ای نداریم جز اینکه 
بخش خصوصی را برای اتمام این پروژه ها دخیل 
کنیم، در صورتی که نظام خصوصی سازی واقعی 

تبدیل به اختصاصی سازی نشود.
میاندوآب،  نمایندۀ  محبی نیا،  جهانبخش  دکتر 
شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسالمی هم در 
این زمینه گفت: ما نیازمند ۲۰۰ هزار میلیارد تومان 
راه سازی هستیم که  پروژه های  اتمام  برای  منابع 
باید این منابع تأمین شود. او سپس با انتقاد از روند 
واگذاری طرح های نیمه تمام گفت: اگر بخواهیم با 
این روند واگذاری ها را ادامه دهیم، ۱۵ سال زمان نیاز 
داریم تا طرح های نیمه تمام به اتمام برسند و این در 
شرایطی است که کشور دچار حوادث غیرمترقبه و یا 
شرایط سیاسی نشود. از طرف دیگر، به نظر می رسد 
که واگذاری طرح های نیمه تمام به مرحلۀ دیگری 
رسیده، چون برخی از نمایندگان مردم در مجلس 
معتقدند که دولت نمی خواهد طرح های نیمه تمام 
از مجلس  اما  را به بخش خصوصی واگذار کند، 
می خواهد که شرایط این واگذاری ها را تسهیل کند!

پروژه های  تعداد  که  نوبخت  محمدباقر  دکتر 
ناتمام در استان تهران را حدود شش هزار و در 
استان ها را بالغ بر 6۵هزار پروژه می  داند، پس از 
شنیدن اظهارات نمایندگان در بارۀ موضوع واگذاری 
طرح های عمرانی، طبق معمول توپ را به زمین 
مجلس فرستاد و گفت: ارادۀ مشترکی بین مجلس 
از  و  واگذار شوند  دارد که طرح ها  دولت وجود  و 
طریق مشارکت عمومی و خصوصی این کار انجام 
شود، لذا نباید در این امر تشکیک کنیم که دولت یا 

مجلس این اراده را ندارند. 

راه حل های پیشنهادی
برای حل این معادلۀ چندمجهولی تاکنون ایده ها و 
پیشنهادهای مختلفی از سوی دولت و دیگر نهادهای 
راه  حل های  از  یکی  شده است.  مطرح  حاکمیتی 
پیشنهادی دولت، استفاده از منابع صندوق توسعۀ 
می گوید:  زمینه  این  در  نوبخت  دکتر  است.  ملی 
ارایۀ  از منابع صندوق توسعه جهت  برای استفاده 
تسهیالت به بخش خصوصی در زمینۀ واگذاری 
طرح های عمرانی نیازمند کمک مجلس هستیم. او 
به نمایندگان مردم در مجلس گفت: من در سال ۹۲ 

تنها از طریق میدان دادن به بخش 
خصوصی واقعی است که می توان 

اقتصاد ملی را شکوفا و بانشاط کرد، نه 
از طریق واگذاری امور به شرکت های 

اصطالحاً "خصولتی".
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هم نباید برای نگاهداری طرح ها ولعی داشته باشند.
قبل از ایشان در هجدهم خرداد ۱3۹۵ نیز دکتر 
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری، با 
اشاره به وجود بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان طرح 
و پروژۀ راکد و نیمه تمام عمرانی گفته بود: امکان 
اجرا و تکمیل این طرح ها با بودجۀ دولت وجود ندارد 
و نیازمند آن هستیم که راهکاری برای حل این 

مشکل پیدا کنیم. 

وضع  و  خصوصی  بخش  بی انگیزگی 
مشوق های تازه 

هم  زمینه  این  در  اقدامات  تازه ترین  از  یکی 
مصوبۀ ششمین جلسۀ »شورای عالی هماهنگی« 
با حضور سران سه قوه است. مطابق این مصوبه 
سودآور  برای  مشوق هایی  که  شده است  مقرر 
بخش  برای  نیمه تمام  طرح های  جذاب کردن  و 
خصوصی اختصاص یابد و از جمله مشوق های در 
نظر گرفته شده برای استقبال بخش خصوصی در 
زمینۀ تکمیل طرح های نیمه تمام، معافیت مالیاتی 
۱۰ساله طرح ها پس از بهره برداری است. این طرح 
تشویقی که به اعتراف هر داور منصفی خیلی کمتر 
است،  واالمقامی  مرجع  چنان  از  جامعه  انتظار  از 
به سرعت مورد انتقاد قرار گرفته و ازجمله رییس 
اتاق مشترک ایران و ایتالیا و مشاور عالی رییس 
اتاق بازرگانی ایران که نهاد باالدستی تشکل های 
بخش خصوصی بشمار می رود و دست اندرکارانش 
و خواست های  دیدگاه ها  با جزییات  علی االصول 
فعاالن این بخش آشنایی دارند، معتقد است که 
زمان برای طرح اینگونه مشوق ها مناسب نیست، 
دایر  باید گرفتاری های واحدهای  اول  ما  چرا که 
تکمیل  برای  به فکر مشوق  بعد  و  را حل کنیم 
که  پورفالح  احمد  باشیم.  نیمه تمام  واحدهای 
نظریات خود را طی یک مصاحبۀ مطبوعاتی اعالم 
کرده، می افزاید: امروز واحدهای صنعتی ای که به 
بهره  برداری رسیده اند، بسیاری از تجهیزات و خط 
تولیدشان مستهلک شده و با توجه به اینکه مالیاتی 
نیز جز مالیات بر درآمد و عملکرد نمی دهند، لذا واقعًا 
انگیزه ای برای کارکردن و توسعه برای این بخش ها 
نمانده است، چه رسد به ورود به طرح های نیمه تمام.

به گفتۀ وی: دولت امروز به این دلیل که کسری 
بودجه و مشکالت نقدینگی دارد، به دنبال ارایۀ چنین 
طرح هایی برای جذب بخش خصوصی است، اما به 
نظر من، تا زمانی که فضای کسب و کار به همین 
منوال ادامه دارد، یعنی اکثر واحدهای دایر با مشکل 
مواجه هستند، انتظار توفیق  در چنین زمینه ای با 
اختصاص هر نوع مشوقی، کمی ساده اندیشی است. 
وی در توضیح نظر خود در این باره می گوید: طرح 
است که  مناسب  برای شرایطی  چنین مسأله ای 
واحدهای دایر به خوبی کار می کنند، فضای کسب 
و کار مشکلی ندارد، تقاضا به قدر کافی وجود دارد، 
ندارد،  امکان صادرات فراهم است، تحریم وجود 
اجناس تولیدی خریداری  می شوند و اجازۀ واردات 
و ایجاد ارزش افزوده داده می شود. احمد پورفالح 
سپس در مقام پیشنهاد می افزاید: فکر و ایدۀ طرح 
بسیار خوب است، اما کاش چنین فکری را ۱۰ یا 
۱۵سال پیش ارایه می کردند. بنابراین، باید شرایط 
کمی روشن تر و شفاف تر شود و اعتماد عمومی که 
امروز خدشه دار شده، بازگردد، تا شاید افرادی جرأت 

پیدا کنند و قد علم کنند.

واقعیت ها چه می گویند؟
واقعیت ها حاکی از آنند که دولت های ایران پس 
تجارب  و  علمی  اصول  به  بی توجهی  سال ها  از 
لزوم کاهش  متعدد کشورهای مختلف در زمینۀ 
تصدیگری های دولتی و ضرورت واگذاری مدیریت 
بخش  فعال  نیروهای  به  اقتصادی  بنگاه های 
خصوصی، گویا تازه به این حقیقت پی برده اند که 
اقتصاد کشور را باید بخش خصوصی بسازد و اداره 
کند و در نتیجه، تنها از طریق میدان دادن به بخش 
خصوصی واقعی است که می توان اقتصاد ملی را 
شکوفا و بانشاط کرد، نه از طریق واگذاری امور به 

شرکت های اصطالحاً »خصولتی«.
واقعیت دیگر این است که هیچ یک از راه حل هایی 
که تاکنون توسط دولت و دولتیان برای این موضوع 
نداشته،  اجرایی  قابلیت  معرفی شده،  و  شناسایی 
علت آنهم فقدان توجیه منطقی و عقالنی و عدم 
برخورداری از عمق و جامعیت کافی است. به عنوان 
از  نیمه تمام  از طرح های عمرانی  بسیاری  نمونه، 

اساس قابل مناقشه هستند، چون بدون بررسی های 
علمی اولیه و تنها بر اثر الزامات و مالحظات سیاسی، 
امنیتی، تبلیغاتی و غیره شروع شده اند و در نتیجه، فاقد 
هرگونه توجیه اقتصادی- اجتماعی واقعی می باشند. 
بدیهی است که دولت هم نمی تواند اینگونه نقایص 
ساختاری و بنیادین را تنها با تأمین منابع مالی یا با اتخاذ 
سیاست های تشویقی و معافیت مالیاتی برای دورۀ بهره 

برداری برطرف نماید.
واقعیت سوم این است که بخش خصوصی هم 
با آگاهی از این امور و با شناختی که از روش های 
برخورد معمواًل غیرمسووالنه نهادهای دولتی دارد، 
بعید است که توان و تمایلی برای حضور در این 
پروژه ها به صورت طراحی شده توسط دولت داشته 

باشد.
بنابراین، تنها راه حل ممکن برای پایان بخشیدن 
به ماجرای پروژه های نیمه تمام در شرایط حاضر این 
است که دولت اصل مشورت پذیری را به عنوان 
یک اصل ثابت مورد توجه قرار دهد و با استفاده 
از مکانیسم های قانونی متعددی که در دسترس 
می باشند، در کلیۀ مراحل و سطوح تصمیم سازی و 
تصمیم گیری، از مشورت نهادهای بخش خصوصی 
استفاده نماید. به عنوان نمونه، یکی از راه حل هایی 
که می تواند مورد توجه بخش خصوصی قرار گیرد 
از حالت  را  ناتمام  و مشکل طرح ها و پروژه های 
بیاورد، این است که دولت  برزخی کنونی بیرون 
طرح ها و پروژه های مزبور را به شرط تملیک، بدون 
اجازۀ تغییر کاربری و با گرفتن تضمین های قانونی 
از لحاظ اتمام پروژه در زمان مقتضی، به بخش 
خصوصی واگذار کند و بخش خصوصی هم پس 
از  بهره برداری  شروع  و  ساخت  عملیات  پایان  از 
پروژه، هزینه های انجام شدۀ قبلی توسط دولت را با 
اقساطی معقول به دولت برگرداند. بدین ترتیب، هم 
پروژه های نیمه تمام از حالت بالتکیفی رها خواهند 
شد و سرمایه گذاری های قبلی در احداث آنها دچار 
استهالک و فرسوگی بیشتر نخواهد شد، هم مردم 
بهره مند  پروژه ها  این  محصوالت  و  خدمات  از 
با احساس  خواهند شد و هم سرمایه گذار داخلی 
امنیت الزم وارد صحنه شده و انگیزۀ بیشتری برای 

خدمات رسانی پیدا خواهد کرد.
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برگزاری همایش در روز تشکل ها و مشارکت های اجتماعی

نخستینهمایشملیتشکلهایاقتصادی
ایران،راهبرانتوسعه

در روز ۲۲ مرداد ماه سال جاری، مقارن با روز 
نخستین  اجتماعی،  مشارکت های  و  تشکل ها 
همایش ملی تشکل های اقتصادی ایران، راهبران 
توسعه به همت معاونت تشکل های اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد. در این 
نشست، نمایندگان ۲۰۰ تشکل بخش خصوصی- 
وزیر کشور- وزیر صنعت، معدن و تجارت- دکتر 
پزشکیان، نایب رییس مجلس شورای اسالمی و 
دکتر فوالدگر، رییس کمیسیون ویژۀ حمایت از تولید 

ملی مجلس شورای اسالمی حضور یافتند.

نقش موثر تشکل ها و انجمن ها در تحقق 
اهداف جامعه

مهندس غالمحسین شافعی، رییس اتاق ایران، 
ضمن سخنرانی در این همایش، مشارکت اندک 
تشکل ها و سازمان های مردم نهاد در ادارۀ امور کشور 
را نشانۀ درک نکردن مفهوم مشارکت و همفکری 
دانست و در ادامه اظهار داشت که دانش و تجربه، 
ثروت های واقعی یک جامعه هستند که بدون ایجاد 
محیط مناسب برای فعالیت تشکل های اقتصادی 
و انجمن های مردمی و گفتگو و تبادل  نظر آنها با 

یکدیگر، حاصل نمی شود.
سال هاست  گفت:  همچنین  ایران  اتاق  رییس 
جامعۀ  و  مقاومتی  اقتصاد  تحقق  دنبال  به  که 
تولیدمحور هستیم، بدون اینکه به اهمیت تشکل ها و 
سازمان های مردمی که معنای مشارکت را در سطح 
جامعه ایجاد می کنند، توجه داشته باشیم. جامعۀ امروز 
ما نیازمند سرمایۀ اجتماعی و نقش مؤثر تشکل ها و 

انجمن ها در پیشبرد اهداف است.
از سخنانش تصریح  شافعی در بخش دیگری 
کرد که در اقتصاد ایران از بخش خصوصی زیاد 
صحبت می شود و همگان خواستار مشارکت بخش 
خصوصی در فعالیت های اقتصادی هستند، اما عماًل 

هدف آن است که بخش خصوصی فقط مجری 
امور باشد و در سیاست گذاری ها و برنامه های توسعه 
دخالت نکند. از تشکل ها هم می خواهند که صرفًا 
بازتاب دهندۀ نظریات مسووالن اقتصادی باشند. وی 
سپس با بیان اینکه باید این نگاه یکطرفه اصالح 
شود و نظریات به صورت رفت و برگشت میان دولت 
و بخش خصوصی در جریان باشد، اظهار داشت که 
نباید بخش خصوصی صرفاً مجری مباحثی باشد که 
در بعضی موارد آن ها را مشکل آفرین تلقی می کند یا 
اعتقادی به اجرای آن ها ندارد. بلکه قوانین و مقررات 
باید با ضروریات جامعه و همچنین واقعیات محیط 

کسب  وکار منطبق باشند.
آن  زمان  گفت:  همچنین  ایران  اتاق  رییس 
رسیده است که به بخش خصوصی واقعی فرصت 
داده شود تا در قانونگذاری و سیاست گذاری ها مورد 
توجه قرار بگیرد و بدین  وسیله منافع ملی و صنفی 
آن ها تأمین شود. ما نمایندگان بخش خصوصی نیز 
باید به دنبال ایجاد صدای واحد باشیم و  مسوولیتی 
را که پذیرفته ایم، فارغ از مناسبات داخلی یا گروهی 
و شخصی، بر اساس منافع بلندمدت جامعه دنبال 
کنیم. بنا به باور مهندس شافعی، تحقق این هدف 
فعاالن  میان  و گسترده  فراگیر  اجماع  در صورت 

اقتصادی و تشکل ها امکانپذیر است و باید از هر آنچه 
منجر به تضاد منافع می شود، جلوگیری کرد و تفاوت 
دیدگاه ها را در خانوادۀ اتاق ایران حل وفصل کرد و با 
اتخاذ یک دیدگاه واحد به مذاکره و رایزنی پرداخت.

هشت هزار تشکل ثبت شده در کشور
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، یکی دیگر 
از سخنرانان این همایش یک روزه بود. وی از وجود 
هشت هزار تشکل ثبت شده در کشور خبر داد و متذکر شد 
که به علت عدم باور، عدم واگذاری مسوولیت و ضعف 
فرهنگ جامعه، تشکل ها در جایگاه واقعی خود نیستند. 
وی سپس با تأکید بر ضرورت بهره گیری از ظرفیت، توان 
و امکانات مردم در ادارۀ امور جامعه گفت: باید پذیرفت و 
باور کرد که حکومت ها، بدون اتکا به مشارکت مردمی 

نمی توانند کاری از پیش ببرند و کارآیی ندارند.
ضرورت  بر  تأکید  با  سپس  کشور  وزیر 
نقش پذیری و مسوولیت پذیری تشکل ها تصریح 
کرد: در اجرای امور، تصمیم گیری، اجرا، پیگیری 
پای  مردم  اگر  و  هستند  هم  مکمل  نظارت  و 
جمعی  باور  و  نباشند  فرایندها  این  از  هیچ کدام 
قدرتی  هر  با  دولت  یک  باشد،  نداشته  وجود 
درست  اجرای  شاهد  نمی تواند  باشد،  داشته  که 
سیاست ها باشد. وی همچنین با اشاره به رویکرد 
برای  به تشکل  ها و تالش  مثبت وزارت کشور 
آنها گفت: درخواست و مطالبۀ ما  توانمندسازی 
از تشکل های اقتصادی این است که دید واحدی 
داشته باشند و با درک شرایط اضطراری کشور، 

نظریات خود را به دولت ارایه کنند.



25 صنفی توسعه تاسیسات و تجهیزات | شماره 55 | پاییز 1397 |   

 توقف ثبت تشکل ها در وزارت کشور
دکتر حسین سالح ورزی، نایب رییس اتاق ایران 
نیز در پانل این همایش اعالم کرد که بر اساس 
وزارت  پس،  این  از  مقررات زدایی،  هیأت  مصوبۀ 
کشور از ثبت تشکل های اقتصادی پرهیز خواهد 
در  وزارتخانه،  آن  در  ثبت شده  و تشکل های  کرد 

اتاق ایران به ثبت خواهند رسید. وی همچنین اظهار 
امیدواری کرد که این اتفاق در مورد دیگر مراجع ثبت 
تشکل ها، یعنی وزارت کار و وزارت صنعت، معدن و 
تجارت هم بیفتد و اتاق بازرگانی، تنها مرجع ثبت 

تشکل ها در کشور باشد.
نایب رییس اتاق ایران همچنین اظهار داشت که 
موضوع کمک به تشکل ها برای تهیۀ دفتر و مکان 
کار  در دستور  زودی  به  فعالیتشان،  برای  مناسب 

هیأت رییسۀ اتاق ایران قرار خواهد گرفت. 

تشکل ها باید قوی شوند تا طرف مشورت 
قرار گیرند

مهندس محمدرضا انصاری، یکی دیگر از نواب 
 رییس اتاق ایران هم طی اظهارات کوتاهی در پانل 

این نشست اظهار داشت که در اجالس های آتی، 
باید وقت سخنرانی مسووالن به بعد از صحبت های 
فعاالن اقتصادی موکول شود تا آنها بر اساس آن 

صحبت ها، اظهار نظر کنند.
وی همچنین با اعالم اینکه اتاق ایران با کمک 
هیأت نظارت راهبردی تشکل ها برای اولین بار در 
نموده،  تشکل ها  رتبه بندی  به  اقدام  کشور،  تاریخ 

خواستار اعالم نتایج رتبه بندی مزبور شد.
مهندس انصاری در بخش دیگری از سخنانش 
اظهار داشت که گرچه سخنرانان در این همایش، 
را قید کردند، ولی عماًل بخش  اهمیت تشکل ها 
به  نمی گیرد،  قرار  مشورت  مورد  خیلی  خصوصی 
جز مجلس شورای اسالمی که در رویکرد جدید، 
برای  تشکل ها  و  بازرگانی  اتاق  کمیسیون های  از 
مشورت دعوت می کند، ولی تشکل ها عماًل در جریان 
تصمیم سازی ها قرار نمی گیرند، در حالی که قوانین و 
مقررات زمانی کارآمد خواهند بود که در جریان تدوین 
آنها با بخش خصوصی مشورت بشود. برای تحقق 
این موضوع هم باید تشکل ها قوی بشوند. منشأ 
قدرت تشکل ها نیز اعضایشان است و قدرت آنها به 
خدماتشان به اعضا و دلبستگی اعضا به تشکل بستگی 
دارد. لذا اگر تشکل ها قدرت کافی پیدا کنند و مجموعۀ 
آنها در قالب اتاق بازرگانی وحدت داشته باشند، در 

موقعیتی قرار می گیرند که طرف مشورت قرار گیرند.

تقدیر از پیشکسوتان و تشکل های برتر
از  اجالس  این  در  که  است  ذکر  به  الزم 
و  شد  قدردانی  برتر  و  پیشکسوت  تشکل های 
مدیرۀ  هیأت  رییس  احمدی،  محمد  مهندس 
سندیکای شرکت های تأسیساتی و صنعتی ایران 
نیز تقدیرنامۀ سندیکا تحت عنوان »تشکل برتر در 

حوزۀ حکمرانی« را دریافت نمود.

رونمایی از  فهرست ملی تشکل ها
فهرست  از  این همایش،  در  دیگر  رویدادی  در 
اطالعات  حاوی  که  اقتصادی  تشکل های  ملی 
تشکل های فعال در سراسر کشور است، رونمایی شد 
و مقامات میهمان اجالس، به رسم یادگار، متنی را بر 

حاشیۀ این فهرست نگاشتند.

رییس اتاق ایران: از بخش خصوصی 
زیاد صحبت می شود، اما عمالً هدف آن 
است که بخش خصوصی فقط مجری 

امور باشد و در سیاست گذاری ها 
دخالت نکند.

تقدیرنامه از سندیکای شرکت های تاسیساتی و صنعتی ایران به عنوان تشکل برتر در حوزه حکمرانی
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ناکارآمدینظامآموزشیدربازارکار
اشتغال هفتاد درصدی در مشاغل غیرمرتبط!

تطبیق پذیری  میزان  بارۀ  در  مطالعات  نتایج 
آموزش های علمی و مهارتی با شغل فعلی افراد، 
بررسی  مورد  استان های  در  که  می دهد  نشان 
فقط کمتر از 3۰ درصد از شاغالن در مشاغل 
به  مشغول  خودشان  تحصیلی  رشتۀ  با  مرتبط 

کار هستند.
طی  که  بیکاری  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
دهه های اخیر همواره یکی از چالش های اقتصاد 
ایران بوده، در کنار توسعۀ سیاست های غلط در 
به طوریکه  آموزشی کشور جدی تر شده،  نظام 
آموزشی  نظام  استراتژی های  ناهمخوانی  تأثیر 
است.  انکار  قابل  غیر  کار  بازار  نیاز  با  کشور 
اعتقاد کارشناسان، متولدان دهۀ شصت که  به 
بخش عمدۀ بیکاران فعلی را تشکیل می دهند، از 
اوایل دهۀ هشتاد به تدریج وارد بازار کار شده اند، 
اما سیاست های نظام آموزش عالی  بدون در نظر 

گرفتن نیاز بازار کار به تدریج توسعه پیدا کرده 
و دو نتیجه نامطلوب در پی داشته است: نخست 
اینکه جوانانی که باید در سن ۲۰ سالگی وارد 
بازار کار می شدند، عماًل در جهت مدرک گرایی 
با تغییر الگوی زندگی خود در  تشویق شدند و 
شغل«  »انتخاب  به  را  »دانشگاه«  مقطع،  آن 
ترجیح دادند. در کنار آن، بسیاری از دانشجویان 
هم در حالی فارغ التحصیل شدند که به استناد 
اظهارات مسووالن هیچ مهارتی برای ورود به 
زعم  به  نیز  حاضر  حال  در  و  ندارند  کار  بازار 
نیروی  تقاضای  از  درصد   ۸۰ حدود  مسووالن 
کار مربوط به فارغ التحصیالن دانشگاهی است.

در همین زمینه رضا تازیکی، مدیر طرح ملی 
وزارت  در  پایدار  اشتغال  و  کار  و  توسعۀ کسب 
در  تکاپو(  )طرح  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون، 
گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آموزش های 

با  را  انطباق  عالی و مهارتی در کشور کمترین 
نیازهای واقعی و مورد نیاز اشتغال و کسب و کار 
بیکاری  در کشور دارند، اظهار کرد: در حالیکه 
کشور  در  اساسی  ابرچالش های  از  یکی  امروز 
محسوب می شود، بخشی نگری، نبود یک نگاه 
کل گرایانه و راهبردهای جزیره ای و ناهماهنگ 
در حوزۀ عرضه و تربیت نیروی انسانی ماهر و 
کارآمد، باعث شده است که بخش عمدۀ بیکاری 
به  انسانی  نیروی  بی کیفیت بودن  محصول 

عنوان محور اصلی توسعه کشور باشد.
نتیجۀ مطالعات در 3۱ استان کشور در قالب 
طرح توسعۀ کسب و کار و اشتغال پایدار نشان 
می دهد که در سراسر کشور، عرضۀ نیروی کار 
کارهای  و  کسب  واقعی  نیازهای  با  متناسب 
و  نیست  کشور  از  منطقه  هر  در  مزیت  دارای 
میزان تطابق آموزش های مهارتی و آموخته های 

 بخش عمدۀ بیکاری، محصول بی کیفیت بودن نیروی انسانی است.
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حرفه ای  و  فنی  و  دانشگاهی  دانش آموختگان 
کمترین ارتباط را با نیازهای واقعی و مزیت های 

کسب و کاری دارند. 

نیاز  با  کار  نیروی  عرضۀ  تناسب  عدم 
کسب و کار

مدیر طرح ملی توسعۀ کسب و کار و اشتغال 
مطالعه  نتایج  جزییات  به  اشاره  با  پایدار سپس 
بازار کار  نیاز  با  آموزش   در حوزۀ میزان تطابق 
که  گلستان  استان  در  مثال،  طور  به  گفت: 
اقتصاد و عمده درآمد و اشتغال استان در بخش 
در  بالقوه  صورت  به  و  دامپروری  و  کشاورزی 
حوزۀ گردشگری است، قاعدتًا انتظار می رود که 
رشته های دانشگاهی و فنی و حرفه ای مرتبط با 
این مزیت استان تعریف شده باشند، حال آنکه 
آمار میدانی و منتشرشده از سوی مراکز آموزش 
عالی این استان نشان می دهد که تنها کمتر از 
۱۱درصد از کل آموزش دانشگاه های این استان 
در حوزۀ کشاورزی و علوم دامی و بیش از ۴۵ 
درصد از کل آموزش های آموزش عالی در حوزۀ 

علوم انسانی است!
و  سیستان  استان  در  یا  افزود:  تازیکی 
بلوچستان مهمترین مزیت این استان در حوزۀ 
سپس  و  لجستیک  و  کاال  تجارت  بازرگانی، 
شاغالن  از  درصد   ۴/۷ تنها  اما  است،  شیالت 
بخش کشاورزی تحصیالتی مرتب با کشاورزی 
دارند. این مقام مسوول ادامه داد: استان سیستان 
و بلوچستان سی و یکمین استان صنعتی کشور 
است و بیش از ۸۰ درصد دانشجویان شاغل در 
رشته های مهندسی صنایع، مکانیک و رشته های 

عمده  اما  هستند،  بومی  استان  این  در  صنعتی 
از  رشته های صنعتی پس  این  فارغ التحصیالن 
فراغت از تحصیل به دلیل نبود زمینه های کار 

در حوزۀ صنعت اقدام به مهاجرت می کنند.

کنار  در  مهارتی  آموزش های  چالش  
آموزش های علمی

مدیر طرح ملی توسعۀ کسب و کار و اشتغال 
و  فنی  آموزش  حوزۀ  در  کرد:  تصریح  پایدار 
همین  به  وضع  تساهل،  اندکی  با  نیز  حرفه ای 
اقدام  امروزه  سیاست گذاران  و  است  گونه 
کرده اند  حرفه ای  و  فنی  دانشگاه  تأسیس  به 
می رود.  شمار  به  غرض  نقض  نوعی  خود  که 
حوزۀ  در  نمونه،  عنوان  به  افزود:  تازیکی 
آموزش های فنی و حرفه ای، برنامه های ارتقای 
مربیان آموزشگاه های فنی و حرفه ای دولتی و 
خصوصی بسیار کم اثر و کمرنگ است و عمده 
همه  از  و  کار  نیاز  با  پایینی  انطباق  آموزش ها 
مهمتر با نیازهای کسب و کاری هر منطقه دارد.

بر  تأکید  با  کار  وزارت  در  مسوول  مقام  این 
ناکارآمدی  مورد  در  متعددی  مثال های  اینکه 
وجود  اشتغال  حوزۀ  در  کشور  آموزشی  سیستم 
دارد، گفت: در حالیکه امروزه بخش کشاورزی 
حوزۀ  در  متعدد  مشکالت  با  روز  هر  کشور 
و  و خاک  آب  منابع  پایین، هدررفت  بهره وری 
خشکسالی و عدم برنامه ریزی در تولید محصول 
این  در  مهارت  و  دانش  کم بودن  است،  مواجه 
از  یکی  کشاورزی،  بخش  فعاالن  و  حوزه 
به شمار  این مشکالت  بروز  اصلی ترین دالیل 
می رود که بخشی از ریشۀ آن در آموزش های 
عالی و مهارتی کشور است و در حالیکه ۴۷ درصد 
از کل رشته های دانشگاهی کشور در حوزۀ علوم 
انسانی در حال تربیت دانشجو هستند، در مقابل 
کل  در  کشور  دانشجویان  از  درصد  چهار  فقط 
سیستم آموزش عالی در حوزۀ علوم کشاورزی 
و دامی مشغول به تحصیل هستند که این تعداد 
نیز  هنر  رشته های  دانشجویان  تعداد  از  حتی 

کمتر است.
تازیکی با بیان اینکه کمترین میزان دانشجو 

دامی  علوم  و  کشاورزی  حوزۀ  در  کشور  در 
است، ادامه داد: بنابراین، نباید متعجب بود که 
چرا دانش کشاورزی و بهره وری کشاورزی در 
آنکه محتوای همین  پایین است، ضمن  کشور 
نبودن،  به روز  ضمن  نیز  موجود  رشته های 
انطباقی با نیازهای منطقه ای دانشگاه ها در هر 

منطقه از کشور ندارد.
و  تخفیف  با  مطالعه،  مورد  استان  پنج  در 
نگاه خوشبینانه 3۰ درصد از شاغالن عمدتًا در 
ِحَرف پزشکی و بهداشتی و امنیتی و نظامی، در 
شغل مرتبط با تحصیالت خود فعالیت دارند. به 
از  از ۷۰ درصد  عبارتی، به طور میانگین بیش 
شاغالن در این مناطق در مشاغل غیر مرتبط با 
تحصیل خود مشغول به کار هستند. مدیر طرح 
)تکاپو(  پایدار  اشتغال  کار  و  توسعۀ کسب  ملی 
قالب  در  که  مفصلی  تحقیق  با  مطابق  افزود: 
شده،  انجام  کشور  استان  پنج  در  تکاپو  طرح 
میزان تطابق رشته های تحصیلی آموزش عالی 
می دهد  نشان  افراد  شغل  با  حرفه ای  و  فنی  و 
که در رسته-های مرتبط با صنعت، فعالیت 66 
هیچ  آنها  تحصیلی  رشتۀ  با  شاغالن  از  درصد 
تطابقی ندارد. همچنین در رسته های مرتبط با 
خدمات، فعالیت شغلی ۵۸ درصد از شاغالن با 

رشتۀ تحصیلی آنها ارتباطی ندارد.
تازیکی سپس با بیان اینکه در مشاغل مرتبط 
رشته ای  در  شاغالن  از  درصد  کشاورزی ۸6  با 
با کشاورزی تحصیل کرده اند، گفت:  غیرمرتبط 
در کسب و کارهای فنی نیز موضوع فعالیت ۷۰ 
درصد شاغالن با رشتۀ تحصیلی آنها تطابق ندارد.

