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سالنیکورابایدساخت

یادداشت

که  است  رایج  ضرب  المثلی  ایرانیان  ما  بین 
می  گوید: »سالی که نکوست، از بهارش پیداست«. 
گرچه از عبارت  های بکاررفته در این ضرب  المثل 
بار معنایی مثبتی استنباط می  شود، لیکن در برخی 

مواقع در معنای منفی آن هم بکار می  رود.
امتداد رویدادهای طبیعی پایان سال گذشته در 
روزهای آغازین سال نو، روزگار ناخوشی را برای 
بحث  مجال  اینجا  در  که  زد  رقم  ایرانیان  تمام 
در بارۀ جزییات آنها نیست، لذا تنها به این نکته 
قاعده  مند و  رفتارهای طبیعت  اشاره می  شود که 
هوشمندانه است و این ما هستیم که با رفتارهای 
رفتارهای  خودمان،  غیرهوشمندانه  و  غیرطبیعی 
طبیعی طبیعت را به فاجعه تبدیل می  کنیم و بعد 

هم نامش را می  گذاریم: »خشم طبیعت«!
اما آنچه در این یادداشت به آن خواهیم پرداخت، 
همانا شرایط خاص و یا بحرانی، و تحلیل بحران و 
متعاقب آن پیداکردن راه  های برون  رفت از شرایط 
بحرانی و سرانجام گذر از بحران و حل و فصل 

نتایج و عواقب آن است.
قابل  پرسش    این  فرایند  این  نخست  گام  در 
احتمالی  بحران  های  می  توان  آیا  که  است  طرح 
را پیش  بینی و ابعاد آنها را محاسبه کرد؟ با توجه 
پاسخ  بی  تردید  فنون،  و  علوم  پیشرفت  های  به 
مثبت است و بسیاری از رفتارهای آتی طبیعت را 
می  توان پیش  بینی کرد. پیش  بینی  های هواشناسی 
و یا پیش  بینی  های زمین  شناسی موید این گزاره 
می  باشند. بر همین قیاس، می  توان تمهیداتی را 

هم از پیش اندیشید تا از وقوع رخدادهای آسیب  زا 
پرهیز شود. عدم ساخت ساختمان در نواحی پرخطر 
زلزله  خیز، رعایت حریم رودخانه  ها و مقاوم  سازی 
این  ابنیه و تأسیسات عمومی و زیرساخت  ها در 

مناطق، بخشی از این تمهیدات هستند.
در گام بعدی نحوۀ برخورد با رویدادهای طبیعی 
افزایش  از  برای جلوگیری  آنها  نحوۀ مدیریت  و 
خسارات مطرح می  باشد. باید بپذیریم که در این 
به  نیست.  کارآمد  و  صحیح  عملکردمان  زمینه 
عنوان نمونه، امدادرسانی  هایمان گرچه در آغاز با 
احساس همدلی و شور مردمی همراهند و سطح 
همبستگی و روحیۀ ملی را باال می  برند، اما چون 
فاقد انسجام و برنامه  ریزی هستند، لذا کارآیی و 
اثربخشی الزم را ندارند، و وقتی هم که شور و 
احساسات اولیه فرو بنشیند، عملیات نیمه کاره رها 
می  شوند و آثار آسیب  های وارده سال  های سال بر 
جای می  مانند. همچنین است وضعیت ستادهای 
مقابله با بحران که قاعدتاً باید تابع دستورالعمل  ها، 
استانداردها، آموزش  ها و تقسیم کار مشخص در 
غیره  و  پزشکی  مالی،  فنی،  امدادی،  حوزه  های 

باشند، ولی... این بحث ناگفته بماند، بهتر است.
بی  تردید، همگی ما، از جمله در قالب نهادهای 
اجتماعی و تشکل  های صنفی، در اینگونه موارد 
کمک  هایی می  کنیم، اما این کمک  ها پراکنده  اند. 
فرماندهی و مدیریت بحران  گرچه علی االصول 
بحرانی  از شرایط  عبور  برای  برنامه  های الزم  و 
و  ارگان  نهاد،  بر عهدۀ یک سازمان،  می  بایست 

گروه تخصصی خاص باشد، و گرچه هر کسی را 
بهر کاری ساخته  اند و هر گروهی باید در جایگاه 
تخصصی خودش قرار بگیرد و به ایفای وظایف 
ذاتی خودش بپردازد، اما با توجه به واقعیات موجود 
شعارهای  هرگونه  از  بدور  و  خودمان  جامعۀ  در 
تشکل  های  که  باشد  الزم  شاید  آرمانخواهانه، 
بخش خصوصی نیز برای چنین مواقعی آمادگی 
داشته باشند، البته هر تشکل به فراخور تخصص 
و امکانات خودش. شاید الزم باشد که نیروهای 
»صنعت احداث« نیز با تجمیع امکانات خود یک 
این  ترتیب بدهند و در  »نیروی واکنش سریع« 
و  آموزش  دیده  متمرکز،  نیرویی  بصورت  مواقع 
متخصص به خدمت  رسانی بپردازند. بدون تردید 
با »جلب اطمینان عامۀ مردم«  نیت  این  اجرای 
نتیجۀ بهتری خواهد داشت. به قول یک فرهیختۀ 
عزیز: مدیریت بحران بیش از اینکه به شور نیاز 

داشته باشد، به شعور نیاز دارد.
اما اینک فصل بهار است، وقت همدلی عملی 
و همراهی بیشتر. باید باور کنیم که سرنوشتمان 
هستیم  ما  خود  این  و  است  خودمان  دست  در 
خودمان  برای  را  نیکو  حال  و  نیکو  سال  که 
اینکه  برای  پس  برعکس.  یا  زد،  خواهیم  رقم 
مادرمان، وطنمان، حال خوبی داشته باشد، باید 
با هم، با اندیشۀ نیکو و با امید، به میدان بیاییم 
و دست بکار شویم. دوستان ارجمند، سال نیکو 
نهیم  هم  دست  در  دست  پس  ساخت.  باید  را 

به مهر...
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گزارش میزگرد

نقدوارزیابیسیاستهاوعملکردهایسازمانبرنامهوبودجه

منیژه  فرهنگی

ویژه

در آغاز این میزگرد، سردبیر مجلۀ توسعه، ضمن 
این  بحث  موضوع  گفت:  میزگرد  موضوع  طرح 
میزگرد، نقد و بررسی نظام برنامه  ریزی و بودجه-

نویسی و به طور خاص، بودجۀ سال 1398 است. 
علت انتخاب این موضوع آن است که هم در آستانۀ 
چهلمین سالگرد انقالب هستیم و هم در آستانۀ 
سال نو. بنابراین، فرصت مناسبی است برای اینکه 
عملکردهای گذشته را ارزیابی کنیم و در عین حال، 

به فکر آینده باشیم. وی در ادامه افزود: بدیهی است 
که نقد و ارزیابی به هیچوجه به معنای نفی و تخریب 
مطلق و سیاه  نمایی و موضع  گیری  های منفی نیست، 
بلکه عمدتاً در پی آنیم تا کیفیت عملکردهای گذشته 
را کشف و تشریح کنیم تا از خالل گذشته  ها راهی 

مقدمه

)با تأکید بر سیاست  های اعتباری(

اشاره
لوایح بودجۀ ساالنه که توسط دولت  ها تنظیم و به نهادهای قانونگذاری تقدیم می  شوند، عالوه بر اینکه سند دخل و خرج ساالنۀ دولت  ها می  باشند و نحوۀ اولویت  گذاری 
و توزیع منابع بین بخش  ها و اهداف مختلف اقتصادی- اجتماعی را تعیین می  کنند، یکی از شاخص  های مهم برای تخمین میزان مردم  ساالری و مطلوبیت حاکمیت  ها 

نیز بشمار می  روند و این کارکرد وقتی عینیت پیدا می  کند که عملکردها شفاف باشند.
با توجه به اینکه نحوۀ تنظیم و کیفیت اینگونه اسناد مالی نقش مؤثری در سرنوشت بخش خصوصی و فضای کسب و کار دارد، لذا میزگرد ویژۀ این شمارۀ مجلۀ توسعه 
به موضوع نقد و ارزیابی عملکرد سازمان برنامه و بودجه در سنوات گذشته و نیز بررسی سیاست  های اعتباری دولت، به  ویژه از لحاظ نحوۀ تأمین و تخصیص اعتبارات 

عمرانی الزم برای اجرای طرح  های زیربنایی و تأمین هزینه  های جاری و اداری، اختصاص یافت.
     در این میزگرد که توسط آقای محمدحسین دانایی، سردبیر مجلۀ توسعه، اداره شد، دکتر امیرهوشنگ امینی، نایب رییس و دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع و معادن 
ایران و انگلیس- دکتر بهروز گتمیری، عضو هیأت علمی دانشگاه و رییس شورای مدیریت جامعۀ مهندسان مشاور- دکتر محمد وطن  پور، کارشناس مسایل اقتصادی و 
مدرس دانشگاه- مهندس حمیدرضا صالحی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته 

و مهندس محمد فریدنی، نایب رییس سندیکای شرکت  های تأسیساتی و صنعتی ایران حضور داشتند.
توسعه تأسیسات و تجهیزات



11توسعه تاسیسات و تجهیزات | شماره 57 | بهار 1398 |    ویژه

به سوی آینده پیدا شود. بدون تردید، اگر نقدها و 
ارزیابی  هایمان دقیق و منصفانه باشند، مطمئناً به 
با  راه  حل  های متفاوتی خواهیم رسید و می  توانیم 
امیدواری بیشتر به جلو برویم، وگرنه ناچار خواهیم 
بود گذشته را تکرار   کنیم. وی افزود: امیدوارم اینگونه 
اقدامات ترمیمی بموقع باشند و قبل از اینکه راه  های 
اصالح بسته شوند و به بن بست برسیم، بتوانیم راه و 

روش  های گذشته   را تصحیح کنیم.
اینکه  تصریح  با  سپس  توسعه  مجلۀ  سردبیر 
به  که  عملکردهایی  و  سیاست  ها  از  بسیاری 
به  باید  واقع،  دولت  ها نسبت داده می  شوند، در 
گفت: وضعیت  گذاشته شوند،  حاکمیت  حساب 
است،  نظام  عملکرد کل  کنونی کشور، حاصل 
وزیران.  هیأت  عنوان  به  دولت  عملکرد  نه 
عملکرد  و  سیاست  ها  نیز  اینجا  در  بنابراین، 
و  سیاست  ها  است،  بحث  مورد  حاکمیت  کل 
عملکردهایی که ما را در یک وضعیت تاریخی 
استثنایی قرار داده  اند و این وضعیت از آن جهت 
بخش  مطالبات  که  می  شود  مخاطره  آمیزتر 
افزایش است، در حالی  از جامعه روبه  عظیمی 
که بخش قابل توجهی از حاکمیت همچنان از 
رویکردهای گذشته دفاع می  کند و حتی نقد و 
را  گذشته  روندهای  در  نظر  تجدید  و  بررسی 

ضروری نمی  داند.
آقای دانایی سپس به بخشی از سخنان رییس 
جمهور در هنگام تقدیم الیحۀ بودجۀ سال 98 
به مجلس شورای اسالمی اشاره کرد و یادآور 
کشور  در  اگر  مقام،  این  گفتۀ  طبق  که  شد 
امور  مسوولیت  و  بود  فعال  خصوصی  بخش 
عمدتًا بر دوش بخش خصوصی بود، امروز تأثیر 
افزود:  تحریم  ها به مراتب کمتر می  شد. دانایی 
این فرمایش ایجاب می  کند که همه - اعم از 
بخش خصوصی و دولتی- با احساس مسوولیت 
جمعی، وارد میدان شویم و راه  حل  های جدید را 
پیدا کنیم، چون همگی، از جمله فعاالن صنعت 
می  برند،  رنج  موجود  بالتکلیفی  های  از  احداث، 
نگران آیندۀ خود و خانواده و کسب و کارشان و 

طبیعتًا نگران آیندۀ مملکت هستند.
شد:  یادآور  ادامه  در  توسعه  مجلۀ  سردبیر 
علل و عوامل متعددی در ایجاد شرایط بحرانی 
کشور دخالت داشته  اند و تا زمانی که علت  ها را 
کنیم.  اصالح  را  معلول  ها  نمی  توانیم  نشناسیم، 

یکی از علت  ها هم مسألۀ بودجه و سیاست  های 
امروز  بحث  موضوع  که  دولت  هاست  اعتباری 
این  مباحث  محورهای  سپس  وی  ماست. 
اول،  اعالم کرد: محور  زیر  به شرح  را  میزگرد 
چرایی  و  چیستی  به  راجع  تئوریک  بحث  های 
بودجه، بودجۀ خوب و بودجۀ بد، و شرایط الزم 
کشور  کل  برای  کشور  کل  بودجۀ  اینکه  برای 
مفید باشد، نه فقط برای یک گروه خاص. محور 
عملکردهای  و  سیاست  ها  ارزیابی  و  نقد  دوم، 
به عنوان عامل اصلی  بودجه  برنامه و  سازمان 
این فرایند. محور سوم، خواسته  ها و پیشنهادها.

که  امینی  امیرهوشنگ  دکتر  از  سپس  وی 
سال  ها در سازمان برنامه و بودجه اشتغال داشته 
نظام  پیچیدگی  های  و  رموز  از  بسیاری  با  و 
آشناست،  کشور  بودجه  نویسی  و  برنامه  ریزی 
سخن  میزگرد  اول  محور  بارۀ  در  تا  خواست 

بگوید.

اتاق  دبیرکل  و  رییس  نایب  امینی،  دکتر 
بازرگانی، صنایع و معادن ایران و انگلیس، آغاز 
رسمی نظام بودجه  ریزی در کشور را سال 1316 
و زمان شروع برنامه را سال 1327 ذکر کرد و 
سپس به نقد رویکردهای بودجه  نویسی پس از 
انقالب پرداخت و گفت: واقعًا روشن نیست به 

پس  سال  نُه  هشت-  فاصله  به  دلیل  کدامین 
تغییر داده شد  انقالب در روش بودجه  ریزی  از 
بودجه  ریزی  اصطالحات  و  واژه  ها  از  برخی  و 
»درآمد  عبارت  نمونه،  عنوان  به  شدند.  عوض 
و هزینه« به »منابع و مصارف« تغییر پیدا کرد، 
در حالی که »درآمد و هزینه«، معادل »منابع و 
مصارف« نیست، یعنی گرچه این دو عبارت به 
ظاهر یکی هستند، ولی از نظر قانونی و حقوقی، 
باید  »درآمد«  قانون،  اساس   بر  زیرا  متفاوتند، 
پرداخت  محل  آن  از  »هزینه«  و  شود  کسب 
شود، اما کاربرد واژه  های »منابع و مصارف« به 
این معناست که دولت هر چه »درآمد« داشته 
باشد، جزو منابع بودجه حساب می  شوند و دولت 
آنها را خرج می  کند و اگر درآمد نداشت، جوابگو 
نیست. به بیان روشن تر، تعبیر »درآمد/ هزینه« 
به اصطالح »شد شد/ نشد نشد« تبدیل شد!  با 
این تغییر در ادبیات اداری و با ابداع برخی تعابیر 

جدید، نظام بودجه  نویسی عماًل صدمه دید.

سازمان برنامه و بودجه واقعی نداریم 
بودجه  نویسی  نظام  نقد  ادامۀ  در  امینی  دکتر 
دوره  های  در  این،  بر  عالوه  گفت:  کشور  در 
دستگاه  هر  نیاز  مورد  بودجۀ  بررسی  گذشته، 
دولتی، بر عهدۀ مدیریت تخصصی و کارشناس 
ویژۀ همان دستگاه در سازمان برنامه و بودجه 
کاهش  یا  افزایش  گونه  هر  نتیجه،  در  و  بود 
و  واقعی  منطقی،  گونه  ای  به  دستگاه  ها  بودجۀ 
در صورت تأیید کارشناس یا کارشناسان مربوط 
صورت می  گرفت، ولی پس از انقالب، خصوصًا 
از زمان بازگشایی مجدد سازمان برنامه و بودجه، 
این رویه ازبین رفت، ضمن اینکه سازمان هم 
انسانی و کارشناسان واقعی به  از وجود نیروی 

معنای واقعی کالم تهی شده  است.
وی افزود: سند بودجه در کلیۀ کشورها سند 
دخل و خرج کشور در یک سال مالی است. این 
سند را دولت  ها بر اساس برنامه  های اجرایی مورد 
نظر تهیه و برای تصویب به قوۀ مقننه تسلیم 
بعد  که  است  تنها کشوری  ایران،  اما  می  کنند، 
از آنکه دولت الیحۀ بودجه را تدوین کرد و به 
قوۀ مقننه فرستاد، آنوقت قوۀ مقننه حجم مالی 
بودجه مورد درخواست دولت را افزایش می  دهد! 
و این بدان معناست  که قوۀ مقننه بودجه نویسی 

 آقای محمدحسین دانایی: بودجۀ کل
 کشور باید برای کل کشور مفید باشد،

نه فقط برای یک گروه خاص.

درآمد و هزینه یا منابع و مصارف؟

بحث
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و بودجۀ درخواستی دولت را که سازمان برنامه 
و بودجه کشور تدوین کرده  است، قبول ندارد! در 
حالی که به طورکلی و علی  االصول، قوۀ مقننه 
می  تواند بودجۀ درخواستی دولت را به هر دلیل 
افزود:  وی  آن.  عکس  بر  نه  اما  دهد،  کاهش 
می  دهند  نشان  دیگر  مسألۀ  چندین  و  اینها 
به  بودجه  و  برنامه  در حال حاضر، سازمان  که 
و  برنامه  سازمان  نداریم.  کالم  واقعی  معنای 
تابلوی سر در آن  تنها یک ساختمان و  بودجه 
نیست، سازمان برنامه و بودجه نهادی با ساختار 
ویژه و مجموعه  ای از نیروی انسانی متخصص 
و مجرب است که این سازمان فعاًل  فاقد آنها 

می  باشد.
ارشد  کارشناس  عنوان  به  امینی  آقای 
تولیدی سابق  زیربنایی و  برنامه  ریزی و مشاور 
ادامه اظهار داشت  برنامه و بودجه، در  سازمان 
که الیحه  های بودجۀ کل کشور کاًل الیحه  هایی 
عمده  زیرا  فسادبرانگیزند،  و  فقرآفرین  تورم  زا، 
از  ناشی  وجوه  از  حاصل  آنها،  درآمدی  منابع 
تأسیسات  و  ملی  سرمایه  های  و  منابع  فروش 
و دارایی  های ایجادشدۀ در اختیار دولت از این 
محل  هاست که در واقع امر، »درآمد« نیستند و 
به  شوند.  کشور  جاری  هزینه  های  نباید صرف 
بیان روشن  تر، در تهیۀ این لوایح وجه تمایزی 
بین »درآمد« و »سرمایه« به چشم نمی  خورد، 

و  تولیدی  غیر  بیشتر  هزینه  ها  اینکه  ضمن 
مصرفی و غیر قابل توجیه می  باشند که فعاًل از 

ذکر جزییات آنها در می  گذرم.

بودجۀ سال 98 غیرمنطقی و غیرواقعی 
است

انگلیس  و  ایران  مشترک  اتاق  دبیرکل 
و  دانست  غیرواقعی  را   98 سال  بودجۀ  سپس 
مشخص  داده  های  نیازمند  بودجه  نویسی  گفت: 
است.  درآمد  میزان  و  منابع  مانند  متفاوتی  و 
بودجۀ سال  منابع درآمدی  از  بیش  ترین بخش 
98 وجوه حاصل از فروش نفت اعالم شده، در 
هم  آن  واقع  به  نزدیک  حتی  میزان  که  حالی 
مشخص نیست. منبع درآمدی دیگر هم مالیات 
به  نزدیک  عددی  هم  زمینه  این  در  اما  است، 
کلی  طور  به  بنابراین،  ندارد.  وجود  واقعیت 
از   ناشی  بیشتر   ،98 سال  بودجۀ  که  گفت  باید 
تصورات است و در نتیجه، به هیچ روی درخور 

بحث و اصالح نیست.

خرج  و  دخل  ضابطه  مندکردن  بودجه، 
ارباب قدرت است

مسایل  کارشناس  وطن  پور،  محمد  دکتر 
بودجه  نویسی  دانشگاه،  مدرس  و  اقتصادی 
حاصل  بودجه  نویسی،  کرد:  تعریف  اینگونه  را 
برای  است  اقتصاد  عرصۀ  در  مدرن  دنیای 
قدرت.  ارباب  خرج  و  دخل  ضابطه  مندکردن 
برای  صنعتی  جامعۀ  قدم  اولین  بودجه  نویسی 
اشراف  و  دربار  خرج  و  دخل  کنترل  و  مهار 
رخ  انقالب  یک  نتیجۀ  در  که  بود  انگلیس 
محصول  این  صرف  بسیاری  دل  خون  و  داد 
به  ظاهر ساده شد و ما در این سوی دنیا، مانند 
دنیا  سوی  آن  از  که  دیگری  بسیار  نعمت  های 
به طرف ما سرازیر شد، به صورت آماده از آن 
استفاده کردیم. وی در ادامه افزود: اگر چه قالب 
بودجه  نویسی وارد کشور ما شد، ولی فرهنگ آن 
وارد نشد و ما در این مورد هنوز هم مانند دوران 

صفویه و قاجاریه رفتار می  کنیم. 
آقای وطن  پور سپس با تأکید بر لزوم شفافیت 
اصطالحًا  و  دولت  خرج  و  دخل  گفت:  بودجه 
از  مردم  سهم  خرج  و  دخل  در  دولت  نیابت 
در  که  انفال  منافع  عواید  و  درآمد  از  حکومت 

ریخته  خزانه  به  دولت  سبد  در  دارایی  قالب 
می  شود، شجاعت  ها و دلیری  هایی می  خواهد که 
عنصر اصلی آن شفافیت است. من فکر می  کنم 
به کمک  گذشته،  سال  سه  دو-  همین  در  که 
و  مجازی  فضای  رسانه  های  و  تکنولوژی  ها 
دستگاه  های رسانه  ای دولت که پشت پرده  های 
بودجه را شفاف کردند، مردم از بودجه  های 300 
میلیاردی و 400 میلیاردی نهادهای وابسته به 
برای  ولی  شدند،  مطلع  غیره  و  مذهبی  اماکن 

اصالح این روند کاری از دستشان برنمی  آید.

ضعف بودجه  نویسی، معلول ضعف بدنۀ 
کارشناسی است

از  دیگری  بخش  در  دانشگاه  مدرس  این 
مصرف  سهم  گذشته،  در  گفت:  سخنانش 
با  مقایسه  در  بودجه  و  برنامه  سازمان  فسفر 
اما  بود،  باال  بسیار  حاکمیتی  نهادهای  سایر 
که  بود  وارد  سازمان  آن  به  هم  انتقاد  این 
زیادی  قدرت  از  اجرایی  دستگاه  های  برابر  در 
یک  مثاًل  که  طوری  به  است،  برخوردار 
می  توانست  برنامه  سازمان  معمولی  کارشناس 
نظر  و  نگهدارد  اتاقش  در  پشت  را  وزیر  یک 
کارشناسی خود را اعمال و حتی تحمیل کند، 
اما باید به این واقعیت هم توجه داشت که این 
سازمان نمی  تواند بدون سایر نهادهای اجرایی 
دانش  نبود  ادامه  در  وی  نیست.  کار  به  قادر 
سازمان  کارشناسی  بدنۀ  در  الزم  تخصص  و 
نظام  را مهمترین علت ضعف  بودجه  و  برنامه 
پس  افزود:  و  دانست  کشور  در  بودجه  نویسی 
دولت  در  بودجه  و  برنامه  سازمان  انحالل  از 
در  کارشناسان  از  بعضی  احمدی  نژاد،  آقای 
انرژی  سازمان  مثل  دولتی  دستگاه  های  سایر 
به  غیره  و  سازمان خصوصی  سازی  یا  و  اتمی 
افرادی  و  شدند  مشغول  مالی  کارهای  انجام 

سازمان  امینی:  امیرهوشنگ  دکتر 

برنامه و بودجه از وجود نیروی انسانی 

و کارشناسان واقعی به معنای واقعی 

کالم تهی شده است.

نهم  دولت های  روی کارآمدن  با 
توسعه  چهارم  برنامۀ  دهم،  و 

شد  تعطیل  برنامه ریزی  نظام  و 
سراشیب  در  کشور  اقتصاد  و 

گرفت. قرار 
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که جای آنها را گرفتند، از بضاعت کارشناسی 
کافی برخوردار نبودند.

سخنانش  از  دیگری  فراز  در  وطن  پور  دکتر 
اظهار داشت که مطابق قرائت رسمی در کشور، 
انقالب ایران عدالت  محورانه بود و مسووالن از 
ولی  می  کردند،  دفاع  بودجه  در  نگاه  این  حفظ 
به نظر من، فهم حاکمیت از عدالت، چیزی جز 
توزیع فقر نیست، یعنی وقتی به مردی که قصد 
هزار   500 برود،  بیرون  خانه  از  کار  برای  دارد 
تومان به عنوان یارانه داده می  شود، او به طور 
طبیعی انگیزه کارکردن را از دست می  دهد. این 
نگاه، نگاه گداپرورانه است و بخش عظیمی از 
فشار تولید و ایجاد ارزش  افزوده را بر دوش دولت 
که  حالی  در  است،  غرض  نقض  که  می  گذارد 
نمی  توان از مجموعۀ دولتی، ارزش افزوده طلب 
کرد، بلکه دولت باید در نهایت، زیرساخت  ها را 

فراهم کند و ناظر و اَبَررگوالتور باشد.

برخی از عوامل انحراف بودجه
این کارشناس اقتصادی سپس با انتقاد از وجود 
عوامل ایجاد انحراف در عملکرد بودجه  های ساالنه 
گفت: سوال اساسی این است که ما چه نیازی به 
بودجه  ریزی داریم، وقتی که گزارش دیوان محاسبات 
در مورد عملکرد بودجه، نشاندهندۀ انحراف  های زیاد 
از این سند است؟ این وضعیت شبیه آن است که 
آیین  نامه و مقررات و پلیس و عالیم راهنمایی و غیره 
وجود دارند، ولی هر کس هر طور دلش بخواهد، 
رانندگی می کند. به عبارت دیگر، اگرچه ابزار دنیای 
مدرن وارد کشور ما شده، ولی کارکردهای آنها وارد 

نشده  است.
آقای وطن  پور سپس ضمن بیان تجربه  اش در 
و  تنظیم  در  مخرب  دخالت  های  برخی  خصوص 
تخصیص بودجه  های سنواتی گفت: در مدتی که به 
عنوان کارشناس مرکز پژوهش  های مجلس شورای 
اسالمی مشغول به کار بودم، از ارایۀ هر طرحی به 
مجلس پشیمان می  شدیم، چون در جریان بازنویسی 
طرح در مجلس، منافع خفتۀ سیاسی و اجتماعی و 
نظریات غیرکارشناسی نمایندگان، طرح را بدل به 
عکس آن می  کرد و لذا ما ادامۀ وضع موجود را به 
ارایۀ طرح جدید ترجیح می  دادیم! وی در ادامه افزود: 
این مشکل به دلیل آن است که مجلس شورای 
اسالمی، مجلس عوام است و نگاه نمایندگان عمدتًا 

جزءنگر و منطقه  محور است، به طوری که صراحتًا 
اعالم می  کنند که برای تأمین روزانه فالن مقدار 
پول برای موکالن خود به مجلس آمده  اند! و به این 
ترتیب، بودجه به گوشت قربانی تبدیل می  شود و هر 
کس هر چه می  تواند، از آن می  َکَند. وی افزود: اگر 
هم دستگاه  های دولتی به درخواست  های بودجه  ای 
نمایندگان تن درندهند، با مشکالت مختلف روبرو 

می  شوند و یا آنها را وادار به تخلف می  کنند.
 

شرکت  های دولتی، باری بر دوش بودجۀ 
98

دکتر وطن  پور تخصیص بودجه به شرکت  های 
دولتی را نیز یکی دیگر از نقاط ضعف بودجه  های 
سنواتی و بودجۀ سال 98 ذکر کرد و گفت: مطابق 
دولتی  شرکت   180 محاسبات،  دیوان  گزارش 
زیانده هستند و اگر هر یک از آنها در ازای حتی 
یک ریال به بخش خصوصی واگذار شود، به نفع 

مردم است، چون دیگر الزم نیست دولت برای آنها 
هزینه کند، ولی در قانون بودجۀ سال 98، حدود 
شش هزار میلیارد تومان بودجه برای آنها درنظر 
گرفته شده  است. وی در عین حال، با اذعان بر عدم 
آمادگی بخش خصوصی کشور برای دراختیارگرفتن 
شرکت  های دولتی و ایفای نقش بزرگ در اقتصاد 
کشور، تصریح کرد که بانک  های خصوصی کشور 
توسط مدیران بازنشستۀ دولتی اداره می  شوند و به 
همین علت، در دو سال گذشته، بدهی بانک  های 

خصوصی 240 درصد رشد داشته  است.
دانایی  آقای  میزگرد،  مباحث  از  بخش  این  در 
نقاط  از  یکی  را  شفافیت  عدم  و  پنهان  کاری  نیز 
ضعف عمدۀ بودجه دانست و گفت: دکتر روحانی 
هنگام تقدیم الیحۀ بودجه سال 1398 به مجلس 
خاطرنشان کردند که در بودجه حرکت  های مخفی 
بسیاری داریم که باید آشکار شود و بودجه باید شفاف 
باشد. رییس جمهور همچنین اضافه کردند که هیچ 
راهی برای نجات از فساد و رانت، جز شفافیت نداریم 
و تا زمانی که دولت الکترونیک را تکمیل نکنیم و 
همۀ داده  های اطالعاتی در یکجا جمع نشوند و 
مردم از شرایط کشور به طور کامل مطلع نباشند، 
باز هم دچار فساد و رانت خواهیم شد. دانایی افزود: 
که  است  معنی  بدان  بدین صورت  مسایل  طرح 
رییس جمهور هم به قدرت افکار عمومی و ارادۀ 
جمع عنایت دارند و معنقدند که تنها با فشار افکار 
عمومی است که می  توان جلوی تخلفات و انحرافات 

را گرفت.

