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منافعملی!

یادداشت

ولی  نمی آورند،  دوام  سخت  روزهای   )1
آدم های سخت چرا. 

2( عظمتی در درون انسان  ها نهفته است که 
خودشان از آن غافلند. 

3( مشکالت عامل توقف نیستند، بلکه عالیم 
و تابلوهای راهنمایی هستند...

از  هوشمندانه  نکته پردازی های  این گونه 
نکتۀ  صدها  و  مثبت اندیش  فرهیختگان  سوی 
راه  که  هستند  اتکاهایی  نقطه  دیگر،  مشابه 
صعود انسان به مراتب باال را هموارتر و سهل تر 
می کنند، اما در این میان، آفت هایی هم وجود 
انسان های خسته می افتند و  به جان  دارند که 
نعمات کوتاه می کنند.  این  از همۀ  را  دستشان 
اینگونه آفت ها، آفت بی تفاوتی است.  از   یکی 
و  است  خود  به  خیانت  بزرگترین  بی تفاوتی 
می انجامد.  نومیدی  به  که  است  راهی  آغاز 
طبع نومیدی هم به گونه ای است که اگر تنها 
یک بار به اش اجازه بدهیم که بر ما غلبه کند، 
اجازه وارد می شود و  بعد خودش بدون  دفعات 

بر ما غلبه می کند.
بدون تردید، ما، یعنی همۀ ملت ایران، معصوم 
و مصون از خطا نیستیم و در طول تاریخ پرفراز 
پیش  بارها  هم  هزارساله مان  چندین  نشیب  و 
اما  گرفته ایم،  بد  تصمیم های  که  آمده است 
گرفته ایم.  تصمیم  خوب  بزنگاه ها  در  همیشه 
حتی  تصمیم هایمان،  پای  مهمتر،  آن  از 
تصمیم های اشتباه خودمان، ایستاده ایم، چوبش 

این  کشیده ایم.  هم  را  دردش  و  خورده ایم  را 
خورده ایم،  زمین  بارها  ما  ماست.  پایداری  رمز 
گرفته ایم  تصمیم  ایستاده ایم،  شده ایم،  بلند  اما 
و با از نو ساختن خطاها را جبران کرده ایم. این 
هم نشانۀ اصالت ماست. انسانی که نخواهد یا 
انسانی که  نیست.  اصیل  بگیرد،  نتواند تصمیم 
فرافکنی کند، اصیل نیست. انسانی که سنگینی 
بار مسوولیت خودش را به دوش نکشد، اصیل 

نیست.
همۀ  یعنی  ما،  که  نکنید  شک  بنابراین، 
گذشته،  سال  هزاران  مثل  هم  باز  ایران،  ملت 
و  کرد  خواهیم  عبور  تحریم ها  و  بحران ها  از 
روسیاهی این روزها به زغال خواهد ماند. شک 
اما  داد،  خواهیم  تغییر  را  اوضاع  ما  که  نکنید 
یادمان باشد که برای تغییر اوضاع اول باید زنده 
ملی«  »منافع  محور  حول  جمع شدن  و  بمانیم 
است،  زنده ماندن  تضمین  برای  راه  بهترین 
مسألۀ  ملی«  »منافع  بحرانی،  شرایط  در  چون 
در  ضمنًا  می زند.  را  اول  حرف  و  است  اصلی 
به  به هیچ وجه عاقالنه و  این شرایط بحرانی 
تکرار  و  نگرانی ها  بیان  با  که  نیست  مصلحت 
را  همدیگر  ناامیدکننده،  و  منفی  صحبت های 
بیازاریم و سختی راه را دوچندان کنیم. به قول 

حافظ شیرین سخن:
ملول از همرهان بودن، طریق کاردانی نیست

بکش دشواری منزل، به یاد عهد آسانی
فعاالن صنعت احداث کشور )سربازان گمنام 

سازندگی( در پروژه های مختلف حسب شرایط 
و مقتضیات شغلی شان، با یکدیگر رقابت می-

نظر  یک  آنها  همگی  حال،  عین  در  اما  کنند، 
موضوع  محوربودن  هم  آن  و  دارند  مشترک 
منافع  دیگر،  عبارت  به  است.  ملی«  »منافع 
»منافع  با  احداث  صنعت  فعاالن  شخصی 
قرار  راستا  یک  در  و  شده  تنیده  هم  در  ملی« 
مالحظه  بنگریم،  نیک  چون  گرفته است. 
همه مان صدق  بارۀ  در  این حکم  که  می کنیم 
موضوع  در  ایران،  ملت  همۀ  یعنی  می کند، 
اگر  هستند.  هم راستا  و  هم فکر  ملی«  »منافع 
این  جز  مسیری  در  یا  می بیند،  این  جز  کسی 
قلم و قدم می زند، لطفًا چشم هایش را بشوید، یا 

عینکش را تمیز کند.
»ما« که بخش کوچکی از آن »ما«ی بزرگ 
برای  و  راحتی  برای  آبادانی،  برای  هستیم، 
این  راه  از  و  تالشیم  در  مردم  همۀ  سربلندی 
هم  بی پرده  و  صریح  می کنیم.  معاش  تالش 
نه   سازیم«،  و  »ساخت  اهل  ما  که  می گوییم 

اهل »ساخت و پاخت«.
ولی  هست،  همیشه  فرصت  عزیز!  دوستان 
یک  نوروز  نیست.  همیشگی  فرصتی  هیچ 
تجمیع  برای  و  بدانیم  را  قدرش  است.  فرصت 
نیروها در حول محور »منافع ملی« سنگ تمام 

بگذاریم.
عیدتان هم مبارک!
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تک تک بازیگران صحنه به اجرا درآید. پیش نیاز 
و  گفتگو  فرایند  قبول  هم  همآهنگ شدن 
مشاوره است، برای اینکه بفهمیم فعاًل در کجا 

ایستاده ایم و بعداً در کجا باید بایستیم.
از این رو، موضوع اصلی این شمارۀ مجله به 
موضوع تهدیدهای نقد امروز و فرصت های نسیۀ 
فردا اختصاص یافت، موضوعی که در قالب یک 
گرفت.  قرار  کارشناسانه  بررسی  مورد  میزگرد 
در این میزگرد دکتر علی دینی ترکمانی، عضو 
پژوهش های  و  مطالعات  موسسۀ  علمی  هیأت 
بازرگانی- مهندس محمد ابوطالبی، عضو هیأت 
و  فنی  خدمات  صادرکنندگان  انجمن  مدیرۀ 
مهندسی ایران و انجمن شرکت های راهسازی 
هیأت  رحمانی  فرد، عضو  دکتر کورش  ایران- 
مدیره و مهندس افشین شباب، از مدیران عضو 
صنعتی  و  تأسیساتی  شرکت های  سندیکای 
فرهنگی،  منیژۀ  خانم  و  داشتند  حضور  ایران 
را  ادارۀ میزگرد  نیز  دبیر تحریریۀ مجلۀ توسعه 

برعهده داشت.

گزارش میزگرد

تهدیدهاینقد،فرصتهاینسیه

منیژه  فرهنگی

ویژه

انکار  نادیده گرفتن و  از   چیز خطرناک تر  هیچ 
واقعیات نیست. اولین واقعیت  مهمی که در حال 
حاضر آگاه شدن از آن بر همگان الزم است، این 
است که داریم گام به گام به آن »دشمن« و آن 
»شرایط ویژه«ای که مسووالن مملکت مرتباً از آن 
سخن می گفتند، نزدیک می شویم و به نظر می رسد 

که رویارویی هم قطعی و گریزناپذیر شده است.
رویکرد  بهترین  و  مهمترین  تردید  بدون 
با آن  با آن »دشمن« و رویارویی  برای مقابله 
»شرایط ویژه« همانا همآهنگی و همدلی میان 
تمام اجزای جامعه است- از صدر تا ذیل- ولی 
و  است  خالی  دستمان  لحاظ  این  از  متأسفانه 
کاهش  شدت  به  اجتماعی مان  سرمایه های 
نباید  که  است  واقعیتی  دومین  این  یافته است. 

بر آن چشم پوشید و انکارش کرد.
و  ضربه زدن  که  است  آن  هم  سوم  واقعیت 
هدف  اولین  کشور  اقتصاد  نابودکردن  حتی 

اقتصاد  خاکریز  که  حالی  در  است،  »دشمن« 
سال هاست که از دست فعاالن و عامالن واقعی 
اقتصاد که بخش خصوصی باشد، خارج شده و 
ناکارآمدترین مدیر و عامل  به دست دولت که 

اقتصادی است، سپرده شده است.
با توجه به واقعیات مزبور به نظر می رسد که 
سال های  و  روزها  مانند  باید  هم  را  امروزمان 
تنها  و  بیاوریم  حساب  به  دست رفته  از  گذشته 
چیزی که برایمان باقی مانده و البته خیلی هم 
گرچه  که  آینده ای  است،  آینده  است،  باارزش 
بسیاری از بازیگران فعلی در آن حضور نخواهند 
داشت، ولی حتمًا خواهد آمد، با بازیگرانی تازه 
از  بدربردن  جان  بنابراین،  تازه تر.  نقش هایی  و 
راه چاره  به فکر  باید  نیست،  امروز کافی  خطر 

برای آینده هم باشیم.
حرکتی  هر  شرایط،  این  در  که  است  بدیهی 
در  سرعتی،  هر  با  و  جهتی  هر  در  نیتی  هر  با 
و  همآهنگ  که  بود  خواهد  موفق  صورتی 
توسط  منسجم  صورتی  به  و  باشد  حساب شده 

مقدمه

فعاالن بخش خصوصی و صنعت احداث در معرض:
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دبیر تحریریۀ مجلۀ توسعه به عنوان مقدمه ای 
برای ورود به بحث گفت: در حال حاضر، کشور 
نوع  یک  است:  تهدید  نوع  دو  معرض  در  ما 
اقتصادی  تحریم  به صورت  خارجی  تهدید  آن 
اقتصادی  فشار  واردکردن  هدفش  که  است 
برای عاصی کردن مردم و ازپادرآوردن حکومت 
است، اما تهدید بزرگتر و خطرناکتر، تهدیدهای 
با منشأ داخلی است. یکی از این نوع تهدیدها، 
فقدان همدلی و همآهنگی برای مقابله با تهدید 
از  خصوصی  بخش  حذف  دیگری،  و  خارجی 
یا  سنگر  سپرده شدن  و  اقتصادی  تصدیگری 
خاکریز اقتصاد به دست بخش دولتی است که 

توانایی الزم برای دفاع از آن را ندارد.
میزگرد  در  حاضران  از  فرهنگی سپس  خانم 
اول  محور  مورد  در  را  نظریاتشان  تا  خواست 
خارجی  و  داخلی  تهدیدهای  یعنی  گفتگوها، 

فراروی کشور بیان کنند .

شرایط خوبی در پیش نیست
دکتر علی دینی ترکمانی، عضو هیأت علمی 
بازرگانی  پژوهش های  و  مطالعات  موسسۀ 
خارجی  تهدیدهای  از  ناشی  چالش های  ایران، 
از  موثرتر  را  آمریکا  تحریم های  مشخصًا  و 
ادامه  در  و  کرد  ارزیابی  داخلی  تهدیدهای 
گفت:  تحریم ها  مستقیم  تأثیر  تشریح  ضمن 
تحریم های آمریکا تأثیر بسیار جدی ای دارد، به 
به نفت است و  وابسته  ما  اقتصاد  این معنا که 
نفت، قلب تپندۀ اقتصاد کشور است. بنابراین، با 
تحریم نفت ایران، بازی دومینوی کاهش ارزش 
افزودۀ بخش نفت و GDP آغاز می شود و این 
امر تأثیرات خود را بر بودجۀ دولت و پس از آن، 
بر اعتبارات عمرانی می گذارد و در ادامه، منابعی 
را که می توانند به شبکۀ بانکی تخصیص یابند تا 
به صورت تسهیالت در اختیار بخش خصوصی 
قرار گیرد، متأثر می کنند. به این ترتیب، بخشی 
و  می شود  رکود  دچار  اقتصادی  فعالیت های  از 
طبعًا این رکود، با تأثیرگذاری منفی بر تقاضای 
صنایع باالدستی که تأمین کنندۀ خط های تولید 
و ماشین آالت مربوطه هستند، باعث رکود این 

بخش می شود و به همین ترتیب، رکود به سایر 
روندی  و  می شود  منتقل  اقتصاد  بخش های 
آن  از  اقتصاد  در  اصطالحًا  که  می گیرد  شکل 
دومینویی  بازی  یا  فزاینده  ضریب  عنوان  به 
یاد می شود. در این حالت، رکود از یک بخش 
شروع می شود و خواه ناخواه به بخش های دیگر 

سرایت می کند.
 وی در ادامه یادآور شد که در نتیجۀ آخرین 
دور تحریم ها علیه ایران، رشد اقتصادی کشور 
در سال های ۹1 و ۹2، حول و حوش منفی نُه 
درصد، در سال ۹3، مثبت یک تا 1/۵ درصد و 
در سال ۹۴، باز هم منفی 2/۵ تا سه درصد شد 
و پیش بینی ها در مورد رشد اقتصادی سال ۹۷ و 
۹۸ هم منفی است. وی سپس نتیجه گرفت: به 
این اعتبار، از منظر اقتصاد کالن، شرایط خوبی 

را در پیش رو نداریم.

ضعف نظام حکمرانی، منشأ چالش های 
داخلی و خارجی

تصریح  با  سخنانش  ادامۀ  در  ترکمانی  دکتر 
ایران  نگاه خاص نظام حکمرانی  نوع  اینکه  بر 
به تعامالت منطقه ای و جهانی، چالش برانگیز و 
مسأله برانگیز می باشد و منجر به بروز تنش ها در 
عرصۀ جهانی و شکل گیری تحریم ها شده است، 
گفت: رفتار نظام حکمرانی در کشور ما متناسب با 
قواعد نظام حکمرانی منطقه ای و جهانی نیست، 
یعنی قاعدۀ نظام حکمرانی در جهان، مبتنی بر 
دولت-ملت است و بر این اساس، کشورها اول 
منافع ملی خود را دنبال می کنند و بعد با رعایت 
یکسری اصول برای حفظ منافع ملی شان، تنها 
در چهارچوب مرزهای جغرافیایی خود می توانند 
این حد  از  فراتر  که  و هر کشوری  کنند  عمل 
کرد.  خواهد  برخورد  آن  با  جامعۀ جهانی  برود، 
لذا وقتی که در جامعه ای مثل جامعۀ ما، تعریف 
دولت- ملت فراتر از کشور باشد و بخواهد حوزۀ 
از  بدهد، طبیعتًا  را گسترش  منطقه  در  نفوذش 
مواجه  چالش  با  جهانی  حکمرانی  نظام  منظر 

می شود.
و  مطالعات  موسسۀ  علمی  هیأت  عضو 
پژوهش های بازرگانی سپس با اشاره به تأثیرات 
خارجی  سیاست  با  مرتبط  چالش برانگیز  نگاه 
تأثر  و  تأثیر  و  کشور  اقتصادی  مدیریت  در 

و  یکدیگر  بر  خارجی  و  داخلی  متقابل سیاست 
بیانی  به  از هم، گفت:  دو  این  تفکیک ناپذیری 
دیگر، اوضاع داخلی زمانی بهتر از شرایط فعلی 
شود.  اصالح  خارجی  سیاست  که  شد  خواهد 
زمانی اصالح می شود که  سیاست خارجی هم 
با  اینها  واقع،  در  شود.  اصالح  داخلی  سیاست 
و  شده اند  تنیده  درهم  دیالکتیکی  منطق  یک 
بر  و  کرد  تفکیک  یکدیگر  از  را  آنها  نمی توان 
به  حاکمیت  از  بخشی  دیدگاه  اساس،  همین 
نام اصولگرایان که مشکالت کشور را ناشی از 
با  که  می کنند  فکر  و  می دانند  دولت  عملکرد 
دردست داشتن دولت- حتی با وجود تحریم ها- 
است،  نادرست  بهتر  کنند،  را  وضع  می توانند 
و  داخلی  عرصۀ  در  موجود  کلی  قواعد  چون 
بین المللی چالش برانگیز است و تا زمانی که این 
استمرار خواهند  قواعد اصالح نشوند، چالش ها 
را  فعلی  دولت  جای  که  دولتی  هر  و  داشت 

بگیرد، نمی تواند کاری بکند.

و  تأثیر نظام حکمرانی غلط بر صنعت 
اقتصاد کشور

دکتر ترکمانی در بخش دیگری از سخنانش 
به تأثیر نظام حکمرانی بر صنعت و اقتصاد کشور 
پرداخت و گفت: مسأله این است که اقتصاد ما به 
علت ظرفیت جذب ضعیف، توانایی این را ندارد 
که منابع و امکانات ناشی از درآمدهای نفتی، یا 

 دکتر علی دینی ترکمانی: رفتار نظام
 حکمرانی در کشور ما متناسب با قواعد

 نظام حکمرانی منطقه ای و جهانی
نیست، زیرا ...

تهدیدهای داخلی و خارجی فراروی کشور

بخشاول
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شبکۀ بانکی، یا رشد جمعیت و تأمین نیروی کار 
را به ظرفیت های تولیدی مولد و با مزیت رقابتی 
باال و قابل قیاس با کشورهای دیگر تبدیل کند. 
وی در ادامه افزود: علت وجود این مشکل هم 
آن است که ما درگیر نظام حکمرانی ای هستیم 
که وجه مشخصۀ اساسی آن، تودرتویی نهادی 
است، یعنی مراکز قدرت و تصمیم گیری بیش از 
دلیل،  به همین  و  درهم هستند  و  متعدد  اندازه 
الزم  هماهنگی  اجرا  و  تصمیم گیری  عرصۀ  در 
وجود ندارد و در مقیاس خیلی باال درگیر پدیده ای 
سیاستی  هماهنگ سازی  در  شکست  نام  به 
این  در  هستیم.   )Coordination Failure(
تعریف  و  طراحی  را  مختلفی  پروژه های  فضا 
را زخمی می کنیم و بودجۀ  آنها  بعد  می کنیم و 
محدودی را بین تعداد زیادی از پروژه ها تقسیم 
نیمه کاره  آنها  از  بسیاری  نتیجه،  در  و  می کنیم 
می رسند،  اتمام  به  که  هم  آنهایی  و  می مانند 
با  رقابت  توانایی  و  هستند  کوچک  مقیاس  در 

همتاهای خود در منطقه و جهان را ندارند.
به  برمی گردد  مشکل  این  ریشۀ  افزود:  وی 
ضعف نظام حکمرانی و اینکه به علت تودرتویی 
نهادی، ما نمی توانیم یک سیاست صنعتی قوی 
را تعریف و اجرا کنیم، یعنی البی های متعددی 
که در سیستم وجود دارند، اجازه نمی دهند که 
بلندمدت  نگاه  با  و  قوی  صنعتی  سیاست  یک 
یک  نبود  از  مصادیقی  شود.  تعریف  کشور  در 
موج  در  می توان  را  مشخص  صنعتی  سیاست 
ایجاد مناطق آزاد اقتصادی و یا مدشدن احداث 
کارخانه های فوالدسازی دید. در صورت وجود 
کارخانۀ   3۵ از  بیش  جای  به  سیاستی،  چنین 
تولید  جمع  که  فوالدسازی  خصوصی  و  دولتی 
اسمی آنها حدود 2۵ میلیون تن است، کافی بود 
که دو یا سه و یا حداکثر چهار کارخانه داشته 
فوالد،  تن  میلیون   ۵۰ تولید  ظرفیت  با  باشیم 
با  دارد  مانند کرۀ جنوبی که دو کارخانه فوالد 
همین میزان تولید. بدیهی است که با وضعیت 
در  فوالد  کارخانه های  تولید  هزینه های  فعلی، 
همتایانشان  با  نمی توانند  و  می رود  باال  کشور 
آنوقت واردات  در دیگر کشورها رقابت کنند و 
فوالد توجیه پیدا می کند. در چنین چهارچوبی، 
طبیعتًا بخش خصوصی هم نمی تواند رشد خوبی 

داشته باشد.

و  کارآمد  دولت  میان  هم افزا  رابطۀ 
بخش خصوصی قوی

این پژوهشگر در بخش دیگری از سخنانش 
حضور  نافی  را  اقتصاد  عرصۀ  در  دولت  حضور 
این  تشریح  و ضمن  ندانست  بخش خصوصی 
دیدگاه گفت: به نظر من، بر خالف برداشت های 
معمول، رابطۀ بین دولت و بخش خصوصی، از 
اگر  کنیم  فکر  که  نیست  کامل  جایگزینی  نوع 
دولت وارد حوزۀ اقتصاد بشود، بخش خصوصی 
حتمًا کوچک و از عرصۀ اقتصاد خارج می شود. 
و  باشد  ناکارآمد  دولت  اگر  دیگر،  عبارت  به 
نتواند منابع را به ظرفیت های تولیدی مولد در 
تبدیل  کارآمد  صنعتی  سیاست  یک  چارچوب 
در  نمی کند.  رشد  هم  خصوصی  بخش  بکند، 
جاهایی  در  خصوصی  بخش  تاریخی،  تجربۀ 
توسط  اولیه  بستر  و  زیرساخت  که  کرده  رشد 
دولت  بین  واقع،  در  شده است.  فراهم  دولت 
از  رابطه ای  قوی،  خصوصی  بخش  و  کارآمد 
دارد.  وجود   )Synergy Effect( هم افزا  نوع 
پروژه ای  ناسا  که  سال هاست  مثال،  عنوان  به 
از  نشانه ای  آیا  که  بفهمند  تا  می کند  دنبال  را 
حیات در فضا وجود دارد یا خیر؟ اخیراً خبرهایی 
منتشر شده که در مریخ، کوه یخ و نشانه هایی 
پروژه  این  دل  از  شده است.  دیده  آب  وجود  از 
اجرای  برای  دالر  میلیون ها  آمریکا  دولت  که 
بیرون  فضایی  گردشگری  می کند،  هزینه  آن 
می آید و بخش خصوصی می تواند آن را عملی 

کند، یعنی مبنای این گردشگری و هزینه های 
می شود  انجام  دولت  توسط  آن  اولیۀ  سنگین 
این  نتایج  از  استفاده  با  خصوصی  بخش  و 
سایر  و  فضایی  ایستگاه های  تحقیقاتی،  پروژۀ 
متقاضیان  برای  را  فضایی  سفرهای  امکانات 
خاطرنشان  همچنین  وی  می کند.  ایجاد 
ساخت که سرمایه گذاری دولت آمریکا بر روی 
زیرساخت های صنعت IT پس از جنگ جهانی 
دوم، زمینۀ تولید انبوه محصوالت این صنعت را 
فراهم کرد و آنوقت بخش خصوصی وارد شد و 
افرادی مانند بیل گیتس، موسس مایکروسافت 
و مارک زاگربرگ، بنیانگذار فیسبوک، با استفاده 

از این بستر آماده، رشد چشمگیری کردند.
دکتر ترکمانی سپس ضمن جمع بندی بخش 
اول اظهاراتش در این نشست گفت: در داخل، 
دولت به علت وجود مشکالتی همچون ظرفیت 
البی های  و  نهادی  تودرتویی  ضعیف،  جذب 
تخصصی  معیارهای  به  بی توجهی  و  مختلف 
برنامه ریزی، نتوانسته یک سیاست صنعتی قوی 
را طراحی کند تا بتوان در چهارچوب آن، منابع 
تولید را که با هزینه های زیادی به دست می آید، 
به ظرفیت های تولیدی مولد تبدیل کرد و از این 
طریق، زیرساخت ظهور بخش خصوصی قوی 
و کارآمد را فراهم نمود و تأثیر همین نگاه در 
تعامل با دنیای خارج هم منجر به بروز چالش 
شده است. لذا در یک نگاه کلی و قبل از ورود به 
بحث راهکارها، باید گفت که جامعه و اقتصاد ما 

 اگر خروج نظامیان از حوزۀ کسب و کار و فعالیت های اقتصادی اتفاق بیفتد، به معنای تحول
اساسی در ماهیت نظام و تغییر ساخت قدرت در ایران است.
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بایستی با درک اهمیت شعار »جهانی فکر کن 
کره،  که  درستی  مسیر  در  کن«،  عمل  ملی  و 
بگیرد.  قرار  کرده اند،  طی  چین  و  هند  ترکیه، 
اقتصاد  نظام  که  است  الزم  هم  کار  این  برای 
قرن  در  نظام حکمرانی  الزامات  ایران،  سیاسی 
اینصورت،  غیر  در  کند.  درک  را  ویکم  بیست 
تنش در خارج از کشور و اتالف منابع در داخل 
قوی  خصوصی  بخش  و  می یابد  ادامه  کشور 
هم نمی تواند شکل بگیرد و چشم انداز وضعیت 

اقتصادی هم ناروشن خواهد بود.

اقتصاد  بر  سیاست  سنگین  ضربات 
کشور

مدیرۀ  هیأت  عضو  ابوطالبی،  محمد  مهندس 
انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی نیز 
با اشاره به تبعات سایۀ سنگین سیاست بر اقتصاد 
کشور گفت: اقتصاد ما سیاسی است و سیاست ما 
اقتصادی نیست و این موضوع، در طول سالیان 
گذشته بزرگترین ضربه را به اقتصاد کشور وارد 
کرده و تا زمانی که اقتصادمان سیاسی است، ما 
هیچ بهرۀ اقتصادی از سیاستمان نمی بریم. وی 
در ادامه افزود: به عنوان کسی که حدود 2۰ سال 
تجربۀ صدور خدمات فنی و مهندسی دارم، معتقدم 
علت اینکه فقط تعداد انگشت شماری از شرکت های 
در  البته  حوزه-  این  در  ایران  خصوصی  بخش 
مقیاس داخلی و نه در مقایسه با رقبای خارجی 
در کشورهای هدف- تا حدودی موفق بوده اند، آن 
است که  با تالش و ریسک باال توانسته اند به این 
مهم دست یابند، در صورتي که بیش از ۹۰ درصد 
گفتگوهای مسووالن سیاسی کشورها در سفرهای 
خارجی، به مسایل اقتصادی اختصاص دارد و 1۰ 
آنهم  که  است  مسایل سیاسی  به  مربوط  درصد 
مبنای اقتصادی دارد، اما دولتمردان ما در سفرهای 
خارجی، راجع به تنها چیزی که صحبت نمی کنند، 
حل مسایل اقتصادي است و به علت وجود همین 
نگرش، صحبت از مسایل اقتصادی در مذاکرات 

خارجي جنبه سیاسي به خود مي گیرد.

فقدان  نتیجۀ  چرخ،  مکرر  اختراع 
استراتژی اقتصادی است

از  دیگری  بخش  در  ابوطالبی  مهندس 
سخنانش با انتقاد از فقدان استراتژی اقتصادی در 

کشور گفت: اقتصاد کشور ما، برنامۀ استراتژیک 
و  بیست ساله  برنامۀ  البته  ندارد.  مشخصی 
برنامه هاي پنجساله در سازمان برنامه تدوین و 
برنامه ها  این  آنجایي که  از  ولي  تصویب شده، 
مثل  مي شوند،  محقق  پاییني  بسیار  درصد  با 
باید  چون  باشیم،  نداشته  برنامه  که  است  این 
و  کوتاه مدت  برنامه هاي  با  را  تحقق  عدم  خأل 
خلق الساعه پر کنیم. در نتیجه، هر دولتی که بر 
سر کار می آید، می خواهد دوباره چرخ را اختراع 
کند و این کار را بر اساس شعار و شعور خودش 
انجام  و حال  اتفاقات گذشته  به  توجه  بدون  و 
می دهد که عماًل به جایی نمی رسد و نتیجه ای 
ابتدای  از  آنکه  نتیجه  ندارد.  منابع  اتالف  جز 
روزمره گی  دچار  مدام  حال،  به  تا   133۰ دهۀ 
استراتژی  اساس  بر  اگر  که  حالی  در  بوده ایم، 
حتمًا  می کردیم،  حرکت  و  برنامه ریزی  معینی 
از  کمتر  خارجی  فشارهای  اثر  در  مشکالتمان 
تبلور  باعث  خارجی  فشارهای  چون  بود،  این 

بیشتر مشکالت داخلی می شوند.
عضو هیأت مدیرۀ انجمن صادرکنندگان خدمات 
از سخنانش  دیگری  در بخش  مهندسی  و  فنی 
در  جهانی  تحوالت  به  توجه  لزوم  بر  تأکید  با 
برنامه ریزی های اقتصادی گفت: تغییرات بوجودآمده 
در اقتصاد سیاسی جهان در طول نیم قرن گذشته، 
ژئوپلتیک دنیا و سیاست ها و ایدئولوژی ها را که 
بیشترین اثر را بر اقتصاد جهانی دارند، تغییر داده، 
درک  را  تحوالت  این  علت  اینکه  بدون  ما  ولی 
کنیم، همچنان راه خودمان را می رویم و از تجارب 
ادامه  در  وی  نمي کنیم.  استفاده  کشورها  دیگر 
افزود: متأسفانه در نتیجۀ تکرار اشتباهات متعدد 
دولت ها در عرصۀ اقتصاد کشور، امروز شاهد بروز 
بحران هایی در زمینۀ محیط زیست و وضعیت آب 
و هوای ناسالم در برخی از شهرهای کشور هستیم، 
بحران هایی که یک شبه بوجود نیامده اند، بلکه در 
و  برنامه ریزی  اهمیت  به  بی توجهی  سال ها  اثر 
تدوین استراتژی مشخص اقتصادی ظاهر شده اند 

و راه حل فوری هم ندارند.
مهندس ابوطالبی همچنین بازنگری انتقادی 
از  عملکرد دولت ها در ۴۰ سال گذشته و قبل 
آن را الزمۀ برنامه ریزی صحیح برای مقابله با 
ذکر  تحریم ها  از  ناشی  تهدیدهای  و  مشکالت 

کرد.

تعریف  را  اقتصادیمان  مزیت های  باید 
کنیم

دکتر کورش رحمانی  فرد، عضو هیأت مدیرۀ 
صنعتی  و  تأسیساتی  شرکت های  سندیکای 
و  مواضع  تفکیک  لزوم  بر  تأکید  با  ایران، 
دیدگاه های سیاسی از قلمرو روابط اقتصادی در 
روابط داخلی و خارجی کشورها گفت: در همۀ 
کشورهای پیشرفته، بین سیاست و اقتصادشان، 
فاصلۀ مشخص و قابل قبولی وجود دارد و در 
نتیجه، کشورهایی را می بینیم که از نظر سیاسی 
در تضاد با یکدیگر هستند، ولی فعالیت اقتصادی 
در میانشان جریان دارد. نمونۀ دیگری از تفکیک 
میان سیاست و اقتصاد در کشورهای پیشرفته، 
تبعیت شرکت های اروپایی از تحریم های آمریکا 
علیه ایران است، در حالیکه دولت های اروپایی 

مخالف این تحریم ها هستند.
بخش  در  سندیکا  مدیرۀ  هیأت  عضو  این 
استراتژی  تدوین  سخنانش  از  دیگری 
اقتصاد  مهم  از ضرورت های  یکی  را  اقتصادی 
استراتژی  متأسفانه  افزود:  و  کرد  عنوان  کشور 
همه  می خواهیم  و  نداریم  درستی  اقتصادی 
چیز را در داخل کشور تولید کنیم، در حالی که 
امروزه کمتر کشوری در دنیا مدعی انجام چنین 
ایجاد مزیت در  با  بلکه هر کشور  کاری است، 
می کند،  اقتصادی  فعالیت  مشخص،  آیتم  چند 
اما در کشور ما به علت غلبۀ سیاست بر اقتصاد، 
خودکفایی در همۀ زمینه ها هدف قرار گرفته و 

 مهندس محمد ابوطالبی: تا زمانی که
 اقتصادمان سیاسی است، ما هیچ بهرۀ

اقتصادی از سیاستمان نمی بریم.
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در نهایت، این موضوع باعث شده است که قیمت 
قدرت  که  برود  باال  آنقدر  ما  تولیدات  تمام شدۀ 
رقابت در منطقه و جهان نداشته باشیم. بنابراین، 

باید مزیت های اقتصادیمان را تعریف کنیم.

مقابله  آیا بخش خصوصی می تواند در 
با تحریم ها موثر باشد؟

در این بخش از مباحث میزگرد دبیر تحریریۀ 
مجلۀ توسعه با بیان اینکه بسیاری از کارشناسان 
واقعی  خصوصی  بخش  که  معتقدند  اقتصادی 
فشارهای  با  مقابله  برای  موجود  امکان  یگانه 
حاضران  از  تحریم هاست،  دورزدن  و  اقتصادی 
تا چه حد  این گزاره  در میزگرد سوال کرد که 
اصواًل  آیا  است؟  عملی  و  واقع بینانه  و  درست 
بخش خصوصی داریم؟ آیا این بخش به اندازۀ 
الزم توانمند هست؟ و سرانجام از چه راه هایی 

می توان این گزاره را عملیاتی کرد؟

چرا ما تحریم می شویم؟
مهندس افشین شباب، یکی از مدیران عضو 
صنعتی  و  تأسیساتی  شرکت های  سندیکای 
ایران، در پاسخ به سوال مزبور گفت: ابتدا این 
وجود  تحریم  باید  چرا  که  می آید  پیش  سوال 
بزنیم؟  دور  را  آن  بخواهیم  ما  که  باشد  داشته 
به سراغ بخش  بروز مشکل  از  قبل  دولت  اگر 
هم  کنار  در  ملت  و  دولت  و  می آمد  خصوصی 

اصاًل  نبود،  آنها  میان  فاصله  اینهمه  و  بودند 
چیزی به نام تحریم اتفاق نمی افتاد. اول به این 
دلیل که اصاًل در نقطۀ ضعف قرار نمی گرفتیم 
بتوانند ما را تحریم کنند و دوم آنکه جرأت  تا 
حد  این  تا  هم  ما  و  نداشتند  را  کار  این  انجام 
در برابر تحریم ها آسیب پذیر نبودیم. به عبارت 
دیگر، وقتی که دولت و ملت در کنار هم باشند، 
بنابراین،  داشت.  نخواهد  وجود  دشمنی  اصاًل 
فاصلۀ  وجود  ما،  مشکالت  از  بسیاری  منشأ 
میان دولت و ملت است، مثاًل مشکالت ما در 
اقتصاد و صنعت به این دلیل است که در کنار 
واقعی  بخش خصوصی  یعنی  نیستیم،  یکدیگر 
مشکالت  ندارد.  صنایع  در  حداکثری  حضور 
که  است  دلیل  این  به  هم  ما  خارجی  سیاست 
نمی شود.  پشتیبانی  ملت  سوی  از  و  داخل  در 
که  است  این  ما  مشکل  بزرگترین  افزود:  وی 
تعریف درستی از دوست و دشمن نداریم، بلکه 
منافع ایدئولوژیک را به جای منافع ملی تعریف 
از  مختلفی  تعاریف  اساس،  این  بر  و  کرده ایم 
دوست و دشمن ارایه شده و بر پایۀ هریک از 
این تعاریف، گروه های مختلفی بوجود آمده اند. 
به عنوان مثال، یک گروه فکر می کند که چین 
را  شمالی  کرۀ  دیگر  گروهی  و  ماست  دوست 

دوست می داند و غیره.

منافع  جایگزین  ملی  منافع  باید 
ایدئولوژیک شود

دیگری  فراز  در  سندیکا  عضو  مدیر  این 
نقش آفرینی  چگونگی  مورد  در  سخنانش  از 
بخش خصوصی در شرایط خطیر کنونی گفت: 
فراگیر  صورتی  به  و  ملی  سطح  در  باید  دولت 
و  باشد  داشته  اقتصادی  استراتژی  و  کند  فکر 
بخش  فعالیت  برای  را  الزم  زیرساخت های 
بخش  که  نیست  قرار  کند.  فراهم  خصوصی 
و  کند  فکر  ملی  منافع  ابعاد  همۀ  به  خصوصی 
بیان  به  داشت.  آن  از  توقعی  چنین  هم  نباید 
دیگر، نمی شود حاال که مشکل تحریم ها پیش 
آمده، به بخش خصوصی بگویند: بیا و مشکل 
را حل کن و بعد دوباره به روش قبل برگردند. 
کند  حل  باید  دولت  را  مشکل  از  بخش هایی 
ازبین رفتن  صورت  در  هم  خصوصی  بخش  و 
شکاف میان دولت و ملت و ایجاد همبستگی، 

همکاری  تحریم ها  مشکل  رفع  برای  می تواند 
کند. وی سپس در مورد نحوۀ ایجاد همبستگی 
ملی گفت: اولین نقطۀ اشتراک ما این است که 
با وجود داشتن عقاید سیاسی و مذهبی مختلف، 
هموطن هستیم. بنابراین، الزم است که منافع 
و همه  بشود  ایدئولوژیک  منافع  جایگزین  ملی 
در  همبستگی  با  و  شوند  نزدیک  بهم  گروه ها 
مشکالت  با  مقابله  برای  ملی  منافع  چارچوب 

کشور همکاری کنیم.
وی سپس با انتقاد از عملکرد منتهی به رواج 
در  متأسفانه  گفت:  در کشور  مغزها  فرار  پدیدۀ 
تالش  مختلف  راه های  از  گذشته،  سال   ۴۰
شده است تا افراد شایسته و متخصص، بی انگیزه 
و از کشور فراری شوند و نهایتًا بخش زیادی از 
نظر  به  که  داده ایم  از دست  را  انسانی  سرمایۀ 
حاکمیت  و  دولت  برای  موضوع  این  می رسد 

اهمیت چندانی نداشته است.

از  دولت  سیاسی  حمایت  عدم 
صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی

مهندس  میزگرد،  مباحث  از  بخش  این  در 
در  پروژه  اجرای  که  کرد  تصریح  ابوطالبی 
از  راحت تر  و  ساده تر  مراتب  به  کشور  از  خارج 
قانون  دیگر،  کشورهای  در  زیرا  است،  داخل 
که  کسانی  و  است  حاکم  اقتصادی  روابط  بر 
و  مالیاتی  کیفری،  تجاری،  قوانین  با  خوبی  به 
درصد   ۹۵ حدود  تا  که  هدف  کشور  مهاجرت 
در کشورهای مختلف مشابه است، آشنا باشند، 

مشکل  رحمانی  فرد:   کوروش  دکتر 

شرکت های  برخورداری  ما،  اصلی 

است  مختلف  رانت های  از  وابسته 

در  فساد  جاری شدن  باعث  که 

الیه الیه های اقتصاد شده است.

 مهندس افشین شباب:  بزرگترین
 مشکل ما این است که تعریف درستی

از دوست و دشمن نداریم.
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دچار مشکل نمی شوند. این عضو هیأت مدیرۀ 
مهندسی  و  فنی  انجمن صادرکنندگان خدمات 
خدمات  صدور  عمدۀ  موانع  به  اشاره  با  سپس 
مهندسی کشور گفت: بخش خصوصی  و  فنی 
ما در مقیاس وسیع نمی تواند در خارج از کشور 
را  آن  برای  الزم  بستر  دولت  چون  کند،  کار 
اولین زیرساخت الزم، تقدم  فراهم نکرده است. 
سیاسی  گفتگوهای  بر  اقتصادی  رایزنی های 
روسای  خارجی  سفرهای  در  چنانکه  است، 
بر  مقدم  اقتصادی  اهداف  کشورها،  جمهور 
آنها  اولین صحبت  و عمومًا  است  اهداف  سایر 
البی کردن  و  اجرا  دردست  پروژه های  مورد  در 
بخش  برای  جدید  پروژه های  گرفتن  برای 
چنین  از  ما  ولی  است،  کشورشان  خصوصی 
ما  دولتمردان  حتی  و  محرومیم  زیرساختی 
بخش خصوصی  لذا  می دانند.  قبیح  را  کار  این 
در  رقابت  وارد  سیاسی  پشتوانۀ  بدون  باید  ما 
بازار جهانی بشود و با شرکت هایی رقابت کند 
یکسری  شامل  دولتشان  حمایتی  پکیج  از  که 
ادامه  امتیازات و تسهیالت برخوردارند. وی در 
مناقصۀ  یک  در  ایرانی  اگر یک شرکت  افزود: 
خارجی برنده شود و بخواهد برای بستن قرارداد 
پروژه از بانک های داخلی ضمانتنامه بگیرد، باید 
عالوه بر پرداخت 1۰ درصد سپردۀ نقدی، سند 
یک ملک را به وثیقه بگذارد و مبالغی را هم به 
بپردازد و شش ماه هم دوندگی  عنوان کارمزد 
در  نمی رسد،  جایی  به  هم  اوقات  خیلی  و  کند 
با  و...  کره  چین،  ترکیه،  در  بانک ها  که  حالی 
نیم درصد کارمزد و بدون سپردۀ نقدی و با میل 
و رغبت به شرکت هایشان ضمانتنامه می دهند.

ساخت  خاطرنشان  سپس  ابوطالبی  مهندس 
دولت  مالی  و  سیاسی  حمایت های  فقدان  که 
به  مهندسی،  و  فنی  خدمات  صادرکنندگان  از 
موجود،  مقررات  و  قوانین  نادیده گرفتن  همراه 
شدت  به  را  ایرانی  شرکت های  رقابتی  توان 
نمی توانند  عماًل  که  طوری  به  داده،  کاهش 

کمکی به مقابله با تحریم ها بکنند.
شرکت های  انجمن  مدیرۀ  هیأت  عضو 
از سخنانش  ایران در بخش دیگری  راهسازی 
از منظر نقد عملکرد بخش خصوصی در صدور 
خدمات فنی و مهندسی گفت: به علت رفتارهای 
دولت، بخش خصوصی تنبل و کم تحرک است 
و فقط برای کار در شرایط داخل کشور تربیت 
دانش،  تکنیک،  داشتن  وجود  با  و  است  شده 
سیستم  و  سازوکار  فاقد  کار،  ابزار  و  تجربه 
به  است.  کشور  از  خارج  در  کار  برای  مناسب 
عنوان مثال، در کشورهای دیگر، روند پیشرفت 
پروژه ها مونیتور و کنترل می شود تا پروژه ها به 
موقع به پایان برسند، ولی در کشور ما، خاتمۀ 
پروژه ها عمومًا همراه با تأخیر است و به همین 
در  ایرانی  شرکت های  بهترین  گاهی  علت، 
اجرای پروژه های خارج از کشور ناموفق هستند. 

دیگر  از  را  سیستم ستیزی  و  سیستم گریزی  وی 
نقاط ضعف بخش دولتی و بخش خصوصی در 
کشور دانست و متذکر شد که در هیچ جای دنیا 
نمی شود بدون داشتن سیستم رقابت کرد و این 
کار فقط در ایران امکانپذیر است و نتیجه اش هم 
وضعیت فعلی بخش هاي اقتصادي در کشور است.