مدیر طرح ملی تکاپو تأکید کرد: در مجموع 
باید سریعًا تغییرات بنیادین و محتوایی در حوزۀ 
آموزش های عالی و آموزش های فنی و حرفه ای 
جز  وضعیت،  این  ادامۀ  که  چرا  پذیرد،  صورت 
نتیجۀ  جوانان  ارزشمند  وقت  و  هزینه  اتالف 

دیگری نخواهد داشت.

منابع:

https://www.mehrnews.com/news/4357998

86 درصد از شاغالن در مشاغل مرتبط 
با کشاورزی در رشته ای غیر مرتبط با 
کشاورزی تحصیل کرده اند. در کسب 
و کارهای فنی نیز موضوع فعالیت 70 
درصد شاغالن با رشتۀ تحصیلی آنها 

تطابق ندارد.
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گزیدههاییازمطبوعات
   کم گوی و گزیده گوی چون ُدر 
 تا زاندک تو جهان شود پُر
)نظامی گنجوی(

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

و همکارانتان در همین صفات درج شوند.
هیات تحریریه

شفافیت، واژه ای است که این روزها زیاد آن 
چهار  سه-  در  واژه ها  اینگونه  از  می شنویم.  را 
مبارزه  نشنیده ایم. روزی موضوع  اخیر کم  دهۀ 
روزگاری  بود،  مطرح  محتکران  و  احتکار  با 
به  پا  رابطه ساالری  با  مبارزه  و  شایسته ساالری 
»آقازاده ها«  واژۀ  با  را  زمانی  گذاشت،  عرصه 
»رانت خواران«  با  هم  دوره ای  کردیم،  سر 
و  »شفافیت«  نوبت  هم  حاال  و...  شد  سپری 
در گذشته مبارزه  با فساد« است. واقعاً  »مبارزه 
رانت خواری  آقازاده ها،  رابطه ساالری،  احتکار،  با 
و... موفقیت آمیز بوده است؟ چرا همچنان رابطه، 
اصل اساسی در پیشبرد امور است؟ چرا همچنان 
دارند؟  پررنگ  حضور  صحنه  در  آقازاده ها 
خوردن  و  بردن  به  هم  هنوز  رانت خواران  چرا 

مشغولند؟ چرا...
آقازاده ها،  رانت خواری،  با  مبارزه  اگر 
رابطه ساالری و... موفق بود، آیا امروز جایی برای 

فساد باقی می ماند که نیازمند شفافیت باشد؟

آیامردمباورمیکنند؟

بوده ایم  شاهد  اخیر  دهۀ  چند  در  متأسفانه 
از گاهی موضوعی و به عبارتی مشکلی  که هر 
عمده و به  قول معروف سرتیتر افکار مسووالن 
و دست اندرکاران می شود و پس از مدتی کوتاه، 
برمی گردد.  سابق  سیاق  و  سبک  به  اوضاع 
مهم ترین عارضۀ چنین وضعی بی اعتمادی افکار 
عمومی به مسووالن و حرف های آنهاست. این 
به  عمومی  افکار  بی اعتنایی  در  امروز  را  وضع 
شکل گیری  و  فساد«  با  »مبارزه  به نام  مشکلی 
»شفافیت« می توان دید. به نظر می آید فاسدان، 
این  به  خود  هم  و...  آقازاده ها  رانت خواران، 
موضوع واقفند و فراتر از آن حتی در راه انداختن 
جار و جنجال، پا پیش می گذارند که نشان دهند 

در مبارزه، صف اول را تشکیل داده اند...
با فساد  نوبت شفافیت و مبارزه  بار  این   حال 
رسیده و باز هم بلندگوهایی به هوا بلند شده اند 
که در همین فضا فریاد می کشند و از شفاف-

چه  آینده  دید  باید  حال  می گویند.  امور  شدن 

آیا  گذاشت.  خواهد  ما  چشم  پیش  تصویری 
خواهد  مبارزه  فساد  با  و  می نماید  رخ  شفافیت 
شد؟ در اینکه بخشی از مسووالن، در پی مبارزه 
جمعی  اراده ای  آیا  اما  نیست،  فسادند، شکی  با 
در میان مدیران و مسووالن رده  باال برای این 
منظور وجود دارد؟ آیا بوروکراسی و بدنه ای که 
به شفاف نبودن خوگرفته، اجازۀ مبارزه را خواهد 
داد؟ آیا افراد و گروه های بانفوذی که خود بخشی 
مهم و جداناشدنی از فساد هستند، اجازۀ مبارزه 
را خواهند داد؟ سازمان هایی که باید از درون با 
خواهند  عمل  این  به  دست  کنند،  مبارزه  فساد 
نخواهد  مبارزه  این  برابر  در  سازمان  بدنۀ  و  زد 
ایستاد؟ افکار عمومی زمانی اعتماد پیدا می کند 
که ببیند آنها که سخن از مبارزه با فساد می زنند، 
در عمل نیز آن را عملیاتی می کنند، در غیر این 
ذهن  در  را  پرسش  این  همیشه  مردم  صورت، 
فقط حرف  با مسووالنی که  باید  دارند که چرا 

می زنند، همراه باشند؟

روزنامۀهمشهری-شمارۀ7435:
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... اسفند ماه سال گذشته، عباس آخوندی با ابالغ 
شیوه نامۀ تبصرۀ ۲ مادۀ ۲۴ آیین نامۀ اجرایی مادۀ 33 
قانون نظام مهندسی، با به رسمیت شناختن حق 
انتخاب مهندس ناظر ساختمانی از سوی مالک و 
پایان دادن به فرآیند معیوب نظام سهمیه بندی نظارت 
ساختمانی، مطابق با اختیارات قانونی خود اعالم کرد: 
بازار فعالیت های مهندسی ساختمان باید رقابتی شود 
و مالکان بر اساس توانایی، صالحیت و حسن سابقۀ 
مهندسان ناظر بتوانند مهندس ناظر مورد نظر خود را 
برای نظارت بر ساخت و سازشان انتخاب کنند. در 
این شیوه نامه همچنین سازمان های نظام مهندسی 
از برداشت هر درصدی از مبلغ حق الزحمۀ مهندسان 

لغوسهمیهبندیمهندسانناظر

ناظر منع شدند.
کشور  وزیر  امسال  اوایل  حال،  این  با 
به عنوان مرجع نظارت بر فعالیت شهرداری ها، 
در نامه ای خطاب به استانداران اعالم کرد که 
این شیوه نامه در مغایرت با قانون قرار دارد و 
بنابراین، الزم  نیست.  اجرا  قابل  این جهت  از 
اما  قانون قبلی مالک عمل قرار بگیرد.  است 
با  نهایت  در  رییس جمهوری  حقوقی  معاونت 
۴/ ۹۷ در پاسخ  تاریخ 3۱/  نامه ای در  ارسال 
اخیر  موضع گیری  مطرح شده،  نظر  اختالف   به 
و  کرد  تأیید  را  مذکور  شیوه نامۀ  در  آخوندی 
مراجع  همۀ  به  خطاب  نامه ای  در  نیز  وی 

روزنامۀدنیایاقتصاد-شمارۀ4384:

این  از  کرد:  اعالم  موضوع  این  با  مرتبط 
خواهد  عمل  مالک   ابالغی  شیوه نامۀ  پس 
دو  اعمال  به  اشاره  با  همچنین  آخوندی  بود. 
تعریف  کرد:  تصریح  شیوه نامه  این  در  تغییر 
شیوه نامه  این  یک  مادۀ  در  ناظر  مهندس 
اساس،  این  بر  است.  اصالحی  موارد  از  یکی 
برای  ناظر  مهندس  انتخاب  حق  حالی که  در 
به  و  محفوظ  ساختمانی  پروژه های  مالکان 
رسمیت شناخته شده است، مهندسان ناظر بعد 
نظام  سازمان های  از سوی  مالکان  انتخاب  از 
مراجع  به  کتبی  به صورت  استان  مهندسی هر 
صدور پروانه )شهرداری ها( معرفی می شوند. 

جلسۀ  در  اقتصادی  هماهنگی  عالی  شورای 
خود به ریاست رییس جمهور و با حضور سران 
قوا، موانع واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش 
خصوصی و اختصاص مشوق های الزم در این 
تصمیم گیری  باره  این  در  و  بررسی  را  زمینه 
کرد... شورای عالی هماهنگی اقتصادی بر این 
در  کاربری  تغییر  ضوابطی،  تعیین  با  و  اساس 
برخی از طرح های نیمه تمام را به عنوان مشوقی 
برای جذابیت بخشیدن و سودآورکردن این نوع 
و  سرمایه گذاران  مشارکت  منظور  به  طرح ها 
بخش خصوصی در تکمیل و بهره برداری از آنها 

معافیتدهسالۀمالیاتیبرایسرمایهگذاران

روزنامۀکیهان-شمارۀ21964:

درنظر گرفت.
طرح های  مبلغ  پرداخت  در  قیمت گذاری 
برای  که  بود  مشوق هایی  دیگر  از  نیمه تمام 
خصوصی  بخش  به  طرح ها  نوع  این  واگذاری 
این اساس مقرر گردید  بر  در نظر گرفته شد و 
کارگروه هایی که برای این منظور درنظر گرفته 
شده، به گونه ای قیمت گذاری کنند که طرح ها و 
پروژه ها، جذابیت بیشتری برای بخش خصوصی 
داشته باشند و سرمایه گذار بتواند بعد از تکمیل 
طرح و حتی به صورت اقساط قیمت آن را بپردازد.

مشوق دیگری که در این جلسه برای استقبال 

نیمه تمام  از تکمیل طرح های  بخش خصوصی 
درنظر گرفته شد، این بود که این طرح ها حداقل 
تا ۱۰ سال بعد از بهره برداری، معافیت مالیاتی 

داشته باشند.
واگذاری ها  انجام  همچنین  جلسه  این  در 
و  کارگروه  مصوبات  و  مقررات  چارچوب  در 
حمایت دستگاه قضایی از فعالیت سرمایه گذاران 
تأکید  مورد  عرصه  این  در  خصوصی  بخش  و 
بخش خصوصی  ترتیب،  این  به  تا  گرفت  قرار 
بتواند با کمترین دغدغه به فعالیت و تکمیل و 

سودآوری این طرح ها بپردازد.



| توسعه تاسیسات و تجهیزات | شماره 55 | پاییز 1397صنفی30

خود  وقت  از  بخشی  روز  هر  ما  از  بسیاری 
وب سایت های  و  اجتماعی  شبکه های  در  را 
مختلف می گذرانیم. داده هایی که با آنها سروکار 
قرار  جهان  سراسر  در  سرورهایی  در  داریم، 
دارند. آماده سازی این داده ها و ارسال آن برای 
کاربران، نیازمند سخت افزارهای مختلف و البته 
به  در  نهایت  است، مصرفی که  انرژی  مصرف 
ضرر محیط  زیست و موجودات زندۀ زمین تمام 
می شود... در واقع، انرژی مصرفی توسط مراکز 
داده در چهار سال گذشته دو برابر شده و انتظار 

سرورهایاینترنتیبالیجانمحیطزیست

سه  نیز  آینده  سال  ده  طی  میزان  این  می رود 
برابر شود... برای نمونه، مطالعه ای جدید نشان 
نیاز در  انرژی مورد  تا سال ۲۰3۰،  می دهد که 
ژاپن برای خدمات دیجیتال از مجموع ظرفیت 
حاضر  حال  در  آسیایی  کشور  این  انرژی  تولید 

پیشی می گیرد... 
سیلیکون ولی  در  مستقر  بزرگ  شرکت های 
متوجه این وضعیت ناخوشایند شده اند و برنامه ای 
برای مقابله با آن دارند. فیس بوک یکی از اولین 
شرکت هایی بود که اعالم کرد قصد دارد بزودی 

روزنامۀجامجم-شمارۀ5164:

را  نیاز سرورهای خود  مورد  انرژی  درصد   ۱۰۰
تهیه کند. گوگل و  پاک  و  منابع تجدیدپذیر  از 
اپل نیز برنامه هایی مشابه دارند، اما نیاز روزافزون 
این شرکت ها به انرژی سبب می شود که ظرفیت 
الزم برای بهره گیری از انرژی پاک را در اختیار 
شرکت ها  این  دلیل،  همین  به  باشند.  نداشته 
گزینۀ دیگری را در مد نظر قرار می دهند و آن 
کربنی  آالینده های  پاک کردن  برای  اقدام  هم 
جمله  از  درخت،  کاشت  نظیر  اقداماتی  است. 
مواردی است که در این زمینه به انجام می رسد...

با  رابطه  در  که  نیرو  وزیر  جدید  سخن های 
سیاست های وزارتخانۀ نیرو برای حل بحران آب 
بر زبان رانده شد، حکایت از عزم جدی وزارت نیرو 
برای ورود به این مقوله و عملیاتی کردن برنامه های 
جدید در این حوزه دارد، سیاست هایی که به نظر هم 
خیلی دیر به ذهن مدیران وزارت نیرو رسیده  و هم 
تناقض های فراوان، اجازۀ اجرای درست این برنامه ها 

را از آنها خواهد گرفت.
امروزه دیگر همگان پذیرفته اند که شرایط منابع 
و مسایل آب ایران به شکلی جدی بحرانی شده و 
بی توجهی به این وضعیت، عواقب بسیار سنگینی 
در آینده نزدیک ایجاد خواهد کرد. این مسأله از آن 
جهت مورد تأکید است که تا همین چند سال پیش 

نوشدارویپُراشکالوزارتنیروبرایبحرانآبیکهکارشازمداواگذشته!

بودند کسانی که بحرانی بودن منابع آب ایران را یک 
توهم بر می شمردند و از همین رو برای مدیریت آن 

اقدام عملیاتی ترتیب نمی دادند.
جدا از افراد و شخصیت هایی که خارج از جایگاه 
مدیریت اجرایی وجود بحران آب را رد می کردند و 
آن را مقوله ای ساخته و پرداخته شده برای افزایش 
نیاز کشور به بیگانگان تصور می کردند و امروز که آثار 
بحران آب نمایان شده، خود را به فراموشی زده اند، 
مدیران اجرایی نیز چندان به این مسأله اعتقاد نداشتند، 
مدیرانی که اکنون مشخص می شود چقدر در گذشته 
مرتکب خطا و اشتباه در محاسبات شده اند. اشتباه 
مدیران اجرایی در محاسبات و مقاومت آنها در برابر 
هشدارهای کارشناسان مبنی بر جدی بودن مسألۀ 

سایتتابناک-کدخبر795706:

آب را می توان از سخن های جدید رضا اردکانیان، 
وزیر کنونی نیروی کشور برداشت کرد، شخصیتی 
که سابق بر این هم سال ها در رأس این وزارتخانه 
نقش آفرینی کرده و اکنون برخالف گذشته پذیرفته 
که بحران آب کشور و تنش های برآمده از آن، نیاز 
به ورود جدی مسووالن، به ویژه مدیران وزارت نیرو 
دارد. جدیدترین صحبت های وزیر نیرو حکایت از این 
دارد که تصمیم های جدید این وزارتخانه برای حل 
بحران آب وارد فاز اجرایی شده و در همین مورد 
برای تمامی شهرهای دارای تنش آبی برنامه ریزی 
در دست اقدام است و قرار شده سند آمایش آب محور 
استانی نیز تدوین شود و در آن اطالعات دقیق هر 

کدام از شهرها و استان ها مورد ارزیابی قرار بگیرد...
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فرهنگقنات،فرهنگقناعت

ندارد،  ساده ای  راه حل  ایران،  در  آب  مشکل 
اما با نگاهی به سابقۀ ایرانیان در مدیریت منابع، 
می توان دید که پیشینیان  ما بسیار هوشمندانه تر 
شناخت  با  آنان  می کردند.  عمل  امروزی ها  از 
میزان محدود بارندگی، ایران را در میان بیابان ها 
)بی آبان ها( با آب آباد می کردند. به عبارت بهتر، 
با این شرایط را یافته  پیشینیان ما راه سازگاری 
بودند و این راه، بهره گیری از فن آوری »کاه ریز« 

یا »قنات« بود.
»کاریز« واژه ای پارسی است و در اصل »کهریز« 
بوده است. بعضی نیز گفته اند که در اصل »چاه ریز« 
بوده است. اطالق عنوان »کاه ریز« یا »کهریز« به 
این دلیل است که برای اطمینان از بندنبودن و 
بازبودن مسیر چاه های فرعی و یا کانال های فرعی، 
مقداری کاه در چاه می ریخته اند. اگر در خروجی 
می کردند  یقین  می شد،   مشاهده  کاه  »کاریز« 
که کانال مسدود نشده و ریزش نکرده است. واژۀ 
»قنات« نیز بطور یقین عربی نیست، اما ممکن 

نگاهی به مشکل خشک سالی در ایران و رویکردهای قدیمی و جدید

فنی

است معرب  و یا تحریف شده باشد.
می گویند قدمت قنات به عصر برنز می رسد و 
برخی هم معتقدند که پیشینۀ کاریز را باید در عصر 
آهن جستجو کرد. با این همه، بسیاری از ایرانیان 
امروز، کارکرد این فن آوری ایرانی و فرهنگی را که 
از چند هزار سال پیش به مرز دوران جدید رسیده، 
نمی شناسند. فرهنگ قنات، فرهنگ قناعت است؛ 
فرهنگ سازگاری با محیط زیست است، چیزی 
که به نظر می رسد از جامعۀ مصرفی امروز رخت 
بربسته. اما قنات تنها منتقل کنندۀ یک فرهنگ 
نبوده است. بررسی شبکه های کاریزی و رابطۀ آنها 
با نقاط تمدنی در ایران باستان، نشان می دهد که 
توسعۀ فرهنگ ایران زمین در مناطقی بوده  که آب 
قنات، موجب آبادانی آن نقاط شده است. به عبارت 
دیگر، مدیریت قنات، تنها براساس مصرف جاری 
نبوده ، بلکه حفظ آب برای روز مبادا و ذخیرۀ آب در 
میان ذرات رسوب دانه درشت، نشان از »بانک داری 

آب« در قنات ها داشته است.

ایرانیان باستان می دانستند که با قنات می توان 
چگونه زیست، و به هنگامی که مصرف آب به 
تا  کرد  ذخیره اش  باید  کجا  در  می رسید،  حداقل 
از تشنگی و بی آبی درمانده نشوند.  در روز مبادا 
نظامیان ایران باستان نیز دریافته بودند که برای 
تصرف سرزمین های جدید، باید دید که آیا می توان 
در سرزمین های جدید آب یافت و به گونه ای پایدار 
مدیریتش کرد؟ آیا می توان سپاهیان را سیر کرد 
و شهر و برج و بارویی را برای حفظ دست آوردها 

ساخت و مدیریت کرد؟
تا قبل از ورود فن آوری سدسازی نوین و حفاری 
سریع چاه های عمیق، ایرانیان با دقتی بسیار زیاد 
منابع آب خود را پاس می داشتند و »حرام کردن 
آب« در بسیاری از نقاط گناهی نابخشودنی بود، 
اما از اواخر دهۀ 3۰ تا اوایل دهۀ ۴۰، توسعۀ سریع، 
سبب ساز فراموشی ارزش و اهمیت حفاظت از منابع 
آب شد. بنابراین، قناعت در مصرف آب یا به عبارت 
دیگر، مصرف به اندازه و منطقی و بازچرخانی آب 

بیش از ۴۰ هزار قنات فعال در کشور وجود دارند.
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مشکل آب در ایران، راه حل 
ساده ای ندارد، اما با نگاهی به 

سابقۀ ایرانیان در مدیریت منابع، 
می توان دید که پیشینیان  ما بسیار 

هوشمندانه تر از امروزی ها عمل 
می کردند.

تغییر  به یک  نیاز  برای کاهش میزان هدررفت، 
بزرگ فرهنگی دارد.

فهرست  در  ایرانی  قنات  یازده  ثبت 
میراث جهانی 

کمیتۀ میراث جهانی یونسکو در چهلمین جلسۀ 
خود در استانبول ترکیه که از ۱۰ جوالی ۲۰۱6 
برگزار شد، چهار اثر جدید از کشورهای چین، هند، 
ایران و میکرونزی را در فهرست میراث جهانی 
به  ایرانی  قنات  یازده  ترتیب،  بدین  و  کرد  ثبت 
عنوان دومین پروندۀ زنجیره ای بعد از ثبت باغ های 
ایرانی و به عنوان بیستمین اثر ایران در لیست آثار 
مفاد  برپایه  گردید.  ثبت  یونسکو  جهانی  میراث 
کنوانسیون میراث جهانی یونسکو )مورخ شانزدهم 
نوامبر ۱۹۷۲ میالدی( حفاظت از این آثار پس از 
ثبت در عین باقی ماندن در حیطۀ حاکمیت کشور 
مربوطه، برعهدۀ همۀ کشورهای عضو خواهد بود.

میراث  ثبت شده در فهرست  قنات های  اسامی 
جهانی یونسکو بدین شرح است: قصبه گناباد، بلده 
فردوس، زارچ حسن آباد، آسیاب آبی میرزا نصراهلل 

بروات  قاسم آباد  و  اکبرآباد  کرمان،  جوپار  مهریز، 
بم، مون در اردستان، وزوان و مزدآباد اصفهان و 

ابراهیم آباد اراک.

سدهای زیرزمینی و آبخوان داری
ایرانیان باستان می دانستند که می توان با ایجاد 
دیواره در درون زمین، مسیر حرکت آب در آبخوان 
را موقتاً متوقف کرد تا در هنگام لزوم بتوان از آن 
بهره برداری نمود. جالب آنکه معدن کاران و مقنی ها 
می توانستند به روش های مختلف و در چند مرحله، 
چاه های بسیارعمیقی را حفر کنند، اما آنان دریافته  
بودند که خالی کردن ذخیرۀ آب نهفته در دل زمین، 

راه نیست، چاه است.
یکی از راه های ذخیرۀ آب برای زمانۀ کم باران، 
ایجاد بندهای زیرزمینی بود، یعنی به جای اینکه 
آب را در سطح جمع کنند، با ایجاد فضایی در داخل 
درشت دانه،  آبرفت های  مسدودکردن  یا  و  زمین 
ذخایر آب زیر زمین را افزایش می دادند. ایرانیان 
می دانستند که چگونه می توان آب مخازن را مرحله 
به مرحله آزاد کرد. این منابع با وجود حجم محدود، 
در معرض جریان هوای گرم و آفتاب نبودند که 

تبخیرشان کند.
اگر در بیابانی ماسه ای راه برویم و باران بگیرد، 
بخش بزرگی از آب در دل ماسه ها ناپدید می شود، 
ماسه هایی که تقریباً هم اندازه هستند. همینطور در 
دشت هایی که اندازۀ دانه ها، از حد رس ریزدانه تا 
قلوه سنگ متغیر است. فضای حد فاصل این ذره ها 
معمواًل خالی است و وقتی باران می گیرد، بخشی 

از آب باران در میان همین فضاهای خالی نفوذ 
می کند و به واسطۀ جاذبه، تا رسیدن به سفرۀ آب 
زیرزمینی و یا الیه ای غیر قابل نفوذ پایین می رود. 
محدوده ای که می تواند میزبان آب در دل زمین 
باشد را »آبخوان« می نامند. اگر بتوان آبخوان را 
مدیریت کرد و سیالب های ناگهانی و آب باران را 
در آن ذخیره نمود، وارد بحث آبخوان داری شده ایم. 
ایران  حدود ۴۲۰ هزار کیلومتر مربع زمین آبرفتی 
دارد که این اراضی قادر به ذخیرۀ بیش از پنج هزار 
میلیارد متر مکعب آب، یعنی معادل ۱۲ برابر میزان 
بارندگی ساالنه هستند. همچنین برپایۀ اطالعات 
موجود، در حدود ۱۴۹ هزار کیلومتر مربع از اراضی 
ایران، آبرفت بسیار مناسب درشت دانه برای ذخیرۀ 
آب در زیر خود دارد. میزان آبی که می توان در این 
آبرفت های بسیار مناسب ذخیره کرد، بسیار بزرگ تر 
از آبی است که پشت سدها به طور موقت ذخیره و 

بعد مصرف می شود.
و  دارند  مختلفی  انواع  زیرزمینی  سدهای 
کارشناسان در این زمینه تقسیم بندی های مختلفی 
را ارایه کرده اند، از جمله سدهای مخزنی زیر زمینی 
نفوذ آب زیرزمینی شور  نیز سدهایی که مانع  و 
می شوند، اما آنچه در این بحث اهمیت دارد، امکان 
با حداقل تبخیر ممکن  ذخیرۀ آب در زیر زمین 
برای مصرف  آب هم  ترتیب،  بدین  است، چون 
نه تنها  و  ذخیره شده  آیندگان  برای  و هم  فعلی 
مشکل زمان حال که مشکالت آینده را نیز با توجه 
به میزان مصرف، آن هم بر پایۀ قناعت، می توان 

مدیریت کرد.

مروری بر آمارها
گزارش  دومین  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
به سازمان ملل  تغییرات آب و هوایی«  »کمیتۀ 
مراکز  استفادۀ  مورد  که  داده  ارایه  را  آمارهایی 
استراتژیک  بررسی های  مرکز  ازجمله  رسمی، 
ریاست جمهوری است. بر همین پایه، میزان بارش  
است  مترمکعب  میلیارد  جوی کشور حدود ۴۱3 
و ۲۹6 میلیارد مترمکعب آن بخار می شود. دکتر 
محمد فاضلی، معاون پژوهشی مرکز بررسی های 
استراتژیک ریاست جمهوری و مشاور وزارت نیرو، 
باره می نویسد: »اگر بتوان  در مقالۀ خود در این 
سایر  و  آبخوان داری  در  معمول  روش های  به 

آب انبار و قنات تاریخی ابراهیم  آباد اراک
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ماخذ:
 1( قنات یا کاریز میراث فرهنگی و علمی و اقتصادی

=http://parssea.org/?p ایرانیان-1371
2) http://fa.irunesco.org
3) http://www.bbc.com/persian/iran-
features3)43738241-

تکنیک ها، میزان تبخیر را ۱۰  درصد کاهش داد 
و منابع آب زیرزمینی را تغذیه کرد، نزدیک به 3۰ 
میلیارد مترمکعب آب در دسترس قرار می گیرد.« 
به عبارت دیگر، اگر ایرانیان عهد حاضر از پیشینیان 
دل  در  را  باران  آب  از  بخشی  که  بیاموزند  خود 
استفاده  قابل  آب های  میزان  کنند،  ذخیره  زمین 
می افزاید:  دولتی  مقام  همین  شد.  خواهد  بیشتر 
»این میزان )3۰ میلیارد متر مکعب( بیش از نصف 
آب پشت سدهای کشور است. بنابراین، می توان 
و  می شوند  صرف  جابه جا  هزینه ها  چرا  پرسید: 
اعتبارت آبخوان داری نسبت به اعتبارات سدسازی 

بسیار ناچیز است؟«
حال فرض کنیم که دمای متوسط کشور طی 
چند دهه، به طور متوسط دو درجه افزایش یابد. 
افزایش دما، مترادف است با افزایش میزان تبخیر. 
با فرض اینکه در طول چند دهۀ آینده، بارندگی 
ساالنه هم کاهش نیابد، باید در نظر گرفت که 
نیمی از حجم آب پشت سدهای کشور عماًل تبخیر 

خواهد شد.
آقای فاضلی می نویسد: »برای مثال، ما شاهد 
دوم  گزارش  در  و  هستیم  ایران  اقلیم  گرم شدن 
کمیتۀ تغییر اقلیم در چارچوب الزامات پیمان کیوتو 

بیان شده است که فقط با دو درجه افزایش دما، 
3/۲۷ میلیارد مترمکعب به تبخیر ساالنه در کشور 
افزوده می شود. این میزان تقریباً معادل نصف آب 
موجود در سدهای کشور است. از طرفی، به خاطر 
میزان  اقلیم،  تغییر  دلیل  به  برف  بارش  کاهش 
روان آب ها کاهش می یابد. سؤال این است که چرا 
سدسازی بدون مالحظه این داده ها - که حداقل 
به مدت دو دهه در دسترس بوده اند- تداوم داشته 

و بازنگری اساسی نشده است؟«
مقام های  که  است  این  امروز  بزرگ  مشکل 
روی  سرمایه گذاری  به  حاضر  کشور،  رسمی 
پروژه های ارزان قیمت، ولی کارآمد نیستند، چون 
نمی توانند کنار این پروژه ها عکس یادگاری بگیرند! 
سپاه  همچون  قدرتمندی  پیمان کاران  همچنین 
پاسداران، نمی توانند از کنار پروژه های بزرگ چند 
شرکت های  و  بگذرند،  راحتی  به  دالری  میلیارد 
مشاور هم قادر نبوده اند از سود ناشی از پیشنهاد 
پروژه های بسیار گران قیمت و پرخرج چشم پوشی 
خاطر  به  که  شده است  باعث  چرخه  این  کنند. 
دست یابی به سودی سریع و نیز به خاطر جلب 
ارزش  می کنند  تصور  که  رای دهندگانی  رضایت 
یک برنامه به پرخرج بودنش است، حکمرانی آب 

مسیری قهقرایی طی کند.

از  بهره گیری  برای  دولت  بی برنامگی 
سرمایه گران قنات های موجود

دکتر جواد صفی نژاد که او را با عنوان پدر علم 
قنات شناسی نیز می شناسند، می گوید که بر پایۀ 
اطالعات موجود، بیش از ۴۰ هزار قنات فعال در 

کشور وجود دارند. اگر هر قنات به طور متوسط 
۱۰ کیلومتر طول داشته باشد، یعنی بیش از ۴۰۰ 
هزار کیلومتر حفاری در دل آبرفت های ایران زمین 
ارزشش  امروزی،  هزینه های  با  که  گرفته  انجام 
رقمی بسیار بزرگ و کالن خواهد بود. او به عنوان 
اصفهان  میمه  در  قناتی  زیرزمینی  به سد  نمونه 
اشاره می کند که معتقد است از زمان ساسانیان تا 
کنون فعال بوده است. این سد، پنج دریچه داشته 
و هنگام زمستان که نیاز به آب کاهش می یافته، 
اوایل  در  و  می کردند  ذخیره  سد  پشت  را  آب 
اردیبهشت، دریچه ها را به ترتیب و با حساب از باال 
به پایین، اندک اندک باز می کردند. ایرانیان باستان، 
تنظیم  طوری  را  زیرزمینی  سد  این  دریچه های 
کرده بودند که ۱۵ روز طول می کشیده تا سطح 
آب از دریچۀ اول به دریچۀ دوم برسد و مدیران 

سد، آنگاه دریچۀ بعدی را می گشودند.
حفاری  ارزش  انجام گرفته،  محاسبات  پایۀ  بر 
آبرفت های  چاه ها و آب راهه های قنات ها در دل 
حال  است.  دالر  میلیارد   ۵۰ از  فراتر  کشورمان، 
آبخوان داری  طریق  از  آب  مجدد  ذخیرۀ  اگر 
از  بسیاری  شود،  آبخوان ها  پرآب شدن  باعث 
هم  آب  این  شد.  خواهند  احیا  کشور  قنات های 
امکان مدیریتش وجود دارد و هم با ایجاد سدهای 
زیرزمینی، ذخیره ای مناسب برای آیندگان خواهد 
بود، اما از همه چیز مهم تر، در کنار سازگاری با 
شرایط اقلیمی، یادگرفتن مصرف بهینه و برپایه 
قناعت است. فرهنگ قنات، فرهنگ قناعت است 
و آبی که با زحمت ذخیره و مدیریت شده، نباید به 
سادگی و بدون دلیل هدر رود. اگر ارزش قنات ها را 
درست بدانیم، می توانیم اهمیت این سرمایۀ بزرگ 
وارد  را  آب  بازچرخانی  باید  کنیم.  درک  بهتر  را 
فرهنگ مان کنیم که آن هم بر پایۀ منطق قناعت 
سرزمین مان  داد  به  می تواند  که  منطقی  است، 

برسد، پیش از آنکه دیر شود.