بودجه، ابزار ساماندهی برنامه  های توسعۀ 
کشور

دکتر بهروز گتمیری، عضو هیأت علمی دانشگاه   
تهران و رییس شورای مدیریت جامعۀ مهندسان 
مشاور، بودجه را نظام دخل و خرج مملکت و ابزار 
مهم ساماندهی برنامه  های توسعه  ای کشور دانست 
و گفت: در صد سال گذشته، یعنی پس از حکومت 
شاه،  رضا  سلطنت  و  مشروطیت  دورۀ  و  قاجار 
برنامه  ریزی  های توسعه  ای مملکت و تأمین بودجۀ 
مورد نیاز آنها توسط دولت انجام می  شد و به عبارتی، 
تا به امروز، دولت، توسعه  گرا بوده  است، اما در ده سال 
اخیر، به علت کاهش منابع درآمدی کشور که بخشی 
دارای منشأ درونی و بخشی دیگر دارای منشأ بیرونی 
است، مانند تحریم و پایین  آمدن قیمت نفت، دولت را 

 دکتر محمد وطن پور: اگرچه قالب
 بودجه نویسی وارد کشور ما شد، ولی

 فرهنگ آن وارد نشد و ما در این مورد
 هنوز هم مانند دوران صفویه و قاجاریه

رفتار می کنیم.

بسیاری از فارغ التحصیالن سال های 
اخیر دانشکده های فنی، برای گذران 

زندگی به مشاغلی مثل رانندگی تاکسی 
و غیره روی آورده اند.
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از شرایط توسعه  گرایی به درآورده و آن را واداشته  است 
تا قبول کند که فقط تنظیم  گر باشد، یعنی حاکمیت، 
به علت نداشتن منابع، عماًل مجبور شده  است که در 
برنامۀ ششم توسعه و بودجۀ سال 98 از مشارکت 
بخش خصوصی و 30 میلیارد  دالر فاینانس خارجی 
صحبت کند. وی در ادامه افزود: البته با وجود این، 
تغییر رویکرد دولت به بخش خصوصی، باعث تغییر 
رفتار دولت نشده و رفتار دولت اصاًل رفتار مشارکتی 
یک حاکمیت نیست، یعنی سازمان برنامه و بودجه 
بجای اینکه به فکر تعامل با بخش خصوصی باشد و 
جامعۀ مدنی را به مشورت فرابخواند، هنوز هم برای 

بخش خصوصی بخشنامه صادر می  کند!

فعاالن  منظر  از   98 سال  بودجۀ  نقد 
صنعت احداث

صنعت  فعاالن  منظر  از  سپس  گتمیری  دکتر 
گفت:  و  پرداخت  سال 98  بودجۀ  نقد  به  احداث 
85 درصد بودجۀ سال 98، بودجۀ جاری است که 
مجلس نمی  تواند در مورد این بخش حرفی بزند و 
فقط روی 15 درصد این بودجه می  تواند اظهارنظر 
بودجه  توسعه ای  بخش  اعتبار  افزود:  وی  بکند. 
هم که در قانون بودجه از آن به عنوان طرح  های 

سال  در  شده،  یاد  سرمایه  ای  دارایی  های  تملک 
97 معادل 62 هزار میلیارد تومان بوده و در سال 
98، معادل 68 هزار میلیارد تومان شده  است و این 
در حالی است که بودجۀ سال 98، مبلغ 80 هزار 
میلیارد تومان کسری دارد و با توجه به اینکه کسر 
بودجه، معمواًل با کاهش بودجه  های تحقیقاتی و 
عمرانی جبران می  شود، لذا می  توان گفت که بودجۀ 
عمرانی کشور در سال جاری، 68 منهای 80 هزار 
میلیارد تومان است که حاصل آن، 12- هزار میلیارد 
تومان می  شود! بنابراین، بودجۀ سال 98 شامل 85 
برای  و 15 درصد  برای هزینه  های جاری  درصد 
سایر هزینه  هاست که 10 درصدش تخصیص داده 
می  شود، یعنی 1/5 درصد بودجه وارد حوزۀ توسعه 
می  شود که در مقابلش هزاران پروژه ناتمام وجود 
دارند که همچنان هم به تعداد آنها افزوده می  شود، 
چون در دورۀ ریاست جمهوری آقای احمدی  نژاد 
اختیارات سازمان مدیریت و برنامه  ریزی استانی شد 
و فرمانداران اختیار پیدا کردند که حتی بدون اطالع 
استاندار، پروژه تعریف کنند و به این ترتیب، در فاصلۀ 
سال  های 96 و 97، تعداد 10هزار پروژۀ ناتمام به 

پروژه  های قبلی اضافه شدند.
رییس شورای مدیریت جامعۀ مهندسان مشاور 
مطالبات  پرداخت  نحوۀ  از  انتقاد  با  سپس  ایران 
معوق مشاوران و پیمانکاران گفت: مجموع اوراق 
بندهای »الف« و »ب« و »ز« که در سال 1397 
گذاشته  اند با سررسید یکساله، 10هزار میلیارد تومان 
است که اگر این رقم را با 600 هزار میلیارد تومان 
پروژه  های ناتمام و بودجۀ عمرانی 68 هزار میلیارد 
تومانی و بدهی حدود 500 هزار میلیارد تومانی دولت 
به بخش خصوصی مقایسه کنید، اصاًل اوراق بند 
»ز« با سررسید یکساله قطره  ای است در یک دریا. 
با  اوراق مالی  انواع  و  اوراق خزانه  از طرف دیگر، 
سررسید یکسال و دو سال آینده هم که با منهای 
30 تا 35 درصد اسکونت می  شود و عماًل چیزی 
دست پیمانکاران و مشاوران را نمی  گیرد. این استاد 
دانشکدۀ فنی دانشگاه تهران سپس در مورد ادعای 
دکتر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه، در مورد 
بودجۀ عمرانی در سال 97  تخصیص 45 درصد 
گفت: آقای نوبخت با لحاظ  کردن اسناد و اوراق مالی 
با سررسید سه سال آینده اعالم کرد که 45 درصد 
بودجۀ عمرانی سال 97 تخصیص داده شده  است، 
بند »ز« را هیچوقت به هیچ  اوراق  اینکه  ضمن 

پیمانکار و مشاوری نداده  اند و وقتی که این موضوع 
اول رییس جمهور  معاون  آقای جهانگیری،  با  را 
مطرح کردم، به من گفتند که اوراق بند »ز« حالل 
مشکالت روزمره و پول نقد ماست و نمی  توانیم آن 

را به پیمانکاران بدهیم.

حاکمیت اصالحات ساختاری را از خودش 
شروع کند

بخش  این  جمع  بندی  ضمن  گتمیری  آقای 
از سخنانش گفت: حکایت این است که دولت 
ازبین  سیاسی  دالیل  به  منابعش  که  فربهی 
عوض  را  خودش  کار  روش  نمی  خواهد  رفته، 
هزینه  های  نیست  حاضر  تنها  نه  یعنی  کند، 
بودجۀ  در  را  آن  بلکه  کند،  کم  را  خود  جاری 
فربهی  دولت  می  دهد!  هم  افزایش   98 سال 
که به دالیل سیاسی جرأت ندارد اندازۀ دولت 
فریاد  بر سر بخش خصوصی  کند،  را کوچکتر 
می  زند و می  گوید: پول ندارم به شماها بدهم و 
بروید دنبال قراردادهای »مشارکت خصوصی- 
فاینانس خارجی و غیره! در  عمومی« و جذب 
خارجی  فاینانس  جذب  که  می  دانند  که  حالی 
نیازمند ثبات اقتصادی و سیاسی و ثبات نرخ ارز 
است و به همین دالیل ما نمی  توانیم فاینانس 
مثل  دولت  رفتار  این  کنیم.  جذب  را  خارجی 
تالش  جای  به  خانواده  یک  پدر  که  است  آن 
تربیت  و  بزرگ  کردن  برای  درآمد  کسب  برای 
فرزندش، به او بگوید: من پول ندارم، ولی در 
خانۀ همسایه هر شب پلو و خورش می  خورند. 
حاال تو برو با آنها رفیق بشو و با آنها ppp کن 
حال،  همان  در  و  بخوری!  غذا  بتوانی  بلکه  تا 

برای خودش سفره بیندازد!
مهندسان  جامعۀ  مدیریت  شورای  رییس 
توسعه  بحث  اگر  گفت:  همچنین  ایران  مشاور 
پیش  و  بگیرد  شکل  مملکت  این  در  بخواهد 
مقام  از سوی  پیش  چندی  که  همانطور  برود، 
اصالحات  باید  حاکمیت  شد،  مطرح  رهبری 
انداختن  و  کند  شروع  خودش  از  را  ساختاری 
را  دردی  هیچ  بخش خصوصی  زمین  به  توپ 
دوا نمی  کند. بخش خصوصی  ای که عدد بزرگی 
از دولت طلب دارد و نمی  تواند طلبش را بگیرد، 

چه توانی برای تأمین مالی پروژه  ها دارد؟ 
در این بخش از مباحث میزگرد آقای دانایی 

برنامه  سازمان  گتمیری:  بهروز  دکتر 

و بودجه بجای اینکه به فکر تعامل با 

بخش خصوصی باشد و جامعۀ مدنی 

را به مشورت فرابخواند، برای بخش 

خصوصی بخشنامه صادر می کند!
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در خصوص آغاز اصالحات ساختاری از سوی 
سخنان  به  نسبت  اولیه  تلقی  گفت:  حاکمیت 
شرایط  بحرانی  بودن  که  بود  این  رهبری  مقام 
به علت وجود ضعف  های ساختاری مورد توجه 
اصالحات  آغاز  شاهد  زودی  به  و  گرفته  قرار 
روز  دو  یکی-  اما  بود،  خواهیم  ساختاری 
شورای  مجلس  رییسۀ  هیأت  سخنگوی  بعد، 
اصالح  از  منظور  که  کرد  اعالم  اسالمی 
ساختارها، اصالح ساختار بودجه حول سه محور 
است: 1( واگذاری پروژه  های عمرانی به بخش 
خصوصی  بخش  که  معنی  بدان  خصوصی، 
پروژه  های عمرانی را از جیب خودش اجرا کند. 
برون  سپاری  طریق  از  دولت  چابک  سازی   )2
وظایف دولت به پیمانکاران. 3( سرمایه  گذاری 
در  ایشان  اینکه  جالب  و  خارجی.  و  داخلی 
ماه  چهار  طی  باید  دولت  که  فرمودند  ادامه 
این  از طریق  بدهد و  را تشکیل  کارگروه  هایی 

بودجه  ساختار  اصالح  راهکارهای  کارگروه  ها، 
را پیدا کند!

بودجۀ 98؛ تداوم رکود سازندگی 
مهندس محمد فریدنی، نایب رییس هیأت مدیرۀ 
سندیکای شرکت  های تأسیساتی و صنعتی ایران نیز 
ارقام درآمدی بودجۀ سال 98 را غیرواقعی دانست 
و گفت: با شرایط فعلی کشور، هیچ تضمینی وجود 
روزی 1/5  بتوانیم  واقعاً  جدید  سال  در  که  ندارد 
میلیون بشکه نفت بفروشیم، آنهم به قیمت ذکرشده 
در بودجه. وی در ادامه افزود: از ابتدا قرار بود که درآمد 
فروش منابع زیرزمینی و نفت تنها صرف آبادانی و 
عمدۀ  بخش  متأسفانه  ولی  بشود،  کشور  توسعۀ 
بودجه به مصارف جاری دولت اختصاص پیدا کرده 
و مقدار بسیار کمی به بودجۀ عمرانی و توسعۀ کشور 
اختصاص داده شده و با این وضعیت، آیندۀ سازندگی 

در مملکت از همین حاال معلوم است.
این عضو هیأت مدیرۀ سندیکا در بخش دیگری از 
سخنانش اذعان داشت که گرچه بر خالف سال  های 
گذشته که ابهامات زیادی در بودجه وجود داشت، 
کاماًل  ولی  شده،  شفاف  تر  کمی  سال 98  بودجۀ 
مشخص است که دغدغۀ اصلی بودجۀ امسال هم 
تأمین هزینه  های جاری دولت است و توسعۀ کشور 
و بقای جامعۀ مهندسی و همینطور مسألۀ اشتغال 
برای  چندانی  اهمیت  مهندسی  فارغ  التحصیالن 

دولت ندارد و در نتیجۀ این نوع نگاه، بسیاری از 
فارغ  التحصیالن سال  های اخیر دانشکده  های فنی، 
به ناچار برای گذران زندگی به مشاغلی مثل رانندگی 

تاکسی و غیره روی آورده  اند.
مهندس فریدنی هم اولین پیش  نیاز حرکت در 
مسیر توسعه و پیشبرد آن را شروع تغییرات ساختاری 

مهندس محمد فریدنی: کامالً مشخص 

است که دغدغۀ اصلی بودجۀ امسال 

دولت  جاری  هزینه های  تأمین  هم 

جامعۀ  بقای  و  کشور  توسعۀ  و  است 

اشتغال  مسألۀ  همینطور  و  مهندسی 

اهمیت  مهندسی  فارغ التحصیالن 

چندانی برای دولت ندارد.

رییس جمهور در هنگام تقدیم الیحه 
بودجه: اگر در کشور بخش خصوصی 

فعال بود و مسوولیت امور عمدتاً بر 
دوش بخش خصوصی بود، امروز تأثیر 

تحریم ها به مراتب کمتر می شد.
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از دولت دانست و گفت: دولت به جای کم  کردن 
از بخش  ناکارآمدی  های خودش،  اندازه و اصالح 
خصوصی واقعی می  خواهد تا قدم در راه  هایی بگذارد 
شرایطی  خاطر  به  افزود:  وی  است.  بن  بست  که 
که در کشور بوجود آورده  اند، شرکت  های بزرگ و 
توانمندی که ساخت پاالیشگاه  ها و استادیوم  های 
ورزشی بزرگ و یا احداث هزاران واحد مسکونی را 
در کارنامۀ حرفه  ای خود دارند، منحل شده  اند. در این 
میان، تکلیف آیندۀ شرکت  هایی مثل ما که 200 نفر 
پرسنل  شان به 20 نفر رسیده، هم مبهم و تیره است 
و فکر می  کنم که شرایط بهتری برای شرکت  های 
بخش خصوصی قابل تصور نیست، مگر اینکه دولت 

به خودش بیاید.

نتایج سوء عملیاتی  شدن بودجۀ سال 98
در ادامۀ این میزگرد آقای دانایی ضمن تالشی 
نقد  به  حاضران  تمایل  از  کاستن  برای  دیگر 
و  حاکمیت  و  دولت  رویکردهای  و  سیاست  ها 
قراردادن نقد بودجۀ 98 در محور مباحث، به ذکر 
این زمینه پرداخت و  ایرادات وارده در  از  برخی 
گفت: کارشناسان چند ایراد مهم را به بودجۀ سال 
98 وارد کرده  ا  ند. برخی از آنها را در اینجا مطرح 
می  کنم تا در بارۀ آنها هم بحث شود. وی افزود: 
و  روزمرگی  رویکرد  وجود  ایرادات،  این  از  یکی 
نداشتن نگاه بلندمدت و برنامه  ای به بودجه است. 
ایراد دیگر، عدم شفافیت و پنهان  ماندن برخی از 
الیه  های زیرین بودجه است. یکی از بحث  های 
مرکز  نقطه  نظر  هم  روزها  این  در  مطرح  جالب 
که  است  اسالمی  شورای  مجلس  پژوهش  های 
که  است  رسمی  نهاد  و  تخصصی  مرکز  یک 
گزارش  های باارزشی را هم تهیه کرده  است. این 
مرکز در مورد بودجۀ سال 98 اعالم کرده  است: 
»الیحۀ بودجه از منظر منابع، با محدودیت  هایی 

شکل،  بدین  تصویب  صورت  در  که  روبروست 
نحوۀ  بارۀ  در  متعددی  مشکالت   ،98 سال  در 
آمد،  خواهد  بوجود  اجرایی  دستگاه  های  فعالیت 
معیشت عمومی در مخاطره قرار خواهد گرفت 
و انضباط مالی بیش از این مخدوش خواهد شد. 
لذا ایجاد منابع جدید درآمدی و مدیریت هزینه  ها 
اجتناب  ناپذیر است.« سردبیر مجلۀ توسعه سپس 
شرح  بدین  را  مزبور  گزارش  از  دیگری  بخش 
خواند: »برآوردهای کارشناسی، هم توسط دولت 
و هم توسط خود ما، بیانگر آن است که باید هدف 
مدیریت  بودجه،  الیحۀ  تنظیم  در  دولت  اصلی 

کسری بودجه بدون نفت باشد.«
وی سپس از مهندس صالحی خواست که وارد 
مورد  بخش  های  بارۀ  در  را  نظرش  و  بحث شود 
اشاره در گزارش مرکز پژوهش  های مجلس شورای 

اسالمی بیان کند.

جهت  گیری بودجۀ 98، بزرگترشدن دولت 
است

هیأت  عضو  صالحی،  حمیدرضا  مهندس 
و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  نمایندگان 
صادرات  فدراسیون  دبیرکل  و  تهران  کشاورزی 
انرژی و صنایع وابسته، ضمن تأیید تحلیل مرکز 
گفت:   98 سال  بودجۀ  از  مجلس  پژوهش  های 
بودجه،  منابع درآمدی  به  واقع  بینانه  نگاه  با  باید 
به سمت شفاف  سازی و کاهش هزینه  های دولت 
حرکت کرد، اما متأسفانه جهت  گیری بودجۀ سال 

98، نه   تنها به سمت کوچکترشدن دولت نیست، 
بلکه در جهت بزرگترشدن آن است، به طوری 
که بودجۀ شرکت  های دولتی 52 درصد نسبت به 
سال 97 افزایش یافته و بنظر می  رسد که بخش 
عمدۀ این افزایش هم در راستای افزایش حجم 

و ابعاد دولت است.
وی سپس با اشاره به تأکید گزارش مزبور بر لزوم 
توجه دولت به مسألۀ فرارهای مالیاتی و گسترش 
قرار  سال98،  بودجۀ  در  گفت:  مالیاتی  پایه  های 
است که درآمد مالیاتی کشور هشت درصد رشد 

 مهندس حمیدرضا صالحی: متأسفانه
 جهت گیری بودجۀ سال 98، نه تنها

 به سمت کوچکترشدن دولت نیست،
بلکه در جهت بزرگترشدن آن است.

سازمان برنامه و بودجه تنها یک 
ساختمان و تابلوی سر در آن نیست، 

سازمان برنامه و بودجه نهادی با 
ساختار ویژه و مجموعه  ای از نیروی 

انسانی متخصص و مجرب است که 
این سازمان فعالً  فاقد آنها می  باشد.



17توسعه تاسیسات و تجهیزات | شماره 57 | بهار 1398 |    ویژه

تومان  میلیارد  154هزار  رقم  به  و  باشد  داشته 
برسد، ولی تحقق این هدف در شرایط رکود و 
مشکالت اقتصادی کشور و فقدان اراده  ای قاطع 
برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی و معافیت  های 
مالیاتی غیرمنطقی و توأم با فساد و قاچاق، چطور 
ممکن است؟ وی در ادامه افزود: در حال حاضر، 
35 درصد از فعاالن اقتصادی مالیات نمی  دهند و 
بنگاه  های اقتصادی شناسنامه دار و دارای هویت، 
مثل ما زیر ذره  بین هستیم و ادارات مالیاتی اول 
به سراغ ما می  آیند. البته به نظر ما، گرفتن مالیات، 
بنگاه  هایی  اولین  ما هم  و  حق هر دولتی است 
افزوده  ارزش  بر  مالیات  پرداخت  از  که  بودیم 
اینکه بخش  های دیگر  نه  استقبال کردیم، ولی 
اقتصاد مالیات ندهند و تمام فشار مالیات را روی 

ما بگذارند.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، 
اینکه  بیان  با  تهران سپس  کشاورزی  و  معادن 
در گزارش مرکز پژوهش  های مجلس، از اصالح 
قیمت حامل  های انرژی به عنوان یکی از منابع 
که  خاطرنشان ساخت  یاد شده،  دولت  درآمدی 
اگر مطابق برنامۀ سوم توسعه، قیمت حامل  های 
انرژی با شیب مناسبی افزایش می  یافت، به تبع 
آن، با افزایش درآمدهای وزارت نیرو، منابع الزم 

جهت سرمایه  گذاری در زیرساخت  های انرژی برق 
از نیروگاه تا شبکه، تأمین می  شد و عالوه بر این، 
با مشکل  انرژی،  با منطقی  شدن سرانۀ مصرف 
و  نبودیم  مواجه  هم  گرما  فصل  خاموشی  های 
ضمناً درآمدهای کشور تثبیت می  شد و سیستم 
و  می  گرفت  فاصله  دولتی  اقتصاد  از  اقتصادی 
در جهت اقتصاد آزاد به حرکتش ادامه می  داد و 
دولت با تنگناهای مالی فعلی روبرو نمی  شد، ولی 
برنامۀ  با روی کارآمدن دولت  های نهم و دهم، 
چهارم توسعه و نظام برنامه  ریزی تعطیل شد و 

اقتصاد کشور در سراشیب قرار گرفت.
مهندس صالحی در بخش دیگری از سخنانش 
در  اسالمی  شورای  مجلس  قصور  به  اشاره  با 
در  متأسفانه  گفت:  دولت  عملکرد  بر  نظارت 
کشور ما، روسای جمهور با نگاه مالکانه به منابع 
عمومی بر سر کار می  آیند و نیازی به پاسخگویی 

نمی  بینند و مجلس هم هیچوقت مجلسی نبوده 
که عملکرد رؤسای جمهور را رصد و پایش کند 
و به مردم گزارش بدهد. به همین علت، با وجود 
در  اما  است،  دولت  کوچک  سازی  بر  قرار  آنکه 
بودجۀ سال 98، هزینه  های دولت و شرکت  های 
مانع  هم  مجلس  و  می  کند  پیدا  افزایش  دولتی 
ادامۀ عملکرد نادرست دولت نمی  شود. وی سپس 
اظهار داشت که با توجه به کسری بودجۀ دولت، 
کاهش اوراق مالی نسبت به سال 97 و واگذاری 
کمتر شرکت  های دولتی و فقدان سرمایه  گذاری 
از  بیش  در سال 98،  دولت  درآمدهای  خارجی، 
پیش کاهش خواهد یافت و شاهد برداشت بیشتر 

از صندوق توسعۀ ملی خواهیم بود.

رفتار عجیب کمیسیون تلفیق بودجۀ 98!
دانایی  آقای  از مباحث میزگرد  این بخش  در 
اسالمی  مجلس شورای  تلفیق  کمیسیون  رفتار 
هنگام بررسی الیحۀ بودجه سال 98 را عجیب 
بررسی الیحۀ  جریان  در  گفت:  و  کرد  توصیف 
اسالمی،  شورای  مجلس  در   98 سال  بودجۀ 
برای  که  کردند  پیشنهاد  نمایندگان  از  عده  ای 
مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژه  های 
کارکنان  مداخلۀ  منع  قانون  مطابق  عمرانی، 

این  در  بخواهد  توسعه  بحث  اگر 

برود،  پیش  و  بگیرد  شکل  مملکت 

حاکمیت باید اصالحات ساختاری را از 

خودش شروع کند.

وقتی بخش خصوصی از این فرصت  ها و از این ظرفیت  های قانونی استفادۀ مشروع نمی  کند، اصحاب رانت به صحنه می  آیند و از این موقعیت  ها استفاده می  کنند. 
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که  شد  پیشنهاد  همچنین  شود.  عمل  دولت 
و  کسب  فضای  مستمر  بهبود  قانون  مطابق 
کار، اطالعات مالی پروژه  های عمرانی از طریق 
ولی  گیرد،  قرار  مردم  عموم  اختیار  در  اینترنت 
اتفاق  اینکه هر دو پیشنهاد مزبور به  حیرت  آور 
از  بنابراین،  شدند!  رد  تلفیق  کمیسیون  در  آرا 
عملکردها  شفافیت  مانع  که  نمایندگانی  چنین 
می  شوند، چگونه می  توان انتظار داشت که ناظر 
و کنترل  کنندۀ عملکرد دولت باشند؟ وی افزود: 
در این شرایط که فشارهای خارجی تشدید شده 
و دولت نمی  تواند جلوی افزایش آنها را بگیرد، 
روش  های  دولت  که  است  این  عقالیی  انتظار 
مدیریت اقتصاد ملی را تصحیح کند و با توسعۀ 
با  تا  کند  تالش  خصوصی  بخش  مشارکت 
استفاده از راه حل  های داخلی، جلوی اثرگذاری 

فشارهای خارجی را بگیرد.
از  برخی  به  سپس  توسعه  مجلۀ  سردبیر 
مشکالت عمدۀ کنونی اشاره کرد و از موضوع 
منابع  مدیریت  کارگری،  مشکالت  و  بیکاری 
سونامی  و  زیست  محیطی  چالش  های  و  آب 
به  بازنشستگی،  صندوق  های  ورشکستگی 
و  برد  نام   98 سال  عمدۀ  اَبَرچالش  سه  عنوان 
از حضار خواست تا هر یک در حد چند دقیقه 
بودجۀ سال 98 می  تواند  آیا الیحۀ  که  بگویند 
گوشه  ای از این مشکالت را حل کند، یا آنها را 

تخفیف دهد؟

مشکل اساسی، مایه  خوری است
دکتر امینی در این بخش بار دیگر به اشکال 
مفهومی دست  اندرکاران نظام بودجه  نویسی اشاره 
امور  ادارۀ  کارگزاران  که  آنجا  از  گفت:  و  کرد 
اقتصادی کشور، بین »درآمد« و »سرمایه« تفاوتی 
نخواسته  اند  یا  نداشته  اند  توجه  و  نبوده  اند  قایل 
بین  تمایز  وجوه  عمده  ترین  از  یکی  که  بپذیرند 
از  بخشی  که  است  این  »سرمایه«  و  »درآمد« 
»درآمد« را می  توان هزینه کرد، اما »سرمایه« را 

نمود،  یا سرمایه  گذاری  و  می  توان پس  انداز  فقط 
در حالی که کارگزاران ادارۀ امور اقتصادی کشور 
از آغاز با سرمایه  های عمومی به عنوان »درآمد« 
برخورد کرده  اند و با این کار عالوه بر ایجاد تورم، 
و  فراگیر  فقر  ایجاد  ریال،  خرید  قدرت  کاهش 
همه  جانبه، شرکت  های تولیدی را با ورشکستگی 
روبرو ساخته  اند و باعث شده  اند که قیمت  ها، البته به 
نرخ  های جاری، به شدت باال برود و کشور بیش از 
پیش به واردات وابسته شود. بنابراین، باید پذیرفت 
که مشکل اساسی بودجه  های ساالنۀ کل کشور، 

برقراری نظام مایه  خوری است.
وی در ادامه به موضوع مالیات و نظام مالیاتی 
بودجه،  مشکل  دومین  گفت:  و  پرداخت  کشور 
انتظار غیرواقعی از باالرفتن درآمد مالیاتی است، 
چون بعضی از بخش  های اقتصاد، مانند مسکن 
بخش  این  در  زیادی  منابع  و  شده  رکود  دچار 
زمینگیر شده  است. در بخش خودروسازی هم وضع 
به همین منوال است و قطعاً صنایع وابسته به این 
بخش  ها هم دچار رکود می  شوند و بالطبع درآمد 
مشمول مالیات آنها هم کاهش می یابد. بنابراین، 
دولت نمی  تواند درآمد مالیاتی مورد نظر در بودجۀ 

سال 98 را تأمین کند.
دبیرکل اتاق ایران و انگلیس سپس ابرچالش  های 
سال 98 را به ترتیب افزایش نرخ بیکاری و سونامی 
ورشکستگی کسب و کار واحدهای تولیدی، به ویژه 
در بخش خصوصی ذکر کرد و گفت: هر روز خبر 
ورشکستگی و تعطیلی چند شرکت را می  شنویم. به 
طور نمونه، گفته می  شود که از 150 واحد اقتصادی 
مستقر در برج محل استقرار اتاق مشترک ایران 
دارند  فعالیت داللی  تعداد 130 واحد  انگلیس،  و 
و این بدان معنی است که فعالیت واقعی آنها به 
برای  دولت  بنابراین،  درآمده  است.  تعطیل  حالت 
تأمین درآمدهای مالیاتی باید به سراغ مالیات  های 
عنوان  هم  مالیات  ها  قانون  در  که  برود  اتفاقی 
نجومی  ثروت  های  صاحبان  از  یعنی  شده  است، 
باالرفتن  نتیجۀ  در  یا  رانت،  از  بهره  گیری  با  که 
نرخ ارز، تغییر کاربری اراضی، به ویژه در حواشی 
شهرها یا مناطق زراعی و جنگلی شمال و غیره، به 
ثروت  های کالن دست یافته  اند، مالیات بگیرد، اما 
متأسفانه روشن نیست که چرا دولت به دنبال این 
نوع مالیات  ها نیست و نمی  خواهد یا نمی  تواند با 

تنها با فشار افکار عمومی است 
که می  توان جلوی تخلفات و 

انحرافات را گرفت.



19توسعه تاسیسات و تجهیزات | شماره 57 | بهار 1398 |    ویژه

صاحبان ثروت  های بادآورده برخورد کند؟

پاشنه  همان  بر  در  هم   98 سال  در 
می  چرخد

دکتر محمد وطن  پور نیز ضمن بیان دیدگاهش 
در کاهش  بودجۀ 98  اثرگذاری  میزان  مورد  در 
مشکالت اقتصادی کشور گفت: خیلی نمی توان 
آینده را غیرمرتبط با گذشته دید. من معتقدم که 
ما به شکست ساختاری خواهیم رسید و هیأت 
ناچاری  به  تا  که  داده  است  نشان  هم  حاکمه 
نرسد، چاره  ای نمی  اندیشید. وی در ادامه افزود: 
بودجه  ای که 900 هزار میلیارد ریال یارانۀ پنهان 
دارد، بودجه  ای که در سنوات قبل، 154هزار تن 
کاالی اساسی در آن گم شده، بودجه  ای که فقط 
بدهی  اش به بانک ملی 92 هزار میلیارد تومان 
درصد   38 از  بیشتر  که  بودجه  ای  شده،  اضافه 
آن  درصد   46 حدود  و  نداشته  عملکرد  موادش 
هم  درصد   16 به  و  شده  انجام  ناقص  طور  به 
اصاًل عمل نشده، نمی  توانیم انتظار داشته باشیم 
که بودجۀ 98 با چنین سوابقی بتواند باعث تحول 

ساختاری بشود. 
خود  سخنان  ادامۀ  در  دانشگاه  مدرس  این 

بخش عظیمی از راه حل مشکالت را واقعی  سازی 
دانست و گفت: باید یکبار همه چیز را در اقتصاد 
ایران واقعی کنیم، یعنی هم دستمزد نیروی کار 
را به نرخ واقعی بدهیم و هم کاالهای مصرفی 
مثل بنزین و مایحتاج عمومی را به قیمت واقعی 
عرضه کنیم و شرایط را کاماًل رقابتی کنیم. تنها 
راه حل موجود که خیلی هم سخت است و در 
تاریخ اقتصاد سیاسی ایران سابقه ندارد، آن است 
که یکبار برای همیشه اقتصاد ایران را به سمت 
واقعی  شدن سوق دهیم. به عبارت دیگر، هر کار 
دیگری غیر از واقعی  سازی و بدون واقعی  سازی، 

مثل وصله  پینه  کردن است و بی  نتیجه.
سال  در  اینکه  بیان  با  سپس  وطن  پور  آقای 
98 با غارت منابع صندوق توسعۀ ملی، تا حدی 
می  شود،  گرفته  مذکور  اَبَرچالش  های  جلوی 
ولی مشکالت حل نمی  شوند، بلکه به سال بعد 
منتقل می  گردند، گفت: ما به شدت نیاز داریم که 
اقتصاد ایران را واقعی کنیم و علی  الخصوص به 
سوی اقتصاد واقعی برویم، یعنی اقتصاد منهای 
می  تواند  ما  اقتصاد  صورت،  آن  در  ایدئولوژی. 