بخش  ضعیف  نگهداشتن  عواقب 
خصوصی

فنی  تجربۀ صدور خدمات  که  رحمانی  دکتر 
و مهندسی به کشورهای لهستان، قطر، سوریه 
شرکت های  با  جوینت ونچر  قالب  در  مالزی  و 
خود  حرفه ای  فعالیت  کارنامۀ  در  را  خارجی 
حمایت های  عدم  که  ساخت  خاطرنشان  دارد، 
بخش  شرکت های  از  دولت  مالی  و  سیاسی 
کشور،  در  غیررقابتی  شرایط  وجود  و  خصوصی 
که  طوری  به  شده،  شرکت ها  این  رشد  مانع 
توان رقابت با شرکت های دولتی و شبه دولتی در 
داخل و شرکت های رقیب در سطح بین المللی و 
منطقه ای را از آنها سلب کرده است، به حدی که 
بزرگترین  از  ترکیه ای  حتی شرکت های کوچک 
شرکت های بخش خصوصی ایران قوی تر هستند!

این عضو هیأت مدیرۀ سندیکای شرکت های 
تأسیساتی و صنعتی ایران سپس گفت: در ساختار 
نظارت  نقش  دولت  کشوری،  هر  اقتصادی 
خصوصی  بخش  و  دارد  را  استراتژی  تعیین  و 
عملگرا و اجراکننده است، اما در کشور ما، دولت 
با ورود به همۀ فعالیت اقتصادی، فضای فعالیت 
رشد  مانع  و  کرده  محدود  را  خصوصی  بخش 

 بخش خصوصی در جاهایی رشد کرده
 که زیرساخت و بستر اولیه توسط

دولت فراهم شده است.

البی های متعددی که در سیستم وجود 
دارند، اجازه نمی دهند که یک سیاست 

صنعتی قوی و با نگاه بلندمدت در 
کشور تعریف شود.
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آن شده است. بنابراین، وقتی که دولت به علت 
سرمایه گذاری  به  قادر  مالی  منابع  محدودیت 
خصوصی  بخش  نیست،  عمرانی  طرح های  در 
نمی تواند از طریق فعالیت در پروژه های داخلی 
کمک  به  مهندسی  و  فنی  خدمات  یا صدور  و 
دولت بیاید و نتیجه این می شود که فقط تعداد 
مشکالت  وجود  با  ایرانی  شرکت های  از  کمی 
مهندسی  و  فنی  خدمات  صدور  حوزۀ  در  زیاد، 
فعال هستند و این بخش، رقم بسیار ناچیزی از 

صادرات کشور را تشکیل می دهد.
در ادامۀ مباحث میزگرد، دکتر دینی ترکمانی، 
ضمن تأیید سخنان مهندس شباب در خصوص 
انسانی  از سرمایۀ  به حفاظت  دولت  بی توجهی 
گفت:  ایران،  در  مغزها  فرار  پدیدۀ  رشد  و 
تحوالت  و  تکنولوژیک  تحوالت  اصلی  محور 
اقتصادی و منبع حدود ۷۰ درصد رشد اقتصادی 
است،  انسانی  سرمایۀ  پیشرفته،  کشورهای  در 
می کند،  رشد  انسانی  سرمایۀ  که  وقتی  یعنی 
می یابد  توجهی  قابل  افزایش  بهره وری  میزان 
تکنولوژیک،  تحوالت  روی  بر  را  تأثیرش  و 
میزان تولید و کاهش هزینۀ متوسط می گذارد. 
وی سپس فرار مغزها را یکی دیگر از پیامدهای 

ضعف نظام حکمرانی در کشور دانست.

جهت گیری  از  ایدئولوژی  تفکیک  لزوم 
سیاسی 

این پژوهشگر حوزۀ اقتصاد و بازرگانی در بخش 
دیگری از سخنانش تفکیک سیاست از اقتصاد را 
نادرست خواند و گفت: در هیچ جای دنیا سیاست 
کاماًل از اقتصاد جدا نیست، ولی اگر جهت گیری 
سیاسی ایدئولوژیک نباشد، طبیعتاً منافع ملی مبنا 
صرفنظر  افراد  صورت،  آن  در  و  می گیرد  قرار 
اساس  بر  و  جنسیت  و  رنگ  عقاید،  افکار،  از 
توانایی هایشان به چرخۀ تولید کمک می کنند. به 
این ترتیب، نظام سیاسی و نظام اقتصادی کارآمدی 
شکل می گیرد و چون در کشور ما اینطور نیست، 

پدیدۀ فرار مغزها بوجود می آید.
سخنانش  از  دیگری  فراز  در  ترکمانی  دکتر 
جمله  از  صادرات،  عرصۀ  در  موجود  مشکالت 
از  ناشی  را  مهندسی  و  فنی  خدمات  صادرات 
نبود تشکل های قوی  کیفیت نظام حکمرانی و 
از  پس  گفت:  و  دانست  کشور  در  صادراتی 
برای صادرات  فروپاشی شوروی، فرصت خوبی 
به کشورهای آسیای میانه در اختیار شرکت های 
عملکرد  متأسفانه  ولی  گرفت،  قرار  ایرانی 
مصرف کنندگان  اعتماد  ایرانی،  صادرکنندگان 
و شرکت های  کرد  مخدوش  را  کشورها  آن  در 
ترکیه ای که تشکل های صادراتی قوی دارند و 
می کند،  طی  را  مدرن  فرایند  یک  صادراتشان 
جای شرکت های ایرانی را در آن بازارها  گرفتند.

دولت مسبب ضعف بخش خصوصی است
مسوولیت  سخنانش،  ادامۀ  در  ترکمانی  دکتر 

را متوجه دولت دانست  ضعف بخش خصوصی 
و گفت: عده ای معتقدند که در کشور ما بخش 
خصوصی وجود ندارد و فی نفسه بخش خصوصی 
نظر  به  اما  بگیرد،  ما شکل  در جامعۀ  نمی تواند 
من، مشکل در عملکرد بد نظام حکمرانی ماست، 
نظام  یک  می توانست  ما  حکمرانی  نظام  یعنی 
ارتباطی خوب ایجاد کند، به نحوی که دولت در 
باال فرمانده و طراح باشد و بخش خصوصی هم 
نظام حکمرانی  از  نمونه ای  آن.  عملیاتی  بازوی 
دیده  جنوبی  کرۀ  در  زمینه  این  در  مطلوب 
یک  قوی  طراحی  محصول  نظام  این  می شود. 
دولت کارآمد است و در عرصۀ عمل هم بخش 
خصوصی آن سیاست را که اصطالحاً پروژه ها یا 
اقدامات مشترک نامیده می شود، به پیش می برد. 
جواب  و  نگرفته  شکل  چیزی  چنین  ایران  در 
هم نمی دهد. بد نیست بدانید که سابقۀ تاریخی 
 1۹۷۰ سال  به  جنوبی  کرۀ  صنعتی  تحوالت 
در  متعددی  بنگاه های  زمان،  آن  در  برمی گردد. 
از  یکسری  دولت  که  داشتند  وجود  جنوبی  کره 
آنها را در هم ادغام و برخی را هم تعطیل کرد 
و از دل این اقدامات، کمپانی های بزرگ ال.جی، 

سامسونگ و هیوندایی بیرون آمدند.

مالی  و  سیاسی  حمایت های  فقدان 

فنی  خدمات  صادرکنندگان  از  دولت 

نادیده گرفتن  همراه  به  مهندسی،  و 

قوانین و مقررات موجود، توان رقابتی 

شرکت های ایرانی را به شدت کاهش 

نمی توانند  عمالً  که  طوری  به  داده، 

کمکی به مقابله با تحریم ها بکنند.

ما با گروهی روبرو هستیم که چندان 
آسمانی فکر نمی کند، بلکه کامالً به 

منافع زمینی توجه دارد.
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تغییر  ادامۀ سخنانش  دکتر دینی ترکمانی در 
ذهنیت منفی مبتنی بر تفکر چپ گرایانه نسبت 
به بخش خصوصی را از الزامات تصحیح روابط 
الزم  افزود:  ادامه  در  و  کرد  ذکر  سرمایه  و  کار 
است شرایط برای انباشت سرمایه به گونه ای پیش 
بشود،  و سرمایه کمتر  کار  میان  تضاد  برود که 
یعنی کار بتواند سهم قابل توجهی در ارزشی که 
انگیزشی  نظام  با  تا  باشد  داشته  ایجاد می شود، 
بیشتری در فرایند تولید مشارکت کند. متأسفانه 
خوبی  زیرساخت  نمی تواند  ما  حکمرانی  نظام 
سرمایه  انباشت  و  سرمایه گذاری ها  فرایند  برای 
تأمین کند تا با اجرای خوب پروژه ها، هم صاحب 
سرمایه منتفع بشود و هم نیروی کار. لذا چون 
نظام حکمرانی بد اجرا می شود، صاحب سرمایه 
مشکل را از طرف نیروی کار می بیند و نیروی کار 
هم مشکل را ناشی از صاحب سرمایه و کارفرما 
می بیند، در حالی که اصل مشکل به عملکرد بد 

نظام حکمرانی برمی گردد.

مورد  در  شرکت کنندگان  نظر  اظهار  از  پس 
تهدیدهای  واکاوی  و  میزگرد  اول  بخش 
توسعه  مجلۀ  تحریریۀ  دبیر  خارجی،  و  داخلی 

در  را  دیدگاه هایشان  که  خواست  حاضران  از 
صنعت  و  خصوصی  بخش  فعاالن  آیندۀ  مورد 
احداث و پیش بینی رویدادهایی که ممکن است 
بخش  و  ایران  اقتصاد  برای  را  فرصت هایی 
خصوصی بوجود آورد، مانند احتمال مشارکت با 
شرکت های خارجی و گسترش صادرات خدمات 
بیان  منطقه ای  بازارهای  به  مهندسی  و  فنی 

کنند.
خانم فرهنگی سپس با اشاره به بیانیۀ »جمعی 
از اندیشمندان، صاحبنظران و دانشگاهیان« که 
در  که  داشت  اظهار  یافته،  انتشار  پیش  چندی 
صریح  و  شفاف  آشکار،  خروج  از  مزبور،  بیانیۀ 
فعالیت های  و  کار  و  کسب  حوزۀ  از  نظامیان 
حضور  فرصت های  گسترش  جهت  اقتصادی 
به عنوان راهکارهای  مردم و بخش خصوصی 
راهکار  آیا  شده است.  یاد  جاری  مشکالت  حل 
مزبور عملی و امکانپذیر است؟ و اگر امکانپذیر 
است، چگونه و با چه سازوکاری قابل اجراست؟

خروج  مانع  اقتصادی،  کالن  منافع 
نظامیان از عرصۀ اقتصاد

با  این سوال  به  پاسخ  از  قبل  ترکمانی  دکتر 
اشاره به شبیه سازی ایران و چین از بٌعد دخالت 
این  اصل  که  کرد  تصریح  اقتصاد،  در  نظامیان 
یک  چین،  دولت  زیرا  است،  غلط  شبیه سازی 
نظامی اش  نیروی  و  است  مقتدر  و  قوی  دولت 

در  و  است  مقتدر  و  قوی  نسبت  همان  به  هم 
دولت کمک  به  می تواند  باشد،  الزم  که  جایی 
قابل  چین  دولت  با  ما  دولت  نه  بنابراین،  کند. 
مقایسه است و نه نیروهای نظامی ما با نیروهای 
نظامی این کشور و طبعًا بخش خصوصی ما هم 
با بخش خصوصی چین قابل قیاس نیست، البته 
دلیل  این  به  بلکه  فی نفسه،  دلیل ضعف  به  نه 
زیرساخت های  نتوانسته  ما  حکمرانی  نظام  که 

قوی شدن بخش خصوصی را فراهم کند.
و  مطالعات  موسسۀ  علمی  هیأت  عضو  این 
خروج  امکان  مورد  در  بازرگانی  پژوهش های 
هم  کشور  اقتصاد  عرصۀ  از  نظامی  نیروهای 
بر  مبتنی  و  صحیح  بیانیه،  جهت گیری  گفت: 
تحلیل واقع بینانه از ریشه های چالش است و اگر 
خروج نظامیان از حوزۀ کسب و کار و فعالیت های 
به معنای تحول اساسی  بیفتد،  اتفاق  اقتصادی 
در ماهیت نظام و تغییر ساخت قدرت در ایران 
است. به بیان دیگر، اگر نیروهای نظامی بپذیرند 
آن  معنایش  بکشند،  کنار  اقتصاد  عرصۀ  از  که 
با  و  دارد  اصالح  قصد  قدرت  ساختار  که  است 

و  شایسته  افراد  بی انگیزه شدن  آیا 

متخصص و فراری شدن آنها از کشور 

برای دولت و حاکمیت اهمیتی نداشته 

است؟

ــی  ــا فرصت های ــا، ی ــتجوی راه حل ه جس
ــی ــل پیش بین ــدۀ قاب ــرای آین ب

بخشدوم
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اصالح  داخلی  و  خارجی  سیاست  آن،  اصالح 
می شود و همین امر، به رفع مشکل تودرتویی 
نهادی هم کمک می کند، اما در نگاه واقع بینانه، 
با توجه به منافع اقتصادی  به نظر می رسد که 

سرشار، عملیاتی شدن این راهکار دشوار است.

به  حاضر  رانت،  صاحب  گروه های 
عقب نشینی از منافعشان نیستند

نظامی  نیروهای  خروج  هم  شباب  مهندس 
بلکه  دشوار،  نه تنها  را  کشور  اقتصاد  عرصۀ  از 
به  جنگ  از  پس  گفت:  و  دانست  غیرممکن 
یکسری  نظامی  نیروهای  از  بخشی  به  اشتباه 
اقتصادی  فعالیت های  به  ورود  برای  امتیازات 
نمی کرد  فکر  کسی  زمان،   آن  در  شد.  داده 
این  تا  کشور  اقتصاد  در  آنها  حضور  روزی  که 
حد گسترده بشود. در واقع، ما با گروهی روبرو 
هستیم که چندان آسمانی فکر نمی کنند، بلکه 
کاماًل به منافع زمینی توجه دارند. این گروه، با 
می توانند  پاسداران  سپاه  مقامات  از  یکی  نامۀ 
بدون ارایۀ ضمانتنامه در مناقصات شرکت کنند 
گریبانگیر  عوارض  سایر  و  مالیات  از  چون  و 
و  هستند  معاف  خصوصی  بخش  شرکت های 
می توانند از نیروی کار سربازان و افسران وظیفه 

هم استفاده کنند، لذا هزینه هایشان پایین می آید 
البته امکان چانه زنی باالتری پیدا می کنند و  و 
با  نمی تواند  خصوصی  بخش  عماًل  بنابراین، 
وجود  با  که  اینجاست  جالب  کند.  رقابت  اینها 
موفقی هم  امتیازات، عملکرد چندان  این  همۀ 
ندارند. به طور مثال، در مواردی که ما و یکی 
دو  نظامی،  نیروهای  به  وابسته  شرکت های  از 
شروع  واحدی  کارفرمای  با  را  جداگانه  پروژۀ 
صورت وضعیت های  ما  آنکه  وجود  با  کردیم، 
مورد  کمتر  ادعاهایمان  و  می گرفتیم  کمتری 
از آن  قبول کارفرما قرار می گرفت، ولی زودتر 

شرکت شبه دولتی پروژه را تمام  کردیم!
این مدیر عضو سندیکا سپس تصریح کرد که 
چون دولت در ایران، تحت نفوذ و اقتدار حکومت 
ایدئولوژیک قرار دارد، لذا نمی خواهد که بخش 
خصوصی قوی بشود و از این رو، قوانین خوبی 
وجود  بخش خصوصی  از  حمایت  مورد  در  که 
دارد، عماًل اجرا نمی شوند، مانند قانون استفاده 
رتبه بندی شرکت ها  داخلی که  توان  از حداکثر 
و  گذاشته است  خصوصی  بخش  عهدۀ  بر  را 
از  استفاده  به  ملزم  کارفرمایان  آن،  مطابق 
لیست تأییدشدۀ بخش خصوصی برای انتخاب 
بودجه  و  برنامه  سازمان  ولی  شده اند،  پیمانکار 
می گوید که این مسأله امنیتی و حاکمیتی است 
و ما نمی خواهیم این کار را به بخش خصوصی 
واگذار کنیم! به این ترتیب، متوجه می شویم که 
هیچ برنامه ای برای حفظ منافع ملی و کاستن از 
تأثیر تحریم ها، وجود ندارد و گروه های صاحب 
رانت هم حاضر نیستند که حتی یک قدم به نفع 

منافع ملی عقب نشینی کنند.
مهندس شباب در بخش دیگری از سخنانش 
جبران  در  خصوصی  بخش  قصور  به  اذعان  با 
بخش  که  بپذیریم  باید  گفت:  ضعف هایش 
خصوصی هم تالش زیادی برای تغییر موقعیت 
درست  راه  که  فهمیده  یعنی  نکرده  است،  خود 
کدام است، ولی برای پیمودن آن تا حدی تنبلی 
بنگاه های  در  مدیریت  ضعف  مثاًل  کرده است، 
بخش خصوصی که تا حدودی به علت کاهش 
فرار  از  ناشی  و متخصص  ماهر  انسانی  نیروی 
مغزهاست و بخش خصوصی باید برای رفع این 

مشکل تالش کند.

رابطۀ ضعف مدیریتی با ظرفیت جذب
ضعف  علل  مورد  در  هم  ترکمانی  دکتر 
گفت:  خصوصی  بخش  بنگاه های  مدیریت 
ظرفیت  بحث  با  مدیریتی  مهارت های  بحث 
جذب،  ظرفیت  می کند.  پیدا  ارتباط  جذب 
چند  دارای  و  است  انسانی  سرمایۀ  از  تابعی 
نوع  و  مدیریتی  مهارت های  یعنی  است،  مؤلفه 
همکاری در سطح منطقه و در سطح جهان. هر 
قدر میزان همکاری بنگاه ها و بخش خصوصی 
با همتایان خودشان در مرز دانش پیشروی  ما 
مدیریتی  مهارت های  باشد،  قوی تر  جهانی 
پروژۀ  که  چینی  بنگاه های  مانند  است،  بیشتر 
برج میالد را ظرف یک سال ونه ماه تمام کردند 
مدت  در  را  آن  از  بزرگتر  مسکونی  برج های  و 
در  مدیریتی،  مهارت  این  می سازند.  سال  یک 
جهانی  یادگیری  شاهراه  در  قرارگرفتن  نتیجۀ 
به دست می آید و الزمۀ آن هم تعامل سازندۀ 
علل  درک  برای  بنابراین،  دنیاست.  با  انتقادی 
ضعف مهارت های مدیریتی در بنگاه های بخش 
خصوصی باید ببینیم که این بنگاه ها تا چه حد 

همکاری های منطقه ای و جهانی دارند؟

رانت، عامل نابودی بخش خصوصی 
مهندس ابوطالبی هم ضمن اظهار نظری در 
از عرصۀ  نظامی  نیروهای  احتمال خروج  مورد 
را  موضوع  من،  نظر  به  گفت:  کشور  اقتصاد 
مطرح  دولتی  و  نظامی  شرکت های  صورت  به 
داشته  وجود  رانت  که  جا  هر  در  اساسًا  نکنیم. 
باشد، بخش خصوصی له می شود. ممکن است 

محور اصلی تحوالت تکنولوژیک و 
تحوالت اقتصادی و منبع حدود 70 
درصد رشد اقتصادی در کشورهای 

پیشرفته، سرمایۀ انسانی است.
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این رانت در دست بخشی از بخش خصوصی 
چه  را  اسمش  که  نمی کند  فرقی  باشد.  هم 
هر  یا  خصولتی  یا  دولتي  یا  نظامی  بگذاریم، 
و  وسیع تر  بزرگتر،  چه  هر  رانت  دیگری.  چیز 
آن  در  فساد  و  اقتصادی  مشکل  باشد،  بیشتر 
بخش  فعالیت  امکان  و  می شود  بیشتر  جامعه 
ضعیف تر  رانت  بدون  و  واقعی  خصوصی 

می شود و حتی به صفر می رسد.

بخش  نابودی  برای  برنامه ریزی 
خصوصی

و  فنی  خدمات  صدور  عرصۀ  فعال  این 
اظهار  از سخنانش  در بخش دیگری  مهندسی 
اول  اواخر دهۀ ۷۰ و چهار سال  در  داشت که 
نسبتًا  برنامه ریزی  علت  به  شمسی،   ۸۰ دهۀ 
صنعت  در  خصوصی  بخش  دولت،  در  مدون 
و  گاز  و  نفت  صنایع  در  آن،  از  پس  و  احداث 
پتروشیمی رشد کرد، اما رقیبی که در کنار بود، 
بالفاصله برنامه ریزی کرد تا پس از برنده شدن 

را  خصوصی  بخش  ریشۀ  بعدی،  انتخابات  در 
دولت  حمایت  و  کمک  با   ،۸۴ سال  از  و  بزند 
برای  عرصه  و  شد  شروع  کار  این  عماًل  نهم 
مرتبًا  خصوصی  بخش  شرکت های  فعالیت 
از  بسیاری  که  آنجا  تا  شد  محدودتر  و  محدود 
بین  از  مالی  و مشکالت  بیکاری  علت  به  آنها 
رفتند و در حال حاضر، سرمایۀ انسانی ماهر و 
متخصص شاغل در این شرکت ها هم به علت 
دوری از مهارت های کاری و تکنیکی و قوانین 
و مقررات روز دنیا، شادابی خود را ازدست داده و 

در آستانۀ اضمحالل قرار گرفته است.

به  مشروط  نظامیان  اقتصادی  فعالیت 
حذف کامل رانت ها

در  نظری  اظهار  ضمن  نیز  رحمانی  دکتر 

خصوص حضور نظامیان در اقتصاد کشور گفت: 
حضور  اقتصاد  در  نظامیان  دنیا  جای  همه  در 
دارند، از جمله در آمریکا که اکثر تکنولوژی ها، 
از دل صنایع نظامی بیرون آمده است. در کشور 
ما هم قرارگاه خاتم االنبیا- با همۀ انتقاداتی که 
از عملکرد آن می شود- پروژه های خوبی را اجرا 
کرده است. البته ممکن است شرکت های وابسته 
ابتدای کار فاقد مهارت های  این قرارگاه در  به 
نیروهای  جذب  با  تدریج  به  اما  بودند،  الزم 
خصوصی،  بخش  در  تربیت شده  متخصص 
بیاورند.  بوجود  را  الزم  مهارت های  توانستند 
بنابراین،  اگر ملی فکر کنیم، فرقی نمی کند که 
نیروی متخصص و زبده متعلق به کدام شرکت 
استفاده  است،  مهم  آنچه  باشد.  بخش  کدام  و 
بهتر  هرچه  پیشبرد  برای  زبده  نیروهای  از 
برخورداری  ما،  اصلی  مشکل  اما  پروژه هاست، 
است  مختلف  رانت های  از  وابسته  شرکت های 
الیه الیه های  در  فساد  جاری شدن  باعث  که 
آنها  از  رانت ها  این  باید  و  شده است  اقتصاد 
و  دولتی  آنوقت، همه -چه بخش  گرفته شود. 
چه بخش خصوصی- در شرایطی یکسان و بر 
اساس توانایی هایشان فرصت رقابت عادالنه را 
پیدا  می کنند و شاید دیگر لزومی برای خروج 
وجود  اقتصادی  فعالیت های  حوزۀ  از  نظامیان 

نداشته باشد.

برخالف  اقتصاد،  در  نظامیان  حضور 
اهداف توسعه ای است 

دیگری  نظر  اظهار  ضمن  ترکمانی  دکتر 
اقتصاد  در  نظامیان  حضور  سوء  آثار  مورد  در 
گفت: در کشورهای پیشرفته، فعالیت اقتصادی 
و  است  مشخصی  قواعد  تابع  نظامی  نیروهای 
به  که  می شوند  حوزه هایی  وارد  معموالً   آنها 
فعالیت های  مانند  دارد،  امنیتی  جنبۀ  نوعی 
آن  در  قدرت  ساختار  این،  بر  عالوه  هسته ای. 
کشورها، درگیر تودرتویی نهادی و دولت آشکار 
هم  دلیل  همین  به  و  نیست  پنهان  دولت  و 
اقتصادی  فعالیت  وارد  نظامی  نیروی  که  وقتی 
می شود، بایستی به نهاد باالتر از خودش، یعنی 
ساختار  در  ولی  باشد،  پاسخگو  دفاع  وزیر  به 
شکل  ایران  در  که  نهادی  تودرتوی  قدرت 
گرفته، نیروهای نظامی به دولت در سایه تبدیل 

منشأ بسیاری از مشکالت ما، وجود 
فاصلۀ میان دولت و ملت است.



| توسعه تاسیسات و تجهیزات | شماره 56 | زمستان 1397 ویژه20

که  می کنم  فکر  بنابراین،  رسیده اند.  باریکی 
و  ندارد  قرار  ما  روی  پیش  خوبی  چشم انداز 
رو  پیش  در  راه  دو  فقط  که  می رسد  نظر  به 
مهم  تصمیم  یک  سیستم  اینکه  یکی  داریم: 
تاریخی  بزنگاه  به یک  را  آن تصمیم  و  بگیرد 
تبدیل کند، یعنی مانند کرۀ شمالی در سیاست 
آن،  با  متناسب  که  بدهد  رویه  تغییر  خارجی 
کند  تغییر  باید  هم  داخلی  سیاست های  قطعًا 
نیروهای  خروج  هم  تغییرات  این  از  یکی  و 
که  است  کشور  اقتصاد  عرصۀ  از  نظامی 
اجتماعی  نیروهای  باالنس  بر  خوبی  تأثیرات 
راهکارهای  صورت،  این  غیر  در  می گذارد. 
و  اندیشمندان  از  جمعی  بیانیۀ  در  ارایه شده 
امیال  بیان  و  مسّکن  حد  در  صاحبنظران... 
در  وی  است.  جامعه  مصلحان  آرزوهای  و 
اتفاق  این  که  است  آن  دوم  راه  افزود:  ادامه 
نیفتد و اقتصاد به سمت فروپاشی برود و کف 
باشد.  تحوالت  آیندۀ  تعیین کنندۀ  خیابان ها 
جامعه  علی القاعده،  ندهد،  رخ  اول  اتفاق  اگر 

به سمت اتفاق دوم می رود.
برخی  به  اشاره  با  سپس  پژوهشگر  این 
سال  دو  تا  اینکه  بر  مبنی  داخل  در  امیدها 
کار می آیند  آمریکا روی  در  دموکرات ها  دیگر 
می شود  حل  آمریکا  و  ایران  اتمی  مناقشۀ  و 
پایان  هم  تحریم ها  از  ناشی  مشکالت  و 
مجدد  انتخاب  احتمال  اواًل  گفت:  می یابد، 
ترامپ وجود دارد و حتی اگر هم اینطور نشود 
آینده پژوهی،  نگاه  با یک  بهترین سناریو  و در 
اراده شان  و  بیایند  کار  سر  بر  دموکرات ها  اگر 
دو  کار  این  باشد،  برجام  شرایط  به  بازگشت 
سال زمان می برد و جامعه و اقتصاد ما تحمل 
ندارد.  را  دیگر  سال  چهار  برای  فشار  اینهمه 
شرایط  چنین  در  که  شد  متذکر  همچنین  وی 
چکار  خصوصی  بخش  اینکه  بحث  دشواری، 
که   چند  هر  نیست،  معنادار  خیلی  بکند،  باید 
تا  دالر،  نرخ  افزایش  نتیجۀ  در  است  ممکن 
در  فعال  بخش خصوصی  رقابتی  حدی ضعف 
حوزۀ صادرات جبران شود و این بخش بتواند 
نرخ  به  قیمت  استعالم  در  را  هزینه هایش 
دیگری  گشایش  ولی  بیاورد،  پایین  خارجی 

نیست. محتمل 

می شوند که قدرتش از دولت عیان بیشتر است! 
و وقتی که به منافع و قدرت اقتصادی متصل 
می شود، به راحتی می تواند از دولت حمایت کند 
و یا چوب الی چرخ آن بگذارد. به این اعتبار 
همۀ  در  نیروها  این  چون  که  گفت  می توان 
حوزه ها فعالیت می کنند و به دلیل تودرتوبودن 
پاسخگو هم نیستند، لذا کارکرد حضورشان در 
اقتصاد نمی تواند درجهت اهداف توسعه ای باشد 
اقتصادی کنار  از منافع  با صرفنظرکردن  اگر  و 
بکشند، دورۀ گذار به شرایط بهتر، با هزینه های 

اجتماعی کمتری طی می شود.

بزنگاه تاریخی یا فروپاشی اقتصادی؟
پیش بینی  ضمن  سپس  ترکمانی  دکتر 
کنونی،  واقعیات  پایۀ  بر  آینده  رویدادهای 
افزود: اگر چه برخی از اقتصاددانان از کاهش 
ارزش پول ملی دفاع می کنند با این استدالل 
در  ولی  می شود،  صادرات  رونق  موجب  که 
تولید  هزینه های  ارز،  قیمت  افزایش  عمل، 
داخلی را چنان باال می برد که صرفۀ ایجادشده 
با  و  می کند  خنثا  هم  را  صادرات  بخش  در 
دومینویی  بازی  شدید،  تورمی  موج های  ایجاد 
دالر،  قیمت  باالرفتن  با  یعنی  می افتد،  اتفاق 
می رود  باال  روز  به  روز  واردات  نرخ گذاری 
اجرای  و  می افتد  کار  از  تولید  درنتیجه،  و 
طرح های توسعه ای در عرصۀ تولید هم ریسک 
بسیار باالیی خواهد داشت و خروج سرمایه از 
در کشورهای همسایه  و سرمایه گذاری  کشور 
افزایش  دیگر،  طرف  از  شد.  خواهد  باصرفه تر 
تورم، میزان نااطمینانی به آینده را در جامعه به 
شدت باال برده و قدرت خرید مردم را به شدت 
کاهش داده است و مجموعۀ این عوامل، چرخ 
را  اجتماعی  تنش  میزان  که  دنده هایی هستند 
تحوالت  آبستن  را  جامعه  و  داده اند  افزایش 

مهمی کرده اند.
مورد  در  سخنانش  ادامۀ  در  ترکمانی  دکتر 
گفت:  کنونی  بن بست  از  کشور  خروج  راهکار 
چالش های  و  مشکالت  که  است  آن  واقعیت 
سابقۀ  بلکه  نشده اند،  خلق  یک شبه  کشور 
پروانه ای  تأثیرات  نتیجۀ  در  و  دارند  طوالنی 
انباشته شده اند و اآلن به جاهای  بر روی هم 

در شرایط فعلی، رونق صادرات خدمات 
فنی و مهندسی منتفی است

توان  افزایش  ابوطالبی  مهندس 
در  مهندسی  و  فنی  خدمات  صادرکنندگان 
کنونی  شرایط  در  دالر  نرخ  افزایش  نتیجۀ 
علت  به  که  کرد  تصریح  و  دانست  منتفی  را 
به  دنیا  جای  هیچ  در  آمریکا،  تحریم های 
ایرانی  صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی 
قرارداد  عقد  زمان  در  یعنی  نمی دهند،  دالر 
پروژه، نرخ دالر را بر اساس پول کشور هدف 
برابر  فیکس می کنند، مثاًل می گویند هر دالر 
بعد، هر قدر  ۶۵ روبل روسیه و سال  با  است 
 ۶۵ بر  تقسیم  را  شما  کارکرد  رقم  کنید،  کار 
چون  اما  می دهند،   دالر  شما  به  و  می کنند 
افراد  به  نمی توانند  تحریم ها،  وجود  علت  به 
صورت وضعیت  لذا  بدهند،  دالر  ایران  متولد 
می پردازند.  روبل  به  را  ایرانی  شرکت های 
خارجی  شرکت  که  است  آن  مثل  کار  این 
ریال  به  را  دستمزدش  و  کند  کار  ایران  در 
تحریم ها،  وجود  علت  به  بنابراین،  بگیرد. 
افزایش  به  کمکی  ملی  پولی  ارزش  کاهش 
مهندسی  و  فنی  خدمات  صادرکنندگان  توان 

نمی کند.

 اوضاع داخلی زمانی بهتر از شرایط
 فعلی خواهد شد که سیاست خارجی

 اصالح شود. سیاست خارجی هم
 زمانی اصالح می شود که سیاست

داخلی اصالح شود.
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صنفی
وضعیتپروژههایعمرانیدرایرانوکشورهایمنطقه

اشاره
نقد دیدگاه ها، برنامه ها و عملکردهای دولت در زمینۀ طرح ها و پروژه های عمرانی و پرداختن به وضعیت رقت انگیز پروژه های نیمه تمام، از جمله نکات مهم و 
سرنوشت سازی است که نباید لحظه ای از آن غافل بود. در این شماره نیز نگاهی تطبیقی داریم به وضعیت اجرای پروژه های عمرانی در ایران و چند کشور منطقه و 

آخرین دیدگاه ها و راه حل هایی که از سوی دولت و سازمان برنامه و بودجه در این زمینه ارایه شده است.

نگاه تطبیقی به:

ایران و رقبای منطقه ای!
در روزهایی که در رسانه های داخلی خبر از تحریم 
اجالس سرمایه گذاری عربستان سعودی معروف به 
به  قراردادهایی  می شد،  شنیده  »داووس صحرا« 
ارزش ۵۶ میلیارد دالر در حوزۀ زیرساختی عربستان 
سعودی به امضا رسید .عربستان سعودی کشوری 
که رقیب سخت منطقه ای ایران است، به مرور در 
حال سرمایه گذاری کالن در زیرساخت های انرژی، 

آب، آموزش، حمل و نقل و البته بهداشت است.

در کشاکش همین رویدادها، ترکیه آمادۀ افتتاح 
»فرودگاه  عنوان  به  جهان  فرودگاه  بزرگترین 
 2۰۰ گنجایش  با  فرودگاهی  است،  استانبول« 
سرمایه گذاری های  که  سال  در  مسافر  میلیون 
بسیاری را در زیرساخت هایش محقق کرده است. 
یکی از مهمترین آنها هم ساخت 3۰ فرودگاه در 
عرض 1۵سال گذشته و همچنین احداث 13۰۰ 
کیلومتر قطار برقی سریع السیر در بازۀ کمتر از پنج 
سال است و حال خود را برای پروژه های عظیم تری 

آماده می سازد.
در کشور شمال غربی، یعنی جمهوری آذربایجان 
نیز شاهد سرمایه گذاری مشترک داخلی و خارجی بر 
روی پروژۀ پانزده میلیارد دالری OGPC  هستیم.

به طور کلی، لیست مگاپروژه ها در کشورهای 
همسایۀ ایران دور و دراز است و نکتۀ اصلی تمامی 
آنها هم زیرساختی بودن پروژه ها و استفاده حداکثری 
نسل های آتی این کشورها از آنهاست. نکتۀ بسیار 
جالب دیگر، حجم بسیار پایین پروژه های نیمه تمام 

یکی از علل شکست ایران در جذب سرمایۀ خارجی برای اجرای پروژه های عمرانی، باالبودن ریسک های اقتصاد کالن ایران است.
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در سه کشور مورد مقایسه، پروژه ها 
یا شروع نشده اند، یا اگر شروع 

شده اند، به سرعت هر چه تمام تر به 
بهره برداری رسیده اند، در صورتی 

که ما در ایران درگیر حجم بیش از 
100 میلیارد دالر پروژۀ نیمه تمام از 

10 درصد تا 80 درصد پیشرفت کار 
هستیم!

در همین سه کشور است. به عبارت دیگر، پروژه ها 
در این سه کشور یا شروع نشده اند، یا اگر شروع 
شده اند، به سرعت هر چه تمام تر به اجرا و نقطه 
بهره برداری رسیده اند، در صورتی که ما در ایران 
پروژۀ  دالر  میلیارد   1۰۰ از  بیش  حجم  درگیر 
نیمه تمام از 1۰ درصد تا ۸۰ درصد پیشرفت کار 

هستیم! 
نکتۀ دارای اهمیت دیگر حجم درآمد کشورهاست. 
در این رابطه گفتنی است که به غیر از عربستان 
نفت  بشکه  میلیون   11 از  بیش  با  که  سعودی 
صادراتی روزانه منابع نقدی بسیاری را در کنار منابع 
درآمدی بسیار ناشی از صندوق های سرمایه گذاری 
خود دارد، ترکیه و جمهوری آذربایجان به سهولت به 
منابع مالی مورد نیاز طرح هایشان دسترسی ندارند، 
اما ایران، در دو دهۀ گذشته نزدیک به 1۰۰۰ میلیارد 
دالر درآمد نفتی داشته است. برای درک بهتر این 
رقم بیایید تا وضعیت چند مگاپروژه را در کشورهای 

دیگر بررسی کنیم:
* بندر بوسان کرۀ جنوبی، ششمین بندر بزرگ 

جهان، فقط 1/۴ میلیارد دالر هزینه داشته است.
* پل ۴۰ کیلومتری ماکائو بین چین و هنگ کنگ، 

مبلغ 2۰ میلیارد دالر برای دولت هنگ کنگ هزینه 
داشته است.

* ارزش فرودگاه جدید المکتوم دبی با گنجایش 
2۰۰ هواپیما، معادل ۸2  میلیارد دالر بوده است.

* پروژۀ دبی لند در امارات متحدۀ عربی، معادل۶۰ 
میلیارد دالر هزینه داشته است.

* ارزش پروژۀ کراس ریل )قطار جدید شهری 
لندن( بالغ بر 2۰ میلیارد دالر بوده است.

تا  لس انجلس  سریع السیر  قطار  احداث   *
خرج  دالر  میلیارد  امریکا، ۷۰  در  سانفرانسیسکو 

داشته است.
* پروژۀ انتقال آب جنوب به شمال چین بالغ بر 

۷۸ میلیارد دالر هزینه داشته است.
چین  در  جوچان  بادی  مزرعۀ  پروژۀ  ارزش   *

معادل 1۵ میلیارد دالر بوده است.
اما  است،  دراز  و  دور  بسیار  پروژه ها  لیست 
کشورهای  سرعت  با  حرکت  دارد،  اهمیت  آنچه 
درحال توسعه و توسعه یافته در ایجاد زیرساخت ها و 

یا بازسازی زیرساخت های قدیمی است .
از  مانع  عامل  چندین  گذشته،  سال های  در 
سرمایه گذاری در زیرساخت ها و اجرای مگاپروژه ها 

در ایران شده اند:
1( فقدان یک دید منسجم به توسعۀ پایدار و 
استفادۀ حداکثری از درآمدهای ارزی برای توسعۀ 
و  آموزش  نقل،  و  حمل  انرژی،  زیرساخت های 

بهداشت.
سیستم  فقدان  سبب  به  منابع  اتالف   )2
اولویت بندی  و  عملکرد  بر  مبتنی  بودجه بندی 
و  ملی  سطح  در  آنها  اهمیت  درصد  با  پروژه ها 

منطقه ای و حتی فراملی.
3( عدم امکان استفاده از منابع بین المللی در اجرا، 

نظارت و تأمین مالی پروژه ها. 

تصویری از فرودگاه استانبول
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به  منطقه ای،  پروژه های  به  اهمیت ندادن   )۴
جلوی  به  رو  حرکت  تکمیل کنندۀ  که  گونه ای 

کشورهای همسایه باشند.
۵( باالبودن ریسک های اقتصاد کالن ایران، به 
گونه ای که رتبۀ اعتباری ایران از سال 2۰۰۶ بدین 
سو همواره یکی از بدترین رتبه ها بوده. بد نیست 
بدانید که بعد از امضای برجام، رتبۀ اعتباری ایران 
با وضع تحریم های جدید  اما  بود،  صعودی شده 

شاهد افت مجدد آن هستیم.
و سرمایه گذاری  مالی  ارتباطات  وجود  ۶( عدم 
بین المللی به سبب تحریم های اولیه و عدم امکان 
توسعه دهندگان  و  بین المللی  منابع  از  استفاده 

بین المللی در پروژه های زیرساختی.
تأمین  و  سرمایه گذاری  دانش  نبودن  به روز   )۷
به  دقت نکردن  و  پروژه ها  دست اندرکاران  مالی 

مفهوم هزینه- فایدۀ پروژه.
۸( درگیری دولت ها با مباحث روزمره و نبود افق 

بلندمدت در اجرای مگاپروژه ها.
۹( نبود الگو و هدف در توسعه. 

1۰( عدم تعیین کمی اهداف در تعریف مگاپروژه ها 
و سنجش روز به روز پیشرفت آنها.

تردیدی نیست که بدون سرمایه گذاری آینده نگر 
در زیرساخت های کشور و بدون اجرای پروژه های 
امروز  نسل  از  آینده  نسل های  بزرگ،  عمرانی 
گالیه مند خواهند بود و ایران به لحاظ رشد تولید 
ناخالص داخلی و سایر شاخص های توسعه از رقبای 

منطقه ای خود عقب خواهد ماند.