مدیریت قنات، تنها براساس مصرف 
جاری نبوده، بلکه حفظ آب برای روز 

مبادا و ذخیرۀ آب در میان ذرات رسوب 
دانه درشت، نشان از "بانک داری آب" 

در قنات ها داشته است.

قنات قصبه گناباد، 33 کیلومتر طول و ۴۲۷ میلۀ چاه دارد.
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باالرفتن  و  ساخت و ساز  افزایش  جمعیت،  ازدیاد 
مصرف در همۀ ابعاد، سوغات زندگی مدرن است 
و به تبع آن، باید سازوکارهای مناسبی ایجاد شود تا 
همپای رشد مصرف، تولید نیز ارتقا یابد. در این میان، 
مصرف بی رویۀ برق یکی از معضالتی است که امروزه 
جامعۀ جهانی با آن دست و پنجه نرم می کند. لذا 
کشورها با تحقیق محققان، حمایت دولت ها و البته 
راه های  دنبال  به  بخش خصوصی،  سرمایه گذاری 
تازه ای هستند تا با هدررفت کمتر منابع پیشین، به 
بهترین نتایج دست یابند. موضوع نیروگاه خورشیدی 
یکی از این راهکارهای نوین است که امروزه در جهان 

نگاه ویژه ای را به خود جلب کرده است.
انرژی خورشیدی وسیع ترین منبع انرژی در جهان 
است. انرژی ای که از جانب خورشید در هر ساعت به 
زمین می تابد، بیش از کل انرژی-ای است که ساکنان 
برای  می کنند.  مصرف  سال  یک  طول  در  زمین 
بهره گیری از این منبع باید راهی را جست تا انرژی 

پراکنده آن با بازده باال و هزینۀ کم به انرژی قابل 
مصرف الکتریکی تبدیل شود. با توجه به محدودیت 
منابع سوخت فسیلی و زیانباربودن استفادۀ غیراصولی 
از اینگونه سوخت ها برای سالمت محیط زیست، 
پژوهش ها و کاربردهای انرژی های تجدیدپذیر در 
مجامع صنعتی و علمی از اهمیت ویژه ای برخوردار 
شده است. در این میان، انرژی خورشیدی با توجه به 
اینکه کاماًل پاک و عاری از هرگونه آلودگی بوده و 
به عنوان منبع انرژی ارزان شناخته شده، اهمیت 

بیشتری پیدا می کند.
کشور  در  آبی  منابع  کاهش  دیگر،  سوی  از 
در  تنها  آن  به  توجه  و  است  جدی  مسأله ای 
نمی شود،  خالصه  خانگی  مصارف  صرفه جویی 
بلکه برای تأمین انرژی، از جمله برق نیز باید منابع 
دیگری جایگزین آب شوند. در این رابطه استفاده 
از »پنل های خورشیدی« می تواند در تأمین برق 

راهگشا باشد.

مجموعۀ  از  است  عبارت  خورشیدی  نیروگاه 
فرآیندی که با استفاده از پنل ها، انرژی خورشید را 
دریافت و آن را به الکتریسیته تبدیل می کند تا برای 
مصارف تجاری و مسکونی قابل استفاده باشد. به 
سیستمی که با استفاده از پنل ها، انرژی خورشید 
پدیده  می کند،  تبدیل  الکتریسیته  جریان  به  را 

فتوولتاییک می گویند.
ایران در بین مدارهای ۲۵ تا ۴۰ درجۀ عرض 
شمالی قرار گرفته و در منطقه ای واقع شده که به 
لحاظ دریافت انرژی خورشیدی در بین نقاط جهان 
انرژی  تابش  میزان  دارد.  قرار  رده ها  باالترین  در 
خورشیدی در ایران بین ۱۸۰۰ تا ۲۲۰۰ کیلووات 
ساعت بر مترمربع در سال تخمین زده شده که البته 
باالتر از میزان متوسط جهانی است. در ایران به  طور 
متوسط ساالنه بیش از ۲۸۰ روز آفتابی گزارش شده 
که بسیار قابل توجه است. این میزان نور خورشید 
در شهرهای واقع در مرکز فالت ایران همچون یزد، 

مهندس مهدی مسعودی آشتیانی
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کرمان، سمنان و اصفهان بیشتر قابل لمس است. 
از این رو، همواره بر استفاده از این منبع خدادادی 

تأکید می شود.
سیکل  نیروگاه  مگاوات   ۱6۰۰ احداث  هزینۀ 
 6۴۵۰ افزون  بر  آن  نیاز  مورد  شبکۀ  و  ترکیبی 
میلیارد تومان است که ساالنه ۸۵۰ میلیارد تومان 
آن متعلق به هزینۀ سوخت بدون احتساب هزینۀ 
راهبری است، در صورتی که هزینۀ احداث نیروگاه 
خورشیدی با همان توان 6۰۰۰ میلیارد تومان است. 
مقایسۀ دو عدد 6۰۰۰ و 6۴۵۰ میلیارد تومان نشان 
خورشیدی  مولد  ملی،  اقتصاد  ازنظر  که  می دهد 
در همان سال نخست ارزان تر از نیروگاه حرارتی 

متمرکز است.
در زمینۀ انرژی خورشیدی حدود 6۰ هزار مگاوات 
ظرفیت اثبات شده در کشور وجود دارد، این در حالی 
ظرفیت  کل  مگاوات  هزار   ۷۵ حدود  که  است 
نصب شده در کشور داریم که حدود ۹3 درصد از 
آن مربوط به نیروگاه های حرارتی است و فقط حدود 
انرژی برق کشور از ظرفیت های  از  هفت درصد 
انرژی پاک تأمین می شود. لذا گرچه از لحاظ امکان 
استفاده از انرژی خورشیدی جزو ۱۰ کشور نخست 
دنیا هستیم، اما به اندازۀ این بضاعت و ظرفیت از آن 

استفاده نمی شود.
ظرفیت  مگاوات   3۰۰ حدود  حاضر،  حال  در 
انرژی های تجدیدپذیر در کشور وجود دارد که بر 
اساس برنامۀ وزارت نیرو، قرار است در ۱۰ سال 
آینده حدود هشت هزار مگاوات انرژی های بادی 
و خورشیدی به این ظرفیت اضافه شود. البته از 
آنجایی که مصرف برق کشور در روزهای گرم سال 
زیاد است، لذا پیشنهادها در زمینۀ باالبردن گسترۀ 

استفاده از انرژی خورشیدی نیز زیاد می شود.
بر اساس گفته های مسووالن وزارت نیرو، نتایج 
ساالنۀ  رشد  به  توجه  با  کارشناسی  بررسی های 
توسعۀ  سیاست های  و  کشور  در  برق  مصرف 
صادرات برق و توسعۀ صنعتی حاکی از آن است که 
نیاز به افزایش ظرفیت تولید برق به میزان پنج هزار 
تا پنج هزار و ۲۰۰ مگاوات در هر سال داریم. در 
طی سال های گذشته، میزان افزایش ظرفیت های 
ساالنۀ تولید برق کشور با این رقم بسیار فاصله 

و  تولید  سربه سرشدن  دلیل  مهمترین  و  داشته 
مصرف برق در پیک مصرف سال ۹۵ و جلوگیری 
از بروز خاموشی های گسترده با پیک سایی، همین 
کمبود پروژه های جدید بهره برداری شده در بخش 
تولید برق بوده است. طبق گفته »حمید چیات چیان« 
وزیر نیروی اسبق ایران تا پایان برنامۀ ششم توسعه 
)سال ۱۴۰۰( باید ظرفیت تولید برق کشور به حدود 
۱۰۱ هزار مگاوات برسد، یعنی تحقق ساالنه حدود 

۲۵ هزار مگاوات افزایش ظرفیت تولید.
بر  سازمان ها  برنامه ریزی های  دیگر،  سوی  از 
این است که ساالنه  برنامۀ ششم توسعه  مبنای 
از  برق مصرفی کشور  مگاوات  پنج هزار  حداقل 
یعنی  شود،  تأمین  تجدیدپذیر  انرژی های  محل 
سالی ۱۰۰۰ مگاوات که رقم قابل توجهی است. 
نیز  صنعتی  شهرک های  در  می تواند  قاعده  این 
چرا  باشد،  نیز  و شامل حال صنایع  اجرایی شود 
که بر اساس دستورالعمل جدید تمامی اداره ها و 
سازمان های دولتی باید حداقل تا ۲۰ درصد برق 
تجدیدپذیر  انرژی های  محل  از  را  خود  مصرفی 
تأمین کنند. در این زمینه دولت مبالغی را هم به 
عنوان یارانه درنظر گرفته تا جایی که مازاد برق 
تولیدی حاصل از خورشید را می توان به شبکۀ برق 
فروخت. اینها انگیزه ای برای سرمایه گذاران است تا 
در شهرک های صنعتی برای تأسیس نیروگاه ها یا 

پنل های خورشیدی اقدام کنند.
فناوری ساخت سلول های خورشیدی در دستۀ 
فناوری های باال قرار دارد که نیازمند هزینۀ فراوانی 
است. به عالوه، با توجه به بازده نه چندان باالی 
سلول های رایج در بازار، قیمت تمام شدۀ نصب این 
سلول ها به نسبت توان تولیدی آنها افزایش می یابد. 
با وجود این، با توجه به پیشرفت فناوری در طول 
سال های مختلف، هزینۀ تمام شدۀ توان تولیدشده 
چشمگیری  به طور  خورشیدی  سلول های  توسط 

کاهش یافته است.
یکی از مشکالت گونه های مختلف سلول های 
پایین  نسبت  به  انرژی  تبدیل  بازده  خورشیدی 
سلول های  در  مقدار  این  که  به طوری  آنهاست، 
سیلیکونی )که رایج ترین نوع سلول های خورشیدی 
هستند( در محدودۀ 3۰-۲۰ درصد قرار می گیرد. 

یعنی  ممکن،  شرایط  بهترین  در  مقدار  این 
درنظرگیری  بدون  و   W/m۲ ۱۰۰۰ کامل تابش 
آلودگی های محیطی و شرایط آب و هوایی مخل 
در شرایط  بنابراین،  اندازه گیری شده است.  تابش، 
واقعی بازده کمتری دارد، این در شرایطی است که 
عوامل دیگری مانند افزایش دمای سلول، شرایط 
محیطی نظیر هوای ابری و… می توانند اثر منفی 
در این میزان بازده داشته باشند. بنابراین، رویۀ دنیا 
سلول های  بازده  بیشتر  هرچه  افزایش  سوی  به 

خورشیدی است.
هزینۀ احداث پنل های خورشیدی در طول ۱۰ 
حال  در  یافته است.  کاهش  یک پنجم  اخیر،  سال 
حاضر، هیچ منبع انرژی دیگری را نمی توان یافت 
که چنین توسعه ای را تجربه کرده باشد. هم  اکنون 
تا کشورهای  گرفته  از مصر  ازکشورها-  بسیاری 
اروپایی و ایاالت متحده- سرمایه گذاری کالنی را در 
ساخت و توسعۀ این عرصه انجام داده اند و می دهند 
و البته ما در ایران کمی در این زمینه عقب تر هستیم.

از ۲۵  بیش  خورشیدی  پنل های  متوسط  عمر 
سال است و این موضوع بازگشت سرمایه را تا حد 
زیادی تضمین خواهد کرد. با توجه به رکود حاضر 
سرمایه گذاری  کمتر  کشور،  اقتصادی  ساختار  در 
توان سوددهی بلند مدت تا این حد را دارد. همچنین 
قسمت عمدۀ کشورمان از مناطق کویری تشکیل 
شده که تا کنون در تولید ملی سهمی نداشته اند. با 
اتصال شبکه های خورشیدی احداث شده در مناطق 
کویری، می توان از گوشه گوشۀ کشور برای افزایش 

درآمد و کمک به توسعه و پیشرفت آن بهره برد.
در پایان الزم به ذکر است که بنا بر استاندارد 
خورشید  تابشی  انرژی  میانگین  اگر  بین المللی 
در روز باالتر از 3/۵ کیلووات ساعت در مترمربع 
مدل های  از  استفاده  باشد،  ساعت(  وات   3۵۰۰(
انرژی خورشیدی نظیر کلکتورهای خورشیدی یا 
سامانه های فتوولتاییک، اقتصادی و مقرون به صرفه 
داشتن  با  ایران  که  معتقدند  کارشناسان  است. 
ظرفیت آفتابی باال، می تواند از بهترین کشورهای 
این  باشد.  خورشیدی  انرژی  تولید  زمینۀ  در  دنیا 
خود نویدی است برای سرمایه گذارانی که نگران 

بازگشت سرمایه و سود شان هستند.
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هوشمصنوعیوآیندۀآن

اشاره
هوش مصنوعی)Artificial Intelligence(، دانش ساختن ماشین   ها یا برنامه های هوشمند است. این علم شاخه ای از علم کامپیوتر است که ملزومات محاسباتی 
اعمالی همچون ادراک )Perception(، استدالل)Reasoning( و یادگیری)Learning( را بررسی می کند و سیستمی را جهت انجام چنین اعمالی ارایه می دهد. 
در این مقاله به دو جنبه از جنبه های گوناگون مربوط به این علم پرداخته شده: ۱( علت توجه فزایندۀ شرکت ها به هوش مصنوعی، ۲( مشاغلی که هوش مصنوعی در 

آینده به وجود خواهدآورد.

به هوش  فزایندۀ شرکت ها  توجه  علت 
مصنوعی چیست؟

و  مصنوعی  هوش  خیلی ها،  نظر  از  شاید 
فراگیرشدن آن در جهان امری مربوط به آینده ای 
نه چندان نزدیک تلقی گردد، اما واقعیت آن است 
که در حال حاضر هوش مصنوعی حرف اول را در 
قلب تپندۀ تکنولوژی آمریکا و جهان، یعنی درۀ 
سیلیکون )Silicon Valley(  می زند. به همین 
تکنولوژیکی  شرکت های  گذشته  سال  در  علت 
بیش از ۸/۵ میلیارد دالر صرف سرمایه گذاری و 

عقد قرارداد در زمینۀ هوش مصنوعی کرده اند. این 
رقم چهار برابر رقم مربوط به سال ۲۰۱۰  است. بد 
نیست این را هم اضافه کنیم که امروزه غول های 
مایکروسافت،  گوگل،  جمله  از  فن آوری  دنیای 
فیسبوک و آمازون در تالش هستند تا بهترین و 
زبده ترین کارشناسان هوش مصنوعی جهان را به 
این، می کوشند  بر  درآورند و عالوه  خدمت خود 
تا با ایجاد شرکت های نوپا و انجام پژوهش های 
رقبا  از  را  سبقت  گوی  زمینه،  این  در  گسترده 
بربایند و آیندۀ هوش مصنوعی را در اختیار خود 

دامنۀ نفوذ هوش مصنوعی روز به 
روز در حال وسیع ترشدن است، 

چون هوش مصنوعی می تواند 
به تحقق بسیاری از رویاها و 

آرزوهای دیرین بشر کمک کند و 
محدودیت های موجود در زندگی 

انسان را کمرنگ تر کند و حتی 
ناپدید سازد.

مترجم: سیدحسین علوی لنگرودی

عمومی
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الگوریتم ها  از  خاصی  انواع  امروزه 

درخت  »الگوریتم های  جمله  از 

طور  به  که  وجوددارند  تصمیم گیری« 

تشریح  و  توضیح  فرایند  به  مستقیم 

مفاهیم و نتایج می پردازند.

بگیرند. اما چه عاملی باعث شده است تا بزرگان 
دنیای فن آوری های نوین این قدر به حوزۀ هوش 
از  یکی  به  را  آن  و  شوند  عالقمند  مصنوعی 

اولویت های اصلی خود تبدیل کنند؟
واقعیت آن است که مبحث هوش مصنوعی در 
دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ بیشتر یک نوع رویاپردازی 
و امری کم اهمیت برای شرکت ها محسوب می شد و 
عمدتاً به دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی خاص محدود 
می شد. مدیران و مالکان شرکت های فن آوری هم 
در آن زمان معتقد بودند که هوش مصنوعی ارتباط 
مستقیمی با ارکان و سطوح عملیاتی و زیربنایی 
شرکت ها و سازمان ها ندارد. در نتیجه، پیشرفت ها و 
نوآوری ها در حوزۀ هوش مصنوعی طی این دو دهه 
سرعت اندکی داشت، ولی پیشرفت های خیره کننده 
و سریع هوش مصنوعی طی دهۀ گذشته حکایت از 
پایان زمستان و آغاز بهاری دل انگیز و رویایی برای 

آن دارد. 
این جهش بزرگ، اما بیم ها و امیدهای بسیاری 
را نیز به دنبال خود آورده است: امید از این بابت 
که کیفیت زندگی انسان به واسطۀ پیشرفت ها در 
زمینۀ هوش مصنوعی ارتقا یابد و عالوه بر آن، سود 
هنگفتی نیز نصیب شرکت ها و سرمایه گذاران شود 
و آنها را به سرمایه گذاری های بیشتر در این زمینه 
ترغیب نماید. از سویی دیگر، بیم ها و نگرانی هایی 
با  جامعه  کنارآمدن  چگونگی  با  ارتباط  در  نیز 
پیامدهای منفی و پیش بینی نشدۀ ناشی از گسترش 
مصنوعی  هوش  فرآورده های  افسارگسیختۀ 
وجوددارد. با وچود این، هوش مصنوعی هم اکنون 
در نقطۀ اوج شکوفایی است و سرمایه گذاران در این 
عرصه به سودهای فوق العاده ای دست می یابند. به 
عنوان مثال، حوزۀ » یادگیری ماشینی« از جمله 
و  عالقه  مورد  شدت  به  که  است  حوزه هایی 
توجه شرکت ها و سرمایه گذاران قرار گرفته است. 
در یادگیری ماشینی تالش می شود تا با تقویت 
حجم  پردازش  طریق  از  کامپیوترها  هوشمندی 
بیشتری از اطالعات ، کاربردهای جدیدی برای 
آنها در نظر گرفته شود، از جمله در تشخیص افراد 
حاضر در تصاویر و عکس ها، فیلترکردن پیام های 
اینترنتی  تبلیغات  انجام  و  خطرناک  و  ناخواسته 
هدفمندتر. برخی از شرکت ها پا را از این هم فراتر 
زمینۀ  در  پیشرفت ها  از  تا  می کوشند  و  نهاده اند 

هوش مصنوعی برای تحقق رویاهایی همچون 
مصنوعی  شخصی  دستیار  و  خودراننده  ماشین 
هم استفاده کنند، یعنی در زمینه هایی که نیازمند 
به فهم و اجرای فرامین پیچیده و متنوعی است. 
در نتیجۀ چنین پیشرفت های همه جانبه و سریعی 
است که امروزه دیگر نمی توان هوش مصنوعی 
را فقط به روبات ها و یا گجت ها محدودکرد، زیرا 
وسیع ترشدن  حال  در  روز  به  روز  نفوذش  دامنۀ 
است. به عبارت بهتر ، هوش مصنوعی می تواند 
به تحقق بسیاری از رویاها و آرزوهای دیرین بشر 
زندگی  در  موجود  محدودیت های  و  کند  کمک 

انسان را کمرنگتر کند و حتی ناپدید سازد.
تحقیق  مشتاق  شرکت های  علت،  همین  به 
به  مصنوعی  هوش  زمینۀ  در  سرمایه گذاری  و 
و  آورده اند  روی  تحقیقاتی  مراکز  و  دانشگاه ها 
می کوشند تا با جذب بهترین محققان و استادان 
حوزۀ هوش مصنوعی، به آرزوهای خود جامۀ عمل 
وجوددارد  نیز  نگرانی  این  حال،  این  با  بپوشانند. 
از  مصنوعی  هوش  مغزهای  فرار  نوع  یک  که 
دانشگاه ها و پژوهشکده ها به سمت شرکت های 

خصوصی رخ دهد، فرایندی که می تواند به انحصار 
تمدنی  این دستاورد  و  بینجامد  هوش مصنوعی 
منافع شرکت ها و گروه های  را در خدمت  جدید 
خاص قراردهد. نشانه هایی از این انحصار را هم 
برای  می توان در شرکت گوگل مشاهده کرد که 
اجرای برنامۀ جاه طلبانه و بزرگ خود با عنوان »مغز 
مصنوعی« گروهی بزرگ از بهترین و خالق ترین 
کارشناسان و محققان هوش مصنوعی از سرتاسر 

جهان را به کار گرفته است. 
اما به طور کلی، هوش مصنوعی دارای چنان 
پتانسیل های عظیمی است که هر شرکتی که از 
فرآورده های آن به شکل کامل بهره مند گردد، قادر 
خواهدبود تا هم یادگیری سریع تر و دقیق تری را 
در تمام ارکان خود به وجود آورد و هم به سطوح 
بسیار باالی بهره وری و بازدهی در کار دست یابد و 
موانع موجود بر سر راه خود را یکی پس از دیگری 
برطرف سازد. به همین دلیل هم هست که چندی 
پیش »الن ماسک« و تنی چند از نام آوران دنیای 
را  دالر  میلیارد  معادل یک  بودجه ای  تکنولوژی، 
برای کمک به بنیاد »اوپن ای ال« اختصاص دادند. 
مصنوعی  هوش  ویژۀ  آزمایشگاه  یک  بنیاد  این 
یافته های  و  دستاوردها  تمام  قصددارد  که  است 
خود در این زمینه را در اختیار عموم مردم جهان 
قرار دهد و بدین وسیله از انحصار فن آوری های 
خصوصی  شرکت های  توسط  مصنوعی  هوش 
و مطرح دنیای تکنولوژی جلوگیری نماید. بدون 
بلندمدت  در  ارزشمندی  اقدامات  چنین  تردید 
باعث خواهندشد تا فرآورده های هوش مصنوعی 



| توسعه تاسیسات و تجهیزات | شماره 55 | پاییز 1397عمومی38

از حالت انحصاری و محصور در اتاق های دربستۀ 
شرکت های تکنولوژیکی خارج شوند و به کاالها و 
ابزارهایی در دستان تمام مردم جهان تبدیل شوند، 
جهانی که در آن هوش مصنوعی در خدمت بشر و 
در راستای بهبود سطح رفاه و آسایش انسان قراردارد.

وجود  به  مصنوعی  هوش  که  مشاغلی 
خواهدآورد

در  که  مورد مشاغلی  در  نگرانی ها  و  تهدیدها 
نتیجۀ اتوماسیون و فراگیرترشدن دنیای دیجیتال 
از بین خواهندرفت، چیز جدیدی نیست و مقاالت 
نگاشته  زمینه  این  در  متعددی  کتاب های  و 
شده است و در همین راستا پیش بینی می شود که 
و سیستم های  فراگیرترشدن هوش مصنوعی  با 
وابسته به آن، مشاغل زیادی نابود خواهندشد. با 
این همه، باید دانست که شغل های جدیدی نیز 
به واسطۀ انقالب صنعتی چهارم پدید خواهندآمد 
از آن مشاغلی خواهندبود که  بسیار متفاوت  که 
امروزه وجوددارند و تصویری متفاوت از شغل را 

ارایه خواهندداد.
بر اساس تحقیق موسسۀ PLC  بر روی بیش از 
۱۰۰۰ شرکت بزرگی که هم اکنون از سیستم های 
استفاده  ماشینی  یادگیری  و  مصنوعی  هوش 

می کنند، مشخص شده است که شغل های کاماًل 
منحصر به فرد و متفاوتی در راهند که با مشاغل 
کنونی کاماًل متفاوتند. البته این شغل ها و نقش های 
مرتبط با آنها جایگزین مشاغل و نقش های قدیمی 
نمی شوند، بلکه کاماًل نوظهور و بدیع هستند و به 
مهارت ها و آموزش هایی نیاز دارند که قباًل وجود 

نداشته اند.
ماساچوست  تکنولوژی  موسسۀ  تحقیقات 
نشان دهندۀ وجود سه نوع کسب و کار برآمده از 
هوش مصنوعی و مشاغل وابسته به تکنولوژی-

های دیجیتالی است که می توان آنها را در سه قالب 
آموزش دهندگان، توضیح دهندگان و ثبات دهندگان 
طبقه بندی کرد. انسان هایی که این نقش ها را بر 
کارهایی  تکمیل کنندۀ  واقع،  در  می گیرند،  عهده 
هستند که به وسیلۀ تکنولوژی های شناختی انجام 
مورد  در  اطمینان  حصول  به  نیاز  اما  می شوند، 

درست بودن و شفافیت آنها وجوددارد.
1( آموزش دهندگان: اولین مقوله از مقوالت 
سه گانه مشاغل جدید به کارگران انسانی ماهری 
نیاز دارد که بتوانند به سیستم های هوش مصنوعی 
یاد بدهند که چگونه باید کار کنند. این مشاغل 
به سرعت در حال رشد و گسترش هستند. این 
زبانی  پردازشگرهای  به  قادرند  ماهر  کارگران 

طبیعی و مترجم های زبانی کمک کنند تا در انجام 
در  داشته باشند.  کمتری  خطاهای  فرایندها  این 
بعدی دیگر نیز این کارگران به الگوریتم های هوش 
مصنوعی می آموزند که چگونه رفتارهای انسانی را 
تقلید کنند. به عنوان مثال، روبات های سخنگویی 
مشتریان  شکایات  به  رسیدگی  بخش  در  که 
و  پیچیدگی ها  می بایستی  شده اند،  گرفته  بکار 
مفهوم شناسی گفتگوها و ارتباطات انسانی را یاد 
بگیرند و بیاموزند که چه تفاسیری باید از گفتمان 
انسانی داشت. شرکت یاهو از جمله شرکت هایی 
است که در تالش است تا به سیستم پردازشگر 
زبان خود بیاموزد که منظور انسان ها دقیقاً همان 
چیزی نیست که بر زبان می آورند. به همین منظور، 
طراحی  را  الگوریتم هایی  شرکت  این  مهندسان 

پیش بینی می شود که با فراگیرترشدن 

وابسته  سیستم های  و  مصنوعی  هوش 

به آن، مشاغل زیادی نابود خواهندشد. 

که شغل های  دانست  باید  همه،  این  با 

صنعتی  انقالب  واسطۀ  به  نیز  جدیدی 

چهارم پدید خواهندآمد که بسیار متفاوت 

از مشاغل کنونی خواهندبود.

تداوم استفاده از هوش مصنوعی در دنیای کسب و کار، نیازمند افزایش ضریب اعتمادپذیری آنهاست.
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کرده اند که قادرند با دقتی حدود ۸۰ درصد واژگان 
و عبارات به ظاهر عادی، اما با معنای غیراخالقی 
را در شبکه های اجتماعی و وب سایت ها شناسایی 
نمایند. همچنین استارت آپی به نام Koko  که 
از شرکت های همکاری کننده با MIT است، یک 
سیستم یادگیری ماشینی ساخته است که به دستیاران 
دیجیتالی از قبیل سیری) Siri ( شرکت اپل یا الکسا 
به  تا  می کند  کمک  آمازون  شرکت   )Alexa(
سواالت طرح شده توسط کاربران به صورت عمیق 
و همراه با احساسات و عواطف پاسخ دهد. امروزه 
نیروی انسانی در حال آموزش به Koko است تا 
بتواند مثاًل با مسافری که چمدانش را در فرودگاه گم 
کرده است، همدردی کند و به او این امید را بدهد که 

این مشکل به زودی حل خواهدشد.
عالوه بر این، هر زمانی که سیستم دچار اختالل 
شود و یا اینکه عملکرد درستی نداشته باشد، عامل 
روی داده  خطای  و  می شود  عمل  وارد  انسانی 
سیستم  به  حال،  عین  در  و  می کند  اصالح  را 
می فهماند که دچار اشتباه شده و در آینده نباید این 
اشتباه را تکرار کند. تحقیقات نشان داده اند که با 
همراه شدن عامل انسانی، واکنش های پخته تری از 

سیستم بیرون خواهد تراوید.
2( توضیح دهندگان: دومین مقوله از مقوالت 
مرتبط با مشاغل جدید، یعنی »توضیح دهندگان« 
مانند پلی بین تکنولوژیست ها و رهبران کسب و 
کارها قرار می گیرند و به افزایش شفافیت سیستم های 
هوش مصنوعی کمک می کنند. الزم به ذکر است 
که امروزه بسیاری از مدیران و رهبران شرکت ها 
الگوریتم های  ماهیت  از  خوشی  دل  سازمان ها  و 
که  زمانی  خصوص  به  ندارند،  ماشینی  یادگیری 
پیشنهادهای برآمده از این الگوریتم ها تا حد زیادی بر 
خالف  تفکر سنتی و نظریه های کالسیک باشد. به 
همین دلیل، تمام شرکت های آیندۀ استفاده کننده از 
سیستم های هوش مصنوعی پیشرفته به کادر انسانی 
درونی  کارکردهای  بتوانند  که  دارند  نیاز  ماهری 
الگوریتم های پیشرفته را برای مدیران و کارمندانی 
که دارای تخصص آنچنانی در این زمینه نیستند، 
الگوریتم ها  از  خاصی  انواع  امروزه  دهند.  توضیح 
تصمیم گیری«  درخت  »الگوریتم های  جمله  از 
وجوددارند که به طور مستقیم به فرایند توضیح و 
تکنیک هایی  می پردازند.  نتایج  و  مفاهیم  تشریح 

مانند مدل تفسیرپذیر محلی یا LIME هم قادرند 
میزان ارزش و اعتمادپذیری پیش بینی های برآمده از 
ماشین ها را توضیح دهند و تشریح نمایند و به همین 

جهت، بسیار موثر و مفید هستند. 
کسانی  ثبات دهندگان  ثبات دهندگان:   )3
می آورند  وجود  به   را  اطمینان  این  که  هستند 
که سیستم های هوش مصنوعی همانطوری که 
ایجاد  همچنین  و  می کنند  کار  شده اند،  طراحی 
اطمینان از اینکه برای وقوع مسایل پیش بینی نشده 
قبل  از  هدفمند  و  فوری  اقدامات  سری  یک 
حکایت   MIT تحقیقات  شده است.  پیش بینی 
شرکت های  سوم  یک  از  کمتر  که  دارد  آن  از 
استفاده کننده از سیستم های هوش مصنوعی به 
این سیستم ها اطمینان کامل دارند و کمتر از ۵۰ 
درصد آنها این سیستم ها را ایمن می دانند. این آمار 
استفاده  تداوم  است که  واقعیت  این  نشان دهندۀ 
از هوش مصنوعی در دنیای کسب و کار نیازمند 
افزایش ضریب اعتمادپذیری آنهاست و این همان 
کاری است که ثبات دهندگان و تثبیت کنندگان در 

آینده باید انجام دهند.
یکی دیگر از کارکردهای ثبات دهندگان، کنترل 
و بررسی مالحظات اخالقی فعالیت سیستم های 
هوش مصنوعی است. اشخاصی که این وظیفه 
خطیر را بر عهده می گیرند، مانند یک نگهبان و 
پاسدار ارزش های انسانی و اخالقیات بشری عمل 
می کنند و از بروز انحرافات و تبعیض های احتمالی 
می آورند.  عمل  به  جلوگیری  ماشین ها  توسط 
الگوریتم ممکن است تنها  به عنوان مثال، یک 
مهربان  مادربزرگی  نمایش  برای  که  تصویری 
در مد نظر داشته باشد، تصویر زنی سفیدپوست و 
خوش  سیما باشد، در حالی که این امر یک نوع 
تبعیض نژادی می تواند تلقی گردد و این وظیفۀ 
ثبات دهندگان است که به این موضوع رسیدگی 

کرده و آن را اصالح نمایند.
آینده،  در  که  می رسد  نظر  به  کلی  طور  به 
هوش مصنوعی به درجات باالتری از استقالل و 
خودگردانی خواهدرسید. »مارک رایدل« و »برنت 
هریسون« از محققان موسسه تکنولوژی جورجیا 
مصنوعی  هوش  سیستم  از  آزمایشی  نمونۀ  یک 
کوییکزات )Quixote( را طراحی کرده اند که قادر 
است از طریق مطالعۀ داستان های ساده و پندهای 

اخالقی، مسایل اخالقی رایج در زندگی بشری را 
بیاموزد. به عنوان مثال، کوییکزات یاد گرفته است که 
چرا دزدی کردن کار خوبی نیست و اینکه افزایش 
تعارض  در صورت  است که حتی  کارآیی هدفی 
پیداکردن با سایر اهداف و مالحظات نیز بر آنها 
اولویت خواهدداشت. با وجود تمام این پیشرفت ها 
و نوآوری ها، باز هم عامل انسانی است که بر رعایت 
اخالقیات نظارت می کند و در این زمینه دارای نقشی 
حیاتی و کلیدی است، آنهم برای حصول اطمینان از 
کارکرد درست و مطابق موازین انسانی سیستم های 

پیشرفتۀ هوش مصنوعی.
دوران  در  که  جدیدی  مشاغل  کلی،  طور  به 
خواهندگرفت،  شکل  مصنوعی  هوش  حاکمیت 
به خاطر برخورداری از ویژگی ها و نیازمندی های 
خواهند  باعث  پیچیده،  و  متفاوت  کاماًل  مهارتی 
شد تا فشار سنگینی بر سازمان ها، به وبژه از لحاظ 
آموزش نیروی انسانی وارد آید، چرا که آنها باید 
آموزش  کارکنان شان  به  را  جدیدی  مهارت های 
دهند که تا پیش از آن اصاًل وجود خارجی نداشته 
و در نتیجه، برای خیلی ها ناشناخته و مبهم است. 
به عبارت بهتر، بسیاری از مشاغل آینده نه از نوع 
مشاغل« یقه سفید« هستند و نه از نوع مشاغل«یقه 
آبی«، بلکه عمدتاً مشاغلی بدون رنگ و نوظهور 
هستند و برای انجام آنها نه به مهارت های سنتی و 
کالسیک، بلکه به مهارت هایی نیاز است که کاماًل 

متفاوت از گذشته خواهند بود. 
حال سوال اینجاست که کارگران و مدیرانی که 
مشاغل نوظهور آینده را بر عهده خواهندگرفت، 
کجا و چگونه آموزش  خواهنددید؟ در پاسخ به 
که  محدودی  جواب  تنها  فعاًل  مهم  سوال  این 
یادگیری  فرایند  است که  این  داد،  ارایه  می توان 
مهارت های جدید ابتدا باید در سطح سازمان و به 
صورت یادگیری سازمانی و عملیات توسعه ای نوین 
صورت پذیرد تا بدین ترتیب، بستر مناسبی برای 

آموزش بهینۀ کارکنان به وجود آید. 