ظرف دو سال به اقتصاد سوییس برسد.
از  دیگری  بخش  در  دانشگاه  مدرس  این 

نباید  خصوصی  بخش  اینکه  بیان  با  سخنانش 
از موقعیت  هایی که بر اساس قانون سیاست  های 
از  آورده،  بدست  اساسی  قانون   44 اصل  کلی 
بازرگانی  اتاق  اتاق تعاون،  از ظرفیت  های  جمله 
و حق حضور در شوراهای تصمیم  گیری و غیره، 
کوتاه بیاید، متذکر شد که برخی از تشکل  های 
شرکت  های  سندیکای  جمله  از  احداث،  صنعت 
تأسیساتی و صنعتی ایران، عمرشان طوالنی  تر از 
در خاورمیانه روی  است که  عمر حکومت  هایی 
کار آمده  اند! و این واقعیت تاریخی نشان می  دهد 
که این نوع تشکیالت و نهادهای مدنی، بیشتر 
این کشور  مالک  و رییس جمهورها  از دولت  ها 
هستند. وی در ادامه افزود: اما این تشکل  ها که 
بازوان مشورتی دولت نامیده می  شوند، نمی  توانند 
طرح و ایده به مسووالن بدهند. به عنوان مثال، 
طرح  که  شده  است  داده  اختیار  فرمانداران  به 
عمرانی تعریف کنند. بنابراین، بخش خصوصی 
می  تواند اینگونه طرح  ها را به فرمانداران ارایه کند. 
این  از  بخش خصوصی  وقتی  که  است  بدیهی 
استفادۀ  قانونی  ظرفیت  های  این  از  و  فرصت  ها 
مشروع نمی  کند، اصحاب رانت به صحنه می  آیند 

و از این موقعیت  ها استفاده می  کنند. 

در فاصلۀ سال  های 96 و 97، تعداد 10هزار پروژۀ ناتمام به پروژه  های ناتمام قبلی اضافه شدند.
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افزود: در صورت بازگشت اعتماد مردم به حکومت، 
گذار از چالش  های فعلی که البته بخشی از آنها 
به علت تضادهای ایجادشده میان ایران و برخی 
از کشورهاست، راحت  تر انجام می  شود. وی افزود: 
اگر این مرحله انجام شود و مردم احساس کنند 
که تصمیمات و اقدامات حکومت در جهت منافع 
با حکومت همکاری می  کنند و  آنوقت  آنهاست، 
با  دولتی  تصمیمات  اجرای  اینصورت،  غیر  در 

چالش  هایی روبرو خواهد شد.
با  همچنین  سندیکا  مدیرۀ  هیأت  عضو  این 
اشاره به بار سنگین یارانه  ها بر بودجه، خاطرنشان 
ساخت که اگر دولت از طریق شفاف  سازی اقتصاد 
کشور اعتماد و اطمینان مردم را جلب کند، ممکن 
است بتواند یارانه  ها را تا حد زیادی کم کند، البته 
به شرط اینکه به مردم اطمینان داده شود که منابع 
یارانه  ها صرف حل مشکالت  از کاهش  حاصل 
آنها و مملکت می  شود. اگر این اعتمادسازی انجام 
شود و دولت از فاز سوبسیددادن وحشتناک فعلی 
خارج شود، شاید برای مدیریت این وضعیت در 

شرایط بهتری قرار بگیرد.

اقتصادی  فعاالن  حمایت  و  تشویق 
توانمند

جبران  اینکه  تصریح  با  صالحی  مهندس 
گروی  در  ایران  اقتصاد  تاریخی  عقب  ماندگی 
در  که  است  بزرگ  تصمیمات  یکسری  اتخاذ 
سال  های گذشته مرتباً به تعویق افتاده، گفت: این 
تصمیمات در حوزۀ پارادایم ادارۀ کشور، جلوگیری 
از هدردادن منابع و تشویق و حمایت از افرادی 

تنها راه چاره، گذار به اقتصاد آزاد است
دکتر گتمیری نیز بودجۀ سال 98 را فاقد کارآیی 
ایران  اقتصاد  عمدۀ  مشکالت  حل  برای  الزم 
دانست و خاطرنشان ساخت که عمدۀ مشکالت 
اقتصادی کشور ناشی از ادارۀ مملکت بر پایۀ نگاه 
ایدئولوژیک و بی  توجهی به عقالنیت اقتصادی است. 
این استاد دانشگاه هم در ادامۀ سخنان خود به لزوم 
واقعی  کردن قیمت  ها تأکید کرد و گفت: اگر از سال  ها 
قبل این کار انجام شده بود، به تدریج قیمت  ها واقعی 
می  شدند، ولی ترس ازدست  دادن پست و مقام در 
میان مسووالن مانع انجام این کار شده  است. وی 
در ادامه افزود: ما هیچ راهی به جز عبور از اقتصاد 
دولتی نداریم، ولی در گذار به سمت اقتصاد آزاد، 
باید نگاهمان به طبقۀ فقیر و کم  درآمد جامعه باشد و 
جلوی لجام  گسختگی اقتصاد را بگیریم. رقابت سالم، 
پیش  نیازهای قانونمندی دارد مانند رقابت  پذیری که 
مملکت ما هنوز به آنها مجهز نیست. به عبارت 
دیگر، در کشور ما، حاکمیت مالکیت دارد و منابع 
را به سمت خودی  ها هدایت می  کند و این به معنای 
وجود رانت است و به همین دالیل، رقابت سالم در 

کشور شکل نمی گیرد.

بازگشت اعتماد از طریق شفاف  سازی 
مهندس فریدنی پیشنهادهای معطوف به ماهیت 
ایدئولوژیک حکومت را غیرعملی دانست و متقاباًل 
پیشنهاد کرد که حاکمیت برای حفظ خودش و 
کشور در اولین گام، دست به اقداماتی بزند که تا 
حد ممکن اطمینان مردم را جلب کند و به این 
منظور، باید دست به روشنگری بزند. وی در ادامه 

اقتصاد  کیک  بزرگترکردن  توانایی  که  است 
در  آنها  دست  بازگذاشتن  چون  دارند،  را  ایران 
فعالیت  های اقتصادی می  تواند به افزایش درآمد 

کشور کمک کند.
صنایع  و  انرژی  صادرات  فدراسیون  دبیرکل 
انتقاد  با  از سخنانش  دیگری  در بخش  وابسته 
بازنشستگی  صندوق  های  منابع  ادارۀ  نحوۀ  از 
گفت: متأسفانه در نتیجۀ روش غلط بنگاهدارِی 
بنگاهداری،  فنون  به  ناآشنا  و  ناکارآمد  مدیراِن 
کشوری،  بازنشستگی  صندوق  پرتفوی  سود 
کمتر از هفت درصد است، در حالیکه اگر منابع 
می  شد،  سپرده  گذاری  بانک  ها  در  صندوق  این 
سپس  وی  داشت.  بیشتری  مراتب  به  سود 
و  نیست  خوبی  تاجر  دولت  که  کرد  تصریح 
بشود  خارج  اقتصادی  فعالیت  های  کلیه  از  باید 
که  بخش خصوصی  فعالیت  برای  را  شرایط  و 
و  کند  ایجاد  دارد،  افزوده  ارزش  ایجاد  توانایی 
با افزایش مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد 
و ایجاد زیرساخت  های کالن، ریل  گذاری قطار 
اقتصاد را اصالح نماید تا بتوانیم شاهد شکوفایی 

اقتصاد کشور باشیم.

پس از طرح نظریات کارشناسان شرکت  کننده 
در میزگرد، آقای دانایی پیشنهادهای مطرح  شده 

در این نشست را به شرح زیر جمع  بندی کرد:
1( پرهیز از کوتاه  نگری و بخشی  نگری در نظام 

برنامه  ریزی و بودجه  نویسی،
2( توجه به عدالت اجتماعی،

و  عملکردها  و  اطالعات  شفافیت  به  توجه   )3
رعایت جدی انضباط مالی،

4( واقعی  کردن قیمت  ها،
5( ممنوعیت انحصارها و رقابتی  کردن بازارها،

مشارکت  افزایش  و  دولتی  تصدیات  کاهش   )6
مردم در همۀ امور،

از  استفاده  و عدم  منابع  به محدودیت  توجه   )7
منابع صندوق توسعۀ ملی برای امور جاری،

8( نجات  دادن اقتصاد از تحمیل  های سیاست و 
ایدئولوژی،

9( و سرانجام، حرکت گام به گام به سمت استقرار 
موازین حاکمیت مطلوب.

جمعبندیپیشنهادها

آینده نگری علمی!
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شما در حوزۀ نفت، گاز و پتروشیمی به صورت 
پیمانکاری فعالیت می کنید. لطفاً ابتدا کمی در 

بارۀ نوع کارهایتان توضیح بدهید؟
* کار ما احداث خط لوله، تلمبه خانه و ایستگاه های 
پتروشیمی  در  همینطور  و  فشار  تقلیل  و  تقویت 
بخش های الفین، پلی اتیلن، الستیک مصنوعی و 

موارد مرتبط با صنعت نفت و گاز و پتروشیمی است.

با اینکه فضای کاری بسیار گسترده ای دارید، 

کارنیست!

موجود  وضعیت  از  که  می رسد  نظر  به  ولی 
ناراضی هستید. چرا؟

* برای اینکه همین حاال یک پروژه داریم و گرانی 
ارز بهانه ای شده است تا دیگران ما را بچاپند. به عنوان 
مثال، عایقی را دی ماه  سال 96 برای لوله ها به قیمت 
مترمربع 55 تومان قرارداد بستیم. در اول سال 97 
قیمت آن 57 تومان شد و حاال قیمت آن 107 تومان 
شده! البته برای من این رقم است، اگر شرکت دیگری 
مراجعه کند، از او  120 تومان می گیرند! جالب این که 

شرکت فروشنده حتی یک مدرک هم به من نداده 
حاکی از اینکه در این گرانی  ها چیزی را وارد کرده، 

یعنی همۀ این کاالها را در انبار داشته است.

شرح حال گرفتاران در منگنۀ بیکاری و بدهکاری

صنفی

مدیرعامل شرکت گنگان در گفتگو با مجلۀ توسعه:

پشتوانۀ 37 سال تجربه در صنعت پیمانکاری در کالمش نهفته است. محمد مهدی نصراللهی، مدیرعامل شرکت گنگان که 32 سال اخیر را در این شرکت 
سپری کرده، در کارنامۀ خود عضویت هیأت مدیرۀ موسسۀ تحقیق و توسعۀ صنعت احداث و انرژی، دو دوره عضویت هیأت مدیرۀ سندیکای شرکت  های تأسیساتی 
و صنعتی ایران، نمایندگی سندیکا در فدراسیون صنعت نفت و 15 سال ریاست کمیتۀ نفت و گاز و عضویت در انجمن اَپک را دارد. او در گفتگو با مجلۀ توسعه 
به تشریح شرایط کنونی اقتصاد کشور و فضای عمومی کسب و کار پرداخته و اوضاع را هر سال بدتر از سال گذشته ارزیابی می  کند، وضعیتی که عرصه را بر 

شرکت  های پیمانکاری تنگ کرده  است.
ندا علیزاده

مهندس محمد مهدی نصراللهی: 
در حال حاضر، حرف زدن از 

شرایط ایده آل مانند سخن گفتن 
از یک آرزوی محال است.
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دوباره برنده شدیم. کارفرما گفت: مقاوله نامه را امضا 
کنید و ضمانت نامه اجرای تعهدات بدهید. این کار 
پیش پرداخت هم  پروژه  را هم کردیم. در ضمن 
نداشت. به هر حال، به ما ابالغ شد که تجهیز کارگاه 
کنید و ما هم کار را شروع کردیم، اما بعد از 10 روز 
گفتند: ابالغی که کردیم، تا اطالع ثانونی متوقف 
طول  ماه  هفت  ثانونی«  »اطالع  این  اما  بماند! 
کشید. بعد از هفت ماه نامه نوشتیم که مناقصه را 
برده ایم و با ما قرارداد بسته اید و مقاوله نامه امضا 
کرده ایم، حتی پکیج های قرارداد را هم فرستادید 
و امضا کردیم و ضمانت نامه دادیم، آیا هنوز نوبت 
»اطالع ثانوی« نرسیده؟ اما موضوع مسکوت ماند 
تا اینکه مدیرعامل عوض شد و مدیرعامل جدید هم 
نامه ای نوشت که: بیایید ضمانت نامه تان را آزاد کنید. 
ما هم این کار را کردیم. بعد هم نامه ای نوشتیم و 
ضمن شرح ماوقع، خواهان تعیین تکلیف خسارات 
خودمان شدیم، اما هنوز که هنوز است، هیچ جوابی 
به ما نداده اند. این هم شرایط کار و کارفرماهای 
ماست، در حالی که باید در مرحلۀ اول امنیت کار 
داشته باشیم. بنابراین، حرف زدن از شرایط ایده  آل در 
این وضعیت مانند سخن گفتن از یک آرزوی محال 
است. در حال حاضر، اگر »پروفسور شاخت«، معمار 
اقتصاد آلمان را هم زنده کنیم و به ایران بیاوریم، باز 

نمی تواند راه حلی برای اقتصاد ما بیابد. 

این مشکالت از کجا سرچشمه می گیرند؟
و  خصوصی  تعاونی،  دولتی،  اقتصاد  ما   *
خصولتی! داریم. گرایش غالب اقتصاد خصوصی 
تجاری  بیشتر  هم  کم  درصد  همین  در  ایران 
که  بنابراین، بخش خصوصی  تولیدی.  نه  است، 
فعاالن  سایر  و  تولیدکنندگان  پیمانکاران،  شامل 
حوزه های فنی و مهندسی می شود، وضعیت خوبی 
ندارد. پیمانکاران با شرکت های تولید لوله و شیر، 
ابزارهای  تولیدکنندگان  عایق کاران،  رادیوگرافی، 
دقیق، جوشکاران، مهندسان و کارگران فنی و ساده 
ارتباط دارند. شغل ما به گونه ای است که باید ظرف 
30 روز تجهیز کارگاه کنیم و کارمان را شروع کنیم. 
صنف ما در مقایسه با کسی که می خواهد کارخانه 
بسازد و دو سال طول می کشد تا سوله اش را آماده 

این که کامالً غیر قانونی است و اگر گزارش 
داده شود، موضوع حتماً پیگیری خواهد شد؟

این شرایط  در  کنیم؟  مراجعه  نهاد  کدام  به   *
قیمت های قراردادها ثابت است و تعدیل هایی که 
سازمان برنامه اعالم می کند، با واقعیت فاصله دارد و 
حتی افزایش حقوق کارگران را هم تأمین نمی کند، 
چه رسد به قیمت مصالحی که ما نیاز داریم و تقریبًا 
دو تا چهار برابر شده است. بخشنامۀ جبران نرخ ارز 
سازمان برنامه تا 50 درصد آنرا جبران می کند، آنهم 
چه  ما  دارید  توقع  حاال  کارفرما.  رضایت  بفرض 
کنیم؟ بخشنامه ای که سازمان برنامه ابالغ کرده 
و حاال فهمیده ایم که جایی از آن اشکال دارد و 
مربوط به افزایش نرخ ارز است. جملۀ مبهمی در 
آن گذاشته اند که من فکر می کردم می شود سه 
برابر، اما دیدم یک سوم قیمت به آن اضافه می شود. 
متأسفانه هیچ چیزی شفاف نیست. همه می خواهند 
سر هم کاله بگذارند و شرایط به سمتی رفته که 

جامعه فاسد شده است. 

مگر ارز دولتی به شما تعلق نمی گیرد؟
* ابتدا گفتند ارز 4200 تومانی »نیما«، بعد گفتند 
نه، بنا به دستور دولت باید این کاالها را در داخل 
تهیه کنید، اما سازندۀ داخلی و نمایندگی  ها هم باید 
مواد اولیه را وارد کنند و قیمت آنها هم چند برابر 
شده است. لذا ارز »نیما« به سرعت تمام شد و به 
وارداتی اختصاص یافت که شامل حال ما نمی شد.

شرایط ایده آلی که باید برای فضای کسب و 
کار شما وجود داشته باشد، چیست و اکنون با 

چه چالش هایی روبرو هستید؟
* اجازه بدهید فعاًل در بارۀ شرایط حال توضیح 
ایده آل برسیم. چند سال  به شرایط  بعد  تا  بدهم 
است که ما اصاًل نمی توانیم پروژه ای بگیریم. در 
مناقصه ها هر چه قیمت می دادیم، در برابر قیمت 
دیگران که منفِی بیش از 10-20 درصد بود، بازنده 
می شدیم. این مسأله در بازۀ سال های 90 تا 95 بود، 
البته در سال 93 یک پروژه گرفتیم که متأسفانه به 
علت بی پولی کارفرما نیمه کاره ماند. کارفرما گفت: 
پول ندارم و می خواهم به پیمان خاتمه بدهم و این 
داده است! گفتیم: شما متعهد  را هم ستاد دستور 
هستید و باید خسارت بدهید، اما گوش کسی شنوا 
نبود و گفتند: همین صورت وضعیت های شما را 
هم نمی توانیم بدهیم، چه برسد به اینکه خسارت 
بدهیم! جالب این که این مناقصه در سال 96 برای 
باقی ماندۀ کار برگزار شد و ما به علت امتیاز فنی مان 

ما در همان مدت کوتاهی که از 
برجام برخوردار بودیم، توانستیم 

با تعدادی از سرمایه  گذارها ارتباط 
بگیریم، اما تا خودمان را جا 

انداختیم، »ترامپ« دیوانه آمد و 
برجام را پاره کرد!
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و دستگاه هایش را نصب کند، خیلی فرق دارد. ما 
باید سریع کارآفرینی کنیم. از طرف دیگر، در شرایط 
کنونی اقتصاد کشور، ما قیمت هایی می دهیم که 
حتی از برآورد خود کارفرما هم کمتر است. ما فقط 
به خاطر شرایط سخت این کار را می کنیم، وگرنه 

بیکار می مانیم.

آخرین باری که شرایط کاری خوبی داشتید و 
کاری را انجام دادید، چه زمانی بود؟

* آخرین کاری که در شرایط بهتری انجام دادم، 
بود که 37 درصد مثبت  تبریز  پروژۀ   سال 86 در 
بودم، آنهم بدلیل تطویل تحصیل اراضی، اما اکنون 
اینجا منفی هستم. تنها دلیلی هم که موجب شده 
تا این کار را با این شرایط بد قبول کنم، این است 
که بعد از چهار سال بیکاری، نمی توانم کارمندانم را 
به  می کردم،  را  کار  این  اگر  گرچه  بروند،  بفرستم 
نفعم بود، چون ساختمان را اجاره می دادم و در خانه 
می نشستم و با حقوق بازنشستگی، اجارۀ ساختمان و 
درآمدهای دیگری که دارم، زندگی خوبی می کردم، اما 
سال هاست که با همکارانم کار می کنم و انصاف نیست 
که یک دفعه به آنها بگویم: بیا سنواتت را بگیر و برو! 

جمع بندی کلی شما از وضعیت فعلی کسب و 
کار چیست؟

* متأسفانه نبود مدیریت الیق باعث به وجودآمدن 
چنین شرایطی شده، وگرنه ما در ذخایر و ثروت های 
ملی در دنیا اول و دوم هستیم، اما اگر نتوانیم این 
منابع را مدیریت کنیم، هیچ فایده ای ندارد. همچنین 
شرایط نامناسب اقتصادی موجود، هزینه های باالی 
دولت، اسراف هایی که می شود، از دیگر ابعاد وضعیت 
اقتصاد کشور هستند. شایسته ساالری در ایران دیده 
نمی شود و همه چیز بر اساس روابط پیش می رود. 

مسألۀ دیگری که وجود دارد، این است که در 
ادارات دولتی برای کاری که دو نفر کارمند الزم 
است، هفت یا هشت نفر را استخدام کرده اند و بیشتر 

اوقات هم بیکارند. 

زمینۀ  این  با  پیمانکاری  شرکت های  برای 
تخصصی، شرایط باید چگونه باشد تا بتوانید 

فعالیت درستی داشته باشید؟
به  که  ماست  اصلی  کارفرمای  نفت  وزارت   *
دلیل داشتن درآمد از محل فروش نفت، گاز، بنزین، 
گازوییل و ... وضعیت بهتری از بقیه دارد. با این 
حال، پرداخت های پروژه های پیمانکاری اش مناسب 
نیست. برای نمونه شرکت ما پرداختی مربوط به 
مرداد ماه 1397 را تازه دریافت کرده ، این در حالی 
است که کارگاه های ما هزینه  بر هستند، مثاًل زمانی 
که ما پیشنهاد قیمت دادیم، الکترود کیلویی هفت 
تا 10 تومان بود، اما اکنون 34 تومان شده است. 
مملکتی با 80 میلیون جمعیت که بیشتر نیروی 
آن جوان هستند، نباید چنین وضعیتی داشته باشد. 
پس معلوم است که یک جای کار ایراد اساسی دارد 
و این عیب را هم تیم موجود نمی تواند رفع کند. 
واقعاً نمی دانم چگونه امکان دارد که کسی سه دوره 
نمایندۀ مجلس و رییس فراکسیون عمرانی مجلس 
و سه سال رییس سازمان نظام مهندسی باشد، ولی 
اصاًل مهندس نباشد! آن وقت تحصیل کرده های ما 
از زور بیکاری فرار می کنند! اینها دیگر فاجعه است! 
اگر همین گونه پیش برویم، وضعیت فقر خیلی 
بدتر خواهد شد و خیلی ها پایین تر از خط فقر قرار 
می گیرند. من نمی خواهم حقوق کارگران را با تأخیر 
بدهم، اما اگر پول به دستم نرسد، مجبورم با تأخیر 
به آنها حقوق بدهم و یا از بازار آزاد و بانک ها قرض 

با بهرۀ سنگین بگیرم.

چه عواملی باعث شدند که از شرایط اصولی 
و ایده آل فاصله گرفتیم و دچار وضعیت کنونی 

شدیم؟
* در جامعه کار وجود ندارد و مسووالن هم آنقدر 
نمی رسند،  دیگران  به  که  دارند  فامیل  و  وابسته 
کما اینکه در زمان آقای احمدی نژاد تعداد زیادی 

آن  بودجۀ  اینکه  بدون  استخدام شدند،  دولت  در 
به  هنوز  دانشگاه ها  همین طور  باشد.  شده  تأمین 
صورت سهمیه ای و با وابستگی دانشجو می گیرند. 
این دانشجویان اصاًل متوجه نمی شوند که استاد 
سر کالس چه می گوید و بعد همین ها بر جامعه 
مدیریت می کنند. در نتیجه، دور خودمان مثل یک 

کالف سر درگم می پیچیم.
به طورکلی، نتیجۀ آسیب شناسی در سمینارهایی 
که برگزار می کنیم، این است که باید سیستم ما 
تغییری در رویکرد و مدیریت خود ایجاد کند. به 
قول فرنگی ها باید تغییر پارادیم یا الگوواره داده شود.

و  خصوصی  بخش   برای  شرایط  این  در   
پیمانکاری راه انتخابی دیگری وجود ندارد؟

* ما فعاًل فقط با NGO ها زنده ایم، مثل همین 
سندیکای  اَپک،  انجمن  تأسیسات،  سندیکای 
ساختمانی و غیره. تا وقتی اوضاع چنین است، فکر 
نمی کنم راه به جایی ببریم، شرکت های دولتی و 
نهاد های انقالبی اولویت دارند و بعد اگر کاری بود، 

از طریق مناقصه بین ماها تقسیم می شود.
وضعیت دیگر این است که ما برای گرفتن و 
اجرای پروژه پول، یعنی فاینانسر بیاوریم. شرایط 
درست هم همین است. در واقع، پیمانکار باید حتمًا 
فاینانسر داشته باشد، اما در شرایط سیاسی کنونی 
در  ما  کند.  فاینانس  را  کار  نمی آید  کشور کسی 
همان مدت کوتاهی که از برجام برخوردار بودیم، 
توانستیم با تعدادی از سرمایه گذارها ارتباط بگیریم، 
اما تا خودمان را جا انداختیم، »ترامپ« دیوانه آمد و 

برجام را پاره کرد! 
بنابراین، حالت درست آن است که پروژه های 
کوچک را همکاران تازه وارد و تازه تأسیس ما انجام 
بدهند و حق نیست که این کارها را ما انجام بدهیم. 
کسی که رتبۀ پنج را دارد، باید تا سه، چهار میلیارد 
کار بگیرد که بتواند یک سال هزینه کند و حقوق 
خود، همکاران و نیروهایش را بدهد و غیر از این 

نمی شود. 
و  دالر  وضعیت  این  با  که  هم  تولید  بخش 
کارخانه های  جز  خوابیده است،  اولیه،  مواد  قیمت 
اتومبیل سازی که با ظرفیت کم کار می کنند و برای 

در شرایط کنونی اقتصاد کشور، ما 
قیمت هایی می دهیم که حتی از برآورد 

خود کارفرما هم کمتر است. ما فقط 
به خاطر شرایط سخت این کار را 

می کنیم، وگرنه بیکار می مانیم.
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اینکه هزینه ها و حقوق کارگر و کارمند خودشان را 
بدهند، قیمت اتومبیل را باال می برند. 

راه برون رفت از این وضعیت چیست؟
* باید شرایط سیستم تغییر کند، باید اجازه بدهند 
که انتخابات آزاد انجام شود، شایسته ساالری برقرار 
وطن پرست  و  دلسوز  درست،  انسان های  و  باشد 
کار کنند. البته فکر نکنیم که یک شبه کار درست 
می شود، چون با این وضعیت اقتصادی فقط 10 سال 
طول می کشد تا برگردیم به نقطۀ صفر و بعد از آنجا 
حرکت کنیم به سمت پیشرفت. ما مردم مستعدی 
داریم، اما فقط یک تعداد کم وجود دارند که آنها را در 
قدرت های مختلف جابه جا می کنیم. اینگونه وضعیت 
درست بشو نیست. نباید افرادی روی کار بیایند که 
و  دزدی  همین طور  ندارند.  را  رشته  آن  تخصص 
فسادی که وجود دارد، کالفه کننده و گریه آور است. 
خالصه اینکه راه حل این است که بتوانیم کار تولید 
کنیم و همه جذب دولت نشوند. همۀ شرکت های 
دولتی که ضرر می دهند، ضررشان به بودجه تحمیل 
می شود. بنابراین، همۀ این ها باید درست شود. به 
دولت  کند،  تصدیگری  نباید  دولت  دیگر،  عبارت 
باید شرایط را برای فعال شدن بخش خصوصی و 
آزادشدن فضای کسب و کار و تولید ایجاد کند، اما 
اآلن وقتی می خواهی کاری را شروع کنی، دولت با 
صدها ماده و تبصره دست و پای شما را می بندد. باید 

این ها را ساده کنند تا کار انجام شود... 

سمت  به  کمی  را  بحث  باشید،  موافق  اگر 
سندیکا و فعالیت های سندیکایی ببریم. شما 
چند سال است که عضو این سندیکا هستید؟

* حدود 30 سال.

در این مدت وضعیت سندیکا را چگونه دیدید؟

اعضای  تعداد  تاکنون  پیش  وقت  خیلی  از   *
این  اولش  تغییر نکرده است. دلیل  سندیکا خیلی 
است که وقتی کاری وجود ندارد، شرکت ها نیازی به 
اتحادیه ندارند. دلیل دوم هم به این باز می گردد که 
اعضا حق عضویت خود را پرداخت نمی کنند. وقتی 
که حق عضویت ها پرداخت نمی شود، چرخ سندیکا 
هم نمی چرخد و نمی تواند کارشناس استخدام کند و 
در نتیجه، من عضو، نمی توانم مشکلم را در سندیکا 
مطرح کنم، چون کارشناس با دو ساعت در هفته 
وقت ندارد تا بتواند من را راهنمایی و مشکلم را 
حل کند. من خودم دو دوره در هیأت مدیرۀ سندیکا 
بودم و نزدیک 15 سال هم ریاست کمیتۀ نفت و 
گاز را داشتم و هر هفته هم جلسه داشتیم، اما اکنون 
که جلسات یک هفته در میان شده، باز هم تشکیل 
نمی شود. افراد عالقمند کم هستند و خیلی از ما در 
انتخابات هیأت مدیره شرکت نکردیم و آنهایی هم 
که مانده اند، کار ندارند و وقتی کار نداشته باشند و 
عضو هیأت مدیره هم باشند، به دلیل دوربودن از 
فضای کار مشکل را احساس نمی کنند و درد من 
را نمی دانند. حاال هم قرار شده جوان سپاری کنیم و 

کار را به جوان ها بسپاریم. 

روز اولی که عضو سندیکا شدید، چه تصور و 
انتظاری از آن داشتید و در این مدت چقدر از 

این انتظارات برآورده شده اند؟
* انتظار زیادی نداشتم، اعتقاد به کار جمعی داشتم. 
تاکنون هم سندیکا کار مهمی برای من نکرده است. 
یک بار نامه نوشتم که از دست کارفرما شاکی ام و 
می خواهم به هیأت حل اختالف که در پیمان آمده ، 
مراجعه کنم، اما تنها کاری که کردند، این بود که 
کارفرما  برای  و  زدند  درخواست  آن  روی  نامه ای 
فرستادند. یک بار دیگر هم به تازگی که وضع دالر و 
رشد قیمت ها پیش آمد، به دبیر و رییس هیأت مدیره 
نامه ای نوشتیم که آن را فرستادند به اتاق بازرگانی، 

همین، در حالی که اینها پیگیری می خواهد. 
حاال هم آقای ابراهیمی، دبیر سندیکا، خیلی زحمت 
می کشد، اما بضاعتش همین قدر است. با این حال، 

بودن سندیکا بهتر از نبودن آن است.