عمرانی  پروژۀ    5800 وضعیت  آخرین 
نیمه تمام

آنها همواره یکی  تکمیل  و  طرح های عمرانی 
از معضالت دولت ها به شمار می رفته  و پروژه های 
زیادی طی سال های گذشته بدون  برنامه و بدون 
شروع  و ظاهراً  اقتصادی کلنگ خورده اند  توجیه 
حال  به  و  مانده اند  ناتمام  عمل  در  ولی  شده اند، 
خود رها شده اند. بررسی آخرین وضعیت پروژه های 
عمرانی و شرایط تأمین مالی آنها موضوعی است که 
»مژگان خانلو«- رییس امور پایش تعهدات دولت 
و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه – در بارۀ آن 

توضیحاتی داده است.
در همۀ فصول  تقریباً  این که  به  اشاره  با  وی 
تعداد  گفت:  دارد،  وجود  نیمه تمام  طرح  عمرانی 
طرح های نیمه تمام در سطح استانی حدود ۷۰هزار، 
در سطح ملی ۵۸۰۰ و در مجموع حدود ۷۶هزار 
از آن ها  برخی  زمان کلنگ زنی  از  طرح است که 
بیش از دو دهه می گذرد. »خانلو« توضیح داد: فقدان 
توجیه پذیری اقتصادی، تخصیص نیافتن منابع مالی 
از  دیگر،  طرح های  برخی  اولویت یافتن  و  طرح ها 
دالیل طوالنی شدن عملیات اجرایی طرح ها هستند و 
طبق قانون بودجۀ سال 13۹۷ برای برخی از آنها مقرر 
شده که از سرمایه گذاری بخش خصوصی در قالب 
قراردادهای مشارکت عمومی– خصوصی استفاده 
شود. بر اساس بررسی های اولیۀ سازمان برنامه و 
بودجه، تعداد 1۴هزارو۵۰۰ پروژه احصا شده اند تا طبق 
مشوق هایی که در نظر گرفته شده، با مشارکت بخش 

خصوصی به نتیجه برسند.
وی سپس با اشاره به مشوق هایی که در قالب 
مصوبۀ  و  سال 13۹۷  بودجۀ  قانون   )1۹( تبصرۀ 
در  قوا  سران  اقتصادی  هماهنگی  عالی  شورای 
راستای توجیه پذیری طرح ها در نظرگرفته  شده اند، 
گفت: خرید تضمینی محصول و خدمات پروژه از 
جانب دولت، ممنوعیت قیمت گذاری در محصول و 
خدمات طرح های مشارکتی از جانب دولت، معافیت 
1۰سالۀ مالیاتی، اجازۀ تخفیف قیمتی، ارایۀ تضامینی، 
ایجاد سایر  یا  ایجاد کاربری های چندگانه،  امکان 
تأسیسات جانبی اقتصادی با حفظ کاربری اصلی و 
عدم تعقیب قضایی مدیران در صورتی  که بر اساس 
مصوبات کارگروه های واگذاری اقدام کنند، از جمله 

این مشوق هاست.
بودجۀ  اهرمی کردن  همچنین  »خانلو«  خانم 
عمومی دولت را یکی از مهم ترین مشوق های بخش 
خصوصی در اجرای طرح های نیمه تمام دانست و 
گفت: این عامل در کنار منابع نظام بانکی، صندوق 
توسعۀ ملی )ارزی(، فاینانس خارجی و سرانجام، آوردۀ 
بخش خصوصی، قابلیت هم افزایی و در نهایت، قابلیت 
تأمین منابع مالی مورد نیاز برای تکمیل طرح ها را دارد.

رییس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع 
سازمان برنامه و بودجه در ادامه با اعالم اینکه اتمام 

هزار   ۵۰۰ سرمایه گذاری  به  نیمه تمام  طرح های 
میلیارد تومانی نیاز دارد، افزود: دارندگان نقدینگی های 
سرگردان می توانند با ورود به این طرح ها، هم به 
اشتغالزایی و درآمدزایی بپردازند و هم در سازندگی 

نقش مثبتی داشته باشند.
استان ها  بودجه  و  برنامه  داد: سازمان  ادامه  وی 
باید مرتب با رصد اقدامات دستگاه های اجرایی، در 
بارۀ چگونگی توسعۀ مشارکت یا واگذاری طرح ها 
دهند.  ارایه  عملکرد  گزارش  بخش خصوصی  به 
بنابراین، در مجموع می توان گفت که به لحاظ جمیع 
حمایت ها و مشوق های مالی، قضایی و اقتصادی 
تالش شده است تا بسترهای الزم برای ایجاد انگیزه و 
حضور مثبت بخش خصوصی برای تکمیل طرح های 

عمرانی دولت فراهم شود.
»خانلو« در پایان با یادآوری این که اطالع رسانی 
شورای  مصوبۀ  طبق  نیمه تمام  طرح های  بارۀ  در 
عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بر عهدۀ سازمان 
صداوسیما و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
ایران است، گفت: تا کنون مراجعات بسیار زیادی در این 
باره به اتاق های بازرگانی استانی برای کسب اطالع از 
طرح ها شده و سازمان برنامه و بودجه نیز در حال تهیۀ 
سامانۀ جامعی است تا اطالعات تکمیلی طرح های 
عمرانی از این طریق و به صورت دقیق و شفاف در 

اختیار سرمایه گذاران بخش خصوصی قرار گیرد.
دولت  پیشنهادی  حل های  راه  مجموعۀ  این ها 
هستند، اما دولتمردان محترم در این میان، یک نکتۀ 
اصلی و اساسی را سهواً یا عمداً از قلم انداخته اند و آنهم 
نقش بخش خصوصی است. دولتمردان محترم باید 
سرانجام این واقعیت را بپذیرند که تنها راه حل ممکن 
برای پایان بخشیدن به ماجرای پروژه های نیمه تمام 
آن است که اصل مشورت پذیری را به عنوان یک 
از  استفاده  با  و  دهند  قرار  توجه  مورد  ثابت  اصل 
دسترس  در  که  متعددی  قانونی  مکانیسم های 
می باشند، در کلیۀ مراحل و سطوح تصمیم سازی و 
تصمیم گیری، از مشورت نهادهای بخش خصوصی 

استفاده نمایند.
منابع:

1( روزنامۀ گسترش- صمت- شمارۀ 1169
2) https://www.isna.ir/news/97071709702
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چالشهایتشکلگراییدرایرانمعاصر
در گفتگو با مهندس همایون ابراهیمی

دبیر سندیکای شرکت های تأسیساتی و صنعتی ایران

اشاره
جامعۀ مدنی افسانه نیست، بلکه یک الگوی عملی و ممکن برای زیست پذیرکردن جوامع بشری است.

جامعۀ مدنی و نهادهای خاص آن، مجموعۀ سازمان  ها و موسسات غیردولتی و مستقل از دولت هستند که وظیفۀ ذاتی شان، حمایت از حقوق مردم و پیگیری خواسته های 
شهروندان و مراقبت از این امر است که دولتمردان به عنوان کارگزاران جامعۀ مدنی- و نه حاکمان- مطابق با خواسته های مردم و در راستای منافع ملی حرکت کنند. نهادهای 
مزبور با اینکه جزو سازمان های غیرسیاسی طبقه بندی می شوند، ولی نقش و کارکرد سیاسی هم دارند و به طور خاص برای تحقق دموکراسی حیاتی اند. آنها ضمناً به اتحاد و 
همبستگی جامعه و افزایش سرمایه های اجتماعی کمک می رسانند و با باالبردن سطح  امنیت اجتماعی، جلوی ناهنجاری های رفتاری افراد را می گیرند. لذا در جامعه ای که مزین 

و مفتخر به حضور نهادهای مدنی است، شهروندان آزاد در شرایط برابر و البته تحت اصل حاکمیت قانون زندگی می کنند و حداقل رستگاری دنیوی شان تضمین شده است.
اما افسوس که در بسیاری از جوامع فقط صورت ظاهری از این مدینۀ فاضله وجود دارد و از مواهب واقعی آن خبری نیست. خود ما نیز حداقل طی دو دهۀ گذشته شاهد 
این واقعیت بوده ایم که رابطۀ دولت با نهادهای مدنی، از جمله با تشکل های صنفی بخش خصوصی کشورمان، به غایت غیر عادی، قیم مآبانه و از نوع ارباب- رعیتی بوده و 
اکثر دولتمردان نیز بخش خصوصی و نهادهای برخاسته از آن را در حد یک وسیلۀ تزیینی تلقی نموده و خود را کاماًل بی نیاز از مشورت با آنان دانسته اند و در نتیجه، تشکل های 
کارگری و کارفرمایی کشورمان به علت گرفتارشدن در یک وضعیت شبه محاصره، در عمل نتوانسته  اند در جایگاه بایستۀ خودشان قرار گیرند و وظایف حداقلی خودشان را 
انجام دهند. نتیجۀ این وضعیت هم چیزی نبوده است جز انباشت مطالبات و گسترش نارضایتی  ها در بدنۀ جوامع کارگری و کارفرمایی کشور، که متأسفانه در بعضی از موارد 
به بروز تنش های سیاسی و امنیتی نیز منجر شده است. به عالوه، شاهد اثرات منفی این وضعیت بر شاخص های اقتصادی مثل بهره وری، سرمایه گذاری، سطح اشتغال و 

تولید هم بوده ایم.
بنابراین، می توان گفت که موضوع تشکل های اقتصادی و صنفی بخش خصوصی، مدت هاست که به استخوانی در گلو تبدیل شده و سازماندهی آن هم یک چالش عمده 
برای دولت و فعاالن اقتصادی است. بدیهی است که آسیب شناسی نهادهای مدنی و بازکردن گره ها و رفع موانع فعالیت قابل قبول آنها، از جمله الزاماتی است که نباید از دید 
جامعه و تصمیم گیرندگان دور بماند. لذا در این شماره با مهندس همایون ابراهیمی، دبیر سندیکای شرکت های تأسیساتی و صنعتی ایران، به گفتگو نشستیم تا ابعاد مختلف 

این موضوع بیشتر شکافته شود. 
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به  تشکر  ضمن  ابراهیمی،  مهندس  جناب   *

بفرمایید  ابتدا  خاطر قبول دعوت برای مصاحبه، 

که آیا تشکل های صنفی ایران، اعم از تشکل های 

کارگری و کارفرمایی، توانسته اند به طور نسبی 

موفق باشند و به وظایف ذاتی خودشان عمل کنند 

یا خیر؟ ارزیابی کلی شما چیست؟

* پاسخ به این سوال قدری سخت است. همانطور 
تشکل های  می آید،  بر  شما  سوال  فحوای  از  که 
کامل  طور  به  نتوانسته اند  کارفرمایی  و  کارگری 
به وظایف خود عمل کنند و پاسخگوی انتظارات 
اعضایشان باشند، اما باید ببینیم که این تشکل ها چقدر 
قدرت و اختیارات دارند و قانونگذار و نهاد حاکمیتی تا 
چه حد به این تشکل ها اجازۀ فعالیت داده است و آنها 
را در تصمیم  سازی ها و تصمیم  گیری  ها دخیل کرده 
 است؟ وقتی که تشکل ها قدرت و اختیارات الزم را 
نداشته باشند و نتوانند در سیاستگذاری های حوزۀ 
فعالیت اعضایشان مشارکت کنند، طبیعتاً اثرگذاری 
زیادی هم نخواهند داشت و این واقعیت باعث افت 

مشارکت اعضا می شود.
برخی دیگر هم فکر می کنند که تشکل ها قدرت 
دارند، ولی مدیران آنها از قدرت تشکل برای پیشبرد 
منافع خودشان استفاده می کنند. به نظر من، این عدم 
اعتماد، ریشه در فرهنگ ما دارد و از قدیم در همه جا 
وجود داشته و نمونه ای از آن هم بی اعتمادی مردم 
به ارکان دولتی است. بنابراین، مدیران تشکل ها باید 
با رفتار خود، اعضا را مجاب کنند که به آنها اعتماد 
کنند. این رفتار از یک طرف هم متصل است به 
یکسری نهادهای حاکمیتی و شاید آنها اجازۀ این کار 
را نمی دهند. لذا تشکل ها همواره در این کشمکش 
قرار دارند تا اعضایشان را حفظ کنند و به این منظور 
باید کارهایی را انجام دهند که به چشم اعضا بیاید، 
را  کارها  این  انجام  اجازۀ  باالدستی  نهادهای  اما 

نمی دهند.

* به ضعف تشکل ها اشاره کردید. علت ضعف 

چه  و  مقدار  چه  نظر شما  به  تشکل ها چیست؟ 

قسمت هایی از این ضعف ذاتی تشکل ها و برخاسته 

از کمیت و کیفیت خود آنهاست و چه مقدار و چه 

سوی  از  تحمیلی  و  َعَرضی  آن  از  قسمت هایی 

نهادهای حاکمیتی است؟ آیا تاکنون یک تحقیق 

تشکل های  آیا  است؟  زمینه شده  این  در  علمی 

یک  به  ندارند  تصمیم  خصوصی  بخش  صنفی 

کلینیک آسیب شناسی مراجعه کنند و خودشان را 

تحت آزمایش قرار بدهند؟

  * بدون شک بخشی از این ضعف به ساختار 
فلسفۀ  تشکل ها  از  برخی  برمی گردد.  تشکل ها 
به  مربوط  مأموریتشان  و  وجودیشان، ساختارشان 
به روز  را  خودشان  یعنی  می شود،  تأسیس  دورۀ 
نکرده اند. به همین سبب دچار ضعف هستند، اما باید 
بپذیریم که از طرف دیگر، حاکمیت هم تشکل های 
قوی را برنمی تابد و شاید تصور می کند که تشکل ها، 
احزاب و دیگر اجتماعات مردمی رقیب حاکمیت 
هستند و این درحالیست که بدون تردید اینگونه 
نهادهای اجتماعی بهترین بازوان مشورتی حکومت 

خواهندبود.
در پاسخ به قسمت آخر سوالتان هم باید بگویم 

که در مادۀ ۵ قانون بهبود مستمر فضای کسب 
به  مربوط  عملیات   13۹۰/11/1۶ مصوب  کار  و 
آسیب شناسی تشکل ها به نوعی به عهدۀ اتاق ایران 
گذاشته شده و اتاق ایران هم آمادگی این کار را دارد، 
منتها گمان می کنم که برخی از تشکل ها در این 
خصوص مقاومت می کنند و شاید تشکل خودشان 

را فاقد نارسایی و یا ضعف می دانند.

* به نظر می رسد که نقش دولت در حیات و 

ممات و نحوۀ کارکرد تشکل های بخش خصوصی 

خیلی پررنگ است و تشکل های مزبور تا تکلیفشان 

را با دولت یکسره نکنند، مشکالت دیگرشان حل 

و فصل نخواهد شد. آیا این فرض صحیح است؟ 

اگر صحیح است، بفرمایید که آیا رابطۀ حقوقی 

تشکل های صنفی با دولت به درستی تعریف شده 

است؟ 

* بله فرضتان کاماًل صحیح است. همانطور که 
عرض کردم، دولت- حاکمیت همچنان به نقش 
و  اجتماعی  و  اقتصادی  بخش های  در  تشکل ها 
احزاب در بخش سیاسی، یا اعتماد ندارد و یا کاًل آن 
را باور ندارد، البته به لحاظ گفتاری طی سال های اخیر 
صحبت از بخش خصوصی و مشارکت های مردمی 
زیاد شنیده می شود، اما از حرف تا عمل فاصله بسیار 
است. به عنوان نمونه، در مادۀ 2 همان قانون بهبود 
مستمر فضای کسب و کار دولت مکلف شده است تا 
در خصوص موضوعات مربوط به محیط کسب و کار 

که  وقتی  ابراهیمی:  همایون  مهندس 

تشکل ها قدرت و اختیارات الزم را نداشته 

سیاستگذاری های  در  نتوانند  و  باشند 

حوزۀ فعالیت اعضایشان مشارکت کنند، 

نخواهند  هم  زیادی  اثرگذاری  طبیعتاً 

داشت و این واقعیت باعث افت مشارکت 

اعضا می شود.
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نظر کتبی اتاق ایران و تشکل ها را جویا شود. خب، 
در برخی موارد هم طی دوسال اخیر اینچنین بوده و 
حتی ما به شورای گفتگوی بخش خصوصی با دولت 
دعوت می شویم  و مسایل مان را مطرح می کنیم، 
ولی به طور کلی می توانم بگویم که تنها قدم های 
اول در این مسیر برداشته شده که بدون تردید مثبت 

ارزیابی می شود.

اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون  در  گرچه   *

ایران زمینۀ مناسبی برای تشکیل نهادهای مدنی، 

از جمله تشکل های مستقل کارگری و کارفرمایی، 

فراهم آمده، اما موانع متعددی بر سر راه تشکیل 

آزادانۀ انجمن های صنفی مستقل وجود دارد. یکی از 

این موانع هم مداخلۀ گستردۀ وزارت کار در فعالیت 

است  موجود  کارفرمایی  و  کارگری  تشکل های 

که بخش عمدۀ این تشکل ها را به سازمان های 

شبه حکومتی مبدل کرده و در نتیجه، به مقبولیت و 

مطلوبیت آنها در میان اعضایشان لطمه زده است. 

نظر شما در این مورد چیست؟

حد  تا  موضوع  این  که  می کنم  گمان  من   *
زیادی به رویکرد مدیران تشکل ها بستگی دارد. این 

صحیح است که مجوز فعالیت تشکل های صنفی 
توسط وزارت کار و یا وزارت کشور صادر می شود، 
اما مسألۀ مهم این است که مدیر یک تشکل ببیند 
که وظیفه اش چیست؟ به نظر من، مداخلۀ وزارت 
کار در فعالیت تشکل های کارگری و کارفرمایی، 
آنقدرها هم دست وپاگیر و مانع فعالیت های تشکل ها 
نیست و من در تجربۀ اجرایی دوسالۀ خودم به عنوان 
دبیر این سندیکا، ندیده ام که وزارت کار، چیزی را 
به ما تحمیل کند. این وزارتخانه یکسری مقررات 
عمومی دارد که از ما می خواهند آنها را رعایت کنیم، 
اما رعایت مقررات، الزامًا  باعث بسته شدن دست و 
پای تشکل ها و یا تبدیل شدن آنها به سازمان های 
شبه حکومتی نمی شود. حقیقتاً من محدودیت زیادی 
در ادارۀ تشکل خودمان لمس نکرده ام، به غیر از 
یکسری مقررات الزم االجرا در مجامع عمومی که 

در اساسنامۀ ما هم درج شده است. 
البته یکسری اتفاقات جدید افتاده و آن هم تشکیل 
هدفشان،  که  کنفدراسیون هاست  و  فدراسیون ها 
جمع کردن همۀ تشکل ها در زیر یک چتر واحد، 
یعنی اتاق بازرگانی است. در اینجا، قدری تضاد منافع 
ایجاد می شود، یعنی تشکل ها باید از بعضی مفاد 
اساسنامه شان بگذرند و یا متمم هایی را به آن اضافه 
کنند تا در قالب های از پیش تعیین شدۀ اتاق بازرگانی 
برای  بازرگانی  اتاق  امکانات  از  بتوانند  و  بگنجند 
پیشبرد منافع اعضا استفاده کنند. همچنین تشکل ها 
مجبور می شوند که به خیلی از فرامین اتاق بازرگانی 
تن دردهند و کاری هم نمی توان کرد و سندیکای 
ما در دو سال گذشته سعی کرده که همزمان منافع 
صنفی و روابطش با اتاق بازرگانی را با مماشات و 

کجدار و مریز حفظ کند.

* بسیاری از مفاد قانون کار جمهوری اسالمی 

اندک  مشارکت  با  یا  مشارکت  بدون  که  ایران 

تشکل های کارگری و کارفرمایی تدوین شده، مورد 

اعتراض کارگران و کارفرمایان می باشد. برای رفع 

این مشکل چه اقداماتی شده است؟

و  هستیم  کارفرمایی  عالی  کانون  عضو  ما   *
نظریاتمان در مورد قانون کار را از کانال این کانون 
مطرح می کنیم. البته در مواردی که نیازمند اقدام 

سریع سندیکا باشد، مانند بخشنامه های وزارت کار، 
مستقیماً مکاتبه می کنیم. اعتقاد شخصی من این 
است که منافع کارگر و کارفرما، پشت و روی یک 
سکه است. به عنوان مثال، چندی پیش، بحثی از 
سوی تشکل های کارگری مطرح شد مبنی بر ارایۀ 
طرحی به مجلس با این مضمون که قراردادهای 
و  باشند  نداشته  وجود  ماه  شش  از  کمتر  کاری 
خاتمۀ  زمان  تا  هم  پروژه ها  کارکنان  قراردادهای 
پروژه ادامه پیدا کند. متأسفانه طراحان این بحث 
به تبعات بعدی آن فکر نکردند که تصویب چنین 
طرحی، چه بالیی بر سر جامعۀ کارگری می آورد، نه 
کارفرماها. به عبارت دیگر، اگر کارگر و کارفرما بتوانند 
راجع به شرایط شغلی خودشان آزادانه تصمیم بگیرند 
و هرگاه مایل بودند، بتوانند آن را ترک کنند، ارزشمند 
و پایدار است. وادارکردن کارفرما به نگهداشتن کارگر 
وقتی که کاری برای او ندارد، همانقدر نادرست است 
که کارگر پس از امضای قرارداد کار، دیگر حق تغییر 

محل کار خود را نداشته باشد. 
به طور کلی، قانون کار زمانی کارآمد است که 
بتواند کارگر و کارفرما را در یک رابطۀ تعادل منطقی 
قرار دهد و مقدم بر منافع هر دو طرف، منافع کار و 

منافع ملی را نصب العین قرار بدهد.

* حاال که بحث در بارۀ نهاد قانون و کارکردهای 

بفرمایید که قانون بهبود مستمر  آن است، لطفاً 

نه  و  »واقعی«-  تأثیر  چه  کار  و  کسب  فضای 

بخش  کار  و  کسب  فضای  بهبود  در  شعاری- 

خصوصی داشته است؟

* از عمده تأثیرات آن می توان به قوت بخشیدن 
به اتاق بازرگانی اشاره کرد. البته برگزاری جلسات 
شورای گفتگوی بخش خصوصی با دولت هم در 
امکان ارایۀ نظریات بخش خصوصی بی تأثیر نبوده 

است.

* خیلی ها معتقدند که تشکل های صنفی به جای 

اجرای وظایف  و  اجتماعی  نقش  ایفای  به  اینکه 

ذاتی خودشان بپردازند، در عمل زمینۀ مساعدی 

شده اند برای بده بستان های سیاسی و اقتصادی و 

رانت جویی گروه معدودی از رهبران و فعاالن خود. 

قانون کار زمانی کارآمد است که بتواند 
کارگر و کارفرما را در یک رابطۀ تعادل 

منطقی قرار دهد و مقدم بر منافع هر 
دو طرف، منافع کار و منافع ملی را 

نصب العین قرار بدهد.



27 صنفی توسعه تاسیسات و تجهیزات | شماره 56 | زمستان 1397 |   

آیا این انتقاد وارد است یا نه؟ 

باور  یک  این  گفتم،  هم  قباًل  که  همانطور   *
عمومی در مورد تشکل هاست و من وجود آن را رد 
نمی کنم و متأسفانه این باور بر پایۀ برخی واقعیت ها 
شکل گرفته  است، یعنی اگر چه ممکن است برخی 
مدیران تشکل ها، از جایگاه خود برای رانت جویی، 
سوءاستفاده کرده باشند، ولی این موضوع عمومیت 
در  که  کسانی  همۀ  که  گفت  نمی توان  و  ندارد 
تشکل ها مسوولیت می پذیرند، هدفشان رانت جویی 
و بده بستان است. این واقعیت ندارد و من آن را قبول 
نمی کنم، زیرا به عنوان کسی که از هشت سال پیش 
به عضویت هیأت مدیرۀ این سندیکا انتخاب شده ام و 
از دو سال قبل هم به عنوان دبیر این سندیکا مشغول 
به کار هستم، نمی توانم با قاطعیت بگویم که افراد 
هیأت مدیره فقط به دنبال تأمین منافع خود هستند.

* حال که تعمیم این سوءظن را جایز نمی دانید، 

بفرمایید که راه رفع این سوءتفاهم چیست؟

چنین  رفع  برای  موثر  راهکار  من،  نظر  به   *
شبهاتی، حضور و مشارکت اعضا در فعالیت هاست، 
یعنی اگر اعضا حضور فعال در تشکل ها داشته باشند، 
می توانند جلوی نیات رانت جویانۀ احتمالی را بگیرند. 
به عبارت دیگر، حضور حداکثری اعضا در تشکل ها، 
می تواند اتاق ها را شیشه ای و شرایط را شفاف کند و 

جلوی شیوع اینگونه سوءتفاهم ها را بگیرد.

امر  در  خوش سابقه  کشورهای  تجربۀ   *

که  می دهد  نشان  تشکل گرایی  و  دموکراسی 

شکل گیری و گسترش اتحادیه های صنفی، اعم 

از کارگری و کارفرمایی، نه تنها موجب تضعیف 

دولت و حاکمیت و بی ثباتی و تنش های اجتماعی 

در  را  اجتماعی  امنیت  و  ثبات  بلکه  نمی شود، 

بلندمدت افزایش می دهد. و برعکس، تحدید و 

سرکوب کردن تشکل های کارگری و کارفرمایی، 

گرچه در کوتاه مدت باعث آرامش خیال دولتمردان 

تراکم  بلندمدت  و  میان مدت  در  اما  می شود، 

هزینۀ  و  داشت  خواهد  دنبال  به  را  نارضایتی ها 

سنگینی را بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد نمود و 

مشکالت حاکمیت را هم صدچندان خواهد نمود. 

نظر شما در این مورد چیست؟ چرا این درک در 

بعضی از کشورها وجود ندارد، یا ضعیف است؟

* بیش از دو قرن از عمر اتحادیه های کارگری 
و کارفرمایی در انگلستان می گذرد و آنها در پارلمان 
این کشور نماینده دارند و وجود این سازمان ها، به 
ثبات کشورشان کمک کرده  است. بنابراین، حاکمان 
ما هم باید اهمیت وجود تشکل ها و همینطور احزاب 
را بپذیرند و درک کنند که تشکل های کارگری و 
کارفرمایی نه تنها باعث بی ثباتی نمی شوند، بلکه 
می توانند به عنوان حلقۀ رابط میان مردم و حکومت 
عمل کنند و مطالبات مردم را با مسووالن کشور در 
میان بگذارند و در نهایت، باعث ثبات و آرامش در 

کشور بشوند. 
نکتۀ دیگری که در این رابطه گفتنی است، این 
است که فقدان جایگاه شایستۀ تشکل های صنفی 
در کشور ما، ناشی از نداشتن فرهنگ کار جمعی 
و گروهی در جامعه است، چون هیچ آموزشی در 
این زمینه وجود نداشته  است. هنوز هم در مدارس 
کشور ما چنین آموزش هایی وجود ندارد و لذا نسل 
آینده- چه در دولت و چه در بخش خصوصی که 
را  کشور  ادارۀ  و  اجتماعی  فعالیت های  مسوولیت 
برعهده می گیرد- درک روشنی از اهمیت کار جمعی 
نخواهد داشت. آسیب های این عدم آگاهی در بخش 
دولتی، روی کارآمدن مسووالنی است که اهمیت 
تشکل های بخش خصوصی را درک نمی کنند و به 
آن بها نمی دهند و اگر هم بنا به شرایطی خاص مانند 
شرایط سال های اخیر، از اهمیت بخش خصوصی و 
تشکل های حرفه ای صحبت کنند، ظاهری و در حد 
حرف است و عماًل اقدام موثری که حاکی از تغییر 
نگرش آنها باشد، انجام نمی شود. عدم درک اهمیت 
کار جمعی در بخش خصوصی هم باعث می شود که 
به راحتی نتوانیم با هم کار کنیم، چنانکه بسیار به 
ندرت اتفاق افتاده که تشکل ها بتوانند دور هم جمع 
شوند و کاری را به سامان برسانند. در حالی که همۀ 
تشکل ها واقعاً تمایل به همکاری با یکدیگر دارند، اما 
این کار را بلد نیستند. به نظر من، هیچکس در این 
زمینه مقصر نیست، بلکه این یک مشکل فرهنگی 
است و من به فرهنگ سازی و آموزش اعتقاد راسخ 
دارم و فکر می کنم تا وقتی که این قبیل آموزش ها 

در جامعه نهادینه نشوند و از دوران طفولیت و از 
مقطع دبستان در دستور کار اولیای آموزشی کشور 

قرار نگیرند، این مشکل حل نخواهد شد.

* به نظر شما آیا نظام سیاسی کشور باالخره 

بخش  مشارکت  لزوم  و  تشکل گرایی  فرایند 

خصوصی را به طور واقعی- و نه شعاری- پذیرفته 

و اقدامات اولیه برای فرهنگ سازی در این زمینه 

را آغاز کرده است، یا خیر؟ اگر جواب منفی است، 

بفرمایید که آیا خود تشکل ها در این زمینه احساس 

مسوولیت نمی کنند و نمی خواهند برای رفع این 

نقیصه دست به اقدامی بزنند؟

* من فکر می کنم که بخشی از نظام آنرا پذیرفته، 
ولی هنوز کاماًل پذیرفته نشده است. صحبت های 
معاون اول رییس جمهور در همین زمینه نشاندهندۀ 
باور ایشان به این مقوله است. الزم است در این مورد 
یک مثال بزنم: چند وقت پیش که صحبت جابجایی 
برخی از وزیران دولت، خصوصاً در بخش مرتبط با 
صنعت احداث بود، برخی از زعما از دولت گله داشتند 
که چرا از فرماندهان و مدیران قرارگاه خاتم با اینهمه 
سابقه استفاده نمی کنند؟ این درحالیست که سابقۀ 
یک چهارم  شاید  احداث  صنعت  در  خاتم  قرارگاه 
سابقۀ این صنعت و صنعت گران بخش خصوصی 
کشور است. این واقعیت نشان می دهد که بسیاری 
از حکمرانان هنوز به بخش خصوصی و متعاقباً به 
تشکل های آن باور ندارند. راهکار تشکل ها برای 
اصالح این وضع هم تنها افزایش ضریب هم گرایی، 

هم اندیشی و هم کاری است.

* به خاطر شرکت در این مصاحبه از شما تشکر 

می کنیم.

موضوع تشکل های اقتصادی و صنفی 

که  مدت هاست  خصوصی،  بخش 

و  شده  تبدیل  گلو  در  استخوانی  به 

سازماندهی آن هم یک چالش عمده 

برای دولت و فعاالن اقتصادی است.
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آیندۀانرژیهایتجدیدپذیر

وزیر  اردکانیان،  رضا  دکتر  ایسنا،  به گزارش 
افتتاحیۀ  مراسم  حاشیۀ  در  کشورمان،  نیروی 
سومین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی انرژی های 
تجدیدپذیر ایران با اشاره به اینکه ظرفیت نصب شدۀ 
انرژی های تجدیدپذیر کشور تا برنامۀ ششم توسعه 
این  بر  کرد:  ابراز  برسد،  مگاوات   ۵۰۰۰ به  باید 
خود  کاری  چهارسالۀ  در  دوازدهم  دولت  اساس، 
هدف چهار هزار مگاواتی را در نظر گرفته است. وی 
سپس با اشاره به اینکه ظرفیت فعلی نصب شدۀ 
تجدیدپذیرها به بیش از ۶۵۰ مگاوات رسیده، اظهار 
کرد: با توجه به اینکه قراردادهای متعددی در دست 
اجراست، لذا پیش بینی می کنیم که تا پیک تابستان 
سال ۹۸ حدود ۵۰۰ مگاوات ظرفیت جدید نیز به 

واحدهای فعلی ما افزوده شود.
وزیر نیرو در ادامه تصریح کرد: ما در این بین 
امکانی را فراهم کرده ایم تا سرمایه گذاران مختلف 
بخش خصوصی بتوانند نسبت به انعقاد قراردادهای 
صادرات برق به کشورهای همسایه اقدام کنند و 
ما تنها تسهیالت الزم برای این بخش را فراهم 
می کنیم و بابت تسهیلی که فراهم می کنیم، حق 

ترانزیتی را دریافت خواهیم کرد.
ساالنه  اینکه  بر  تأکید  با  همچنین  نیرو  وزیر 
دنیا صرف  حدود 1۵ درصد مصرف آب شیرین 
است  حالی   در  این  گفت:  می شود،  انرژی  تولید 
آبی  هیچ  به  خورشیدی  و  بادی  انرژی های  که 
نیاز ندارند و میزان مصرف آب در چرخۀ عمر این 

این  با توسعۀ  نتیجه،  نیروگاه ها حداقل است. در 
فناوری ها، روند مصرف آب نیز کاهش می یابد.

رشد  با  اخیر  سال های  در  کرد:  اظهار  وی 
روزافزون تقاضای انرژی، گرایش به سمت استفادۀ 
بیشتر از منابع انرژی تجدیدپذیر به دلیل کاهش در 
هزینۀ آن ها، افزایش یافته و انرژی های تجدیدپذیر 
سیاستگذاری های  در  مهمی  اولویت  عنوان  به 
مهمی  جایگاه  جهان  کشورهای  اغلب  کالن 
با نگاهی اجمالی به  پیدا کرده اند. وی ادامه داد: 
بهای انواع انرژی، می توان پیش بینی کرد که در 
دهه های آینده، با کاهش منابع سوخت های فسیلی 
و افزایش چشمگیر ارزش آن ها به طور همزمان، و 
از سوی دیگر، با کاهش هزینه های تولید انرژی از 

)دعوت از بخش خصوصی  برای حضور در بازار انرژی های تجدیدپذیر(

انرژی های بادی و خورشیدی به هیچ آبی نیاز ندارند و با توسعۀ این فناوری ها، روند مصرف آب نیز کاهش می یابد.
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منابع تجدیدپذیر، از منابع فسیلی عمدتاً به عنوان 
مواد اولیۀ تولید سایر فرآورده ها استفاده شود و منابع 
آن ها  برای  مناسبی  جایگزین  تجدیدپذیر  انرژی 

باشند.
وزیر نیرو یکی از عمده ترین عوامل موثر در تولید 
انرژی برق از سوخت های فسیلی را بهای سوخت 
مصرفی آن ها دانست و افزود: به همین دلیل، با 
تولیدی  برق  قیمت  حامل ها،  این  بهای  افزایش 
نیز تا حد قابل مالحظه ای افزایش خواهد یافت. 
اردکانیان تأکید کرد: در خوش بینانه ترین حالت و 
سوخت های  قیمت  تقریبی  ثابت ماندن  فرض  با 
فسیلی و از سوی دیگر، تجاری شدن فناوری های 
بهای  تدریجی  آن، کاهش  پی  در  و  تجدیدپذیر 
انرژی های تجدیدپذیر و افزایش بازده و بهره وری 
و  فسیلی  منابع  از  تولیدی  برق  بهای  آن ها، 

تجدیدپذیر با هم برابر شده است.
به  اجمالی  نگاهی  با  کرد:  تصریح  وی 
که  می شویم  متوجه  انرژی  جهانی  آمارهای 
برق  ظرفیت  افزایش  در  جدیدی  رکوردهای 
رسیده است،  ثبت  به  نصب شده  تجدیدپذیر 
 1۵۹ نصب  با   2۰1۷ سال  در  اینکه  کما 
با  نصب شده  ظرفیت  مجموع  گیگاوات، 
و  هزار  دو  حدود  به  بزرگ  برق آبی  احتساب 
1۹۵ گیگاوات و سرمایه گذاری جدید در حوزۀ 
از  برق  تولید  و  زیستی(  )سوخت های  سوخت 
و  دالر  میلیارد   2۹۷/۸ به  تجدیدپذیر،  منابع 
میلیارد   31۹/۸ به  بزرگ،  برق آبی  احتساب  با 

دالر رسیده است.
پیش بینی ها  اساس  بر  داد:  ادامه  اردکانیان 
تجدیدپذیر  انرژی های  راه  نقشۀ  سناریوی  در 
انرژی های  بین المللی  آژانس  سوی  از  که 
انرژی های  سهم  شده،  ارایه  تجدیدپذیر)آیرینا( 
 2۰3۰ سال  تا  دنیا  انرژی  سبد  در  تجدیدپذیر 

میالدی تقریباً دو برابر می شود. این مسأله موجب 
خواهد شد که ارزش تولید ناخالص داخلی جهان، 
عادی  حالت  به  نسبت  درصد   1/1 تا   ۰/۶ بین 

افزایش یابد.
مسیری  در  دنیا  امروزه  کرد:  خاطرنشان  وی 
انتشار  از  جلوگیری  برای  که  می کند  حرکت 
برای  جدی  محدودیت های  گلخانه ای،  گازهای 

کشورها وضع شده است.
که  است  روشن  کاماًل  کرد:  تأکید  نیرو  وزیر 
همکاری های  ظرفیت  از  باید  زمینه  این  در 
کشورها  در  موجود  پتانسیل های  و  بین المللی 
وزارت  جهت،  همین  به  و  برد  بهره  به خوبی 
به  معطوف  را  خود  جدی  تالش  همواره  نیرو 
تحقق  برای  بین المللی  همکاری های  گسترش 
آژانس  در  جمله عضویت  از  نظر،  مورد  اهداف 
تصریح  اردکانیان  کرده است.  و...  اکو  آیرینا، 
برای  را  بهتری  چشم انداز  تعامالت  این  کرد: 
نیل به اهداف توسعه ای انرژی های تجدیدپذیر 
واجد  مؤثر  عوامل  از  شبکه ای  و  کرده  ایجاد 
در  سیاست گذاری  و  فنی  توانمندی های 
راستای توسعۀ انرژی های تجدیدپذیر را فراهم 

آورده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره 
به اینکه ایران دارای پتانسیل فراوان انرژی های 
و  زیست توده  خورشیدی،  بادی،  تجدیدپذیر 
زمین گرمایی است، بیان کرد: بر اساس مطالعات 
انجام شده، مقدار پتانسیل فنی انرژی بادی در ایران 
بیش از 1۴۰ هزار مگاوات برآورد شده که از این 
میزان بیش از 3۰ هزار مگاوات به  صورت عملی 
برآورد می شود. وزیر نیرو ادامه داد: برآوردهای اولیه 
در حوزۀ انرژی خورشیدی نیز نشان دهندۀ آن است 
که در مساحتی بیش از 2۰۰۰ کیلومترمربع، امکان 
نیروگاه حرارتی  از ۶۰ هزار مگاوات  نصب بیش 
خورشیدی در کشور وجود دارد. اردکانیان تصریح 
در  انجام شده  اکتشافی  مطالعات  اساس  بر  کرد: 
حوزۀ انرژی زمین گرمایی، ایران دارای 1۵ منطقه 
مستعد زمین گرمایی است که فقط در یکی از این 
مناطق که در مشکین شهر است، ظرفیت مخزن 
در حدود 2۵۰ مگاوات الکتریکی و 12۵۰ مگاوات 
کرد:  تأکید  وی  می شود.  زده  تخمین  حرارتی 
برای  صورت گرفته  تئوری  اولیۀ  پتانسیل سنجی 

شهرهای باالی 2۵۰ هزار نفر از منابع زباله نشان 
می دهد که بیش از هزار مگاوات ظرفیت انرژی 

زیست توده نیز در کشور وجود دارد.
وزیر نیرو ادامه داد: با توجه به پتانسیل باالی 
ایران در تمامی حوزه ها و از سوی دیگر، با توجه 
به تعرفه های جذاب خرید تضمینی برق تولیدی 
در  سرمایه گذاری  تجدیدپذیر،  نیروگاه های  از 
بسیار  جذابیت  از  یادشده  زمینه های  تمامی 
خصوصی  بخش  سرمایه گذاران  برای  زیادی 

برخوردار است.
اردکانیان در پایان سخنان خود گفت: مطالعات 
جهانی نشان داده که کشورهایی که دارای سهم 
انرژی های تجدیدپذیر در سبد  از  قابل  توجهی 
انرژی خود هستند، می توانند به طور متفاوتی از 
بر  فسیلی  سوخت های  بر  متکی  سیستم های 
منابع آب تأثیر بگذارند. وی در این مورد تصریح 
اثرات  مورد  در  جهانی  پیش بینی های  کرد: 
توسعۀ انرژی های تجدیدپذیر بر مصرف آب در 
بخش انرژی حاکی از آن است که سیستم های 
تجدیدپذیر  فناوری های  آن ها  در  که  انرژی 
غالب هستند، در مقایسه با سیستم های متداول، 
به میزان آب کمتری برای تولید برق نیاز دارند. 
استخراج سوخت های فسیلی به آب تصفیه شدۀ 
جهت  بیشتر  تقاضای  به  و  دارد  نیاز  بیشتری 
توسعۀ  اما  می شود،  منجر  آب  شیرین سازی 
انرژی های تجدیدپذیر می تواند منجر به کاهش 

آب مصرفی و استحصال شده شود.

در سال های اخیر انرژی های 
تجدیدپذیر به عنوان اولویت مهمی 

در سیاستگذاری های کالن اغلب 
کشورهای جهان مورد توجه قرار 

گرفته اند.
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آدابفسخپیمان

موجودات و پدیده های جهان از یک نظر به دو 
 ، Objective قسم تقسیم می شوند: 1( عینی یا
را  عینی  موجودات   .Subjective  یا 2( ذهنی 
ذهن از طریق حواس پنج گانه درک می کند، مانند 
سنگ،  خاک،  پنجره،  شیشه،  خودرو،  ساختمان، 
نرمی،  شیرینی،  و  شوری  گل،  عطر  موسیقی، 
گرمی و امثالهم، اما موجودات یا پدیده های ذهنی 
به وسیلۀ حواس پنج گانه قابل درک نیستند، بلکه 
ذهن انسان فارغ از حواس جسمانی، آنها را درک 
و فهم می کند. این پدیدها را انتزاعی یا تجریدی 
نیز می گویند، یعنی ذهن جدای از اشیای مادی و 
به صورت مجرد آنها را در خود پردازش و استنباط 

دانایی،  خشونت،  زیبایی،  عشق،  مانند  می کند، 
نیکویی و نظایر آن. پدیده های حقوقی را باید در 
ردیف پدیده های ذهنی قرارداد، زیرا وجود آنها در 

ذهن به صورت انتزاعی و مجرد است.
از  اعم  جهان،  موجودات  تمام  دیگر،  طرف  از 
عینی و ذهنی، دارای حیات و زندگی اند. زندگی 
پدیده های عینی نسبت به پدیده ها و اشیای ذهنی 
پدیده های  اما حیات  است،  و عینی تر  ملموس تر 
ذهنی قدری تعمق آمیز است. قرارداد که یک پدیدۀ 
حقوقی و از نوع اعمال حقوقی است )نه ایقاعات(، 
از زمانی که نطفۀ آن با ارادۀ طرفین بسته می شود، 
زندگی حقوقی خود را آغاز می کند. پیمان نیز به 

عنوان یک قرارداد مهم از تاریخ تشکیل خود با 
امضای کارفرما و پیمانکار تولد می یابد و پس از 
انجام عملیات اجرایی، آثار و حیات خود را به طور 

طبیعی از دست می دهد.
طرف های قرارداد در شروطی که در متن قرارداد 
را برای خویش  درج می کنند، حقوق و تعهداتی 
وضع می کنند و برای تضمین انجام تعهدات متقابل 
نیز ضمانت اجرایی های الزم را مقرر می دارند، مثاًل 
اگر یک طرف قرارداد از انجام فالن تعهد خودداری 
کند، مکلف است فالن مبلغ به طرف مقابل پرداخت 
نماید، یا فالن عمل معین را انجام دهد و قس علی 
هذا. اما گاهی این ضمانت اجرایی ها در مقابل تعهد 

مهندس مهدی مسعودی آشتیانی
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اصوالً فسخ، مرگ پیش از موعد 
برای پیمان است، بدین معنی 

که یک طرف قرارداد می تواند با 
داشتن چنین حقی این موجود 

حقوقی را به نفع خود به قتل 
برساند!