منابع:
Economist 1( مجلۀ

2( فصلنامۀ
Massachusetts Institute of

   Technology (MIT)
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تغییراتاقلیمیودرسهاییازتوفاننوح)ع(

 97 سر  بر  خشکسالی  شوم  سایۀ   )1
درصد کشور

که  بود  تابستان  گرماگرم  و  مرداد  اوایل  در 
رییس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران 
موحش  راز  یک  از  پرده  هواشناسی  سازمان 
برداشت و گفت: در بازۀ ۱۲۰  ماهۀ اخیر منتهی 
به تیرماه سال جاری، ۹۷ درصد مساحت ایران به 
خشکسالی انباشته و بلندمدت دچار شده  و همین 
موضوع وضعیت ذخیرۀ آبی کشور را در مناطق 

مختلف نشان می دهد.
این  در  ایسنا  با  گفت وگو  در  صادق ضیاییان 
مورد افزود: بر اساس شاخص ۱۲۰ ماهه منتهی 
به پایان تیر، حدود ۹۷ درصد از مساحت کشور 
مواجه  بلندمدت  خشکسالی  مختلف  درجات  با 
درصد خشکسالی  میان ۵/۵  این  از  که  هستند 
 ۵۰ متوسط،  خشکسالی  درصد   ۲۸/۵ خفیف، 
درصد خشکسالی شدید و ۱3 درصد خشکسالی 
بسیار شدید را تجربه می کنند و تنها ۰/3 درصد 

ترسالی ضعیف و ۰/۱  دارای  از مساحت کشور 
از  نواحی  مابقی  و  بوده  متوسط  ترسالی  درصد 

شرایط نرمال برخوردارند. 
وی در مورد آخرین وضعیت خشکسالی کشور 
نیز گفت: پهنه  بندی خشکسالی ۱۲۰ماهۀ منتهی 
که  است  آن  از  ۱3۹۷حاکی  تیرماه  پایان  به 
دچار  کشور  مساحت  از  گسترده ای  بخش های 
خشکسالی خفیف تا بسیار شدید بلندمدت است. 
در بخش هایی از استان های تهران، البرز، قزوین، 

اشاره
هوا گرم و شدیداً گرم بود و در بعضی جاها هنوز هم هست، نه تنها به خاطر تابستان که یک فصل بیش نیست و به هر حال، می گذرد، بلکه به 
خاطر اینکه کرۀ زمین به ده ها دلیل و علت شناخته شده و ناشناخته، به طرزی بی سابقه در حال گرم شدن است و شرایط اقلیمی نیز ناگزیر در حال 
تغییرات جدی است. طبیعی است که همه به دست و پا بیفتیم برای یافتن علت و راه رهایی. در این صفحات نگاهی داریم به مقولۀ تغییرات اقلیمی 

و گرم شدن کرۀ زمین و بعضی از واکنش ها در سطح رسانه های عمومی.

)خوانش یک مسأله با سه روایت(
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خراسان  فارس،  زنجان،  شرقی،  آذربایجان 
رضوی، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان شمالی، 
و  کرمان  بوشهر،  خوزستان،  جنوبی،  خراسان 
قسمت هایی از کرمانشاه، لرستان، یزد، سمنان، 
قم، سیستان و بلوچستان و همچنین بخش هایی 
از اصفهان و چهارمحال و بختیاری خشکسالی 

بلندمدت شدید و حتی بسیار شدید وجود دارد.
ضیاییان سپس به وضعیت خشکسالی کشور 
بر  گفت:  و  کرد  اشاره  نیز  کوتاه  مدت  بازۀ  در 
تبخیر  بارش،  )شاخص   SPEI شاخص  اساس 
 ،۹۷ تیرماه  پایان  به  منتهی  ۱۲ ماه  تعرق(  و 
اغلب مناطق و استان  های کشور شاهد درجات 
مجموع  در  هستند.  خشکسالی  از  مختلفی 
با درجات  از مساحت کشور  حدود ۹۱/۷ درصد 
که  است  مواجه  کوتاه  مدت  خشکسالی  مختلف 
از این میان ۱۷درصد با خشکسالی خفیف، ۲۷ 
درصد خشکسالی متوسط، ۱۷ درصد خشکسالی 
شدید  بسیار  خشکسالی  با  درصد   3۰ و  شدید 
مساحت  از  درصد  هشت  تنها  و  هستند  مواجه 
وی  )نقشه(  دارد.  قرار  نرمال  شرایط  در  کشور 
در پایان با اشاره به اعتبار شاخص  های بلندمدت 
کشور  وضعیت  دقیق  بررسی  در  هواشناسی 
خشکسالی  بلندمدت  شاخص های  کرد:  تأکید 
به منزلۀ  می توانند  کشور  مناطق  از  بسیاری  در 
مناطق  آن  آبی  از شرایط ذخیرۀ  انعکاسی کلی 
در نظر گرفته شوند و بررسی خشکسالی کشور 
با استفاده از شاخص SPEI نشان می دهد که 
خشکسالی های اندوخته و تجمیع یافته در بستر 

طبیعت وجود  دارند.

2( نمونه ای دیگر از  تغییرات اقلیمی 
از  یکی  اول  صفحۀ  گاردین  معروف  روزنامۀ 
از  متفاوت  قاب  سه  با  را  خود  اخیر  شماره های 
داده است:  اختصاص  اقلیمی  تغییرات  موضوع 
نشان  را  یونان  گستردۀ  آتش سوزی  اول،  قاب 
است  ژاپن  بی امان  سیالب  دوم  قاب  می دهد. 
از خشک سالی  و قاب سوم هم تصویری است 

بریتانیا.
تیتر  در  بریتانیایی  انگلیسی زبان  روزنامۀ  این 

یک خود از قول کارشناسان و دانشمندان علوم 
آب  و هوایی و اقلیم می گوید: اینها نمونه هایی از 
به  سپس  گزارش  این  هستند.  اقلیمی  تغییرات 
هشدار کارشناسان اقلیم می پردازد و ادعا می کند 
می شوند  سنگین  حد  این  تا  بارش ها  وقتی  که 
وقتی  می گیرند،  خود  به  سیالبی  وضعیت  و 
گرمای  و  خشکی  دلیل  به  فقط  آتش سوزی ها 
بیش از حد هوا اتفاق می افتند، یا خشکسالی های 
راه  از  گرما  شدید  موج  و  می دهند  رخ  بی موقع 
است  این  آن  و  دارد  معنی  یک  فقط  می رسد، 
که اقلیم دچار دگرگونی شده است. این دگرگونی 
گرم شدن  است:  اتفاق  یک  نتیجۀ  تنها  تغییر  و 
بی سابقۀ کرۀ زمین و باالرفتن دمای متوسط آن.

3( تخصص گرایی یا انتظار کشتی نوح؟
احمد عظیمي  بلوریان، نویسندۀ یک یادداشت 
روایت کشتی  با  را  رونامۀ شرق، بحث خود  در 
نوح آغاز کرده و به عنوان مقدمه نوشته است: 
روایت کشتی نوح از سوی قرآن مجید به ایرانیان 
تأثیر  و  تغییر آب  و هوا  داستان،  رسیده ... اصل 
با  انسان و حیات  وحش و نحوۀ برخورد  بر  آن 
آن است. حضرت نوح)ع( به امر خداوند تبارک 
کشتی  ساخت  به  طوالنی  دوره ای  در  تعالی  و 
این  و  پرداخت  حیوانات  و  بشر  نجات  برای 
آرارات  کوه  باالی  در  روایت  همان  به  کشتی 
قرار گرفت. صرف  نظر از نحوۀ روایت و دالیلی 
نقل  این  باره  در  مختلف  فرهنگ های  در  که 
حاضر  نسل  برای  داستان  این  کل  می شود، 
است:  آموزنده  بسیار  ایران  مسووالن  برای  و 
نخست برای اینکه بفهمیم چرا این رویداد پیش 
آن  با  مقابله  برای  اینکه چگونه  دوم  بود.  آمده 

برنامه ریزی شد. سوم اینکه ما چه باید بکنیم؟
نویسنده پس از ذکر هوشمندانۀ این مقدمه و 
آماده سازی ذهن خواننده برای ورود به موضوع 
اصلی، چنین نوشته است: تغییرات آب  و هوایی 
شاید  است.  همیشگی  پدیدۀ  یک  زمین  کرۀ 
خورشیدی،  تابش  در  تغییرات  آن  عمدۀ  دلیل 
افزایش  زمین،  ژئومغناطیسی  وارونه شدن 
و  ژئوفیزیکی  فعالیت های  گلخانه ای،  گازهای 

گردش  و  زمین  کرۀ  موقعیت  تغییر  اتمسفری، 
افالک است. ما این تغییرات را حتی به  صورت 
ما،  تابستاِن  فصل  در  هستیم.  شاهد  فصلی 
نیم کرۀ شمالی بیشترین میزان تابش خورشیدی 
گداخته،  کرۀ  یک  خورشید  می کند.  دریافت  را 
خورشید  نور  تابش  و  است  سوزاننده  و  سوزان 
با  ما  زمین می شود.  در سطح  تبخیر آب  باعث 
بروز هر بحران آب  و هوا یا آتشفشان، سیل و 
زلزله- که در همۀ جهان رخ می دهد – دست  و 
پای خود را گم می کنیم و به  جای اقدام اساسی و 
بلندمدت، دست به اقدامات اورژانسی و واکنشی 
می زنیم. داد و فریاد و واویالی مردم و حمالت 
زیر  از  را  نفت  می شود.  آغاز  دولت ها  به  لفظی 
فروش  سر  بر  کرده،  مصرف  و  استخراج  زمین 
آن جنگ راه می اندازیم. حفره های خالی از نفت 
نمی دانیم  اما  می کنیم،  پر  آب  با  را  زیرزمینی 
که با این کار حجم و تعادل آب های موجود در 
سطح زمین متناسب با حجم نفت استحصال شده 
می شود.  خشک سالی  موجب  و  می یابد  کاهش 
واژه »خشک سالی« خود یادآورندۀ نوسان سطح 
و حجم آب در طول زمان است. سیل هایی که 
هم  اکنون در سراسر جهان روی داده و  میلیاردها 
هکتار زمین و بناهای روی آن را ویران می کنند، 
از تغییر دایمی آب  و هوای کرۀ زمین  نمایشی 
 هستند و مصرف بی رویۀ انرژی نفت و گاز هم 

فرایند تخریب کرۀ زمین را تسریع می کند. 
رسیده ایم  نقطه ای  به  اکنون  می افزاید:  وی 
که می توان به پرسش این یادداشت پاسخ داد: 
با باالآمدن سطح آب و پیش بینی تداوم آن که 
می شد،  حیات وحش  و  انسان  نابودی  موجب 

سراسر  در  هم اکنون  که  سیل هایی 

جهان روی داده و  میلیاردها هکتار زمین 

می کنند،  ویران  را  آن  روی  بناهای  و 

نمایشی از تغییر دایمی آب  و هوای کرۀ 

زمین  هستند و مصرف بی رویۀ انرژی 

نفت و گاز هم فرایند تخریب کرۀ زمین 

را تسریع می کند.
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خداوند به حضرت نوح)ع( فرمان داد برای نجات 
بشر و نمونه های حیات وحش یک کشتی بسازد 
و زوج و فرد انسان و حیوانات را در آن قرار دهد 
که  دریایی  سطح  روی  قرارگرفتن  با  کشتی  تا 
زمین را احاطه کرده بود، وسیله ای برای نجات 
انسان و حیوانات باشد. ساخت این کشتی خود 
و  بارگیری  از  پس  کشید.  طول  سال  چند صد 
آرارات  کوه  امروزه  که  رسید  جایی  به  حرکت 
نامیده می شود. بدین ترتیب، بشر و حیات وحش 
احیا شد تا جایی که امروز فقط جمعیت انسان در 
کرۀ زمین به باالی هفت  میلیارد نفر رسیده است. 
شمار حیوانات اهلی هم آن قدر است که جمعیت 
عظیم انسانی را تغذیه می کند. حیات وحش هم 

که جای خود دارد. 

نویسندۀ یادداشت جمالت بعدی یادداشت خود را 
با چنین عباراتی آغاز کرده: ساخت کشتی نوح، آن 
هم در یک دورۀ طوالنی، چند نکته را به ما می آموزد: 
نخست اینکه با دیدن نشانه های بحران، آینده را 
برنامه ریزی  به  اقدام  اینکه  پیش بینی کردند. دوم 
برای راه  حل دوراندیشانه کردند. سوم اینکه در موعد 
معین به نتیجه رسیدند که این خود نشانی از دقت در 

برنامه ریزی و اجرای آن بوده است. 
نویسنده این یاداشت که استاد پیشین دانشگاه 
مریلند است، می افزاید: ما امروز دچار چند مشکل 
نزدیک بین  ما  اینکه  نخست  هستیم:  اساسی 
هستیم و آینده نگری نداریم. دوم اینکه ابعاد مسأله 
را نمی فهمیم و با برداشتن گام های کوچک، در 
حالی که چشمان خود را با دستمال بسته ایم، حتی 
در خطی مستقیم حرکت نمی کنیم. بهترین نمونۀ 
کوته بینی در آینده  نگری، خروج آمریکای ترامپ 
از معاهدۀ زیست محیطی کیوتو و توافق پاریس 
انگیزۀ  خالف  بر  درست  ترامپ  انگیزۀ  است. 
نوح است. او برای حفظ منافع صاحبان صنعت 
نیروگاه های  کار  تداوم  و  زغال سنگ  استخراج 
زغال سنگی در حلقۀ ایاالت شرقی آمریکا، دست 

به این حرکت زد، نه به خاطر منافع بشر! 
چنین  نیز  یادداشت  این  پایانی  بخش  در 

تغییرات  دچار  دیگر  بار  زمین  کرۀ  آمده است: 
خانمان سوز شده ، آتشفشان ها فعال شده اند، زلزله 
و سیل همه  جا به راه افتاده و جنگل ها همه  جا 
در حال سوختن اند. بعید نیست که گرمای زمین 
نتیجه، سطح  در  و  کند  آب  را  سیبری  یخ های 
از جمله دریای خزر و خلیج  فارس  آب دریاها، 
در  زلزله  شدت  و  شمار  هم  اکنون  بیاید.  باال 
ایران افزایش یافته، اما برخورد ما با آنها موردی 
است. سازمان ملل و سازمان های تخصصی آن 
آنچنان که  تغییرات آب  و هوایی  به  نیز نسبت 
باید، فعال نشده اند. این کار مستلزم برنامه ریزی 
برمبنای آینده نگری است، هم در مقیاس ملی و 
هم بین المللی. ایران شاید برای اقدام بین المللی 
از توان کافی برخوردار نباشد، اما در مقیاس ملی 
باید فعال تر از این باشد که هست. متأسفانه ایران 
در مقیاس ملی هم در برنامه ریزی و آینده نگری 
در زحمت است، اگرچه به داشتن دم و دستگاه 
برنامه ریزی عظیم خود مباهات می کند. تالطم 
عصبی  حرکات  وجود  -با  طال  و  ارز  بهای 
در  ما  ناتوانی  نشان دهندۀ  بهترین  مسووالن- 
است.  میان مدت  حتی  و  بلندمدت  برنامه ریزی 
فراملی  دید  به  نیاز  ملی  سطح  در  برنامه ریزی 
دارد، در غیر این صورت، محاسبات غلط از کار 
بپرسد  از خود  باید  برنامه ریزی  نظام  درمی آیند. 
آتش سوزی  یافت،  شدت  جوی  تالطم  اگر  که 
جنگل ها، وقوع سیل و زلزله به یک امر عادی 
تبدیل شد و سدهای ساخته شده رو به تخریب 
نهادند، چه باید کرد؟ مکانیسم های پیش بینی و 
به  خداوند  دستور  آیا  هستند؟  کجا  برنامه ریزی 
باید  یا  امروز هم معتبر است،  )ع(  نوح  حضرت 
روی  دست  آسمان  از  جدید  دستور  نزول  تا 
و  تخصص هایمان  از  استفاده  از  و  نهاده  دست 

برنامه ریزی پرهیز کنیم؟

ساخت  و  نوح)ع(  توفان  موضوع 

کشتی، آن هم در یک دورۀ طوالنی، 

از جمله  ما می آموزد،  به  را  نکته  چند 

این نکته را که با دقت در برنامه ریزی 

بحران های  می توانیم  آن  اجرای  و 

زیست محیطی را اداره کنیم.

ماخذ:
1) https://www.isna.ir/news/96120804312
2( روزنامه همشهری- شمارۀ 7444 - مورخ  1397/5/9

3( روزنامه شرق- شمارۀ 1439 - مورخ 1397/5/8
4) http://www.sharghdaily.ir/fa/main/
detail/192537 ۹۷ درصد مساحت ایران به خشکسالی انباشته و بلندمدت دچار شده و همین موضوع وضعیت ذخیرۀ آبی 

کشور را در مناطق مختلف نشان می دهد.
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تحریمهازمینهسازدیکتاتورییامردمساالری؟

تجارب تاریخی نشان می دهند که تحریم های 
اقتصادی موجب می شوند که کنترل جامعۀ هدف به 
دست انحصارطلبان حاکم بیفتد و روند مردمساالری به 
حاشیه رانده شود. تاریخچۀ طوالنی مداخالت آمریکا 
در امور داخلی کشورهای مختلف نشان می دهد که 
این مداخالت همواره یک مشکل را حل کرده اند، اما 
مشکالت بزرگتری را به وجود آورده اند، مثاًل در دهۀ 
۱۹۸۰ دولت ریگان مجاهدین افغانی را علیه شوروی 
تجهیز و حمایت کرد، لکن همین مجاهدین، القاعده 
را بوجود آوردند و با مرگبارترین حمالت یازده سپتامبر 
هزاران آمریکایی را به خاک و خون کشیدند و هزاران 
میلیارد دالر بودجۀ جنگ با تروریسم را روی دست 

مالیات دهندگان آمریکایی گذاشتند.
تحقیقات نشان داده اند که تحریم ها جوامع هدف 
را به سمت دیکتاتوری سوق می دهند. تحقیقات 
پکسن  دورین  پروفسور  توسط  ممفیس  دانشگاه 
در سال ۲۰۰۹ نشان داد که تحریم های ۲۰۰۰- 
۱۹۸۱ وضعیت حقوق بشر در کشورهای هدف را 
خرابتر کرده بود. سال بعد تحقیقات مشترک همین 
پژوهشگر با پروفسور کوپردروری از دانشگاه میسوری 
نشان داد که جوامعی که هدف تحریم قرار گرفته اند، 
در تمام شاخص های دموکراسی افت کرده اند و به 

سمت دیکتاتوری متمایل تر شده اند. اما چرا؟
تحریم ها موازنۀ قدرت را به نفع رژیم حاکم و به 
زیان مردم منتقد تغییر می دهند و موجب می شوند که 

منابع قدرت اقتصادی و سیاسی به دست حکومت 
بیفتد. تحریم ها مردم را بیش از گذشته وابسته به 
جیب دولت می کنند و نیروهای دموکراتیک دستشان 
پروفسور  تحقیقات  می ماند.  خالی  منابع  این  از 
شرایط  در  که  داد  نشان  پکسن  و  کوپردروری 
تحریم، دولت ها منابع مالی را به سمت هواداران 
خود سوق می دهند تا اثرات تحریم ها بر آنان را کم 
کنند و حمایت ایشان را برای ادامۀ حکومت خود 
تضمین کنند. در سال ۱۹۸۵ سازمان ملل با طرح 
نفت در برابر غذا موجب تقویت رژیم صدام شد، زیرا 
این رژیم با کنترل دفترچه های توزیع مواد غذایی، 

خانوارهای عراقی را مطیع و وابسته به خود گرداند.
تحریم ها موجب فرار مغزها و استعدادهای هوادار 
دموکراسی می شوند و زمینه را برای سلطۀ دیکتاتوری 
بر جامعه فراهم می کنند. برآوردها نشان می دهند که 
بیش از سه میلیون نفر از نیروهای متخصص عراقی 
در دهۀ ۱۹۹۰ این کشور را ترک کردند. نیروهای 
متخصص باقیمانده در عراق هم دست از کارهای 
پژوهشی و صنعتی برداشتند، زیرا درآمدی عایدشان 
نمی شد و سرمایه های انسانی عراق تلف شد و این 
کشور به دست اندک نیروهای بی تجربۀ هوادار دولت 

اداره می شد.
محرکۀ  موتور  یعنی  متوسط،  طبقۀ  تحریم ها 
دموکراسی را متالشی می کنند و به جمعیت فقیری 
می افزایند که خواستۀ آنان فقط سیرکردن شکمشان 

خواهد بود، نه آزادی و مشارکت در تعیین سرنوشت 
خود. فقر و بیکاری فقط به بیماری و عدم امنیت 
منجر نمی شود، بلکه فرهنگ و باور مردم را نیز فاسد 
می کند و همبستگی اجتماعی را متالشی می کند و 
زور را جانشین قانون می کند. پروفسور لی جونز از 
دانشگاه کوین مری در کتاب »جامعۀ محاصره شده« 
در بارۀ عراق می نویسد: اتحاد تحریم ها و دیکتاتوری 
موجب شد که مقاومت دموکراتیک در مقابل صدام 
متالشی گردد. اینگونه بود که بعد از سقوط صدام، 
افراط گرایان داعشی بر عراق حاکم شدند و سایۀ آنها 

ده ها سال دیگر ادامه خواهد داشت.
اجتماعی  زیرساخت های  و  نیست  عراق  ایران 
و اقتصادی ایران از عراق غنی تر است، اما چهل 
سال است که این کشور نیز با گونه های خفیفی 
از تحریم ها دست وپنجه نرم می کند. این تحریم ها 
فقط در سال های ۱3۹3-۱3۹۰ دورۀ اوباما شدید و 
فراگیر بوده اند. در همین سال ها ارزش پول ایران و 
درآمد مردم به شدت کاهش یافت. این تحریم ها 
موجب شدند که اقتصاد ایران به انحصار نظامیان 
درآید و فساد اقتصادی در این کشور فراگیر شود. 
این نظامیان با دور زدن تحریم ها درآمد سرشاری را 
کسب کردند و بازار تولید و توزیع را در انحصار خود 
گرفتند و بخش خصوصی و طبقۀ متوسط به حاشیه 

رانده شدند.
دولت ترامپ با خروج از برجام و تحریم ایران قدم 
در همان راه گذاشته  و جنبش مردمساالری نوپا را 
هدف قرار داده است و می رود که چشمه های امید 
به صلح و امنیت در منطقۀ خاورمیانه را بخشکاند 
و جامعۀ مدنی ایران را تضعیف و افراط گرایان را 
تقویت کند. به گفتۀ یکی از کارشناسان ایرانی، وقتی 
که مردم زیر خط فقر لِه می شوند، تنها آرزوی آنها 
لقمه ای نان برای زنده ماندن خواهد بود، نه تغییرات 
طبقۀ  ایران  تحریم های  سیاسی.  دموکراتیک 
متوسط را تضعیف می کند و ندای مردمساالری را 
به حاشیه می راند و قدرت حاکمه را مستحکمتر و 
چابکتر می سازد و تنها راهی که پیش روی نخبگان 

می گذارد، فرار مغزها خواهد بود.

نویسنده: پروفسور پیتر بینارت، دانشگاه نیویورک

مترجم: دکتر اسفندیار خدایی

مأخذ:
http://america.blog.ir/post/513
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بازارهاوابزارهايتجارتگاز

موضوع صادرات گاز عالوه بر جنبۀ تجاری، از لحاظ اثرگذاری بر معادالت سیاسی منطقه و جهان و همچنین ارتقای امنیت ملی کشور نیز قابل بررسی است، چرا که 
تجارت انرژی )نفت، گاز و...( با دیگر کشورها، موجب وابستگی آنها به ایران و در نتیجه، موجب افزایش قدرت سیاسی و ارتقای امنیت ملی کشور می  شود. آنچه در پی 
می  آید، خالصه  ای از گزارش مرکز پژوهش  های مجلس شورای اسالمی در این زمینه است. بخش های اول و دوم این گزارش به نقل از روزنامۀ اطالعات در شماره های 

قبل چاپ شد  و اینک بخش سوم آن تقدیم می  شود. 

جهانی شدن بازار و نظام قیمت گذاری
هرچه بازار گاز به سمت »جهانی شدن« پیش 
برود، به دلیل کاهش انحصار صادرکنندگان این 
محصول، قیمت گاز در مبادالت جهاني کاهش 
مي یابد. در صورتي که بازار گاز همانند نفت جهاني 
و  به صورت جهاني  آن هم  قیمت گذاري  شود، 
احتمااًل همانند نفت در بورس هاي مرجع انجام 
در  گاز  قیمت  کاهش  با  اواًل  بنابراین،  مي شود. 

کارشناسان  از  بسیاري  نظر  مطابق 

جهان  ال.ان.جي  بازار  انرژي،  حوزۀ 

چرا  است،  اشباع  آینده  سال هاي  در 

که بازار گاز جهان در سمت عرضه با 

مازاد عرضه و در سمت تقاضا با کاهش 

تقاضا مواجه است.

بخش سوم

نگاهی به

جهان، سود اقتصادي عرضه کنندگان این حامل 
نفت،  بازار  مانند  ثانیاً  و  مي یابد  کاهش  انرژي 
کشورهاي صاحب قدرت و همچنین کشورهاي 
واردکنندۀ گاز مي توانند بر جریان قیمت گذاري آن 
اثرگذار باشند، در حالیکه در بازار منطقه اي فعلي 

گاز، این قدرت در اختیار طرف عرضه است.
امنیت  تأمین  منظور  به  آمریکا  میان،  این  در 
انرژي متحدان در اروپا و شرق آسیا به شدت از 
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در صورتي که بازار گاز همانند بازار نفت 

به  هم  آن  قیمت گذاري  شود،  جهاني 

صورت جهاني و احتماالً همانند نفت در 

بورس هاي مرجع انجام مي شود.

رویۀ جهاني شدن بازار گاز حمایت مي کند، چنانکه 
عنوان«  با  »بروکینگز«  مؤسسه  گزارش  در 
بازارهاي مایع: ارزیابي گزینۀ صادرات ال.ان.جي 
آمریکا« که در سال ۲۰۱۲ منتشر شده، یکي از 
مهمترین دالیل ورود آمریکا به صادرات ال.ان.

متحدان  به  اقتصادي  امنیتي-  کمک  دنیا  جي 
این  شده است.  عنوان  کشور  این  استراتژیک 
گزارش مي نویسد: چون در سیاست امریکا نگاه 
به آسیا )و اروپا( به عنوان یک » محور سیاست 
خارجي« است، لذا توانایي آمریکا براي افزایش 
امنیت انرژي و کاهش قیمت در این بازارها یک 
محسوب  استراتژیک  و  اقتصادي  مهم  دارایي 
مي شود. این گزارش در بخش هاي مختلفي به 

شرح زیر به بحث تأمین پایدار گاز مي پردازد:
* فراتر از مالحظات مناطق خاص، صادرات 
ال.ان.جي ایاالت متحده، باعث ایجاد یک منبع 
از  نسبتاً  که  مي شود  پیش بیني  قابل  گاز  تأمین 
دور  به  ونقل  اختالل حمل  یا  غیرمنتظره  تولید 

است.
تقویت  باعث  آمریکا  ال.ان.جي  صادرات   *
منافع سیاسي این کشور در دو حوزۀ اقیانوس آرام 
)بازار  اطلس  اقیانوس  و حوزۀ  آسیا(  )بازار شرق 
اروپا( مي شود، چرا که به سبد واردات متحدان 

آمریکا تنوع مي بخشد.
* محاصره یا مداخلۀ نظامي در تنگۀ هرمز یا 
یک حملۀ مستقیم به تجهیزات مایع سازي قطر 
)که یک سوم ال.ان.جي دنیا را تأمین مي کند(، در 
بازار انرژي جهان هرج و مرج ایجاد خواهدکرد. در 
این حالت، وجود حجم بیشتري از ال.ان.جي در 
بازار جهاني به مصرف کنندگان سود خواهد رساند.