بین صفر تا 20 چه نمره ای به سندیکا 
می دهید؟

* نمرۀ قبولی 12 را می دهم.

فعالیت  و  هستید  باسابقه  که  آنجایی  از 
سندیکایی هم داشته اید، لذا اما و اگرهای این 
را می دانید. چه پیشنهادهایی می توانید  کار 

برای بهبود وضعیت سندیکا بدهید؟ 
* ما پیمانکار هستیم و حق عضویت هم می دهیم 
تا سندیکا وجود داشته باشد، اما سندیکا زمانی کارایی 
بتوانند حق  و  باشند  اعضایش کار داشته  دارد که 
عضویت بدهند. با دادن حق عضویت می توانیم نیروها 
و کارشناسان خوبی در سندیکا داشته باشیم، اما تا 
جایی که می دانم، از ابتدای سال تاکنون کمتر از 50 
درصد اعضا حق عضویت پرداخت کرده اند. اآلن ما 
عضو فدراسیون صنعت نفت، صنعت آب و فاضالب 
و فدراسیون صنعت و موسسۀ تحقیق و توسعۀ صنعت 
احداث و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی 
هستیم. همکاران ما و مهندسان مشاور هم باید عضو 
اتاق شوند تا بتوانیم در آنجا صاحب کرسی بشویم، 
بتوانیم پیشنهاد بدهیم، دبیرکل داشته باشیم و دستمان 

برای انجام خیلی از کارها باز شود.
بنابراین، اول باید از نظر مالی توانایی داشته باشیم 
که پرداخت حق عضویت ممکن شود، البته این امر 
هم در صورتی امکان پذیر است که اعضا کار داشته 
باشند. سپس می توانیم از سندیکا توقع داشته باشیم. 
نکته بعد این است که نیروی خوب نداریم، چون پول 
نداریم. چیزی که در این رابطه به نظرم می رسد، این 
است که خواهش کنم افراد باتجربه و مسن به هیأت 
مدیره مشورت بدهند. درست است که جوان گرایی 

خوب است، اما تجربه هم خیلی به درد می خورد.
نکتۀ آخر هم این است که باید باور داشته باشیم 
که تنها نهادهایی که هنوز باقی مانده اند و می شود با 
کمک آنها بر مشکالت غلبه کرد و به مردمساالری 

رسید، همین NGOها هستند.

این  در  شرکت  خاطر  به  ممنون  خیلی 
مصاحبه.

شایسته ساالری در ایران دیده 
نمی شود و همه چیز بر اساس 

روابط پیش می رود.
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مأخذ:
https://ppp.mporg.ir/Portal/View/Page.
aspx?PageId
https://www.civilica.com/Calendar-
PPPCONF
http://ppp.egovernment.ir/
uploads/15312988155b45c3ff6584a.pdf

مشارکتعمومی-خصوصیوالزاماتآن

منظور از اصطالح »مشارکت  عمومی- خصوصی« 
که   )Public-Private Partnership-P.P.P(

اخیراً وارد ادبیات اقتصادی کشور شده و به عنوان یک 
راه حل برای اجرای طرح های عمرانی و پروژه های 
زیربنایی مورد توجه قرار گرفته  است، موافقت نامه هایی 
است که بین نهادهای دولتی و عمومی از یک طرف 
می شود.  منعقد  دیگر  طرف  از  بخش خصوصی  و 
موضوع این قراردادها عمدتاً فراهم کردن زیرساخت ها 
و پیش نیازهای ضروری برای جلب مشارکت بخش 
خصوصی جهت همکاری در اجرای طرح های عمرانی 
است، زیرساخت هایی همچون محیط سیاست گذاری 
مطلوب، قوانین حمایت کننده، متنوع سازی شیوه های 
و  بخش خصوصی  توانمند سازی  و  مالی  حمایت  
فراهم آوردن سایر الزامات و نیازهای اولیۀ ضروری 

برای اجرای طرح های عمرانی.
مشارکت  نوع  این  چون  که  است  ذکر  شایان 
یابد،  تحقق  گوناگونی  و صور  اشکال  در  می تواند 
قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی هم  لذا 
می توانند طیف وسیعی از روابط بینابینی را دربرگیرند، 
از یک قرارداد ساده و کوتاه مدت برای  طیفی که 
واگذاری مدیریت بهره برداری از یک پروژه شروع 

تأمین  برای  بلندمدت  قرارداد  یک  تا  و  می شود 
منابع مالی، برنامه ریزی، ساخت و اجرای عملیات، 
بهره برداری، نگهداری و ... را در بر می گیرد. با وجود 
این، می توان گفت که دولت ها در قالب این مشارکت 
بهره برداری  و  اجرا  سرمایه گذاری،  نقش  معمواًل 
در پروژه های زیرساختی را رها می کنند و تنها به 
سیاست گذاری، تنظیم  مقررات و نظارت بر کیفیت 
بخش  توسط  خدمات  ارایۀ  کمیت  و  امور  انجام 

خصوصی می پردازند.
بدیهی است که خود این مکانیسم هم در صورتی 
کاربردی خواهد شد که زمینه های الزم برای تحقق 
آن فراهم آمده باشد. از همین روی، مرکز تحقیقات 
و بررسی های اقتصادی اتاق ایران چندی پیش به 
تحلیل این نوع مشارکت میان بخش دولتی، عمومی 
و خصوصی پرداخت و الزامات و ضرورت های آن 
را مورد بررسی قرار داد. تحقیقات مزبور نشان دادند 
عمومی-  مشارکت  برای  قانون خاص  فقدان  که 
خصوصی موجب شده است که دستگاه های اجرایی 
در روند اجرای پروژه های مشارکتی، به شیوه های 
مختلف عمل کنند و این امر به برخوردهای سلیقه ای 
و ایجاد فساد در فرآیند اجرایی طرح های عمرانی 

دامن زده است. از سوی دیگر، بررسی های این مرکز 
مطالعاتی گویای آن است که فقدان چارچوب قانونی 
زمینۀ مشارکت های عمومی-  در  و شفاف  واضح 
آمار  میان  در  که  شده است  موجب  خصوصی، 
طرح های عمرانی مشارکتی، طرح هایی قرار بگیرند 

که فاقد ماهیت طرح های P.P.P هستند.
برخی از دیگر الزامات که در این تحقیق مورد توجه 

قرار گرفته اند، به شرح زیر می باشند:
1( وجود ثبات در قوانین و مقررات در بخش های 
ارزی، گمرکی، قوانین کار، نرخ های تعرفه مربوط 
به خدمات و...، چون بی ثباتی و عدم شفافیت در 
مشارکت  برای  تصمیم گیری  مزبور،  بخش های 
و  می سازد  مواجه  مشکل  با  را  خصوصی  بخش  

ریسک مشارکت را افزایش می دهد.
2( تصویب قوانین حمایت کننده برای مشارکت 
اختیارات  و  وظایف  قوانینی که  بخش  خصوصی، 
بازیگران مختلف را به نحوی شفاف و پیش بینی پذیر 
تعیین کنند و محیط مناسب و قابل  اطمینان برای 

مشارکت واقعی بخش  خصوصی را مهیا سازند.
حمایت   ابزارهای  و  شیوه ها  متنوع سازی   )3
مالی. این امر باعث جذاب شدن سرمایه گذاری های 
زیرساختی خواهد شد. در این زمینه دولت می تواند 
با اعطای انواع امتیازات جانبی، تأمین مالی پروژه های 
زیرساختی را برای بخش  خصوصی کم ریسک و 

جذاب کند.
4( توانمند سازی بخش  خصوصی. الزم به ذکر 
است که دولت در راستای تحقق این امر باید نیروی 
نیاز در  کار کافی و دارای مهارت مناسب و مورد 
بخش های مختلف، به  ویژه در امر مشارکت های 
عمومی-خصوصی را تربیت کند و از این طریق، 
فعاالن اقتصادی را به  منظور مشارکت کارآمد در 

انواع مدل های P.P.P یاری نماید.
زمینه،  این  در  بیشتر  جزییات  به  عالقمندان 
می توانند به منابع اشاره شده در پایین مراجعه فرمایند.

   مروری دیگر بر یک راهکار:

اشاره
چندی پیش نسخه ای از الیحۀ دولت در بارۀ موضوع مشارکت عمومی- خصوصی از سوی اتاق ایران 
برای اظهارنظر به سندیکا واصل شد و برای بررسی در اختیار واحدهای مربوطه قرار گرفت. به همین 
مناسبت مرور کوتاهی داریم به این موضوع، با تأکید بر الزامات و ضرورت های اولیه برای تحقق اهداف 

این نوع مشارکت. 
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پیشبرداهدافاستراتژیک
درقالبطرحهایعمرانیوزیرساختی

بزرگ ترین گذرگاه دریایی جهان
گذرگاه  بزرگ ترین  چین  پیش،  چندی 
که  گذرگاه  این  کرد.  افتتاح  را  جهان  دریایی 
مرکز مالی چین، هنگ کنگ را به ماکائو وصل 
بخش  و  پل  کیلومتر   35 به  نزدیک  می کند، 
بین  تونل  کیلومتر   6  /7 همچنین  و  جاده ای 
توقف  بدون  عبور  منظور  به  مصنوعی  جزایر 

کشتی ها دارد.
در مراسم افتتاحیۀ این گذرگاه که با حضور 
معاون  شد،  برگزار  چین  رییس جمهوری 
در  و  کرد  سخنرانی  کشور  این  نخست وزیر 
گفت:  توجه  قابل  راهبردی  پروژه  این  بارۀ 
برای  چین  استراتژیک  برنامۀ  به  گذرگاه  این 
ایجاد یک »ناحیه بزرگ تر خلیج« پیرامون رود 
مبنای سایر قطب های  بر  که  دلتا«  »پرل ریور 
سانفرانسیسکو  خلیج  نظیر  دنیا  اقتصادی 
خواهد  کمک  شده،  طراحی  توکیو  خلیج  و 
نقطه ای  در  که  اکنون  افزود:  او  کرد. 

این  افتتاح  که  معتقدیم  ایستاده ایم،  تاریخی 
ویژۀ  مزیت های  بیشتر  چه  هر  توسعۀ  پروژه 
گفتنی  دارد.  دنبال  به   را  ماکائو  و  هنگ کنگ 
هنگ کنگ  مقامات  مراسم  این  در  که  است 
نیز از صرف بودجۀ بیش از 15 میلیارد دالری 
مدعی  و  کردند  دفاع  پروژه  این  اجرای  برای 
موقعیت  تحکیم  موجب  گذرگاه  این  که  شدند 
و  لجستیکی  قطب  یک  به عنوان  هنگ کنگ 

هوایی خواهد شد.
به گزارش رویترز، افتتاح بزرگ ترین گذرگاه 
برای  چالش برانگیز  زمانی  در  جهان  دریایی 
این  اقتصاد  که  چرا  شده است،  انجام  چین 
کشور زیر فشار جنگ تجاری با  آمریکا، نوسان 
و  دولت  بدهی های  افزایش  مالی،  بازارهای 

کندی فعالیت های اقتصادی قرار دارد.

خیزش قدرت نرم چین
تحلیل های  و  گزارش ها  دیدگاه  همین  از 

ش  گزار  ازجمله  دارند،  وجود  هم  دیگری 
نرم  قدرت  »خیزش  عنوان  تحت  بی.بی.سی 
گذرگاه  افتتاح  گزارش،  این  مطابق  چین«. 
نمایش  نه  تنها  ژوهای،  هنگ کنگ-  دریایی 
یک شاهکار عمرانی توسط چین، که نشانه ای 
بسط  برای  چینی ها  پایان ناپذیر   جاه طلبی  از 
و  نفوذ و قدرت خود در صحنه های منطقه ای 
موفق  اجرای  دیگر،  عبارت  به  است.  جهانی 
نیازهای  نه  تنها  بلندپروازانه ای،  طرح  چنین 
بلکه  می کند،  تامین  را  منطقه  در  لجستیکی 
پیشبرد  برای  چین  جدی  عزم  از  نشانه ای 
طرح های  قالب  در  خود  استراتژیک  اهداف 

عمرانی و زیرساختی است.
بسیار  طرح  چین  بزرگ تر،  مقیاسی  در 
پیگیری  هم  را  جاده  و  کمربند  بلندپروازانه 
می کند و امیدوار است که با اجرای این پروژه، 
تأمین  را  بازرگانی اش  و  تجاری  منافع  نه  تنها 
کند، بلکه جایگاهش را به  عنوان قدرتی برتر در 
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صحنه جهانی، در نیمی از جهان تثبیت بخشد.

پل 20 میلیارد دالری 
این  ساخت  کار  چین  که  است  ذکر  شایان 
گذرگاه را در سال 2009 شروع کرد. در ساخت 
این پل که برای تاب  آوردن در برابر زلزله های 
شده،  طراحی  سهمگین  توفان های  و  مهیب 
نزدیک به 400 هزار تن فوالد بکار رفته است. با 
این میزان فوالد، می توان 60 برج ایفل ساخت. 
روی  بر  گذرگاه  این  از  کیلومتر  به 30  نزدیک 
و  شده  ساخته  مروارید  رودخانۀ  دلتای  دریای 
در  تونلی  شکل  به  آن  کیلومتر  هفت  از  کمتر 
زیر دریا بین دو جزیرۀ مصنوعی ساخته شده تا 

مسیری برای عبور کشتی ها ایجاد شود.
گفتنی است که پیش از ساخت این گذرگاه، 
مسیر هنگ کنگ به ژوهای چهار ساعت طول 
ساعت  نیم  به  زمان،  این  حاال  اما  می کشید، 
این  قطعات  تمام  ضمنًا  یافته است.  کاهش 
برآورد  سال   120 مفیدش  عمر  که  گذرگاه 
شده  ساخته   عمرانی  کارگاه های  در  شده، 
سوار  هم  روی  دریا  در  را  آنها  مهندسان  و 
این  ساخت  برای  چین  که  هرچند  کرده اند. 
هزینه  دالر  میلیارد   20 به  نزدیک  گذرگاه 
 86 تنها  ساالنه  که  می رود  انتظار  اما  کرده، 
میلیون دالر از محل عوارض رفت و آمد روی 

مقامات  البته  باشد.  داشته  درآمد  گذرگاه  این 
مجموع  در  پل  این  که  کرده اند  اعالم  چینی 
چین  اقتصاد  شکوفایی  به  دالر  تریلیون   1/5
تردیدهایی  کارشناسان  اما  کرد،  خواهد  کمک 

را در باره این آمار مطرح کرده اند.

بزرگ ترین جاه طلبی تاریخ؟
این طرح محلی اما در مقایسه با طرح کمربند 
و جاده ای چین عماًل چیزی به حساب نمی آید. 
را  طرحی  خود،  میدانداری  با  می خواهد  پکن 
از  را  جهان  کشور   60 از  بیش  که  کند  اجرا 
قاره  چهار  در  زمینی  و  دریایی  راه های  طریق 
به هم متصل می کند. این طرح جاه طلبانه که 
در تاریخ بی نظیر است، نه  تنها منافع اقتصادی 
وزن  بلکه  داشت،  خواهد  چین  برای  هنگفتی 
دنیا  از  نیمی  از  بیش  در  را  چین  استراتژیک 

باال خواهد برد.
از  بیش  تأکید  که  معتقدند  کارشناسان 
و  پروژه ها  اینگونه  اجرای  برای  چین  حد 
تقویت  منظور  به  هم  به  دنیا  متصل کردن 
تاریخی  رویداد  یک  با  جهانی،  همکاری های 
بزرگ در آمریکا همزمان شده و آنهم راهیابی 
رویداد،  این  به کاخ سفید است.  ترامپ  دونالد 
نقش  بتوانند  تا  داده است  فرصت  چینی ها  به 
را خودشان  در جهان  آمریکا  و سنتی  تاریخی 
که  اندازه  همان  به  بنابراین،  بگیرند.  به عهده 
ترامپ از چندجانبه گرایی فاصله می گیرد و آن 
را تقبیح می کند، چین نقش پررنگ تری را در 
بزرگ  پروژۀ  و  می گیرد  به عهده  جهانی سازی 

کمربند و جاده ای هم یکی از آنهاست.
توسعۀ مراودات چین با کشورهای آفریقایی، 
در  التین  آمریکای  حتی  و  خاورمیانه ای 
سال های اخیر نیز در راستای همین استراتژی 
با  چین  که  می رسد  به نظر  و  شده  ارزیابی 
سرعت  بر  زمان،  این  محدودبودن  به  وقوف 

فعالیت های خود افزوده است.
منابع:

https://netnevesht.com/the-worlds-longest-
sea-bridge/amp
روزنامۀ همشهری- 1397/8/3
روزنامۀ دنیای اقتصاد- 1397/8/2

افتتاح گذرگاه دریایی هنگ کنگ- 
ژوهای، نه  تنها نمایش یک شاهکار 
عمرانی توسط چین، بلکه نشانه ای 

از جاه طلبی پایان ناپذیر  چینی ها برای 
بسط نفوذ و قدرت خود در صحنه های 

منطقه ای و جهانی است.
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زیانهایمالیناشیازسیاستهایتقابلی

متأسفانه راجع به تبعات بسیار منفی تقابل با دیگر 
کشورها هیچ گاه به مردم اطالعات درستی داده نشده 
و نمی شود، از جمله باید به این سوال پاسخ داده شود 
که چرا در توافق »برجام« بعضی از عوامل داخلی با 
آمریکا و اسراییل هم صدا شدند؟ همچنین آیا مردم ما 
 FATF حق ندارند بدانند که نپیوستن ایران به معاهدۀ
)کارگروه ویژۀ اقدام مالی- سازمان بین المللی مبارزه با 

پولشویی( چه تبعاتی برای کشور دارد؟ 
اگر فقط به پیامدهای این رویکرد در حوزۀ نفت 
و گاز بنگریم، مالحظه خواهیم کرد که به  واسطۀ 
به  توانست  قطر  »برجام«،   از  قبل  تحریم های 
پیشرفت خارق العاده ای در بهره برداری از منابع پارس 
جنوبی دست یابد و درآمد سرانه اش را به باالترین 
که  حالی  در  آنهم  برساند،  جهانی  در سطح  رقم 
شرایط  ایران سخت ترین  مردم  سال ها  همان  در 
اقتصادی را تحمل می کردند. در دولت های نهم و 
دهم نیز به  واسطۀ اتخاذ سیاست های تقابلی و اعمال 
تحریم ها ، شرکت های بزرگ نفتی از ایران رفتند و 
بسیاری از پروژه های عسلویه و پارس جنوبی معطل 

ماندند، چون هیچیک از کارفرمایان داخلی، اعم از 
بخش خصوصی و دولتی، تکنولوژی الزم را نداشتند 
تا پارس جنوبی را راه اندازی کنند. تا اینکه دولت در 
سال 96 تصمیم گرفت که در رویکردهای سیاسی 
خویش تجدیدنظر کند تا بتواند به درآمدهای 50  هزار  

میلیارد تومانی ناشی از منابع مزبور دست یابد.

عملکرد فازهای پارس جنوبی 
برای  الزم  اقدامات  تصمیم،  این  اتخاذ  از  پس 
راه اندازی عملیات شروع شد و وزیر نفت در تاریخ  
شورای  مجلس  به  گزارشی  طی   1396/5/24
اسالمی عملکرد فازهای پارس جنوبی را به شرح 

زیر اعالم کرد:
شرکت های  پیمانکار:  2و3:  فازهای   *
پتروناس و گازپروم- مدت تعیین شده برای اجرای 
اجرا: 4/5 سال-  واقعی  زمان  پروژه: 4/5 سال- 

قیمت تمام شده: همان مبلغ تعیین شده در قرارداد.
* فازهای 4و5: پیمانکار: شرکت ایتالیایی- 
سال-  پروژه: 4/5  اجرای  برای  تعیین شده  زمان 

زمان واقعی اجرا: پنج سال.
شرکت  پیمانکار:  و6:  و7   8 فازهای   *
پتروپارس و چند شرکت دیگر-  زمان تعیین شده برای 
اجرای پروژه: چهار سال- زمان واقعی اجرا: زیر پنج سال.

شرکت های  پیمانکار:  9و10:  فازهای   *
اویک، تأسیسات دریایی و یک شرکت کره ای- 
سال-   پروژه: 4/5  اجرای  برای  تعیین شده  زمان 
زمان واقعی اجرا: هفت سال- قیمت تعیین شده: 
1/8 میلیارد دالر-  قیمت تمام شده: چهار میلیارد 

)ظرفیت های خوب و عملکردهای بد در پارس جنوبی( 

به  واسطۀ تحریم های قبل از »برجام«، 
قطر توانست به پیشرفت خارق العاده ای 

در بهره برداری از منابع پارس جنوبی 
دست یابد و درآمد سرانه اش را به 

باالترین رقم در سطح جهانی برساند، 
آنهم در حالی که در همان سال ها مردم 
ایران سخت ترین شرایط اقتصادی را 

تحمل می کردند.
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دالر. 
* فاز 12: مجری: شرکت های پتروپارس و 
نفت و گاز پارس- زمان تعیین شده برای اجرای 
اجرا: 9/5 سال-  واقعی  زمان  پروژه: 5/5 سال- 
قیمت  دالر-   میلیارد   7/5 تعیین شده:  قیمت 

تمام شده: 12/5 میلیارد دالر.
* فاز 13: مجری: شرکت های پایدار، مپنا و 
سه  پروژه:  اجرای  برای  تعیین شده  زمان  صدرا- 
سال- زمان واقعی اجرا: بالغ بر هشت سال، پروژه 
ناتمام است- هزینۀ برآوردشده: پنج میلیار دالر- 

برداشت تا کنون: 4/2 میلیارد دالر.
* فاز 14: مجری: شرکت های مپنا، تأسیسات 
دریایی و دیگران- زمان تعیین شده برای اجرای 
پروژه: سه سال- زمان واقعی اجرا: بالغ بر هشت 
ناتمام است- قیمت تعیین شده 2/5  سال، پروژه 
میلیارد دالر- پرداخت شده تا کنون: 2/4 میلیارد 

دالر.
قرارگاه  مجری:   :16 و   15 فازهای   *
اجرای  برای  تعیین شده  زمان  سپاه-  خاتم االنبیاء 
پروژه: 4/5 سال- زمان واقعی اجرا: بالغ بر نُه سال، 
میلیارد  سه  تعیین شده:  مبلغ  است-  ناتمام  پروژه 
دالر- هزینۀ انجام شده تا کنون: 4/853 میلیارد دالر.

الزم به یادآوری است که میدان پارس جنوبی 
در مجموع معادل 50 درصد ذخایر گازی ایران و 
هشت درصد ذخایر گازی جهان را در خود جای 
داده ، اما از آن جا که فقط 3700 کیلومتر مربع از 
این میدان در ایران واقع شده ، لذا از این مخزن 
گاز درجا، 10  مترمکعب  میلیارد  عظیم 14 هزار 
و 17  برداشت  قابل  گاز  مترمکعب  میلیارد  هزار 
میلیارد بشکه میعانات گازی )نُه میلیارد بشکه قابل 

برداشت( به ایران تعلق می گیرد.
آقای رکن الدین جوادی، مدیر عامل شرکت ملی 
نفت ایران نیز در خردادماه 1393 با ارایۀ گزارشی 
به رییس مجلس شورای اسالمی اعالم کرد که 
ظرفیت تولید گاز از پارس جنوبی تا سه سال آتی 
به 820 میلیون مترمکعب در روز خواهد رسید. به 
گفتۀ وی، طبق قراردادهای منعقدشده در پارس 
جنوبی باید 43 میلیارد دالر منابع مالی برای توسعۀ 
این میدان مشترک هزینه شود، این در حالی است 

که تا کنون در مجموع برای توسعۀ فازهای گازی 
این میدان مشترک حدود 34 میلیارد دالر پرداخت 
شده است. بر اساس اظهارات معاون وزیر نفت، کل 
جنوبی  پارس  استاندارد  فاز  یک  تولیدات  ارزش 
ساالنه 3/8 میلیارد دالر است و از این رو، با توجه 
به درآمدزایی باال در این فازها باید سرمایه گذاری 

در پارس جنوبی شتاب گیرد.
اما متأسفانه پروژه های 24 گانه پارس جنوبی 
هنوز  داشتند،  تأکید  آن  انجام  بر  دولت  که سه 
توانست  اصالحات  دولت  گرچه  نشده.  تکمیل 
از مجموع 24 فاز تعریف شدۀ پارس جنوبی، 10 
فاز را به بهره برداری برساند، اما با سر کار آمدن 
با  با دیگر کشورها،  تقابل  دولت دهم و تشدید 
انجام شده،  هنگفت  سرمایه گذاری های  وجود 
و  نهایت  در  نرسید.  بهره برداری  به  فازی  هیچ 
پس از اتمام دوران پرماجرای دولت دهم و روی 
کار آمدن دولت یازدهم، وزارت نفت برنامه ریزی 
برای بررسی مجدد طرح ها و اولویت بندی برای 
را  پارس جنوبی  فازهای  از  بهره برداری سریعتر 
وزارت  به  زنگنه  مهندس  ورود  با  و  کرد  شروع 
نفت، مشخص شد که آغاز برنامۀ فازهای تازه، 
نه تنها کمکی به پیشرفت پارس جنوبی نکرده، 
بلکه با وجود صرف هزینه های هنگفت، مانع از 
نیز  جنوبی  پارس  قدیمی  پروژه های  کار  اتمام 

شده است.

پارس   در انتظار  زودرس  استهالک 
جنوبی                  

برداشت  در  از کشور قطر  ایران  عقب ماندگی 
از منابع انرژی موجود در منطقۀ پارس جنوبی، 
زمانی اهمیت می یابد که بدانیم پایان عمر این 

میدان عظیم نزدیک است ، به طوری که تخمین 
فناوری های  از  بهره گیری  با  که  می شود  زده 
این  از  برداشت گاز  تا سال 2033  تنها  موجود، 

میدان امکان پذیر خواهد بود.
الزم به ذکر است که بنا به گفتۀ کارشناسان، 
ارزش  با  جنوبی،  پارس  میدان  اقتصادی  ارزش 
120 سال فروش نفت  خام ایران برابری می کند 
و توسعۀ کامل این میدان به 110 میلیارد دالر 
نفت   اگر  شد.  خواهد  منجر  ساالنه  درآمدزایی 
خام نیز در این میدان به تولید برسد، آنگاه رقم 
درآمدزایی ساالنۀ آن به 130 میلیارد دالر افزایش 
خواهد یافت. حال اگر ارزش هر مترمکعب گاز 
را به طور متوسط 25 سنت بدانیم، کشور از هر 
 3/8 حدود  ساالنه ای  درآمد  جنوبی  پارس  فاز 
فاز   17 تکمیل   با  و  داشت  خواهد  دالر  میلیارد 
پارس جنوبی که برخی تکمیل شده و برخی در 
حال تکمیل شدن است، کشور هر سال درآمدی 
بیش از 64/5 میلیارد دالر به دست خواهد آورد. 
عالوه بر این، پیش بینی می شود که با اتمام همۀ 
کشور  گاز  تولید  میزان  جنوبی،  پارس  فازهای 
به یک  فعلی،  مترمکعب  میلیون  از حدود 600 

میلیارد مترمکعب در روز افزایش خواهد یافت.
فراوان  اهمیت  وجود  با  جم،  جام   گزارش  به 
در  متآسفانه  کشور،  اقتصاد  در  جنوبی  پارس 
به  سال های گذشته به دالیل مختلف و عمدتاً 
شیوۀ  اتخاذ  و  سیاسی  موضعگیری های  خاطر 
تقابلی با جهان، برنامۀ توسعۀ این میدان گازی 
عظیم به خوبی پیش نرفته، آنهم در حالیکه طبق 
از  قطر  برداشت  مید:  اقتصادی  نشریۀ  گزارش 
میدان شمالی از سال 2000 رشد قابل توجهی 
داشته  و این کار به همراه سرمایه گذاری گسترده 

در بخش تولید ال.ان.جی انجام شده است.
بدون تردید، صرف هزینه های هنگفت، بیش 
از مبالغ پیش بینی شده، و طوالنی شدن زمان اتمام 
این فازها به علت تحریم، آسیب های مالی قابل 
ادامۀ  و  کرده   تحمیل  ایران  ملت  به  را  توجهی 
موضعگیری های خصمانه در برابر نظامات و الزامات 
بین المللی، از قبیل موافقت نامۀ »برجام«  و FATF بر 

شدت خسارات مزبور خواهد افزود.  

ادامۀ موضعگیری های خصمانه در 
برابر نظامات و الزامات بین المللی، از 
  FTAF قبیل موافقت نامۀ »برجام«  و

بر شدت خسارات مالی ایران و 
ایرانیان خواهد افزود.  
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تالشبرایبقادرآیندۀپرابهام

در تاریخ پنجم اسفندماه سال 97 و همزمان با روز مهندس، جمعی از مدیران 
شرکت  های عضو سندیکای شرکت  های تأسیساتی و صنعتی ایران ، بنا به دعوت 
دبیرخانۀ این تشکل به منظور بحث و تبادل نظر در مورد مشکالت صنف و حرفۀ 

پیمانکاری و یافتن راهکارهای احتمالی گردهم آمدند.

دامنۀ فعالیت سندیکا
در آغاز این نشست که در سالن اجتماعات سندیکا برگزار شد، مهندس 
از  گزارشی  مهندس،  روز  تبریک  ضمن  سندیکا،  دبیر  ابراهیمی،  همایون 
فعالیت  های سندیکا و کمیته  های تخصصی آن و همچنین میزان مشارکت 
اعضا در فعالیت  ها ارایه کرد و اظهار داشت که 65 درصد اعضا در فعالیت  های 
سندیکا مشارکت دارند و اگرچه این میزان مشارکت نسبت به سایر تشکل  های 
حرفه  ای چندان کم نیست، ولی باید تالش کنیم تا سطح همکاری اعضا با 

سندیکا افزایش یابد.
مهندس ابراهیمی در بخش دیگری از گزارش خود به حضور سندیکا در 
تشکل  های باالدستی همچون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 
و تهران- شورای هماهنگی تشکل  های مهندسی، صنفی، حرفه  ای کشور 
)به عنوان یکی از موسسان(- موسسۀ تحقیق برای توسعه صنعت احداث و 

انرژی )به عنوان یکی از موسسان(- فدراسیون آب ایران- فدراسیون صنعت 
نفت ایران- فدراسیون صنایع و انرژی  های وابسته- کانون عالی انجمن  های 
صنفی کارفرمایی ایران و کنفدراسیون صنعت ایران، اشاره کرد و متذکر شد 
که برخی از اعضای سندیکا در انجمن  های اَپک و صادرکنندگان خدمات فنی 

و مهندسی هم عضویت دارند.
دبیر سندیکا همچنین از حضور فعال نمایندگان سندیکا در جلسات سازمان 
برنامه و بودجه برای بررسی فهارس بها، ضرایب تعدیل و قیمت  های جدید 
خبر داد و خاطرنشان ساخت که از پاییز سال 1397، سندیکا متعاقب امضای 
پروندۀ  پایش  تهران،  استان  برنامه  ریزی  و  مدیریت  سازمان  با  تفاهمنامه 
شرکت  های متقاضی رتبه  های سه تا پنج را برعهده گرفته و از انتهای آذرماه 

تا قبل از پایان سال گذشته، حدود 200 پرونده در سندیکا پایش شده  است.