مهم یک طرف کافی نیستند و باید ضمانت اجرایی 
شدیدی مقرر گردد تا تعادل حقوق طرف مقابل به 
طور اطمینان بخش تضمین شود. یکی از ضمانت 
اجرایی های شدید که می تواند حربۀ مؤثری را در 
اختیار یک یا هر دو طرف قرارداد بگذارد، انحالل 

قرارداد است.

 انواع انحالل
انحالل قرارداد به سه صورت قابل تصوراست: 

1( اقاله یا تفاسخ، 2( فسخ،  3( انفساخ.
توافق  و  رضایت  با  قرارداد  انحالل  اقاله،   )1
طرفین قرارداد است که به مثابۀ عقد جدید برای 

انحالل و برهم زدن عقد قبلی است.
2( فسخ، بر عکس اقاله، انحالل قرارداد تنها از 

سوی یک طرف عقد )قرارداد( است.
3( انفساخ، نه مانند اقاله است و نه مانند فسخ، 
وقوع  اثر  در  عقد  خودی  به  خود  انحالل  بلکه 
قرارداد  خود  در  یا  قانون  در  که  است  رویدادی 

پیش بینی شده است.
از میان سه اسباب انحالل قرارداد فقط یک نوع 

آن که فسخ است، در پیمان شناخته شده و دو نوع 
دیگر آن وجود ندارند.

در مادۀ ۴۶ شرایط عمومی پیمان، کارفرما حق 
فسخ پیمان را صرفاً برای تضمین تعهدات پیمانکار 
و فقط برای حفظ حقوق خود پیش بینی کرده و هیچ  
گونه حق انحالل پیمان برای پیمانکار در هیچ جای 
می خوانیم:  مادۀ ۴۶  در  نمی شود.  مشاهده  پیمان 
از  یک  هر  تحقق  صورت  در  می تواند  »کارفرما 
موارد زیر، پیمان را طبق مادۀ ۴۷ فسخ کند.« مادۀ 
۴۷ فی الواقع نحوۀ عملیاتی کردن مادۀ ۴۶ شرایط 
عمومی پیمان است که کارفرما پس از اعالم ارادۀ 
خود، فسخ پیمان را به اطالع پیمانکار می رساند، ولی 

چگونگی فسخ را در مادۀ ۴۷ بیان می کند.

ترتیبات فسخ
بند )الف( مادۀ ۴۷ شرایط عمومی پیمان ترتیباتی 
را برای فسخ پیمان پیش بینی و مقرر کرده که 
از طرف  ویژه  به  از سوی طرفین،  آن ها  رعایت 
رعایت  ترتیبات  این  اگر  است.  الزامی  کارفرما، 
نشوند، در حقیقت، شکل و چگونگی فسخ پیمان، 
ماهیت فسخ را نیز تحت الشعاع خود قرار داده و 
با عدم رعایت قواعد شکلی، نوبت  ممکن است 
به بررسی ماهیت امر که همان مادۀ ۴۶ شرایط 
عمومی پیمان است، نرسد، کما این که در یک 
پرونده، شعبۀ دوم دادگاه عمومی )حقوقی( اردبیل، 
شرایط   ۴۷ مادۀ  ترتیبات  رعایت  عدم  لحاظ  به 
عمومی پیمان توسط کارفرما، فسخ پیمان از سوی 

کارفرما را به نفع پیمانکار باطل نمود.

ترتیباتی که در مادۀ ۴۷ آمده، به شرح زیر است:
1( »در صورتی که به علت بروز یک یا چند 
مورد از حالت های درج شده در مادۀ ۴۶، کارفرما 
پیمان را مشمول فسخ تشخیص دهد، نظر خود را 
با ذکر مواردی که به استناد آنها پیمانکار را مشمول 
فسخ می داند، به پیمانکار ابالغ می کند.« بنابراین، 
تشخیص فسخ از ناحیۀ کارفرما به تنهایی برای 
فسخ پیمان کافی نیست. کارفرما هر چند خود را در 
فسخ پیمان ذی حق هم بداند، باید ابتدا ارادۀ خود 
را که مستند به یک یا چند شق از شقوق مندرج 
در مادۀ ۴۶ شرایط عمومی پیمان است، به اطالع 
پیمانکار برساند. تا اینجا هیچ اتفاق خاصی برای 
حیات حقوقی پیمان نیفتاده، زیرا کارفرما نظر خود 
را راجع به تصمیمی که ممکن است در آینده اتخاذ 

کند، به پیمانکار اعالم می کند.
2( »پیمانکار مکلف است که در مدت 1۰ روز از 
تاریخ ابالغ کارفرما، در صورتی که دالیلی حاکی از 
عدم انطباق نظر کارفرما با موارد اعالم شده داشته 
باشد، مراتب را به اطالع کارفرما برساند.« در اینجا 
حقی برای پیمانکار محفوظ است که ظرف ده روز 
می تواند دالیلی را در خصوص نفی نظر کارفرما 
راجع به فسخ پیمان، ابراز نماید. این حق، برای 
پیمانکار فی نفسه ارزشمند است، زیرا پیش از آن 
که کارفرما دفعتاً واحده اقدام به فسخ پیمان کند، 
ممکن است دالیلی را اقامه کند که نظر او را از 

فسخ پیمان منصرف نماید. 
یادآوری است که اصواًل فسخ، مرگ  به  الزم 
پیش از موعد برای پیمان است، بدین معنی که 
یک طرف قرارداد می تواند با داشتن چنین حقی 
این موجود حقوقی را به نفع خود به قتل برساند! 
شاید در قراردادهای خصوصی این ترتیبات رعایت 
نشوند و یک طرف بتواند فقط با اعالم ارادۀ خود، 
پیمان را منحل سازد، اما در قراردادهای اداری که 
پیمان یکی از آنهاست، فسخ پیمان باید با رعایت 
مالحظات حقوق عمومی صورت پذیرد، بدین معنا 
که انعقاد و تولد این موجود حقوقی هزینه هایی را 
از زمان مطالعات طرح تا برگزاری مناقصه بر ملت 
تحمیل می کند و در نتیجه، اضمحالل آن بدون 
است  ممکن  امر  جوانب  رعایت  بدون  و  مطالعه 
ضررهای جبران ناپذیری را به دولت و به تبع آن به 
ملت تحمیل کند. لذاست که فسخ پیمان باید قدم 
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به قدم و با رعایت مصالح و نکته سنجی و تدبیر 
انجام شود تا به منابع عمومی زیانی وارد نشود.

از سوی دیگر، پیمانکار ممکن است از این حق 
خود به نحو مفید استفاده نکند و به این هشدار 
کارفرما ترتیب اثر ندهد. در این صورت، ظاهراً چنین 
به نظر می رسد که کارفرما در اعمال مادۀ ۴۶ ذی حق 
است، لکن اگر کارفرما در اعمال فسخ ذی حق نباشد، 
بهتر است پیمانکار از این فرصت مهم به نحو احسن 
برای اثبات بی حقی کارفرما استفاده نماید، چرا که 
استدالالت و استنادات او در این مرحله بسیار مهم 
است. با این حال، کارفرما ممکن است به دالیل 
پیمانکار اعتنا نکند و بر فسخ پیمان همچنان مصر 
باشد، اما حتی در این صورت هم مکلف است که 

ترتیبات بعدی را نیز رعایت کند.
گرچه بند )الف( مادۀ ۴۷ شرایط عمومی پیمان 
ادامه می گوید: »اگر ظرف مهلت تعیین شده،  در 
پاسخی از سوی پیمانکار نرسد، یا کارفرما دالیل 
او را مردود بداند، کارفرما فسخ پیمان  اقامه شدۀ 
به  احتیاج  بدون  و  می کند  ابالغ  پیمانکار  به  را 
انجام دادن تشریفات قضایی، به ترتیب مفاد این 
که  داشت  توجه  باید  اما  می نماید«،  عمل  ماده، 
پیش از ابالغ فسخ پیمان پس از انقضای ده روز 
فوق، مراتب دیگری نیز وجود دارند که کارفرما باید 

آنها را رعایت کند.
بارۀ  در  را  خود  نظر  کارفرما  که  آن  از  بعد   )3
فسخ پیمان به پیمانکار اعالم کرد و ده روز مقرر 
هم سپری شد، »در صورتی که تصمیم کارفرما 
برای فسخ پیمان به استناد موارد درج شده در بند 
)الف( مادۀ ۴۶ باشد، موضوع فسخ پیمان باید بدواً 
انتخاب  به  نفر  سه  از  متشکل  هیأتی  وسیلۀ  به 
مورد  )در  کارفرما  مقام سازمان  باالترین  یا  وزیر 
وزارتخانه ها  از  یک  هیچ  تابع  که  سازمان هایی 
نیستند( بررسی و تأیید شود...« اهمیت این نکته در 
آن است که وقتی کارفرما دولت است، هزینه های 
هنگفتی را متحمل می شود تا یک طرح عمرانی و 
یک پروژه را به مرحلۀ انعقاد پیمان برساند. پس 
انحالل این موجود حقوقی باید به گونه ای صورت 
گیرد که کارشناسان و مسؤوالن تراز باالی کشور 
به  بیشتری  دقت  و  نظارت  آن  اضمحالل  برای 
خرج دهند تا فسخ پیمان وسیله ای برای تسویه 
اعمال خصومت ها و غرض ورزی های  حساب ها، 

شخصی کارفرما یا مهندس مشاور نباشد. این است 
که بررسی و تأیید نظر کارفرما مبنی بر فسخ پیمان 
از سوی هیأت سه نفرۀ مقرر در بند )الف( مادۀ ۴۷ 
شرایط عمومی پیمان کاماًل ضروری است و عدم 
تأیید آن یکی از موارد عدم ترتیب آثار فسخ پیمان 
است. در واقع، همان طور که برگزاری مناقصه از 
انعقاد  احراز صحت  برای  تشریفات خاص  جمله 
پیمان و قراردادهای اداری تلقی می شود، بررسی 
فسخ پیمان از سوی هیأت مزبور نیز از تشریفات 
الزم برای احراز صحت فسخ آن بشمار می آید. 
بنابراین، رعایت تشریفات ظاهری- چه در انعقاد 
و چه در انحالل پیمان- از شرایط صحت ایجاد و 
لغو آن شمرده می شود، و در صورت عدم رعایت 
تشریفات مزبور، انعقاد یا انحالل پیمان مترتب بر 

هیچ گونه آثار حقوقی نیست.
۴( بررسی و تأیید فسخ پیمان توسط هیأت مورد 
بحث باز هم کافی برای انحالل پیمان نیست، بلکه 
پس از تأیید فسخ پیمان از ناحیۀ هیأت یادشده، باید 
وزیر یا باالترین مقام سازمان کارفرما نیز با بررسی 
و تأیید هیأت موافقت نماید. این نکته ای است که 
قسمت اخیر بند )الف( مادۀ ۴۷ شرایط عمومی پیمان 
می گوید. در حقیقت، هیأت منتخب وزیر یا باالترین 
مقام سازمان کارفرما، از حیث فنی و حقوقی موضوع 

را کارشناسی و بررسی می کند و بعد از ایقان به 
حقیقت فسخ و این که نظریۀ فسخ کارفرما کاماًل 
با وضع موجود مطابقت دارد و این پیمانکار است که 
از تعهدات خود عدول کرده، آنگاه با تنظیم و تقدیم 
گزارش به وزیر یا باالترین مقام سازمان کارفرما، 
مقام مزبور به اعتبار اعتمادی که به منتخبین خود 
دارد، پس از مطالعۀ گزارش آنها می تواند نظر هیأت 
را تأیید و با آن موافقت نماید. در صورتی که علی 
رغم بررسی و تأیید هیأت مرقوم، وزیر یا باالترین 
مقام سازمان کارفرما با فسخ پیمان موافقت ننماید، 

پیمان همچنان به اعتبار خود باقی است.
مقام  باالترین  یا  وزیر  موافقت  که  وقتی   )۵
سازمان کارفرما، به انضمام گزارش هیأت سه نفره 
به پیمانکار ابالغ شد، به صراحت قسمت اخیر بند 
)الف( مادۀ ۴۷ شرایط عمومی پیمان، موضوع فسخ 
به پیمانکار ابالغ شود. لذا بهتر بود که قسمت آخر 
از پاراگراف دوم بند )الف( پس از پاراگراف سوم بند 

)الف( مادۀ ۴۷ ذکر می شد.

موافقت  و  سه نفره  هیأت  بارۀ  در  بحث 
وزیر یا باالترین مقام سازمان

در مورد بررسی و تأیید هیأت سه نفره و موافقت 
وزیر یا باالترین مقام سازمان کارفرما نیز مباحثی 

مطرح است که الزم است به آنها اشاره شود:
بعضاً مشاهده می شود که برخی از کارفرمایان 
بدون رعایت مادۀ ۴۷ شرایط عمومی پیمان، فسخ 
پیمان را دفعتاً واحده به پیمانکار ابالغ و حتی مبادرت 
به ضبط ضمانت نامه های بانکی می نمایند و بعد 
استناد می کنند به نامه ای از وزارتخانه یا سازمان 
کارفرما که وظایف هیأت سه نفره را به آنها تفویض 
مدعی  نامه  آن  به  استناد  با  بنابراین،  نموده است. 
می شوند که می توانند فسخ پیمان را دفعتاً واحده به 
پیمانکار ابالغ کنند. در این رابطه الزم به توضیح 
است که تفویض اختیار، واگذاری بخشی از اختیارات 
ولی  است،  پایین تر  مأموران  یا  مقام  به  باال  مقام 
تفویض اختیار یا نمایندگی در حقوق اداری، دارای 
شرایطی به شرح زیر است و اگر این شرایط رعایت 

نشوند، تفویض اختیار باطل است:
از  بخشی  می تواند  فقط  اداری  مقام  یک   )1
اختیارات خود را به شخص دیگری واگذار کند. اگر 
یک مقام کلیۀ اختیارات خود را به دیگری واگذار 

در قراردادهای اداری که پیمان یکی 
از آنهاست، فسخ پیمان باید با رعایت 
مالحظات حقوق عمومی صورت پذیرد.
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رعایت تشریفات ظاهری- چه در 
انعقاد و چه در انحالل پیمان- از 

شرایط صحت ایجاد و لغو آن شمرده 
می شود، و در صورت عدم رعایت 

تشریفات مزبور، انعقاد یا انحالل پیمان 
مترتب بر هیچ گونه آثار حقوقی نیست.

نماید، وجود خود را در آن مقام بی معنی می سازد، 
لذا واگذاری کل اختیارات باطل است.

قابل  شخص  به  قائم  و  اساسی  اختیارات   )2
تفویض نیستند. به عبارت دیگر، اختیارات اساسی 
را که فلسفۀ وجودی یک مقام هستند و همچنین 
مواردی را که قائم به شخص هستند، نمی توان به 

دیگری واگذار نمود.
3( به طور کلی، همۀ تصمیمات و احکام اداری، 
مگر در مسایل جزیی،  باید به صورت کتبی باشند. 
تفویض اختیار هم مشمول این حکم کلی است. 
اداری در محدودۀ  اینکه چون هر مأمور  توضیح 
وظایف و اختیارات خود، دارای صالحیت است و 
اموری  لذا  ندارد،  دیگر صالحیت  امور  به  نسبت 
که به وی تفویض اختیار می شوند، به نوعی به 
اضافه کردن  بنابراین،  می افزایند.  وی  صالحیت 
به صالحیت مأموران باید به صورت کتبی باشد. 
مسألۀ کتبی بودن در زمان مطرح شدن مسؤولیت 
واسطۀ  به  خویش  عملکرد  به  نسبت  اشخاص 

تفویض اختیار بسیار دارای اهمیت است.
یا  وزیر  که  می رسد  نظر  به  تفاصیل  این  با 

باالترین مقام سازمان کارفرما نمی تواند اختیارات 
خود در خصوص بند )الف( مادۀ ۴۷ شرایط عمومی 
پیمان مبنی بر انتخاب هیأت سه نفره جهت بررسی 
و تأیید فسخ پیمان و همچنین موافقت خود با نظر 
هیأت مزبور را به مقام مادون خود تفویض نماید، 
زیرا فلسفۀ وجودی انتخاب هیأت سه نفره و لزوم 
تأیید نظر این هیأت توسط وزیر یا مقام مافوق، ناظر 
به اهمیت موضوع است و تدوین کنندگان شرایط 
تشریفات  که  بوده اند  آن  سر  بر  پیمان  عمومی 
خاص فسخ پیمان به نحو دقیق تر و واقع بینانه تری 
مورد امعان نظر مقامات باال قرار گیرد. به عبارت 
دیگر، انتخاب هیأت سه نفره و الزام موافقت بعدی 
مقام مافوق با نظر آن هیأت، از اختیارات اساسی 
و قائم به شخص وزیر یا باالترین مقام سازمان 
کارفرماست که قابل تفویض به مقام مادون نیست.

وضعیت خاص شرکت های دولتی
دارای  اصواًل  که  دولتی  شرکت های  مورد  در 
یک شرکت مادر در مرکز )تهران( و شرکت های 
اقماری متعدد در استان ها و شهرستان ها می باشند، 
گاهی چنین تفسیر می شود که در این شرکت ها 
همان  کارفرما  سازمان  مقام  باالترین  از  منظور 
مدیرعامل شرکت است که می تواند هیأت سه نفرۀ 
مورد بحث را انتخاب و سپس با نظر هیأت مبنی 
بر فسخ پیمان موافقت نماید. به بیان دیگر، مثاًل 
خود  که  شهرستان  یک  در  اقماری  شرکت  یک 
کارفرمای یک پیمان است، با ارسال نامۀ فسخ به 
پیمانکار به صورت دفعتاً واحده اقدام به فسخ پیمان 

نموده و در مقام اعتراض مدعی می شود که خود 
باالترین مقام تصمیم گیرنده در این خصوص است 
و نیازی به مداخله و موافقت وزیر یا باالترین مقام 
کارفرما نیست. این گونه تفسیر از پیمان نادرست و 
باطل است، زیرا حتی مدیر عامل شرکت مادر هم 
بدون موافقت وزیر و بدون انتخاب هیأت سه نفره 
توسط وزیر نمی تواند پیمان را یک جانبه فسخ کند، 
چه رسد به این که مدیر عامل یک شرکت اقماری 
به این امر دست یازد. شرکت های دولتی که معمواًل 
در قالب شرکت های موضوع قانون تجارت تشکیل 
می شوند، هر کدام وابسته به یک وزارتخانه یا سازمان 
دولتی هستند و باالترین مقام آن شرکت ها هم نه 
مدیرعامل، بلکه همان وزیر یا باالترین مقام سازمان 
دولتی است که آن شرکت وابسته بدان است. این 
تفسیر نابجا از آنجا نشأت می گیرد که باالترین مقام 
سازمان کارفرما )به غیر از وزیر( به اشخاص دیگری 
اطالق  شرکت  مدیرۀ  هیأت  یا  مدیرعامل  چون 
می شود، در حالی که باالترین مقام سازمان کارفرما 
معطوف به سازمان هایی است که تابع هیچ یک از 
وزارتخانه ها نیستند، مانند سازمان تربیت بدنی و غیره 

که اصواًل رییسشان در ردیف وزیر قرار می گیرد.
در پایان الزم به ذکر است که گرچه کارفرما به 
استناد مادۀ ۴۶ و با رعایت ترتیبات مقرر در مادۀ 
۴۷ می تواند با فسخ پیمان به موجودیت آن خاتمه 
دهد، و گرچه این اقدام او به صراحت بند )الف( مادۀ 
۴۷ »بدون احتیاج به انجام دادن تشریفات قضایی« 
عملی است، اما این امر به معنای این نیست که 
پیمانکار حق مراجعه به دادگاه ندارد، زیرا در صورتی 
که کارفرما در فسخ پیمان به ناروا رفتار کرده باشد، 
ولو این که هیأت سه نفره نیز فسخ را تأیید نموده 
و وزیر یا باالترین مقام سازمان کارفرما نیز با آن 
اگر دالیل مقتضی  پیمانکار  باز هم  باشد،  موافق 
مبنی بر رّد عمل فسخ کارفرما داشته باشد، می تواند 
با طرح دعوا و اثبات بی حقی کارفرما، نسبت به ابطال 
فسخ اقدام نماید. بدیهی است که پیمانکار در جریان 
طرح این دعوا، می تواند ابطال فسخ پیمان را هم از 
حیث شکلی )عدم رعایت مقررات مادۀ ۴۷( و هم از 
حیث ماهوی )عدم انطباق موارد اعالم شده از سوی 
کارفرما با واقعیت امر( به چالش بکشد و دادگاه نیز با 
بررسی امر، قانوناً حق دارد نفیاً یا اثباتاً به اقامۀ دعوای 

پیمانکار رسیدگی و اصدار رأی نماید.
تشخیص فسخ از ناحیۀ کارفرما به تنهایی برای فسخ پیمان کافی نیست.
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واگذاریطرحهایعمرانی

در قانون بودجۀ  سال 13۹۷ تبصره ای آمده است 
که برخی مقامات قوۀ مجریه  و حتی عالی ترین مقام 
اجرایی کشور، یعنی ریاست محترم جمهوری، دربارۀ  
آن گفته اند: با همین تبصره، معضل انباشت طرح های 
عمرانی نیمه تمام کشور حل خواهد شد... تبصره ای 
که مقامات نام برده اند، تبصرۀ 1۹ قانون بودجه است. 
طرح های  معضل  رابطۀ  واقع بینانۀ  تحلیل  برای 
عمرانی نیمه تمام با متنی مانند این تبصرۀ  یک ساله، 
باید زوایای مختلف مسأله را با دقت بیشتری بررسی 
 کنیم. البته مهم ترین زاویه در این بررسی، نگاه به 
روندها و رفتارهای مورد  استفاده از منظر »شفافیت« 
است. مهم ترین پرسش این است که آن روندها و 
رفتارهایی که قرار است معضل طرح های نیمه تمام را 
حل کنند، چقدر از شفافیت برخوردارند و مکانیزم های 
تأمین کننده و حفاظت کننده از این شفافیت چیست؟

اما مغفولی که موجب شده است  نکتۀ کلیدی، 
نیمه تمام دچار  به معضل کنونی طرح های  »ما« 
اعالم  می  شود  وقتی  که  بوده است  همین  شویم، 

مثاًل چنین تبصره ای مشکالت طرح های عمرانی 
از  متون...  این  آیا  نمی پرسیم:  خواهد کرد،  را حل 
برنامۀ  مشخص و سازوکارهای روشن و نیروهای 
متخصص و منابع الزم و برنامۀ  زمانبندی درستی 

برخوردار هستند یا نه؟
فعاًل چند سالی است که نقل محافل و سکۀ  رایج 
در مبحث طرح های عمرانی  شده است »واگذاری 
و مشارکت عمومی و خصوصی«... اما مخاطرات 
رفتاری رایج آنگاه خودشان را نشان می دهند که 
گاهی آنچنان تبلیغ )و نه ترویج( و خطابه خوانی )و 
نه اطالع رسانی( صورت می گیرد که گویا عناوینی 

مانند »واگذاری« یا »مشارکت عمومی و خصوصی« 
مداد جادو هستند و آن سخنرانان هم چوب جادویی 
در جیب دارند که به ریگ بزنی، جواهر می سازد! 
اما واقعیت این است که روش های کمابیش مفید 
نامبرده، در صورت اوالً تأمین مقدمات آنها و ثانیًا 
التزام به آداب آنها، نهایتاً می توانند بخشی از مشکالت 
طرح های عمرانی نیمه تمام را بهبود دهند. در فصل 
مشترک میان »زمینه ها« یا »مقدمات« این روش ها 
و نیز »ابزارها« یا »آداب« این روش ها، مهم ترین و 
کلیدی ترین عنصر »شفافیت« است. چگونه می توان 
میزان  پروژه،  هر  موجود  وضع  از  روشنی  تصویر 
و  شرایط  پروژه،   در  انجام شده  سرمایه گذاری های 
وضعیت بخشی و منطقه ای آن پروژه نداشت، اما 
تصمیم مناسب و بهینه  ای برای آن گرفت؟ چگونه 
می توان از پیشنهادهای رقیب برای شیوۀ  احداث و 
مدیریت و بهره برداری، تصویر روشنی نداشت، اما 
بهترین پیشنهاد را انتخاب کرد؟ چگونه می توان تصویر 
روشنی از معیارها و روش های ارزیابی پیشنهادهای 

شهرام حالج- پژوهشگر مناقصات، معامالت و نظام فنی و اجرایی1 

چند سالی است که موضوع »واگذاری 
و مشارکت عمومی و خصوصی« نقل 

محافل و سکۀ  رایج در مبحث طرح های 
عمرانی  شده است، اما...



35 صنفی توسعه تاسیسات و تجهیزات | شماره 56 | زمستان 1397 |   

رقیب و مقایسه  آنها نداشت، اما در بارۀ ترجیح یکی 
بر دیگری حرف درستی زد؟ چگونه می توان حتی 
معیارها و ضوابط قراردادی و تضمین سپاری متقابل 
را )از بخش عمومی در نزد بخش خصوصی و نیز از 
بخش خصوصی در نزد بخش عمومی( پیش چشم 
نداشت و باز هم امیدوار بود که به جای دستیابی به 
جریان کم هزینه و اقتصادی روابط کاری به ورطۀ  
افزایش حجم انبوه پرونده  های قضایی در نیفتاد؟ 
همان  به  را  امور  جریانات  تمام  می توان  چگونه 
سازوکار اداری ناکارآمدی که خودش علت اصلی 
معضل کنونی بوده است، سپرد و باز هم امیدوار بود 
که همان سازوکار، بدون هیچ تغییر و اصالح جدی 
و فقط با تغییر برخی اسامی و شعارها، بتواند مسایل 
و معضالت را حل کند؟ در فرصت های قبلی کدام 
بخش از نظامات یا اجزای نظام تصمیم گیری های 
اساسی را اصالح  کرده ایم که اکنون تصور  می کنیم با 
افزایش اختیارات متصدیان و صاحب منصبان، معضل 

طرح های نیمه تمام حل خواهد شد؟
تعجب برانگیز ترین یا باید گفت تأسف برانگیزترین 
اقدامات  مهم ترین  که  است  آن  ماجرا  بخش 
پیشنهادی برای حل معضالت طرح های نیمه تمام 
عمرانی، نقض بیش از پیش »شفافیت« و سپردن 
افرادی  سرشت  به  ملت  اموال  سرنوشت  مطلق 
از دولت یا نزدیک به دولت است. البته بد نیست 
توجه کنیم که این پیشنهادها در سطوح بسیار باالی 
قوا و ساختار دولت)در معنای عام آن( مطرح می شوند. 
سال ها از زمان تدوین و تصویب قانون برگزاری 
مناقصات در مجلس ششم و اصل شفاف سازی و 
انتشار اطالعات مناقصات بخش  یا  اطالع رسانی 
مهم  این  به  الزام  اول  دهۀ   گذشته است.  عمومی 
را پشت سر گذاشته ایم و اکنون در نیمۀ  دهۀ  دوم 
هستیم. چه اقدامات موثر و کارآمدی در این زمینه 

صورت گرفته  است؟
بیش از یک قرن قبل، مجلس شورای ملی دوم، 

حکم به اطالع رسانی  عمومی را تصویب کرده  بود. 
اطالع یا دسترسی و انتشار یک قاعدۀ  عمومی و 
قاعدۀ  است.  عمومی  بخش  معامالت  در  جهانی 
عمومی و جهانی این است که حتی برای خرید و 
فروش مبلمان و کابل و خدمات نظافت مربوط به 
بخش عمومی هم باید قواعد معامله، مشخصات 
موضوع معامله و معیارها و روش های انتخاب طرف 
معامله، شفاف و پیش بینی پذیر و رقابتی باشد. اکنون 
شعار مسلط بر فضای مدیریت طرح های عمرانی 
کشور، واگذاری و مشارکت این طرح ها به گروه یا 
گروه هایی است که در کشور ما موسوم به »بخش 
موسوم  مبهم تر،  و  لغزان تر  حتی  یا  خصوصی« 
به »بخش غیردولتی« هستند. گفته می شود که 
سرمایه گذاری های انجام شده طی سال ها و تحت 
عنوان »تملک دارایی های سرمایه ای« اعم از ملی یا 
استانی را »بدهیم برود« ولو مجانی و حتی به  همراه 
امتیازاتی، برای آنکه این پروژه ها را »ببرند«. البد در 
ذهن خیرخواه عالقه مندان و مبلغان این روش، آن 
است که اگر اینها را »بدهیم« به هرکس که تابلوی 
»بخش خصوصی« یا »بخش غیر دولتی« دارد و حتی 
برخی »امتیازات« را هم به آنها بدهیم، آن گاه نسبت 
داده به ستانده  مردم از وضعیت کنونی بیشتر می شود؟ 
اما اگر نشد، چه؟ اصاًل چگونه و با کدام مطالعات این 
فرض را محتوم گرفته اند؟ کدام مطالعات، مالحظات، 
پیش بینی ها و مکانیزم ها وقوع این بهبود را تأیید 
و تضمین کرده  است؟ آیا تجارب پیشین از جمله 
هیجانات شعارهای »خصوصی سازی« چند سال قبل 

را فراموش کرده ایم؟
با اتکا به تجارب و بررسی مسایل مناقصات و 
معامالت دولتی یا تدارکات عمومی و به  صورت 
تملک  )طرح های  عمرانی  طرح های  خاص 
اجرایی  نظامات فنی و  دارایی های سرمایه ای( و 
عمومی-  مشارکت  موضوع  نهایت،  در  و  کشور 
خصوصی یا واگذاری طرح های عمرانی، می توان 
گفت که موضوع مندرج در تبصرۀ 1۹ قانون بودجۀ 
13۹۷ یا متون، مقاالت، نشست ها و سخنرانی های 
بر  را  مشارکت«  و  »واگذاری  عنوان  که  مشابه 
به خوبی  با یک صورت بندی نظری  دارند،  خود 
که  می رسد  نظر  به  است.  فهم  و  تحلیل  قابل 
مسألۀ  محوری کنونی ما در نظام بودجه ریزی و 
می توان  را  عمرانی  طرح های  معامالتی  و  مالی 

در زیر عنوان یا دوگانه  »نظم دسترسی محدود« 
یا »نظم دسترسی باز« به  درستی صورت بندی و 
تحلیل کرد. آنچه به کرات با ذکر عبارت »بخش 
خصوصی« بیان می شود، میان کشور ما و بسیاری 
از کشورهای دیگر فقط یک اشتراک لفظی است، 
در  متعارض  حتی  و  عملی  اشتراک  بدون  البته 
واقعیت. اگر فقط با توسل به همین یک اشتراک 
لفظی، تفاوت های ساختاری و نیز رفتاری عمیق در 
کشور خود با برخی از کشورهای به ظاهر الگو را 
نادیده بگیریم، آنگاه خواسته یا ناخواسته، عمدی یا 
سهوی، گزاره هایی نادرست را بیان و گزارش های 
غیر دقیقی را ارایه کرده ایم، مثاًل وقتی که به آمار 
فالن کشور در خصوص »مشارکت بخش عمومی 
را  نکته  این  آیا  استناد می کنیم،  و خصوصی«... 
نیز بیان  می کنیم که آن کشور، توجه به مسألۀ 
 »تعارض منافع« را از چه زمانی و با چه جدیتی در 

دستور کار قرار داده است؟
در زمانه ای که تعارف و رودربایستی و بده وبستان 
راه نفس جامعه  ما را بسته است، اجازه می خواهم 
کمی صریح تر بگویم: در میان خیل عظیم کسانی 
که در کشور ما، کلمات و عنوان هایی مانند »تغییر 
کاربری پروژه های عمرانی« یا »واگذاری طرح های 
عمرانی به بخش غیر دولتی« یا »مشارکت عمومی 
و خصوصی« در این طرح ها را در مقررات، مصوبات 
و سخنرانی های خود به کار می برند، چقدر در بارۀ  
موضوعاتی مثل »تعارض منافع« و »درب گردان« 
چاره جویی یا تدبیر که هیچ، اصاًل مطالعه یا فکر 
شده است؟ آیا فراموش کرده ایم که در کدام نظام 

اداری و شیوه های حکمرانی زیست می کنیم؟...
به  گروه گرایی  و  منفعت طلبی  که  شرایطی  در 
مختلف  جوانب  از  سودپرستان  که  رسیده  جایی 
به نظام تصمیم گیری رخنه  می کنند و با حداکثر 
سوءاستفاده از نبودن یا عدم کفایت »شفافیت« و 
»پیش بینی پذیری« و با بازی با الفاظ، هرگونه تشدید 
تبعیض را توجیه  می کنند، چگونه می توان نسبت 
به مجوزهای اقدامات بی حساب و کتاب حساس 
نبود و ساکت بود؟ آیا می توان به امکان حصول 
و  سخنرانی ها  در  که  زودی  و  زیاد  دستاوردهای 
شعارها می شنویم، اما در ساختارها و رفتارها نشانی 

از بسترسازی آنها نمی بینم، امیدوار بود؟
1 ( برگرفتۀ چکیده از روزنامۀ دنیای اقتصاد- شمارۀ 4376

آنچه با ذکر عبارت »بخش خصوصی« 
بیان می شود، میان کشور ما و بسیاری 

از کشورهای دیگر فقط یک اشتراک 
لفظی است، البته بدون اشتراک عملی و 

حتی متعارض در واقعیت.
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هفدهمین
نمایشگاهبینالمللیتأسیساتوسیستمهایسرمایشیوگرمایشی

و  تأسیسات  بین المللی  نمایشگاه  هفدهمین 
سیستم های سرمایشی و گرمایشی از اول تا چهارم 
بین المللی  نمایشگاه های  دایمی  محل  در  آبان 
تهران برگزار شد و برخی از شرکت کنندگان داخلی 
و خارجی تولیدات و خدمات خود در بخش های 
تجهیزات و سیستم های گرمایشی و سرمایشی و 
برودتی،  و  سردخانه ای  تجهیزات  مطبوع،  تهویۀ 
و  الکترونیکی  تجهیزات  اتصاالت،  و  لوله  انواع 
سیستم های اتوماسیون منزل و گروه های خدماتی 
سندیکای  گذاشتند.  نمایش  به  را  پیمانکاری  و 
شرکت های تأسیساتی و صنعتی ایران نیز همچون 
و  داشت  غرفه  نمایشگاه  این  در  گذشته  سال 
کارشناسان و برخی از اعضای هیأت مدیرۀ سندیکا 
با حضور در این غرفه، به سواالت بازدیدکنندگان 

پاسخ دادند.
نکتۀ قابل توجه در نمایشگاه هفدهم، کاهش 
وسعت و تعداد شرکت کنندگان و نیز بازدیدکنندگان 
در مقایسه با سال قبل بود. در این نمایشگاه، با 
چند تن از مسووالن غرفه ها، در بارۀ ویژگی های 
نمایشگاه امسال و میزان استقبال بازدیدکنندگان و 

کیفیت خدمات نمایشگاهی گفتگو کردیم.
شرکت  یک  عامل  مدیر  حاتمی،  محسن 
با  فاز،  سه  سانتریفیوژ  پمپ های  تولیدکنندۀ 
نمایشگاه  این  بین  کوتاه  زمانی  فاصلۀ  از  گالیه 
و نمایشگاه های آب و فاضالب و صنعت متذکر 
با هم مرتبطند  شد که این سه نمایشگاه تقریباً 
با  نمایشگاه  سه  در  شرکت  برای  برنامه ریزی  و 

فاصلۀ زمانی حدود 3۰ روز، واقعاً مشکل است. باقر 
بخشی، مدیر روابط عمومی یک شرکت تولیدکنندۀ 
چیلر، اظهار داشت که به علت مشکالت اقتصادی 
شرکت های  از  بسیاری  ارز،  گران شدن  و  کشور 
شرکت  امسال  نمایشگاه  در  نتوانسته اند  داخلی 
کنند. هزینه های نمایشگاهی هم نسبت به سال 

قبل بیشتر شده است.
از  یکی  فروش  مدیر  علیمحمدی،  فرناز 
شرکت های فعال در حوزۀ فرآوری فیزیکی آب که 
از سال ۸2 تا کنون در این نمایشگاه حضور داشته، 
نمایشگاه سال های قبل را بهتر از نمایشگاه امسال 
ارزیابی کرد و گفت: تعداد زیادی از بازدیدکنندگان، 
برای  بیشتر  که  هستند  غیرمتخصص  افراد 
گرفتن اقالم تبلیغاتی به نمایشگاه می آیند. ضمنًا 
شرکت  نمایشگاه  در  هم  کمتری  تولیدکنندگان 
می کنند، چون می توانند محصوالت و نوآوری های 
خود را از طریق وب سایت شرکت به متخصصان 
و عالقمندان معرفی کنند و به همین علت، تعداد 
کمتر  هم  نمایشگاه  تخصصی  بازدیدکنندگان 

شده است.
یک  بازرگانی  و  فنی  مدیر  اسالمی،  نصراهلل 
و  آبرسانی  پمپ های  بوستر  تولیدکنندۀ  شرکت 
امکانات  نظر  از  را  امسال  نمایشگاه  آتش نشانی، 
سال  ده  در  نمایشگاه  بدترین  سرویس دهی،  و 
گذشته توصیف کرد و گفت: سالن های نمایشگاه 
امسال کمتر از سال گذشته است، چون تعدادی 
رکود  از  ناشی  مشکالت  علت  به  شرکت ها  از 

اقتصادی و بی ثباتی نرخ ارز نتوانسته اند در نمایشگاه 
شرکت کنند و برگزارکنندگان نمایشگاه هم هیچ 
حمایتی از تولیدکنندگان داخلی نکرده اند، در حالی که 
در کشورهای چین و ترکیه و همینطور در دبی، سالن 
مجانی در اختیار تولیدکنندگان داخلی می گذارند. 
وی همچنین با ابراز نارضایتی از خدمات نمایشگاه 
هفدهم گفت: هزینۀ گزافی برای ارایۀ خدمات از ما 
گرفته اند، ولی هوای سالن به شدت گرم است. برای 
پارکینگ هم 2۰۰ هزار تومان از ما گرفته اند، در حالی 
که تا سال گذشته، پارکینگ برای غرفه داران رایگان 
بود. بنابراین معلوم نیست پولی که از ما گرفته اند، 

بابت چه نوعی خدماتی است؟
امیر طالیی نژاد، در غرفۀ یک شرکت تولیدکنندۀ 
در  که  تولیدکنندگانی  از  خیلی  گفت:  آب  پمپ 
در  داشتند،  شرکت  نمایشگاه  در  قبل  سال های 
از آنها  این نمایشگاه حضور ندارند، چون بعضی 
تعطیل شده اند و بعضی دیگر نمی دانند که تا چه 
زمانی می توانند به کارشان ادامه بدهند و بنابراین، 
معرفی  و  نمایشگاه  در  شرکت  برای  ضرورتی 
محصوالت نمی بینند. وی افزود: ما هم که هنوز 
فعالیم، مشکالت زیادی برای تهیۀ مواد اولیه داریم، 
یعنی قیمت مواد اولیه مورد نیازمان به طور مداوم 
باال می رود و به این ترتیب، مدام قیمت تمام شدۀ 
محصول باال می رود. در چنین وضعیتی، به دنبال 
است که  این  تمام تالشمان  بلکه  نیستیم،  سود 
بحران فعلی را بگذرانیم و شرکت را سرپا نگهداریم 

تا تولید ادامه پیدا کند و کارگران بیکار نشوند.
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ارزششنهایروان

این روزها راجع به صادرات شن و ماسه  حتماً 
از ایران مطالبی را شنیده و خوانده  اید و همچنین 
و  شن  صادرات  قالب  در  متخلفان  که  شنیده  اید 
ماسه، به صادرات خاک کشاورزی هم پرداخته  اند. 
حال برای افزایش اطالعات در این مورد توصیه 

می  شود که متن خالصۀ زیر را هم بخوانید.
پس از آب و هوا، شن سومین مادۀ استراتژیک 
دنیاست که نقشی کلیدی در توسعۀ کشورها دارد. 
گردش مالی شن، ساالنه ۷۰ میلیارد دالر است، 
یعنی بیش از درآمد نفتی ایران در دو سال گذشته.

می  شود:  مصرف  صنایع  همۀ  در  تقریباً  شن 
پزشکی،  بهداشتی،  آرایشی،  غذایی،  محصوالت 
با   ... و  رنگ  پالستیک،  کاغذ،  کامپیوتر،  شیشه، 
توسعۀ شهرنشینی هم نیاز به شن افزایش یافته، 
کمااینکه کشور چین در عرض سه سال به اندازۀ 

یک قرن در آمریکا، شن مصرف کرده  است.
منبع اصلی استخراج شن، رودخانه و دریاست، 
اما استخراج غیراصولی شن، زندگی آبزیان را نابود 
می شود.  مجاور  زمین  های  رانش  باعث  و  کرده 
خسارات شدید در سیل هیوستون تگزاس ناشی از 

همین استخراج بی  رویه شن بود.
برخی از کشورها قوانین سختی را برای استخراج 
شن وضع کرده  اند که نتیجه  اش ایجاد بازار سیاه 
شن و به سرقت رفتن منابع جهان سوم بوده  است، 

مافیای هند کارش صادرات شن  بزرگترین  مثاًل 
است و از این طریق ساالنه 2/۵ میلیارد دالر به 
جیب می  زند و البته ۷۵ هزار کارگر هندی را هم به 

کام مرگ می  فرستد.
با این حساب، در سال  های آتی با کمبود شن، 
قیمت ساخت و ساز به شدت افزایش می  یابد. لذا 
نظارت بر استخراج شن و صرفه  جویی در مصرف 
همۀ کاالها تنها راه مقابله با بحرانی است که به 

زودی از راه می  رسد.
ارزان  عدم نظارت بر استخراج شن و صادرات 
قیمت این کاالی استراتژیک به حوزۀ خلیج فارس، 
یعنی نابودی میراث آیندگان و ایجاد چالش  های 

محیط زیستی و گرانی افسارگسیختۀ مسکن.