در این گزارش به موضوع کاهش قیمت گاز در 
صورت افزایش تجارت ال.ان.جي هم اشاره شده 
و نتیجه آن براي آمریکا کمک به اقتصاد متحدان 
خود و کاهش درآمد کشورهاي صادرکنندۀ گاز، به 
ویژه روسیه عنوان شده است: صادرات ال.ان.جي 
آمریکا باعث فشار بر ساختار فعلي قیمت گذاري 
گاز و در نتیجه، باعث کاهش رانت حاصل از آن 
ال.ان. با رشد  براي صادرکنندگان گاز مي شود. 

جي- چه به صورت قرارداد بلندمدت و چه بازار 
تک محموله- بر تأمین کنندگان گاز به روش خط 
ال.ان.جي  صادرات  و  مي شود  وارد  فشار  لوله 

آمریکا به این روند کمک مي کند.
همچنین در گزارش مؤسسۀ انرژي MIT که 
در سال ۲۰۱۱ منتشر شده، به دو موضوع تأمین 
جهاني- در صورت  گاز  قیمت  کاهش  و  پایدار 

شدن بازار گاز اشاره شده و به آمریکا پیشنهاد داده 
شده است که براي تسریع این روند تمامي تالش 
خود را به کار گیرد. این موسسه در گزارش خود 
مي افزاید: بازار هرچه بزرگتر ال.ان.جي از طریق 
ایجاد تنوع در بین تأمین کنندگان، براي آمریکا و 
متحدانش باعث ایجاد امنیت مي شود. بنابراین، 
ایاالت متحده باید خط مشي ای را دنبال کند که 
به تشویق توسعۀ بازار جهاني منجر شود، بازاري 
است.  تأمین کننده  تنوع  و  شفافیت  داراي  که 
ایاالت متحده با مسوولیت ویژه اي که در تأمین 
امنیت بین المللي دارد، در صورت آسیب پذیربودن 
متحدانش در حوزۀ امنیت انرژي، دیگر نخواهد 
توانست آنها را در اجراي تغییرات اجتماعي با خود 

همراه سازد. 
بر طرف  گاز  بازار  جهاني شدن  تأثیر  بحث  در 
عرضه در حوزۀ تجارت گاز طبیعي براي کشورهاي 

طرف عرضه سه مسألۀ اصلي وجود دارد:
دلیل  به  چون  فروش،  تضمین   )۱
طرح هاي  اجراي  براي  باال  سرمایه گذاري هاي 
عمده  ال.ان.جي(  ویژه  )به  گاز  صادرات 
قراردادهاي صادرات گاز بلندمدت هستند، چراکه 
خرید  تضمین  به  طرح ها  این  اقتصادي شدن 

توسط کشور متقاضي وابسته است.

۲( فروش گاز با قیمت باالتر.
3( استفاده از ابزار صادرات گاز در جهت منافع 

سیاسي.
با جهاني شدن بازار گاز به دلیل افزایش عرضۀ 
متقاضي،  کشورهاي  براي  گاز  دسترس  قابل 
صادرکننده  کشورهاي  گاز  فروش  تضمین  اواًل 
تهدید مي شود، ثانیاً قیمت گاز و در نتیجه، درآمد 
کشورهاي صادرکننده کاهش مي یابد، ثالثاً قدرت 
ابزار  از  استفاده  براي  عرضه  طرف  کشورهاي 
دیپلماسي انرژي در جهت منافع سیاسي از بین 

مي رود .
در بحث تضمین فروش گاز براي کشورهاي 
عرضه کننده نیز مسایلی وجود دارند که عبارتند از 
اشباع بازار ال.ان.جي، ایجاد مازاد عرضه و کاهش 

رشد تقاضا.
در مورد اشباع بازار ال.ان.جي، بنا بر پیش بیني 
مراکز معتبر و مطابق نظر بسیاري از کارشناسان 
حوزۀ انرژي، بازار ال.ان.جي جهان در سال هاي 
در  جهان  گاز  بازار  که  چرا  است،  اشباع  آینده 
سمت عرضه با مازاد عرضه و در سمت تقاضا با 
کاهش تقاضا مواجه است. در مورد مازاد عرضه 
هم با توسعۀ روزافزون ساخت پایانه هاي ال.ان.

جي در جهان، بازار این محصول با مازاد عرضه 
روبرو خواهد بود. یکي از دالیل مهم این موضوع 
عنوان  به  آمریکا  و  استرالیا  کشور  دو  ورود  هم 
مطابق  است.  بازار  به  ال.ان.جي  صادرکنندۀ 
ال.ان. صادرات  افزایش  میزان   BP پیش بیني 

جي دنیا تا سال ۲۰3۵ به ۱/3۵ میلیارد مترمکعب 
از  درصد   ۴۰ از  بیش  که  رسید  خواهد  روز  در 
است.  استرالیا  و  آمریکا  دو کشور  به  متعلق  آن 
همچنین کشورهاي آفریقایي همچون موزامبیک 
ال.ان.جي  روي  بر  زیادي  سرمایه گذاري  نیز 

کرده اند.
نیز گفتنی است  تقاضا  در بحث کاهش رشد 
روند صعودي  جهان  در  گاز  تقاضاي  گرچه  که 
خود را حفظ خواهد کرد، اما نرخ رشد نسبت به 
پیش بیني هاي قبلي کاهش خواهد یافت و این 
موضوع عمدتاً به دلیل کاهش رشد تقاضاي گاز 
شرق آسیا است. میزان مصرف گاز ژاپن که هم 
اکنون بزرگترین واردکنندۀ ال.ان.جي جهان است، 
مطابق پیش بیني »مؤسسۀ آکسفورد انرژي« در 
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سال ۲۰3۰ نسبت به حال حاضر کاهش خواهد 
یافت و به ۱۰۰ میلیارد مترمکعب خواهد رسید. دیگر 
پیش بیني ها هم رشد مصرف ژاپن را بسیار پایین 
درنظر مي گیرند. کرۀ جنوبي هم وضع مشابهي دارد 
و نرخ رشد تقاضاي بسیار پایین گاز را تجربه خواهد 
کرد. تنها دو کشور هند و چین با افزایش چشمگیر 
میزان تقاضاي گاز در سال هاي آینده مواجه هستند، 
هر چند که میزان رشد مصرف گاز در آنها نیز از 

پیش بیني هاي قبلي بسیار کمتر است.
  

 اشباع شدن بازار ال.ان.جي
از  بسیاري  در  ال.ان.جي  بازار  اشباع شدن 
بین المللي منعکس  معتبر  تحلیل هاي مؤسسات 
گزارش  به  مي توان  مثال،  عنوان  به  شده است. 
»مؤسسۀ وود مکنزي« که در اواخر سال ۲۰۱۵ 
ضمن  گزارش  این  کرد.  اشاره  شده،  منتشر 
ال.ان. پایانه هاي جدید  بررسي وضعیت ساخت 

ساخت  سال ۲۰۱۵  از  مي افزاید:  جهان  در  جي 
وساز ال.ان.جي ابتدا در خارج از آمریکاي شمالي 
و سپس تا سال ۲۰۱۹ در آمریکاي شمالي هم 
کاهش مي یابد که این نتیجه پاسخ طبیعي بازار 

به مازاد عرضه است.
فریدون فشارکي، مدیر عامل شرکت فکتس 
گلوبال انرژي هم معتقد است که بازار ال.ان.جي 
در حال حاضر با مازاد عرضه روبرو است و گزینۀ 
کشورهاي  همانا  ایران،  براي  مناسب  صادراتي 
حوزۀ خلیج فارس، از جمله کویت، عمان و امارات 
سرمایه گذاران  وجود  با  مي افزاید:  وي  هستند. 
ال.ان. در  براي سرمایه گذاري  خارجي عالقمند 

جي، ورود ایران به این حوزه کار اشتباهي است. 
اگر ۱۰ سال گذشته شرایط کنوني وجود داشت، 
ال.ان.جي براي ایران سودآور بود، اما امروز بازار 
جدي وجود ندارد. قطر، استرالیا و آمریکا در گاز 
ال.ان.جي سرمایه گذاري کرده اند و تجهیزات و 

کشتي هاي الزم را هم دارند.

تحریم پذیري و محدودیت هاي فناوري
بررسي ساختار تحریم ها نشان مي دهد که دو 
تحریم  که  موجب شده اند  نفت  بازار  در  ویژگي 

نفتي ایران توسط آمریکا محقق شود:
دیگر کشورهاي  توسط  نفت  تولید  امکان   )۱

جهان براي جبران کمبود نفت صادراتي ایران: در 
سال هاي تحریم نفت ایران، افزایش تولید نفت 
جهان نسبت به تقاضاي آن حدود ۱/۵ میلیون 
کاهش حضور  خوبي  به  و  یافته   افزایش  بشکه 

نفت ایران در بازار را جبران کرده است.
۲( امکان جایگزیني نفت مازاد دیگر کشورها با 
نفت ایران: با توجه به اینکه حمل و نقل نفت خام 
عمدتاً توسط کشتي صورت مي پذیرد و در نتیجه، 
بازارهاي  تمامي  به  محصول  این  انتقال  امکان 
توانست  راحتي  به  آمریکا  لذا  دارد،  وجود  تقاضا 
نفت مورد نیاز کشورهاي خریدار نفت ایران را با 

نفت صادراتي دیگر کشورها جایگزین کند.
ایران  نفت  تحریم  مکانیسم  اساس  بنابراین، 
که  بوده   استوار  خام  نفت  جهاني  بازار  وجود  بر 
صادرات  با  را  ایران  صادرات  جایگزیني  امکان 
همین  بر  مي کرده است.  فراهم  کشورها  دیگر 
اساس، صادرات ال.ان.جي هم مي تواند زمینه ساز 
که  چرا  باشد،  صادرکننده  کشور  گازي  تحریم 
تا  ال.ان.جي  بازار  شد،  گفته  که  همانطور  اواًل 
سال ۲۰3۵ با مازاد عرضه روبرو است. بنابراین، 
کشورهاي واردکنندۀ گاز مي توانند تقاضاي گازي 
صادرکننده  کشورهاي  دیگر  طریق  از  را  خود 
ال.ان. روش  به  گاز  صادرات  ثانیاً  کنند.  جبران 

جي باعث قابل تجارت شدن گاز و امکان انتقال 
این محصول به هر نقطه دنیا مي شود. بنابراین، 
با  کشورها  دیگر  تولید  مازاد  جایگزیني  امکان 
ال.ان.جي تحریم شده در سریعترین زمان ممکن 
وجود دارد. این در حالي است که در تجارت گاز 
به روش خط لوله، امکان تحریم خرید گاز توسط 
کشور واردکننده به مراتب کمتر است، چرا که هم 
به لحاظ اقتصادي و هم به لحاظ تأمین انرژي 
کشور واردکننده را با مشکل مواجه خواهد کرد. 
کشور  دو  هر  اینکه  دلیل  به  اقتصادي  منظر  از 
طرف تجارت، در ساخت خط لوله مشارکت مالي 
دارند، لذا در صورتي که کشور واردکننده بخواهد 
خرید گاز را تحریم کند، بایستي هزینۀ بسیار زیاد 
دیگري را براي ساخت خط لوله یا پایانۀ واردات 
ال.ان.جي بپردازد. از منظر تأمین انرژي هم اگر 
کشور واردکننده بتواند منبع تأمین دیگري را براي 
واردات گاز خود بیابد و همچنین مشکلي براي 
نداشته  گاز  واردات  جایگزین  طرح  مالي  تأمین 

باشد، در فاصلۀ زماني ساخت خط لوله یا پایانۀ 
ال.ان.جي جدید )حداقل سه سال( دسترسي به 
گاز نخواهد داشت و با کمبود گاز مواجه خواهد 
بود. از منظر فناوري هم باید گفت که تجهیزات 
مورد نیاز صادرات گاز به روش ال.ان.جي شامل 
مخصوص  کشتي هاي  و  مایع سازي  تجهیزات 
نیازمند  حمل این محصول، تجهیزاتي خاص و 
چند  اختیار  در  تنها  که  هستند  باالیي  فناوري 
دارند.  قرار  آمریکایي  عمدتاً  خاص  شرکت 
نیز  جهان  در  ساخته شده  ال.ان.جي  واحدهاي 
استفاده  شرکت هایي  تکنولوژي  از  ترتیب  به 
مي کنند که هر سه آمریکایي هستند. سهم دیگر 
شرکت ها نظیر »لینده« و »شل« تا کنون کمتر از 
پنج درصد سهم ظرفیت واحدهاي ال.ان.جي دنیا 
را دربر مي گیرد. از آنجا که بر اساس تحریم هاي 
اولیه آمریکا که از ابتداي انقالب اسالمي بر ایران 
تحمیل شده، هرگونه تجارت با ایران مورد تحریم 
قرار گرفته، لذا امکان ورود تکنولوژي شرکت هاي 
آمریکایي به کشور وجود ندارد. بنابراین، دستیابي 
به تکنولوژي ال.ان.جي تنها از طریق شرکت هاي 
به  گاز  صادرات  اگر  حال  است.  ممکن  اروپایي 
با  نیاز  مورد  فناوري  نظر  از  ال.ان.جي  روش 
صادرات نفت خام مقایسه شود، مالحظه مي شود 
تجهیزات  بخش  در  هم  ال.ان.جي  صادرات  که 
مایع سازي )ساخت و تعمیر و نگهداري( و هم در 
بخش حمل ونقل، داراي فناوري بسیار پیچیده و 
انحصاري تري است. بنابراین، از آنجا که در صورت 
ایجاد  امکان  ال.ان.جي،  به صادرات  ورود کشور 
وابستگي شدید تکنولوژي به دیگر کشورها وجود 
دارد و مي تواند محل آسیب جدي براي صادرات 
گاز کشور باشد، لذا ضروري است کشور از حیث 
داخلي سازي  و  انتقال  سمت  به  فناوري،  کسب 

فناوري ال.ان.جي حرکت کند.

ادامه دارد 

لوله،  خط  روش  به  گاز  تجارت  در 

امکان تحریم خرید گاز توسط کشور 

واردکننده به مراتب کمتر از صادرات به 

روش ال.ان. جی است، زیرا ...
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آیاعلممستقلازارزشهاست؟

گروهی مدافع این عقیده هستند که دانشمند باید 
مستقل از همۀ مالحظات ارزشی، اعم از اخالقی، 
اجتماعی، سیاسی، ایدیولوژیک و... به فعالیت علمی 
فرایند  در  را  ارزشی ای  داوری  هیچ  و  بپردازد  خود 
استدالل علمی خود دخالت ندهد. دلیل این ادعا نیز 
آشکار است. تاریخ علم، به  ویژه در صد سال گذشته، ُپر 
است از نمونه هایی که جهت گیری های ارزشی مسیر 
علم را منحرف کرده و عینیت آن را به خطر انداخته 
است. از نمونه های کالسیک مانند مخالفت کلیسا با 
گالیله یا مخالفت با نظریۀ تکاملی داروین با انگیزه های 
مذهبی که بگذریم، در همین قرن گذشته در موارد 
متعددی دخالت مالحظات ارزشی علم را به بیراهه 
برده و حتی گاهی نیز فاجعه آفریده است. یک نمونه 
ماجرای نظریه های )شبه( علمی »تروفیم لیسنکو« 
در بارۀ وراثت نَرم در اتحاد شوروی در زمان استالین 
است ... او به دلیل پایبندی به ایدیولوژی مارکسیستی 
و نظریۀ ماتریالیسم تاریخی، معتقد بود باید این امکان 
وجود داشته باشد که ویژگی های اکتسابی یک نسل از 
طریق وراثت به نسل بعد منتقل شود. پشتیبانی سفت 
و سخت دستگاه حاکم از نظریات او تا جایی بود که 
هر گونه مخالفت با این نظریات به شدت سرکوب 
می شد. صدها و چه بسا  هزاران نفر از زیست شناسان 
اتحاد شوروی آن روزها  ژنتیک در  و متخصصان 
به همین دلیل از کار بی کار شدند، یا حتی به عنوان 
»دشمن خلق« به اردوگاه های کار اجباری تبعید شدند 
و آنجا جان سپردند، گیاه شناس مشهور، نیکاالی 

واویلف یکی از این افراد بود.
نمونۀ دیگر مورد »لنارد« و »اشتارک« است. در 
سال های میان دو جنگ بین الملل، دو فیزیکدان 
آلمانی به نام یوهانس اشتارک و فیلیپ لنارد که در 

زمینۀ فیزیک تجربی کار می کردند و هر دو سابقۀ 
کسب جایزۀ نوبل هم داشتند، در میان فیزیک دانان 
گروهی را تشکیل دادند که خود را »پژوهشگران 
ملی« می خواندند و رهبری جنبشی برای دستیابی به 
فیزیک اختصاصاً آلمانی یا آریایی را به دست گرفتند. 
آنها نظریۀ نسبیت اینشتین را »گزافه گویی های یک 

نفر یهودی« می خوانند و مردود می شمردند.
در همین دهۀ گذشته نیز مسألۀ گرمایش جهانی 
یا تغییرات اقلیمی به موضوعی بدل شده  که در 
اقتصادی  منافع  حتی  و  سیاسی  مالحظات  آن، 
قرار  تحت  تأثیر  را  علمی  نظریه های  ارزیابی 
داده است. بسیاری از مخالفت ها با این نظریه که 
دخالت های انسان در محیط زیست ... عامل اصلی 
گرمایش زمین است، از جانب کسانی ابراز می شود 
که به ارزش های سیاسی محافظه کارانه پایبندند. 
با  سیاسی  لحاظ  از  که  کسانی  دیگر،  به عبارت 
»دولت بزرگ« مخالف هستند، وجود مشکالت 
زیست محیطی مانند گرمایش زمین را که نیازمند 

دخالت از جانب دولت است، انکار می کنند.
مخرب  دخالت های  این گونه  درنظرداشتن  با 
عقیده  بسیاری  علم،  در  ارزشی  جهت گیری های 
دارند که باید از اثرگذاری این گونه داوری های ارزشی 
بر کار علمی جلوگیری کرد. آنها به اصطالح مدافع 
 value-free ideal( غیرارزش بار  علم  آرمان 
of science( هستند، اما نکته ای که به  ویژه در 
دو دهۀ اخیر فیلسوفان علم بر آن تأکید کرده اند، 
ناگزیربودِن دخالت ارزش ها در ارزیابی نظریه های 
علمی است. علم تجربی ماهیتی استقرایی دارد. 
در استدالل استقرایی )بر خالف استنتاج( ممکن 
است با وجود صدق همۀ مقدمات، نتیجه کاذب 

باشد. هیچ یک از نظریه های علمی، با وجود درجۀ 
اطمینان باالیی که به آنها داریم، قطعیت ندارند. 
همین معنا را به این تعبیر نیز بیان می کنند: همۀ 
شواهد تجربی موجود، در کنار مالحظات منطقی، 
نمی توانند یک نظریۀ واحد را متعین کنند، بلکه 
همیشه علی االصول بی شمار نظریۀ ممکن وجود 
با  یعنی  دارند،  دارند که کفایت تجربی مشابهی 
همۀ شواهدی که در دست داریم، همخوان هستند. 
بنابراین، پذیرش هر نظریه همواره ناگزیر مستلزم 
دخالت دادِن آگاهانه یا ناآگاهانۀ برخی از معیارهای 
معرفتی  و  تجربی  معیارهای  به جز  تصمیم گیری 
فیلسوفان  از  بسیاری  اکنون  رو،  همین  از  است. 
علم تأکید دارند که الزم است دانشمندان بکوشند 
و  روشن  معیارهای  پایۀ  بر  را  خود  تصمیم های 
شفاف اتخاذ کنند و جهت گیری های ارزشی خود 

را نیز به صراحت اعالم کنند.
تقریبًا  مرجعیتی  امروز  جوامع  در  علم  نهاد 
بی چون وچرا به دست آورده و این مرجعیت حتمًا 
باید با مسوولیت پذیری همراه باشد. در علمی که 
بنیادش بر استقراء است، با درنظرداشتِن همۀ شواهد 
تجربی اصواًل باز هم ریسک دو نوع خطا وجود دارد: 
پذیرش فرضیۀ خطا و رّد فرضیۀ درست. الزم است 
که دانشمندان تبعات بروز هرکدام از این خطاها، 
نظریه ای  پذیرش  که  را  پیامدهایی  به خصوص 
نادرست ممکن است برای محیط زیست و جان 

انسان ها داشته باشد، در نظر بگیرند.

میثم محمد امینی، استادیار پژوهشکدۀ مطالعات بنیادین علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی

برگرفته و تلخیص از: روزنامۀ شرق- 1397/5/4

http://www.sharghdaily.ir/fa/main/
detail/192213
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دایموند«  »َجِرد  نوشتۀ  »فروپاشی«  کتاب 
)ترجمۀ فریدون مجلسی، منتشرشده توسط نشر 
نو( به طرح مسایلی می پرازد که بشر امروزی و 

حیات وحش و سیمای طبیعت با آن روبروست.
فریدون مجلسی دربارۀ این کتاب می نویسد: 
»کتاب حاضر نوشته َجِرد دایموند، استاد دانشگاه 
کالیفرنیای جنوبی در لس آنجلس، پرنده شناسی 
پژوهشگر و از دوستداران جدی محیط زیست، 
شأن  در  قلمی  با  و  هشداردهنده  شیوه ای  به 
و  حساس ترین  پولیتزر،  ارزشمند  جایزۀ  برندۀ 
مهم ترین مسایل زیست محیطی دنیای کنونی را 
به صورتی داستان گونه شرح داده است، داستانی 
که آینه ای برای بازتاب گذشته است و آینده ای 
سخت را می نمایاند، با هشداری جدی در مورد 
خطر فروپاشی که داستان گذشته و آیندۀ ماست، 

همۀ ما!«

وی افزوده است: »در این کتاب نامی از ایران 
نیامده، اما سطرسطر آن را مرتبط با این سرزمین 
عبارت  به  می بینم.  آن  دیرپای  مسایل  و  کهن 
دیگر، کشور ما در بیشتر زمینه های مطرح شده 
است.  سهیم  و  شریک  بشری  داستان  این  در 
بزرگ ترین مسألۀ ما آب است، شورشدن است، 
بیابان زایی و جنگل زدایی است، و باالتر از همه، 
عبور از خط قرمز جمعیت و بدتر از آن، جمعیت 
مهارناپذیر همسایگان است و بیم جنگ! جمعیتی 
که طبیعت و منابع قابل اتکا در ایران و در جهان 
پاسخ گوی تأمین نیازهایش نیست، تا چه رسد به 

تأمین رفاه و آسایش در معیار امروزی!« 
این کتاب حاکی از آن است که تا قرن بیستم 
جمعیت بشر اندک بود و جهان بزرگ. در جهان 
بزرگ جای کافی هم برای آدم        ها وجود داشت 
و هم برای پلنگ و خرگوش و غاز و کرگدن. 

فراوان  آب  و  مرتع  و  جنگل  روزگاران  آن  در 
بسیار  زنده  موجودات  نیازهای   برآوردن  و  بود 
کمتر از توان بازآفرینی طبیعت به نظر می        رسید. 
نظم و تعادلی برقرار بود که طبیعت خود از آن 
پاسداری می کرد. درندگان، جوندگان پیر و بیمار 
پاکسازی  را  محیط  کرکس        ها  و  می        خوردند  را 
می        کردند. هربار که جمعیت گروهی از حیوانات 
از حد مجاز فزونی می        یافت، بر سر  انسان        ها  و 
و  جنگ  اثر  در  و  می        افتادند  هم  جان  به  منابع 
بازمی        گشتند.  دیرین  تعادل  به  دوباره  بیماری 
به  امروز  که  دوران مشکلی  آن  در  رویهمرفته، 
عنوان تنگناهای زیست محیطی می        شناسیم، به 
ندرت خودنمایی می        کرد. اما مسأله از هنگامی به 
طور جدی آغاز شد که علم بشر بر توازن طبیعی 
طبیعت پیشی گرفت. در این مرحله بشر به جای 
و  فنون کشاورزی  با  طبیعت،  به  غذایی  اتکای 

چگونهجوامعراهفنایابقارابرمیگزینند؟
)مروری بر کتاب »فروپاشی«(

آثار باستانی حیرت انگیزی که مردمان سخت کوش جزیرۀ »پاک« یا »ایستر« آنها را بوجود آوردند، اما با بریدن آخرین درخت، در کار و زندگی 
خود درماندند و همه چیز را از دست دادند.
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افزود.  خود  جمعیت  بر  و  شد  آشنا  دام  پرورش 
سپس با دستیابی به افزار و ماشین توان تولیدی 
بشر و تعداد جمعیت افزایش یافت. آنگاه بشر با 
توسعۀ علم بر بیماری        ها غلبه کرد و بر طول عمر 
و بر جمعیت خود افزود. این افزایش به دو برابر 
و سه برابر تعادل باستانی و همیشگی که رسید، 
به  افزایش ها  وقتی که  اما  نبود،  هنوز مسأله ای 
شش و هفت و گاه ده برابر رسید، ناچار آب به 
یک ششم و یک هفتم و یک دهم کاهش یافت. 
زمین های زیر ساختمان ها و میادین و خیابان ها و 
راه آهن ها افزایش یافتند و از سوی دیگر، زمین 
مراتع و کشتزارها کم و کمتر و محدود و محدودتر 
شد. رودخانه ها هم خشک شدند. درست است که 
بخش  توانسته است  تولید  افزایش  با  بشر  علم 
بزرگی از نیازهای غذایی و مواد اولیۀ معدنی مورد 
نیاز انسان ها را تأمین کند، اما به بهایی گزاف و 
روندی کاهنده، روندی که ادامه اش راهی است 

گریزناپذیر به سوی فروپاشی و فنا.
از دو  بازدید  از ماجرای  را  »دایموند« کتابش 
دامداری تولید شیر در مونتانا در غرب آمریکا آغاز 
می        کند و بعد به قول سینمایی        ها با یک »فلش 
دامداری        های  از  باقی مانده  آثار  سراغ  به  بَک« 
غرب  در  نروژی  وایکینگ        های  یا  نروژی        ها 
گرینلند می رود، دامداری هایی که از بیش از ۵۰۰ 
سال پیش به حال خود رها شده اند. آنان صدها 
سال پیش از »کریستف کلمب« به قارۀ آمریکا 
و  ساختند  شهر  آنجا  در  سال  صدها  و  رسیدند 
تخریب  با  سپس  و  کردند  زندگی  و  دامداری 
محیط زیست، عرصه چنان بر آنان تنگ شد که 
راهی نداشتند جز آنکه نابود شوند! نویسنده در 

پربار  ظاهراً  و  زیبا  ایالت  مونتانا،  از  مرحله  این 
آمریکا آغازمی        کند که چگونه تاب و توان تأمین 
دست  از  را  کنونی  افزایش یافته  جمعیت  بار 
نمادین  و  شاخص  نمونۀ  به  سپس  داده است. 
جزیرۀ »پاک« یا »ایستر« می        پردازد که زمانی 
میانۀ  در  معادن سنگ  و  افراشته  با جنگل        های 
اقیانوس کبیر قرارداشت و مردمان سخت کوش 
آن تندیس        های غول پیکر با کاله        های سنگی بر 
سر را می تراشیدند و با غلتاندن آنها بر الوارهای 
جنگلی به کنار ساحل می رساندند و آثار باستانی 
حیرت انگیزی را به وجود می آوردند، اما با بریدن 
آخرین درخت، در کار و زندگی خود درماندند و 

همه چیز را از دست دادند. 
کتاب در ادامه با شرح تاریخ تمدن و فروپاشی 
جوامع باستانی، به »تمدن مایا« و راز شهرهای 
پنهان شده آنان می        پردازد و آثار معابد و شهرهای 
و  شاخه        ها  البالی  در  مدفون شده  سنگی 
ریشه        های جنگلی برجای مانده. او نشان می دهد 
متولد می شود، رشد می کند،  تمدنی  که چگونه 
می        درخشد و بعد کارش به آدمخواری می        کشد و 
نابود می        شود! در همۀ اینها هم تأثیر بی مباالتی 

انسان        ها بر سرنوشتشان دیده می        شود.
یک مورد و نمونۀ بزرگ تحقیقی در این زمینه 
هم جزیرۀ بزرگ »هیسپانیوال« در مرز اقیانوس 
اطلس و دریای کاراییب است. شاید کمتر کسی 
نام این جزیره را شنیده باشد، اما نام دو کشوری 
همه  برای  شده،  تقسیم  آنها  میان  جزیره  که 
آشناست: جمهوری دومینیکن در بخش شرقی و 
جمهوری هاییتی در بخش غربی جزیره. بخش 
اسپانیایی زبان  و  اروپایی  تمدنی  وارث  شرقی 
است، و بخش غربی وارث بردگانی آفریقایی و 
فرانسوی زبان که توسط بهره کشان فرانسوی از 
آفریقا به آنجا حمل شدند. در ابتدا جزیره سراسر 
بود.  نیمه استوایی  جنگل        های  از  پوشیده  و  سبز 
بردگان  و  تراشیدند  را  خود  نیمۀ  فرانسوی        ها 
در آنجا پنبه کاشتند. وقتی که زمین چالنده و 
حال  به  را  پیشین  بردگان  و  آنجا  شد،  بی رمق 
خود رها کردند و رفتند، تا فقیرترین کشور جهان 
در برهوتی خاکی و خشک با فقر و فساد درگیر 

بماند. بخش شرقی، یعنی جمهوری دومینیکن 
تاریخی  وجود  با  اما  می        رفت،  راه  همان  به  نیز 
که  داشت  را  بخت  این  دیکتاتوری،  از  طوالنی 
طبیعت و محیط زیست آن حفظ و بازسازی شود 
و اکنون کشوری سرسبز است، با ثروت و توسعۀ 

اقتصادی و اجتماعی خوب.
نقش کسب  به  کتاب »فروپاشی«  از  بخشی 
آن ها  از  برخی  که  می پردازد  جدید  کارهای  و 
مخرب ترین  شمار  در  زیست محیطی  لحاظ  به 
دیگر  برخی  که  حالی  در  امروزی اند،  کارهای 
حفاظت های  نظام های  مؤثرترین  از  شماری 
زیست محیطی را فراهم می آورند. این کتاب نشان 
می دهد که چرا برخی از کسب و کارها )و البته 
فقط برخی( منافع خود را در این می بینند که حافظ 
محیط  زیست باشند و از سویی دیگر، چه تدابیری 
الزم خواهد بود تا سایر کسب و کارها نیز ترغیب 

شوند و به گروه اول بپیوندند.
بخش دیگری از این کتاب هم حاوی درس های 
عملی برای امروز است و به روشنی نشان می دهد 
که سرنوشت جوامع فروپاشی شدۀ پیشین در انتظار 
همۀ ماست و اگر ما نیز همان کارهایی را بکنیم که 

آنان کردند، حتماً نابود خواهیم شد.
خطرات  انواع  از  خالصه ای  نیز  نهایت  در 
که  خطراتی  ارایه  شده است،  زیست محیطی 
جهان معاصر در حال حاضر با آنها روبه روست، 
از جمله رایج ترین این خطرات که همانا مخالفت  
و مقاومت در برابر جدی بودن واقعی خطرهاست، 
و اصرار بر این توهم ساده اندیشانه که خطرات 
با  امروزی،  جوامع  روی  پیش  زیست محیطی 
موارد خطرناکی که جوامع پیشین با آنها روبرو 

بودند، تفاوت دارند!
رویهمرفته کتاب »فروپاشی: چگونه جوامع راه 
فنا یا بقا را برمی        گزینند« را می        توان سفرنامه ای 
به جغرافیای تاریخی بشر از روزگاران گذشته تا 

زمان حال دانست.