وضعیت کسب و کار شرکت  های عضو سندیکا
مهندس ابراهیمی در بخش دیگری از سخنانش به بررسی وضعیت کسب 
و کار شرکت  های عضو سندیکا پرداخت و با استناد به اطالعات سازمان برنامه 
و بودجه، ظرفیت کاری اعضا در رشته  های تأسیسات، نفت و گاز، آب، نیرو، 

ساختمان و سایر رشته  ها را به شرح نمودار شماره یک اعالم کرد:

گردهمایی مدیران عضو سندیکا:
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با  اینکه طی دوسال گذشته سندیکا  بیان  با  مهندس ابراهیمی سپس 
یک  استانداردهای  به  را  خود  تا  کرده  است  سعی  جدید،  رویکرد  اتخاذ 
کارگروهی  راستا،  همین  در  که  داشت  اظهار  کند،  نزدیک  ملی  تشکل 
پیشکسوتان سندیکا  اعضای هیأت مدیره و مجمع  از  برخی  از  متشکل 
به منظور بحث و تبادل نظر پیرامون مسایل و مشکالت صنفی و یافتن 
خواست  اعضا  از  ادامه  در  وی  شده  است.  تشکیل  آنها  حل  راهکارهای 
به سندیکا  کتبًا  را  پیشنهادهایشان  و  نظریات  و  و مشکالت  که مسایل 
ارسال کنند و بگویند که چه انتظاری از تشکل خود دارند تا در کارگروه 
در  انجام  شده  مباحث  و  اقدامات  نتایج  و  گیرد  قرار  بررسی  مورد  مزبور 

گردهمایی  های بعدی به اطالع اعضا برسد.

چالش  ها و راهکارها
ادامۀ این گردهمایی، حاضران به طرح مسایل و مشکالت جامعۀ  در 
موضوعات  عمده  ترین  پرداختند.  آنها  رفع  راهکارهای  و  پیمانکاری 

مطرح  شده در این نشست به شرح زیر است:
مهندس ذوالفقاری: دولت در ازای طلب پیمانکاران، اوراق مشارکت به 
آنها می  دهد و نرخ تنزیل اوراق در بازار هم زیان سنگینی را بر پیمانکاران 
تحمیل می  کند، ولی دولت رقم تنزیل اوراق را به پیمانکاران نمی  دهد و 
ادارۀ مالیات و مالیات بر ارزش افزوده هم اوراق را نمی پذیرد. بنابراین، 
قراردادهای  از دولت شکایت کنیم، چون در عمدۀ  باید در هر دو مورد 

پیمانکاری، دادن اوراق به جای مطالبات پیمانکاران ذکر نشده  است.
درصد   15 تا  هشت  باید  پیمانکار،  به  اوراق  دادن  موقع  در  دولت   -
ذیحساب  ولی  بپردازد،  خرید«  »قدرت  عنوان  به  را  صورت  وضعیت 
دستگاه اجرایی، مالیات بر ارزش افزودۀ پرداخت  شده توسط پیمانکار را از 

بنا به گزارش دبیر سندیکا، تنها 
11 درصد ظرفیت شرکت  های عضو 

سندیکا فعال است و 89 درصد 
بالاستفاده باقی مانده است. 

نمودار شماره یک:
ظرفیت کل رشته  ها )ارقام به میلیارد تومان(

دبیر سندیکا سپس ظرفیت مشغول به کار شرکت  های عضو سندیکا را در 
رشته  های تأسیسات: 680، نفت و گاز: 1096، آب: 472، نیرو: 780، صنعت و 
معدن: 415، ساختمان: 867، راه: 165 و سایر رشته  ها: 45 میلیارد تومان ذکر 

کرد )نمودار شماره دو(.

نمودار شماره دو:
ظرفیت اشغال  شدۀ شرکت  های عضو سندیکا برحسب رشته 

)ارقام به میلیارد تومان(

وی در ادامه تصریح نمود که تنها 11 درصد ظرفیت شرکت  های عضو 
سندیکا فعال است و 89 درصد بالاستفاده باقی مانده است )نمودار شماره 3(.

نمودار شماره سه:
وضعیت کسب و کار شرکت  های عضو سندیکا )درصد(
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صورت  وضعیت کم می  کند و بعد »قدرت خرید« را به پیمانکار می  پردازد.
- شرکت  های دولتی نه  تنها به بازار کار بخش خصوصی تجاوز کرده  اند، 
بلکه اخیراً مطالبات پیمانکاران دست دوم خود در بخش خصوصی را هم 

نمی  پردازند.
از  ندارد،  اینکه فالن کاال اصالت  بهانۀ  به  از فروشندگان کاال  - بعضی 
صدور فاکتور خرید خودداری می  کنند و پیمانکار ناچار می  شود پول کاال را 
بپردازد، ولی وزارت دارایی آن را به عنوان هزینۀ پیمانکار نمی  پذیرد و یک 

درصد آن را هم به عنوان مالیات از پیمانکار می  گیرد.
اوراق مشارکت  از  بود که  قرار  قانون،  مهندس منوچهریان: مطابق 
و یا اسناد خزانه با سررسید یکساله، صرفًا برای پرداخت مطالبات معوق 
پیمانکاران استفاده شود، ولی بعد اوراق و اسناد دوساله و سه  ساله و اخیراً 
هم اسناد خزانه با سررسید چهارساله با هشت درصد ساالنه به عنوان حفظ 

ارزش به پیمانکاران داده شده  است.
اسناد  و  مشارکت  اوراق  تنزیل  نرخ  از  ناشی  زیان  و  به ضرر  توجه  با   -
خزانه برای پیمانکاران، الزم است از طریق تشکل  های باالدستی بخش 
موسسۀ  تشکل  ها،  هماهنگی  شورای  بازرگانی،  اتاق  مانند  خصوصی، 
تحقیق و توسعه، مصرانه از دولت بخواهیم که خودش اوراق و اسناد را در 

بازار بفروشد و درآمد حاصل از آن را به پیمانکاران طلبکار بپردازد.
- به تازگی کارفرمایان بابت بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی، اوراق 
زمان سررسید  تا  هم  سازمان  این  و  می  پردازند  خزانه  اسناد  و  مشارکت 
اوراق مزبور، به پیمانکار مفاصاحساب نمی  دهد و به این ترتیب، پرداخت 
قطعی  صورت  وضعیت  و  مطالبات  تتمۀ  و  کار  انجام  ٌحسن  درصد  پنج 

پیمانکار هم موکول به زمان سررسید اوراق می  شود.
- ضمن پیگیری  هایی که در این زمینه صورت گرفت، به نامه  ای از هیأت 
وزرا خطاب به سازمان تأمین اجتماعی برخوردیم که در آن ذکر شده بود 
که این سازمان در صورت دریافت اوراق مشارکت از کارفرمایان، می  تواند به 
پیمانکاران مفاصاحساب بدهد، ولی سازمان تأمین اجتماعی زیر بار نمی  رود 
و فقط لیست بیمه را از پیمانکار قبول می  کند و برای صدور مفاصاحساب در 

سررسید اوراق، ساالنه 24 درصد جریمه از پیمانکاران می  گیرد.

مهندس آذربایجانی: ضرایب تعدیل، تناسبی با افزایش واقعی قیمت 
کاالها و تجهیزات مورد استفادۀ پیمانکاران ندارند.

نمایندۀ سندیکا در شورای هماهنگی تشکل  ها و  مهندس احمدی: 
سازمان برنامه و بودجه برای واقعی  شدن شاخص  های تعدیل و فهارس 
بها، باید لیست قیمت اقالم مصرفی پیمانکاران تأسیساتی و تجهیزاتی 
را ارایه کند و به این منظور، الزم است که همۀ اعضای سندیکا، یک 
کپی از فاکتورهای خرید و دستمزدهای پرداختی  شان را به سندیکا ارسال 

کنند.
مهندس دوستدار، نمایندۀ سندیکا در کارگروه تعیین قیمت مصالح 
مهندسی،  تشکل  های  هماهنگی  شورای  در  ماشین  آالت  و  دستمزد  و 
صنفی، حرفه  ای هم با انتقاد از عدم همکاری اعضا در ارایۀ فاکتورهای 
بدون دردست  قیمت  ها،  نوسان شدید  به  توجه  با  متذکر شد که  خرید، 
مزبور حضور  کارگروه  در  نمی  تواند  واقعی  قیمت  های  مستندات  داشتن 
مؤثر داشته باشند. وی همچنین از اعضای سندیکا خواست تا راهکارهای 

پیشنهادی خود را به صورت کتبی به سندیکا ارایه کنند.

برنامه  سازمان  نمونۀ  پروژۀ  اینکه  به  توجه  با  پورمیرزا:  مهندس 
روز  به  و  است  قبل  سال  ها  به  متعلق  تعدیل  شاخص  های  تعیین  برای 
نشده، لذا تصمیم گرفتیم خودمان پروژۀ نمونۀ تأسیسات را تدوین کنیم 
و تمام ضوابط آن هم در کمیتۀ تأسیسات سندیکا تدوین شد، اما برای 
تکمیل کار با کمبود اطالعات روبرو شده  ایم. بنابراین، از اعضای سندیکا 

باید مصرانه از دولت بخواهیم که 
خودش اوراق و اسناد را در بازار 

بفروشد و درآمد حاصل از آن را به 
پیمانکاران طلبکار بپردازد.
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اختیار  در  را  خود  قطعی  صورت  وضعیت  های  از  نسخه  یک  می  خواهیم 
کمیتۀ تأسیسات بگذارند تا با دسترسی به اطالعات مربوط به نوع پروژه، 

مساحت زیربنا و مبالغ مصالح، تدوین پروژۀ نمونه را کامل کنیم.
از  بیشتر  شناخت  با  سندیکا  عضو  شرکت  های  مهدیزاده:  مهندس 
استفاده  پروژه  ها  در  همکارانشان  توانمندی  های  و  امکانات  از  یکدیگر، 

کنند و سندیکا هم زمینۀ این آشنایی را فراهم نماید.
رهبر  با  مهندسی  تشکل  های  پیشنهاد کرد که  مهندس عطایی هم 
انقالب دیدار کنند و در مورد مسایل و مشکالت مملکت که باعث ایجاد 

مشکالت برای فعاالن صنعت احداث شده، با ایشان گفتگو کنند.
ساختمان  سندیکای  حتی  و  کشور  مهندسی  تشکل  های  از  هیچیک   -
را  خود  امضای  قدمت،  سال   57 با  تأسیسات  سندیکای  و  سال   70 با 
بازرگانی  اتاق  تأیید  به ما در صورت  ندارند، یعنی کلیۀ مصوبات مربوط 
قابل اجراست. به همین علت، اعضای تشکل  های مهندسی باید در اتاق 
حرفه  مان  به  مربوط  تصمیمات  مورد  در  بتوانیم  تا  شوند  عضو  بازرگانی 
تأثیرگذار باشیم، ولی متأسفانه، اکثریت اعضای تشکل  ها هنوز به عضویت 

اتاق درنیامده  اند.
- چون بودجۀ قابل توجهی برای پروژه  های عمرانی وجود ندارد، باید به 
دنبال پروژه  های طراحی، خرید، ساخت و تأمین سرمایه )EPCF( برویم 
و با استفاده از منابع صندوق توسعۀ ملی و جذب سرمایه از سرمایه  گذاران 
پروژه های  اجرای  برای  الزم  سرمایۀ  چین،  مانند  دوست  کشورهای 
زیربنایی کشور را تأمین کنیم و از دولت هم بخواهیم که پرداخت وام  ها 

را تضمین کند.
با ترک تشریفات به شرکت  های  - هیچ قانونی برای واگذاری پروژه  ها 
این  و  ندارد  وجود  سرمایه-  تأمین  صورت  در  حتی  خصوصی-  بخش 
یا خارجی واگذار  نوع پروژه  ها، فقط به شرکت  های دولتی، شبه  دولتی و 
می  شود. بنابراین، الزم است که دولت قانون واگذاری پروژه  ها به بخش 
خصوصی به صورت ترک تشریفات را به تصویب مجلس شورای اسالمی 

برساند.
- با توجه به وابستگی قیمت مصالح به دالر و نوسان شدید قیمت دالر در 
ایران، تنها راه حل این است که قیمت مصالح بر مبنای نرخ ارز محاسبه 

و پرداخت شود.

اعضای تشکل  های مهندسی باید 
در اتاق بازرگانی عضو شوند تا 

بتوانیم در مورد تصمیمات مربوط 
به حرفه  مان تأثیرگذار باشیم.

اعضای  در شرایط کنونی، هم  افزایی و همکاری  مهندس بطحایی: 
سندیکا می  تواند به عنوان یک استراتژی به کار گرفته شود.

- سندیکا باید با کمک به توانمندشدن اعضا، آنها را برای ایجاد اتحادهای 
استراتژیک ترغیب کند.

- هم  افزایی بین شرکت  های عضو سندیکا در هفت محور زیر ضروری و 
قابل حصول است: 1( پروژه  های مشترک در قالب کنسرسیوم، 2( انجام 
بازار  اطالعات  تبادل   )3 فرعی،  پیمانکار  عنوان  به  پروژه  ها  از  بخشی 
مشتریان، 4( بازاریابی مشترک، 5( ایجاد سیستم  های مکمل حد واسط، 
مانند سیستم  های آموزشی و تحقیقاتی، 6( ایجاد کسب و کارهای جدید 

مشترک و 7( ادغام و اتحاد استراتژیک.
نیستیم،  محدودیت  بدون  و  کامل  هیچکداممان  که  کنیم  قبول  اگر   -
شاید بتوانیم به طرف هم  افزایی برویم و یاد بگیریم که با هم، به یکدیگر 

کمک کنیم.

بررسی  کارگروه  عضو  و  پیشکسوتان  مجمع  عضو  تیوای،  مهندس 
مسایل و مشکالت سندیکا، مسایل مطرح  شده در این اجالس را در سه 
گروه دسته  بندی کرد: گروه اول شامل مسایل و مشکالت مزمن و دیرینۀ 
مبتالبه حرفۀ پیمانکاری ناشی از قوانین مالیاتی، قانون کار، قوانین تأمین 
و  پروژه  ها  در  کارفرماها  رفتار  شیوۀ  برنامه،  سازمان  ضوابط  اجتماعی، 
تصدیگری دولت، یعنی مشکالتی که از ابتدا وجود داشته  اند و به تدریج 
وضعشان بدتر شده  است. گروه دوم، مشکالتی که در سال  های اخیر شدت 
بیشتری گرفته  اند و تغییر ماهیت داده  اند، مانند مشکالت مربوط به اوراق 
مشارکت که قباًل وجود نداشت. گروه سوم هم مشکل بی  برنامگی برای 

سازندگی در مملکت.
مهندس مسعودی، یکی دیگر از اعضای مجمع پیشکسوتان و عضو 
کارگروه بررسی مسایل و مشکالت سندیکا، مباحث مطرح  شده در این 
مشکالت  از  بخشی  گفت:  و  دانست  سودمند  کلی  طور  به  را  نشست 
پیمانکاری منبعث از مسایل کلی مملکت است، مانند خصوصی  سازی و 
وجود پیمانکاران دولتی، و بخش دیگر، مسایل خود صنف است که در دو 
بخش مطرح می  شوند: یکی مشکالت پروژه  هایی که قرار است واگذار 
شوند و دیگری، مشکالت پروژه  های دردست اجرا. وی سپس از اعضای 
سندیکا خواست که نظریاتشان را به صورت مکتوب به کارگروه بررسی 

مشکالت سندیکا ارسال کنند.
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مقدمه
کار،  از  ناشی  بیماری  های  و  شغلی  حوادث 
قلمرو  در  انسانی  تراژدی  مخوف  ترین  همچنان 
صنعت و کسب و کارهای امروزی بشمار می  روند. 
سطح  در  اینک  که  آمارهایی  خوشبینانه  ترین 
جهان وجود دارد، تعداد آسیب  های منجر به مرگ 
در محل  های کار را نزدیک به 100000 مورد در 
سال تخمین می  زنند و در برخی موارد، هزینۀ این 
حوادث با هزینۀ دفاع ملی کشورها قابل مقایسه 
است! بدیهی است که صنعتی  شدن و خودکارشدن 
بسیاری از مشاغل در بخش  های مختلف صنعتی، 
کشاورزی و خدمات، این مشکل را در برخی از 

کشورها و مشاغل خاص حادتر ساخته است.
دارد،  نیز همین وضعیت وجود  در سطح ملی 
رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  آمار  اساس  بر  یعنی 
سال  در  شغلی  حوادث  کشورمان،  اجتماعی 
نیروی کار  از  نفر  تعداد 18هزار و 876  گذشته، 
را درگیر  اجتماعی  تأمین  تحت پوشش سازمان 
حدود   1395 سال  به  نسبت  تعداد  این  کرده. 
آمار،  روایت  طبق  داشته  است.  رشد  1/9درصد 
تعداد 12هزار و 841  متأسفانه در سال گذشته، 
کل  از  درصد   68 یعنی  شغلی،  حوادث  از  مورد 
حوادث شغلی، ناشی از »بی احتیاطی« نیروی کار 
بوده  است. همچنین 66 درصد حوادث شغلی در 
ساعات صبح اتفاق افتاده و »سقوط یا لغزیدن« 
در صدر حوادث شغلی قرار داشته و 16/7درصد از 
کل حوادث را شامل شده  است. شایان ذکر است 
که این نوع حادثه، همواره در صدر حوادث شغلی 
و  کار  تعاون،  وزارت  گرچه  و  داشته  قرار  کشور 
رفاه اجتماعی و بازرسان مربوطه همواره بر لزوم 

استفاده از کمربند ایمنی و طناب نجات برای کار 
متخلف  کارگاه های  با  و  دارند  تأکید  ارتفاع  در 
به شدت  حادثه  این  هم  باز  اما  کرده اند،  برخورد 
مواردی  همچنین  می کند.  تهدید  را  کار  نیروی 
مانند »گیرکردن کارکنان در داخل یا بین اشیا«، 
اعضا«  »شکستن  و  اعضا«  قطع  و  »بریدگی 
سال  در  که  بوده اند  حوادثی  بیشترین  به ترتیب 
گذشته در محیط  های کاری بروز کرده  اند. آخرین 
است  آن  از  حاکی  نیز  مزبور  آمارهای  از  بخش 
از حوادث شغلی  در سال گذشته، 118مورد  که 
منجر به فوت و 121مورد منجر به ازکارافتادگی 
کلی نیروی کار شده و 1199مورد حادثۀ شغلی 

نیز نقص عضو نیروی کار را در پی داشته  است.
کار،  مناسب  شرایط  و  محیط  ایجاد  بی  تردید 
یکی از عوامل تأثیرگذار بر بهره  وری نیروی کار 
هم  کار  نیروی  بهره  وری  ارتقای سطح  و  است 
افزایش سطح  و  تولید  موجب رشد و شکوفایی 
و  محیط  میان،  این  در  می  شود.  عمومی  رفاه 
نیز مؤلفه  های متعددی دارد  شرایط مناسب کار 
و سالمت محیط کار و ایمن  سازی شغل از طریق 
پیشگیری از مخاطرات و عوارض ناشی از کار که 
پشتوانه  ای برای حفظ سرمایه  های انسانی و مادی 
ابعاد قابل توجه در مقولۀ شرایط  از  است، یکی 
کار به شمار می  رود. دست  یابی به محیطی سالم 
برای کار نیز مستلزم شناخت و خنثاسازی عوامل 
و عللی است که سالمت محیط و ایمنی شغل را 

در معرض خطر قرار می  دهند. 
و  کار  از  ناشی  حوادث  که  است  بدیهی 
به  که  نیست  مشکلی  حرفه  ای،  بیماری  های 
با  بشر  که  روزی  از  بلکه  باشد،  داده  رخ  تازگی 

مقولۀ کار آشنا شده، با این قبیل حوادث دست 
به گریبان بوده  است. اما نکتۀ مهم توجه به علل 
یا  و  برای جلوگیری  راه حل  ها  یافتن  و  حوادث 
کاهش آن هاست. آسیب  ها و خطرات محیط کار 
و کمبود نیروی متخصص، وقتی دست به دست 
هم می  دهند، می  توانند سازمانی را فلج نمایند. لذا 
شایسته است که کارفرمایان با رویکرد مهندسی 
ایمنی در جهت صیانت نیروی انسانی و سرمایۀ 
ملی اقدام نمایند و در این رابطه اجرای مقررات 
قانونی، از جمله مادۀ 85 قانون کار می  تواند ضامن 

خوب و مفیدی باشد.
متن مادۀ 85 قانون کار مصوب 29 آبان 1369 
بدین شرح است: برای صیانت نیروی انسانی و 
منابع مادی کشور، رعایت دستورالعمل  هایی که 
از طریق شورای عالی حفاظت فنی )جهت تأمین 
حفاظت فنی( و وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی )جهت جلوگیری از بیماري  های حرفه  ای 
کار(  محیط  و  کارگر  و  کار  بهداشت  تأمین  و 
تدوین می  شود، برای کلیه کارگاه  ها، کارفرمایان، 

کارگران و کارآموزان الزامی است.

عوامل عمدۀ افزایش سوانح ناشی از کار 
در محیط  های صنعتی

افزایش بیش از حد محرکات مکانیکی و سرعت 
عکس  العمل  قابلیت  محدودبودن  و  ماشین  ها 
و  تعداد  افزایش  آنها،  مقابل  در  انسان  بموقع 
تراکم کارکنان در فضای بسیار کوچک، تمرکز 
محیط  های  در  پرسروصدا  و  زیاد  ماشین  آالت 
محدود، تقسیم بیش  ازحد کارها، به  طوری که هر 
کارگر ساده بعد از دریافت آموزش مختصر از عهدۀ 

کارفرمایانوحوادثشغلی

مهندس حسن گودرزی سروش- مشاور مدیر عامل و مدیر پشتیبانی سیمان زابل

بخش اول
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انجام آن کار برآید، بدون آن که تجربۀ کافی از 
کار داشته باشد، نداشتن آشنایی کافی در ارتباط 
با نحوۀ استفاده از ابزارها و ماشین  آالت سنگین، 
فقدان آگاهی کافی از شرایط سانحه  زا، اثرات سوء 
ناشی از آلودگي  ها و شیوۀ پیشگیری و مقابله با 
سرمایه  گذاری  و  هزینه  ضروری  ندانستن  آن  ها، 
اجرای  و  تنظیم  و  حفاظتی  تحقیقات  برای 
با  کار  نوع  هماهنگی  فقدان  ایمنی،  برنامه  های 
دانش  ها و توانایی  های جسمی و روانی کارکنان 
در محیط کار و در نهایت، توجه بیش از حد به 
به  توجه  به جای  و کمیت  تولید  افزایش سطح 
شأن عامل انسانی، از جمله عوامل عمدۀ افزایش 

ضریب حوادث ناشی از کار بشمار می    روند.

راه  ها و شیوه  های جلوگیری از سوانح در 
محیط کار 

* جنبه  های فنی و مادی: طراحی درست 
ساخت  و  تسهیالت  ماشین  آالت،  ساختمان  ها، 
حفاظتی  وسایل  و  تجهیزات  تأمین  سازمانی- 
نحوی  به  و  کافی  اندازۀ  به  انفرادی  و  گروهی 
فیزیکی  و  مکانیکی  معایب  اصالح  موثر- 
ماشین  آالت- اتخاذ تدابیر الزم برای پیشگیری از 
بروز احتراق و وقوع انفجار- ایجاد شرایط مطلوب 

و مناسب فیزیکی.
و  صحیح  آموزش  انسانی:  جنبه  های   *
آشناکردن کارکنان با اصول ایمنی، حفاظت فنی 
و بهداشت صنعتی-  برقراری انضباط کامل در 
و  مقررات  اجرای  در  جدی  نظارت  کار،  محیط 
ضوابط ایمنی و الزام کارکنان در کاربرد وسایل 

حفاظت گروهی و فردی وجود سرپرستی مناسب 
روانی  و  روحی  نیازهای  و  خواسته  ها  رعایت  و 
نشریات،  از  استفاده  کار-  محیط  در  کارکنان 
در  ضروری  اعالنات  و  برچسب  ها  پوسترها، 
جاهای مناسب به عنوان تبلیغات و عوامل مکمل 

تدابیر و آموزش  های حفاظتی.

علل عمدۀ حوادث 
بررسی  ها و تجربیات نشان می  دهند که علت 
حوادث، عموماً یک امر واحد نیست، بلکه علل 
متفاوتی وجود دارند. این علل به دو دسته تقسیم 
می  نمایند :1( علت مستقیم هر حادثه علتی است 
دارد،  شغلی  حادثۀ  بروز  در  را  اصلی  سهم  که 
مثل کار با ماشین  آالت، سقوط اجسام و افتادن 
از ارتفاع، 2( علل غیرمستقیم علت  هایی هستند 
که نقش اصلی را در ایجاد حادثه ایفا نمی  کنند، 
مثل خستگی، خواب  آلودگی، بی  توجهی، ناراحتی 

و نارضایتی شغلی.
صاحبنظران امور ایمنی علل ایجاد حوادث را از 

سه جنبه دیگر هم مورد بررسی قرار داده  اند:
بر:  مشتمل  مادی  و  فنی  جنبه  های   *
کار،  محیط  کار،  روش  صحیح  طراحی  عدم 
اصول  رعایت  نکردن  تجهیزات-  و  ماشین  آالت 
مصالح  و  مواد  تأسیسات،  در  حفاظتی  و  ایمنی 
فقدان   -... و  ساختمان  ها  در  گرفته  شده  بکار 
وسایل حفاظت فردی و گروهی، کارایی  نداشتن 
این وسایل و همین  طور نداشتن البسه و تجهیزات 
مناسب- وجود نقص فنی و معایب فیزیکی در 
ماشین  آالت، معیوب  بودن وسایل و ابزار و ادوات 
ابزار و ادوات محیط  از  کار، عدم بازرسی منظم 
کار، عدم انجام تعمیرات و نگهداری و در نتیجه، 
ازبین  رفتن روکش  های عایق سیم  ها و کابل  های 
لوله  ها و  ایجاد ترک  خوردگی  ها، پوسیدگی  برق، 
پایۀ ادوات و ماشین  آالت، آب  بندی  نشدن لوله  های 
گاز و آب و...- عدم حفاظ  گذاری مناسب و موثر 
از  استفاده  برای ماشین  آالت و تجهیزات- عدم 
تجهیزات الزم برای پیشگیری از احتراق، انفجار 
و...- سرعت بیش از حد ماشین  آالت و تجهیزات 
و  نامناسب  شرایط  کار،  محیط  در  نصب  شده 

آلودگی  های هوا،  از قبیل  نامطلوب محیط کار، 
سر و صدا، کمبود روشنایی، وجود رطوبت و...- 
ماشین  های  کنترل  مکانیزم  در  اختالل  وجود 
عوامل  ربات  ها-  در  اختالل  مثل  اتوماتیک، 
جهت  الزم  آمادگی  نداشتن  و  نامناسب  جوی 
مقابله با آنها- رعایت  نکردن اصول حفاظتی در 
فقدان  و  برقی  تجهیزات  و  ماشین  آالت  نصب 
سایر  و  ماشین  آالت  و  زمین  با  اتصال  سیستم 

تأسیسات. 
فقدان  بر:  انسانی مشتمل  * جنبه  های 
مناسب  فیزیولوژیکی  و  جسمی  توانایی  های 
انسانی  نیروی  نارسایی  های  انسانی،  نیروی  در 
تناسب جسمانی  رفتاری، عدم  و  روانی  ابعاد  در 
نیروی کار با کارهای محوله و گزینش ناصحیح 
افراد- خستگی و عدم آمادگی جسمانی- فقدان 
عدم  ذهنی-  قوای  و  مهارت  ها  تجربه،  دانش، 
آشنایی با محیط کار و فقدان اعتماد به نفس- 
تنبلی،الابالی  گری، سهل  انگاری، بی  قیدی و عدم 
دقت کافی در انجام کار، بی  احتیاطی و بی  توجهی 
از حد  بیش  احتیاط  نیز  و  کار  به روش صحیح 
در حد وسواس- عدم رعایت عمومی توصیه  ها 
و  تند  خوی  و  خلق  داشتن  دستورالعمل  ها-  و 
دیگران  تحریک  برای  آمادگی  و  عصبی  بودن 
به شجاعت،  تظاهر  افراطی-  تحریک  پذیری  یا 
داشتن غرور و ابراز خودنمایی برای جلب توجه 
از کارکنان مستعد  استفاده  و کسب محبوبیت- 
انجام  خود-  به  حد  از  بیش  اتکای  حوادث، 
شوخی  های نامناسب و نابجا در محیط و هنگام 
کار- استفاده  نکردن از وسایل و تجهیزات حفاظت 
و  مدیر  موثر  نظارت  فقدان  گروهی،  و  فردی 

سرپرست دلسوز.
بر:  مشتمل  مدیریتی  جنبه  های   *
روابط  فقدان  و  نامناسب  مدیریت  و  سرپرستی 
انضباط  فقدان  کار-  محیط  در  صحیح  انسانی 
رعایت  یا عدم  و حفاظتی  ایمنی  امور  در  کامل 
کامل نظم و انضباط- تنگی معاش- نبودن امنیت 

شغلی و ترس از بیکاری.
ادامه دارد

اینک  که  آمارهایی  خوشبینانه  ترین 

تعداد  دارد،  وجود  جهان  سطح  در 

آسیب  های منجر به مرگ در محل  های 

در  مورد  به 100000  نزدیک  را  کار 

سال تخمین می  زنند و در برخی موارد 

هم هزینۀ این حوادث با هزینۀ دفاع 

ملی کشورها قابل مقایسه است!
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منبع: روزنامۀ گاردین
نویسنده: اِما هوارد

انرژیهایتجدیدپذیر
شش نوآوری شاخص در زمینۀ

در  انرژی،  دنیای  صاحبنظران  و  کارشناسان  از  بسیاری  عقیدۀ  به 
از  جدیدی  نسل  روزافزون  گسترش  و  ظهور  شاهد  آینده  سال  های 
نقاط  برطرف  ساختن  واسطۀ  به  که  بود  خواهیم  تجدیدپذیر  انرژی  های 

انرژی  های تجدیدپذیر سنتی، خواهند  با  ضعف و محدودیت  های مرتبط 
ادامه  در  تبدیل شوند.  انرژی  فسیلی  منابع  عیار  تمام  رقبای  به  توانست 
به شش نوآوری شاخص و تحسین  برانگیز در این زمینه اشاره خواهد شد.