افزایش چشم  گیر در مصرف شن
مصرف ساالنۀ شن در دنیا ۵۰ میلیون تن است 
و تنها راه تأمین این نیاز هم بهره  برداری از شن 
و ماسۀ دریایی است، یعنی شن و ماسه هایی که 
استخراج  اقیانوس  ها  و  دریاها  رودخانه  ها،  از کف 

می  شوند. شن بیابان هیچ ارزشی ندارد!
روزافزون  توسعۀ  با  شد،  اشاره  که  همانطور 
داشته،  چشم  گیری  افزایش  شن  مصرف  شهرها 
مثاًل ساخت یک بیمارستان سه  هزار تن و ساخت 
یک مایل بزرگراه 1۵هزار تن شن نیاز دارد. مصرف 
تا 2۰13  سال  های 2۰11  در  فقط  چین  در  شن 
از کل مصرف آمریکا در قرن بیستم بیشتر بوده، 
یعنی چین در مدت سه سال به اندازۀ تمام پل  ها، 
خیابان  ها و بزرگراه  های ساخته  شده در آمریکا شن 

مصرف کرده  است.
بعد از بتن که بیشترین شن را مصرف می  کند، احداث 
جزیره  های مصنوعی هم به حجم زیادی شن نیاز دارد، 
کما اینکه امارات متحدۀ عربی برای ساخت سه جزیرۀ 
جدیدش 2۰۰ میلیون مترمکعب شن مصرف کرد و 
چون تمام شن  های داخل کشور مصرف شد، لذا برای 

ساخت برج خلیفه از استرالیا شن وارد کرد.
امروز مشکل اصلی تجارت شن، مافیاست. به 
طور مثال، اینگونه عملیات مافیایی باعث شده  اند که 
دو جزیره در اندونزی کاماًل محو شوند تا سنگاپور 
بتواند سواحلش را ۷۰ مایل گسترش دهد. در اثر 
گسترش این تجارت سودآور، فقط در دهه گذشته، 
۴۰ متر از طول سواحل دنیا کاسته شده و اگر جلوی 
آن گرفته نشود، ۶۷ درصد سواحل جنوب کالیفرنیا 

تا سال 21۰۰ نابود خواهد شد.

گردش مالی شن، ساالنه 70 میلیارد 
دالر است، یعنی بیش از درآمد نفتی 

ایران در دو سال گذشته.
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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

افراد بسیاری هستند که از اتوماسیون وحشت دارند، 
اما بانک جهانی برای این دسته از افراد که ترس از 
پیام  یک  کرده،  فلج  را  زندگی شان  ماشینی شدن 
اطمینان بخش دارد: عصر روبات، چیز نگران کننده ای 

نیست...
طبق گزارش توسعۀ جهانی بانک جهانی، اتوماسیون 
بیش از آنکه تهدید باشد، یک فرصت است. این 
گزارش نشان می دهد که ماهیت مشاغل امروزی به 
خاطر توسعۀ فناوری، تغییرات و تحوالتی داشته است... 
گزارش بانک جهانی ادعا می کند که مشاغل مرتباً با 
پیشرفت تکنولوژی سر و شکلی تازه به خود می گیرند. 
شرکت ها راه های جدیدی را برای تولید پیدا می کنند، 

عصرروبات،چیزنگرانکنندهاینیست

افزایش  همینطور  تولید  و  می یابند  توسعه  بازارها 
خواهد یافت. رویهمرفته می توان گفت که تکنولوژی 
فرصت هایی را فراهم خواهد آورد و راه را برای مشاغل 
تازه هموار خواهد کرد. شرکت ها نیز می توانند به کمک 
همین پیشرفت های تکنولوژی، مرزها و محدودیت ها 
را از میان بردارند و الگوهای جدیدی را برای تولید 
سنتی پیدا کنند. به این ترتیب، طبق گزارش بانک 
جهانی، برخی شغل ها به واسطۀ پیشرفت تکنولوژی 
از میان می روند، اما نیازهای جدیدی در آینده شکل 
می گیرند و به خاطر آنها مشاغل جدیدتری ایجاد 

می شوند...
البته نمی توان فرایند اتوماسیون را متوقف کرد. 

روزنامۀسازندگی-شمارۀ199:

نتیجه،  در  و  می کند  پیشرفت  مدام  تکنولوژی 
اتوماسیون هم پیش می رود. به همین خاطر دولت ها 
باید دو امر مهم را در دستور کار خود قرار بدهند: 
نخست اینکه هر دولتی باید جمعیت و مردم خودش را 
با مهارت های الزم مجهز کند تا آمادۀ عصر روباتیک 
باشند. دوم اینکه باید بار قوانین اضافی و دست وپاگیر 
را از دوش کسب و کارها بردارد، یعنی تعداد قوانینی را 
که به وضعیت کار آسیب می رسانند، به حداقل برساند. 
از سوی دیگر، شرکت ها در عصر روبات ها مدام باید 
تالش کنند روبات را جایگزین نیروی انسانی کنند. در 
همین راستا باید قوانین و مقررات خود را تغییر بدهند، یا 

اصالحاتی برای آنها داشته باشند...
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احسان سلطانی: ... در اقتصادی که بر خالف 
اقتصادهای بازار، رابطۀ اقتصادی دولت با مردم 
از باال به پایین است، رانت بر همه چیز مسلط 
می باشد، شفافیت وجود ندارد، نیروهای اقتصادی 
نامولد بر مولد غلبه دارند، مناسبات )مزیت ها ی( 
رانتی بر مزیت ها ی رقابتی تفوق یافته اند، بخش 
خصوصی مستقل و واقعی قدرت ندارد و بخش 
سلطه  اقتصاد  بر  دولت  وابستگان  و  شبه دولتی 
و  معنی  چه  گفتن  رقابتی  بازار  از  دارند، سخن 
مفهومی دارد؟ بازار آزاد رقابتی بر این فرض بنا 
شده که هزینۀ مبادله صفر و اطالعات کامل و 
دسترسی آزاد به اطالعات وجود دارد، در حالی 

که این فروض در واقعیت وجود ندارند.
اقتصاد  نوبل،  جایزۀ  برندۀ  نورث،  داگالس 

معنایتازۀبازاررقابتی!

کشورهای توسعه یافته را در نظم ها ی با دسترسی 
با  نظم ها ی  در  را  توسعه نیافته  و کشورهای  باز 
توجه  با  می کند...  دسته بندی  محدود  دسترسی 
که  می رسد  نظر  به  نورث،  داگالس  تعریف  به 
منظور از اقتصاد آزاد رقابتی آقایان این است که 
در یک نظم با دسترسی محدود، صاحبان قدرت، 
آزادی کامل در کسب منافع رانتی داشته باشند، 
اما قوانین رقابت مابین آنها برقرار باشد و حریم 
بشناسند!  محترم  را  یکدیگر  مالکیت(  )حقوق 
این  به  توجه  با  نیست.  رقابتی  آزاد  اقتصاد  این 
که در این بازار مزیت ها ی رانتی بر مزیت ها ی 
رقابتی تفوق کامل دارند، لذا بایستی تحت عنوان 
»اقتصاد رانتی با دسترسی محدود« تعریف گردد.

بی تردید کمتر کسی با اقتصاد رقابتی که در 

آن فرصت ها ی برابر رشد برای همه فراهم باشد، 
رانت ساز  باشد،  باز  استعدادها  شکوفایی  فضای 
داشته  قدرت  واقعی  خصوصی  بخش  و  نباشد 
باشد، مخالفت دارد. مهم ترین اشکال بر مدعای 
این گروه این است که شرایط خاص اقتصاد به 
شباهتی  و  تناسب  هیچ  که  ایران  رانتی  شدت 
رقابتی  فضای  ندارد،  رقابتی  آزاد  اقتصادهای  با 
ایجاد  محدود  و  خاص  گروه ها ی  برای  رانتی 
کرده و مردم و بخش خصوصی واقعی نه تنها 
ندارند که حتی  را  گروه ها   این  با  رقابت  امکان 
از حداقل فرصت ها ی رشد نیز محروم هستند... 
رقابتی، صرفًا  آزاد  بازار  از  بنابراین، سخن گفتن 
جنبۀ شعاری داشته و حتی با مبانی اولیۀ اقتصاد 

بازار آزاد نیز در تناقض است.

روزنامۀآفتابیزد-شماره5304:

صنعت پتروشیمی از برگ های برندۀ ایران در 
آن  تحریم  زیرا  می رود،  شمار  به  تحریم  دوران 
به سادگی امکان پذیر نیست و مشتریان فراوانی 
پتروشیمی  متنوع  محصوالت  خرید  خواستار 

هستند...
بساق زاده،  علی محمد  نفت،  وزارت  گزارش  به 
مدیر طرح های شرکت ملی صنایع پتروشیمی، به 
تأثیر تحریم ها بر صنعت پتروشیمی اشاره کرد و 
گفت: در دو دهۀ پیش تحریم ها که همه جانبه بود، 
امریکا، اروپا و شورای امنیت ما را تحریم کردند، 
با این حال، صنعت پتروشیمی تحت الشعاع قرار 
اظهار  بساق زاده  شد.  بیشتر  آن  تولید  و  نگرفت 

پتروشیمیتحتتأثیرتحریمهایامریکاقرارنمیگیرد
روزنامۀتعادل-شماره1222:

کرد: اکنون شرایط بهتری نسبت به تحریم های 
گذشته داریم و کارها با سرعت در حال پیشرفت 
جدید  طرح های  جزییات  تشریح  با  وی  است. 
صنعت پتروشیمی، گفت: تکمیل زنجیرۀ ارزش از 
سیاست های اصلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
است و به این مسأله در سال های اخیر بیش از 
پیش توجه شده است. بساق زاده افزود: همسو با این 
سیاست، سعی ما این است که در پروژه های جدید، 
تنوع محصول بیشتری را شاهد باشیم و تولیدات 

نهایی به صورت زنجیره باشد.
مدیر طرح های شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
تصریح کرد: به همین منظور 1۸ پروژۀ جی.تی.

تولید  »پروپیلن«  گاز،  از  که  را   )GTX( ایکس 
می کنند، تعریف کرده ایم که در مرحلۀ آغاز اجرا 
در چابهار و قشم قرار دارند. بساق زاده با یادآوری 
گاز  از  که   )PDH( پی.دی.اچ  واحد   1۰ تعریف 
»پروپان«، »پلی پروپیلن« تولید می کنند، افزود: 
این طرح ها همسو با استفادۀ بهینه از خوراک گاز 
مناطق  در  پتروشیمی  مواد  زنجیرۀ  برای تکمیل 
عسلویه و ماهشهر در حال اجراست. وی به افتتاح 
دو طرح جدید پتروشیمی هم اشاره کرد و گفت: با 
توجه به پروژه های در دست اقدام، تا پایان امسال 
چند پروژۀ دیگر راه اندازی می شوند و امیدواریم هر 

سال شاهد بهره برداری از پروژه های جدید باشیم.
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* سوال: شرایط یادشده در دولت های نهم و دهم 
به پیدایی طیفی انجامید که امروزه آنان را »کاسبان 
تحریم« می شناسیم. چه شرایطی باعث بوجودآمدن 

این طیف از افراد یا جریان ها شد؟
* جواب: عده ای اندک وابسته به رانت های دولتی، 
اختالس های هزاران میلیاردتومانی را در کارنامۀ خود 
ثبت کردند. نیمی از نقدینگی بیش از یک تریلیون 
تومانی را بی محابا از افشای آن، به جیب زدند و از 
گردش پولی کشور خارج ساختند، به طوریکه بانک ها 
... قادر به اعطای تسهیالت به بنگاه های کوچک و 
متوسط که محور تولید و اشتغال را در کشورهای 
پیشرفته شکل می دهند، نیستند. از این رهگذر به 
راحتی می توان استنتاج کرد که درآمدهای نفتی، 
پیوندی اندک با اقتصاد و نیروی کار داخلی داشت. 

مصاحبهبادکترمحمودجامساز:توسعهورشداقتصادیدرایرانبوینفتمیدهد

این در حالی است که برخی از مسووالن اقتصادی 
کشور به منظور جلوگیری از حیف و میل درآمدهای 
ناشی از فروش ثروت ملی، اسباب تصویب حساب 
ذخیرۀ ارزی و سپس صندوق توسعۀ ملی را فراهم 
کردند، اما اثربخشی حساب ذخیرۀ ارزی در حد صفر 
بود، زیرا دولت ها که همواره به سبب عدم انتظام 
مالی در اجرای بودجه، با کسری روبرو می شدند، 
از این حساب هم چشم نپوشیدند و منابع آن را به 

مصارف جاری رساندند...
نفت چگونه  فروش  از  حاصل  درآمد  سوال:   *
می تواند در توسعۀ متوازن یا ثبات اقتصادی اثرگذار 

باشد؟
نفتی که حاصل  درآمدهای  منابع   ... * جواب: 
فروش ثروت ملی و متعلق به کل جامعه است، 

هفتهنامۀمشعل-شمارۀ817:

ایجاد  و  اقتصادی  رشد  جهت  در   ... است  الزم 
با  ملی  ملی و محصول  درآمد  افزایش  و  اشتغال 
محوریت بخش خصوصی در یک فضای کسب 
و کار رقابتی مصروف شود تا معضل اصلی اقتصاد 
کنونی، یعنی بیکاری ... برطرف شود و محصول 
ملی به سبب افزایش عرضه به تقاضاهای ناشی از 
افزایش نقدینگی قیمت های نسبی به تعادل برسد. 
توسعۀ اقتصادی زمانی حاصل می شود که تمام ابعاد، 
حوزه ها، قلمروهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و 
فرهنگی از رشد قابل قبولی برخوردار شوند... رشد 
اقتصادی ما بیشتر معطوف به افزایش درآمدهای 
نفتی است، از این روست که برخی از کارشناسان 
معتقدند که توسعه و رشد اقتصادی در ایران بوی 

نفت می دهد.

صاحب بدري: اقتصاد کشور این روزها با چالش هایي 
و  کشور  که  مشکلي  مهم ترین  اما  روبه روست، 
بخش هاي مختلف با آن دست به گریبان هستند، 
تعطیلي کسب و کارها است. بي توجهي بیشتر  به 
این بخش مهم اقتصادي، خسران زیادي براي کشور 
به همراه خواهد داشت. پایه و اساس اقتصاد، تولید 
است. تولید مولد به واسطۀ پتانسیلي که براي ورود 
سرمایه به کشور و بخش هاي مولد اقتصادي ایجاد 
مي کند، منافع میان مدت و بلندمدت بسیاري براي 
کشور خواهد داشت. اشتغال و کاهش بیکاري، رونق 
بخش هاي دیگر اقتصادي، افزایش صادرات غیرنفتي، 
ایجاد مزیت نسبي و در نهایت، ثبات اقتصادي از نتایج 
توجه به بخش هاي تولیدي است. بخش تولید در هر 

حلقۀمفقودۀاقتصاد

اقتصاد )توسعه یافته و در حال توسعه( نقش تعیین کننده 
دارد و موتور محرک سایر بخش هاي اقتصادي است. 
تا زماني که مشکالت بخش تولید حل نشود، تعدیل 
نرخ ارز، توجه به صادرات و ... نمي تواند راه به جایي 
ببرد. متأسفانه در حال حاضر به دلیل وفور منابع طبیعي 
و ورود درآمدهاي نفتي به کشور و اشباع بخش هاي 
مختلف اقتصادي از رانت هاي نفتي، تمایل و رغبتي 
براي توجه به بخش هاي تولیدي نمي شود، چرا که 
برخي فکر مي کنند درآمدهاي نفتي براي کشور به 
مراتب بیشتر از سرمایه اي است که بخش تولیدي 
مي تواند ایجاد کند. تا زماني که درآمدهاي نفتي به 
بازارهاي سرمایه تزریق شوند، جایي براي توجه به 
بخش تولید و افزایش توان صادرات غیرنفتي باقي 

روزنامۀاعتماد-شمارۀ4202:

نخواهند گذاشت. با سازماندهي درآمدهاي نفتي در 
کارهاي مولد و کمک به بخش تولید و فعالیت هایي 
که به نفع آحاد جامعه است، مي توان به احیاي تولید 
کمک کرد و صادرات غیرنفتي را افزایش داد. از طرف 
دیگر، باید حلقۀ مفقودۀ ارتباط بین بخش خصوصي و 

تعاوني ها را نیز پیدا کرد.
در سال هاي اخیر امتیازهاي خوبي براي تعاوني ها 
در نظر گرفته شده است که باید همین امتیازها براي 
بخش خصوصي هم در نظر گرفته شود تا هم افراد 
)اعم از فعاالن بخش خصوصي و تعاوني ها( انگیزۀ 
الزم براي فعالیت هاي مولد پیدا کنند و هم در سایۀ 
همکاري این بخش، بخش خصوصي تقویت شود و 

تولید افزایش یابد...
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هفتدههبرنامهریزیتوسعهدرایران

چندی پیش که نشست »هفت دهه برنامه ریزی 
توسعه در ایران« به همت انجمن علمی دانشجویان 
برنامه ریزی دانشگاه تهران برگزار شد، بیش از 11۰ 
سال از تالش جامعۀ ایران برای مشروط کردن قدرت 
و تأسیس نهاد قانون گذاری، و تقریباً به همین میزان 
از تنظیم اولین الیحۀ بودجۀ کشور برای نظم دادن به 
دخل و خرج  حاکمیت سپری می شد. تالش ها برای 
تصویب اولین برنامه حدود دو دهه زمان برد و امروزه 
هفت دهه از تصویب برنامۀ اول می گذرد و در همۀ 
این هفت دهه، نسبت نهاد برنامه ریزی با حاکمیت 
همواره یکی از چالش های اساسی بوده است- چه 
آن زمان که نهاد برنامه ریزی در بحبوحۀ جشن اول 
نفتی )ابتدای دهۀ 13۵۰( به شاه هشدار داد که از 
این جشن بوی خون می آید، و چه زمانی که در 
جشن دوم نفتی )دهۀ 13۸۰( نهاد برنامه ریزی یک 
»تنه لش« دانسته شد و شورای عالی اداری هم در 

یک تصمیم گیری شبانه رأی به انحالل آن داد!
در این هفت دهه 11 برنامه تصویب شده، که 
برخی به دالیلی اجرا نشده اند. برنامۀ اول عمرانی 
مجال  نفت،  ملی شدن  جنبش  با  همزمانی  در 
اجرا نیافت. برنامۀ سوم عمرانی با انقالب سفید و 
اصالحات ارضی شاه کنار زده شد. برنامۀ پنجم را 
جشن شاهانۀ نفت زیر و رو کرد. برنامۀ چهارم پس 
از انقالب نیز با تغییر دولت در سال 13۸۴ به کناری 
نهاده شد و حتی مستندات نظری آن از کتابخانۀ 
سازمان برنامه جمع شد. با این همه، آیا برنامه های 
توسعه بی ثمر بوده اند؟ »فرشاد مؤمنی« بنا بر تجربۀ 
بی برنامگی کشور از سال 13۸۴ تا کنون، به این 
باور رسیده است که حتی نعش برنامه از بی برنامگی 

بهتر است، و به باور »بایزید مردوخی« اگر برنامه 
نداشتیم، به  دلیل اشتهای حاکمان ایران- چه قبل و 
چه بعد از انقالب- منابع کشور تماماً صرف واردات و 

نظامی گری می شد.
اقتصاد  موضوع  با  »مؤمنی«  همایش  این  در 
سیاسی برنامه گریزی سخن گفت و استدالل کرد 
که کارکردهای برنامه ریزی هنوز نهادمند نشده و 
مسوولیت گریزی نظام مند دستگاه ها، نامشخص بودن 
منطق اولویت گذاری، عدم وفاق حداقلی حول اهداف 
برنامه و ... موجب زمین گیرشدن کشور در دورهایی 
به  اشاره  با  همچنین  »مؤمنی«  شده است.  باطل 
مسألۀ »شناخت« و الزامات شکل گیری فاز صفر 
گزارش های  اساس  بر  که  زد  مثال  برنامه ریزی، 
دولتی، بیش از ۸۵ درصد قراردادهای بانکی صوری 
است و حدود ۵۰ میلیون حساب بانکی مجهول در 
کشور وجود دارند. از این  رو، کیفیت تصویری که 
از امروز ترسیم می کنیم، مهم ترین کار در فاز صفر 

برنامه ریزی است.
»محمدحسین شریف زادگان« هم در بارۀ فرهنگ 
برنامه ریزی بحث کرد و وجود اجماع در ساختار قدرت 
و جامعه بر سر اهداف برنامه را یکی از ضرورت های 
برنامه ریزی دانست. او با ذکر مثالی از اوایل دهۀ 
13۷۰ گفت: بر اساس مطالعات سازمان برنامه تأکید 
شده بود که در برخی از استان ها دیگر مجوزی برای 
حفر چاه صادر نشود، اما رییس جمهور وقت همزمان 
در سفر به استان کرمان، مجوز حفر بیش از 1۰۰ 
حلقه چاه را صادر کرده بود و ما این موضوع را از 
تلویزیون شنیدیم! در عین حال، او قایل به این است 
که برنامه ریزی در ایران با همین وضعیت هم نقش 

تزیینی نداشته و تغییراتی را در تمام سطوح ایجاد 
کرده است.

»مردوخی« نیز بر اساس شاخص های شش گانۀ 
ثبات  دولت،  کارایی  مقررات،  کیفیت  قانونمندی، 
سیاسی و سیاست گذاری، آزادی بیان و پاسخگویی، 
با  ایران  تدبیر  نظام  داد که  نشان  و کنترل فساد 

وضعیت بسیار نامطلوبی مواجه است. 
اما »احسان خاندوزی« با برشمردن مسایلی نظیر 
فقدان فهم مشترک از اهداف برنامه، ناهماهنگی 
پارادایم  در  اجماع  عدم  سیاسی،  تقویم  با  برنامه 
اقتصادی برنامه ها و ... استدالل کرد که اساساً طی 
این چند دهه صرفاً تشریفات سندنویسی داشته ایم 
بوده، نمی توان  این فرایند  را که خروجی  آنچه  و 
»برنامه« نامید. او سپس با اشاره به تجربه هایی از 
مواجهه با قانون گذاران کشور، اظهار کرد که بسیاری 
بعد  دورۀ  آرای  به  را  ملی  منافع  قانون گذاران،  از 

می فروشند!
موفقیت  عدم  دینی ترکمانی«  »علی  باور  به 
مربوط  برنامه ریزی  ذات  به  ایران  در  برنامه ریزی 
نمی شود. او »تودرتویی نهادی« را مهم ترین عامل 
شکست برنامه ها دانست و افزود: زیرساخت حقوقی 
این  به  انقالب،  از  پس  سال های  در  شکل گرفته 
تودرتویی نهادی و پدیدۀ دولت در دولت منجر شده 
و اتالف منابع، دورزدن قوانین، بی ثباتی ساختارهای 
و  پاسخگویی  عدم  و  شفافیت گریزی  سازمانی، 

موازی کاری، برخی از عارضه های این پدیده هستند.
منبع:

 کانال سیاستگذاری اجتماعی- گزارشی از  مدرسۀ
اقتصاد نهادگرا
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مخاطراتشبکۀگازتهران

اشاره
 فرسودگی خطوط لوله و آسیب دیدگی سایر بخش ها و  اتصاالت و ملحقات شبکۀ گاز تهران، زندگی مردم این شهر را به طور جدی تهدید می کند و این خطر در 
صورت وقوع زلزله در تهران، ابعاد فاجعه آمیزی خواهد یافت. بنابراین، کمیتۀ نفت و گاز سندیکا برای بحث و تبادل نظر در مورد وضعیت شبکۀ گاز تهران و جستجوی 
راهکارهای جلوگیری از بروز فاجعه در این شهر میزگردی را برگزار کرد. در این میزگرد آقایان مهندسان: همایون ابراهیمی، نصراهلل شریفی، افشین شباب، عباسعلی 
آذربایجانی، امیررضا خانعلی زاده و سعید اصحاب یمین، مسوول دفتر فنی سندیکا حضور داشتند. محورهای مورد بحث در این میزگرد که توسط مهندس ابراهیمی اداره 

شد، عبارت بودند از:
1( طرح مشاهدات و نظریات حاضران در مورد میزان آسیب دیدگی و فرسودگی شبکۀ گاز تهران.

2( راهکارهای رفع مشکالت و مخاطرات شبکۀ گاز تهران.
3( برون سپاری عملیات نگهداری از شبکۀ گاز تهران و موانع قراردادی آن.

در ادامه، خالصه ای از مباحث مطرح شده در این میزگرد از نظرتان می گذرد.

طرح موضوع
در آغاز این میزگرد مهندس همایون ابراهیمی، 
دبیر سندیکا و عضو کمیتۀ نفت و گاز، در مورد 
و  نفت  کمیتۀ  گفت:  نشست  این  برگزاری  علل 
گاز که یکی از کمیته های تخصصی سندیکاست، 
به موجب رسالتی که بر عهده دارد و با توجه به 
اینکه غالب گازرسانی های تهران توسط اعضای این 
کمیته انجام شده، لذا دغدغۀ زیادی در خصوص 
آسیب های احتمالی وارده به این شبکه و همچنین 

از  رو،  همین  از  دارد.  و  داشته  آسیب ها  این  رفع 
مسووالن گاز استان تهران دعوت کردیم که در 
میزگردی با حضور چند تن از اعضای کمیتۀ نفت و 
گاز شرکت کنند تا بتوانیم در قالب یک گفتار فنی و 
کارشناسی، مباحث پیش گفته را بررسی کنیم، ولی 
متأسفانه با وجود هماهنگی های بعمل آمده و موافقت 
قبلی، مسووالن شرکت گاز استان تهران در جلسه 
حضور نیافتند. با وجود این، به علت اهمیت موضوع 
و با توجه به این واقعیت تلخ که مردم تهران به 

در میزگرد کمیتۀ نفت و گاز سندیکا بررسی شد:

فنی

واسطۀ آسیب های شبکۀ گاز در معرض خطر بزرگی 
هستند و ما به عنوان افراد متخصص و باتجربه در 
این زمینه باید همۀ تالشمان را برای جلوگیری 
از بروز فاجعه بکار گیریم، لذا تصمیم گرفتیم که 
میزگرد را بدون حضور نمایندگان شرکت گاز استان 
تهران برگزار کنیم و با چاپ گزارش این میزگرد در 
مجلۀ توسعۀ تأسیسات و تجهیزات، افکار عمومی را 

از مخاطرات پیش رو آگاه سازیم.
دبیر سندیکا سپس از حاضران خواست که با توجه 
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به تجاربشان در اجرای شبکه های گاز و مشاهدات 
خود، به این سوال پاسخ دهند که آیا واقعاً شبکۀ گاز 

تهران دچار آسیب است یا خیر؟ 

آسیب ها و تهدیدات شبکۀ گاز تهران
این  با  رابطه  در  خانعلی زاده  امیررضا  مهندس 
نیازمند  گاز  شبکه های  که  کرد  تصریح  موضوع 
نگهداری هستند، ولی متأسفانه و بر اساس شواهد 
موجود، از شبکۀ گاز تهران نگهداری مناسبی نشده 
و طبیعتاً نیازمند یک بازنگری برای تعمیرات اساسی 
است و با توجه به شرایط حساس تهران از لحاظ 
احتمال باالی وقوع زلزله، انجام این کار بر اساس 
یک برنامۀ مدون، باید جزو اولویت های شرکت گاز 

استان تهران باشد.
مهندس نصراهلل شریفی، از تولیدکنندگان باسابقۀ 
دیگ بخار و مجری پروژه های متعدد در داخل و 
خارج از کشور نیز با بیان اینکه از بدو تأسیس شبکۀ 
گاز تهران، برنامه ریزی مناسبی برای نگهداری آن 
وجود نداشته، اظهار داشت که اولین مناطق تهران 
حدود ۶۰ سال قبل لوله گذاری گاز شده و با توجه 
لوله ها تا بحال فرسوده  به موارد گفته شده، قطعاً 
شده اند. وی در ادامه افزود: بنابراین، به نظر من، 
باید لوله های قبلی را فراموش کرد و از قدیمی ترین 
مناطق لوله کشی شدۀ تهران، لوله گذاری جدید انجام 
شود و نقشه های صحیح از لوله کشی مناطق مختلف 
تهیه گردد و محل Test Pointها و Valveها 
مشخص بشود و از آن پس، برای نگهداری خطوط 

لولۀ جدید، برنامه ریزی صورت گیرد.
Valve  مهندس شریفی در ادامۀ سخنانش از

ها، Shut off Valveها و رگالتورهای نصب شده 
در کنار ساختمان ها به عنوان اجزای دیگر شبکۀ 
شرکت  استانداردها،  مطابق  گفت:  و  برد  نام  گاز 
گاز باید رگالتورها را پس از گذشت مدت معینی 
به  را  دیگری  رگالتور  و  کند  باز  کارکردشان،  از 
جای آنها ببندد و رگالتورهای بازشده را در کارگاه 
محل های  در  نیاز  صورت  در  و  کند   Renew

دیگری از آنها استفاده کند. حال سوال این است 
که آیا تا بحال این کار انجام شده، یا شرکت گاز 
فشار  افت  از  مشترکان  شکایت  در صورت  فقط 
گاز و خرابی رگالتور، به محل مراجعه و رگالتور 
را تعویض می کند؟ در حالی که اگر خرابی رگالتور 

باعث افزایش فشار گاز بشود، بسیار خطرناک است 
بنابراین،  شود.  آتش سوزی  باعث  است  ممکن  و 
باید تمام اجزای شبکۀ گاز، قبل از سررسید تاریخ 
انقضایشان بازبینی و کنترل شوند تا از سالم بودن 
آنها اطمینان حاصل شود و برای این کار هم باید 
دستورالعمل های الزم بر اساس استانداردهای مورد 

تأیید تدوین شوند و مورد استفاده قرار گیرند.
از  دیگر  یکی  آذربایجانی،  عباسعلی  مهندس 
اعضای کمیتۀ نفت و گاز که از سال 13۵۴ اجرای 
و  انتقال  صنایع، خطوط  به  گازرسانی  پروژه های 
شبکۀ شهری و نصب انشعابات را آغاز کرده، ضمن 
بیان مشکالت شبکۀ گاز تهران گفت: واقعیت آن 
است که عمر شبکۀ گاز تهران تمام شده و چون 
به درستی حفاظت نشده، لذا پوشش ضدزنگ روی 
لوله های فوالدی این شبکه ازبین رفته و خوردگی 
لوله ها فوق العاده باالست و ممکن است که حتی 
افتادن یک ماشین در دست انداز باعث شکستن این 
لوله های پوسیده و انتشار گاز در محیط بشود که 

بسیار خطرناک است.
انفعالی  واکنش  از  تعجب  ابراز  با  سپس  وی 
شرکت گاز استان تهران نسبت به اشکاالت موجود 
چشم  به  شهرزاد  بولوار  در  گفت:  گاز  شبکۀ  در 
خودم دیدم که لولۀ گاز از داخل منهول های شبکۀ 
فاضالب رد شده و چون می دانستم که این کار 
غیراصولی است، از آن عکس گرفتم و موضوع را 
به شرکت گاز اطالع دادم و آنها هم گفتند که برای 

بازدید از محل می آیند، ولی هیچ خبری نشد!
مهندس آذربایجانی با انتقاد از نبود برنامه ای برای 
نگهداری از ایستگاه های TBS و CGS گفت: در 
ایستگاه های CGS هیتر فیلترداری وجود دارد که 
باید به طور دایم مورد بازبینی و سرویس قرارگیرد، 
ولی چون فیلترهای این هیتر تمیز نمی شوند، لذا به 
مجرد بازکردن یک خط، مقدار زیادی آشغال و گل 
 TBS و الی وارد سیستم می شود. در ایستگاه های
هم چند بار دیده ام که با شروع فصل سرما، شرکت 
گاز فشار خط ۶۰ شبکه را باال برده، در حالی که 
ممکن است افت فشار، به دلیل ازبین رفتن خاصیت 
ارتجاعی الستیک رگالتور و یا کم شدن فشردگی 
فنر آن باشد و با تعمیر و یا تعویض رگالتور مشکل 
برطرف شود و نیازی به باالبردن فشار گاز نباشد، 
چون این کار خطراتی به همراه دارد، چنانکه چندی 
پیش در منطقۀ شهران، در اثر باالبودن فشار گاز، 

انفجار رخ داد که البته خبرش منتشر نشد.
گفت:  همچنین  گاز  و  نفت  کمیتۀ  عضو  این 
پروژه های  اتمام  اول  ماه  همان  در  متأسفانه 

فرسودگی خطوط لوله و آسیب دیدگی سایر بخش ها و  اتصاالت و ملحقات شبکۀ گاز تهران، زندگی 
مردم این شهر را به طور جدی تهدید می کند.

معتقد  خانعلی  زاده  امیررضا  مهندس 

نیازمند  گاز  شبکه  های  که  است 

بازنگری و نگهداری هستند و انجام 

این کار بر اساس یک برنامۀ مدون، 

گاز  شرکت  اولویت  های  جزو  باید 

استان تهران باشد.
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گازرسانی، دریچه های حوضچه های تست پوینت، 
سیم های مسی و اخیراً هم مارکر پلیت های فلزی به 
سرقت می روند و چون مطابق قرارداد، نگهداری از 
پروژه تا یک سال پس از اتمام کار بر عهدۀ پیمانکار 
ناچار ما برای تحویل قطعی پروژه،  لذا به  است، 
مجدداً این موارد را تهیه و نصب می کنیم، ولی از 
آن پس، احتمال سرقت مجدد این عالیم زیاد است. 
این عضو کمیتۀ نفت و گاز همچنین متذکر شد 
که ساختمان های ویالیی که به چند واحد آپارتمانی 
تبدیل می شوند، از همان شبکۀ گاز قدیمی استفاده 
می کنند و این موضوع باعث افت فشار، ناکافی بودن 

دبی و قطع گاز می شود.
مهندس ابراهیمی ضمن ارایه توضیحاتی در مورد 
نحوۀ حفاظت از لوله های فوالدی گاز اظهار داشت 
که اولین مرحلۀ حفاظت از لوله، پوشش لوله است 
که در قدیم از پوشش های سرد )انواع نوارهای زیر 
و رو( استفاده می شد. سپس پوشش های گرم )قیر 
پایه نفتی و قیر پایه زغال سنگی ( رایج گردید و 
در حال حاضر، انواع پوشش های پلی  اتیلن، پلی 
غیره  و  کامپوزیتی  اپوکسی،  اورتان،  پلی  استر، 
متداول است. وی در ادامه افزود: خطوط لوله باید 
تا دچار خوردگی  قرار گیرند  تحت مراقبت  مرتباً 
الکترون  ازدست دادن  معنای  به  خوردگی  نشوند. 
فلز است. بنابراین، برای جلوگیری از خوردگی لوله، 
باید الکترون ازدست رفتۀ فلز مرتباً جایگزین شود 

که به این کار، سیستم حفاظت کاتدی از لوله ها 
می گویند. دبیر سندیکا، همچنین خاطرنشان ساخت 
که باید بازبینی و بازرسی برقی و تهیۀ گزارش از 
سیستم و اجزای آن به صورت دوره ای انجام شود 
تا در صورت نیاز نسبت به تعویض یا تنظیم ادوات 
اقدام شود. مهندس ابراهیمی در ادامه تصریح کرد 
که اگرچه لوله های پلی اتیلنی نیاز به مراقبت از 
زنگ زدگی ندارند، ولی الزم است در معرض ضربه 
نباشند و عمق محل گذاشتن این لوله ها زیاد نباشد، 
چون مقطع دایره ای شکل این لوله ها در عمق زیاد 

دفرمه شده و به شکل بیضی درمی آید.
ساخت  خاطرنشان  همچنین  سندیکا  دبیر 
از  آب  بی رویۀ  برداشت  اثر  بر  زمین  نشست  که 
سفره های زیرزمینی، می تواند باعث شکسته شدن 
بر  عالوه  شود.  زمین  زیر  در  فرسوده  لوله های 
سیل،  مانند  طبیعی  بالیای  وقوع  احتمال  این، 
صاعقه، توفان و بخصوص زلزله در تهران، شبکۀ 
گاز این شهر را تهدید می کند. مهندس ابراهیمی 
اعالم نکردن آسیب احتمالی لوله ها و علمک گاز 
در اثر گودبرداری برای فونداسیون بناها و یا هنگام 
تعمیرات ساختمان ها را باعث افزایش مخاطرات 
از  دیگری  بخش  در  و  کرد  عنوان  گاز  شبکۀ 
سخنانش تعویض شبکۀ گاز را به علت هزینه های 
بسیار سنگین آن، عماًل غیرممکن دانست و گفت: 
اگر روزی تصمیم به این کار گرفته شود، شاید کل 
شبکۀ گازرسانی تهران را تعطیل کنند و گاز را به 
چند نیروگاه تولید برق در شهر برسانند و مردم به 

جای گاز، از برق استفاده کنند.

گاز  شبکۀ  مخاطرات  رفع  راهکارهای 
تهران

در این مرحله مهندس شریفی با اصرار بر لزوم 
ایجاد خطوط لولۀ جدید گاز در تهران گفت: برق را 
نمی توان جایگزین مصرف گاز کرد، زیرا عالوه بر 
احداث نیروگاه های مورد نیاز، بدلیل افزایش مصرف 
برق هر خانوار، شبکۀ توزیع برق نیز باید تعویض 
هزینۀ  از  بیشتر  آن  هزینۀ  است  ممکن  و  شود 

تعویض شبکه گاز باشد.
نظری  اظهار  ابراهیمی ضمن  مهندس  سپس 
هیچ  اینکه  بر  تصریح  با  راهکارها،  بخش  در 
دست  در  تهران  گاز  شبکۀ  وضعیت  از  اطالعی 

نیست، بر ضرورت انجام یک پایش واقعی برای 
سایر  و  لوله  آسیب دیدگی خطوط  مشخص شدن 
اجزای شبکۀ گاز تأکید کرد و گفت: تا زمانی که یک 
پایش و بررسی صحیح از وضعیت شبکۀ گاز در زیر 
زمین و روی زمین انجام نشده و میزان آسیب های 
شبکه مشخص نگردیده، صحبت از ترمیم شبکه و 

یا تعویض آن بی فایده است.
لزوم  تأیید  ضمن  هم  شباب  افشین  مهندس 
راهکار  مورد  در  گاز،  شبکۀ  آسیب های  پایش 
کاهش خطرات شبکۀ گاز تهران گفت: فرسودگی 
خطوط لولۀ گاز، مختص ایران نیست، بلکه در سایر 
کشورها، از جمله در آمریکا هم این اتفاق افتاده و 
شبکۀ گازشان را Renew کرده اند و در برخی نقاط 
دنیا هم شبکۀ جدیدی ایجاد نکرده اند. اگر طراحی 
در شبکه جواب بدهد، آنموقع بهترین راه آن است 
که شبکه را Renew کنیم و روش هایی هم وجود 
دارد که بدون حفاری و از طریق شبکه های موجود، 
را  اتیلن  پلی  مانند  انعطاف،  قابل  لوله های جدید 
جایگزین لوله های قبلی کنیم. بنابراین، ما از لحاظ 
فنی می توانیم یکسری کارها را انجام بدهیم، به 
شرط آنکه بخش دولتی اختیار انجام آن کارها را 

در قالب یک قرارداد جامع، به ما بدهد.

نقش سندیکا در ارتقای آگاهی عمومی و 
کاهش آسیب های شبکۀ گاز 

دبیر سندیکا در ادامۀ بحث ها موضوع آموزش 
از واردآمدن آسیب به اجزای  مردم برای مراقبت 
به  آن  احتمالی  آسیب های  گزارش  و  گاز  شبکۀ 
مسووالن شرکت گاز را ضروری دانست و متذکر 
شد که سندیکا می تواند در این زمینه با شرکت گاز 
در  از شرکت کنندگان  وی سپس  کند.  همکاری 
میزگرد خواست که نظریاتشان را در مورد نحوۀ این 
همکاری و اینکه در چه چهارچوبی قابل اجراست، 

بیان کنند.
مهندس شریفی در این زمینه اظهار داشت که 
شبکه های  و  جمعی  ارتباط  وسایل  از  استفاده  با 
را  فرهنگ  این  می توان  تلگرام،  مانند  اجتماعی، 
در میان مردم ترویج کرد که به محض احساس 
بوی گاز، با شرکت گاز تماس بگیرند تا برای رفع 
مشکل در محل حاضر شوند و به این طریق، جلوی 
بسیاری از حوادث ناشی از نشت گاز گرفته می شود.

از  شریفی:  نصراهلل  مهندس 

تهران،  گاز  شبکۀ  تأسیس  بدو 

نگهداری  برای  مناسبی  برنامه ریزی 

تا  لوله ها  قطعاً  و  نداشته  وجود  آن 

به حال فرسوده شده اند.