درست است که علم بشر با افزایش 

از  بزرگی  بخش  توانسته است  تولید 

معدنی  اولیۀ  مواد  و  غذایی  نیازهای 

مورد نیاز انسان ها را تأمین کند، اما به 

بهایی گزاف و روندی کاهنده، روندی 

گریزناپذیر  است  راهی  ادامه اش  که 

به سوی فروپاشی و فنا.

منابع:

هفته نامۀ صدا
http://www.ibna.ir/fa/doc/book/255462
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تئوریپنجرۀشکسته
تجربه ای که علت گسترش فساد در ایران را نشان می دهد

مدت هاست که افول اخالقیات در جامعه و گسترش ناهنجاری هایی همچون فساد اداری و مالی، توجه همگان را جلب کرده و سروصدای همه را درآورده است، تا 
جاییکه حتی بعضی از دست اندرکاران و شرکای امور حاکمیتی هم به فکر افتاده اند و این پدیده را به عنوان یک نقطۀ ضعف اساسی و حتی عامل فروپاشی نهایی معرفی 
کرده اند. آشنایی با "تئوری پنجرۀ شکسته" و خواندن تجربۀ امریکایی ها در برخورد با ناهنجاری ها و جرایم اجتماعی، می تواند به ما کمک کند تا به ریشۀ مفاسد و علل 

گسترش آنها پی ببریم و از مسووالن امر بخواهیم تا از این تجارب استفاده کنند و جامعه را از شر بالهایی چون فساد اداری و مالی رهایی بخشند.

در دهۀ هشتاد میالدی باج گیری در ایستگاه ها 
و داخل قطارها در نیویورک امری روزمره و عادی 
شده بود. همچنین مردم به فراوانی از روی نرده ها 
لوازم  و  ماشین ها  می پریدند،  ایستگاه  داخل  به 
از روی قصد و عمد  را  ایستگاه ها  در  نصب شده 
خراب می کردند و سیل جمعیت بدون خرید بلیط به 
داخل قطارها سرازیر می شد. اما آنچه بیش از همه 
 )Graffiti( به چشم می خورد، نقاشی های گرفیتی
بود. این نقاشی ها مجموعه-ای از نقش ها و عبارات 
عجیب و غریب و درهمی بودند که توسط مردم بر 
روی دیوارها نقاشی و یا نوشته می شدند و هنوز 

هم گهگاه در دیوار اماکن عمومی مثل ایستگاه های 
قطار و مترو دیده می شوند. اما در نیویورک آن زمان 
هر شش هزار واگنی که در حال کار بودند، از سقف 
تا کف و از داخل و خارج به صورتی افراطی و زننده 
از نقش و نگارهای نامنظم و بی قاعده پوشیده شده 
بودند و چهره ای زشت و عبوس و عجیب و غریب را 
در شهر بزرگ زیرزمینی نیویورک پدید آورده بودند. 
اینگونه بود وضعیت شهر نیویورک در دهۀ ۱۹۸۰، 
شهری که موجودیتش در چنگال جرم و جنایت و 

مواد مخدری همچون کرک فشرده می شد.
اما با آغاز دهۀ ۱۹۹۰ این وضعیت به ناگاه تغییر 

کرد و سیر نزولی این فرایند زننده آغاز شد، یعنی 
قتل و جنایت به میزان ۷۰ درصد و جرایم کوچکتر 
مانند دزدی و غیره نیز به میزان ۵۰ درصد کاهش 
چیزی  هر  افتاد،  نیویورک  در  که  اتفاقی  یافتند. 
می توانست باشد، مگر یک تغییر تدریجی. به عبارت 
دیگر، کاهش جرایم و خشونت به طور ناگهانی و 
اپیدمی.  افتاد، درست مثل یک  اتفاق  به سرعت 
بنابراین، عامل دیگری غیر از تغییر تدریجی در کار بود 
و باید توضیح دیگری برای این وضعیت پیدا می شد. 
این »توضیح دیگر« چیزی نبود، مگر »تئوری پنجرۀ 
 )Broken Window Theory(    »شکسته
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می گوید:  شکسته«  پنجرۀ  »تئوری 

پیامی  کوچک،  جرایم  به  بی توجهی 

است به جنایتکاران و مجرمان بزرگتر 

که »جامعه ازهم گسیخته است«، و بر 

عکس مقابله با جرایم کوچک، به این 

معنی است که اگر پلیس تحمل تخلفات 

کوچک را نداشته باشد، پس طبیعتاً با 

برخورد  بزرگتر  تخلفات  و  جرایم 

شدیدتر و جدی تری خواهد داشت.

مأخذ:
ویکی پدیا و سایت های اینترنتی

دو  فکری  محصول  شکسته  پنجرۀ  تئوری 
»جمس  نام های  به  بود  آمریکایی  جرم شناس 
ویلسون« )James Wilson( و »جورج کلینگ« 
)George Kelling(. این دو نفر معتقد بودند که 
جرم نتیجۀ یک نابسامانی است. به عبارت دیگر، اگر 
پنجره ای از خانه ای شکسته باشد و مرمت نشود، 
آنکس که تمایل به شکستن قانون و هنجارهای 
صاحب خانه  بی تفاوتی  مشاهدۀ  با  دارد،  اجتماعی 
نسبت به این امر، دست به شکستن شیشۀ دیگری 
می زند و در نتیجه، دیری نمی پاید که تمام شیشه های 
آن خانه شکسته می شوند و این احساس آنارشی و 
هرج و مرج از خیابان به خیابان و از محله ای به محلۀ 
دیگر می رود و با خود سیگنالی را به همراه دارد از این 
قرار که هر کاری را که بخواهید، مجازید انجام دهید، 

بدون آنکه کسی مزاحم شما شود!
»ویلسون« و »کلینگ« که به این راز پی برده 
بودند، در میان تمامی مصایب اجتماعی که گریبان 
موضوع  روی  بود،  گرفته  را  زمان  آن  نیویورک 
مترو،  ایستگاه های  در  کوچک  باج خواهی های 
نقاشی های گرفیتی و نیز فرار از پرداخت پول بلیط 
دست گذاشتند. آنها استدالل می کردند که این جرایم 
کوچک، گرچه فی نفسه کوچک اند، ولی پیام بزرگ و 
مهمی را به جامعه می دهند و آن هم این است که: 

ارتکاب جرم آزاد است!
و چنین بود که تئوری اپیدمی جرم به ناگاه نظرات 
همگان را جلب کرد و وقت آن رسید که این تئوری در 
عمل به آزمایش گذاشته شود. در این مرحله »دیوید 
گان« )David Gunn( به مدیریت سیستم مترو 
گمارده شد و پروژۀ چند میلیارد دالری تغییر و بهبود 

سیستم متروی نیویورک آغاز گردید. برنامه ریزان به 
وی توصیه کردند که خود را درگیر مسایل جزیی مانند 
گرفیتی نکند و در عوض به تصحیح سیستمی بپردازد 
که بکلی در حال از هم پاشیدن بود. اما پاسخ مدیر 
جدید مترو که از طرفداران نظریۀ پنجرۀ شکسته بود، 
کاماًل عجیب و دور از انتظار بود، چون او اعتقاد داشت: 
همین گرفیتی است که سمبل از هم پاشیده شدن 
سیستم است و در نتیجه، باید جلوی آنرا به هر بهایی 
گرفت! او معتقد بود که بدون برنده شدن در جنگ با 
گرفیتی، تمام تغییرات فیزیکی که شما انجام می دهید، 
محکوم به نابودی است: قطار جدیدی می گذارید، اما 
بیش از یکروز نمی گذرد که رنگ و نقاشی و خط های 
عجیب و غریب بر روی آن نمایان می شود و سپس 
نوبت به صندلی ها و در و دیوار داخلی واگن ها می رسد.

بنابراین، »گان« در قلب محلۀ خطرناک »هارلم« 
یک کارگاه بزرگ تعمیر و نقاشی واگن بر پا کرد و 
واگن هایی که بر روی آنها گرفیتی کشیده می شد، 
او  دستور  به  می شدند.  منتقل  آنجا  به  بالفاصله 
تعمیرکاران سه روز صبر می کردند تا بر و بچه های 
محله خوب واگن را کثیف کنند و هر کاری را که 
دلشان می خواهد، انجام بدهند. آنوقت دستور می داد 
که شبانه واگن را رنگ بزنند و صبح زود روی خط 
قرار دهند. باین ترتیب، زحمت سه روزۀ رفقا به هدر 

رفته بود.
بخش  در  »گان«  که  حالی  در  دیگر،  از سوی 
ترانزیت نیویورک همه چیز را زیر نظر گرفته بود، 
»ویلیام برتون« )William Bratton( به سمت 
ریاست پلیس متروی نیویورک برگزیده شد. »برتون« 
نیز از طرفداران »تئوری پنجرۀ شکسته« بود و به آن 
ایمانی راسخ داشت. در آن زمان ۱۷۰،۰۰۰نفر در روز 
به نحوی از پرداخت پول بلیط می گریختند، از روی 
ماشین های دریافت ژتون می پریدند و یا خودشان 
را به زور از الی نرده ها رد می کردند و وارد قطارها 
می شدند. در حالیکه کلی جرایم و مشکالت دیگر 
در داخل و اطراف ایستگاه های مترو در جریان بود، 
»برتون« به مقابله با مسألۀ کوچک و جزیی پرداخت 
بهای بلیط و جلوگیری از فرار مردم از این مسأله 
کم بها پرداخت. او در این راستا در بدترین ایستگاه ها 
تعداد مامورانش را چند برابر کرد و به محض اینکه 
تخلفی مشاهده می شد، فرد را دستگیر می کردند، 
به سالن ورودی می آوردند و در همانجا در حالیکه 

همۀ آنها را با زنجیر به هم بسته بودند، سرپا و در 
مقابل موج مسافران نگاه می داشتند. هدف »برتون« 
از این اقدام، ارسال این پیام به جامعه بود که پلیس 
او همچنین  این مبارزه جدی و مصمم است.  در 
پاسگاه های پلیس را به ایستگاه های مترو منتقل 
کرد و ماشین های سیار پلیس را هم در ایستگاه ها 
گذاشت تا کار انگشت نگاری از متهمان در همانجا 
انجام  شود و سوابقشان از پروند ها بیرون کشیده شود. 
بدین ترتیب، مجرمان بزرگ به سرعت دریافتند که 
با ارتکاب یک جرم کوچک مثل نخریدن بلیط قطار، 
ممکن است خودشان را به دردسر بزرگتری بیندازند. 
لذا دست و پای خودشان را از ایستگاه های مترو جمع 
کردند، چون کمترین خطا می توانست دردسر بزرگی 

را در پی داشته باشد.
پس از چندی نوبت به جرایم خیابانی کوچک 
سید. در این مرحله گدایی کردن در سر چهارراه ها، 
مست بازی درآوردن، ادرارکردن در گوشۀ خیابان ها 
ابتدا بسیار پیش  از این قبیل هم که  و جرایمی 
پا افتاده به نظر می رسیدند، مورد توجه پلیس قرار 

گرفتند و موجب دردسر افراد خاطی شدند. 
رویهمرفته، »تئوری پنجرۀ شکسته« می گوید: 
به  است  پیامی  کوچک،  جرایم  به  بی توجهی 
جنایتکاران و مجرمان بزرگتر که »جامعه از هم 
جرایم  با  مقابله  عکس  بر  و  است«،  گسیخته 
کوچک، به این معنی است که اگر پلیس تحمل 
طبیعتًا  پس  باشد،  نداشته  را  کوچک  تخلفات 
و  شدیدتر  برخورد  بزرگتر  تخلفات  و  جرایم  با 
در  نهفته  اصلی  راز  اما  جدی تری خواهد داشت. 
این نظریه این است که تغییرات مزبور الزم نیست 
بنیادی و اساسی باشند، بلکه تغییراتی کوچک چون 
از تقلب در  یا جلوگیری  بین بردن گرفیتی و  از 
خرید بلیط قطار، می تواند تحولی سریع و ناگهانی 
و اپیدمیک را در جامعه بوجود آورد و جرایم بزرگ 

را نیز به ناگاه و به طور باورنکردنی کاهش دهد.
و  رادیکال  پدیده ای  خود  زمان  در  تفکر  این 
تحوالت  سیر  اما  می شد،  محسوب  غیرواقعی 
بعدی، درستی نظریۀ »ویلسون« و »کلینگ« را 

به اثبات رساند.
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خصولتی ها توانسته اند از عنوان بخش 

استفاده  ابزاری  صورت  به  خصوصی 

کنند و بنگاه های خصولتی را به حیاط 

تبدیل  دولتی  مدیران  و  رفقا  خلوت 

نمایند.

اگر فساد را ریشه کن نکنیم، فساد ریشۀ ما را خواهد کند

ریشههاودرمانهایفساد
نگاهی به

گریبان  که  معضالتی  بزرگ ترین  از  یکی 
نمی کند،  رها  و  گرفته  محکم  را  ایران  اقتصاد 
هم  آن  اصلی  عامل  فساد.  نام  به  است  آفتی 
مثلثی است مرکب از قدرت، ثروت و اطالعات، 
البته دور از انصاف است اگر در این میان، سهم 
سیاست های اقتصادی دولت نادیده گرفته شود، 
عمومًا  که  دولت  اقتصادی  سیاست های  چون 
عبارت  به  و  اقتصاد  دولتی ترکردن  راستای  در 
دیگر، در راستای ناکارآمدکردن اقتصاد هستند، 
فساد  گسترش  و  ایجاد  برای  الزم  زمینه  های 
را فراهم می کنند. این سیاست ها به زبان ساده 
مراکز  با  ارتباط  دارندگان  که  می شوند  باعث 
قدرت سیاسی روزبروز فربه تر و پروارتر شوند و 
این شرایط  در  بماند. حال  سر دیگران بی کاله 
چگونه می توان انتظار داشت که مشکل اقتصاد 
استاد  به قول دکتر موسی غنی نژاد،  حل شود؟ 
انتخاب  را  معکوس  مسیر  که  وقتی  اقتصاد، 

می زنیم،  گشادش  سر  از  را  شیپور  و  می کنیم 
طبیعی است که نتیجه ای نخواهیم گرفت. پس 
هشدار خیلی جدی است: اگر فساد را ریشه کن 

نکنیم، فساد ریشۀ ما را خواهد کند.
 

اقتصادی که به گروگان گرفته  شده
کند،  پیدا  ادامه  شرایط  این  اگر  تردید  بدون 
وضعیت برای فعاالن اقتصادی مستقل و بخش 
در  ممکن  شکل  بدترین  به  واقعی  خصوصی 
خواهد آمد، یعنی فعالیت هایشان باز هم محدودتر 
آنان ترجیح  از  خواهد شد و در نتیجه، بسیاری 
فساد  و  رانت  سراسر  بازار  این  که  داد  خواهند 
را رها کنند و نیمه جان باقیمانده شان را به یک 
ساحل امن برسانند. این مصیبت چیزی نیست 
جز نتیجه و حاصل اقتصاد دولتی که از سه دهه 
آوار شده و فسادهای  اقتصاد ملی  بر سر  پیش 
ملی  اقتصاد  به جان  زالو  مثل  آن هم  از  ناشی 

افتاده و رمقش را مکیده و باز هم دارد می مکد. 
در این شرایط می توان گفت که صاحبان قدرت 
سیاسی، اقتصاد کشور را به نفع مصالح سیاسی 

خودشان به گروگان گرفته اند.
تاریخی  فاجعۀ  این  عمدۀ  سرفصل های 
بخش  مستمر  تحدید  و  تضعیف  از:  عبارتند 
خصوصی  بخش  ویژه  به  و  واقعی  خصوصی 
مولد، غیرمردمی شدن اقتصاد و تشدید رکود در 
واقعی،  خصوصی  بخش  اقتصادی  فعالیت های 
و  مردم  عامۀ  معیشت  و  درآمد  سطح  کاهش 
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تشدید فقر و نابرابری های اقتصادی- اجتماعی. 
و  نامولد  اقتصادی  چیرگی  و  تسلط  عالوه،  به 
فسادساز، یعنی چرخۀ بیمار سفته بازی، داللی و 
رباخواری و در کنار آن هم ترویج و اشاعۀ فساد 
ایجاد البی های سیاسی  با  در سطحی گسترده 
آهنین  سه وجهی  یک  تشکیل  و  اقتصادی  و 
بین دولت، مجلس و گروه های اقتصاد رفاقتی! 
آبشخور و جاده صاف کن همۀ این انحرافات هم 
چیزی نیست جز فقدان شفافیت و نظارت الزم 
بنگاه های خصولتی و  و کافی در دخل و خرج 
کالن  منافع  و  سودها  از  مهمی  بخش  تقسیم 
از بنگاه های تودرتو و وابسته.  آنها در شبکه ای 
کامل  طور  به  رفاقتی  بنگاه های  میان،  این  در 
و  بوده اند  برخوردار  خصولتی ها  امتیازهای  از 
خیالشان هم از بابت هرگونه نظارت سازمان های 
مسوول و موضوع شفافیت و پاسخگویی راحت 
است. آنان توانسته اند از عنوان بخش خصوصی 
بنگاه های  و  کنند  استفاده  ابزاری  صورت  به 
خصولتی را به حیاط خلوت رفقا و مدیران دولتی 

تبدیل نمایند.

ریشه ها
بنا بر یک نظر سنجی در سال ۲۰۱۷، عوامل 
معرفی  فساد  انگیزه های  و  علل  عنوان  به  زیر 
شده اند: طمع پول، قدرت و زندگی لوکس، یا هر 
آرزو و میل مادی دیگر- اقتصاد و سیاست شدیداً 
انحصاری شده- سطح پایین دمکراسی، مشارکت 
کم-  خیلی  سیاسی  شفافیت  و  ضعیف  مدنی 
دیوان ساالری سنگین و دستگاه اداری ناکارامد 
آزادی  مطبوعات-  کم  آزادی  بی کفایت-  و 
سطح  و  مهم  قومی  تمایزات  اقتصادی-  کم 
عدم  پارتی بازی-  و  جامعه  در  تبعیض  باالی 
تساوی دو جنس- عدم ادغام کافی در سیستم 
اقتصاد جهانی- وجود دستگاه دولتی عریض و 
دارابودن  متمرکز-  شدیداً  دولت  وجود  طویل- 
بی ثباتی  فقر-  وجود  طبیعی-  معادن  و  ذخایر 
سیاسی- حقوق مالکیت ضعیف- سرایت فساد 
آموزش-  پایین  سطح  همسایه-  کشورهای  از 

دسترسی ضعیف به اینترنت.

بسیاری  حاضر،  حال  در  که  می رسد  نظر  به 
از عوامل مزبور در ساختار اجتماعی- اقتصادی 
ایران موجودند و از این لحاظ کمبودی نداریم! 

بنابراین، می پردازیم به چند مورد و نمونه.

اقتصاد »پشت پرده« 
برای  حقوقی،  کارشناس  نوروزی،  کامبیز 
شرح ماجراهای اقتصاد ایران در روزگار برزخی 
کنونی، تعبیر جالبی دارد. او در یاداشتی در یکی 
نتیجۀ  است:  نوشته  باره  این  در  روزنامه ها  از 
مشترک همۀ اخبار رسمی و موثقی که از زبان 
و  کشوری  ارشد  مدیران  دیگر  و  وزرا  آقایان 
نمایندگان مجلس و مقامات قضایی از موجبات 
و عوامل بحران اقتصادی کشور می شنویم، این 
است که اقتصاد ایران یک »پشت پرده« دارد! 
پشت پردۀ واردات غیرمجاز خودرو، پشت پردۀ 
ارز به نرخ رسمی، پشت پردۀ توزیع  تخصیص 
سکه،  عمدۀ  خریداران  پردۀ  پشت  طال،  سکۀ 
دالر  پردۀ  پشت  ارزی،  معامالت  پردۀ  پشت 
مالی،  مؤسسه های  پردۀ  پشت  ۱۱هزارتومانی، 
پشت پردۀ صندوق های بازنشستگی، پشت پردۀ 
بانکی، پشت  واردات شکر،  پشت پردۀ معوقات 

پردۀ... و... 
در فرهنگ  پرده  وی سپس می افزاید: پشت 
یا  قانون  کارهای خالف  برای  جایی  یعنی  ما، 
شرع یا عرف یا هر سه... در پشت پرده از قانون 
مجاز  عرف  از  پرده  پشت  در  نیست.  خبری 
»الحقوق«  منطقۀ  پرده  پشت  نیست.  خبری 
پشت  چیزهایش  بیشترین  که  اقتصادی  است. 
پرده می گذرد و پشت پرده اش آن قدر قدرتمند 
می کند،  تسخیر  را  پرده  بیرون  تمام  که  است 
سپس  نوروزی  است.  غیرحقوقی  اقتصادی 
معرفی  یا  افشا  را  پرده ها  این پشت  از  مواردی 
پشت  اقتصاد  الگوی  می افزاید:  بعد  و  می کند 
هم  از  را  ایران  اقتصادی  حقوق  نظام  پرده، 
پاشیده است، یعنی هم قوانین اقتصادی و هم 
از  اقتصادی و مالی، عماًل  عرف ها و رویه های 
اقتصادی  برقراری نظم  به  قادر  افتاده اند و  کار 

حقوقی نیستند.

معنا  شفافیت  رانت  توزیع  فضای  در 
ندارد

دکتر عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی و 
عضو شورای پول و اعتبار نیز در جمع مدیران بازار 
سرمایۀ ایران در بارۀ موضوعات مختلف، از جمله 
در  شفافیت  فقدان  و  مالی  و  پولی  سیاست های 
بازارها صحبت هایی کرده و با اشاره به ریسک های 
موجود در بازار سرمایه خطاب به مدیران این بازار 
گفته است: ملتهب بودن شرایط موضوعی است که 
اقتصاد ایران را به شدت مورد تهدید قرار داده است. 
آخوندی افزوده: در حال حاضر، عدم قطعیتی که 
در بازار وجود دارد، ریشه در ساختار اقتصاد ایران 
دارد. مسایل ساختاری اقتصاد ایران هم بسیار جدی 
و پیچیده است. چه سیستم های پولی و بانکی را 
درنظر بگیریم، چه در مورد عدم تخصیص بهینه 
نگاه کنیم، مشکالت ساختاری داریم و سیاست گذار 
به خاطر پیامدهایی که اصالحات ساختاری دارد، 
سیاست گذار  نیست.  ساختار  اصالح  به  حاضر 
نه فقط در این دولت، بلکه در سه دهۀ گذشته، 
وی  نداشته است.  ساختاری  اصالح  به  تمایلی 
افزوده است: وقتی قاعده را بر هم می زنید، رانت به 
وجود می آید... در فضای رانتی هم فضا آلوده است 
و اینکه انتظار داشته باشیم شفافیت وجود داشته 

باشد، انتظار بی موردی است.

راه حل ها
و  تنگناها  از  عبور  راه حل  کلی،  طور  به 
سکوت  و  بی اعتنایی  نه  موجود  بحران های 
است، نه قهر و غضب، نه نومیدی و افسردگی 
و نه آشوب و انقالب و غیره. برای عبور از این 
آنهم  و  است  الزم  پیش شرط  یک  تنها  مهلکه 
در  حداقلی  فرصت های  از  هوشمندانه  استفادۀ 
در  مشارکت  برای  کنونی  نهادهای  چارچوب 
جریان تصحیح ریل گذاری ها و اصالح تدریجی 
فعاالن  و  کارشناسان  از  جمعی  انحراف هاست. 
پیش شرط،  همین  قبول  با  اخیراً  هم  اقتصادی 
در  سرگشاده  نامۀ  صورت  به  را  پیشنهادهایی 
مورد  می تواند  که  داده اند  قرار  رسانه ها  اختیار 
توجه قرارگیرد. مطابق رهنمودهای مزبور مهمترین 
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راه برای خروج از این بن بست، محدودسازی و کاهش 
به  انرژی  و  منابع  رانت  خصوص  به  رانت،  تزریق 
بنگاه های خصولتی و توزیع عادالنه، متناسب و متوازن 
منابع مزبور در طول زنجیره های ارزش با توجه به ایجاد 
اشتغال و ارزش افزوده است. دومین راه حل پیشنهادی، 
تأسیس یک نهاد فراقوه ای به شیوه ای کاماًل متفاوت با 
نظام تصمیم گیری فعلی است، چون نظام تصمیم گیری 
کنونی به شدت دچار تشتت فکری و سیاستی شده 
و به هیچوجه قادر به حل وفصل مشکالت کنونی 
نیست. سومین راه حل هم که احتماالً شاه بیت این 
مجموعه بشمار می رود، مبارزۀ فراگیر با فساد از طریق 
محدودسازی یا حذف انواع رانت ها، به ویژه رانت های 
انرژی است. الزمۀ مبارزۀ فراگیر با فساد هم شفاف سازی 
همۀ فرایندهای کسب درآمدهای ارزی و ریالی بخش 

عمومی و موارد مصرف آنهاست.

می گوید:  راه حل ها  بارۀ  در  هم  نوروزی  کامبیز 
امنیت اقتصاد کشور، پیش  و بیش از هر چیز موکول 
به آن است که امنیت »اقتصاد پشت پرده« سلب 
اهالی  از  نفر  چند  مجازات  با  فقط  کار  این  شود. 
پشت پرده یا امثال این روش ها ممکن نیست. باید 
پنهان کاری سیستماتیک را کنار گذاشت و باید پرده 
باال برود تا از اهل پرده امنیت گرفته شود. آن وقت 
است که مقدمۀ واجب برای رقابت اقتصاد قانونی 
با اقتصاد غیرقانونی فاسد فراهم می شود و می توان 

امیدی به غلبه بر اقتصاد پشت پرده داشت.
حاکم  امروزین  واقعیت های  از  شمه ای  این ها 
بر جامعه و اقتصاد ایران هستند، واقعیت هایی که 
سرسخت اند  و اگر آنها را به رسمیت نشناسیم و به 

آنها توجه نکنیم، تنبیهمان خواهند کرد.
فساد  گسترش  عامل  قوی ترین  از  که  حال 
سخن گفتیم، الزم است از قوی ترین مانع فساد 
هم پرده برداری کنیم. رسانه بزرگترین و قوی ترین 
عامل جلوگیری از فساد است و هیچ یک از نهادهای 
کنترلی و نظارتی رسمی مانند قوۀ قضاییه، قوۀ مقننه، 
پلیس، دیوان محاسبات و سازمان های بازرسی و 
تعزیرات نمی توانند کارکرد رسانه را داشته باشند و 

نظام تصمیم گیری کنونی به شدت 
دچار تشتت فکری و سیاستی شده 

و به هیچوجه قادر به حل و فصل 
مشکالت کنونی نیست.

جلوی اشاعۀ فسادهای اداری و مالی دستگاه های 
دولتی و حکومتی را بگیرند. حتی اگر باالی سر هر 
مقام دولتی یک مأمور مخفی گذاشته شود، باز هم 
قادر به کنترل فساد نخواهند بود، چرا که ممکن 
است همان مامور مخفی با آن مقام ساخت و پاخت 
کند و به اصطالح با هم بخورند! اما گردش آزاد 
اطالعات و نظارت افکار عمومی همۀ راه های فساد 

را می بندد و خواب را از چشم کفتارها می گیرد.
دست  به  فساد  با  توسعه  که  نکنیم  فراموش 
نمی آید، خودبه خود هم رفع نمی شود، بلکه همه باید 
به میدان بیاییم و ریشه  فساد را بکنیم، وگرنه او 

ریشۀ ما را خواهد کند.
منابع:

1) Dimant, Eugen; Tosato, Guglielmo (-2017
01-01). «Causes and Effects of Corruption: 
What Has Past Decade›s Empirical Research 
Taught Us? a Survey». Journal of Economic 
Surveys: n/a–n/a. doi:10.1111/joes.12198. 
ISSN 6419-1467.
2) http://www.bartarinha.ir/fa/news/755418
روزنامۀ شرق- مورخ 1397/5/10
3) http://sharghdaily.ir/fa/main/detail/192731/
4) https://www.isna.ir/news/97050100085
5) http://www.tejaratefarda.com

الگوی اقتصاد پشت پرده، نظام حقوق اقتصادی ایران را از هم پاشیده است.
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2) https://www.isna.ir/news/97020804474

صدایپایپیری!

پیری و بازنشستگی دو روی یک سکه اند، یا دو 
مصراع از ابیات پایانی غزلی که نامش »زندگی« است.

وقتی که اسم پیری می آید، به یاد بازنشستگی 
منع  »قانون  تصویب  برعکس.  و  می افتیم 
گذشته،  مردادماه  در  بازنشسته ها«  بکارگیری 
سالمندشدن  یادآوری  یعنی  کرد،  را  کار  همین 
صدای  پیش  مدت ها  از  که  ایران  جمعیت 

ناقوسش بلند شده.
بنا به گزارش ایسنا ، از نیمۀ دوم دهۀ هشتاد، 
کارشناسان بارها از حرکت رو به رشد سالمندی 
در جامعۀ ایران سخن گفته اند و تأکید مسووالن 
از  نشان  هم  جمعیت  باروری  افزایش  لزوم  بر 
نگرانی حرکت جمعیت کشور به سمت سالمندی 
نرخ  به  توجه  با  که  است  این موضوعی  و  دارد 
جامعه،  سالمندی  نرخ  با  آن  مقایسۀ  و  موالید 
می توان مدعی بود که به خوبی مورد توجه قرار 

نگرفته است.
 ۱3۹۵ سال  سرشماری  کلی  نتایج  بررسی 
آخرین  کلیدی،  سرفصل  هشت  قالب  در 
تشریح  و  مشخص  را  جمعیتی  ترکیب  جزییات 
کرده است. یکی از مباحث مهمی که در تحلیل 
تاکید  آن  بر  و  مطرح  مزبور  سرشماری  نتایج 
این  است.  کشور  جمعیتی  نسبت  موضوع  شده، 
سالمند  جمعیت  سهم  افزایش  از  حاکی  آمارها 

از ۵/۷ درصد در سال  از 6۵ سال  با سن بیش 
است.   ۱3۹۵ سال  در  درصد   6/۱ به   ۱3۹۰
افراد  یعنی  میانساالن،  گروه  در  افزایش  همین 
3۰ تا 6۵ ساله هم مشهود است . بر اساس آمار 
کل  از  میانساالن  سهم  سال ۱3۹۵  سرشماری 
جمعیت کشور به ۴۴/۸ درصد رسیده و با در نظر 
گرفتن سهم سالمندان، نشان دهندۀ این واقعیت 
ایران  است که حدود ۵۱ درصد از کل جمعیت 
را میانساالن و سالمندان تشکیل می دهند! این 
واقعیت انکارناپذیر به آن معنی است که صدای 
پای پیرشدن جمعیت ایران به گوش می رسد و 
کشور در ابعاد مختلف نیازمند تصمیم سازی ها و 
سیاست گذاری های متناسب با این جمعیت است.