فنی
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2( توربین  های بادی شناور

شناور  بادی  نیروگاه  بزرگ  ترین  میزبان  زودی  به  اسکاتلند  دریاهای 
جهان خواهند بود. پس از موافقت دولت اسکاتلند با پروژۀ پیشنهادی غول 
نفت و گاز جهان، یعنی شرکت استات اویل، مراحل ساخت نیروگاهی آغاز 
شد که متشکل از پنج توربین بادی شش مگاواتی شناور بر روی آب است 
دریا متصل  به کف  به همدیگر و همچنین  با کابل  های مخصوصی  که 
می  شوند. بر اساس پیش  بینی  ها، این توربین  ها قادر به تأمین برق مورد نیاز 

20000 خانه خواهند بود. 
آبردین  انرژی  موسسۀ  مدیر   ،)Paul Mitchel( میچل  پاول  گفتۀ  به 
دارد،  مشارکت  پروژه  این  در  که   )Aberdeen Institute of Energy(

بازی  قواعد  می  تواند  دریاها  روی  بر  شناور  بادی  نیروگاه  های  توسعۀ 
او  گفتۀ  به  سازد.  دگرگون  نزدیک  آینده  ای  در  را  بادی  انرژی  حوزۀ  در 
نروژ،  در  دیگری  شناور  بادی  نیروگاه  های  ساخت  برای  اولیه    طرح های 
پرتقال، آمریکا و ژاپن در دست بررسی است و این امیدواری وجود دارد که 
پیشرفته  ترشدن تکنولوژی  های مرتبط با چنین نیروگاه  هایی، بتواند سهم 

بیشتری از کل بازار انرژی دنیا را به سمت انرژی بادی سوق دهد.

3( بالون  های خورشیدی برای اردوگاه  های موقت
از  یکی  زلزله،  و  قحطی  و  جنگ  مانند  انسانی  فجایع  وقوع  زمان  در 
مورد  انرژی  تأمین  امدادرسان،  سازمان  های  فوری  و  اصلی  اولویت  های 
نیاز افراد آسیب  دیده است. به عنوان مثال، در اردوگاه  های پناهجویان که 
معمواًل در مناطق دورافتاده و مرزی ساخته می  شوند، مسألۀ تولید برق از 
اولویت  های اصلی به شمار می  آید، چرا که در اغلب موارد این اردوگاه  ها 
در خارج از محدودۀ شبکه  های انتقال برق احداث می  گردند و امکان انتقال 
برق به آنها وجود ندارد. بنابراین، تنها گزینۀ ممکن برای این موارد همانا 
تولید برق در درون خود اردوگاه  هاست، اما احداث و راه  اندازی نیروگاه  ها، 
حتی نیروگاه  های کوچک در اردوگاه  ها، به هیچ عنوان مقرون به صرفه و 

توجیه  پذیر نیست و باید چارۀ دیگری برای آن اندیشید.

1( پنل  های خورشیدی قابل چاپ

سلول  های  از  آنها  تولید  در  که  معمول  خورشیدی  پنل  های  برخالف 
از  استفاده  می  شود،  استفاده  گران  قیمت    سیلیکون  های  از  ساخته  شده 
»مرکب خورشیدی« راه  حلی فوق  العاده و ارزان برای فراگیرسازی انرژی 
خورشیدی،  مرکب  از  استفاده  با  می  آید.  حساب  به  آینده  در  خورشیدی 
می  توان صفحات حساس به نور خورشید را بر روی رول  های پالستیکی در 
ابعاد کاغذ A3 چاپ کرد و بدین ترتیب، یک پنل خورشیدی ساخت. آنچه 
از این طریق به دست می  آید، یک پنل خورشیدی انعطاف  پذیر، کم  هزینه 
و سبک است که قابلیت نصب در مکان  های مختلف- از پنجرۀ خانه  ها 

گرفته تا وسایل خانگی و لپ تاپ و موبایل- را داراست.
این پنل خورشیدی را یک موسسۀ تحقیقاتی وابسته به سازمان علوم 
 Commonwealth Scientific and Industrial نام  به  استرالیا  ملی 
Research Organization  طراحی کرده و ساخته و مدت دو سال است 

که پنل  های مزبور به صورت آزمایشی بر پشت بام ساختمان مرکزی این 
موسسه نصب و راه  اندازی شده  اند و هم اکنون وظیفۀ تأمین برق برخی از 

وسایل برقی کم  مصرف بر عهدۀ آنهاست.
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پیش  بینی  های رسمی نهادهای بین  المللی و منطقه  ای، طی پنج سال آینده 
بحران شدید آب بیش از نیم میلیارد نفر از ساکنان آفریقا را به شدت تهدید خواهد 
کرد. جالب آنکه بخش عمده  ای از خشک  ترین مناطق آفریقا را سرزمین  هایی 
تشکیل می  دهند که دارای غنی  ترین منابع آب زیرزمینی هستند، منابعی که تا 
کنون بکر و دست  نخورده باقی مانده  اند، آن هم به یک دلیل ساده: فقدان امکانات 

و تجهیزات الزم برای حفر چاه و برداشت از آب  های زیرزمینی. 
اکنون به نظر می  رسد که راه حل برون  رفت از این معضل در حال واردشدن 
به آفریقاست و این منجی کسی نیست به جز پمپ  های آبی که با انرژی 
خورشیدی کار می  کنند. یکی از شرکت  های فعال در زمینۀ ساخت، نصب و 
 Practical راه  اندازی پمپ  های آب خورشیدی یک شرکت دانش بنیان به نام
Action است که فعالیت رسمی  اش را از اوایل سال 2016 در شمال کنیا آغاز 

کرده و تا کنون توانسته  است چند صد هزار پمپ آب خورشیدی را در این کشور 
و کشورهای همجوار نصب و راه  اندازی نماید. به گفتۀ یکی از مهندسان ارشد 
این شرکت، به علت فقدان زیرساخت  های مناسب برای خطوط انتقال انرژی 
در آفریقا و پراکندگی و دورافتاده  بودن بسیاری از مناطق مسکونی در آفریقا، 
امکان برق  رسانی به میلیون  ها نفر در این قاره وجود ندارد، در حالی که اتفاقًا 
در همین نقاط است که نیاز مبرمی به آب وجود دارد و اینجاست که کارآیی و 
مفیدبودن پمپ  های آبی که با فراوان  ترین عنصر موجود در آفریقا، یعنی با نور 

خبر خوب در این مورد آن است که از مدتی قبل تیمی از طراحان و مهندسان 
فرانسوی در حال کار بر روی راه  حلی کاربردی و پاک برای حل این مشکل 
هستند. این راه  حل عبارت است از استفاده از بالون  های خورشیدی مولد برق. 
نام این بالون  ها »زیفیر« )Zephyr( است و چهار متر قطر دارند و هر کدام از 
آنها می  تواند برق مورد نیاز برای 50 نفر، برق  رسانی به یک بیمارستان صحرایی 
و یک واحد ارتباطات سیار و مخابراتی را تأمین کند. ضمناً این بالون  ها به 
گونه  ای طراحی شده  اند که همزمان می  توانند هم برق  دهی مستقیم و فوری به 
وسایل و تجهیزات را انجام دهند و هم میزان قابل توجهی برق را جهت استفاده 

در ساعات شب در باتری  ها ذخیره نمایند.

عرضه  برای  بالون  ها  این  انبوه  تولید  پیش  بینی  شده،  برنامۀ  اساس  بر 
ما شاهد  نزدیک  آیندۀ  در  و  آغاز می  شود  به زودی  بازارهای مصرف  به 
جوالن این بالن  ها در مناطق مختلف جهان، به ویژه در مناطق دورافتاده 

و سکونتگاه  های موقتی پناهجویان و آوارگان خواهیم بود.

4( پمپ   آب خورشیدی 
قارۀ آفریقا همواره با قحطی و خشکسالی و بیماری  های ناشی از کمبود 
زمین  گرمایش  و  هوایی  و  آب  تغییرات  همه،  این  با  بوده،  درگیر  آب 
موجب تشدید بحران کم  آبی در قارۀ سیاه شده  است، به طوری که طبق 
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وزش  برابر  در  آنها  مقاومت  و  است  متداول  پنل های  از  بیش  درصد 
بادهای سهمگین نیز بیشتر خواهد بود.

6( المپ  های دوگانه  سوز پشه  کش!

محققان مالزیایی موفق شده  اند المپی را طراحی کنند که قابلیت  های 
فراوان و عجیبی دارد. این المپ که هم با نور خورشید و هم با انرژی باد 
کار می  کند، برای تأمین روشنایی خیابان  ها مورد اسنتفاده قرار می  گیرد و 
عالوه بر روشن  کردن محیط اطراف خود، کار بسیار مهم دیگری را هم 
انجام می  دهد و آنهم کشتن پشه  هایی است که معمواًل دور المپ  های 

نصب  شده در خیابان  ها جمع می  شوند.
مقدار  آنها  که  است  صورت  این  به  المپ  ها  این  کارکردی  مکانیزم 
تولید  نیست،  مضر  انسان  برای سالمتی  که  را  کربن  دی  اکسید  اندکی 
می  کنند. این مقدار دی  اکسید کربن قادر است پشه  های خطرناک ناقل 

انواع بیماری  های خاص مناطق استوایی را نابود سازد.
گفتنی است که تاکنون چند صد المپ از این نوع در مناطق مختلف 
راه  اندازی  و  نصب  این شهر،  مرکزی  دانشگاه  در  جمله  از  کواالالمپور، 
شده و تأثیر زیادی هم در کاهش جمعیت پشه  ها تا شعاع چندصد متری 
داشته  است. با این همه، قیمت باالی این المپ  ها ) هرکدام حدود 1700 
دالر( مانعی بر سر راه استفادۀ فراگیر از آنهاست، اما به نظر می  رسد که با 
واردشدن شرکت  های دانش  بنیان و استارت  آپ  ها به این عرصه می  توان 

افق  های روشن  تری را برای این نوآوری ترسیم نمود.

آفتاب کار می  کنند، روشن می  شود.
با این همه، هنوز موانع بسیاری بر سر راه فراگیرشدن این پمپ  های 
انسانی  نیروی  کمبود  جمله  از  دارد،  وجود  آفریقا  در  ارزان  و  پرکاربرد 
برای تولید و نصب پمپ و همچنین تکنیسین  های متصدی تعمیرات و 
نگهداری از آنها. بدیهی است که اینگونه مشکالت را می  توان با ورود 
این  به  بازیگران جدید، به ویژه شرکت  های دانش  بنیان و استارت  آپ  ها 

عرصه مرتفع نمود.

5( پنل  های خورشیدی مشبک

ردیابی  را  خورشید  حرکت  بتوانند  که  خورشیدی  پنل  های  ساخت 
قرار  خورشید  نور  حداکثری  تابش  معرض  در  همواره  را  خود  و  کنند 
حرکت  دادن  حال،  این  با  نمی  شود.  محسوب  جدیدی  نوآوری  دهند، 
پنل  های خورشیدی سنگین، حجیم و گران  قیمت خورشیدی نیز امری 
دشوار و پرهزینه است، اما چارۀ کار را گویا محققان دانشگاه میشیگان 
یافته  اند. اخیراً تیمی از محققان این دانشگاه به سرپرستی مکس شتین 
ساخت  قدیمی  هنر  از  الهام  گرفتن  با  شده  اند  موفق   )Max Shtein(

اشکال هندسی جالب از کاغذ موسوم به »کایریگامی« نوع جدیدی از 
پنل  های خورشیدی را طراحی کنند که به واسطۀ وجود زوایای مختلف 
به  نیاز  بدون  خورشید  انرژی  حداکثری  جذب  به  قادر  شکل  شان،  در 

چرخش و یا جابجاشدن هستند. 
داده  نشان  در همین صفحه  که شکل  شان  پنل  های خورشیدی  این 
معمولی  خورشیدی  پنل  های  از  ارزان  تر  و  سبک  تر  بسیار  شده  است، 
نتایج  مزبور  است. محققان  آسان  تر  آنها هم  راه  اندزی  و  و نصب  بوده 
در  را  پنل  ها  نوع  این  روی  بر  انجام  شده  اولیۀ  تست  های  و  تحقیقات 
همچنین  آنها  رسانده  اند.  چاپ  به   Nature Communication نشریۀ 
مدعی  اند که کارآمدی این پنل  ها برای جذب انرژی خورشیدی، تا 35 
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مقدمه
در ساختمان  هایی که حریق اتفاق می  افتد، غالباً دود باعث بیشترین تلفات 
می  شود. دود به علت دارابودن خاصیت شناوری، معمواًل تا فاصلۀ بسیار دورتر 
از محل حریق نفوذ پیدا می  کند. تولیدات داغ ناشي از حریق نیز از طریق 
دریچه  ها و شفت  هاي عمودي به سمت باال حرکت مي کنند و اگر راه خروجي 
وجود نداشته باشد، پس از برخورد با سقف، به صورت قارچي درآمده، ممکن 
این عامل  دیگر ساختمان گسترش دهند.  به قسمت  هاي  را  است حریق 
یکي از علت  هاي اصلي گسترش آتش  سوزي در ساختمان  هاست. طول شعله 
از مقداري است که  برابر بیشتر  در سقفي که فاقد تهویه مي باشد، هفت 
سقف داراي تهویه در باالي سطح حریق است. همچنین در محل  هایي که 
دود غلیظ وجود داشته باشد، مشکالت عدیده  اي براي آتش  نشانان به وجود 
خواهد آمد که عبارتند از: اختالل در پیداکردن کانون حریق، تأخیر در یافتن 
محل مصدومان و عدم ارزیابی درست بهترین شیوۀ حمله به حریق. تعداد 
زیادي از آتش  نشانان نیز به علت انفجارات ناشي از دود جان خود را از دست 
داده  اند، زیرا آنها بر این باور بوده  اند که مکان  هایي که بدانها وارد مي  شوند، 
قباًل خاموش شده  اند و یا مواد سوختني در نبود اکسیژن کافي خودبه  خود 
سوخته  اند و تمام شده  اند. بنابراین، با تهویۀ صحیح و با بکارگیري روش  هاي 

مناسب، مي  توان خطر این نوع انفجارات را کاهش داد.
هرگاه دود در محل حریق کنترل شود و بتوان سرعت نفوذ آن را به حداقل 
رساند، افراد به دام  افتاده در محل با مشکل و خطر کمتري روبرو خواهند بود 
و آتش  نشانان خواهند توانست حریق را به طور مؤثر اطفا نمایند. همچنین 
در ساختمان  هاي بلند پاکسازي پله  هاي فرار از دود و تزریق هوای تازه، از 

اهداف دیگر تهویه مي  باشند تا مردم به سالمت از ساختمان خارج شوند.

متدولوژی
به  از مواردی است که  پیش  بینی نحوۀ گسترش آتش و حریق یکی 
از گسترش  مناسب،  تجهیزات  لحاظ  کردن  با  تا  می  کند  طراحان کمک 

مریم میرزایی- مهندس شیمی، مدیرعامل شرکت کاربرد الکترونیک در صنایع

بررسیاستراتژیهایکنترلدود
درحریقساختمانهایبلند

با استفاده از نرم  افزار شبیه  سازی

ناشی  مسمومیت  و  خفگی  قبیل  از  خطراتی  بروز  از  نیز  و  آن  شدید 
سیاالتی  معادالت  از  دود  و  حریق  رفتار  اما  نمایند.  جلوگیری  دود  از 
به  معادالت  این  هم  موارد  از  بسیاری  در  و  می  کند  تبعیت  پیچیده  ای 
علت پیچیدگی  های باال، به صورت مستقیم قابل ارزیابی نیستند و به 
به  معادله  ترم  های غیرخطی و همچنین همبستگی چهار  علت حضور 
معرفی  علم  دنیای  معادالت  پیچیده  ترین  از  یکی  عنوان  به  یکدیگر، 
بسیار  به جز در موارد  این معادالت،  می  شوند. حل مستقیم و تحلیلی 

محدود و با درنظرگرفتن فرضیات ساده  سازی بسیار، ممکن نیست.
امروزه متخصصان حریق از طریق مدل  سازي حریق با استفاده از نرم 
 FDS ،تمام وقایع یک حریق را بازسازي می  کنند. در واقع ،FDS افزار
تکنولوژي نمایش  دادن فیزیک پیچیدۀ گسترش آتش و دود در فضاي 
شبیه  سازي است. این متدولوژي معادالت پایه و بنیادین برای توصیف 
حریق  شبیه  سازی  نرم  افزار  کمک  به  مي  کند.  حل  را  سیال  جریان 
مکان  هایی  در  را  آتش  سوزی  هنگام  در  مختلف  سناریوهای  می  توان 
و  تجاری  مجتمع  های  مترو،  ایستگاه  های  پارکینگ  ها،  تونل ها،  مانند 
مورد  کارخانجات  و  دیتاسنترها  سینما،  ورزشی،  سالن  های  مسکونی، 
بررسی قرار داد. بنابراین، با آگاهی از شیمي احتراق و رفتار سیاالت و 
با اتکا به توان کامپیوتري مناسب، می  توان چگونگي گسترش آتش و 

دود را به طور واقعي در یک هندسۀ دلخواه پیش  بینی کرد.
به طور اصولي تهویه، یعني راندن حرارت و دود از طریق دریچه  هاي 
در  آن.  جاي  به  تازه  هواي  جایگزین  کردن  و  ساختمان  در  موجود 
و  می  کند  عمل  کنترل  شده  معمواًل  تهویه  سیستم  بلند  ساختمان  های 
در  دیگر، حریق  از طرف  بهینه شده  است.  نیز  انرژی  لحاظ مصرف  از 
است.  کوچک  ساختمان  های  از  خطرناکتر  بسیار  بلند  ساختمان  های 
سیستم  های اعالم حریق و اسپرینکلر غالب اوقات آخرین دفاع در برابر 
لذا  است،  بسیار مشکلی  کار  افراد  تخلیۀ  آنجایی که  از  حریق هستند. 
استفاده از تمام ابزارها جهت کاستن سرعت نفوذ دود و تزریق هوای 

)Fire Dynamic Simulation( ( FDS
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تازه به حاضران در محل از اهمیت باالیی برخوردار است.

طراحی سناریوی حریق
در این مقاله، یک مدل واقعی مرکز تجاری پنج طبقه جهت بررسی 
ساختمان  های   .)1 )شکل  شده  است  گرفته  نظر  در  دود  و  حریق  رفتار 
راهرو،  طبقه،  هر  در  فروشگاهی  بخش  شامل  معمول  طور  به  تجاری 
پارکینگ، آسانسور و مسیرهای خروجی می  باشند. در بیشتر ساختمان  های 
احساس  دادن  برای  بازی  نیز فضای  میان ساختمان  در  تجاری جدید، 
بازبودن فضا و نور قرار داده می  شود. وجود این فضا یکی از اصلی  ترین 
علل انتقال حریق به طبقات باالتر است، زیرا فضاهای مزبور در هنگام 
حریق همانند دودکش عمل می  کنند و با انتقال دود و گازهای داغ به 

طبقات باال باعث گستردگی هرچه بیشتر حریق می  شوند.
گرفته شده  نظر  در  مترمربع   1330 طبقه  هر  مساحت  مثال،  این  در 
در  حریق  هستند.  متصل  مشترک  راهروی  یک  به  فروشگاه  ها  همه  و 
اولیه توسط دتکتورهای دود شناسایی شده و فرمان فعال  شدن  مراحل 
سیستم  های تهویه ارسال می  گردد.  ضمنًا منبع حریق گاز پروپان فرض 

شده و مساحت حریق هم یک مترمربع است.

شکل 1: طبقۀ شبیه  سازی  شده

با  دارد.  ساختمان  در  سوختنی  مادۀ  میزان  به  بستگی  حریق  شدت 
فرض اینکه آزادسازی حرارتی به نسبت t2 افزایش می  یابد، میزان حریق 

Q =O.469 t2   :منتشرشده با استفاده از این فرمول محاسبه می  شود
در اینجا حداکثر توان حریق MW 10 درنظر گرفته شده و حریق در 
تعداد   .)1 )نمودار  می  رسد  خود  توان  حداکثر  به  ثانیه   120 زمان  مدت 
شده  است.  کم  محاسبات  زمان  کاهش  دلیل  به  ممکن  جای  تا  مش  ها 
در این مدل تعداد مش  ها یک میلیون و مدت زمان بررسی رفتار حریق 
شبیه  سازی  انجام  ممکن،  ساده  سازی  های  تمام  با  می  باشد.  ثانیه   300

توسط نرم  افزار برای هر حالت، بیش از 20 ساعت به طول انجامید.

نمودار 1: نرخ حرارت تولیدشده توسط حریق بر حسب زمان

ونت  های تخلیۀ دود و  
در فواصل معین در اتاق  ها و راهرو قرار داده شده  اند و حریق در طبقۀ 
اول، اتاق 1 درنظر گرفته شده  . نفوذ دود در طبقۀ حریق، در حالت  های 
و  شبیه  سازی  سناریو،  قالب شش  در  و  تهویه  سیستم  عملکرد  مختلف 

بررسی شده  است:
الف( سیستم  های تخلیۀ دود و تزریق هوای تازه فعال نباشند.

ب( سیستم تزریق هوای تازه فقط در راهرو فعال باشد.
ج( سیستم تزریق هوا در اتاق  های مجاور و راهرو فعال باشد.

د( سیستم تخلیۀ دود در اتاق حریق فعال باشد.
ه( سیستم تخلیۀ دود در اتاق حریق و سیستم تزریق هوا در راهرو فعال 

باشد.
اتاق  های  تزریق هوا در  اتاق حریق و سیستم  و( سیستم تخلیۀ دود در 

مجاور و راهرو فعال باشد.
تأثیر استراتژی  های مختلف کنترل دود بر میدان دید در زمان  های 120 
)الف(  ثانیه در شکل  های 2 و 3 نشان داده شده  است. در حالت  و 240 
نتیجه،  نیستند. در  سیستم  های تخلیۀ دود و تزریق هوا هیچکدام فعال 
دود به سرعت به راهرو و تمام اتاق  ها سرایت پیدا می  کند. در حالت )ب( 
سیستم تزریق هوای تازه فقط در راهرو فعال است و سیستم تخلیۀ دود 
کلیۀ مناطق غیرفعال می  باشد. در این حالت تزریق هوا به تنهایی در راهرو 
کارایی چندانی در کاهش نفوذ دود نداشته و حتی در مورد اتاق شماره 
)ج( سیستم  در حالت  اتاق گردیده  است.  به  بیشتر دود  باعث هدایت   ،2
هوای تازه به راهرو و اتاق  های 2 و 3 تزریق می  شود و سیستم تخلیۀ دود 
غیرفعال است. تزریق هوای تازه توانسته با ایجاد فشار مثبت در راهرو 
زیادی  تا حد  و  کرده  کنترل  موثری  نحو  به  را  دود  مجاور،  اتاق  های  و 
سرعت انتشار آن را کاهش دهد. در حالت )د( تنها سیستم تخلیۀ دود در 
اتاقی که در حال حریق است، فعال بوده و سیستم تزریق هوای فشرده 

H
R

R
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W

Time/s

)Heating, Ventilation and Air Conditioning( HVAC



| توسعه تاسیسات و تجهیزات | شماره 57 | بهار 1398فنی42

در کلیۀ مناطق غیرفعال می  باشد. سیستم تخلیۀ دود توانسته سرعت انتشار 
دود را به نسبت حالت )الف( که هیچ سیستمی فعال نیست، کاهش دهد. 
این حالت در زمان  های ابتدایی که دود به بیرون اتاق سرایت نکرده، موثر 
می  باشد، اما همانطور که در شکل 2 )د( دیده می  شود، پس از خروج دود 
از اتاق 1، به علت عدم وجود فشار مثبت، نمی  توان کنترل چشمگیری بر 
کاهش نفوذ دود داشت. در حالت )ه( سیستم تخلیۀ دود در اتاق 1، فعال و 
تزریق هوای تازه تنها در راهرو انجام می  گیرد. در مدت زمان مورد بررسی 
اتاق 3 سرایت  از  راهرو و بخش کوچکی  از  نیمی  به  این مدل، دود  در 
اتاق 1 و سیستم تزریق هوا  کرده  است. در حالت )و( سیستم تخلیۀ دود 
ایمن  ترین حالت در  این مدل  اتاق  های 2 و 3 فعال هستند.  راهرو و  در 
بین سناریوهای شبیه سازی  شده می  باشد. به کمک این استرانژی، انتشار 
دود محدود به اتاق حریق شده و در نتیجه، زمان بیشتری جهت تخلیه در 

اختیار خواهد بود.

نتیجه  گیری
- مدل شبیه  سازی  شده توسط FDS نشان داد که چطور استراتژی کنترل 
دود در کاهش نفوذ آن تأثیر دارد، بدین صورت که در طراحی شبیه  سازی 
 HVAC می  توان تعیین کرد که در کدامیک از اتاق  ها تهویه و در کدامیک
فعال شود تا بتوان با به  دام  انداختن دود در محل حریق و جلوگیری از نشر 

آن به اتاق  های دیگر، به تخلیۀ سریع  تر افراد کمک کرد.
- استفاده از سیستم تخلیۀ دود سبب کاهش تجمع دود در ساختمان 
شده و همچنین با خروج گازهای داغ از محل، به کاهش سرایت حریق 
و دود به طبقات دیگر کمک شایانی می  کند و در نتیجه، باعث  کاهش 
خسارات به ساختمان و کمک به آتش  نشانان در اطفا و تخلیۀ سریع  تر افراد 

می  گردد.
- با استفاده از سیستم تأمین هوا می  توان عالوه بر ایجاد فشار مثبت 
در اتاق  های مجاور محل حریق و جلوگیری از ورود دود به آنها، با تزریق 
افراد  توسط  سمی  گازهای  تنفس  از  تخلیه،  مسیرهای  به  تازه  هوای 

جلوگیری کرد.
- مقایسۀ سناریوهای شبیه  سازی  شده نشان می  دهد که حتی در صورت 

)الف(

)ب(    

)ج(

)د(

)ه(

)و(

شکل 2: نفوذ دود و تأثیر آن در میدان دید در مدت زمان 120 ثانیه
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درست  طراحی  با  می  توان  دود،  تخلیۀ  سیستم  به  ساختمان  مجهزنبودن 
سیستم تزریق هوای تازه، به نحو موثری سبب کاهش سرعت نفوذ دود 

گردید.
المان  های  - رفتار دود و حریق در هر ساختمان بنا بر نوع و شکل و 
استفاده  شده در سازه متفاوت است. بنابراین، نمی  توان شبیه  سازی و بررسی 

انجام  شده در یک ساختمان را به ساختمان  های دیگر تعمیم داد.
- سیستم تهویۀ دود، HVAC، دمپرها و سایر تجهیزات باید دارای برنامۀ 
ازپیش تعیین  شده جهت فعال  شدن در زمان حریق باشند. به عنوان نمونه، 
هنگامی که حریق توسط دتکتور شناسایی می  شود، دستور فعال  شدن تهویۀ 
دود، تأمین هوا و باز یا بسته  شدن دمپرها در زمان  های مشخص، توسط 

مرکز کنترل برای مکان مورد نظر صادر می  گردد.
- باید توجه داشت که تزریق بیش از اندازۀ هوا به اتاق  ها می  تواند با 
باشد و سبب اختالل  نتیجۀ عکس داشته  به درهای خروج،  هدایت دود 

در خروج افراد گردد. بنابراین، باید میزان بهینۀ تأمین هوا محاسبه گردد.
- اگر انجام تهویه به طرز صحیح انجام پذیرد، سبب کاهش خسارات 
به  منجر  می  تواند  صورت،  این  غیر  در  می  شود.  حرارت  و  دود  از  ناشي 

آتش  سوزي غیر قابل کنترل گردد.
- در این مقاله تنها به مطالعۀ رفتار دود در چند حالت مختلف عملکرد 
می  توان  شبیه  سازی  روش  از  استفاده  با  و  شده    پرداخته  تهویه  سیستم 
بررسی  های دیگری را در زمینه  های تعیین مقاومت سازه در برابر حریق، تأثیر 
پوشش  های ضدحریق بر مقاومت سازه، کنترل بهینۀ عملکرد سیستم  های 

اعالم و اطفای حریق اتوماتیک و بسیاری موارد دیگر انجام داد.
از زحمات  را  قدردانی خود  و  پایان مراتب تشکر  در  قدردانی:  و  تشکر 
جهت  الزم  اطالعات  و  امکانات  که  میرزایی  علی  مهندس  آقای  جناب 
انجام این مطالعه را در اختیار ما قرار دادند، اعالم می  داریم. ضمنًا این مقاله 

توسط شرکت کاربرد الکترونیک در صنایع حمایت و پشتیبانی شده  است.

توضیح: فهرست منابع مورد استفاده در این مقاله، در دبیرخانۀ سندیکا 
موجود است و عالقمندان می  توانند از آن استفاده کنند.