45 فنی توسعه تاسیسات و تجهیزات | شماره 56 | زمستان 1397 |   

برای  تلویزیون  از  استفاده  آذربایجانی  مهندس 
آموزش مردم را توصیه کرد و گفت: آموزش های 
چند  که  گازی  بخاری های  دودکش  به  مربوط 
سال قبل از تلویزیون پخش می شد، تأثیر زیادی 
در کاهش حوادث داشت. بنابراین، سندیکا می تواند 
به شرکت گاز پیشنهاد بدهد که با پخش برنامه های 
آموزشی از تلویزیون به مردم آموزش داده شود که 
در صورت احساس بوی گاز در کوچه و خیابان و 
یا مشاهدۀ آسیب دیدگی علمک و یا لوله های گاز، 

سریعاً مسووالن شرکت گاز را مطلع کنند.
مهندس شباب نیز ضمن تأیید اهمیت آموزش 
در  اجتماعی  وظیفۀ  احساس  ایجاد  و  مردم 
و  نقایص  مورد  در  اطالع رسانی  برای  شهروندان 
بهترین  که  داشت  اظهار  گاز،  شبکۀ  آسیب های 
سایر  و  تلویزیون  در  تبلیغات  کار،  این  انجام  راه 
رسانه های اجتماعی است. این عضو کمیتۀ نفت 
آموزش مردم و  و گاز در مورد نقش سندیکا در 
فرهنگ سازی برای افزایش حساسیت مردم نسبت 
به نقایص و آسیب های شبکۀ گاز گفت: در طول 
سال های گذشته، بخش خصوصی به دالیل بسیار 
زیاد و متفاوت، خیلی ضعیف شده و طبیعتاً از لحاظ 
سرمایه گذاری دستش خیلی باز نیست، اما از لحاظ 
مدیریتی و فنی می تواند کمک زیادی به شرکت گاز 
بکند. وی در مورد نحوۀ همکاری سندیکا با شرکت 
گاز گفت: اولین قدم در همکاری سندیکا با شرکت 
گاز در زمینۀ آموزش و ارتقای آگاهی شهروندان، 

وجود تفاهم نامه و قرارداد فیمابین است.
مهندس شریفی موضوع بازرسی ادواری شرکت 
ساختمان های  ویژه  به  ساختمان ها،  داخل  از  گاز 
ابراهیمی  مهندس  و  دانست  ضروری  را  قدیمی 
هم ضمن توضیحی در این خصوص خاطرنشان 
ساخت که شرکت گاز در مورد نحوۀ لوله کشی گاز 
داخل ساختمان ها وظیفه ای ندارد و سازمان نظام 

مهندسی هم فقط در زمان اجرای لوله کشی، بر روند 
کار نظارت می کند، یعنی پس از اتمام لوله کشی گاز 
و  کنترل  برای  سیستمی  هیچ  ساختمان،  داخل 

بازرسی ساختمان ها وجود ندارد.
مهندس سعید اصحاب یمین هم ضمن توضیحی 
در مورد تالش های سندیکا برای همکاری با شرکت 
گاز استان تهران در زمینۀ آسیب های شبکۀ گاز 
گفت: موضوع مخاطرات شبکۀ گاز تهران از سال 
13۹۴ در جلسات متعدد کمیتۀ نفت و گاز سندیکا 
مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و از سال 13۹۵ تا 
کنون چندین بار با شرکت گاز استان تهران مکاتبه 
عضو  مدیران  از  برخی  این،  بر  عالوه  کرده ایم. 
به صورت شفاهی مشکالت شبکۀ  سندیکا هم 
گاز را با مسووالن مربوطه در میان گذاشته اند که 
با استقبال آنها روبرو شد و گفتند که از مشکالت 
شبکه اطالع دارند و می خواهند  اقداماتی بکنند، 
ولی هیچ کار عملی صورت نگرفت. چند بار هم 
از مسووالن شرکت گاز استان تهران برای گفتگو 
و هم اندیشی دعوت کردیم، اما هیچوقت دعوت ما 

را نپذیرفتند.
مهندس اصحاب یمین سپس واگذاری عملیات 
نگهداری از شبکۀ گاز تهران به بخش خصوصی 
گفت:  و  کرد  ارزیابی  اصولی  و  درست  اقدامی  را 
نگهداری و تعمیرات شبکۀ گاز تا کنون مشکالت 
به  خصوصی  بخش  ورود  با  ولی  داشته،  زیادی 
می شود،  انجام  بهتری  کیفیت  با  کار  حوزه،  این 
چون مسووالن شرکت گاز می توانند شرکت های 
خصوصی را در مورد کیفیت انجام کار بازخواست 
کنند، در حالی اگر دولت ناظر و مجری نگهداری 
و تعمیرات شبکۀ گاز باشد، پاسخگوی خطاهای 

ضمن کار نخواهد بود.
مهندس شریفی نیز با تأکید بر لزوم اطالع رسانی 
عمومی در مورد مخاطرات شبکۀ گاز تهران، اظهار 
داشت که دغدغه ها و نگرانی های سندیکای ما در 
مورد مسایل و مشکالت شبکۀ گاز تهران که به 
طور جدی زندگی ساکنان شهر را تهدید می کند، 
باید عالوه بر چاپ در مجلۀ توسعه، در یک روزنامۀ 
کثیراالنتشار هم چاپ شود تا در سطح وسیع مردم 

تهران از این مخاطرات مطلع شوند.
سندیکا  گفت:  بحث  ادامۀ  در  شباب  مهندس 
و  اجتماعی  وظیفۀ  و  رسالت  احساس  لحاظ  به 

بیشتری  دغدغۀ  الزم،  فن  و  علم  از  برخورداری 
در مورد مشکالت و مخاطرات شبکۀ گاز تهران 
دارد و به همین دلیل هم باید پیگیرانه به دنبال 
رفع این مشکالت می باشد. به این منظور، پیشنهاد 
می کنم که با سندیکاها و تشکل های صنفی مرتبط 
در این زمینه تشریک مساعی و همکاری کنیم. 
البته با توجه به مشکالت اقتصادی کشور، به نظر 
نمی رسد که شرکت گاز، به راحتی اقدام عمده ای 
برای ایمن سازی شبکۀ گاز تهران بکند. بنابراین، 
الزم است که در مورد اهمیت این موضوع، در سطح 

وسیع تری به مردم اطالع رسانی کنیم.
را  پیگیر  و  آذربایجانی تالش مستمر  مهندس 
عامل مهم دستیابی به هدف ذکر کرد و گفت:  تا 
چند سال قبل، در قراردادهای پیمانکاری با شرکت 
گاز، تعدیل وجود نداشت، ولی از طریق گفتگو در 
جلسات هفتگی نمایندگان کمیتۀ نفت و گاز سندیکا 
در  را  تعدیل  توانستیم  گاز،  شرکت  مسووالن  با 
قراردادهای شرکت گاز بگنجانیم. بنابراین، سندیکا 
می تواند در موضوع بازسازی شبکۀ گاز استان تهران 
کار الزم  این  برای  باشد.  داشته  قوی  نقش  هم 
است که در هر شمارۀ مجلۀ توسعه، مطلبی در بارۀ 
این موضوع درج شود و چون این مجله به دست 
مدیر عامل شرکت گاز هم می رسد، لذا باالخره به 
درخواست همکاری ما برای رفع مشکالت شبکۀ 

گاز تهران جواب خواهند داد.

مهندس عباسعلی آذربایجانی:
 واقعیت آن است که عمر شبکۀ گاز 

تهران تمام شده و چون به درستی از 
آن حفاظت نشده، لذا میزان خوردگی 

لوله ها فوق العاده باالست.

مهندس سعید اصحاب یمین: چند بار 
از مسووالن شرکت گاز استان تهران 
برای گفتگو و هم  اندیشی در این مورد 
دعوت کرده  ایم، اما هیچوقت دعوت ما 

را نپذیرفته  اند.

احتمال  ابراهیمی:  همایون  مهندس   

وقوع بالیای طبیعی مانند سیل، صاعقه، 

تهران،  در  زلزله  بخصوص  و  توفان 

شبکۀ گاز این شهر را تهدید می کند. 
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عملیات  برون سپاری  قراردادی  موانع 
نگهداری و تعمیرات شبکه

پس از مطرح شدن فرضیات، مشاهدات و نظریات 
حاضران در میزگرد در مورد وضعیت شبکۀ گاز استان 
تهران، موضوع برون سپاری عملیات نگهداری و 
تعمیرات شبکۀ گاز تهران و موانع قراردادی آن مورد 
بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مهندس ابراهیمی 
ضمن بیان مقدمه ای برای ورود به این بحث اظهار 
داشت که در شرکت گاز استان تهران هم مانند 
سایر استان های کشور، یک واحد بهره برداری وجود 
دارد که بخشی از وظایف آن، نگهداری و تعمیرات 
شبکۀ گاز است. البته همانطور که مطرح شد، بیشتر 
بحث تعمیرات در این واحد مطرح است و برنامه ای 
ندارد. وی در  از شبکۀ گاز وجود  برای نگهداری 
شرکت  موجود،  اطالعات  اساس  بر  افزود:  ادامه 
گاز استان تهران اخیراً بخشی از امور بهره برداری، 
یعنی نگهداری از شبکه را از طریق برون سپاری به 
پیمانکاران واگذار می کند و پیمانکاران هم موظف 
انسانی شرکت گاز  نیروی  از همان  می شوند که 
استفاده کنند.ٍ وی سپس از مهندس خانعلی زاده که 
تجربۀ نگهداری از شبکۀ گاز را در کارنامۀ فعالیت 
حرفه ای خود دارد، خواست که تجربیاتش در این 

زمینه را بیان کند.
واحد  وجود  به  اشاره  با  خانعلی زاده  مهندس 
واگذاری  گاز،  شرکت  مجموعۀ  در  نگهداری 
نگهداری شبکۀ گاز به پیمانکاران بخش خصوصی 
را فی نفسه مثبت دانست و گفت: تعمیر و نگهداری 
شبکه ها و خطوط توزیع گاز، بحث بسیار وسیعی 
برای  است و چون عملیات نگهداری شبکۀ گاز 
می شود،  واگذار  پیمانکار  به  که  است  بار  اولین 
پیمانکار  کار  دامنۀ  و  قراردادی  چارچوب های  لذا 
مشخص نیست و کارفرما توقعاتی از او دارد که 
در شرح قراردادش ذکر نشده است. به عنوان مثال، 
ما با شرکت گاز قراردادی داشتیم برای نگهداری 
بخشی از شبکۀ گاز، ولی کارفرما تعمیر و نگهداری 
بعد از ایستگاه ها و حتی وصول مطالبات شرکت گاز 
از مشترکان را هم بر عهدۀ ما گذاشته بود! یعنی 
شرکت گاز یک نیروی متخصص، یعنی پیمانکار را 
به عنوان بازوی اجرایی خود برای حل مشکالتش 
به خدمت می گیرد. بنابراین، نفس کار، پسندیده 
نیازمند  قراردادی  و  حقوقی  لحاظ  از  ولی  است، 

بررسی بیشتری است.
در این بخش از گفتگوهای میزگرد، دبیر سندیکا 
با اشاره به گفتگوهای مهندس شباب با مسووالن 
قراردادهای  مورد  در  تهران  استان  گاز  شرکت 
بهره برداری و نگهداری شبکۀ گاز در سال گذشته، 
از ایشان سوال کرد که دیدگاه مسووالن مزبور در 
بارۀ برون سپاری عملیات نگهداری و تعمیرات شبکۀ 

گاز و مفاد اینگونه قراردادها چیست؟

قراردادهای  در  دولت  تصدیگری  ردپای 
نگهداری شبکه

قرارداد  در  اینکه  بیان  با  شباب  مهندس 
استان  گاز  شرکت  نگهداری  و  بهره برداری 
می بینیم،  را  دولتی  تصدیگری  ردپای  تهران، 
از  مشارکتی  ایجاد  فکر  قرارداد،  این  در  یعنی 
بخش عمومی و خصوصی وجود ندارد و هدف 
این  مطابق  است.  دولتی  تصدیگری  ادامۀ  فقط 
قرارداد، قرار است که گاز را در ایستگاه های قبل 
با  پیمانکار  بعد  و  بفروشند  پیمانکار  به  از شبکه 
چاپ قبوض، پول گاز را از مشترکان وصول کند 
و به حساب شرکت گاز واریز کند و پس از ارایۀ 
صورت وضعیت، پولش را از شرکت گاز بگیرد، حال 
آنکه در قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی 
یا هر قرارداد منطقی دیگر، باید ریسک ها بین هر 
دو طرف معامله تقسیم شود، به نحوی که بهترین 
گزینه برای برآوردن آن ریسک ها پیدا شود و در 
مجموع، ریسک ها به حداقل ممکن کاهش یابند، 
اما در قراردادهای شرکت گاز چنین چیزی دیده 
نمی شود، یعنی مسووالن شرکت گاز معتقدند که 
باید همچنان مدیریت همه چیز را در دست داشته 
باشند و پیمانکار با سرمایۀ  خودش به عنوان عامل 
اجرایی آن شرکت کار کند، ولی می دانیم که چنین 

رویکردی در هیچ کجا جواب نمی دهد.
برای  کرد:  تصریح  ادامه  در  شباب  مهندس 
بازسازی شبکۀ گاز تهران، فقط یک راه وجود دارد 
بخش  سرمایه گذاران  منابع  از  استفاده  هم  آن  و 
خصوصی است، منتها این کار باید بر اساس یک 
غیر  در  شود.  انجام  صحیح  و  مناسب  پالتفرم 
اینصورت، مشارکت بخش خصوصی جلب نخواهد 
شد. وی در ادامه افزود: شرکت گاز اعالم کرده که 
هزینه های بازسازی شبکۀ گاز تهران را از مشترکان 

می گیرد و به پیمانکاران می پردازد، ولی مکانیسم 
درستی را برای انجام این کار تعریف نکرده است. 
بخش  شود،  اصالح  مکانیسم  این  اگر  بنابراین، 
سرمایه گذاری  بخش  این  در  می تواند  خصوصی 
که  کرد  تصریح  همچنین  شباب  مهندس  کند. 
مسألۀ بازسازی شبکۀ گاز تهران آنقدر مهم است 
که شرکت گاز نمی تواند به دلیل نبود سرمایه گذار 

خصوصی، از انجام آن سرباززند.

جمع بندی
قبل از پایان این میزگرد، مهندس ابراهیمی ضمن 
جمع بندی مباحث مطرح شده گفت:  در این میزگرد 
دغدغۀ سندیکا در مورد آسیب های احتمالی شبکۀ 
گاز تهران مطرح شد و سپس پیشنهاد گردید که 
هرچه زودتر، از طریق پایش کل شبکۀ گاز تهران، 
میزان آسیب ها مشخص شود. همچنین بر لزوم 
نیاز شبکۀ گاز تهران  تعمیرات مورد  نگهداری و 
تأکید کردیم. به نظر ما باید با استفاده از ظرفیت های 
با  و  اجتماعی  شبکه های  و  عمومی  رسانه های 
در  و  مختلف  محالت  در  مانوورهایی  برگزاری 
ساختمان ها، در مورد اهمیت مراقبت از شبکۀ گاز، 
به مردم آموزش داده شود، ضمن اینکه بار دیگر 
آمادگی کامل خود را برای همکاری با مسووالن 
به  خاتمه دادن  با  تا  می کنیم  اعالم  گاز  شرکت 
مخاطرات شبکۀ گاز تهران، محیطی ایمن برای 

زندگی شهروندان ایجاد شود.

مهندس افشین شباب: ما از لحاظ فنی 

می توانیم یکسری کارها را انجام بدهیم، 

به شرط آنکه بخش دولتی اختیار انجام 

آن کارها را در قالب یک قرارداد جامع، به 

ما بدهد. 



47 عمومی توسعه تاسیسات و تجهیزات | شماره 56 | زمستان 1397 |   

مدیرانعاملومدیریتزمان

ادارۀ یک شرکت بزرگ شغلی است که به شکل 
فزاینده ای درحال پیچیده تر شدن است. مدیران عامل 
شرکت ها و سازمان های مزبور هم می بایستی در 
مقابل سهامداران، مشتریان، کارکنان، هیأت مدیره، 
رسانه ها، دولت، نهادهای اجتماعی و غیره پاسخگو 
باشند. به همین دلیل هم هست که مدیران عامل هم 
ویترین بیرونی شرکت ها و سازمان ها هستند و هم 
عامل انسجام بخش درونی آنها. البته مدیران عامل 
هم متقاباًل منابع و اهرم های مختلفی را در اختیار 
دارند که از آنها برای پیشبرد اهداف و برنامه هایشان 
بهره می برند و در این میان، یک منبع و عامل بسیار 
مهم و کلیدی وجود دارد که همۀ مدیران عامل 
بیش از هر چیزی به آن نیاز دارند و آن هم وقت 
و زمان است که به هیچ عنوان نباید آن را هدر داد. 
تجربه نشان داده است که هیچ گاه زمان کافی برای 
تحقق یافتن تمام چیزهایی که مدیر عامل مسوول 
انجام آنهاست، وجود ندارد، اما این مدیر عامل است 
که بایستی در قبال انجام شدن یا انجام نشدن تمام آن 

مترجم: سیدحسین علوی لنگرودی

HBR :منبع

Michael Eugene Porter- Nitin Nohria :نویسندگان

امور پاسخگو باشد.
اینکه مدیران عامل چگونه وقت شان را به انجام 
کارهای مختلف اختصاص می دهند و چه کارهایی 
را شخصاً به عهده می گیرند، دارای اهمیت زیادی 
است، چرا که این انتخاب نه تنها بر میزان موثربودن 
عملکرد  بر  بلکه  دارد،  تأثیر  آنها  خود  کارآمدی  و 
شرکت های تحت رهبری آنها نیز تأثیرگذار است. به 
طور کلی، اینکه مدیران عامل چگونه و کجا به طور 
مستقیم وارد عمل می شوند و برای یک سری چیزها 
وقت صرف می کنند، سیگنال های معناداری را برای 
کارکنان ارسال می کند و به فعالیت های آنها سمت و 
سو می دهد. به عنوان مثال، مدیر عاملی که زمان کافی 
را برای بودن با همکارانش صرف نمی کند، فردی دور 
از دسترس به حساب می آید، در حالی که مدیر عاملی 
که وقت زیادی را صرف تصمیم گیری های مستقیم 
و جزیی می کند، مدیری جزیی نگر به نظر می رسد 
که وقتش را صرف مسایل خرد و کوچک می کند. 
بنابراین، نحوۀ مدیریت زمان هر مدیر عاملی تا حد 

زیادی تعیین می کند که او چگونه سازمان تحت 
رهبری اش را هدایت می کند و توقع دارد که کارکنانش 

هم به همان شکل عمل کنند.
ما در تحقیقاتی که در سال 2۰1۶ آغاز شد، به 
صورت خاص بر روی نحوۀ اختصاص وقت و زمان 
2۷ مدیر عامل )دو مدیر عامل زن و 2۵ مدیر عامل 
مرد( به مدت سه ماه متمرکز شدیم. شرکت های 
تحت رهبری این 2۷ نفر به طور میانگین ساالنه 
13/1 میلیارد دالر درآمد داشتند. تمامی این مدیران 
در کارگاه های آموزشی مدیریت نوین شرکت کرده 
بودند. این کارگاه ها هر ساله توسط مدرسۀ بازرگانی 
هاروارد برگزار می-شوند و هدف از برگزاری آنها 
هم تربیت کسانی است که به سمت مدیر عاملی 

شرکت های بزرگ آمریکا منصوب خواهند شد.

گزارش تحقیق
در مرحلۀ اول اجرای این کارگاه آموزشی، یکی 
به  نزدیک  یا مدیران داخلی  اجرایی  از دستیاران 

عمومی
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وقت، کمیاب ترین منبعی است 
که مدیران عامل در اختیار دارند 

و آنچه در این میان دارای اهمیت 
است، چگونگی تخصیص دادن این 

منبع به امور مختلف است.

مدیران عامل تحت آموزش قرار گرفتند تا بتوانند 
و  دقیقه   1۵ هر  زمان بندی شده،  برنامه ای  طبق 
مدیر  روزمرۀ  فعالیت های  هفته  روز  هفت  برای 
عامل و نحوۀ اختصاص وقت او را کنترل کرده 
که  می داد  نشان  اطالعات  این  نمایند.  ثبت  و 
مدیر عامل کجا و چگونه و با چه کسی وقتش را 
می گذراند و چه کارهایی را بیشتر انجام می دهد. در 
مجموع ۶۰۰۰۰ ساعت از فعالیت های این مدیران 
مورد  و  شد  جمع آوری  کارشان  محل  در  عامل 

بررسی قرارگرفت.
در مرحلۀ بعد این اطالعات با خود این افراد در 
مدیر  هر  وقت گذرانی  نحوۀ  و  گذاشته شد  میان 
عامل با سایر مدیران عامل مقایسه گردید و نتایج 
حاصله به اطالع تمام شرکت کنندگان رسید. در 
اغلب  عامل  مدیران  با  انجام شده  مصاحبه های 
آنها از موضوع مدیریت زمان به عنوان بزرگ ترین 

چالش کاری خود نام  بردند. 
ما در این تحقیقات به دنبال سه چیز بودیم: اول 
از همه می خواستیم بفهمیم که مدیران عامل چه 
نسبتی را بین وقت گذاشتن برای کار و وقت گذاشتن 
برای امور شخصی و زندگی شان رعایت می کنند؟ 
و اینکه چه میزان از وقت شان را برای مالقات های 

کاری شان  برنامه ریزی های  و  تفکر  یا  و  کاری 
صرف می کنند؟ همچنین می خواستیم مشخص 
کنیم که مدیران عامل چه میزان از وقت شان را با 
کارکنان و همکاران شان می گذرانند و چند ساعت 
از ساعات کاری شان را به تنهایی سپری می کنند؟ 
و اینکه آنها چقدر از وقت شان را در داخل محیط 
شرکت صرف می کنند و چقدر بیرون از شرکت و 

در تعامل با شرکا، مشتریان و سرمایه گذاران؟
دومین هدف ما در تحقیقات مان عبارت بود از 
اینکه بفهمیم مدیران عامل چگونه و از چه طریق 
محدودشان  وقت  از  را  استفاده  نهایت  می توانند 
ببرند و به گونه ای عمل کنند که بتوانند به بهترین 
شکل وقت شان را در راستای عمل به وظایف و 
مسوولیت هایشان مدیریت کنند؟ ما در این زمینه 
دریافتیم که از این حیث تفاوت ها و تنوع زیادی 
در میان مدیران عامل وجود دارد و بخش عمده ای 
از این تنوع و تکثر هم ناشی از وجود تفاوت در 
نگرش ها، عادات و اولویت های کاری و فکری بین 

مدیران عامل است.
هدف سوم ما نیز حول محور شناسایی و تبیین 
نقش های کلیدی مدیران عامل در ساختار سازمانی 
متمرکز شده بود، جایی که مدیران عامل بایستی 
بین کارکردها و وظایف مختلف شان مرزبندی کنند 
و آنها را بر اساس اولویت هایی که برایشان قایل 
هستند، طبقه بندی نمایند. آنچه در اینجا برای ما 
مهم بود، عبارت بود از اینکه مدیران عامل چگونه 
از  دسته  آن  صرف  را  محدودشان  وقت  قادرند 
فعالیت ها و کارکردها نمایند که برای خودشان و 
البته برای سازمان های تحت رهبری شان مهم تر 

و کلیدی تر هستند.

در مجموع باید گفت که اگر چه تحقیقات ما 
انجام  بزرگ  عامل شرکت های  مدیران  روی  بر 
می توان  را  آن  از  برآمده  نتایج  اما  پذیرفته است، 
در مورد مدیران عامل تمام سازمان ها و شرکت ها 
تسری داد و از یافته های آن برای کمک کردن به 
تمام مدیران عامل برای مدیریت بهینۀ وقت شان 

بهره جست.

مدیران عامل و انبوه کارهای زیاد
در  باید  جا  همه  در  و  همیشه  عامل  مدیران 
دسترس و آمادۀ کار باشند و همیشه هم کارهای 
زیادی وجود دارند که آنها باید انجامشان بدهند. 
نتایج تحقیقات ما حکایت از آن دارد که مدیران 
عامل مورد بررسی به طور متوسط در هر روز کاری 
۹/۷ ساعت کار می کردند. همچنین مشخص شد 
که آنها در ۷۰ درصد روزهای تعطیل، آنهم به طور 
میانگین به مدت 2/۴ ساعت، کارهای مربوط به 
آنها  می دادند.  انجام  را  عاملی شان  مدیر  وظایف 
حدود نیمی از وقت شان) ۴۷ درصد( را در درون 
محیط کاری و در تعامل با کارکنان شان سپری 
می کردند و نیمی دیگر) ۵3 درصد( را در خارج از 
محیط شرکت و سازمان. به طور میانگین مدیران 
عامل مورد بررسی ما هر هفته ۶2/۵ ساعت برای 
می کردند.  کار  رهبری شان  تحت  شرکت های 
همچنین دریافتیم که اگر مدیران عامل بخواهند 
سازمان ها و شرکت های تحت رهبری شان را به 
محیط  از  می بایستی  کنند،  هدایت  احسن  نحو 
کارشان و پشت میزشان بلند شوند و خود را در 
محیط کاری و در کنار کارکنان و همچنین در تعامل 
بیرونی مانند مشتریان، سرمایه گذاران،  با عوامل 

شرکا و تأمین کنندگان مواد اولیه قرار دهند.

وقت گذاشتن برای رفاه شخصی
با توجه به اینکه کار و مسایل کاری می تواند تمام 
وقت و عمر مدیر عامل را به خود اختصاص دهد، 
لذا مدیران عامل می بایستی حدود وقت گذاشتن 
رعایت  و  مشخص  را  کاری شان  مسایل  برای 
وقت  نیز  سالمتی شان  و  خانواده  برای  و  کنند 
کافی اختصاص دهند. بیشتر مدیران عامل مورد 
بررسی ما به اهمیت این موضوع اذعان داشتند و 
سعی می کردند که تقسیم بندی معقولی بین زمان 
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در مصاحبه های انجام شده با مدیران 
عامل، اغلب آنها از موضوع مدیریت 

زمان به عنوان بزرگ ترین چالش کاری 
خود نام بردند.

الزم برای کار و زمان الزم برای خود و خانواده و 
دوستان داشته باشند. بر اساس یافته های تحقیقات 
ما، مدیران عامل مورد بررسی به طور متوسط ۶/۹ 
هم  اغلب شان  و  می خوابیدند  شب ها  در  ساعت 
به طور مرتب ورزش می کردند. این فعالیت های 
ورزشی تا نُه درصد اوقات غیرکاری شان ) هر روز 

حدود ۴۵ دقیقه( را به خود اختصاص می داد.
ما همچنین به صورت خاص بر روی 2۵ درصد 
بیدار  آنها  از ساعات غیرکاری مدیران عامل که 
بودند و به انجام وظایف کاری شان نمی پرداختند، 
تمرکز کردیم و دریافتیم که آنها بخش عمده ای 
سپری  خانواده هایشان  با  را  ساعت  این شش  از 
یا  خانه  در  حضور  دیگر  ساعات  در  و  می کردند 
و معمولی  فعالیت های جانبی  به  از خانه،  بیرون 
مانند تماشای تلویزیون، عکاسی و مطالعۀ کتاب 
و روزنامه به صورت تفننی می پرداختند. اینگونه 
فعالیت های جسمی و ذهنی در ساعات غیرکاری 
موجب می شوند که مدیران عامل به نحو بهتری 
کار  در محیط  کارکنانشان  و  با همکاران  بتوانند 
تعامل و برخورد داشته باشند و در کنار آن دانش و 

توانایی های کاریشان را احیا و تقویت نمایند.

تعامل چهره به چهره 
یک مدیر عامل برای انجام وظایف کاری اش 
دیدارهای حضوری و چهره  به  از هر چیز  بیش 
دلیل  همین  به  و  دارد  نیاز  دیگران  با  چهره  به 
بود که مدیران عامل مورد بررسی ما بیش  هم 
از ۶1 درصد وقت کاریشان را به تماس های رو 
در رو اختصاص می دادند و همچنین 1۵ درصد از 
باقیمانده وقتشان را صرف تماس های تلفنی مرتبط 
با کارشان می کردند. 2۴  درصد زمان مدیران عامل 
مورد بررسی ما نیز به ارسال و یا خواندن ایمیل های 
کاری و سایر ارتباطات الکترونیکی با مشتریان و 

شرکا اختصاص پیدا می کرد.
به  چهره  تعامالت  که  دریافتیم  روشنی  به  ما 
چهره مدیران عامل با دیگران، بهترین و موثرترین 
روش نفوذ و تأثیرگذاری آنها بر محیط اطرافشان 
به حساب می آید، چرا که آنها را قادر می سازد تا 
درک درست و کاملی از آنچه در شرکت در حال 
روی دادن است، یا قرار است اتفاق بیفتد و آنچه که 
باید انجام شود، داشته باشند. تماس های رودررو 
این امکان را به مدیران عامل می دهد تا نقش های 
مربیگری و مشاوره ای خودشان برای کارکنان را 
به نحو احسن انجام دهند. اینکه یک مدیر عامل 
چگونه برای تعامالت چهره به چهره خود با دیگران 
وقت می گذارد، حاوی سیگنال های مشخصی است 
که به خوبی نشان می دهند چه چیزهایی و چه 
افرادی برای او مهم تر هستند و این موضوع برای 
کارکنان، مشتریان و شرکای سازمان دارای اهمیت 

بسیار زیادی است.

رفتار با دنیای مجازی و رسانه های اجتماعی 
از منظر تئوریک، ایمیل می تواند به مدیران و 
رهبران کمک کند تا مالقات های چهره به چهرۀ 
و  وقت  در  وسیله،  بدین  و  دهند  را کاهش  خود 
بهره وری شان  بر  و  نمایند  انرژیشان صرفه جویی 
بیفزایند، اما در عمل ایمیل ها می توانند موجب عدم 
تمرکز و هدررفتن وقت و انرژی مدیران شوند و در 
نتیجه، هم عملکرد کاری مدیران را مختل سازند 
و هم مرز بین زندگی کاری و شخصی مدیران را 
از میان ببرند. هجوم ایمیل های مختلف به صندوق 
پیام های مدیران، فشار مضاعفی را برای جواب دادن 
به همه پیام ها ایجاد می کند و تمرکز ذهنی مدیران 
عامل را از بین می برد. به همین دلیل مدیران عامل 
می بایستی به این موضوع توجه داشته باشند که 
هر ایمیلی ارزش و ضرورت خواندن و جواب دادن 
ندارد و نباید از حد معینی بیشتر برای ایمیل ها وقت 

گذاشت.
ارتباطات  بر  عامل  مدیران  حد  از  بیش  توجه 
ایمیلی با کارکنان نیز زیان های خاص خود را دارد، 
به نحوی که این پیام را به کارکنان منتقل می کند 
که در سازمان می توان و باید از ارتباطات ایمیلی و 
مجازی به جای ارتباطات رو در رو استفاده کرد. 
پیامدهای  می تواند  مسأله  این  که  است  بدیهی 
منفی خاص خود را داشته باشد. برای اجتناب از 
ابزارهای  آن،  زیان بار  پیامدهای  و  چالش ها  این 
مختلفی در اختیار مدیران عامل قرار دارند، از جمله 
نرم افزارها و اپلیکیشن های مدیریت و فیلتر ایمیل ها 
که هم می توانند یک سری از ایمیل های نامربوط و 
حاشیه ای را به صورت خودکار حذف کنند و با توجه 
به محتوا و موضوع ایمیل ها، پاسخگویی به بعضی 
از آنها را به افراد ذیربط تفویض نماید. استفاده از 
ابزارهای دیگری همچون ویدیوکنفرانس به جای 
در  ابزارهای  جمله  از  نیز  حضوری  مالقات های 
قادرند  به شمار می آیند که  دست مدیران عامل 
ترکیب مفیدی از سنت و مدرنیته را به وجود آورند. 
با این همه، مدیران عامل هیچ گاه نباید از برقراری 
مالقات ها و جلسات رودررو با کارکنان و مشتریان 

و سرمایه گذاران غفلت نمایند.

ادامه دارد
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بازارهاوابزارهايتجارتگاز

چندی پیش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی گزارشی را در بارۀ چند و چون صادرات گاز منتشر کرد. این گزارش عالوه بر جنبۀ تجاری صادرات گاز، از 
لحاظ اثرگذاری بر معادالت سیاسی منطقه و جهان و همچنین از لحاظ ارتقای امنیت ملی کشور نیز قابل بررسی است، مخصوصاً در شرایط کنونی که بار دیگر امواج تازۀ 

تحریم ها علیه ایران شروع شده و افزایش آگاهی همگانی در این باره می تواند چشم اندازهای آینده را به نحو روشنتری در معرض دید عالقمندان قرار دهد.
الزم به یادآوری است که بخش های قبلی این گزارش در شماره های قبل چاپ شده بود و اینک بخش چهارم و پایانی آن تقدیم می شود.

صادرات از طریق خط لوله، یا به صورت 
ال.ان.جی؟

باعث  ال.ان.جی  فناوری  به  دستیابی  گرچه 
امکان تولید هلیوم از گاز طبیعی هم خواهد شد، 
گاز  صادرات  که  گفت  باید  مقابل  نقطۀ  در  اما 
از بخش ها  بسیاری  اواًل در  لوله،  به روش خط 
توجه  با  ثانیاً  و  نیست  باالیی  فناوری  نیازمند 
لوله،  زمینۀ خطوط  در  داخلی  توانمندی های  به 

اینکه  اثبات  برای  شاهد  مهمترین 

روش  به  گاز  صادرات  تحریم پذیری 

ال.ان.جی نسبت به خط لوله بیشتر است، 

آن است که صادرات گاز ایران به ترکیه 

لیست  در  هیچ گاه  لوله،  خط  طریق  از 

تحریم های آمریکا قرار نگرفته است.

بخش چهارم و پایانی

نگاهی به

در  را  کشور  نیاز  می توانند  داخلی  پیمانکاران 
بنابراین، در حال حاضر  تأمین کنند.  این زمینه 
به لحاظ فناوری، توسعۀ صادرات به روش خط 
لوله بر توسعۀ ال.ان.جی ارجحیت دارد. از نقطه 
نظر حمل و نقل هم به دلیل انتقال ال.ان.جی 
اعمال  امکان  مخصوص،  کشتی های  توسط 
تحریم های مرتبط با کشتیرانی، از جمله تحریم 
آنها در مقصد هم  یا پهلوگیری  بیمه ای کشتی 
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سود  به  تنها  گاز  بازار  جهانی شدن 

زیان صادرکنندگان  به  و  واردکنندگان 

گاز است.

اینکه  اثبات  برای  شاهد  مهمترین  دارد.  وجود 
ال.ان.جی  روش  به  گاز  صادرات  تحریم پذیری 
که  است  آن  است،  بیشتر  لوله  خط  به  نسبت 
صادرات گاز ایران به ترکیه از طریق خط لوله، 
هیچ گاه در لیست تحریم های آمریکا قرار نگرفت، 
این درحالی است که در »قانون جامع تحریم ها، 
مسوولیت پذیری و محرومیت ایران« ال.ان.جی 
مورد  و  شده  محسوب  نفتی  منابع  تعریف  ذیل 
تحریم قرار گرفته است. در نهایت هم در آخرین 
قانون جامع تحریمی علیه ایران که تحت عنوان 
»قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه« 
منتشر شده، وزارت انرژی آمریکا مأمور به تهیه 
و  ایران  گاز  مورد وضعیت صادرات  در  گزارشی 
امکان تحریم آن شده است. سپس در سال 2۰12 
گزارش  انتشار  با  آمریکا  انرژی  اطالعات  ادارۀ 
درخواست شده توسط کنگره، وضع واردکنندگان 
گاز ایران، از جمله ترکیه و گزینه های جایگزین 
روسیه،  از  واردات  افزایش  جمله  از  کشور،  این 
جمهوری آذربایجان و واردات ال.ان.جی را مورد 
بررسی قرار داده و در پایان گزارش، با اشاره به 
نفت،  بازار  خالف  بر  گاز،  بازار  منطقه ای بودن 
گاز  صادرات  تحریم  منظور  به  پیشنهادی  هیچ 
ایران ارایه نشده است. بنابراین، هیچ گاه صادرات 
قرار  تحریم  مورد  لوله  خط  طریق  از  ایران  گاز 
اثر  خوبی  به  تاریخی  واقعیت  این  نگرفته است. 
صادرات گاز به روش خط لوله بر امنیت عرضۀ 

صادرکنندگان گاز را نشان می دهد.

اثرگذاری بر معادالت سیاسی منطقه
اشاره  هم  قبل  بخش های  در  که  همانطور 
اثرگذاری  برای  کشور  راهبردهای  از  یکی  شد، 
ارتقای  همچنین  و  منطقه  سیاسی  معادالت  بر 
دیگر  منافع  گره زدن  کشور،  ملی  امنیت  سطح 
کشورها به خود از طریق مبادالت انرژی است. 
در حال حاضر، گزینه های ایران به منظور ورود 
به بازار انرژی منطقه شامل صادرات گاز، برق و 
فرآورده های نفتی است و بسیاری از کشورهای 
ترکیه،  عراق،  هند،  پاکستان،  همچون  منطقه 
عمان و... متقاضی واردات انرژی از ایران هستند. 
در این میان، صادرات گاز با خط لوله مهمترین 
و عملیاتی ترین گزینۀ ایران برای ایجاد وابستگی 

متقابل انرژی با کشورهای منطقه و اثرگذاری بر 
شرایط،  این  در  است.  منطقه  سیاسی  معادالت 
اگر ایران نتواند گاز مورد نیاز کشورهای منطقه 
را از طریق خط لوله تأمین کند، این کشورها نیاز 
خود را از دیگر خطوط لوله یا از طریق واردات 
ابزار  این  ایران  و  تأمین خواهند کرد  ال.ان.جی 
بالقوه را از دست خواهد داد. به منظور نیل به این 
هدف و با توجه به پتانسیل های گازی و موقعیت 
را  راهبردی  بایستی  ایران  کشور،  استراتژیک 
گازی  )چهارراه(  هاب  به  که  گیرد  پیش  در 
منطقه تبدیل شود. مزیت های ایران در راستای 

تبدیل شدن به هاب گازی منطقه عبارتند از:
الف( در اختیار داشتن رتبۀ اول یا دوم در میان 

بزرگترین دارندگان گاز جهان،
ب( وجود شبکۀ خطوط لولۀ گسترده در کشور و 

توانایی داخلی برای ساخت و اجرای خطوط لوله،
پ( وجود امنیت منحصر به فرد در منطقه که 
باعث می شود ایران مسیری مطمئن برای تجارت 

گاز باشد،
ت( قرارگیری بین دو بازار بزرگ مصرف گاز، 

یعنی چین، هند و اروپا،
ث( همسایگی با کشورهای دارندۀ ذخایر عظیم 

گاز )ترکمنستان در شمال و قطر در جنوب(،
ج( دسترسی به آب های آزاد، به معنای امکان 

استفاده از روش ال.ان.جی برای صادرات گاز.
تبدیل شدن  الزمۀ  مزبور  نکات  به  توجه  با 
تجارت  افزایش  منطقه،  گازی  هاب  به  کشور 
گاز با کشورهای منطقه از طریق خط لوله است. 

بنابراین، اواًل کشور بایستی با رفع موانع موجود و 
فعال کردن دیپلماسی انرژی در منطقه، صادرات 
سریعتر  چه  هر  را  متقاضی  کشورهای  به  گاز 
لولۀ  خط  اجرای  میان،  این  در  و  کند  عملیاتی 
صادرات به پاکستان و دو خط لولۀ عراق )به مقاصد 
واردات  ثانیاً  دارند.  باالیی  اهمیت  بغداد و بصره( 
جمهوری  و  ترکمنستان  کشورهای  از  مازاد  گاز 
آذربایجان بایستی در دستور کار قرار گیرد تا ضمن 
از  بخشی  بتوان  انرژی،  متقابل  وابستگی  ایجاد 
تعهدات صادرات گاز را از محل واردات تأمین کرد 
با ارزش افزوده بیشتر مورد  و گاز را در مصارف 
استفاده قرار داد. همچنین با رونق گرفتن تبادل گاز 
منطقه از مسیر ایران، امکان تعیین قیمت گاز در 

بازار ایران وجود خواهد داشت.
اهمیت حضور جدی ایران در معادالت انرژی 
آمریکا  بدانیم  که  می شود  بیشتر  زمانی  منطقه 
از  ایران  خارج کردن  برای  زیادی  بسیار  تالش 
نمونۀ  داده است.  انجام  منطقه  انرژی  معادالت 
بر  آمریکا  فشار  و  تالش  موضوع،  این  روشن 
اجرای »خط  از  برای جلوگیری  پاکستان  و  هند 
با »خط  لوله  خط  این  جایگزینی  و  لولۀ صلح« 
لولۀ تاپی« است که گاز ترکمنستان را به هند و 
پاکستان می رساند. تالش آمریکا برای تأمین برق 
پاکستان از تاجیکستان به وسیلۀ طرح انتقال برق 
کاسا- 1۰۰۰ نیز در همین راستا ارزیابی می شود. 
الزم به ذکر است که هر دوی این طرح ها به دلیل 
عبور از افغانستان با مشکل شدید امنیتی و بعضاً با 
مشکالت اقتصادی مواجه هستند. همچنین برخی 
از کشورهای منطقه نظیر عربستان هم با صرف 
هزینه های سنگین تالش می کنند تا مانع تبادالت 
گازی ایران با کشورهای منطقه از طریق خط لوله 
شوند. این موضوع، به ویژه در مورد اجرای خط لولۀ 
صادرات به پاکستان و همچنین فشار بر کشورهای 
حوزۀ خلیج فارس به منظور عدم مبادالت گازی با 

ایران مشهود است.

نتیجه گیری و پیشنهاد
ایران، وجود گاز  به ذخایر عظیم گاز  با توجه 
مازاد احتمالی در سال های آینده، وجود تقاضای 
گاز در جهان، به ویژه در بازار منطقه، شرق آسیا و 
اروپا و همچنین با درنظرگرفتن موقعیت استراتژیک 
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ضروری است که تجارت گاز با کشورهای منطقه 
در قالب های مختلف شامل خرید، فروش، سواپ و 
ترانزیت در دستور کار فوری قرار گیرد تا کشور به 
هاب گازی منطقه مبدل شود. در غیر این صورت، 
با تأمین نیاز گازی کشورهای منطقه از دیگر مبادی، 
بازار  از  خود،  استراتژیک  موقعیت  علی رغم  ایران 

انرژی منطقه حذف خواهد شد.
* سیاست قطعی آمریکا در بازار گاز جهان بر دو 
پایه قرار گرفته است: اول، ورود به بازار ال.ان.جی 
این فناوری در دیگر  و تالش در راستای توسعۀ 
بازار گاز و تبعات  کشورها به منظور جهانی شدن 
ناشی از آن با هدف کمک به متحدان استراتژیک 
خود )به ویژه اروپا و شرق آسیا( و دوم، حذف ایران 
)و روسیه( از مبادالت انرژی مناطق پیرامونی خود با 
هدف کاهش وابستگی دیگر کشورهای جهان به 

این دو کشور.
حال با توجه به جمع بندی های ذکرشده می توان 
گفت که به طور کلی هم به لحاظ اقتصادی و هم 
به لحاظ ژئوپلیتیکی، صادرات گاز به روش خط لوله 
نسبت به ال.ان.جی ارجحیت دارد. اینک با فرض 
اقتصادی بودن صادرات گاز نسبت به دیگر مصارف 
و به منظور استفادۀ حداکثری از پتانسیل گازی و 
پیشنهاد  زیر  نکات  کشور  استراتژیک  موقعیت 

می شوند:
* تالش برای حفظ ساختار »منطقه ای« بازار گاز 

جهان:
- عدم ورود ایران به صورت جدی به بازار جهانی 
ال.ان.جی و توسعۀ تجارت گاز از طریق خط لوله در 

شرایط فعلی
- تقسیم منطقه ای بازار بین ایران، روسیه و قطر 
با استفاده از ابزارهای مختلف نظیر مجمع کشورهای 

)GECF( صادرکنندۀ گاز
* تبدیل شدن به هاب گازی )هاب انرژی( منطقه:

به  لوله  خط  با  گاز  سریعتر  هرچه  صادرات   -
کشورهای منطقه )حوزۀ خلیج فارس، هند، پاکستان، 

ترکیه(
- خرید گاز مازاد در منطقه )به ویژه از ترکمنستان 

و جمهوری آذربایجان(
یکی از ابزارهای مهم ایران برای ایجاد 

پیوندهای راهبردی با همسایگان و 
کشورهای منطقه، تجارت گاز )صادرات 

و واردات( به روش خط لوله است.