افزایش  کنونی  روند  بررسی  دیگر،  سوی  از 
جمعیت در کشورمان نشان می دهد که متوسط 
سن جمعیت کشور در 3۴ سال آینده به سمت 6۰ 
سال خواهد رفت. جمعیت شناسان هم مي گویند 
جمعیت ایران عماًل از سال ۱۴3۵ پیر مي شود و 
در این سال بیش از ۲۷ میلیون نفر از جمعیت 
یک سوم  تعداد  این  بود.  خواهند  سالمند  ایران 
جمعیت کشور است و بیش از نیمي از جمعیت 
مولد را شامل مي شود. این موضوع از آن جهت 
اهمیت دارد که پیری جمعیت با تبعات و پیامدهای 
زیادی، ازجمله کاهش نشاط اجتماعی- اقتصادی 

و کاهش اقتدار سیاسی همراه است و به دنبال 
افزایش هزینه هاي سیستم هاي بهداشت و  آن، 
حقوق  پرداخت  سیستم هاي  همچنین  و  درمان 
بازنشستگي و تأمین رفاه سالخوردگان بر جامعه 

تحمیل می شود. 
رییس گروه سالمندان و میانساالن دانشگاه علوم 
پزشکی شیراز نیز معتقد است که شاخص »امید 
کشور های  نزدیک  به  ما،  کشور  در  زندگی«  به 
توسعه یافته است، ولی ما سالمندان سالمی نسبت 
به آنها نداریم . وی اضافه کرد : سالمندان در کشور ما 
دارای مجموعه ای از بیماری ها هستند و پیش بینی 
درصد   ۲۰ از  بیش   ۱۴۱۰ سال  تا  که  می شود 
جمعیت کشور را سالمندان تشکیل دهند . وی در 
پایان با اشاره به اینکه با فراهم شدن زیرساخت ها، 
جمعیت سالمند نه تنها تهدید نیست، بلکه فرصت 
محسوب می شود، گفت: تجریبات کشورهای دیگر 
نشان دهندۀ اهمیت رسیدگی  همه جانبه از سوی 
سازمان های مختلف  نسبت به مشکالت سالمندان 
در بُعدهای متفاوت است، چرا که این دوران دیر یا 

زود گریبان گیر همه می شود .
دو تکمله

1( حکایتی از سعدی: حکایت چنان شنودم که 
پیری صدساله، گوژپشت، سخت دوتا گشته و بر 
َعّکازه ای )عصا( تکیه کرده، همی رفت. جوانی به 
تَماَخِره )به قصد مسخره کردن( وی را گفت: »ای 
شیخ، این کمانک )اشاره به کمر خمیدۀ پیر( به 
چند خریداری تا من نیز یکی بخرم؟« پیر گفت: 
»اگر صبر کنی و عمریابی، خود رایگان یکی به 

تو بخشند، هر چند بپرهیزی!«
2( یک دوبیتی از ملک الشعرای بهار: 

سحرگه به راهی یکی پیر دیدم / سوی خاک 
خم گشته از ناتوانی

بگفتا:   / راه؟  اندرین  کرده ای  گم  چه  بگفتم: 
جوانی، جوانی، جوانی   
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راههایرهاییازعقایداحمقانه

خوب گوش کردن را یاد بگیریم، گاه فرصت ها بسیار آهسته در می زنند.

فیلسوف  و  ریاضیدان  راسل،  برتراند 
بود  آدمی  میالدی(،  انگلیسی)۱۸۷۲-۱۹۷۰ 
توجهی  جالب  نکات  و  شوخ طبع  و  خوش فکر 
کرده  کشف  رفتارهایش  و  انسان  باره  در  را 
بود. به عنوان نمونه: »ایمان آوردن، راحت تر از 
فکرکردن است. به همین علت، تعداد مؤمنان 

بسیار بیشتر از متفکران است.« 
او مربوط به راه های  از کشفیات  یکی دیگر 
ابلهانه  رفتارهای  و  احمقانه  عقاید  از  رهایی 
جمود  تعصب ها،  پیشداوری ها،  یعنی  است، 
این  که  بود  معتقد  او  جزم اندیشی.  و  فکری 
کار نیازی به نبوغ ندارد و تنها با چند حرکت 
سریع به شرح زیر می توانیم خودمان را از شر 

خطاهای مزبور نجات بدهیم:

مشاهده شخصی
مشاهده  با  که  است  چیزی  موضوع  اگر 
انجام  شخصًا  را  مشاهده  مي شود،  روشن 
دهید. ارسطو مي توانست از این باور اشتباه که 
با  دارند،  آقایان  از  کمتری  دندان های  خانم ها 
خانمش  از  یعنی  کند،  پرهیز  ساده  روش  یک 
دندان هایش  تا  کند  باز  را  بخواهد که دهانش 
فکر  چون  نکرد،  را  کار  این  او  بشمارد.  را 
تصورکردن  مي داند.  را  حقیقت  که  مي کرد 
در  که  حالی  در  مي دانید،  را  چیزی  که  این 
است  مهلکی  خطای  نمي دانید،  را  آن  حقیقت 
که همه ما مستعد آن هستیم. به عنوان نمونه، 
سوسک های  خارپشت ها  که  دارم  باور  من 
سیاه را مي خورند! چرا؟ چون به من این طور 

گفته اند، اما اگر قرار باشد کتابی درباره عادات 
خارپشت ها بنویسم، تا زمانی که شخصًا نبینم 
اشتهاکورکن  غذای  این  از  خارپشت  یک  که 
لذت مي برد، مرتکب چنین اظهار نظری در آن 
کتاب نمي شوم، اما ارسطو کمتر از من محتاط 
بود! در واقع، گرچه نویسندگان باستان و قرون 
و  تک شاخ ها  باره  در  جامعی  اطالعات  وسطا 
یک  حتی  هیچکدامشان  و  نداشتند  سمندرها 
این،  با وجود  بودند،  ندیده  آنها را هم  از  مورد 
از  است  الزم  که  نکرد  احساس  هم  نفر  یک 

ادعاهای جزمی در باره آنها دست بردارد.

آیا از عقیده مخالف عصبانی می شوید؟
بوته  به  ساده تر  این  از  موضوعات،  اغلب 
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آزمایش درمي آیند. اگر شما هم مثل اکثر مردم، 
مسایل  برخی  به  نسبت  پرشوری  راسخ  ایمان 
دارید، روش هایی وجود دارند که مي توانند شما را 
از تعصب خودتان باخبر کنند: اگر عقیده مخالف، 
شما را عصبانی مي کند، نشانه آن است که شما 
به طور ناخودآگاه مي دانید که دلیل مناسبی برای 
آنچه فکر مي کنید، ندارید. اگر کسی مدعی باشد 
که دو بعالوه دو مي شود پنج، یا این که ایسلند در 
خط استوا قرار دارد، شما به جای عصبانی شدن از 
دست او، برایش احساس دلسوزی مي کنید، مگر 
آن که اطالعات حساب و جغرافی شما آن قدر کم 
باشد که این حرف ها در افکار شما تزلزل ایجاد 
کند! اغلب بحث های بسیار تند آنهایی هستند که 
طرفین در باره موضوع مورد بحث دالیل کافی 
ندارند. بنابراین، هنگامی که پی مي برید از تفاوت 
آرا عصبانی هستید، مراقب باشید، چون احتمااًل با 
باورتان  بررسی بیشتر درخواهید یافت که برای 

دالیل تضمین کننده ای ندارید.

آگاه شدن از عقاید مخالفان
یک راه مناسب دیگر برای این که خودتان 
کنید،  خالص  جزمیت  از  خاصی  انواع  از  را 
دوستان  که  مخالفی  عقاید  از  که  است  این 
جوان  که  وقتی  شوید.  آگاه  دارند،  پیرامونتان 
در  کشورم  از  دور  را  زیادی  سال های  بودم، 
به  متحده  ایاالت  و  ایتالیا  آلمان،  فرانسه، 
کاستن  در  قضیه  این  مي کنم  فکر  بردم.  سر 
مؤثر  بسیار  تنگ نظرانه ام  تعصبات  شدت  از 
کنید،  مسافرت  نمي توانید  شما  اگر  بوده است. 
دیدگاه هایی  که  بگردید  کسانی  دنبال  به 
احزاب  روزنامه های  یا  دارند،  شما  مخالف 
روزنامه ها  و  افراد  آن  اگر  بخوانید.  را  مخالف 

مي آیند،  بدکاره  و  فاسد  دیوانه،  نظرتان  به 
آنها  نظر  از  هم  شما  که  باشید  داشته  یاد  به 
هر  وضع،  این  با  مي رسید.  نظر  به  همینطور 
دو طرف ممکن است بر حق باشید، اما هر دو 
زاینده  این طرز فکر  باشید.  بر خطا  نمي توانید 

نوعی احتیاط است.

راه انداختن یک مباحثه ذهنی
اما برای کسانی که قدرت تخیل ذهنی قوی 
با  را  مباحثه ای  که  است  خوبی  روش  دارند، 
شخصی که دیدگاه متفاوتی دارد، در ذهن خود 
گفتگوی  با  مقایسه  در  روش  این  کنند.  تصور 
رودررو، یک فایده و تنها یک فایده دارد و آن 
محدودیت های  معرض  در  که  است  این  هم 
راه  گاندی  مهاتما  ندارد.  قرار  مکانی  و  زمانی 
آهن و کشتي های بخار و ماشین آالت را محکوم 
مي کرد. او دوست مي داشت که تمام آثار انقالب 
صنعتی را خنثا کند. شما ممکن است هرگز این 
شانس را نداشته باشید که با شخصی دارای چنان 
عقایدی روبرو شوید، زیرا امروزه در کشورهای 
فناوري های  دستاوردهای  با  مردم  اغلب  غربی 
اگر شما مي خواهید مطمئن  اما  موافقند،  جدید 
شوید که در موافقت با چنین باور رایجی بر حق 
این  امتحان کردن  برای  مناسب  روش  هستید، 
در  و  کنید  تصور  را  خیالی  مباحثه ای  که  است 
نظر بگیرید که اگر گاندی حضور مي داشت، چه 
دالیلی را برای نقض نظر دیگران ارایه مي داد. 
خیالی  گفتگوهای  این گونه  اثر  بر  گاهی  من 
بارها  این،  جز  به  نظرم عوض شده است.  واقعًا 
دریافته ام که با پی بردن به امکان عقالنی بودن 
مخالفان فرضي، تعصبات و غرورم رو به کاستی 

مي گذارد.

پرهیز از خودستایی
نسبت به عقایدی که خودستایی شما را ارضا 
از هر  نمونه،  عنوان  به  باشید.  مي کنند، محتاط 
معتقدند  قویاً  زن  و چه  مرد  چه  نفر  نه  نفر،  ده 
دالیل  دارد.  ویژه ای  برتری  جنسیت شان  که 
اگر  دارد:  وجود  طرف  دو  هر  برای  هم  زیادی 
شما مرد باشید، مي توانید نشان دهید که اغلب 
شعرا و بزرگان علم مرد هستند؛ اگر زن باشید، 
مي توانید پاسخ دهید که اکثر جنایت ها هم کار 
مردان است. این مسأله اساساً حل شدنی نیست، 
از  بسیاری  دید  از  را  واقعیت  این  اما خودستایی 
که  است  این  دیگر  نمونه  مي کند.  پنهان  مردم 
همه ما، اهل هر جا که باشیم، متقاعد شده ایم 
که ملت ما برتر از سایر ملت هاست. ما با وجود 
دانستن این که هر ملتی محاسن و معایب خاص 
خودش را دارد، اما باز هم معیارهای ارزشي مان 
کنیم  ثابت  که  مي کنیم  تعریف  گونه ای  به  را 
ارزش هاي خودمان مهمترین ارزش های ممکن 
هستند و معایب مان تقریباً ناچیزند. در اینجا دوباره 
روبروست  با سوألی  که  معقول مي پذیرد  انسان 
ندارد.  وجود  آن  برای  درستی  جواب  ظاهراً  که 
مراقب  بخواهیم  که  است  این  آن،  از  دشوارتر 
خودستایی بشر به واسطه بشر بودنش باشیم، زیرا 
ما نمي توانیم با ذهن غیربشری مباحثه کنیم. تنها 
راهی که من برای برخورد با این نوع خودبینی 
بشر سراغ دارم، این است که به خاطر داشته باشم 
که بشر جزء ناچیزی از حیات سیاره کوچکی در 
گوشه کوچکی از این جهان است و همانطور که 
مي دانیم، در دیگر بخش های کیهان هم ممکن 
نسبت  که  باشند  داشته  وجود  موجوداتی  است 
بزرگي شان به ما، مثل نسبت بزرگی ما به یک 

ستاره دریایی است.

یک راه مناسب برای این که خودتان 

خالص  جزمیت  از  خاصی  انواع  از  را 

کنید، این است که از عقاید مخالفی که 

دوستان پیرامونتان دارند، آگاه شوید.
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ِری کورزویل« )Ray Kurzweil(، نویسنده، 
مخترع و آینده پژوه آمریکایی، وضعیت جهان را 
تا پایان قرن بیست ویکم پیش بینی کرده است. او 
کسی است که باور دارد نامیرایی انسان تا سال 

۲۰۵۰ دست یافتنی می شود.
در   ۱۹۴۸ فوریه   ۱۲ متولد  ِری کورزویل 
نیست!  دیوانه  یک  قطعاً  او  است.  نیویورک 
بلکه یک تکنولوژیست بزرگ جهانی است که 
خوبی  به  تکنولوژی  رشد  به  رو  قابلیت های  از 
بهترین  را  او  بیل گیتس،  تا جایی که  آگاه است، 
معرفی  مصنوعی  هوش  آیندۀ  پیش بینی کنندۀ 

می کند.

افتخاری  دکترای   ۲۰ کنون  تا  ری کورزویل 
پرفروش  و  مهم  کتاب  هفت  کرده،  دریافت 
مثل  اختراعاتی  و  دارد  تکنولوژی  زمینۀ  در 
اسکنرهای مسطح و ماشین های تبدیل چاپ به 
گفتار را در کارنامه خود دارد. او همچنین یکی از 
 )Singularity( بنیان گذاران دانشگاه تکینگی
است و مستقیماً توسط »لری پیج« برای توسعۀ 
هوش مصنوعی شرکت گوگل انتخاب شده است.

برهۀ  در  ما  که  می کند  تأکید  ری کورزویل 
می کنیم.  زندگی  بشر  تاریخ  از  هیجان انگیزی 
از آینده دارد  وی پیش بینی های شگفت انگیزی 
مور«  »قانون  قدرت  از  وی  درک  حاصل  که 

این  می باشند.  شتاب«  بازده  »قانون  به ویژه  و 
بیان می کنند که فناوری اطالعات خط  قوانین 
قانون  می کند.  دنبال  را  پیش بینی پذیری  سیر 
بازده  شتاب ری کورزویل می گوید: رشد بی امان، 
به  را  انسان ها  فناوری،  نمایی ِ  و  پیش بینی پذیر 
دورانی می برد که کورزویل آن را سینگوالریتی 
که  را  آن چه  ما  از  بسیاری  می نامد.  )تکینگی( 
هنوز  که  چرا  نمی بینیم،  می بیند،  ری کورزویل 
در مراحل آغازین این رشِد نمایی هستیم. شاید 
خیلی از افراد نسبت به پیش بینی های کورزویل 
نگران باشند، اما خود او نسبت به دوران پیِش رو 
امیدوار است و آینده خوبی را پیش بینی می کند.

جهانتاپایانقرنحاضر
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پیش بینی های  بر  می کنیم  نگاهی  حال 
ری کورزویل در مورد آیندۀ تکنولوژی و وضعیت 

جهان تا پایان قرن حاضر:
 * سال۲۰۱۹: خداحافظی کامل کامپیوترهای 

شخصی و لوازم جانبی آن ها با کابل و سیم.
کامپیوترهای  قدرت  افزایش  سال۲۰۲۰:   *
مغز  توان  با  آن ها  مقایسۀ  امکان  با  شخصی 

انسان.
اینترنت  به  دسترسی  امکان  سال۲۰۲۱:   *

بی سیم در ۸۵ درصد از نقاط کره زمین.
و  انسان ها  رفتار  قانون  وضع  سال۲۰۲۲:   *
ربات ها در ایاالت متحدۀ آمریکا و اروپا )تعیین 

وظایف و حوزۀ فعالیت ربات ها(.
از هوش  استفاده  اجباری شدن  * سال۲۰۲۴: 
از  استفاده  منع  )قانون  خودروها  در  کامپیوتری 

خودروهای فاقد هوش مصنوعی(.
* سال۲۰۲۵:  تشکیل بازارهای بزرگ برای 

خرید و فروش عضوهای مصنوعی بدن انسان.
* سال۲۰۲6: تمدید عمر به ازای هر ثانیه به 

کمک پیشرفت علم.

خدمتکار  ربات های  تبدیل  سال۲۰۲۷:   *
و  ابزار  یک  به  سخت،  کارهای  انجام  توان  با 

دستگاه معمولی در زندگی روزمرۀ انسان.
دسترس  در  و  ارزان شدن  سال۲۰۲۸:   *
مصرف  برای  خورشیدی  انرژی  قرارگرفتن 

ساکنان زمین.
در  کامپیوترها  هوشمندشدن  سال۲۰۲۹:   *

چارچوب مدل سازی کامپیوتری مغز انسان.
* سال۲۰3۰: گسترش استفاده از نانوفناوری 

در صنعت.
* سال۲۰3۱: استفاده از چاپگرهای سه بعدی 

اعضای بدن در تمام بیمارستان ها.
علم  در  نانوربات ها  از  استفاده  سال۲۰3۲:   *
پزشکی به منظور حذف مواد زاید از بدن و اسکن 

مغز برای کشف اسرار آن.
* سال۲۰3۴: نخستین دیدار انسان با هوش 

مصنوعی.
روش های  از  استفاده  سال۲۰36:   *
و  سلول ها  برنامه نویسی  برای  برنامه نویسی 

درمان بیماری ها.
* سال۲۰3۸: ظهور ربات های انسان نمایی که 

مجهز به هوش مضاعف هستند.
* سال۲۰3۹: کاشت مستقیم نانوماشین ها در 
مغز )غوطه وری کامل انسان در دنیای مجازی 

بدون هیچ دستگاهی(.

بدن  در  موتور جستجو  * سال۲۰۴۰: کاشت 
انسان و مشاهدۀ نتیجۀ آن بر روی لنز یا عینک 

مخصوص.
* سال۲۰۴۱: افزایش توان اینترنت به میزان 

۵۰۰ برابر امروز.
مورد  نخستین  مشاهدۀ  سال۲۰۴۲:   *
ارتش  دیگر،  عبارت  به  انسان.  جاودانگی 
نانوربات ها به کمک سامانۀ دفاعی بدن می آیند 

و انواع بیماری ها را درمان می کند.
به کمک  انسان می تواند  بدن  * سال۲۰۴3: 

نانوربات ها به هر شکلی که بخواهد، دربیاید.
* سال۲۰۴۴: توانایی هوش غیربیولوژیکی تا 

میلیاردها برابر هوش انسان.
یا  تکینگی  عصر  آغاز  سال۲۰۴۵:   *
به  تبدیل کرۀ زمین  و  فناوری  برگشت ناپذیری 

یک ابررایانه.
کرۀ  سراسر  فناوری  تکینگی  سال۲۰۹۹:   *

زمین را فرا خواهد گرفت.
گذشتۀ  پیش بینی های  که  است  گفتنی 
تا  تکنولوژی  پیشرفت  زمینۀ  در  ری کورزویل 

کنون با دقت زیادی به وقوع پیوسته اند.

می تواند  انسان  بدن  سال2043  در 

به کمک نانوربات ها به هر شکلی که 

بخواهد، دربیاید.

ماخذ:

http://www.chenarnews.com/world-to-the-
century-present-how-will-would-be
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گلگشت

گر دایرۀ کوزه ز گوهر سازند
   از کوزه همان برون تراود که در اوست

                                                                                )بابا افضل(
با سیه دل چه سود گفتن وعظ

     نرود میخ آهنین در سنگ
                                                                            )سعدی(

هر دم که دل به عشق دهی، خوش دمی بود
    در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست
              )حافظ(

چنین است رسم سرای درشت
   گهی پشت بر زین، گهی زین به پشت
                                                                          )فردوسی(

امیدوار بَُود آدمی به خیر کسان 
      مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان
                                                                             )سعدی(

صوفی نشود صافی، تا در نکشد جامی
            بسیار سفر باید، تا پخته شود خامی
          )سعدی(

در فرهنگ فارسی اشعار و ابیاتی وجود دارند که به صورت ضرب المثل در آمده اند، ولی مصرع اول آنها مشخص نیست و تنها مصرع دومشان معروف 
شده است. تعدادی از مشهورترین این ابیات را در زیر آورده ایم.

در محفل خود راه مده همچو منی را
     افسرده دل افسرده کند انجمنی را
               )قائم مقام(

مرو به هند و بیا با خدای خویش بساز
   به هر کجا که روی، آسمان همین رنگ است
                                              )میرزا صائب اصفهانی(

خلوت دل نیست جای صحبت اضداد
      دیو چو بیرون رود، فرشته در آید
                                                                       )حافظ(

زلیخا مرد از این حسرت که یوسف گشته زندانی
           چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی
                                              )میرزا صائب اصفهانی(

بخت در آمد کارست، نه دانستن کار
       طاس اگر نیک نشیند، همه کس نّراد است
                                                                    )دولتشاه(

در بزم وصالش همه کس طالب دیدار
             تا یار که را خواهد و میلش به که باشد
                                                                    )دولتشاه(



61 عمومی توسعه تاسیسات و تجهیزات | شماره 55 | پاییز 1397 |   

گلگشت

حرف های بند تنبونی !
در زمــان امیرکبیــر هــرج و مــرج در بــازار بــه حــدی بــود کــه هــر 
کــس در مغــازه اش از همــه نــوع جنســی را می فروخــت. امــا بــه دســتور 
امیرکبیــر هــر کســی ملــزم بــه فــروش اجنــاس هم نــوع بــا یکدیگــر 
شــد، مثــاًل پارچه فــروش فقــط پارچــه، کوزه گــر فقــط کــوزه و همــه بــه 
همیــن شــکل. پــس از مدتــی بــه امیرکبیــر خبــر دادند که شــخصی به 
همــراه توتــون و تنباکــو، بندتنبــان هــم می فروشــد، امیرکبیر دســتور داد 
او را حاضــر کردنــد و از او دلیــل کارش را پرســیدند. آن شــخص در جواب 
ــون و تنباکــو از مــن می خــرد، ممکــن اســت  گفــت: کســی کــه توت
هنــگام اســتعمال ایــن مــواد به ُســرفه بیفتــد و در اثــر ُســرفه بندتنبانش 

پــاره شــود. لــذا مــن بندتنبــان را بــه همــراه تنباکــو می فروشــم!
ــط  ــای بی رب ــه حرف ه ــه ب ــد ک ــداول ش ــد مت ــه بع ــان ب از آن زم

ــی«. ــای بندتنبون ــد »حرف ه بگوین

و امــا آخریــن مــوردی کــه در ایــن رابطــه ذکــر می شــود، 
زیرمجموعــۀ یــک رویــداد تاریخــی در اوایــل دورۀ قاجاریــه و 
مربــوط بــه مالپنــاه واقف اســت. او یکــی از شــاعران قرن ۱۲ 
هجــری قمــری در آذربایجــان بــود و در دربــار ابراهیم خــان، 
ــی از  ــرد. یک ــت می ک ــه( خدم ــا )شیش ــهر شوش ــم ش حاک
دالیــل تشــدید دشــمنی میــان ابراهیم خــان و آقامحمدخــان 
قاجــار هــم اشــعار هجوآمیــزی بــود کــه ایــن شــاعر بــرای 

خــان قاجــار ســروده بــود.
وقتــی کــه خــان قاجار شــهر شیشــه را در محاصــره گرفته 

بــود، دســتور می دهــد بــر کاغــذی ایــن شــعر را بنویســند و 
بــه خیمــۀ ابراهیم خــان پرتــاب کننــد:
ز منجنیق فلک سنگ فتنه می بارد

  تو ابلهانه  بگیری به شهر شیشه حصار!
ــتور  ــنود، دس ــعر را می ش ــن ش ــه ای ــی ک ــاه وقت مالپن
می دهــد ایــن شــعر را در جوابــش بنویســند و بــه اردوی 

ــد: ــاب کنن آقامحمدخــان پرت
گر نگه دار من آنست که من می دانم

                    شیشه را در بغل سنگ نگه می دارد!
البتــه ایــن آرزوی شــاعر مزبــور بــرآورده نشــد و شــهر 
ــر ســنگباران منجنیق هــا  شوشــا )شیشــه( ســرانجام در اث

از پــای درآمــد و در هــم شکســت.

چند نکته
* بهترین روش برای کاهش دشمنان، ازدیاد دوستان 

است. 
)اونوره دو بالزاک(

* در بلندمدت همۀ ما مرده ایم. 
)جان مینارد کینز(

* همه زیر لباس های فاخرشان عریانند.
)یک مرده شوی پیر!(
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به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطالع رسانی دولت، چندی پیش 
جلسۀ شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به ریاست 
معاون اول رییس جمهور برگزار شد. دکتر اسحاق جهانگیری در این جلسه با 
بیان اینکه امروز در کشور از اصل ۴۴ قانون اساسی انتظاری بزرگتر و فراتر از 
واگذاری بنگاه های اقتصادی وجود دارد، افزود: تا پیش از ابالغ سیاست های کلی 
اصل ۴۴ قانون اساسی، کارهای بزرگ اقتصادی محدود به بخش دولتی بود و 
ابهاماتی پیش روی گسترش فعالیت و رشد بخش خصوصی وجود داشت که 
با ابالغ سیاست های کلی اصل ۴۴ و ازبین رفتن این ابهام، فرصت بزرگی برای 
بخش خصوصی در کشور ایجاد شد تا بتواند در جهت شکوفایی اقتصاد کشور به 
هر میزان که می تواند، رشد کند و از فاینانس و سایر فرصت ها که بخش دولتی 

از آن بهره مند بود، استفاده کند.

فرصتبزرگبرایرشدبخشخصوصی

وی همچنین با اشاره به تصمیمات اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی 
سران قوا برای واگذاری طرح های نیمه تمام کشور با شرایط سهل و آسان به 
بخش خصوصی، خاطر نشان کرد: تصمیمات مناسب و راهگشایی در این زمینه 
اتخاذ شد و امتیازات و معافیت های فراوانی برای بخش خصوصی درنظر گرفته 
شد. جهانگیری ادامه داد: بر اساس تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی 
سران قوا، مقرر شد مدیرانی که نسبت به واگذاری طرح ها به بخش خصوصی 
تصمیم گیری می کنند، اگر تصمیم آنها منطبق با کارگروه واگذاری طرح ها باشد، 
از بازخواست توسط دستگاه های نظارتی معاف شوند. معاون اول رییس جمهور 
افزود: البته مدیری که برای تصمیم گیری واهمه داشته باشد، مدیر نیست، چرا 
که مدیران منصوب شده اند تا در چارچوب قانون با قدرت و جسارت تصمیمات 
مناسب اتخاذ کنند و در عین حال، اگر تصمیم نادرستی اتخاذ کنند، باید در مقابل 

آن پاسخگو باشند.
وی تصریح کرد: مجموعۀ تصمیمات اتخاذشده در راستای زمینه سازی برای 
رشد بخش خصوصی و ایجاد شرایط سهل و آسان برای واگذاری طرح ها به این 
بخش، به معنای آن است که دولت و نظام اهتمام ویژه ای برای بازکردن مسیر 
فعالیت بخش خصوصی دارند و از بخش خصوصی بطور جدی حمایت خواهند 
کرد. دکتر جهانگیری سپس از وزارت امور اقتصادی و دارایی خواست تا دبیرخانۀ 
شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی فعال تر از گذشته 
عمل کند و در کارگروه تخصصی این شورا مطالب و دستور جلسات مناسب 

تدوین و در جلسات آتی شورا مطرح شود.

برندۀبزرگترینجایزۀریاضیجهانموسومبه"فیلدز"

بزرگترین  برندۀ  می کند،  تدریس  کمبریج  دانشگاه  در  که  ایرانی تبار  ریاضیدان  بیرکار،  کوچر 
مریوان  شهر  ۱۹۸۷در  سال  متولد  بیرکار  آقای  شد.  »فیلدز«  به  موسوم  جهان  ریاضی  جایزۀ 

بریتانیا مهاجرت کرده است.  کردستان است و سال ها پیش به 
ریاضی شناخته می شود، هر چهار سال  نوبل  عنوان  به  که  فیلدز  جایزۀ  رادیوفردا،  گزارش  به 
دانشگاه  از  بیرکار  آقای  بر  می شود. عالوه  داده  سال  زیر چهل  برجستۀ  ریاضیدانان  به  بار  یک 
کمبریج بریتانیا، سه نفر دیگر به نام های پیتر شولتز، از استاد دانشگاه بن آلمان- آلسیو فیگالی، 
این  برندۀ  نیز  استنفورد  دانشگاه  در  استرالیایی  استاد  ِونکاتش،  آکشای  و  ایتالیایی  ریاضیدان 

شده اند. جایزه 
ایرانی تبار،  پژوهشگر  و  ریاضیدان  میرزاخانی،  مریم  خانم   ۲۰۱۴ در سال  که  می کند  یادآوری 

نخستین زنی بود که برندۀ این جایزه شد. وی ۲۴ تیرماه پارسال به دلیل بیماری درگذشت.

اخبار
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15سدکشوردروضعیتقرمز

روباتزیردریایی

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران اعالم 
کرد: از ۱۷۲ سدی که در مدار بهره برداری هستند، ۱۵ 
سد در شرایط قرمز قرار دارند. محمد حاج رسولی ها در 
گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: مخازن سدها 
باید به گونه ای باشد که بتواند تا ۱۸ ماه آب شرب مورد 
نیاز اهالی آن منطقه را تامین کند. سدی که این شرط 
را نداشته باشد، به اصطالح در »وضعیت قرمز« قرار 

جهان  سراسر  در  مرجانی  صخره های 
علت،  همین  به  دارند.  قرار  خطر  معرض  در 
زیردریایی  روبات  یک  استرالیایی  دانشمندان 
کمک  می تواند  که  کرده اند  ابداع  خودکار 

گرفته  است.
وی ادامه داد: در برخی استان ها مانند هرمزگان 
هیچ گونه ورودی آب به مخزن سد نداشتیم و به 
همین دلیل وضعیت سدهای این مناطق نگران کننده 
است. به گفتۀ مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب 
دوستی  کوثر،  زاینده رود،  درودزن،  سدهای  ایران، 
و همچنین سدهای حوضه های کارون و مارون و 

همچنین »چاه نیمه ها« در وضعیت قرمز قرار دارند و 
باید از آنها به طور ویژه مراقبت کنیم.

از کاهش ۲۰ درصدی  حاج رسولی ها همچنین 
حجم مخازن سدهای کشور خبر داد و گفت: امسال 
به طور میانگین ۴۲ درصد از مخزن سدهای کشور 
آب دارد. وی افزود: با توجه به اینکه تا پایان آذرماه از 
ذخایر آبی سال قبل استفاده می کنیم، حساسیت های 
تأمین آب در بخش های مختلف تا پایان این ماه ادامه 

خواهد داشت.
ابتدای دولت  از  ایرنا، ۲6 سد بزرگ  به گزارش 
تدبیر و امید در کشور به بهره برداری رسیده که حجم 
مخازن سدها را به ۵۲ میلیارد مترمکعب افزایش 
داده است. گزارش وزارت نیرو نیز نشان می دهد که 
تا پایان دولت دوازدهم، دو میلیارد و ۸6۸ میلیون 
مترمکعب به ظرفیت آب تنظیمی سدهای کشور 

اضافه خواهد شد.

بزرگی در این زمینه باشد. این روبات رنجربوت 
)RangerBot( نام دارد.