)الف(

)ب(

)ج(

)د(

)ه(

شکل 3: نفوذ دود و تأثیر آن در میدان دید در مدت زمان 240 ثانیه
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یک  از  داشتیم  گزارشی  قبل  شمارۀ  در 
نفر  شش  حضور  با  تخصصی  فنی  میزگرد 
کارشناسان  و  عضو  شرکت  های  مدیران  از 
صنعتی  و  تأسیساتی  شرکت  های  سندیکای 
همانا  میزگرد،  این  برگزاری  از  هدف  ایران. 
بحث و تبادل نظر در مورد وضعیت شبکۀ گاز 
تهران و جستجوی راهکارهای علمی مناسب 
برای جلوگیری از بروز مشکالت و مخاطرات 

احتمالی در این شبکه بود.
موضوع  این  که  است  یادآوری  به  الزم 
چون  است،  طوالنی  سابقه  ای  به  مسبوق 
از  مسووالن محترم شرکت گاز استان تهران 
وضعیت  به  نسبت  کراراً  بعد،  به   1393 سال 
از  و  بودند  کرده  نگرانی  اظهار  شبکه  این 
موضوع  که  بودند  خواسته  سندیکا  مدیران 
بدیهی  دهند.  قرار  خود  کار  دستور  در  را 
مورد  میزگرد  برگزاری  از  قبل  که  است 
به  راجع  کارشناسی  دغدغه  های  نیز  بحث 
صورت  به  هم  و  کتبی  طور  به  هم  موضوع 
بین  متعدد  کارشناسی  جلسات  و طی  شفاهی 
تهران  استان  گاز  شرکت  محترم  مسووالن 
و  بود  شده  مطرح  سندیکا  این  نمایندگان  و 
حتی در پاسخ به درخواست های مکرر شرکت 
مزبور برای جلب همکاری و دریافت مشاوره 
شد  پیشنهاد   96/7/19 تاریخ  در  سندیکا،  از 

مخاطراتشبکۀگازتهران

جوابیۀ اعجاب  انگیز! شرکت گاز استان تهران در بارۀ 
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موضوع  پیگیری  برای  مشترکی  کارگروه  که 
تشکیل شود. نامه  های شمارۀ 896-3-95الف 
2595-3-96الف  شمارۀ  و   95/6/21 مورخ 
2763-3-96الف  شمارۀ  و   96/6/14 مورخ 
که  اسنادی هستند  از  بخشی   96/7/19 مورخ 
حقایق راجع به پیشینۀ موضوع را به وضوح نشان 

می دهند.
در ادامه با توجه به اهمیت موضوع تصمیم 
هم  تخصصی  میزگرد  یک  که  شد  گرفته 
طی  تصمیم  این  شود.  تشکیل  مورد  این  در 
مورخ   4097-09-851 شمارۀ  نامه  های 
مورخ   4097-09-871 شمارۀ  و   97/9/5
به اطالع مسووالن محترم شرکت   97/9/10

گاز استان تهران رسید و از آنان درخواست شد 
در  با شرکت  و  یابند  میزگرد حضور  این  در  که 
اطالعات الزم در  ارایۀ  و  بحث  های کارشناسی 
بارۀ نحوۀ اقدامات شرکت گاز استان تهران، به 
خطوط  فرسودگی  از  جلوگیری  مورد  در  ویژه 
لوله و آسیب  دیدگی سایر بخش  ها و اتصاالت و 
ملحقات شبکۀ گاز، هم نگرانی  های کارشناسان 
نیاز،  صورت  در  اینکه  هم  و  کنند  مرتفع  را 
برای استفاده از نظریات و امکانات شرکت  های 
برنامه  ریزی  سندیکا  عضو  متخصص  خصوصی 
استان  گاز  شرکت  در  مربوطه  مسووالن  شود. 
کردند  استقبال  پیشنهاد  این  از  ابتدا  هم  تهران 
آنان همآهنگ شد،  با  میزگرد  برگزاری  زمان  و 

و چند بار نیز به علت عدم آمادگی آنان برنامۀ 
میزگرد به تعویق افتاد. در آخرین بار هم که قرار 
نمایندگان محترم شرکت مزبور قطعیت  حضور 
باز هم مدعوین محترم بدون اطالع  بود،  یافته 
ورزیدند  خودداری  جلسه  در  حضور  از  قبلی 
و  برگزار شد  آنان  بدون حضور  ناگزیر  جلسه  و 
طبیعتاً ضمن بحث  های گوناگون، نقطه نظراتی 
حاکی از وجود نگرانی  هایی در بارۀ موضوع مطرح 
شد و گزارش آن نیز در شمارۀ قبل به چاپ رسید.

اما در تاریخ 1398/2/11، یعنی بالغ بر سه 
و درج گزارش  قبل  انتشار شمارۀ  از  ماه پس 
استان  گاز  شرکت  طرف  از  نامه  ای  میزگرد، 
اقدامات  از  شرحی  حاوی  شد  دریافت  تهران 
آن  مقاوم  سازی  حوزۀ  و  بهره  برداری  حوزۀ 
مهم  نتیجه  گیری  این  بر  تأکید  با  شرکت، 
در  نقطه  ای  هیچ  »در  که:  اعجاب  انگیز  و 
سطح کالنشهر تهران تا دورافتاده  ترین 
نقاط در سطح استان، مشکل خوردگی و 
خطر فرسودگی که باعث نگرانی باشد، 
وجود نداشته... و تا کنون هیچگونه آثاری 
دال بر خوردگی و فرسودگی خطوط لولۀ 

دفنی مشاهده نگردیده است.«
امر  پیشینۀ  با  مغایر  کاماًل  که  مزبور  مطالب 
شرکت  محترم  مسووالن  سابق  دغدغه  های  و 
تعارض آشکار  استان تهران و همچنین در  گاز 
دریافتی  گزارش  های  و  مشاهدات  اطالعات،  با 
فراوان کارشناسان ذیصالح در این امر بود، قویًا 
بالفاصله  نتیجه،  در  و  گرفت  قرار  توجه  مورد 
یک کارگروه تخصصی در سندیکا تشکیل شد 
تا جوانب مختلف موضوع را بار دیگر مورد بررسی 
قرار دهند. همزمان با آغاز مطالعات کارگروه مزبور، 
از مسووالن  بار دیگر  تاریخ 98/2/21  در  یعنی 
محترم شرکت گاز استان تهران درخواست شد تا 
در جلسۀ تکمیلی بعدی شرکت فرمایند تا موضوع 
بار دیگر مطرح شود و به جمع  بندی نهایی برسد. 
اجابت  بار مورد  این  ما  امیدواریم که درخواست 
قرار گیرد و بتوانیم نتایج تحقیقات و بررسی  های 

تکمیلی را در شمارۀ بعد درج کنیم.
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همچون  جدی  رفتارهای  امروز  تا  دیرباز  از 
تصمیم  گیری  های مقتدرانه و خشن  بودن در دنیای 
مدیریت و کسب و کار، به عنوان رفتارهای استاندارد 
شناخته شده  اند. در مصاحبه  های شغلی نیز معمواًل 
یکی از مالک  های انتخاب داوطلبان استخدام، داشتن 
اقتدار و صالبت الزم در اتخاذ تصمیم و اجرای دقیق و 
بی  چون و چرای آن است. یکی از امتیازات و اولویت  ها 
در ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران نیز به جدی و تا 
حدی خشن  بودن آنها در محیط کار مربوط می  شود. در 
این ساختار سنتی، مدیری که در صورت لزوم »مشت 
بر روی میز می  کوبد« تا دیگران را تحت تأثیر قرار 
  دهد، مدیری مقتدر و موفق به حساب می  آید و مدیری 
که عواطف و احساسات را در کار دخالت می  دهد، 

فردی ضعیف و احساساتی تلقی می  شود. 
اما تجربیات و دگرگونی  های گستردۀ دهه  های 
اخیر در حوزۀ مدیریت، موجب شده  اند که رویکردهای 
سنتی و قدیمی خاصیت خود را از دست بدهند و 

الگوهایی همچون مدیریت ارزشی و رهبری افراد با 
محوریت مفاهیمی همچون گرم و صمیمی  بودن و 
توجه به احساسات و عواطف اعضای تیم جای آنها را 
بگیرند. در سال  های اخیر هم ثابت شده  است که تزریق 
عشق و محبت به محیط کار و ایجاد یک فضای 
دوستانه و گرم می  تواند تا حد زیادی به بهبود عملکرد 
کارکنان و تقویت روحیۀ تیمی و سازمانی آن  ها کمک 
کند. به عبارت دیگر، اگر با رویکردی باز و پذیرنده 
با پیشنهادهای کارکنان برخورد شود، آن  ها با مدیران 
احساس راحتی نموده و همین رویکرد را در برقراری 
ارتباط با یکدیگر در پیش می  گیرند. یکی از آرزوها 
و ایده  آل  های اغلب کارکنان شاغل در شرکت  ها و 
سازمان  ها، به  ویژه شرکت  های بزرگ نیز داشتن رابطۀ 
صمیمانه و دوستانه با مدیران ارشد و میانی است و در 
صورت تحقق این خواسته، به   طور حتم افراد با عالقه 

و اشتیاق بیشتری به کار خواهند پرداخت.
در ادامه به توصیه  هایی برای ایجاد و تقویت یک 

محیط کار انسانی و در عین حال، مولد و پویا اشاره 
می  شود.

1( ذهنیتی تعاملی و مثبت ایجاد نماییم
باید به مدیران هم  رده و کارکنان خود به   عنوان 
حامیان و متحدان بالقوه نگاه کنیم، نه رقیب یا عوامل 
مزاحم. برای این  کار بهتر است به   طور پیوسته از آن  ها 
نظرسنجی نماییم و عقایدشان را جویا شویم و از بهترین 
نظریات در تصمیم  گیری  ها و سیاست  گذاری  های خود 
استفاده نماییم. با این  کار در عمل با یک تیر دو نشان 
زده  ایم: از یک سو، تصمیماتی پخته  تر و منطقی  تر 
گرفته  ایم و از سویی دیگر، با احترام به همکاران، 
آن  ها را به حلقۀ دوستان خود اضافه نموده  ایم. عالوه 
بر این، بهتر است موانع و محدودیت  هایی را که بر 
سر راه ارتباط موثر بین بخش  های مختلف شرکت 
یا سازمان متبوع وجود دارند، شناسایی کنیم و در 
جهت رفع آن  ها گام برداریم. چنین کاری می  تواند کل 

تهیه کننده: مهندس محمدمهدی تابع قانون

مدیریتکسبوکاربارویکردانسانمدار
آیا می    توان شرکت  ها و سازمان  ها را با محوریت اصول اخالقی و انسانی اداره نمود؟

Asked Manager برگرفته از: مجله

عمومی

مراقبه و تمرکز افکار این امکان را به مدیر می دهد که نگاه دقیق تری به واقعیات داشته باشد.
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سازمان را به صورت یک تیم واحد و منسجم شکل 
دهد، به نحوی که همۀ اجزا به یکدیگر کمک کنند 
و همدیگر را تکمیل   نمایند. بدون تردید تداوم چنین 
رویکردی می  تواند به رشد ارگانیک و توسعۀ پایدار 

همۀ بخش  های سازمان کمک شایانی نماید.

نزدیک  خود  همکاران  و  کارکنان  به   )2
شویم

گاهی اوقات بهتر است یک مدیر به افراد تیم خود 
نزدیک شود و آن  ها را به دوستان خوب خود تبدیل 
نماید. چنین اقدامی می  تواند معجزه  های بزرگی را رقم 
بزند و بسیاری از ناممکن  ها را امکان  پذیر سازد. اگر 
رابطۀ بین مدیر و کارمند به یک سطح واالی انسانی 
و صادقانه برسد، آنوقت پیوند میان آن  ها ناگسستنی 
خواهد بود. برای این  کار کافی  ست به عنوان یک 
مدیر از کارکنان خود سواالتی را بپرسیم که بیانگر 
دوستی و نزدیکی است. عالوه بر این، می  توان با 
کمک به اعضای سازمان به شکلی معنادار و هدفمند، 
عالقۀ آن  ها نسبت به کار را چندبرابر نمود. چنین 
کمک  ها و مساعدت  هایی هرچند کوچک و ناچیز، 
اثرات فوق  العاده  ای خواهند داشت. یکی از بهترین 
ابتکارات برای نزدیک  شدن به کارکنان نیز پرسیدن 
از احوال اعضای خانواده یا خریدن هدایایی کوچک 
برای فرزندان آن  هاست. این کار معجزات بزرگی را 
در رابطۀ   بین مدیران و کارکنان رقم زده و خواهد زد.

مدیران و رهبران تیم  های درون یک شرکت یا 
سازمان باید بدانند که ترکیب هوشمندانۀ   مدیریت، 
رهبری، تعامل، همکاری، شبکه  سازی و جهت  دهی، 
می  تواند محیط کار را برای کارکنان به مکانی دلپذیر، 
رویایی و شبیه به خانه تبدیل نماید که در آن افراد کار 

نمی  کنند، بلکه زندگی می  کنند و عشق می  ورزند.

3( به الهامات درونی خود توجه نماییم 
گاهی در مورد زنان گفته می  شود که آن  ها نه با 
مغز، بلکه با قلبشان فکر می  کنند و تصمیم می  گیرند، 
در حالی  که مردان عکس این حالت را دارند، یعنی 
بدون توجه به احساسات و عواطف تصمیم می  گیرند. 
ممکن است این نظر تا حدی در دنیای واقعی مصداق 
پیدا کند، اما هستند مدیران مردی که با توجه به 

ندای درون خود تصمیم می  گیرند، عمل می کنند و 
البته موفق هم هستند. در واقع، گام اول برای استفادۀ   
درست از ندای درون عبارتست از پذیرش وجود و 
اهمیت آن در فرآیند تصمیم  گیری  . برای این   کار 
کافی  ست در جایگاه مدیریت، در زمان پرداختن به 
موضوعاتی همچون تیم  سازی، تعیین فرآیندهای 
بر واقعیت  ها و  عملی، حل مسأله و غیره، عالوه 
پیوندهای منطقی بین پدیده  ها، به حس درونی و ندای 
برآمده از اعماق وجود خودمان نیز توجه کنیم و اگر از 
صمیم قلب به درست  بودن یک کار اعتقاد داریم )حتی 
اگر از نظر منطقی آن   را نادرست   می  دانیم( نسبت به 
انجام آن اقدام نماییم. تجربه نشان داده  است که یکی 
از رازهای بقای انسان در ادوار مختلف تاریخ، توجه به 

ندای درونی  ست.

داشته  افکار  تمرکز  و  مراقبه  روز  هر   )4
باشیم

در ابتدا باید به این واقعیت اشاره نمود که پندارهای 
نادرست و افسانه  گونه  ای در مورد مراقبه وجود دارند 
که همگی از پایه و اساس اشتباه هستند. مراقبه مانند 
عشق در وجود همۀ   ما جاری است و همۀ ما می  توانیم 
با خود مراقبه داشته باشیم. در واقع، مراقبه نوعی 
آرامش عمیق و تمرکز کامل افکار است که ما را به 
نتایج درخشانی می  رساند. مراقبه و تمرکز افکار این 
امکان را به مدیران می  دهد که هم نگاه دقیق  تری به 
واقعیات داشته باشند و ارتباط بین آن  ها را کشف نمایند 
و هم ظرافت  ها و رازهای نهفته را دریابند. مراقبۀ 
هدفمند نه تنها برای سالمتی جسم افراد خوب است 
و استرس و فشار روانی ناشی از مشغله  های کاری را 
از بین می  برد، بلکه باعث می  شود تا با فهم بهتر و 
روشن  تر ندای درون خود، از آن برای پیش  برد کارهای 
خود بهره ببریم. در  واقع، مراقبه و تمرکز افکار به ما 
کمک می  کند تا تصمیمات فوق  العاده و موفقیت آمیزی 

برای کار و زندگی خود بگیریم.

5( اعتماد به نفس خود را بازسازی نماییم
اعتماد به خود و توانایی  ها یکی از مهم  ترین عوامل 
موفقیت و پیشرفت مدیران و افراد بزرگ است. وقتی 
که یک مدیر به خود و کاری که انجام می دهد، 

اطمینان داشته باشد، این اعتماد به نفس را به دیگران 
نیز منتقل می  نماید. اعتماد به نفس مانند لباس گرمی 
است که بدن را در برابر سرمای بیرون حفظ نموده 
افراد  به  به درون گرما می  بخشد. قدرت درونی  و 
در لحظه  های حساس و در زمان مواجهۀ آن  ها با 
موقعیت  های پیچیده و اتخاذ تصمیمات دشوار، قوت 

قلب و اقتدار می  دهد.

6( کار درست را فقط به خاطر درست  بودن 
آن انجام دهیم

در همه حال و در هر شرایطی که هستیم، کار 
برابر  در  و  دهیم  انجام  را  اخالق  مدارانه  و  درست 
هر گونه بی  اخالقی در کار بایستیم. مدیران موفق 
و بزرگ کسانی هستند که تحت هیچ شرایطی به 
انجام کارها و اتخاذ تصمیمات غیر اخالقی و ناپسند 
تن در نمی  دهند. بنابراین، بهتر است یاد بگیریم که 
به قول سعدی علیه  الرحمه: همه اعضای یک پیکرند 
و اعضای یک پیکر هیچگاه در جهت تخریب سایر 
اعضا حرکت نمی  کنند. با این همه، باید دانست که 
یا  سازمان  اعضای یک  تمام  تقریباً  اوقات  گاهی 
شرکت ممکن است به انجام یک کار نادرست و 
غیراخالقی عادت کرده باشند. در این حالت، مقابله 
با بی  اخالقی  ها، کاری بسیار دشوار، اما ممکن خواهد 
بود. مدیران اخالق  گرا باید در همه حال به یاد داشته 
باشند که طوالنی  ترین سفرها با نخستین گام  ها آغاز 
می  شوند و از سویی دیگر، ریشۀ تمام ظلم  ها یک 
سری کارهای نادرست و غیراخالقی است که در ابتدا 
هیچ   کس اهمیت چندانی برای آن  ها قایل نبوده  است. 
با  رهبری یک سازمان  و  مدیریت  در مجموع، 
رویکردی انسانی، امری دشوار، اما ممکن است و در 
صورت اجرای درست و کامل، می  تواند به موفقیت  ها 
و کامیابی  های بزرگ منتهی شود و منفعت آن هم 
برای شخص مدیر و سازمان و کلیه   کارکنان خواهد 

بود.
کالم آخر این  که تغییر و دگرگونی  های مثبت در 
یک سازمان چیزهایی نیستند که به   صورت دستوری 
و دیکته  شده از باال به پایین قابل اجرا باشند، بلکه باید 
به   گونه  ای طراحی شوند که به   صورت تغییر در رفتار 

و کردار افراد از صدر تا ذیل سازمان پدیدار گردند.
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شجاعتبراییکعملجراحیاقتصادیبزرگ

شجاعت پس از احتیاط، یکی از شرایط مهم سعادت است.
)شوپنهاور(

انسان به طور ذاتی موجودی است کمال  خواه 
هر  در  می  خواهد  که  موجودی  کمال  گرا،  و 
»بهترین«  به  امری،  هر  به  راجع  و  شرایطی 
یا »بهینۀ مطلق« دست یابد، اما چون می داند 
»بهترین«  بر  حاکم  شرایط  تمام  نمی تواند  که 
در  لذا  نماید،  تعریف  و  شناسایی  خوبی  به  را 
بیشتر موارد به جای دستیابی به »بهترین« یا 
»بهینۀ مطلق«، به یک مرتبۀ رضایت بخش از 
آن بسنده می کند. فرایند دستیابی به این مرتبۀ 
می  گویند.  »بهینه  سازی«  را  بخش  رضایت 
بنابراین، می  توان گفت که آرزوی انسان برای 
رسیدن به کمال، تئوری بهینه  سازی است. این 
روش  و  بهینه ها  کمی  مطالعات  شامل  تئوری 

یافتن آنهاست. 

انسان،  اعمال  از  یک  هیچ  دیگر،  سوی  از 
استفادۀ  رو،  این  از  ندارد.  صددرصد  بازدهی 
امری  امکانات،  رفتن  هدر  از  ممانعت  و  بهینه 
اساسی است. این نکته هنگامی اهمیت بیشتری 
باشد.  مطرح  انرژی  موضوع  که  می  کند  پیدا 

همانا  نیز  انرژی  مصرف  بهینه  سازی  از  منظور 
انتخاب الگوها و اتخاذ و بکارگیری روش  ها و 
است،  انرژی  درست  مصرف  در  سیاست  هایی 
به نحوی که از نظر اقتصاد ملی مطلوب باشد 
و استمرار وجود و دوام انرژی و ادامۀ حیات و 
این  که  است  بدیهی  کند.  تضمین  را  حرکت 
استفاده درست و به  جا از انرژی، نه تنها متضمن 
استمرار حیات و توسعۀ پایدار جامعه است، بلکه 
منجر به بقای انرژی برای همگان و نسل  های 
آتی خواهد شد و مانعی برای تولید و گسترش 
مصرف  از  ناشی  زیست  محیطی  آلودگی  های 

نادرست انرژی خواهد بود.
بار  بر  عالوه  که  عواملی  کلی،  طور  به 
مصرف  بهینه  سازی  و  دارند  وجود  اقتصادی 

)بحثی در بارۀ بهینه  سازی مصرف انرژی و یارانه  های سوخت(

انرژی  مصرف  بهینه  سازی  از  منظور 

همانا انتخاب الگوها و اتخاذ و بکارگیری 

مصرف  در  سیاست  هایی  و  روش  ها 

از  که  نحوی  به  است،  انرژی  درست 

نظر اقتصاد ملی مطلوب باشد و استمرار 

و  حیات  ادامۀ  و  انرژی  دوام  و  وجود 

حرکت را تضمین کند.
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زیر  شرح  به  می  سازند،  ضروری  را  انرژی 
می  باشند:

که  فسیلی  انرژی  های  از  بی  رویه  استفادۀ   )1
باعث افزایش آلودگی محیط زیست می  شود.

2( باالبودن نرخ رشد جمعیت و نیاز به تقاضای 
بیشتر انرژی.

تجدید  دلیل  به  انرژی  منابع  محدودیت   )3
ناپذیربودن آنها.

الگوی  دلیل  به  انرژی  مصرف  باالی  رشد   )4
ناصحیح مصرف انرژی.

5( نبود سیستم بازیافت انرژی.
6( وجود صنایع و کارخانجات فرسوده.

7( متکی  بودن اقتصاد ملی به درآمدهای نفتی.
باران  های  و  گلخانه  ای  گازهای  افزایش   )8

اسیدی
مصرف  نحوۀ  مزبور،  جهات  و  دالیل  به  بنا 
مهم  مباحث  از  یکی  امروز  دنیای  در  انرژی 
انرژی نقش  کشورها به شمار می رود، چرا که 
اما  دارد،  سیاسی  امنیت  و  اقتصاد  در  اساسی 
متأسفانه ایران با داشتن بزرگترین ذخایر منابع 
هیدروکربوری دنیا، در حال حاضر تنها کشوری 
همچنان  انرژی اش  مصرف  نمودار  که  است 
از سال  که  است  حالی  در  این  است.  صعودی 
ایران تأسیس شده  1379 تا کنون شرکتی در 
که تمرکزش روی بهینه سازی مصرف سوخت 
است. تصور می شود که با وجود چنین شرکتی، 
و  گاز  و  بنزین  باالی  مصرف  از  امروز  نباید 
اما  می شد،  زده  دم  کشور  فرآورده های  دیگر 
چرا چنین نشده  است؟ مشکل کجاست و برنامۀ 
دالویز،  محسن  چیست؟  آینده  برای  ایران 
مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، 
در یک گفتگوی مطبوعاتی گفته  است که اولین 

مشکل، بخشی  نگری در مدیریت کشور است.
و  بنزین  یارانۀ  میزان  گفتگو  این  در  وی 
کرد  اعالم  دالر  میلیارد   35 سالی  را  گازوییل 
از  بعد  انرژی  تلفات  وضعیت  خصوص  در  و 
انرژی  تحویل  از  بعد  گفت:  عرضه  سیستم 
همچنان  نهایی،  کنندۀ  مصرف  بخش های  به 
تلفات  مصرف  کننده،  سامانه های  و  فرآیندها 

قابل مالحظه ای را به سیستم تحمیل می کنند. 
به عنوان نمونه، در بخش خانگی که بزرگ ترین 
از مقدار کل  انرژی است،  بخش مصرف  کنندۀ 
انرژی تحویلی بطور متوسط 1/1 میلیون بشکه 
معادل نفت خام در روز انرژی مصرف می شود. 
 460 بخش  این  در  مصرف  شاخص  وضعیت 
کیلووات ساعت به ازای هر متر مربع در سال 
است که حدود سه برابر متوسط جهانی است. 
بخش  دومین  به عنوان  نیز  صنعت  بخش  در 
بشکه  هزار   900 روزانه  انرژی،  مصرف  کنندۀ 
معادل نفت خام انرژی مصرف می شود و عمدۀ 
باال  انرژی  شدت  با  صنایع  به  مربوط  هم  آن 
از جمله، فوالد، سیمان، آجر، الستیک و سایر 
صنایع با شدت انرژی باال است. در بخش حمل 
مصرف  کننده  بخش  سومین  به  عنوان  نقل  و 
خام  نفت  معادل  بشکه  هزار   870 روزانه  نیز 
انرژی مصرف شده  است و مقایسۀ شاخص های 
بخش های  سایر  همچون  آن  عملکردی 
استانداردهای جهانی فاصله  با سطح  ذکرشده، 
زیادی دارد. به گفتۀ وی، فناوری های قدیمی، 
تولیدی، فرسودگی  بویژه در موتور خودروهای 
سنگین،  خودروهای  ناوگان  بخصوص  ناوگان، 
عمومی،  نقل  و  حمل  متوازن  توسعۀ  عدم 
خودروهای  از  استفاده  نامناسب  فرهنگ 
شخصی و عدم تکمیل زیرساخت های شهری، 
انرژی  باالبودن مصرف  اصلی  از جمله عوامل 

در این بخش محسوب می شوند.
مصرف  بهینه سازی  شرکت  مدیرعامل 
سوخت در ادامه افزود: مجموعۀ آمار اشاره  شده 
منجر به این شده  است که ایران جزو کشورهای 
گیرد،  قرار  دنیا  در  باال  بسیار  انرژی  شدت  با 
مصرف  شدت   1390 سال  در  که  گونه ای  به 
داخلی  ناخالص  تولید  اساس  بر  نهایی  انرژی 
به قیمت های ثابت سال 1376، برابر با 1/76 
بشکه به میلیون ریال و سرانۀ مصرف نیز معادل 
این  بوده  است.  نفر  هر  ازای  به  بشکه   14/83
متوسط  قیمت  لحاظ  با  که  نشان می دهد  آمار 
70 دالر برای هر بشکه نفت خام، معادل 132 
تومان  هزار  صد  هر  تولید  برای  انرژی  دالر 

ایران هزینه می شود!  در  داخلی  ناخالص  تولید 
بیانگر  نیز  اولیه  انرژی  شدت  شاخص  بررسی 
این خواهد بود که شدت انرژی اولیه در ایران 
تولید  به هزار دالر  نفت خام  معادل  تن   0/67
با متوسط  ناخالص داخلی است که در مقایسه 
با  مقایسه  در  و  برابر  چهار  میزان  به  جهانی، 
بهترین کشور دنیا از لحاظ شدت انرژی، یعنی 
در  وی  است.  بیشتر  برابر  هفت  ژاپن،  کشور 
و  نیست  روز  به  اگرچه  آمار  این  گفت:  ادامه 
لزوم  رفته،  نیز  باالتر  اخیر  سال های  در  قطعًا 
مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی با اولویت 

بخش های پرمصرف را نشان می دهد.
وجود  با  چرا  که  سوال  این  پاسخ  در  وی 
بهینه سازی  قدمت و حضور 17 سالۀ »شرکت 
برای  هم  هنوز  کشور،  در  سوخت«  مصرف 
باالتر  آمارهایی  ایران  انرژی در  شدت مصرف 
گفت:  می شود؟  عنوان  جهانی  استاندارد  از 
بحث های  ما  عمدۀ  مباحث  از  یکی  نظرم  به 
مثالی  برایم  بتازگی  شخصی  است.  فرهنگی 
از  یکی  خانۀ  و  آلمان  به  وقتی  و می گفت:  زد 
دوستان رفته بودم، خانم خانه کف به ظرف ها 
می زد، اما بدون اینکه آب مصرف کند، ظرف  ها 
را با یک دستمال خشک می کرد و در جاظرفی 
و  سختکوشی  فرهنگ  یعنی  می گذاشت، 
دوم  جهانی  ویرانۀ جنگ  از  جامانده  به  تالش 
و  سربلند  را  آلمانی ها  و  آلمان هست  در  هنوز 
ما  آیا  چطور؟  ما  ولی  کرده  است.  توسعه  یافته 
مردم آموزش  ناپذیری بوده ایم؟ به هیچ عنوان. 
این آموزش است که به فرهنگ جهت می دهد. 
ما در این زمینه ها کم کار کرده ایم. شاید یکی 
منابع  عظیم  حجم  این  عمده اش،  دالیل  از 
خودمان  به  آن  پشتوانۀ  به  که  است  خدادادی 
دلمان  که  طوری  هر  تا  داده  ایم  را  اجازه  این 
کسی  افزود:  وی  کنیم.  مصرف  می خواهد، 
روزها  این  نبوده  است.  مصرف  کنترل  فکر  به 
وضعیتی  چه  که  کنید  نگاه  را  بنزین  مصرف 
در  بزرگ  اتفاق  یک  بنزین  کنونی  تولید  دارد. 
سال  چهار  ظرف  بود.  شاهکار  و  دولت  این 
لیتر  میلیون   100 تا   95 مرز  به  تولید  گذشته 
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رسید، ولی مصرف باز هم دارد از تولید پیشی 
می گیرد، یعنی ما هر چقدر که تولید می کنیم، 
چه  تا  بسازیم؟  پاالیشگاه  چند  می کنیم.  دود 
نباید  ما  چرا  است؟  عقالنی  کار  این  وقت 
 35 روزانه  ما  اینکه  کنیم؟  کنترل  را  مصرف 
چقدر  بدهیم،  بنزین  یارانۀ  فقط  دالر  میلیون 
عاقالنه است؟ فقط برای بنزین می شود تقریبًا 
15 میلیارد دالر در سال. همین قدر هم برای 
گازوییل داریم می پردازیم. مگر اعتبار و بودجۀ 
کشور چقدر کشش این کار را دارد؟ اصاًل مگر 
توسعه  به  می تواند  یارانه ای  و  کشور صدقه ای 
بعد  ما  دارید؟  را سراغ  دنیا  برسد؟ شما کجای 
میلیارد  میلیارد جمعیت که 37  با 1/5  از چین 
میلیارد دالر دومین  با 35  یارانه می دهد،  دالر 
کشور هستیم. تازه این آمارهای سال 94-95 
است. اصاًل باورنکردنی است و این آمار و ارقام 

یک فاجعه است!
با  مصاحبه  که طرف  ایران  روزنامۀ  خبرنگار 
مدیر عامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت 
بود، پرسید: پیشنهادتان چیست؟ او گفت: اواًل 
هر جراحی ای خونریزی دارد، بالاستثنا و بدون 
شک. واقعًا اعتقاد دارم که اگر اعتماد ملت به 
کنیم،  صادقانه صحبت  مردم  با  و  باشد  دولت 
آنها متوجه خواهند شد که چه اتفاقی در کشور 
می افتد و حتمًا به ما کمک خواهند کرد، ضمن 
اینکه چرا ما نیاییم یارانۀ دهک های کم  برخوردار 
جامعه را اصالح کنیم؟ با این یارانه ای که داریم 
می دهیم، در واقع، معادل پرداخت یارانه ها داریم 
به سوخت فقط یارانه می دهیم. این را بیاییم به 
دارم  اعتقاد  بدهیم.  جامعه  پایین  دهک  چهار 
افراد داده شود.  باید به سرانه  بنزین  یارانۀ  که 
بنزینش  سرانۀ  ندارد،  ماشین  که  کسی  اآلن 
اینکه  بدون  می کنند،  استفاده  ثروتمندان  را 
خودش بتواند از آن بهره مند شود. ما می توانیم 
این طریق،  از  کنیم.  اصالح  را  روند  و  حساب 
تبعات اجتماعی اش را اول کنترل کنیم، بعد با 
کنیم.  اصالح  را  بنزین  قیمت  و  مردم صحبت 
نباید با این موضوع انتخاباتی و جناحی برخورد 
کرد. به نظرم دولتی که حدود 24 میلیون رأی 

منابع:
1( http://www.ion.ir/news/425866

2( https://www.eligasht.com
3( http://www.almahdi.ir
4( https://www.civilica.com/
Paper-CBOEC-02CBOEC02_050

باشد،  داشته  را  کارها  این  شجاعت  باید  دارد، 
باید  را  بزرگ  اقتصادی  شجاعت عمل جراحی 
بخواهیم  ما  اگر  فایده  چه  وگرنه  باشد،  داشته 
نیفتد. کشور  اتفاقی  و هیچ  رفتار کنیم  روزمره 
را  سوخت  یارانه های  اعتباری  کشش  دیگر  ما 
دارد،  اجتماعی  تبعات  که  می دانم  من  ندارد... 
ولی واقعًا اعتقاد دارم که با اصالح یارانه ها، با 
احیای کارت سوختی که مبتنی بر یک فرآیند 
گزارش گیری دقیق باشد، در عین حال، با دقت 
بیشتر روی مرزها، جلوگیری از قاچاق و اصالح 
قیمتی، در کنارش بحث فرهنگ  سازی، اصالح 
قوانین و کارهای دیگر، می توانیم از این بحران 

انشاءاهلل عبور کنیم.
را  باید یک کارهای مهمی  افزود: حتمًا  وی 
انجام دهیم. حتمًا باید جلوی قاچاق را بگیریم 
کنیم. من  را اصالح  بنزین  قیمت  باید  و حتمًا 
نظر کارشناسی می دهم، اصاًل هم دوست ندارم 
کنم.  برخورد  موضوع  این  با  محافظه  کارانه 
اعتقاد دارم باید بلند فریاد بزنم که این قیمت و 
این مصرف به هیچ عنوان نه در شأن این ملت 

است، نه به نفع این کشور.