ایران در منطقه و جهان، ضروری است که موضوع 
صادرات گاز )و در حالت کالن تر موضوع تجارت 
گاز( مورد بررسی دقیق و همه جانبه قرار گیرد. یکی 
از مسایل عمده در این بحث نیز روش صادراتی گاز 
است که با توجه به شاخص های معینی بایستی در 

مورد آن تصمیم گیری شود.
شامل  گاز  صادرات  روش  دو  گزارش  این  در 
صادرات با خط لوله و صادرات ال.ان.جی بر مبنای 
تلفیقی از تحلیل های اقتصادی و ژئوپلیتیک مورد 
بررسی قرار گرفت. بر مبنای مطالب ارایه شده در 
این گزارش، می توان جمع بندی های زیر را ارایه کرد:

جنبه های اقتصادی:
* هزینۀ انتقال گاز نسبت به انتقال نفت بسیار زیاد 
است و متناسب با مسافت افزایش می یابد. بنابراین، 
اگرچه صادرات نفت و گاز هر دو خامفروشی هستند، 
با این حال در مقام مقایسه، اولویت با صادرات نفت 
است و بهتر است که گاز به مصارف انرژی داخل 
بخش  در  جمله  )از  باالتر  افزودۀ  ارزش  با  کشور 
صنعت و تزریق گاز به میادین نفتی( برسد، اما از 
منظر افزایش امنیت منطقه ای برای کشور ضروری 
است که صادرات گاز به کشورهای منطقه به طور 

جدی در دستور کار قرار گیرد.
)بدون  گاز  تولید  برای  محاسبه شده  قیمت   *
ارزش ذاتی( به طور متوسط حدود  درنظرگرفتن 
۸/۵ سنت بر مترمکعب است. با توجه به هزینه های 
انتقال گاز با خط لوله، هزینۀ تمام شدۀ گاز در نقاط 
در  سنت  حدود 1۰  متوسط  طور  به  آن  مصرف 
کشور خواهد بود. بنابراین، ضروری است که در 
حالت کلی کشور به سمت آزادسازی قیمت این 
منبع انرژی در تمامی مصارف آن با تأکید بر بخش 

خانگی، تجاری و سوخت نیروگاه ها حرکت کند.
* نقطۀ سربه سر هزینه های خط لوله و ال.ان.

بنابراین،  است.  تا ۵۰۰۰ کیلومتر  بین۴۰۰۰  جی 

صادرات گاز به کشورهای منطقه به وسیلۀ خط 
لوله و صادرات به شرق آسیا به روش ال.ان.جی 
اقتصادی تر است. منظقۀ اروپا نیز به لحاظ هزینه ها 
بر روی مرز نقطه سربه سر اقتصادی قرار دارد و 
بر مبنای  قاره  این  به  نتیجه، روش صادراتی  در 
موقعیت جغرافیایی کشور مقصد و قیمت خرید گاز 

یا ال.ان.جی در آن کشور مشخص می شود.
در  گاز  متوسط  خرید  قیمت  به  توجه  با   *
صادرات  اولویت  ایران،  برای  محتمل  بازارهای 
به  لوله  با خط  اقتصادی، صادرات  به لحاظ  گاز 
منطقه و پس از آن صادرات ال.ان.جی به شرق 
آسیا است. صادرات گاز به اروپا به دلیل هزینۀ 
توجیه  گاز  خرید  پایین  قیمت  و  انتقال  باالی 

اقتصادی ندارد.

جنبه های ژئوپلیتیک:
* افزایش صادرات ال.ان.جی موجب جهانی شدن 
بازار گاز و تبدیل آن به بازاری همانند نفت خواهد شد. 
جهانی شدن بازار گاز به طور کلی موجب متنوع شدن 
کشورهای  انرژی  امنیت  افزایش  و  وارداتی  سبد 
کشورهای  گاز  خرید  تضمین  کاهش  واردکننده، 
صادرکننده توسط واردکنندگان و در نهایت، موجب 
کاهش قیمت گاز در بازارهای مختلف جهان خواهد 
سود  به  تنها  گاز  بازار  جهانی شدن  بنابراین،  شد. 

واردکنندگان و به زیان صادرکنندگان گاز است.
* با توجه به اینکه ال.ان.جی یک کاالی قابل 
تجارت است، لذا یکی از مهمترین ویژگی های آن 
نسبت به خط لوله، تحریم پذیری بیشتر آن است که با 
توجه به شرایط خاص ایران در جهان، یک تهدید بسیار 
جدی برای کشور محسوب می شود. همچنین فناوری 
باالی مورد نیاز برای ال.ان.جی که در انحصار چند 
شرکت خاص است و حمل و نقل آن توسط کشتی 
که پتانسیل تحریم بیمه ای و پهلوگیری در مقصد را 
دارد، دو زمینۀ دیگر برای افزایش تحریم پذیری این 

روش صادراتی ارزیابی می شود.
* یکی از ابزارهای مهم ایران برای ایجاد پیوندهای 
راهبردی با همسایگان و کشورهای منطقه، تجارت 
گاز )صادرات و واردات( به روش خط لوله است. این 
امر می تواند موجب ایجاد وابستگی متقابل انرژی 
بین کشورهای منطقه با ایران و در نتیجه، موجب 
افزایش قدرت سیاسی کشور در منطقه شود. بنابراین، 

منبع:
http://www.ettelaat.com/etiran/?p=296057
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چهکسیبایدحکومتکند؟

فیلسوفان  و  متفکران  حرمت  که  جامعه ای 
را به جای نمی آورد و از اندیشه هایشان استفاده 
نمی کند، نمی تواند به سرمنزل مقصود برسد، زیرا 
اینکه عقال و خردمندان سکان کشتی  به جای 
و رهبری را در دست داشته باشند، بی خردان بر 
صدر نشسته اند و فرمان می رانند. سرنوشت چنین 
جامعه ای را افالطون در تمثیلی به بهترین نحو به 

تصویر می کشد:
»... فرض کن در یک کشتی وضعی که بیان 
بزرگتر و  می کنم، حکمفرماست: صاحب کشتی 
قویتر از همۀ مالحان است، ولی گوشش سنگین و 
چشمش نزدیک بین است و از ناخدایی هم اطالعی 
ندارد. میان مالحان آشوبی برپاست، زیرا هر یک 
در این گمان است که رهبری کشتی باید با او 
باشد، ولی هیچ یک از آنان ناخدایی نیاموخته است 
چه  و  بوده  که  استادش  که  بگوید  نمی تواند  و 
بر  تعلیم گرفته است. حتی همه  او  نزد  در  مدت 
این عقیده اند که فن ناخدایی آموختنی نیست و 
آماده اند که هر را که جز این ادعا کند، پاره پاره اش 
کنند. هر دم بر سر صاحب کشتی هجوم می آورند 
و از او می خواهند که سکان کشتی را به دست 
آنان بسپارد و اگر کسی در صدد برآید که صاحب 
کشتی را با دلیل و برهان از این کار بازدارد، او 
آنکه  از  پس  می اندازند.  دریا  به  یا  می کشند،  را 

صاحب کشتی را با دارویی خواب آور رام کردند، یا 
به نحوی دیگر از پای درآوردند و اختیار کشتی را 
به دست گرفتند، بار کشتی را تاراج می کنند و به 
میگساری می نشینند و در حال باده خواری و عیش 
و نوش، چنانکه شیوۀ اینگونه مردان است، به پیش 
می رانند. کسی را که در رام کردن صاحب کشتی یا 
مقهورساختن او چاالک بوده و در راه مسلط شدن 
بر کشتی به آنان یاری کرده باشد، ناخدایی استاد و 
دریانوردی ماهر می شمارند و محترمش می دارند، 
ولی کسانی را که از معرکه برکنار مانده و مهارتی 
در این کار نشان نداده باشند، سرزنش می کنند و 
عاطل و بیکار می خوانند و غافلند از اینکه ناخدای 
واقعی کسی است که خصوصیات فصول مختلف 
آسمان و ستارگان و بادها و به طور کلی، همۀ 
عواملی را که با فن دریانوردی ارتباط دارد، بشناسد 
تا بتواند کشتی را چنانکه شایسته است، هدایت 
کند... آیا به عقیدۀ تو با چنین وضعی که در کشتی 
سرنشینان  اگر  بود  خواهد  حکمفرماست، عجب 
کشتی ناخدای حقیقی را ابله و یاوه گو بپندارند و 

عاطل و بیکار شمارند؟
فیلسوفان  با  دولت  و  جامعه  که  »رفتاری   
می کنند، درست مانند رفتار سرنشینان کشتی با 
ناخدای واقعی است. در چنین جامعه ای فیلسوفان 
نمی توانند فایده ای به جامعه برسانند... ولی گناه 

آن را نباید به گردن فیلسوفان بگذارند، بلکه باید 
کسانی را گناهکار شمارند که نمی خواهند از آنان 
فایده ای ببرند. اقتضای طبیعت این نیست که ناخدا 
از سرنشینان کشتی تقاضا کند که سکان کشتی 
را به او بسپارند، یا دانشمندان به در خانۀ توانگران 
بروند... آنکه نیازمند رهبری است، باید دست تقاضا 
به سوی کسی دراز کند که در رهبری استاد است. 
بنابراین، کسی هم که شایستگی زمامداری دارد، 
نباید از دیگران تقاضا کند که به فرمان وی گردن 
گذارند. اگر طبقۀ حاکم امروزی را به جای مالحانی 
که در مثال خود دیدیم، بگذاری و آن مردان عاطل 
و بیکاره را ناخدایان حقیقی بشماری، به راه خطا 

نرفته ای.« )جمهوری، صص 2۹۹- 2۹۷(
که  کسانی  بارۀ  در  می گویی  »چه  تکمله: 
رجز  دارند،  بدست  را  دولت  امور  زمام  هنگامیکه 
می خوانند و هر روز ادعا می کنند که جامعه و دولت 
را بهتر ساخته اند، ولی همینکه از کار افتادند، ناله و 
شکایت می آغازند و از وضع جامعه و دولت چنان 
تصور  در  آن  از  بدتر  گویی  که  می کنند  بدگویی 
نمی گنجد؟ آیا این سیاستمداران در نظر تو بهتر از ان 
فرومایگان اند؟« )افالطون، رسالۀ گورگیاس، ترجمه 

محمدحسن لطفی و کاویانی، ج دوم، ص 3۶۰(
1( تأملی بر فلسفۀ سیاسی افالطون، علی مرادی مراغه ای، 

انتشارات فکرآوران، 1381

)تمثیلی از افالطون(1
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کلیات
آل کاپون ) 1۹۴۷- 1۸۹۹ میالدی(، معروفترین 
جرایم  سردمدار  و  امریکایی  تبهکار  و  گانگستر 
سازمان یافته در نیمۀ نخست قرن بیستم بود. او و 
همدستانش مرتکب انواع جرایم فجیع، از جمله اقدام 
به زورگیری و اخاذی می شدند و بعد برای پنهان کردن 
اقدامات و درآمدهای خودشان، رختشویخانه  هایی را 
تأسیس نموده بودند تا وانمود کنند که درآمدهایشان 
از طریق فعالیت های مجاز این رختشویخانه ها به 
دست آمده است و نه از طرق غیر قانونی و نامشروع. 
پول های  تبدیل  معنای  به  »پولشویی«  اصطالح 
نامشروع و کثیف به دارایی های مشروع و قانونی، 
از همین جا سرچشمه گرفته و به تدریج به یک 

اصطالح عمومی تبدیل شده است. 
از سوی دیگر، دولت ها و نهادهای بین المللی برای 
مبارزه با پولشویی و جلوگیری از اقدامات تبهکارانه 
و پیامدهای زیانبار اقصادی- اجتماعی آن دست 
به کار شدند و یکی از اقدامات مهم در این راستا 

تأسیس »گروه ویژۀ اقدام مالی علیه پول شویی« 
است.   )Financial Action Task Force(

نامیده   FATF اختصار  به صورت  که  گروه  این 
می شود، یک سازمان بین دولتی است که در سال 
1۹۸۹ با ابتکار گروه G۷ مرکب از هفت کشور 
پول شویی  با  مبارزه  برای  جهان،  صنعتی  بزرگ 
بنیاد نهاده شده است. این سازمان در سال 2۰۰1 
وارد مبارزه با تأمین مالی تروریسم هم شد و به 
تدریج فعالیت های خود را گسترش داد و در نتیجه، 
در سال 2۰12 مقابله با تأمین مالی فعالیت های 
اشاعه ای نیز به مأموریت این گروه افزوده شد. گروه 
اقدام مالی علیه پولشویی در حال حاضر، میزان 
پیاده سازی  زمینۀ  در  عضو  کشورهای  پیشرفت 
چگونگی  همچنین  و  گروه  این  توصیه های 
پیشرفت توصیه های مزبور در سطح جهان را رصد 
می کند و گزارش های آن را در اختیار جهانیان قرار 
می دهد تا میزان ریسک کشورهای مختلف از این 

لحاظ شناخته شود. 

گزارش یک اجالس
در جریان آماده سازی مقدمات برای پیوستن و 
همکاری ایران با گروه مزبور، پنجاه و یکمین نشست 
گفتگوهای راهبردی با موضوع مبارزه با پول شویی 
در ایران، در مرکز بررسی های استراتژیک ریاست 
جمهوری برگزار شد و دکتر سیدجواد کاظمی تبار 
)دکتری برق و کامپیوتر از دانشگاه کالیفرنیا ارواین 
تقلب  برای کشف  داده کاوی  کارشناس  و  آمریکا 
همایش  این  در  آمریکا(  بانکی  تراکنش های  در 
به سخنرانی پرداخت. سخنران نامبرده در ابتدای 
نشست در تعریف پولشویی گفت: پولشویی فرآیند 
پیچیده ای است که طی آن جنایتکاران و صاحبان 
عملیات  از  عواید حاصل  قانونی،  غیر  دارایی های 
مجرمانه را با هدف پنهان کردن منشأ مجرمانۀ آنها 
تغییرچهره می دهند و این تصور را ایجاد می کنند که 
پولی را که خرج می کنند، در واقع، متعلق به خود آنها 

بوده و از راه قانونی بدست آمده است. 
دکتر کاظمی تبار در ادامه فرار از تعقیب، فرار از 

پولشوییووضعیتایران
گزارش یک اجالس



55 عمومی توسعه تاسیسات و تجهیزات | شماره 56 | زمستان 1397 |   

مجازات، فرار از مصادرۀ اموال و فرار از مالیات را به 
عنوان اهداف پولشویی معرفی کرد و در بارۀ منابع 
پول های کثیف نیز به گروه های جنایی سازمان یافته، 
قاچاق  تروریسم،  مالی  تأمین  جمله  از  تروریسم 
انسان و قاچاق مهاجر، قاچاق مواد مخدر، قاچاق 
کاال، استثمار جنسی، قاچاق اسلحه، قاچاق اشیای 
مسروقه و فساد و رشوه اشاره کرد و گفت: بی ثباتی 
نظام اقتصادی، تضعیف دولت در نظارت بر اقتصاد 
جامعه، تغییر روند سرمایه گذاری از تولیدی به داللی، 
لطمه به فعالیت های بخش خصوصی و جلوگیری 
از رقابت سالم، بروز نتایج ناخواسته در نظام بانکی، 
افزایش خطرپذیری سرمایه گذاری خارجی، افزایش 
نرخ تورم و تضعیف بخش خصوصی، از مهم ترین 

اثرات پول شویی بر اقتصاد است.
براساس توضیحات کاظمی تبار، پولشویی دارای 
سه مرحلۀ مشخص است: مرحلۀ اول ورود پول 
کثیف به بانک است. مرحلۀ بعدی الیه گذاری و 
ایجاد شبکه های پولی پیچیده است، به این معنی 
که شخص خالفکار تمامی درآمد خود را به شکل 
متمرکز به بانک وارد نمی کند، بلکه آنها را در قالب 
حساب های مختلف بنام اشخاص حقیقی گوناگون 
وارد بانک می کند. مرحلۀ سوم و پایانی پولشویی، 
در  پول  برگشت مجدد  و  تمامی حساب ها  ادغام 

دستان افراد خالفکار و پولشو است.
کاظمی تبار در ادامه به ارایۀ آماری از پول های 
کثیف در دنیا پرداخت و گفت: بر اساس آمار موجود، 
حدود ۵۰۰ میلیارد تا 1/۸ تریلیون دالر )بین دو تا پنج 
درصد درآمد ناخالص ملی دنیا( حجم کل پول های 
کثیف در دنیا می باشد. همچنین بر اساس برخی 
برآوردها ۴۷ درصد پو ل های کثیف در امریکا، 3۰ 

درصد در اروپا و بقیه در سایر نقاط جهان جریان 
دارد. حدود ۹۹ درصد پول کثیف موفق به عبور از 
سیستم های نظارتی امریکا و اروپا شده و حدود ۸۰ 
درصد از این پول ها مجدداً برای سرمایه گذاری و 
ساماندهی جنایات دیگر به کار می روند. کاظمی تبار 
افزود: بر اساس آمارهای غیر رسمی، حجم پول های 
کثیف در ایران برابر 11/۸ درصد حجم نقدینگی 

می باشد.
اندازه گیری  لزوم  بارۀ  در  سپس  کاظمی تبار 
سبب  که  عواملی  گفت:  پولشویی  ریسک های 
پرریسک  پولشویی  لحاظ  از  تا کشوری  می شوند 
شناخته شود، عبارتند از کشورهای مشمول تحریم یا 
اقدامات مشابه از سوی سازمان ملل و...، کشورهایی 
معرفی  عنوان غیرهمکار  به  را  آن ها   FATF که
می نماید، کشورهایی که منابع معتبر آن ها را حامی 
سطح  که  کشورهایی  می کنند،  معرفی  تروریسم 
باالیی از فساد و یا فعالیت های خرابکارانه در آنها 

توسط منابع معتبر گزارش می شود.
دکتر کاظمی تبار خالصۀ توصیه های چهل گانه 
کشورهای   )1 کرد:  بیان  گونه  این  را   FATF

عضو، کنوانسیون های بین المللی مربوطه را بپذیرند 
و آنها را در کشورشان پیاده کنند، 2( پولشویی را 
به عنوان جرم بپذیرند تا مسووالن کشور بتوانند 
با تکیه بر قانون، درآمدهای حاصل از پولشویی را 
ضبط کنند، 3( سیستم ارزیابی و تحقیق در مورد 
مشتریان و گزارش تراکنش های مشکوک را برای 
موسسات مالی و برخی دیگر از بنگاه های خاص 
پیاده کنند، ۴( واحد اطالعات مالی را جهت دریافت 
گزارش تراکنش های مشکوک تأسیس نمایند و ۵( 
با کشورهای دیگر در مورد کشف جرم و بازرسی 

پولشویی همکاری داشته باشند.
کاظمی تبار در مورد لیست سیاه گفت: لیست سیاه 
گروه ویژۀ اقدام مالی برای اولین بار در سال 2۰۰۰ 
پدید آمد. هر کشوری که با این گروه مشارکت نکند، 
جزو این لیست خواهد آمد. شرط خروج از لیست 
سیاه نیز همکاری الزم با این گروه و پیاده سازی 
توصیه هاست. شایان ذکر است که در اولین لیست 
سیاه، نام رژیم اشغالگر قدس، روسیه و لبنان وجود 
داشت، در حالی که نامی از ایران نبود. کاظمی تبار در 

بارۀ اینکه آیا FATF رفتار معاندانه ای با ایران دارد 
یا نه؟ گفت: اولین لیست سیاه FATF مثال نقضی 
برای این ادعا است که گروه ویژۀ اقدام مالی به شکل 
معاندانه با ایران رفتار می کند و انگیزه های سیاسی بر 
آن چیره است. کاظمی تبار افزود: منظور از مشارکت 
و همکاری با FATF برای فرار از قرارگیری از لیست 
سیاه، همانند کارهایی است که ادارات پلیس کشورها 
با یکدیگر انجام می دهند. به عنوان نمونه ای از این 
همکاری ها می توان به ضبط اموال عاید از پولشویی 
اشاره کرد، یا مثاًل FATF از کشورها انتظار دارد که 
اگر به دلیل ملیت شخص مجرم، امکان استرداد 
وجود ندارد، حداقل پرونده مجرم به اشتراک گذاشته 

شود.
کاظمی تبار در ادامۀ سخنان خود در بارۀ وضعیت 
ایران نیز گفت: در حال حاضر، در سایت گروه ویژۀ 
اقدام مالی، کشورهای ایران و کره شمالی به  عنوان 
تنها کشورهای پرریسک جهان شناسایی شده اند، هر 
چند که اندکی پس از برجام، ایران از فهرست اقدام 
متقابل FATF خارج شد. اقدام متقابل در ادبیات

FATF  به معنی قطع ارتباطات مالی به  طور کامل 

است. در سال 2۰1۶ وضعیت ایران از اقدام متقابل 
به ارزیابی دقیق تعدیل پیدا کرد. وضعیت »ارزیابی 
دقیق« این پیام را به جهان می دهد که در پذیرش 
مشتری ایرانی باید عمیق تر تحقیق کنند و مثاًل 
مشخص کنند که مشتری شان از اقوام تروریست ها، 
یا از نزدیکان افراد سیاسی نباشد. هدف ادارۀ مبارزه با 
پولشویی نیز این است که ریسک ایران به موقعیت 
تنها  اول  بنابراین، در وهلۀ  برسد.  ارزیابی معقول 
تصویب قوانین مورد تأکید FATF می تواند ایران را 
به  طور کامل از لیست سیاه و اقدام متقابل دور کند. 
ضمناً تا کنون چندین بار به ایران مهلت داده شده  تا 
این دغدغه ها برطرف شوند و قابل تصور است که در 
صورت تحقق نیافتن خواسته های FATF ایران بار 
دیگر به وضعیت اقدام متقابل و لیست سیاه بازگردد، 

بازگشتی که خروج از آن بسیار سخت خواهد بود.

روند  تغییر  اقتصادی،  نظام  بی ثباتی 

داللی،  به  تولیدی  از  سرمایه گذاری 

لطمه به فعالیت های بخش خصوصی 

از  سالم،  رقابت  از  جلوگیری  و 

مهم ترین اثرات پول شویی بر اقتصاد 

است.

منابع:
مرکزبررسی های استراتژیک ریاست جمهوری

http://www.css.ir/fa/content/112902/ 
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10درسبزرگازیکدانشمندبزرگ

آدم ها تهی از توانایی نیستند، تهی از اراده اند.

)ویکتور هوگو( 

نام آلبرت انیشتین در جهان به مثابه نماد هوش 
فراوان و استعداد و نبوغ شناخته شده و نزد همگان 
جا افتاده است. درست است که همه ما فیزیکدان و 
نابغه نیستیم، اما می توانیم از شیوه زندگی این نابغه 
درس  بگیریم، درس هایی که می توانند زمینه ساز 
از  بزرگ  اینک 1۰ درس  موفقیت هایمان شوند. 

شیوه زندگی این استاد بزرگ:

1( از مواجهه با ترس ها نترس!
انیشتین حتی در نوجوانی از به چالش کشیدن 
نظریات و عقاید اطرافیانش ابایی نداشت. از روش 
تدریس رایج در مدارس آن زمان راضی نبود. او در 
یادگیری به تفکر انتقادی در برابر حفظ بی چون و 
چرای مطالب کتاب ها معتقد بود. اگر قرار بود هر 
بار که کسی کارهایش را به باد انتقاد می گرفت، 
عقب نشینی کند و دست از تالش بردارد، هیچ وقت 
به موفقیت نمی رسید. برخی از نظریه های او به 
سرعت و سهولت در مجامع علمی پذیرفته نشدند، 
اما او از پا ننشست، ادامه داد و سرانجام توانست 

نگاه بشریت را به جهان هستی دگرگون کند.

2( زیاد جدی نگیر!
زمانی که انیشتین در آمریکا به شهرت رسید، 
اغلب مردم او را در خیابان می شناختند و درباره 
با  او  ولی  می کردند،  سؤال پیچ  را  او  نظریاتش 
لطافت طبع خاص خودش می خندید و می گفت: 
همه من را با پروفسور انیشتین اشتباه می گیرند! 
با توجه به نوع کاری که انیشتین انجام می داد، 
یعنی فعالیت های فکری عمیق، هیچ کس انتظار 
نداشت که او شخصیتی بدین حد شوخ طبع باشد، 
اما او در عمل نشان می داد که تالش برای نیل 
به پیروزی، کاری نیست که جدیتی همیشگی را 
بطلبد. او معتقد بود که اندکی شوخ طبعی و شادی 
در درازمدت ضامن سالمتی است. اگر انیشتین 
در تمام مدت کار و فعالیتش جدی و عبوس بود، 
عمیقی  مباحث  و  می داد  انجام  او  که  کاری  با 
به مرحله جنون  که درگیرش شده بود، مطمئناً 

می رسید و شاید از آن مرحله هم عبور می کرد!

3( مسیر را گم نکن!
انیشتین هم مانند بقیه افراد گاهی حس و حوصله 
استراحت  می کشید،  کار  از  دست  نداشت،  کار 
می کرد و به مرخصی می رفت، اما موفقیت و حجم 
عظیم یافته های او نشان می دهد که علی رغم آن که 
گاهی از کار دست می کشید، اما هیچ گاه مسیرش 
را گم نکرد و دست از تالش نکشید. او به خوبی 
تکیه گاهی  عواطف  و  احساسات  که  می دانست 

مطمئن برای اهداف و آرزوهای بزرگ هستند.

4( انتقادپذیر باش!
انیشتین مثل همه بزرگان می دانست که ممکن 
نیست همه با عقاید و نظریاتش موافق باشند و 
البته لزومی هم به جلب موافقتشان نمی دید، اما 
راه  ادامه  برای  را چالش های الزم  بازخوردها  این 
می دانست و سعی می کرد سخت تر کار کند تا به 
مخالفان ثابت شود که اشتباه می کنند و او درست 
می گوید. تالش برای جلب رضایت و اعتماد منتقدان 
تو  در حالی که  است،  انرژی  و  اتالف وقت  تنها 
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می توانی از انتقادها برای پیشبرد کارت استفاده کنی.

5( شکست را سخت در آغوش بگیر!
فیزیک جزو علوم دقیقه است، اما بعید می دانم 
مواجهه  ابتدای  همان  در  فیزیکدانی  هیچ  که 
باشد.  شده  مسلط  ابعادش  همه  به  علم  این  با 
روند  یعنی  موفقیت،  که  بود  معتقد  انیشتین 
مأموریت  و  هدف  تنها  زمان!  گذر  در  یادگیری 
اشتباهات، آموزش نکات کوچک و بزرگ به او 
آن ها  و تصحیح  برگشتن  با  که  اشتباهاتی  بود، 
روی تخته سیاه کارگاهش، راهش را در حرکت 
دوباره در آن مسیر هموارتر می ساخت. فراموش 
را  ما  همواره  که  معضالتی  از  یکی  که  نکنید 
و  اشتباه  ارتکاب  از  ترس  می دارد،  نگه  عقب 
می یابی  در  درازمدت  در  است.  شکست خوردن 
که سکوت و سکون به مراتب بدتر و مضرتر از 
رفتن و اشتباه کردن است. اشتباه در واقع، یعنی 

به پیش رفتن و یادگرفتن آن چه نباید انجام داد.

6( پیش به سوی هدف، البته با قدم های 
کوچک!

اکثر ما موفقیت را قله ای دور از دسترس می بینیم 
و این امر گاهی باعث می شود که هیچ تمایلی به 

سعی و تالش از خود نشان ندهیم. این نوع تصور 
روز  انیشتین  است.  مهلک  و  اشتباه  پیروزی  از 
بر کاستی ها و مبهمات و  و شب تالش کرد و 
نه یک شبه!  اما  کرد،  غلبه  فیزیک  علم  مسایل 
با  می دانست  و  داشت  ذهن  در  غایی  هدفی  او 
هر گامی که به جلو برمی دارد، یک قدم به آنچه 
کوچکی  کار  می شود.  نزدیکتر  دارد،  ذهنش  در 
که در یک زمان محدود انجام می دهی، شاید به 
نظر بزرگ و مهم نرسد، اما بدان که در مقیاس 
بزرگتر حرکتی است کوچک در مسیری طوالنی 

به سوی هدفی بزرگ!

7( خودخواه نباش!
شهرت  حسن  موجب  انیشتین  موفقیت های 
و محبوبیتش در جهان شد. وی بدون هیچ گونه 
ثروت،  یا  قدرت  کسب  به  تمایلی  و  چشمداشت 
موجب پیشرفت و تعالی نوع بشر شد. او خیر و صالح 
انسان ها را سرلوحه زندگی و راهنمای راهش قرار 
داد و تا رسیدن به آن از پا ننشست. به خاطر داشته 
باشیم که ما در این دنیا تنها نیستیم و تنها برای 
خودمان زندگی نمی کنیم. وقتی که سخاوتمندانه، با 
رویی گشاده و قلبی سبکبار و رها به دیگران خدمت 
کنیم، آن وقت جهان تبدیل به مکانی بهتر می شود 

و این امر به ما کمک می کند تا در مسیر زندگی 
دگرش یابیم و انسان های بهتری بشویم.

8( تنها به ساز خودت برقص!
انیشتین از دنباله روی های کورکورانه و بی فکر 
اجازه بدهی که  به دیگران  اگر  بود.  متنفر  مردم 
باید تنها  در مورد توانایی هایت اظهار نظر کنند، 
آنچه  کنی.  بسنده  وکامیابی  پیروزی  رؤیای  به 
اطرافیان در مورد ما می گویند، وحی منزل نیستند و 
در بیشتر موارد باید به آرامی از کنار آن ها گذشت. 
قدرت اندیشه و اختیار موهبتی بزرگ برای همه 
انسان هاست. دنیا با آن چه امروز می بینیم، بسیار 
تفاوت داشت اگر انیشتین تحت تأثیر حرف کسی 
قرار می گرفت که در کودکی به او گفته بود: تو به 

درد هیچ کاری نمی خوری!

پیشرفت  و  یادگیری  برای  همیشه   )9
حرص و ولع داشته باش!

نمی دید  خاصی  استعداد  صاحب  را  خودش  او 
و تنها تفاوتش این بود که بسیار کنجکاو بود. او 
سیری ناپذیر بود. هر مقاله و نظریه ای گامی بود به 
سوی پرسش و پاسخ بعدی! بعدی! بعدی! همیشه 
به دنبال تازه ها بود، همیشه در حال رشد و بالیدن! 
به  کنیم،  نهادینه  خودمان  در  را  این صفات  اگر 
موفقیت نزدیکتر می شویم. سمی ترین تفکر ممکن 
آن است که فکر کنیم آن چه انجام داده ایم، کافی 
است! احساس کامل بودن را در خودت از بین ببر تا 

راهت را برای پیشرفت هموارسازی!

10( ادامه بده! از پا ننشین!
در مسیر پیش روی به سوی آمال و آرزوهایت 
ممکن است با موانع زیادی روبرو شوی، اما این 
دلیل نمی شود که عقب نشینی کنی و بازی را واگذار 
اراده ات  چقدر  که  می دهد  نشان  فقط  این  کنی! 
سست و بی جان است! انیشتین کسی بود که سعی 
کرد تا در زندگی با مسایل و مشکالت کنار بیاید و 

آن ها را قدم به قدم و یکی یکی حل کند.

مأخذ: منابع اینترنتی
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کمال الملک، نقاش چیره دست ایرانی در دوران 
قاجار، برای آشنایی با شیوه ها و سبک های نقاشان 
فرنگی به اروپا سفر کرد. زمانی که در پاریس بود، فقر 
گریبانش را گرفت تا حدی که حتی برای سیرکردن 
شکمش هم پولی نداشت. یک روز وارد رستورانی 
شد و سفارش غذا داد. در آنجا رسم بود که افراد 
متشخص پس از صرف غذا پول غذا را روی میز 
می گذاشتند و می رفتند. معمواًل هم مبلغی بیشتر به  
عنوان انعام گارسون می گذاشتند. اما کمال الملک 
پولی در بساط نداشت. بنابراین، پس از صرف غذا از 
فرصت استفاده کرد و از داخل خورجینی که وسایل 
نقاشی اش در آن بود، مدادی را برداشت و پس از 
را  اسکناس  بشقاب، عکس یک  تمیزکردن کف 

جیمز دایسون که یکی از ایده های فوق العاده اش 
از  یکی  حاال  بود،  زباله  کیسۀ  بدون  جاروبرقی 
مغزهای خالق در حیطۀ اقتصادی ارزیابی می شود. 
این مغز بزرگ اقتصادی می گوید: »بزرگ ترین 
درس هایی که در زندگی گرفته می شود، درس 
از شکست ها و ناکامی هاست. همۀ ما انسان ها 
اشتباه می کنیم، اما مهم این است که ارزش این 

روی آن کشید. بعد هم بشقاب را روی میز گذاشت 
و از رستوران خارج شد. گارسون که اسکناس را 
داخل بشقاب دید، دست برد که آن را بردارد، ولی 
متوجه شد که پولی در کار نیست و تنها یک نقاشی 
است. بالفاصله با عصبانیت دنبال کمال الملک دوید، 
یقه اش را گرفت و شروع به داد و فریاد کرد. صاحب 
رستوران جلو آمد و جریان را پرسید. گارسون بشقاب 
را به او نشان داد و گفت: این مرد یک دزد و شیادست، 
چون بجای پول عکس  پول را داخل بشقاب کشیده! 
صاحب رستوران که مردی هنرشناس بود، دست در 
جیب برد و مبلغی پول به کمال الملک داد. بعد به 
گارسون گفت: رهایش کن برود. این بشقاب خیلی 

بیشتر از یک پرس غذا ارزش دارد.
امروز این بشقاب در موزۀ لوور پاریس به عنوان 

بخشی از تاریخ هنری این شهر نگهداری می شود.

هنرشناسی

داستانکوتاه:
شکستهامهمترازپیروزیهاهستند

مشکل

شکست ها را بدانیم و از هر اشتباهی درس بگیریم و 
سعی کنیم با درس گرفتن از هر شکست، پیشرفت 

کنیم.«
شاید فکر کنید که این یک شعار است، اما بدانید 
که دایسون و تیم تحقیق و مطالعات او ۵12۶ بار 
آزمایش روی جاروبرقی ها را انجام دادند که همۀ آنها 
شکست خورد، اما سرانجام در آزمایش شمارۀ ۵12۷ 
اتفاق خوبی افتاد و یک کشف جالب رقم خورد. جیمز 
دایسون در این مورد می گوید: »مهم این است که 
شکست ها شما را متوقف نکنند. هر شکست می تواند 
به شما نشان بدهد که در چه جایی و چه زمینه ای 
مشکل داشته اید و با برطرف کردن آنها به موفقیت 

برسید.«

کارل پوپر: مشکِل اکثر کشورهای جهان سوم 
بیشعوری  از  بعضی ها  بیشعوری  که  است  این 

حاکمانشان بیشتر است.  
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مشکالت  حالل  پول  که  می کنید  فکر  اگر 
حالل  پول،  هستید.  اشتباه  در  کاماًل  است، 

حالل  مالی  سواد  بلکه  نیست،  مشکالت 
مشکالت است. سواد مالی، یعنی اینکه بتوانید 
منابع مالی خودتان را به گونه ای مدیریت کنید 
که در طول عمر امنیت مالی داشته باشید. سواد 
مالی یک سواد اجرایی است، سواد تئوریک و با 
سواد  که  البته  و  نیست  دانشگاهی  کاربردهای 
به  نیاز  و  نیست  هم  هواکردن  موشک  مالی 

تحصیالت دانشگاهی ندارد.
گزارش های بین المللي مي گویند ایران از این 
منظر در ردۀ بسیار ضعیفي قراردارد، به طوریکه 
تنها 2۰ درصد مردم ایران سواد مالي دارند! یمن 
قعر  در  درصد   1۴ با  افغانستان  و  درصد    13 با 

پولبهتراست،یاسوادمالی؟

رسمرفاقت

غموشادی

شاه عباس در جریان یکی از سفرهایش به مشهد تصمیم گرفت دو تن از بزرگان زمان خودش را امتحان 
کند. بنابراین، به شیخ بهایی که اسبش جلو می رفت، گفت: این میرداماد چقدر بی عرضه است، اسبش دایم عقب 

می ماند.
شیخ بهایی جواب داد: کوهی از علم و دانش بر آن اسب سوار است و حیوان کشش اینهمه عظمت را ندارد.

شاه عباس کمی سرعتش را کم کرد تا میرداماد به او رسید. آنوقت به میرداماد گفت: این شیخ بهایی رعایت 
هیچ کس را نمی کند، دایم جلو می تازد.

میرداماد گفت: اسب او از اینکه آدم بزرگی چون شیخ بهایی بر پشتش سوار است، سر از پا نمی شناسد و 
می خواهد از شوق بال در آورد.

     این است رسم رفاقت: در »غیاب« یکدیگر باید »حافظ آبروی« هم باشیم.

فریدریش نیچه:  غم خودش ما را پیدا می کند، باید به دنبال شادی ها گشت. 

درصد    2۷ با  عراق  مردم  حتي  هستند.  جدول 
وضعشان از ایران و ترکیه )با سهم 2۴ درصدی( 
نیز سواد  اهالي حجاز  از  بهتر است. 31 درصد  

مالي دارند.
بد نیست بدانید که چین گرچه دومین اقتصاد 
مردمش  از  درصد    2۸ تنها  اما  دنیاست،  بزرگ 
سواد مالي دارند! این نرخ در مورد مردم آلمان 
درصد   ۵۷ ها  آمریکایي  مورد   در  و  درصد   ۶۶

است.
 ۷1 نرخ  با  مالي  سواد  سهم  باالترین  اما  و 
درصد متعلق به سه کشور حوزۀ آتالنتیک است، 

یعنی سوئد، نروژ و دانمارک.
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با پیش بینی صندوق بین المللی پول، ایران در سال های 2۰1۸، 2۰1۹ و 
2۰2۰ همچنان هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا باقی خواهد ماند، اما در سال 
2۰21 با پشت سر گذاشتن اسپانیا، عربستان و کانادا، به جایگاه پانزدهم 

صعود خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری موج در بارۀ پیش بینی مزبور، ایاالت متحدۀ آمریکا 
بزرگ ترین اقتصاد جهان است و تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 
2۰1۸ نزدیک به 2۰/۴ تریلیون دالر بوده است. بعد از آمریکا چین دارای 
دومین اقتصاد بزرگ جهان است. حجم اقتصاد چین 1۴ تریلیون دالر در 

اقتصادهایبزرگجهانوسهمایرانازآیندۀاقتصادجهانی

سال 2۰1۸ برآورد شده و ژاپن هم با حجم ۵/1 تریلیون دالر، دارای سومین 
اقتصاد بزرگ جهان است.

بر این اساس، در رده بندی تولید ناخالص کشورها بر حسب قیمت ها،  پس 
از آمریکا، چین و ژاپن، کشورهای آلمان، انگلستان، فرانسه، هندوستان، ایتالیا، 

برزیل و کانادا، به ترتیب در رده های چهارم تا دهم قرار دارند.
همچنین پیش بینی شده است که چین با تولید ناخالص داخلی 231۵۹ 
میلیارد دالر در سال 2۰21، به جایگاه بزرگترین اقتصاد دنیا صعود خواهد 
کرد و آمریکا با 1۹3۹۰ میلیارد دالر و هند با ۹۴۵۹ میلیارد دالر، به ترتیب در 

رتبه های دوم و سوم از این نظر قرار می گیرند.
از سوی دیگر، بر اساس پیش بینی مرکز مطالعات PWC که یک نهاد 
چندمنظوره متشکل از تحلیل گران و کارشناسان اقتصادی برای مطالعات بازار 
است، ایران در سال 2۰3۰ میالدی، شانزدهمین اقتصاد بزرگ دنیا خواهد بود 
و تا سال 2۰۵۰ نیز به جایگاه چهاردهم ارتقا می یابد. البته این پیش بینی به 
گفتۀ مرکز مطالعات پی. دبلیو. سی بسیار محتاطانه است و رسیدن اقتصاد 
ایران از نظر بزرگی به جایگاه دوازدهم در دنیا هم بسیار محتمل است که 
برای ایران خبر خوبی است و در صورت این ارتقا، می توان انتظار داشت که 
جایگاه اقتصادی و سیاسی ایران هم در دنیا تقویت شود که البته تهدیدی 

بزرگ برای اقتصادهای صنعتی امروز، به خصوص آمریکا خواهد بود.