هنوز  که  هنگامی  رنجربوت،  برنامه ریزی 
یک  از  استفاده  با  دارد،  قرار  آب  سطح  روی 

تبلت انجام می شود و ۱۵ دقیقه زمان می برد. 
این روبات، به یک سیستم دید رایانه ای مجهز 
باشد.  قابل هدایت  بپرهیزد و  از موانع  تا  شده 
چند  همراه  به  سیستم  این  ایسنا،  گزارش  به 
مشکالت  ضبط  و  تشخیص  امکان  حسگر، 
سفیدشدن  جمله  از  مرجانی،  صخره های 
و  آلودگی  آب،  پایین  کیفیت  مرجان ها، 
روبات  این  می کند.  فراهم  را  آفت  گونه های 
خاردار  دریایی  ستاره های  می تواند  همچنین 
با دقت ۹۹/۴ درصد تشخیص دهد. روبات  را 
آنها سمی  به  این موجودات،  با  برخورد  هنگام 
دیگر  ارگانیسم های  بر  که  می کند  تزریق 

صخرۀ مرجانی اثر نمی گذارد.
آن،  طول  و  کیلوگرم   ۱۵ رنجربوت،  وزن 
هر  در  آن  باتری  عمر  و  است  سانتی متر   ۷۵
بار شارژ، تقریبًا به هشت ساعت می رسد. این 
از  بیش  تا  می دهد  امکان  روبات  به  ویژگی، 
نواحی وسیع تری  و  بماند  زیر آب  یک غواص 

را بررسی کند.
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اثباتنسبیتعاماینشتینازطریقآزمونسیاهچاله

توسعۀنیروگاههایتجدیدپذیر،راهعبورازخاموشی

ابرسیاهچاله ای که در مرکز کهکشان ما، یعنی 
راه شیری قرار دارد، به اخترشناسان کمک کرد تا 
یکی از مهمترین پیش بینی های اینشتین را ثابت 
کنند. این پیش بینی اینشتین به سرخ گرایی گرانشی 
و  است  موسوم   )Gravitational Redshift(
دانشمندان موسسۀ فیزیک فرازمینی ماکس پالنک 
در آلمان با رصد خوشه ستاره ای نزدیک به سیاه چالۀ 
مرکز کهکشان راه شیری به نام سیاهچالۀ کمان اِی، 

درستی آن را تأیید کردند.
الزم به ذکر است که سرخ گرایی گرانشی به این 
دلیل رخ می دهد که فوتون ها )ذرات نور( برای فرار 
از گرانش عظیم سیاه چاله باید انرژی مصرف کنند. 
اخترشناسان موسسۀ فیزیک فرازمینی ماکس پالنک 
و همکاران بین المللی آنها با استفاده از تلسکوپ بسیار 
بیابان  در   )Very Large Telescope( بزرگ 
آتاکامای شیلی عبور ستاره ای درخشان به نام اس ۲ 
از میدان گرانشی سیاه چاله را رصد و مشاهده کردند 
که پیش بینی اینشتین به وقوع پیوست و نور ستاره 
در میدان گرانشی بسیار قوی سیاه چاله، به سمت قرمز 

طیف نور رفت.

پراکنده بودن  به دلیل  نیروگاه های تجدیدپذیر 
انتقال،  توسعۀ خطوط  به  نیاز  نتیجه، عدم  در  و 
همچنین به دلیل توسعه از طریق سرمایه گذاری 

دکتر مریم حبیبی، پژوهشگر اخترفیزیک موسسۀ 
فیزیک فرازمینی ماکس پالنک که در این تحقیق 
مشارکت داشته، به بی. بی. سی فارسی گفت: در مرکز 
کهکشان ما یک ابرسیاهچاله با چهارمیلیون برابر جرم 
خورشید قرار دارد. این سیاهچاله با میدان گرانشی 
بسیار قوی اطرافش، فرصت منحصر به فردی را برای 
آزمایش نظریه های گرانشی فراهم می کند. در اطراف 
این سیاه چاله ستاره هایی وجود دارند که با سرعت بسیار 
زیاد دور سیاه چاله حرکت می کنند. وجود این ستارگان 
که به عنوان ذرات آزمون در میدان گرانشی عمل 

سرمایه گذاری  به  نیاز  عدم  و  خصوصی  بخش 
دولتی و همچنین کوتاه بودن دورۀ احداث، تنها 
راه عبور از خاموشی در تابستان سال ۹۸ هستند.

گزینۀ  تنها  کرد:  اظهار  داوری فر  مهرداد 
از  از بحران برق در سال ۹۸ و جلوگیری  عبور 
خاموشی ها، روی آوردن به انرژی های تجدیدپذیر 
است، زیرا به دلیل شرایط خاص اقتصادی، بودجۀ 
کشور ناگزیر به صورت انقباضی هزینه می شود و 
در نتیجه، دولت نمی تواند در امور عمرانی، بودجۀ 
قوانین  عین حال،  در  دهد.  اختصاص  را  الزم 
محل هایی  دولت  که  داده اند  اجازه  باالدستی 
خصوصی  بخش  ورود  و  بودجه  تأمین  برای  را 
مانند  زیرساختی  پروژه های  در  مشارکت  برای 

می کنند، فرصت منحصر به فردی است که بتوانیم 
میدان گرانشی سیاه چاله را بررسی کنیم.

به گفتۀ دکتر فرانک آیزنهاور از موسسۀ فیزیک 
فرازمینی ماکس پالنک، این مشاهده راه را برای 
تحقیق بیشتر در بارۀ سیاه چاله ها باز کرده است و در 
آینده بسیاری از پدیده های نسبیت عام را در محیط 
مرکز کهکشان ها مشاهده  پیرامون سیاه چاله های 
خواهیم کرد و خواهیم دید که مدار ستارگان تغییر 
می کند، نور در مسیر مدور حرکت می کند و فضا- 

زمان همراه سیاه چاله دوران خواهد کرد.

تأمین برق پیش بینی کند و این مزیتی است که 
در  مردمی بودن  و  تا خصوصی بودن  شده  باعث 

تجدیدپذیرها پررنگ تر شود. 
عالی  مشاور  شرق،  روزنامۀ  نوشتۀ  به  بنا 
برق  تولید  انطباق  بارۀ  در  ساتبا  مدیرعامل 
گفت:  برق  مصرف  پیک  با  بادی  و  خورشیدی 
خود  اوج  به  تابستان  ظهر  در  خورشید  تابش 
می رسد و جالب است که پیک مصرف برق در 
تابستان است.  نیز در همان ساعات ظهر  ایران 
بنابراین، با راه اندازی نیروگاه های خورشیدی قادر 
خواهیم بود در ساعات پیک مصرف )بعدازظهر 
پیک  برق  تولید  در  باالیی  مشارکت  تابستان( 

داشته باشیم.
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سازوکارهایجدیدبرایمشارکتبخشخصوصیدرتصمیمگیریهایکالن

چندی پیش، دریابان علی شمخانی، نمایندۀ 
مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت 
ملی، در جلسۀ هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، 
فعاالن  و  تهران  کشاورزی  و  معادن  صنایع، 
بخش خصوصی اظهار داشت: بخش خصوصی 
در جنگ اقتصادی امروز، عهده دار نقشی است 
دفاع مقدس  بسیج مردمی در هشت سال  که 

ایفا کرد.
معظم  مقام  نمایندۀ  ایسنا،  گزارش  به 
در  خصوصی  بخش  اینکه  بیان  با  رهبری 
کشور،  تهدیدات  مهمترین  با  موفق  مواجهۀ 
خاطرنشان  کرده،  ارایه  را  درخشانی  کارنامۀ 
روش های  با  تحمیلی  جنگ  در  اگر  کرد: 
از  انحصاری  استفادۀ  با  و  و کالسیک  مرسوم 
با دشمن مواجه می شدیم،  ظرفیت های دولتی 
هنوز صدام در پشت دروازه های اهواز بود، اما 
از متن جامعه،  برآمده  به عنوان ساختار  بسیج 
مردمی،  عظیم  ظرفیت های  از  بهره گیری  با 

معادلۀ جنگ نابرابر را به شکل شگفت آوری به 
نفع جمهوری اسالمی ایران تغییر داد.

نیز که  امروز  اقتصادی  افزود: در جنگ  وی 
و  است  انجام  حال  در  آمریکا  میدان داری  با 
ابعادی به مراتب پیچیده تر ازجنگ نظامی دارد، 
قبول  قابل  غیر  موازنۀ  تغییردهندۀ  معادلۀ  تنها 
کنونی، بازتولید تجربیات و ظرفیت های عظیم 
مردمی و بخش خصوصی و حاکم شدن آن بر 
سیاست گذاری های  و  تصمیم گیری ها  فضای 

اقتصادی است.
با  سپس  ملی  امنیت  عالی  شورای  دبیر 
راهبرد  این  شکل گیری  الزامات  به  اشاره 
داشت:  اظهار  کشور  اقتصادی  نظام  در  جدید 
و  صنفی  رویکردهای  بر  ملی  نگاه  غلبۀ 
داشتن  و  مردم  با  همراهی  شخصی،  منافع 
در  نقش آفرینی  برای  راهبردی  جامع  برنامۀ 
اجتنابی  غیرقابل  اولویت های  از  عرصه  این 
و  واقعی  خصوصی  بخش  می تواند  که  است 

اقتصادی  نبرد  اصلی  خط شکن  به  را  پیشرو 
از  تقدیر  با  ادامه  در  شمخانی  سازد.  مبدل 
و  مردمی  دلسوز،  فعال،  خصوصی  بخش 
ایثارگر که با انگیزۀ ملی و اعتقادی به دنبال 
و  کشور  اقتصادی  مشکالت  حل  به  کمک 
مردم است، اعالم کرد: سازوکارهای جدیدی 
بیشتر  چه  هر  مشارکت  و  فعال سازی  برای 
خصوصی  بخش  اقتصادی  نخبگان  و  فعاالن 
در عرصۀ تصمیم سازی و تصمیم گیری کالن 

کشور اتخاذ شده که اجرایی خواهد شد.
در  خصوصی  بخش  مشارکت دادن  لزوم 
بر  دولت  سیطرۀ  کاهش  اقتصادی،  تصمیمات 
ثبات آفرین  تصمیمات  اتخاذ  ضرورت  اقتصاد، 
غیر  تصمیمات  اتخاذ  عدم  بلندمدت،  و 
کارشناسی و برخورد علمی، اصولی و سیستمی 
با مشکالت شبکه ای، از مهم ترین نکاتی بودند 
که توسط فعاالن بخش خصوصی و نمایندگان 

اتاق بازرگانی در این جلسه مطرح شدند.
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تصویببرنامۀمقابلهباگردوغباراستانتهران

تهران  استان  زیست  محیط  ادارۀ  فنی  معاون 
پدیدۀ  با  مقابله  برنامۀ  تصویب  به  اشاره  ضمن 
آلودگی  کاهش  کارگروه  در  استان  غبار  و  گرد 
هوا، گفت: تجهیز ایستگاه های پایش گرد و غبار 
و تشخیص وضعیت جوی و شناسایی و مقابله با 
کانون های داخلی گرد و غبار، از جمله اولویت های 

این برنامه است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، مهرداد 
کتال محسنی در ادامه گفت: در این برنامه سه پروژه 
در اولویت قرار گرفته و امیدواریم که هرچه زودتر 
این سه پروژه اجرا شوند. وی در بارۀ پروژه های 
در اولویت برنامۀ مقابله با پدیده گرد و غبار استان 
تهران، توضیح داد: یکی از این اولویت ها »طرح 
توسعه و تجهیز ایستگاه های پایش گرد و غبار 
ایستگاه های تشخیص وضعیت جوی« است.  و 
در این طرح با تجهیز ایستگاه های پایش گرد و 
غبار می توان سامانه ای را تشکیل داد که اطالعات 

گرد و غبار استان تهران را به صورت لحظه ای و 
آنالین گردآوری کرده و پس از تجزیه و تحلیل به 

دستگاه های مختلف و مردم گزارش دهد.
تهران  استان  زیست  محیط  ادارۀ  فنی  معاون 
مقابله  برنامۀ  اولویت  دومین  اینکه  به  اشاره  با 
»شناسایی،  تهران  استان  غبار  و  گرد  پدیده  با 
و  گرد  داخلی  کانون های  با  مقابله  و  پیشگری 
می توان  کار  این  برای  کرد:  اظهار  است،  غبار« 
این  به  کرد،  استفاده  بیولوژیک  مبارزۀ  روش  از 
صورت که گونه های گیاهی سازگار با کم آبی و 
اقلیم منطقه شناسایی و کشت می شوند، البته در 
این مورد اولویت با مناطقی است که آسیب دیده، 
دستخوش تغییرشده  و به عنوان کانون تولید گرد 

و غبار شناخته می شوند.
وی در بارۀ سومین اولویت برنامۀ مقابله با گرد 
و غبار در استان تهران توضیح داد: سومین اولویت 
افکار  تنویر  و  مشارکت  جلب  آموزش،  موضوع 

عمومی است. وی افزود: اعتقاد ما بر این است 
که هیچ پروژه ای بدون مشارکت مردم، توجیه و 
آموزش آن ها پیش نمی رود و مقابله با پدیدۀ گرد 
و غبار در استان تهران هم باید همراه با مشارکت 

جمعی باشد.
اینکه  به  اشاره  با  پایان  در  کتال محسنی 
اجرای پروژه های برنامۀ مقابله با گرد و غبار در 
تصریح  ندارد،  خاصی  زمان  مدت  تهران  استان 
کرد: کانون های گرد و غبار در استان با توجه به 
خشکسالی ها و کاهش آب های زیرزمینی صدمه  
دیده اند و نمی توان در کوتاه مدت با این کانون ها 
مقابله کرد. در حال حاضر، دستگاه های مسوول، 
ادارۀ منابع طبیعی، شرکت نفت، شرکت  ازجمله 
کنترل کیفیت هوای تهران، سازمان آب منطقه ای، 
برنامه  این  اجرای  برای  و...  هواشناسی  سازمان 
تکلیف   ۵۰ بتوانیم  امیدواریم  و  دارند  مشارکت 
مشخص شده در این برنامه را به سرانجام برسانیم.
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همزمان  استفادۀ  اسالمی  شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو 
و  فشارها  خنثاکردن  برای  راهکاری  را  سیاسی  و  نفتی  دیپلماسی  از 

تهدیدهای آمریکا بر صنعت نفت ایران دانست.
بیژن  مدیریت  نظر  زیر  نفت  وزارت  اینکه  بیان  با  میرزایی  جالل 
زنگنه، تجربه و شناخت خوبی از شرایط کنونی بازارهای جهانی نفت 
بازار  آیندۀ  برای  را  تدابیر الزم  وزارتخانه  این  بدون شک  دارد، گفت: 
نفت ایران اتخاذ کرده است. وی سپس با تأکید بر اینکه به صفررساندن 
صادرات نفت ایران غیر ممکن است، افزود: ما با دشمنی روبه رو هستیم 

نتایج بررسی های موسسۀ تحقیقاتی Tech Pro Research نشان 
می دهد که صرف بودجه در حوزۀ فناوری اطالعات در سال آیندۀ میالدی 

افزایش می یابد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ZDNet، تحقیقاتی که در این زمینه 
توسط موسسۀ مزبور صورت گرفته، نشان می دهد که شرکت های مختلف 
تجاری و نهادهای دولتی در سراسر جهان در سال ۲۰۱۹ آمادگی بیشتری 
برای صرف بودجه در حوزۀ فناوری اطالعات دارند. بر همین اساس، بیش از 
نیمی از شرکت های مورد بررسی گفته اند که سازمان تحت مدیریت آنها قصد 
دارد بودجۀ بیشتری را در زمینۀ فناوری های مختلف مرتبط با فناوری اطالعات 
هزینه کند. در این میان، امنیت کماکان و مانند سال های گذشته محبوب ترین 
حوزه است و 63 درصد پاسخ-دهندگان اولویت اول را به آن داده اند. بعد از 
امنیت، استفاده از خدمات کلود )Cloud(  در رتبۀ دوم اهمیت قرار گرفته و ۴۸ 
درصد پاسخ-دهندگان به آن اشاره کرده اند. رتبۀ سوم نیز با ۴۴ درصد سهم به 
آموزش داخلی کارکنان برای افزایش مهارت های آنها در حوزۀ فناوری اطالعات 

اختصاص یافته است.
کارشناسان Tech Pro Research همچنین معتقدند که از جمله علل 

دیپلماسینفتی،راهکارمقابلهباتحریمها

افزایشبودجۀجهانیفناوریاطالعاتدرسال2019

که از ابزارهای مختلف بهره می برد تا سدی در برابر پیشرفت و توسعۀ 
صنعت نفت ایران ایجاد کند، اما توقف صادرات نفت ایران خیالی واهی 
و غیر ممکن است. این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی 
و  سیاسی  دیپلماسی  کنونی،  حساس  شرایط  در  کرد:  تأکید  ادامه  در 
از این  باید با همپوشانی یکدیگر اقدام های آمریکا را خنثا کنند.  نفتی 
بازار  رصد  برای  امورخارجه  و  نفت  وزارتخانۀ  دو  می شود  پیشنهاد  رو، 

جهانی نفت و حفظ مشتریان در این بازار، بین خود تقسیم کار کنند.
اسداهلل قره خانی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس نیز در این باره 
ترامپ،  دونالد  که  دوره ای  در  نفت  وزارت  وظیفۀ  گفت:  »شانا«  به 
اقتصاد  بر  غیرمنطقی  تحریم  و  فشار  صدد  در  آمریکا  رییس جمهوری 
رو، همه  این  از  بود.  بسیار سنگین خواهد  است،  ایران  نفت  و صنعت 
داد:  ادامه  برای خنثاکردن تهدیدها و تحریم ها تالش کنیم. وی  باید 
ایران راهکارهایی را اتخاذ کرده که اگر برخی از مشتریان نفت تمایلی 
نداشتند، مشتریان جدید جایگزین شوند. سخنگوی  ادامۀ همکاری  به 
مذاکرات  به  اشاره  با  اسالمی سپس  انرژی مجلس شورای  کمیسیون 
ایران و اتحادیۀ اروپا در بارۀ آینده برجام تصریح کرد: باید منتظر ماند 
و دید که در آینده تصمیم های کالن میان ایران و چند کشور دیگر چه 

می شود و آیا حقوق ایران در برجام تأمین می شود یا خیر؟

اصلی افزایش اقبال به صرف بودجه در حوزۀ فناوری اطالعات می توان به تحول 
اساسی کسب و کارها به علت همه گیرشدن فناوری های مبتنی بر IT و افزایش 
درآمد اشاره کرد. صاحبان مشاغل همچنین امیدوارند که توجه به IT موجب 
شود تا آنها با سرعت بیشتری شاهد بازگشت سود حاصل از سرمایه گذاری های 

خود باشند.
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پژوهشگران نشانه هایی از وجود حجم قابل توجهی آب مایع در زیر سطح 
مریخ یافتند و بر این اساس، معتقدند که دریاچه ای به قطر ۲۰ کیلومتر در 

زیر الیه های یخ در کالهک یخِی قطب جنوب این سیارۀ سرخ قرار دارد.
زیر  در  را  مایع  آب  از  متناوب  جریان  وجود  قبلی  پژوهش های  اگرچه 
سطح مریخ احتمال داده بودند، اما این اولین بار است که نشانه ای از وجود 
دریاچه ای از آب مایع با این وسعت در این سیاره به دست می آید. نشانه هایی 
که تا کنون پیدا شده، از جمله نمونه هایی که توسط مریخ نورد کنجکاوی 
ناسا به زمین فرستاده شده، بیانگر آن است که در گذشته در سطح مریخ 
آب وجود داشته، اما به دلیل سردشدن دمای این سیاره، بیشتر این آب ها به 

یخ تبدیل شده اند.
را  دریاچه  این  عمق  تخمین  توانایی  مریخ نوردها  که  می کند  یادآوری 
ندارند، با وجود این، پژوهشگران برآورد می کنند که عمق آن دست کم یک 

درجۀ  اندازه گیری  با   Netatmo دستگاه 
در  مناسب  رطوبت  میزان  همچنین  و  حرارت 
محیط، به صورت هوشمندانه مشکالت را به  کاربر 
اطالع داده و با پیشنهادهای برتر خود، سعی بر 

آن دارد تا سالمت کاربر را تضمین کند.
به گزارش ایران آنالین، این دستگاه هوشمند 

کشفدریاچهایازآبمایعدرسیارۀمریخ

بافناوری،سالمتمحیطخانهراتضمینکنید

متر است. پروفسور روبرتو اوراسی از انستیتوی ملی اخترفیزیک ایتالیا که 
مسوولیت این تحقیقات را بر عهده دارد، می گوید: احتمااًل این دریاچه خیلی 
بزرگ نیست. با وجود این، یک دریاچه است و نه نوعی گودال که آب درون 

آن جمع شده باشد. 
تیم  این  پتل، دیگر پژوهشگر عضو  یورونیوز، دکتر مانیش  به گزارش 
می گوید: ما از خیلی وقت پیش می دانستیم که امکان زندگی روی سطح 
مریخ وجود ندارد. با وجود این، کشف مزبور به ما کمک می کند که به امکان 
زندگی زیر سطح مریخ بیندیشیم، یعنی جایی که می توانیم به اندازۀ کافی از 
تابش های خطرناک، فشار و درجۀ حرارت باال محافظت شویم. مهمتر اینکه 

حال می دانیم زیر سطح مریخ آب وجود دارد که برای زندگی حیاتی است.
به گفتۀ پژوهشگران، این کشف به آنها می گوید که تحقیقاتشان را در چه 
نقطه ای از سیارۀ مریخ متمرکز کنند و از این نظر این کشف برای آنها چیزی 

مانند یک نقشۀ گنج است.
دمای آب و ترکیب شیمیایی آن از دیگر موضوعات مورد توجه دانشمندان 
است. برای مایع ماندن در دمای بسیار پایین مریخ که احتمااًل منهای ۱۰ 
تا منهای 3۰ درجه سلسیوس است، آب باید دارای میزان قابل توجهی از 
نمک حل نشده باشد و این مسأله نیز چالشی جدی برای زندگی در مریخ 

محسوب می شود.
دانشمندان برای ادامۀ تحقیقات و اثبات تئوری های خود، نیاز به دریافت 

سیگنال های بیشتر از ربات های مریخ نورد خود دارند.

میزان  حساس،  بسیار  حسگر  چهار  داشتن  با 
رطوبت، کیفیت هوا، صدا و درجۀ حرارت خانه را 
اندازه گیری کرده و اطالعات و داده های ثبت شده 
ارسال  کاربر  برای  هوشمند  گوشی  طریق  از  را 
می کند. این دستگاه عالوه بر این قادر است با 
اتصال به سایت های مرتبط با وضعیت آب و هوا، 
به نوعی پیش بینی وضعیت آب و هوا در منطقه 
مورد نظر کاربر طی هفت روز آینده را اعالم و 
پیشنهادهایی را برای تنظیم درجۀ حرارت مناسب 

در خانه ارایه کند. 
این فناوری شیک و زیبا براحتی با هر  ضمناً 
دکوراسیونی هماهنگ شده و می توان آن را در 
کرد.  راه اندازی  خانه  بخش های  و  اتاق ها  تمام 
است،  ساده  بسیار  هم  فناوری  این  راه اندازی 
تنها  و   Wi-Fi طریق  از  می توانید  شما  یعنی 

را  هوشمند  سیستم  این  دگمه،  یک  فشار  با 
راه اندازی کنید. سپس با روشن شدن چراغ سبز 
رنگ، سنسورها فعال می شوند و به رصد وضعیت 

سالمت و تهویۀ خانه مشغول خواهند شد.
هم  برنامه  این  اصلی  ویژگی های  از  یکی 
»زمان بندی« است، چرا که همانند یک دوربین 
و  کرده  ثبت  را  داده ها  و  اطالعات  هوشمند، 
از  داده ها،  ثبت  فولدر  به  مراجعه  با  می توان 
تغییرات حاصله در وضعیت سالمت خانه طی ۲۴ 
ساعت گذشته اطالع پیداکرد و از میزان و کیفیت 

تغییرات آگاه شد.
خانه  سالمت  حوزۀ  در  هوشمند  دستگاه  این 
ضمناً با ساعت اپل سازگار بوده و به کاربر این 
امکان را می دهد که به روز رسانی و اطالع رسانی 

را بدون نیاز به گوشی هوشمند دنبال کند.
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نرخبیکاریدراتحادیۀاروپاومنطقۀیورو

بکارگیریکامیونهایهوشمنددرصنعت

نرخ بیکاری منطقۀ یورو تا پایان ماه جوالی 
به ۲/ ۸ درصد و در اتحادیۀ اروپا ۲/ 6 درصد 

رسید.
به گزارش ایسنا به نقل از مرکز آمار اتحادیۀ 
با  مقایسه  در  یورو  منطقۀ  بیکاری  نرخ  اروپا، 
کاهش  درصد   ۰/۹ گذشته  سال  مشابه  مدت 
داشته است. نرخ بیکاری حال حاضر کشورهای 

نسل جدید کامیون های پیشرفته که بدون راننده 
حرکت می کنند، به مرور در حال ورود به صنایع 
گوناگون است. تازه ترین مدل این خودروها که توسط 
 Einride یک شرکت حمل ونقل سوئدی به نام
ساخته شده، قرار است در حمل درختان قطع شده 

 ۲۰۰۸ سال  از  بیکاری  نرخ  کمترین  اروپایی 
در  نفر  میلیون   ۱6/۸۲3 حاضر  حال  در  است. 
اتحادیۀ اروپا و ۱3/3۸۱ میلیون نفر در منطقۀ 

یورو بیکار هستند.
کشورهای  بین  در  که  است  ذکر  به  الزم 
به  مربوط  بیکاری  نرخ  کمترین  اروپایی، 
جمهوری چک با ۲/3 درصد بوده و پس از این 

 3/۵ با  لهستان  و  درصد   3/۴ با  آلمان  کشور، 
درصد قرار دارند. از سوی دیگر، بیشترین نرخ 
بیکاری نیز متعلق به یونان با ۱۹/۵ درصد است 
و پس از این کشور، اسپانیا با ۱۵/۱ درصد قرار 
نرخ  قبل  با مدت مشابه سال  مقایسه  در  دارد. 
بیکاری در تمامی کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا 

و منطقۀ یورو کاهش یافته است.

نیز به یاری انسان ها بشتابد. به گزارش دیلی میل، 
کامیون تمام الکتریکی خودکار با نام T-log برای 
طراحی  دیزل  آالیندۀ  کامیون های  با  جایگزینی 
اما  است،  خودران  گرچه  کامیون  این  شده  است. 
می تواند توسط یک اپراتور انسان از صدها کیلومتر 

دورتر کنترل شود.
کامیون T-logs با سیستم مسیریابی هوشمند، 
مصرف  و  باتری  عمر  تحویل،  زمان  بهینه سازی 
راحت تر  و  کارآمد  امکان  تا حد  را  ترابری  انرژی، 

خواهد ساخت.
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آژانس بین المللی انرژی رشد استفاده از دستگاه های تهویۀ مطبوع 
در ادارات و خانه ها را عامل اصلی رشد تقاضا برای برق در 3۰ سال 
»آیندۀ  گزارش  در  آژانس  این  ایسنا،  گزارش  به  کرد.  اعالم  آینده 
سوی  از  انرژی  برای  جهانی  تقاضای  که  کرد  اعالم  خنک سازی« 
بدیهی  می شود.  برابر  سه   ۲۰۵۰ سال  تا  مطبوع  تهویۀ  دستگاه های 
برق  ظرفیت  عظیمی  میزان  به  رشد،  به  رو  تقاضای  این  که  است 
ژاپن  آمریکا،  فعلی  ظرفیت  مجموع  معادل  که  شد  خواهد  نیاز  جدید 

و اتحادیۀ اروپا است.
تهویۀ  دستگاه های  شمار  انرژی،  بین المللی  آژانس  مطالعات  طبق 

مقصراصلیافزایشمصرفبرق

مطبوع در ساختمان ها از ۱/6 میلیارد فعلی، به ۵/6 میلیارد دستگاه تا 
از دستگاه های تهویۀ مطبوع  استفاده  تأثیر  سال ۲۰۵۰ خواهد رسید. 
حدود  در  و  است  توجه  قابل  نیز  حاضر  حال  در  برقی  پنکه های  و 
از  پس  دارد.  سهم  ساختمان ها  از  استفاده  مورد  برق  از  یک پنجم 
منبع  دومین  مطبوع  تهویۀ  دستگاه های  از  استفاده  صنعت،  بخش 

بزرگ رشد تقاضا برای برق در سطح جهانی خواهد بود. 
باره گفت:  این  انرژی در  بین المللی  آژانس  بیرول، مدیرعامل  فاتح 
تقاضای رو به رشد دستگاه های تهویۀ مطبوع برای برق، از مهمترین 
مسایل امروز است که در بحث انرژی مورد توجه قرار نگرفته است. با 
به خصوص  مطبوع،  تهویۀ  دستگاه های  از  استفاده  درآمدها،  باالرفتن 
این  اگرچه  کرد.  خواهد  پیدا  صعودی  سیر  نوظهور،  اقتصادهای  در 
مسأله باعث راحتی بیشتر و بهبود زندگی روزمره خواهد شد، اما الزم 
اولویت  در  نیز  مطبوع  تهویۀ  دستگاه های  عملکرد  بهینگی  که  است 
قرار گیرد، چون در حال حاضر استانداردها برای عمدۀ این دستگاه ها 

بسیار پایینتر از حد الزم است.
انرژی  بین المللی  آژانس  سی.ان.بی.سی،  گزارش  اساس  بر 
انرژی  مصرف  بهینگی  میانگین  دوبرابرکردن  برای  را  تدابیر  برخی 
دستگاه های تهویۀ مطبوع در فاصلۀ حال حاضر تا سال ۲۰۵۰ توصیه 

کرده است.

سیستمگرمایشوسرمایشگوگلوکاهش20درصدیمصرفانرژی

شرکت آلفابت )شرکت مادر گوگل(، نوعی سیستم هوشمند جدید برای 
سیستم گرما و سرمای خانه ها طراحی کرده که دوستدار محیط زیست است. 

به گزارش سرویس آی.تی انتخاب به نقل از سی.نت، این سیستم سرمایشی 
و گرمایشی موسوم به Google Spinoff Gandelion یک سیستم 
گرمایی و تهویۀ مطبوع هوشمند را معرفی کرده که از انرژی زمین برای تأمین 

قدرت خود استفاده می کند. به عبارت دیگر، این سیستم با نصب شدن در 
خانه ها هوای گرم بین خانه ها را در زمستان به داخل خانه پمپاژ می کند و در 
تابستان نیز هوای گرم را تغییر داده و به شکل سرد به کاربران هدیه می دهد. 
جالب اینکه این سیستم برای تأمین انرژی خود به برق یا سایر انرژی های 

معمول نیازی ندارد.
به گفتۀ اعضای تیم طراح این محصول، سیستم تهویۀ آلفابت تقریباً دوبرابر 
سیستم های تهویۀ مطبوع معمول کارایی دارد، اما نباید فراموش کرد که نصب 
و راه اندازی این سیستم چندان ارزان نیست. در واقع، تخمین زده شده است 
که نصب این سیستم هزینه ای برابر با ۲۰ هزار دالر خواهد داشت. با وجود 
این، شرکت سازنده وعده داده است که مصرف کنندگان با نصب این سیستم 
و سرمایشی خود  گرمایشی  در هزینه های  تا ۲۰ درصد  می توانند ساالنه 
صرفه جویی کنند. در حال حاضر، این سیستم برای اکثر خانه ها در نیویورک 

در دسترس است.