مجلسنبایدبهتعدادطرحهایعمرانیدربودجهبیفزاید

مهدی پازوکی- اقتصاددان: ... کشور با مشکالت 
بی انضباطی  آن  اهم  که  است  روبه رو  اقتصادی 
پولی  بی انضباطی  این  از  بخشی  است.  اقتصادی 
در سیستم بانکی کشور است که باعث گسترش 
مالی  موسسات  و  بانک های خصوصی  قارچ گونۀ 
شده که راه حل این بی انضباطی پولی، استقالل و 
اقتدار بانک مرکزی است. دومین بی انضباطی مالی 

اخبار

را در سند بودجه مشاهده می کنیم. این بی انضباطی 
را می توان در طرح های عمرانی مورد تأیید مجلس 
دید. برای مثال، مجلس شورای اسالمی در بخش 
راه و ترابری، ۵2 طرح عمرانی را تغییر عنوان داد و 
باعث شد که هزاران میلیارد تومان هزینه برای کشور 
ایجاد شود. اعتقاد عمیق کارشناسی دارم که به هیچ 
وجه طرح های عمرانی کشور از تعداد کنونی نباید 
بیشتر شود و افزایش پیدا کند. بر اساس آمارها اگر 
هیچ پروژۀ جدیدی در کشور آغاز نشود، پروژه های 
نیمه کارۀ کنونی 2۵ سال زمان خواهند برد که به 

پایان برسند... 
به عنوان فردی که طرفدار سیاست عدم تمرکز 
و دادن اختیار به استان هاست، معتقدم که باید در 

شرایط کنونی بخردانه تصمیم بگیریم. زمانی که 
کشور  کل  منافع  باید  است،  محدود  دولت  منابع 
را در اولویت قرار دهیم. اگر فروش نفت در سال 
آینده به روال سه ماهۀ گذشته باشد، قطعاً درآمدهای 
نفتی کاهش پیدا خواهد کرد. این شرایط ایجاب 
می کند که انضباط مالی را در سند بودجه رعایت 
کنیم. بنابراین، باید از به وجود آمدن طرح های جدید 
جلوگیری کرد و حتی اگر نمایندگان مجلس به این 
روند پایبند نبودند، شورای نگهبان باید در این مسأله 
ورود کند. اگر نمایندگان مجلس عناوین طرح ها را به 
روال سال پیش تغییر دادند، شورای نگهبان نباید آنها 
را به تأیید نهایی برساند، زیرا به ضرر کشور و مردم 

خواهد بود.
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روشیبرایخنثاکردنبمبساعتیصندوقهایبازنشستگی

تشکیل نهاد مستقلی که مدیریت صندوق های 
بازنشستگی را برعهده بگیرد و صالحیت شناسایی، 
اولویت بندی و ارایۀ راهکار برای حل چالش های 
صندوق ها را داشته باشد، می تواند از بروز بحران در 

این زمینه جلوگیری کند.
همزمان با تدوین برنامۀ ششم توسعه از سه مسألۀ 
صندوق های بازنشستگی، آب و محیط زیست به 
 عنوان محورهای این برنامه سخن گفته می شد. 
اهمیت مسألۀ صندوق های بازنشستگی تا جایی 
است که در برخی از کشورها مانند یونان از سطح 
مسأله، محور و چالش خارج شده و به یک بحران 
تبدیل شده است. در ایران نیز از مسألۀ صندوق  ها 
مشکالتی  می شود.  یاد  ساعتی  بمب  به عنوان 
مانند بدهی، ترکیب سرمایه، سن بازنشستگی و 
بنگاهداری، از جمله مواردی هستند که ممکن است 
صندوق های مزبور را به نزدیکی بحران بکشانند. 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در صفحۀ خود 
در فضای مجازی، دستور اخیر رییس جمهور برای 

خروج صندوق ها از بنگاه داری را اصالحی اساسی 
برای جلوگیری از فساد در این مجموعه ها و نیز 

انباشت بدهی آن ها می داند.
ایرناپالس در این باره با رضا افقی، عضو هیأت 
گفت وگو  اکو  بیمه  عالی  آموزش  مؤسسۀ  علمی 
برنامۀ  افقی معتقد است که وقتی در  کرده است. 
بحران  از  بحران،  سه  کنار  در  توسعه  ششم 
صندوق های بازنشستگی نیز سخن گفته می شود، 
به نظر می رسد که راه حل ساده ای وجود نخواهد 
داشت. بنابراین، ما به عزم ملی و همه جانبه ای که 
همت دولت، مردم و اعتماد بین این دو را می طلبد، 
ادامۀ  در  وی  نیازمندیم.  اصالحات  انجام  برای 
سخنان خود اعتمادسازی را پیش شرط اصالحات 
بازنشستگی اعالم می کند و ضمن  صندوق های 
اشاره به تجربۀ سایر کشورها، می افزاید: من به  طور 
جدی معتقدم که اولین گام در این رابطه، نهادسازی 
است که باید برای میان مدت و بلندمدت در نظر 
گرفته شود، یعنی تا هنگامی که ما نهاد مستقلی 

را بر صندوق ها حاکم نکنیم، قابلیت بروز بحران از 
بین نمی رود. البته باید مفهوم استقالل مورد توجه 
قرار گیرد و استقالل به معنای عدم حضور دولت 
نیست، چرا که دولت یکی از بازیگران این حوزه 
است و باید در این نهاد جدید در کنار نمایندگان 
حوزه  این  متخصص  افراد  و  خصوصی  بخش 
نماینده ای داشته باشد. به گفتۀ وی، چنین نهادهایی 
در کشورهای دیگر سابقه فعالیت دارند و کمیته های 
تخصصی  زیربخش های آن ها هستند که برآوردهای 
اقتصادی و بیم سنجی)Actuary( را برعهده دارند و 
نهاد، ضمن ادارۀ مستقل صندوق های بازنشستگی، 
در قبال تصمیمات خود به پارلمان پاسخگو است، اما 
الزاماً تحت تأثیر جریان های سیاسی قرار نمی گیرد.

معاون پژوهشی مؤسسۀ آموزش عالی بیمه اکو 
قدم اول ساماندهی به صندوق های بازنشستگی را 
تشکیل نهاد یادشده برای اولویت بندی چالش ها و 
پس از آن، اصالحات پارامتریک مانند تغییر سن و 

درصد کسورات دانست.
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90درصدآسانسورهایکشوراستانداردنیستند

استقبال5۶درصدشرکتهایجهانازدورکاریکارمندان

گفت:  کشور  آسانسور  اتحادیۀ  رییس 
دلیل  به  کشور  آسانسورهای  درصد   ۹۰
دیگر  استاندارد،  گواهی های  منقضی شدن 

نیستند. استاندارد 
به  ایرنا،  با  وگو  گفت  در  ابریشمی  عباس 
فروش  از  پس  خدمات  و  نگهداری  موضوع 

در حالی که تا چند سال قبل مدیران شرکت ها 
اصرار داشتند که کارمندانشان هر روز اول وقت 
پشت میزشان باشند، مدتی است که این روند 

در حال تغییر است.

آسانسور اشاره کرد و افزود: باید استانداردهای 
و  شوند  اجباری  کشور  در  آسانسور  دوره ای 
استاندارد  مجدد  گواهی  صدور  هم  آن  الزمۀ 
است.  ساله  دو  تا  یک  فرآیندهای  در  اجباری 
مسووالن  اینکه  دلیل  کرد:  تصریح  وی 
سازمان ملی استاندارد ۹۰ درصد آسانسورهای 
اخذنکردن  نیز  می دانند  غیراستاندارد  را  کشور 
از  اجباری  استاندارد  مجدد  گواهی های  این 

سوی افراد و سازمان هاست.
ایمنی  ضریب  براساس  کرد:  اضافه  وی 
باید  آسانسور  یک  جهان،  در  تعریف شده 
که  کند  تحمل  را  خود  وزن  برابر   12 بتواند 
این ضریب در ایران نیز به همین میزان است 
مطابق  داشت:  اظهار  ابریشمی  دارد.  وجود  و 
آسانسور  بکسل  سیم  موجود،  ایمنی  ضرایب 
نیز باید بتواند 12 برابر وزن بار وارده به کابین 

را تحمل کند.
وی در ادامه یادآور شد که ۹۰ درصد قطعات 
مورد استفاده در صنعت آسانسور در داخل تولید 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از زد.دی.
نشان  هابز  موسسۀ  جدید  بررسی های  نت، 
رویۀ  یک  عنوان  به   دورکاری  که  می دهد 
درحال  جهان  کشورهای  از  بسیاری  در  شغلی 
این  در  که  تحقیقی  و  است  پذیرفته شدن 
از  حاکی  گرفته،  2۰1۸ صورت  سال  در  زمینه 
نقاط  در  شرکت ها  از  درصد   ۵۶ که  است  آن 
مختلف جهان از دورکاری استقبال می کنند. بر 
همین اساس، ۵2 درصد از کارکنان شرکت های 
را  هفته  در  روز  یک  حداقل  جهان  در  تجاری 
دورکاری کرده و بدون حضور در محل کار و از 

منزل وظایف خود را انجام می دهند.

می شود و اکنون در تولید درب های اتوماتیک 
روز  استانداردهای  مطابق  آسانسور  کابین  و 
صنعت  افزود:  وی  نداریم.  مشکلی  هیچ  اروپا 
آسانسور در سال های گذشته در زمینۀ نگارش 
استانداردهای مورد نیاز خود پیشگام شده و به 
همین دلیل، صدمات آسانسوری تا حد زیادی 
یافته است. ضمنًا مشکالت و سوانحی  کاهش 
که گاهی اوقات در آسانسورها اتفاق می افتند 
نیز بیشتر دامنگیر کارگران و نصابان آسانسور 
آسانسور  سرنشینان  برای  خوشبختانه  و  است 
در مقایسه با یک دهۀ گذشته این حوادث به 

کمتر از 1۰ درصد رسیده  است.
خبر دیگری که به وسیلۀ ایسنا منتشر شده، 
کمیسیون  عضو  یک  که  است  آن  از  حاکی 
عمران مجلس شورای اسالمی هم گفته است 
و...  مهندسی  نظام  شهرداری ها،  باید  که 
و  باشند  داشته  ساخت وسازها  بر  ویژه  نظارت 
طبقه  یک  از  بیش  ساختمان های  برای  حتی 

هم حتمًا آسانسور پیش بینی شود. 

کارمند   3۰2۸ همکاری  با  که  مزبور  بررسی 
مختلف  کشور   23 از  و  جهان  قارۀ  شش  در 
انجام شده، نشان می دهد که افزایش بهره وری 
کارمندان  استقبال  عامل  مهم ترین  تمرکز،  و 
شرکت ها از دورکاری بوده است. البته در هر قاره 
دالیل اصلی استقبال از دورکاری با دیگر قاره ها 
آمریکای  در  مثال،  به عنوان  بوده است.  متفاوت 
شمالی مردم به دورکاری عالقه دارند، چون از 
این طریق دیگر نیازی به رفت وآمد و گرفتاری 
آفریقا  قارۀ  در  اما  ندارند،  خیابان ها  شلوغی  در 
باعث  از دورکاری استقبال می کنند، زیرا  مردم 

می شود که در مصرف پول صرفه جویی کنند. 
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کاالیایرانییاریگرپروژههایصنعتگازاست

کارگرانخارجیدوبارهبهژاپنمیروند

توسعۀ  و  مهندسی  عامل شرکت  مدیر  معاون 
گاز،  انتقال  خط  احداث  پروژه های  گفت:  گاز 
نیازمند محصوالت خارجی نیستند و اکنون کاالی 
باکیفیت ایرانی، به یاری پروژه های مهم صنعت گاز 

کشور آمده است.

دولت  در  حاکم  ائتالف  ایسنا،  گزارش  به 
وزیر  نخست  آبه،  شینزو  حمایت  تحت  ژاپن 
این کشور، اعالم کرده است که درصدد است 
واسطۀ  به  تا  برساند  تصویب  به  را  قانونی 

به گزارش شانا به نقل از شرکت ملی گاز ایران، 
مهم  پروژه های  اجرای  بارۀ  در  صلواتی  بهرام 
در  ایرانی  کاالی  از  استفاده  تأثیر  و  گاز  صنعت 
پیشبرد طرح ها گفت: پروژۀ دره  عباس- ماهشهر 
از پروژه های اولویت دار طرح های خطوط انتقال گاز 

شرکت مهندسی و توسعۀ گاز است که با هدف 
تقویت صنایع ماهشهر، پتروشیمی و نیروگاه منطقه 
تعریف شده و به همراه پروژۀ گازرسانی به بخش 
بیرم از توابع شهرستان الرستان در جنوب استان 

فارس تا پایان امسال به بهره برداری می رسد.
در  بنارویه  جویم-  لولۀ  خطوط  افزود:  وی 
لرستان  در  خرم آباد  کوهدشت-  و  فارس  استان 
مراحل  طی  از  پس  که  هستند  پروژه هایی   از 
و  اجرا  فاز  وارد  آینده  سال  در  پیمان سپاری 
بهره برداری می شوند. معاون مدیر عامل شرکت 
مهندسی و توسعۀ گاز تصریح کرد: اگرچه نوسانات 
نرخ ارز در مقاطعی بر روند پیشرفت پروژه ها تأثیر 
گذاشته، اما تولیدات باکیفیت سازندگان ایرانی به 
یاری پروژه ها آمده و مشکالت طرح ها برای تآمین 

کاالی مورد نیاز رفع شده است.

اعطای  و  ژاپن  به  خارجی  کارگران  ورود  آن 
کارهای  انجام  برای  آنها  به  کاری  ویزای 
بخش های  و  صنایع  نیاز  مورد  و  سخت 
این کشور تسهیل شود.  در  اقتصادی  مختلف 

به نظر می رسد که دولت ژاپن این تصمیم را 
تحت  و  انسانی  کار  نیروی  تأمین  منظور  به 
این  در  جمعیت  پیری  روند  افزایش  تأثیر 
نیروی کار جوان  تا کمبود  اتخاذ کرده  کشور 

در این کشور را جبران کند. 
 South China گزارش  اساس  بر 
نظر  در  ژاپن  دولت   ،Morning Post

را  خارجی  کارگر  هزار   3۴۵ حدود  که  دارد 
غذایی،  خدمات  ساخت وساز،  حوزه های  در 
این  در  کند.  جذب  حوزه ها  سایر  و  پرستاری 
ماه  تأیید و تصویب، در  قانون که در صورت 
اجرایی  مرحلۀ  به  میالدی  جدید  سال  آوریل 
خواهد رسید، دو نوع ویزا به کارگران خارجی 
بدون  افراد  به  آن  اول  نوع  که  می شود  اعطا 
دارد  تعلق  ژاپنی  زبان  دانش  بدون  و  مهارت 
که  است  افرادی  برای  نیز  آن  دوم  نوع  و 
سر  پشت  موفقیت  با  را  ژاپنی  زبان  امتحان 
کشور  این  وارد  مهارت  یک  با  و  می گذارند 

می شوند.
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نقدبرنامههایاشتغالزاییدولت

رییس  ایرنا،  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
سازمان برنامه و بودجۀ کشور در 2۰ آذر ماه سال 
جاری از پرداخت تسهیالت برای ایجاد 2۷۰ هزار 
نوبخت  محمدباقر  خبرداد.  جدید  شغلی  فرصت 
صنعت،  وزارت  با  تفاهم نامه  امضای  مراسم  در 
معدن و تجارت با تأکید بر اینکه اشتغالزایی به 
دلیل تحریم ها دچار نقصان شده، اما نباید دست 
روی دست گذاشت، تصریح کرد: تسهیالت 21 
هزار میلیارد تومانی از محل نظام بانکی، صندوق 

توسعۀ ملی و خزانه تأمین می شود.
وی افزود: دولت برای اشتغالزایی چهار برنامۀ 
اصلی دارد. قدم اول تکمیل دو هزار و ۶۶ واحد 
پیشرفت  که  است  معدنی  و  صنعتی  نیمه تمام 
این  اجرای  با  دارند.  درصد   ۶۰ باالی  فیزیکی 
ایجاد  شغلی  فرصت  هزار   13۰ از  بیش  برنامه 
می شود. برنامۀ دوم بازسازی و نوسازی دو هزار 
از  و 1۶۵ واحد صنعتی است که می تواند بیش 
برنامۀ  ایجاد کند.  ۵2 هزار فرصت شغلی جدید 

سوم شامل پرداخت تسهیالت سرمایه درگردش 
برای واحدهای فعال صنعتی و معدنی است. این 
امر به فعال شدن ظرفیت های خالی و ایجاد ۸۷ 
هزار شغل جدید منجر می شود. و برنامۀ چهارم نیز 
پرداخت کمک های فنی و اعتباری برای توسعۀ 
برای  که  است  کلینیکی  و  صنعتی  خوشه های 
آن اعتبار ۴۶ میلیارد تومانی درنظر گرفته شده و 

می تواند یک هزار شغل جدید ایجاد کند.
اما در شرایطی که برخی از واحدهای تولیدی و 
صنعتی بزرگ با کمبود مواد اولیه روبرو شده اند و 
به ناچار ظرفیت های تولید را کاهش می دهند، و از 
سوی دیگر، به دلیل تحریم ها بازارهای صادراتی 
کاهش پیدا کرده است، این سوال در اذهان متبادر 
سمت  به  باید  اشتغالزایی  برای  آیا  که  می شود 
توسعۀ واحدهای صنعتی بزرگ حرکت کرد؟ چند 
بازار کار و سرمایه که در  از دست اندرکاران  نفر 
گزارش ایرنا به نام و نشان آنها اشاره شده، به نقد 
برنامه های دولت در زمینۀ اشتغالزایی پرداخته اند و 

ماحصل نظریات آنها حاکی از آن است که گرچه 
ضرورت ایجاد فرصت های شغلی جدید بر کسی 
پوشیده نیست، اما برای تحقق این امر نمی توان 
اکتفا کرد. حمایت  راهکار  و  به یک شیوه  فقط 
نیمه تمام  واحدهای  تکمیل  و  بزرگ  صنایع  از 
از  بازار در کنار حمایت  ایجاد رونق در  به شرط 
مشاغل خرد و خانگی می تواند راه حلی برای عبور 
از معضل بیکاری در جامعه باشد. نکتۀ مهم دیگر 
در صنایع  اشتغالزایی  نام  به  نباید  که  است  این 
بزرگ و کوچک و مشاغل خرد و خانگی، بستری 
برای پول پاشی در کشور مهیا شود. هنوز تجربۀ 
سال های گذشته از ایجاد مشاغل خرد و خانگی و 
فهرست های پیدا و پنهان بدهکاران بزرگ بانکی 
را که به نام تولید، منابع مالی را صرف سفته بازی 
در بازارهای مختلف کرده اند، فراموش نکرده ایم. 
نوع  مراقب  خاص  شرایط  این  در  باید  بنابراین، 
هزینه کرد منابع مالی که به نام حمایت از مشاغل 

خرد و بزرگ پرداخت می شود، باشیم.
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از  بیش  از  نظرسنجی  در  اقتصاد،  جهانی  مجمع  گزارش  جدیدترین 
12 هزار و ۵۰۰ فعال اقتصادی در 1۴۰ کشور، ریسک  های پیش  روی 
کسب و کارها در 1۰ سال آینده را ارزیابی کرده است. در این نظرسنجی، 
پرسشنامه ای در اختیار فعاالن اقتصادی قرار گرفت و از آن ها خواسته 

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان این که 
میزان شدت مصرف انرژی در ایران بسیار باالست، گفت: مصرف سرانه انرژی 
در کشور 1/۵ برابر میانگین جهانی است و در واقع، ما از ژاپن، هند، ترکیه و به 
طور کلی، از تمام کشورهای منطقۀ خاورمیانه بیشتر مصرف می کنیم و شرایط 

نامطلوبی داریم.
به گزارش شانا، مسعود تجریشی، در نشست خبری با موضوع توافق نامۀ 
پاریس تحت کنوانسیون تغییر اقلیم برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در 
جهان، با بیان این که اگر انتشار گازهای گلخانه ای در کشور به همین روال 
پیش برود، پیش بینی می شود که میزان انتشار این گازها تا سال 2۰3۰ به هزار 
و ۵۴۰ تا هزار و ۸۰۰ میلیون تن افزایش یابد، گفت: بخش انرژی بیش از ۸۰ 
درصد این سهم را تشکیل می دهد. از این رو، چگونگی مصرف انرژی همسو با 

کاهش آن بسیار مهم است.
وی سپس به شدت انتشار انرژی در کشور اشاره کرد و افزود: شدت انرژی 
به این معناست که مثاًل اگر بخواهیم هزار دالر کاال تولید کنیم، برای تولید 
آن چقدر انرژی مصرف می کنیم، یا نسبت به کشورهای دیگر چقدر مصرف 
می کنیم که وضع کشور ما در این زمینه نیز خوب نیست. وی در ادامه گفت: 
زمانی نرخ رشد اقتصادی در کشور بیشتر از نرخ انتشار بود، اما به علت ارزان بودن 
قیمت انرژی، انتشار گازهای گلخانه ای از نرخ رشد اقتصادی پیشی گرفت، در 

بیشترینتهدیدبرایکسبوکارجهانی

شدتمصرفانرژیدرایران

 شد تا از بین 3۰ مورد، پنج موردی را که بیشترین تأثیر را بر کسب و 
مجمع  کنند.  رتبه بندی  و  انتخاب  گذاشت،  خواهد  کشورشان  کارهای 
جهانی اقتصاد پس از پایش نتایج این نظرسنجی، ریسک های جهانی 

و منطقه ای را نیز شناسایی کرده است.
جمع بندی پاسخ های ارایه شده توسط فعاالن اقتصادی نشان می دهد 
از عوامل زیر  ناشی  برای کسب و کارهای جهان  بیشترین تهدید  که 
 )3 ملی،  حکمرانی  شکست   )2 ناقص،  اشتغال  و  بیکاری   )1 است: 
شوک قیمت انرژی، ۴( بحران مالی، ۵( حمالت سایبری، ۶( بی ثباتی 
یا نهادهای مالی، ۸( شکست  اجتماعی عمیق، ۷( شکست سازوکارها 
 )1۰ و جهانی،  منطقه ای  ۹( شکست حکمرانی  حیاتی،  زیرساخت های 

حمالت تروریستی.
در حالی که اقتصادهای پیشرفته از حمالت سایبری نگران هستند، 
این  کارهای  و  کسب  کمترتوسعه  یافته،  اقتصادهای  حل  نشدۀ  مسایل 
بیکاری  را در معرض ریسک قرار می دهد. 3۴ کشور، مسألۀ  کشورها 
و اشتغال ناقص را در جایگاه نخست قرار داده اند که در بین آن ها 22 

کشور آفریقایی به چشم می خورند.

حالی که دنیا توانست با استفاده از فناوری های روز، کاهش مصرف انرژی را رقم 
بزند، اما ما به علت ارزان بودن آن نتوانستیم به این هدف دست یابیم.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: در 
قانون برنامۀ ششم توسعه قرار است واحدهای بخار در نیروگاه ها راه اندازی شوند 
که این نیز به عنوان یکی از راهکارهای کاهش انتشار مطرح است. بهینه سازی 
نیروگاه های قدیمی نیز از دیگر اقدام ها در این بخش است که آن را از شهرری 

آغاز کرده ایم.
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نمایندۀ مردم تهران در مجلس شورای اسالمی گفت: از سال 13۹۰ 
که قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار به تصویب رسیده، فقط 1۰ 

حکم از ۵۹ حکم این قانون اجرایی شده است.
رویکرد  با  پایدار  توسعۀ  ملی  در ششمین همایش  سهیال جلودارزاده 
این  از  دیگر  برخی  اجرای  افزود:  مشهد  در  کسب وکار  محیط  بهبود 
نشده است.  اقدامی  احکام  از  دیگر  برخی  برای  اما  شده،  آغاز  احکام 
مستمر  بهبود  قانون  اجرایی شدن  ضامن  داشت:  اظهار  ادامه  در  وی 
محیط کسب وکار، شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی است و 
علت عدم اجرای این قانون هم جدی نگرفتن این شوراست که دستور 
جلساتش را اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی تعیین می کند، 
لذا این شورا باید هم در مسایل روز و هم در روند اصالح ساختارهای 

در  می تواند  که  جهان  پرندۀ  خودروی  اولین 
تبدیل  هواپیما  به  دقیقه  یک  از  کمتر  عرض 
خواهد  فروش  به  آمریکا  در  زودی  به  شود، 
رسید، ولی زمان تحویل آن سال جدید میالدی 

خواهد بود.
این  دیلی میل،  از  نقل  به  مشرق  گزارش  به 

10حکماز59حکمقانونبهبودمحیطکسبوکاراجراشدهاست

فروشاولینخودرویپرندۀجهان

معیوب نقش جدی و موثرتری را ایفا کند. 
رییس کمیتۀ بهبود محیط کسب و کار مجلس شورای اسالمی گفت: 
بسیاری از احکامی که در قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار آمده، 
و  است  متکی  خصوصی  بخش  و  بازرگانی  اتاق  مقتدرانۀ  حضور  به 
همین قانون نیز دولت را مکلف کرده است که با بخش خصوصی- چه 
در زمینۀ کارگری و چه در زمینۀ کارفرمایی- مشورت کند. جلودارزاده 
جایگاه  باید  اتاق  این  لذا  داده،  اقتدار  ایران  اتاق  به  قانون  این  افزود: 
خود را در ساختار تصمیم سازی و قدرت مشخص کند و مطالبه گر باشد.

در  شده است  مکلف  دولت  قانون  این   2 مادۀ  در  داشت:  اظهار  وی 
مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب وکار برای اصالح و 
ذیربط  تشکل های  و  اتاق ها  کتبی  نظر  آیین نامه ها،  و  مقررات  تدوین 
جلسات  به  را  آنان  دید،  الزم  هرگاه  و  کند  بررسی  و  درخواست  را 
شورای  مجلس  در  تهران  مردم  نمایندۀ  نماید.  دعوت  تصمیم گیری 
اصالح  حتی  و  مطالعه  مورد  رویه ها  مجلس  در  گاهی  گفت:  اسالمی 
که  می گردد  صادر  جدیدی  آیین نامۀ  کار  روند  در  اما  می گیرد،  قرار 
بخش  و  اتاق  اما  می کند،  طوالنی تر  نیز  گذشته  از  حتی  را  کار  مسیر 
خصوصی باید نقش مقتدرانه-ای را ایفا کنند و مطالبه  گر باشند تا با 
یک بخشنامه حیات بخش خصوصی و فعالیت های اقتصادی به چالش 

کشیده نشود.

جایگاه  دو  است،  هیبریدی  که  پرنده  خودروی 
یک  از  کمتر  عرض  در  و  دارد  نشستن  برای 
پروازی  حالت  به  خودرویی  حالت  از  دقیقه 
یک  خودرو  این  سازندۀ  شرکت  درمی آید. 
 Terrafugia به  موسوم  استارتاپی  شرکت 
 Volvo است که زیر نظر شرکت خودروسازی
ارتفاع  تا  می تواند  خودرو  این  می کند.  فعالیت 
۶۴۰ کیلومتری اوج بگیرد و تا 1۶۰ کیلومتر بر 

ساعت نیز سرعت خود را افزایش دهد.
آخرین  در  سازنده،  شرکت  اعالم  بر  بنا 
صورت  پرنده  خودروی  این  روی  که  تغییراتی 
افزوده  آن  به  دوگانه  برقی  موتور  یک  گرفته، 
صندوق  فضای  و  یافته   بهبود  صندلی ها  شده، 
خودرو نیز افزوده شده است. کمربندهای ایمنی 

و کیسه های هوا نیز عملکرد بهتری یافته اند.

سال  در  دارد،  نام   TF-X که   خودرو  این 
2۰1۶ میالدی توسط ادارۀ هوانوردی فدرال به 
ثبت رسیده  و صاحبان آن باید یک گواهی نامۀ 
باشند.  داشته   خودرو  این  راندن  برای  خلبانی 
خودروی  که  است  معتقد  سازنده  شرکت 
برای  و  کوچک  فرودگاه های  در  آن ها  ساخت 
استفادۀ خلبانان بسیار مناسب است. ضمنًا برای 
صورت  به  که  خودرو  این  فرود  و  اوج گیری 
عمودی است، نیازی به فرودگاه نیست و خودرو 
مورد  بزرگراه ها  و  جاده ها  همۀ  در  می تواند 

استفاده قرار گیرد.
دارای  دارد،  وزن  پوند  این خودرو که 13۰۰ 
آن  الکتریکی  موتورهای  و  بوده  تاشو  بال های 
متصل به انتهای اتومبیل هستند. پروازش هم با 

رایانه کنترل می شود.
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برندگانجایزۀنوبلاقتصاددرسال2018

ابداعمینیپهپادیکه40برابروزنخودبارحملمیکند

ویلیام  به   2۰1۸ سال  اقتصاد  نوبل  جایزۀ 
دو  این  گرفت.  تعلق  رومر  پل  و  نوردهاوس 
درنظرگرفتن  دلیل  به  آمریکایی  اقتصاددان 
عرصۀ  نوآوری های  و  هوایی  و  آب  تغییرات 
به  اقتصاد کالن موفق  فناوری در تحلیل های 

دریافت این جایزه شدند.
آکادمی  بیانیۀ  در  یورونیوز،  گزارش  به  بنا 

محققان با الهام از زنبور مینی پهپادی را ساخته اند 
که وزن آن کمتر از 1۰۰ گرم است، اما می تواند تا 

۴۰ برابر وزن خود بار حمل کند.
به گزارش مهر به نقل از تلگراف، نوع جدیدی از 
مینی پهپاد با الهام از زنبور ساخته شده که می تواند 
تا ۴۰ برابر وزن خود بار حمل کند و حتی با یک 

نوبل در این باره آمده است که یافته های ویلیام 
نوردهاوس، ۷۷ ساله و پل رومر، ۶2 ساله به 
طور چشمگیری محدودۀ تحلیل های اقتصادی 
مسووالن  اظهار  به  بنا  داده است.  گسترش  را 
مدل هایی  اقتصاددان  دو  این  نوبل،  آکادمی 
بازار  اقتصاد  را تهیه کرده اند که کنش متقابل 
ویلیام  می دهند.  نشان  را  دانش  و  طبیعت  با 

است  فردی  اولین  ییل  دانشگاه  از  نوردهاوس 
که مدلی کمیتی در مورد کنش بین اقتصاد و 

آب و هوا را تهیه کرده است.
نوبل  جایزۀ  ارزش  که  است  ذکر  شایان 
است  آمریکا  دالر  میلیون  یک  معادل  اقتصاد 
و این جایزه اولین بار در سال 1۹۶۸ میالدی 

اهدا شد. 

پهپاد مشابه خود ارتباط برقرار نموده و دری را باز 
کند. این مینی پهپاد که FlyCro Tug نام گرفته، 
می تواند در فضاهای تنگ و باریک مسیریابی کند 
و وزن آن هم کمتر از 1۰۰ گرم است. به گفتۀ 
مبدعان این گجت، آنها هنگام تحقیق در بارۀ یک 
وسیلۀ نقلیۀ هوایی سریع و کوچک با قدرت مانوور 

باال که بتواند بارهای سنگین را حمل کند، وضعیت 
زنبورها را مورد بررسی قرار دادند.

می تواند  دستگاه  این  که  است  ذکر  به  الزم 
یا  کند،  کمک  نجات  و  جستجو  گروه های  به 
موقعیت  در  خطرناک  اماکن  در  را  دوربین ها 

مناسبی قرار دهد.
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کتاب »داستان توسعه در ایران« گزارش نیمه مفصلی است از روند حیات 
و فعالیت شرکت های مهندسی در ایران که توسط »گروه مهندسی خرد« 
گردآوری و تدوین شده و »انتشارات لوح فکر« هم آن را منتشر کرده است.

»طراحان،  می خوانیم:  چنین  کتاب  این  پیش گفتار  فراز  نخستین  در 
معماران، مهندسین و کارگران، سازندگان اصلی زیرساخت های هر کشور 
هستند و هم اینان بودند که در طول تاریخ و در محدوده های جغرافیایی 

مدیر سرمایه گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
از  مراجعه ها  همچنان  تحریم ها،  وجود  با  گفت: 
شرکت های خارجی برای سرمایه گذاری در صنعت 
پتروشیمی وجود دارد و اقدام های الزم در حال انجام 

است.
از شرکت ملی صنایع  نقل  به  به گزارش شانا 
پتروشیمی، حسین علیمراد در نشست تخصصی 

معرفیکتاب:داستانتوسعهدرایران

مذاکرهباسرمایهگذارانخارجیباوجودتحریمهاادامهدارد

خویش، در طبیعت دست بردند و کرۀ خاکی را از یک مادۀ خام به محیطی 
دلنشین و همراه با آسایش برای انسان ها مبدل ساختند، گرچه کمتر نامی 
آن  جاافتاده، همۀ  به رسم یک سنت  معمواًل  و  مانده است  باقی  آنها  از 

تالش ها بنام حاکمان وقت ثبت شده است.«
این کتاب که دفتر نخست از یک مجموعه معرفی شده و دورۀ زمانی 
122۷ تا 13۵۷ شمسی را در بر می گیرد، در واقع، نگاهی اجمالی است 
تمرکز  با  اخیر،  قرن  یک  و  معاصر  دوران  در  کشور  سازندگی  تاریخ  به 
بیشتر بر سازندگان و آفرینندگانی که چه در قالب بنگاه ها و شرکت ها و 
چه به صورت افراد خاموش در سراسر این مرز و بوم کارکرده اند، زحمت 

کشیده اند و ایران امروز را ساخته اند.
از  بعد  که  ایران«  در  توسعه  »داستان  کتاب  مختلف  فصول  عناوین 
توسعه  نشانه های  نخستین  است:  بدین شرح  آمده،  مقدمه  و  پیش گفتار 
از زمان امیرکبیر و مشروطیت -شکل گیری و زیرساخت های اولیۀ توسعه 
پس  برنامه ریزی شده  اقتصاد  به  ورود  پهلوی-  عصر  شروع  با  همزمان 
از  صنعتی  دنیای  به  ورود  و  برنامه ریزی  تثبیت  دوم-  جهانی  جنگ  از 
ورود   -1333 سال  در  برنامه  سازمان  مدیریت  به  ابتهاج  انتصاب  زمان 
و  ارضی-  اصالحات  برنامۀ  محوریت  با  توسعه  عرصۀ  به  تکنوکرات ها 
برنامۀ عمرانی چهارم  دورۀ  در  اقتصاد  و شکوفایی  توسعه  اوج  سرانجام 

.)13۴۷ -13۵1(

مالی  منابع  تأمین  و  سرمایه گذاری  فرصت های 
طرح ها و پروژه ها که در قشم برگزار شد، با توضیح 
برنامۀ توسعۀ صنعت پتروشیمی در مناطق قابل 
توسعه و هاب های انرژی، انتظارات این مجموعه از 
سرمایه گذاری در قشم را بیان کرد و گفت: در این 
مسیر، وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
از سازندگان داخلی پشتیبانی و حمایت خواهند کرد.

مدیر سرمایه گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
در ادامه گفت: تعداد پروژه های در حال ساخت ۵۶ 
پروژه است که به 3۵ میلیارد دالر سرمایه گذاری 
نیاز دارد. وی افزود: به اعتقاد من، همسایگی با 13 
کشور و دسترسی به بازارهای آنها، فشار تحریم بر 
کشور را کاهش می دهد. همانطور که تحریم های 
گذشته سبب تقویت ما در عرصۀ صنعت شد و 
با  خوبی  تعامالت  و  خاص  استراتژی  توانستیم 

کشورهای همسایه ایجاد کنیم، از این پیچ تاریخی 
تحریم نیز عبور خواهیم کرد.

وی افزود: شرکت ملی صنایع پتروشیمی شش 
برنامۀ توسعه ای تدوین کرده که اهداف ششمین 
برنامۀ توسعۀ صنعت پتروشیمی همسو با اقتصاد 
مقاومتی تکیه بر توان داخلی در استفاده از دانش 
فنی است. بر همین اساس پیشنهاد می کنم که 
شرکت های خارجی عالقه مند به سرمایه گذاری در 
منطقه آزاد قشم در مورد دانش فنی داخل بررسی 

مجدد انجام دهند.
شایان ذکر است که هاب های هدف گذاری شدۀ 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در جنوب کشور و کنار 
مخازن نفتی و گازی قرار دارد که شامل منطقۀ آزاد 
قشم، پارسیان، چابهار، جزیرۀ کیش، الوان و توسعۀ 

منطقۀ ویژۀ اقتصادی ماهشهر می شود.



69 اخبار توسعه تاسیسات و تجهیزات | شماره 56 | زمستان 1397 |   

رعایت الزامات قانون کار و واکاوی پیوسته و مستمر خطرات احتمالی 
و  تولیدی  کارگاه های  در  سوانح  و  حوادث  کاهش  ضامن  آنها،  دفع  و 

صنعتی خواهد بود.
به گزارش ایرنا، رییس بازرسی کار ادارۀ تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
کارگاه های  باید  گفت:  مورد  این  در  تخصصی  میزگرد  یک  در  قزوین 

رعایتالزاماتقانونکار،ضامنکاهشحوادثکارگری

و  کنند  اقدام  احسن  نحو  به  ایمنی  رعایت  برای  کار  قانون  مشمول 
راهکارهای مختلفی هم برای پیشگیری و کاهش حوادث و بیماری های 
شغلی در محیط های کاری و کارگاه های مشمول قانون کار وجود دارد 

که یکی از آنها اجرای دقیق قوانین و ضوابط کار است. 
این مسوول ادامه داد: قانون گذار، فصل چهارم قانون کار را به حفاظت 
کارگاه ها،  کلیه  باید  آن  طبق  که  داده  اختصاص  کار  بهداشت  و  فنی 
کارفرمایان، کارگران و کارآموزان دستور کارهایی را که از طرف شورای 
ابالغ  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  و  فنی  حفاظت  عالی 
می شود، رعایت کنند. وی افزود: طبق این قانون، کارگاه های مشمول 
قانون کار باید برای صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور اقدام 
کرده و وظایف و تعهدات خود را برابر با مواد ۸۵ تا ۹۵ این قانون اجرا 

نمایند. 
و  مقررات  اجرای  کار مسوولیت  قانون  مادۀ ۹۵  داد: طبق  ادامه  وی 
واحدهای  مسووالن  یا  کارفرما  برعهدۀ  کار،  بهداشت  و  فنی  ضوابط 
موضوع مادۀ ۸۵ این قانون است و اگر واقعًا این الزامات رعایت شوند، تا 
حد زیادی شاهد کاهش حوادث ناشی از کار و بیماری های شغلی خواهیم 
بود. علیخانی همچنین گفت: باید بررسی کرد که اشکال کار کجاست که 
علیرغم وجود بیش از ۶۰ آیین نامه و شش هزار مادۀ قانونی در خصوص 
اهداف مورد نظر در کاهش  به  بهداشت کار،  قانونی و  رعایت مقررات 

سوانح و پیشگیری از حوادث دست نمی یابیم؟

»ماهمصنوعی«خیابانهایچینراروشنمیکند

موسسۀ Science Aerospace در چین با ارایۀ راهکاری تازه می خواهد تا 
سال 2۰2۰ یک ماه مصنوعی را جایگزین چراغ برق های موجود در خیابان های 
شهر »چنگدو« واقع در جنوب غرب چین کند تا روشنایی خیابان ها توسط این ماه 
ماهواره ای تأمین شود. دست اندرکاران این پروژه اعتقاد دارند که این ماه مصنوعی 
هشت برابر روشن تر از ماه واقعی در آسمان است و به راحتی می تواند جایگزین 

چراغ برق های موجود در خیابان ها شود.
طبق گزارشی که در روزنامۀ Peoples Daily منتشر شده و روزنامۀ ایران 
آنرا به فارسی بازنشر نموده، مدیر موسسۀ Science Aerospace اعتقاد دارد 
این ماه مصنوعی که در واقع، یک ماهواره محسوب می شود، می تواند یک شعاع 
۸۰ کیلومتری را روشن نگه دارد و با توجه به میزان درخشندگی آن، دیگر نیازی 
به نصب تیر برق در خیابان ها نخواهد بود. طبق گفتۀ این فعال عرصۀ فناوری، 
این پروژه تاکنون مورد آزمایش های متعدد قرار گرفته و با توجه به اینکه بیشتر 
نقص های پروژه برطرف شده، تا کلیدخوردن آن زمان زیادی باقی نمانده است. 
گفته می شود میزان نور این ماه مصنوعی نیز قابل کنترل است و اپراتورهای این 

ماهواره می توانند در این زمینه کاماًل مؤثر عمل کنند. 
چینی ها در تالشند تا این ماه مصنوعی را در صورت موفقیت آمیزبودن طرح 
در سال 2۰2۰، در سایر شهرهای چین نیز به کار بگیرند، چرا که این نوآوری 

می تواند تا حد زیادی میزان مصرف انرژی برق را نیز کاهش دهد. 
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موفق  اصفهان  خمینی شهر  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  محققان 
دی  باالی  جذب  با  هوشمند  مصنوعی  درخت  ساخت  و  طراحی  به 

 اکسیدکربن به منظور تصفیۀ  هوا و کاهش آالیندگی محیط شدند.
ایسنا،  خبرنگار  با  گفت وگو  در  طرح  مجری  حقیقت نما،  محمدرضا 
این دستگاه تصفیۀ هوا همانند یک درخت مصنوعی قادر  اظهار کرد: 
ادارات  به پایش آالینده های هوا در محیط های بسته همچون منازل، 

کاهشآلودگیهوابادرختمصنوعیهوشمند

دنبال  به  بعد  مراحل  در  کرد:  خاطرنشان  وی  بیمارستان هاست.  و 
هوا  آلودگی  کاهندۀ  مشابه  دستگاه های  از  استفاده  و  توسعه  طراحی، 
شهرک های  خیابان ها،  جاده ها،  اتوبان ها،  همانند  باز  محیط های  در 

هوشمند و... هستیم.
این  در  کرد:  تصریح  دستگاه  این  عملکرد  توضیح  در  حقیقت نما 
طرح، آالینده ها به صورت هوشمند شناسایی و با استفاده از فیلترهای 
فیلتر  چندین  از  دستگاه  این  فیلترینگ  در  می شوند.  پایش  مخصوص 
مخصوص استفاده شده، به صورتی که نیاز به تعویض فیلترها را بسیار 
کاهش داده و تنها با شستشوی آن ها، مشکل دوده گرفتن فیلترها حل 
تولید  و  ساخت  رشتۀ  ارشد  کارشناسی  مقطع  دانشجوی  این  می شود. 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر اصفهان ادامه داد: این دستگاه 
بر اساس غلظت آالیندۀ موجود در هوا روشن  اتوماتیک و  به صورت 

شده، عملیات تصفیۀ هوا را انجام می دهد و سپس خاموش می شود.
وی مزیت عمدۀ این دستگاه را جذب باالی آالینده های هوا عنوان 
کرد و گفت: این دستگاه قادر است میزان دی اکسیدکربن را تا حدود 
تا  را  آالینده ها  میزان ۹۹ درصد و سایر  به  را  معلق  ۹۰ درصد، ذرات 
هوای  تصفیۀ  دستگاه  داد:  ادامه  وی  دهد.  کاهش  درصد   ۸۰ حدود 
قیمت  تا نصف  انبوه حداکثر  تولید  و  تجاری سازی  مرحلۀ   در  هوشمند 

تمام شده پیش بینی می شود.

پیشنهادمعافیتمالیاتیبرایپیمانکارانومهندسانمشاور

چندی پیش، شرکت مهاب مکانیک که از اعضای سندیکای شرکت های 
تأسیساتی و صنعتی ایران است، طی نامه ای خطاب به رییس جمهور، وزیر امور 
اقتصادی و دارایی و جمعی دیگر از مقامات کشوری، ضمن شرح مشکالت 
گریباگیر فعاالن بخش خصوصی، از جمله پیمانکاران و مهندسان مشاور، 
پیشنهاد نموده است که همچون نمونه های مشابه در کشورهای دیگر، ارفاقات 

و بخشودگی هایی در مورد این دسته از فعاالن اقتصادی لحاظ شود. موارد 
پیشنهادی در این نامه چنین است:

1( معافیت دهسالۀ شرکت های پیمانکاری و مهندسان مشاور از پرداخت 
مالیات و مالیات بر ارزش افزوده.

2( قراردادن دورۀ تنفسی برای پرداخت معوقات مالیاتی.
3( بخشیدن بهره های بانکی برای شرکت ها و قراردادن دورۀ تنفس برای 

بازپرداخت اصل تسهیالت بانکی.
۴( برداشتن مسوولیت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده از دوش پیمانکاران 

و دریافت مستقیم مالیات مزبور از کارفرماها.
این شرکت در ادامۀ نامۀ خود استدالل نموده است که بار مالی ناشی از 
اعمال ارفاقات مزبور برای دولت تنها 2۵۰ میلیارد تومان است و در عوض، 
کمک بسیار بزرگی برای جان گرفتن شرکت ها و کمک به اشتغال زایی در 

جامعه خواهد بود.