تکمله 
مصرف  بهینه  سازی  مستلزم  انرژی  مدیریت 
انرژی است، اما از گذشته تا به امروز در ایران، 
صاحبان  و  مسووالن  سرمایه  گذاری  و  اهداف 
سوق  انرژی  تأمین  مقولۀ  سمت  به  بیشتر  امر 
بهینه  سازی  راستای  در  نتیجه،  در  و  داده شده 
مصرف انرژی، فعالیت  های بسیار کمی صورت 

پذیرفته است.
در  انرژی  مصرف  بهینه  سازی  امر  به  توجه 
اتالف  از  جلوگیری  و  صرفه  جویی  یعنی  واقع، 
کشور.  باارزش  منابع  و  سرمایه  ها  انرژی، 
انقالبی در جهت  را  می  توان دهۀ 70 میالدی 
بهینه  سازی مصرف انرژی در کشورهای صنعتی 
دانست، چون افزایش قیمت نفت در این دهه 
مسألۀ  به  صنعتی  کشورهای  تا  شد  باعث 
سرلوحۀ  را  آن  و  بنگرند  انرژی جدی  تر  تأمین 
سیاست  ها و فعالیت  های صنعتی خودشان قرار 

دهند. در واقع، این چالش را می  توان به عنوان 
»بحران انرژی جهانی« نام برد که موجبات آن 
سرآغاز تحقیقات وسیعی در زمینۀ صرفه  جویی 
بنابراین،  گردید.  انرژی  مصرف  بهینه  سازی  و 
گستردۀ  چالش  بزرگترین  که  گفت  می  توان 
کشورهای جهان در قرن بیست و یکم، همانا 
انرژی است که  پایدار  حرکت در مسیر توسعۀ 
آنهم نیازمند برنامه  ریزی و مدیریت استراتژیک 
کشور  هر  بهینه  سازی  و  تولید  بخش  در  ویژه 

می  باشد.
این  به  خودمان  کشور  در  داستان  این  اما 
نفت  قیمت  یکبارۀ  افزایش  که  بوده  است  نحو 
خوب  درآمدهای  و  اسالمی  انقالب  از  بعد 
پرداخت  برای  را  راه  آن،  فروش  از  حاصل 
انرژی  مصرف  کنندگان  به  هنگفت  یارانه  های 
یارانه  ها  همین  وجود  ساخته  است.  هموار 
زیرساخت  ها  از  استفاده  که  شده  است  موجب 
انرژی  مصرف  کاهش  باعث  که  طرح  هایی  و 
و  بیفتد  تعویق  به  جدی  طور  به  می  شوند، 
اما  شود،  سپرده  کامل  فراموشی  به  گاهی 
اجرایی  کردن  با  اخیر  سال  چند  در  خوشبختانه 
قانون هدفمندی یارانه  ها، گام مهمی در این راه 
برداشته شده  ، اما هنوز گام  های اساسی  تری باقی 
است، چون استفادۀ بهینه از انرژی  های موجود، 
نیاز به فرهنگ  سازی دارد و فرهنگ  سازی هم 
نیازمند برنامه  ریزی و اجرای دوره  های آموزشی 

و آگاه  سازی عمومی است.

فقط  دالر  میلیون  روزانه 35  ما  اینکه 

عاقالنه  چقدر  بدهیم،  بنزین  یارانۀ 

است؟
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ماخذ:
پایگاه خبری دیده بان حیات وحش و محیط زیست 

روزجهانیآب

از  فراتر  آب  است.  حیات  از  مهمی  بخش  آب 
ضرورتی است که صرفاً تشنگی را بر طرف سازد، 
یا از سالمت ما حفاظت کند. آب برای ایجاد شغل 
و حمایت از توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و انسانی 
حیاتی است. به علت همین حساسیت  هاست که 
روز دوم فروردین برابر با 22 مارس از سوی سازمان 
ملل متحد به عنوان »روز جهانی آب« نام گذاری 

شده  است.
در  و   1992 سال  در  که  است  ذکر  به  الزم 
بیست و یکمین جلسۀ کنفرانس محیط زیست و 
توسعۀ سازمان ملل که در شهر ریودوژانیرو برگزار 
شد، موضوع »روز جهانی آب« رسماً مطرح شد و 
در ادامه از کلیۀ کشورها خواسته شد تا در راستای 
اجرای بیانیۀ 21 سازمان ملل، این روز را به عنوان 
روز ترویج و آگاه سازی مردم در مورد آب اختصاص 
دهند و از طریق پخش و اشاعۀ نشریات و برگزاری 
کنفرانس ها، سمینارها و نمایشگاه ها در گرامیداشت 

آن بکوشند.
بدین ترتیب، از سال 1993 هر سال یک شعار 
)موضوع( جدید دربارۀ مسایل حیاتی و حساس آن 
زمان برگزیده می شود تا فعالیت های جامعه بر پایه 
آن شعار شکل گیرد. موضوع »روز جهانی آب« در 
 Leaving :سال 2019 اینگونه انتخاب شده  است
را پشت  یعنی »هیچ کس   ،no one behind

سرنگذار!« این شعار وعدۀ اصلی برنامۀ توسعه پایدار 
2030 است، چرا که در دستیابی به پیشرفت  های 

پایدار، منافع همه باید تأمین شود.
گفتنی است که امروزه میلیاردها نفر در جهان هنوز 
بدون آب سالم زندگی می  کنند. خانواده  ها، مدارس، 
محل  های کار، مزارع و کارخانه های زیادی در تالش 
برای زنده  ماندن و رشد هستند. گروه های محروم از 
آب سالم، زنان، کودکان، پناهندگان، افراد بومی، افراد 
معلول و بسیاری دیگر اغلب نادیده گرفته شده و 
گاهی اوقات برای دسترسی به آب نیز دچار تبعیض 

و بی  عدالتی می  شوند، در حالیکه سازمان ملل متحد 
در سال 2010 حق دستیابی به آب آشامیدنی تمیز 
و بهداشتی را به عنوان یک »حق انسانی« که برای 
لذت کامل از زندگی و تمام حقوق بشر ضروری 
است، به رسمیت شناخت. قایل  شدن امتیاز حقوق 
بشری برای آب به معنای دسترسی به آب بدون 
هیچ گونه تبعیض، به اندازۀ کافی، کاماًل ایمن و 
قابل قبول، برای استفادۀ شخصی و خانگی است، 
که شامل آب برای نوشیدن، بهداشت شخصی و 

خانگی، شستن لباس و تهیۀ غذاست.
با وجود این، هنوز هم بسیاری از انسان  ها به دالیل 
گوناگون، از این حق محروم می  مانند و اصطالحًا 
و  گذاشته می  شوند«  آب سالم »پشت سر  بدون 
حتی در معرض خطر قرار بگیرند، مواردی همچون: 
تبعیض جنسیتی، قومیتی، مذهبی، محل تولد، زبان 
و ملیت، معلولیت، سن و وضعیت سالمت، محل 
اقامت، وضعیت اقتصادی و اجتماعی. عوامل دیگر 
مانند تخریب محیط زیست، تغییرات آب و هوایی، 
رشد جمعیت، درگیری و مهاجرت  های اجباری نیز 
می  توانند بیش از حد بر روی گروه  های حاشیه  نشین 

تأثیرگذار باشند.
سر  پشت  را  کس  هیچ  اینکه  برای  بنابراین، 
افرادی  روی  بر  را  تالش  هایمان  باید  نگذاریم، 
نادیده گرفته شده  اند،  یا  رانده شده  که به حاشیه 
متمرکز کنیم. در این راستا خدمات آب باید نیازهای 
گروه  های حاشیه  ای را برآورده نماید و صدای آنها باید 
در فرایندهای تصمیم  گیری شنیده شود. همچنین 
چارچوب  های قانونی باید حق دسترسی به آب برای 
همۀ مردم را به رسمیت بشناسند و بودجۀ کافی برای 
افراد بیشتر نیازمند به طور عادالنه و موثر تخصیص 

یابد.

به مناسبت
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جمله  از  کشور،  در  موجود  چالش  های 
چالش  های دیرپایی که گریبان نهادهای تولیدی 
را  خصوصی  بخش  اقتصادی  فعالیت  های  و 
فروپاشی  آستانۀ  تا  را  ملی  اقتصاد  و  گرفته  اند 
و  معیوب  تشکیالتی  ساختار  نتیجۀ  برده  اند، 
که  کشوری  است.  سنتی  و  غیرعلمی  مدیریت 
توانایی  های  و  کارآمد  اداری  تشکیالت  فاقد 
مدیریتی قابل قبول، به ویژه در حوزۀ اقتصادی، 
باشد و نتواند از مزیت  های نسبی و ظرفیت  های 
و  کند  استفاده  احسن  نحو  به  خویش  تولیدی 
سهم مناسبی هم در بازار جهانی نداشته باشد، 
به طور حتم نمی  تواند به دنبال استقالل و آزادی 

و دیگر اهداف توسعه  ای برود.

انقالب  از  دهه  چهار  گذشت  از  پس  امروز 
اقتصادی،  زیرساخت  های  که  آنجا  از  اسالمی، 
شناخت  اساس  بر  کشور  سیاسی  و  اجتماعی 
تفکر  طرز  و  نشده  طراحی  مدرن  مدیریت  از 
برنامه  ریزان از ابتدا سنتی و ایدئولوژیک بوده و 
این تفکر همچنان نیز ادامه دارد، لذا فرصت  های 
دست  از  عماًل  را  کشور  آبادانی  و  رشد  فراوان 

داده  ایم و به نظر می  رسد که اکنون حتی فرصت 
بادانش  مدیران  حضور  با  علمی  واکاوی  یک 
مشاهده  زیرا  رفته  است،  دست  از  نیز  دلسوز  و 
می  شود که اکثر کارشناسان حوزۀ مدیریت نسبت 
و  مشکالت  شناسایی  موجود،  وضع  تحلیل  به 
فضای  در  رو  پیش  افق  های  ترسیم  و  تنگناها 
بالتکلیفی قرار گرفته  اند .به عبارت دیگر، شرایط 
فعلی ایران را می   توان به وضعیت غریقی تشبیه 
کرد که در تالش است تا خود را روی آب نگه 
همان  با  می  خواهد  هم  باز  که  حالی  در  دارد، 

روشی که غرق شده  است، خود را نجات دهد!
حاکی  کشور  عمومی  وضعیت  کلی  ارزیابی  
موجودیت کشور  که  است  وجود مشکالتی  از  

مهندس علی میرزایی

ساختارتشکیالتیمعیوبوپیامدهایآن

باعث  ایدئولوژیک  صافی  های  وجود 

و  نخبگان  ورود  از  که  شده  است 

دانشمندان به بدنۀ مدیریت جلوگیری 

شود.
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عمدتًا  نیز  وضعیت  این  و  می  کنند  تهدید  را 
بر  درست  ساختار  یک  انتخاب  عدم  حاصل 
وجود  است.  جهانی  مدیریت  از  شناخت  اساس 
از  که  شده  است  باعث  ایدئولوژیک  صافی  های 
مدیریت  بدنۀ  به  دانشمندان  و  نخبگان  ورود 
جلوگیری شود و در نتیجه، افراد بعضاً سالم، ولی 
بدون دانش و تخصص کافی، زمام مدیریت را 
به دست گرفته  اند، در حالی که خود آنان نیز به 
علت ساختار اداری معیوب، دچار فساد و ناکارآیی 
شده  اند. برخی نیز نفاق و دورویی را برگزیده  اند تا 
بتوانند از فیلترهای گزینشی معیوب عبور کنند و 

سکان  دار پست  های کلیدی کشور شوند .
زمینۀ  در  مدیریت  نازل  کیفیت  به  نگاهی 
برنامه  ها و طرح  های عمرانی و شرایط رقت  آور 
و  ملی  سطح  در  ناتمام  زیربنایی  پروژۀ  هزاران 
عمومی  روز  و  حال  منعکس  کنندۀ  که  استانی 
کشور است، نشان می دهد که با توجه به شرایط 
اساسی  دگرگونی  منتظر  نباید  کشور،  بر  حاکم 
زیرا مهم  ترین مولفه  باشیم،  آینده  در سال های 
تعامل  همانا  موجود،  وضعیت  دگرگون  شدن  در 
مثبت با جهان خارج است، در حالی که این مهم 
در حال حاضر، به بوتۀ فراموشی سپرده شده و 
بین  المللی  ارتباطات  مدیریت  برای  ریل  گذاری 
وضعیت  است.  آن  خالف  جهت  در  دقیقاً 
شاخص  های کالن اقتصادی همچون نرخ رشد 
اقتصادی، ضریب تشکیل سرمایه و نرخ بازدهی 
عوامل تولید نیز نگران کننده است و آینده خوبی 
را نوید نمی دهد. از سوی دیگر، صدمات ناشی 
از فساد اداری و مالی هم کم نیست، در حالی 
که یکی از اصول و الزامات ریشه ای برای تغییر 
شرایط موجود و عبور از پرتگاه  ها، همانا مبارزه 
که خود حاصل  است  فسادی  با  و جدی  قاطع 
معیارهای  اساس  بر  مدیران  گزینشی  انتخاب 
که  اینجاست  مشکل  اما  است،  ایدئولوژیک 
فساد کنونی به صورتی ساختاری و سازمان  یافته 
درآمده و با کمال تأسف نه تنها قبح خود را از 
دست داده، بلکه به یک ارزش اجتماعی تبدیل 

شده  است!
گردونه  از  تولیدی،  کارخانجات  تعطیلی 

خارج  شدن فعاالن اقتصادی بخش خصوصی و 
پیمانکاران و مهندسان مشاور کاردان و بادانش، 
رانت  خواری  و  حاکمیتی  نهادهای  انحصارطلبی 
اعتیاد،  بیکاری،  فقر،  گسترش  معدودی خاص، 
فحشا، عدم تمایل جوانان به ازدواج، آمار باالی 
طالق، ارجحیت  یافتن منافع شخصی و قبیله  ای 
قانون  نادیده  گرفتن  ملی،  و  جمعی  منافع  بر 
اساسی و بعضاً تفسیر به رأی آن، رابطه  مدارشدن 
باال  سطوح  مدیران  آشنایی  عدم  و  امور  همۀ 
ده  ها  و  نوین  مدیریت  مهارت  های  با  میانی  و 
معضل الینحل دیگر نیز حاصل مدیریت سنتی 

و غیرعلمی می  باشند.
شهید  دانشگاه  استاد  سریع  القلم،  دکتر  بگفتۀ 
یعنی  نداریم،  قدرت  گردش  ایران  در  بهشتی، 
فقط چهار هزار نفر داریم که ثابت  اند! به عالوه، 
بزرگ تر  جامعه  ایران  در  اخیر  قرن  یک  طی 
خیلی  حاکمیت  و  دولت  بلکه  نشده،  دولت  از 
بزرگ تر از جامعه شده  است. اتفاق مهم دیگری 
است  این  افتاده،  دنیا  در  اخیر  دهۀ  دو  که طی 
وارد  امر هنوز  این  اما  رفته،  بین  از  کاریزما  که 
نه  افراد است،  ایران هنوز کشور  و  ایران نشده 
سیستم  ها. برای درک نتایج اینگونه رویکردهای 
مدیریتی کافیست به مقایسۀ شرایط ایران و ژاپن 
از  که  هستیم  کشوری  دو  ژاپن  و  ما  بپردازیم: 
اما  شده  ایم،  مدرنیته  دورۀ  وارد  قبل  سال   160
انتخاب و گزینش ما از معیارها و موازین توسعه 
با آنچه در ژاپن  و مدرنیته بسیار متفاوت است 
واقع شد. به عبارت دیگر، ما اول به سراغ آزادی 
و  سیستم  سراغ  به  ژاپنی  ها  و  رفتیم  سیاسی 
تشکیالت رفتند. نتیجۀ این دو انتخاب متفاوت 
هم این بود که ایران در 110 سال گذشته بالغ 
بر یکصد هزار میلیارد دالر نفت فروخته و پول 
هفتاد  و  یکصد  ژاپن  ولی  کرده،  مصرف  را  آن 

دست  به  نفت(  بدون  درآمد)  دالر  میلیارد  هزار 
آورده  است!

مروری بر چه باید کردها 
1( پایبندی و اجرای کامل، بدون استثنا و بدون 

تنازل کلیۀ اصول مقرر در قانون اساسی.
2( رعایت موازین علمی و منطقی رایج در جوامع 
مطلوب،  حاکمیت  برقراری  لحاظ  از  پیشرفته 
حقوق  و  مردم  ساالری  اصول  به  التفات  با 

شهروندی.
و  سالم  مستقل،  قضاییۀ  قوۀ  یک  تشکیل   )3
کارآمد با استفاده از قضات بادانش و بینش باال 

و مستقل.
4( احترام به استقالل قوا، از جمله استقالل قوۀ 
مجریه و مقننه و عدم مداخله در حدود اختیارات 

و وظایف قانونی نهادهای انتخابی.
بادانش  نمایندگان  گزینش  بدون  انتخاب   )5
مجلس  برای  مختلف  امور  در  کارشناس  و 
قانونگذاری به طور مستقیم و بالواسطه از سوی 
مردم و جلوگیری از استفادۀ نامشروع از قدرت، 
خدمت  نماینده  شدن  انگیزۀ  تنها  که  طوری  به 
به  دست  یافتن  و  رانت  جویی  نه  باشد،  مردم  به 

درآمدها و حقوق  های نجومی.
6( عدم دخالت مطلق دولت و نهادهای حاکمیتی 

در تصدیگری بنگاه  های اقتصادی. 
7( جلوگیری اکید از ورود نظامیان به حوزه  هایی 
مانند  شده  اند،  منع  آن  از  اساسی  قانون  در  که 

فعالیت  های اقتصادی و سیاسی.
از  الزامات بین  المللی،  پایبندی به مقررات و   )8
ایجاد یک  منظور  به   FATF به  پیوستن  جمله 
رابطۀ تعاملی با جهان خارج و پرهیز از هرگونه 

خشونت  گرایی.
هدف  با  ملی  میثاق  یک  به  احترام  گذاشتن   )9
که  نحوی  به  کشور،  پیشرفت  و  جامعه  بقای 
بتوانیم به طور دستجمعی ضریب عقالنیت را در 
جامعه باال ببریم و با اصالح ساختار تشکیالتی 
و ارتقای سطح مدیریت عمومی کشور، با متانت 
مسیر  در  متحرک  و  پویا  به صورتی  و  تعقل  و 

توسعه و اعتال گام برداریم. 

و  ساختاری  صورتی  به  کنونی  فساد 

سازمان  یافته درآمده و با کمال تأسف، 

نه تنها قبح خود را از دست داده، بلکه به 

یک ارزش اجتماعی تبدیل شده  است!
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مدیرانعاملومدیریتزمان

اشاره
این مقاله حاصل تحقیقاتی است که در سال 2016 انجام شده و به صورت خاص بر روی نحوۀ اختصاص وقت و زمان 27 مدیر عامل )دو مدیر عامل زن و 25 مدیر 
عامل مرد( به مدت سه ماه متمرکز بوده  است. شرکت  های تحت رهبری این 27 نفر به طور میانگین ساالنه 13/1 میلیارد دالر درآمد داشتند و تمامی مدیران آنها هم 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.
     در بخش نخست به موضوعاتی همچون انبوه کارهای زیاد مدیران عامل و اهمیت تعامل چهره به چهرۀ مدیران عامل سخن گفته شد و در این بخش هم در 
بارۀ نحوۀ برخورد مدیران عامل با تحوالت و رویدادهای پیش  بینی  نشده و حفظ پیوند و ارتباط با سایر مدیران سازمان سخن گفته شده  است. ایده  هایی که در این مقاله 

آمده  اند، می  توانند چراغ راهنمایی باشند برای مدیران عامل بزرگی که می  خواهند بزرگ  تر و موفق  تر شوند.

HBR :منبع

مترجم: سیدحسین علوی لنگرودی

نویسندگان: میشاییل ای پورتر ، نیتین نوریا

بخش دوم و پایانی

بغیر از وقت هر چیز دیگر قابل خریداری است.
 )مثل سویسی(
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بخش قابل مالحظه  ای از وقت و زمان 

واکنش  و  مقابله  عامل صرف  مدیران 

و  تحوالت  به  نسبت  نشان  دادن 

رویدادهای غیرمترقبه و پیش  بینی  نشده 

می  شود.

مدیران عامل هدف  مدار هستند
و  سرگردان  کشتی  یک  برای  می  گویند 
همین  نیست.  موافق  باد  بادی  هیچ  بی  هدف، 
مسأله در مورد سازمان  ها و شرکت  ها نیز مصداق 
است  هدف  داشتن  با  تنها  یعنی  می  کند،  پیدا 
اختیار  تحت  سرمایه  های  و  نیروها  می  توان  که 
اهداف  یا  هدف  تحقق  راستای  در  را  سازمان 
تعیین  شده بسیج کرد. مدیران عامل نیز تنها در 
صورت داشتن اهداف مشخص و شفاف می  توانند 
را  وقت  شان  سپری  شدن  نحوۀ  و  فعالیت  ها 
اولویت  بندی نمایند. مدیران عامل مورد بررسی ما 
در این زمینه به صراحت اعالم کردند که بخش 
عمده  ای از وقت  شان )ز 43 درصد تا 80 درصد( 
را بر روی فعالیت  هایی متمرکز می  کنند که همسو 
با اهداف مورد نظرشان است. مدیران عامل مزبور 
برای  وقت  گذاشتن  که  کردند  اعالم  همچنین 
تا  می  شود  باعث  عالقه  شان  مورد  فعالیت  های 
احساس بهتری نسبت به نحوه گذران وقت  شان 

داشته باشند. 
عنصر  به  کافی  توجه  داشتن  و  زمان  سنجی 
است  اولویتی  و  اهمیت  چنان  دارای  زمان، 
که ما با اطمینان خاطر به تمام مدیران عامل 
بار یک  ماه یک  پیشنهاد می  کنیم که هر سه 
سنجش  و  بررسی  صرف  را  کاری  کامل  روز 
مشخص  کردن  و  مقرر  اهداف  پیشبرد  میزان 
انجام  و  نمایند  آنها  به  نزدیک  شدن  حدود 
تحت  سازمان  کارکنان  تمام  از  را  کار  این 
تمام  به  کار  این  بخواهند.  هم  رهبری  شان 
نسبت  تا  می  کند  کمک  مدیران  و  کارکنان 
دنبال  که  اولویت  هایی  و  اهداف  کنترل  به 

می  کنند، تسلط و احاطۀ کافی داشته باشند.

رویدادهای  و  تحوالت  با  برخورد  نحوۀ 
پیش  بینی  نشده

قابل  بخش  که  داده  اند  نشان  ما  تحقیقات 
به  عامل)  مدیران  زمان  و  وقت  از  مالحظه  ای 
طور متوسط 36 درصد( صرف مقابله و واکنش 
رویدادهای  و  تحوالت  به  نسبت  نشان  دادن 
غیرمترقبه و پیش  بینی  نشده می  شود. در بسیاری 
و  چالش  ها  با  را  خود  عامل  مدیران  موارد  از 
ابتدا  در  که  می  بینند  روبرو  نوپدید  بحران هایی 

این  و  شود  روبرو  آنها  با  باید  چگونه  نمی  دانند 
هنر مدیران توانمند و مجرب است که می  توانند 
اینگونه بحران  ها را با موفقیت پشت سر بگذارند. 
از  عبور  در  بزرگ  عامل  مدیران  موفقیت  رمز 
بحران  ها در توانایی مشاهده و درک آنها از شرایط 
و عوامل به  وجودآورندۀ بحران  ها نهفته است. به 
روشنی  به  موفق  عامل  مدیران  بهتر،  عبارت 
می  دانند که وقوع بحران  ها و چالش  های بزرگ 
را  بقای سازمان  های تحت رهبری  شان  تنها  نه 
و  ورزیده  ترشدن  باعث  بلکه  نمی  کند،  تهدید 
استحکام هر چه بیشتر ارکان سازمان در نتیجۀ 

مبارزه با عامل مهاجم بیرونی می  شود.

وظایف  و  مسوولیت  ها  محدودکردن 
تکراری و خسته  کننده

عادت  یا  و  سنت  به  بنا  عاملی  مدیر  هر 
و  وظایف  سری  یک  بایستی  سازمانی، 
بر عهده  را  مسوولیت  های تکراری و یکنواخت 
بگیرد که انجام آنها وقت و انرژی زیادی را از 
آنها می  گیرد، در حالی که بخش عمده  ای از این 

وظایف و مسوولیت  ها را می  توان به دستیاران و 
معاونان و سایر کارکنان سپرد و به جای آن بر 
تمرکز  حساس  تر  و  کلیدی  تر  فعالیت  های  روی 
نمود. تحقیقات ما نشان دادند که توانایی مدیران 
عامل در واگذاری اینگونه مسولیت  های تکراری 
به دیگران و به جای آن متمرکزشدن بر روی 
می  تواند  شرکت،  و  سازمان  حیاتی  اولویت  های 
جهش  های  و  پیشرفت  ها  در  بسزایی  تأثیر 

خیره  کنندۀ سازمان  ها داشته باشد. 

گزارش  های  به  حد  از  بیش  اتکای 
مستقیم 

گزارش  هایی که مستقیماً به دست مدیر عامل 
یک شرکت یا یک سازمان می  رسند، مهم  ترین 
تولید  سازمان  یک  در  که  هستند  گزارش  هایی 
و  توانمندترین  توسط  بایستی  لذا  و  می  شوند 
مجرب  ترین مدیران تهیه و یا تأیید شده باشند. 
کلیدی  ترین  دربردارندۀ  بایستی  گزارش  ها  این 
عناصر کاری و ناب  ترین فرصت  هایی باشند که 
بایستی در اختیار شرکت یا سازمان قرار گیرند. 
تحقیقات ما نشان دادند که حدود 21 درصد وقت  
مدیران عامل صرف مطالعۀ گزارش  های مستقیم 
و کنکاش در آنها می  شود، چرا که آنها  غالباً به 
درست  بودن و تعیین  کنندگی این گزارش  ها اعتماد 
کامل دارند و محتوای آنها را معیار تصمیم  گیری  ها 
بنابراین،  می  دانند.  خود  سیاست  گذاری  های  و 
هرگونه ضعف و نادرستی در گزارش  های مستقیم 
می  تواند عملکرد و تصمیم  گیری  های مدیر عامل 
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تصمیمات خوب و مطلوبی را اتخاذ نمایند و برای 
تصمیم  گیری منتظر مدیر عامل نمانند. به همین 
منظور مدیران عامل باید شرایطی را فراهم آورند 
آگاه  سازی،  جهت  در  بتوان  شرایط  آن  طی  که 
تصمیم  گیری  های  از  حمایت  و  توانمندسازی 
مستقل در سطوح مختلف سازمان گام برداشت 
و موانع موجود بر سر راه تحقق این آرمان  ها را 
حذف کرد. این مکانیزم  ها شامل مواردی همچون 
استراتژی  محوری،  شغلی،  ساختارهای  بازبینی 
توسعۀ روابط انسانی، همگون  سازی ساختارهای 
سازمانی و تحول فرهنگ سازمانی می  شوند که 
می  توان آنها را به تناوب یا به طور همزمان در 

سازمان ها و شرکت  ها به کار بست.

ارتباطات  به  عامل  مدیران  توجه 

برای  وقت  گذاشتن  و  برون  سازمانی 

اما  از سازمان،  عوامل خارج  و  نیروها 

مرتبط با آنها، می  تواند تأثیر بسزایی بر 

تحقق اهداف و خواسته  های شرکت یا 

سازمان داشته باشد و مدیران عامل را 

از جزیره  ای عمل  کردن باز می  دارد.

را دچار آسیب  های جدی و جبران  ناپذیر نماید. 

حفظ پیوند و ارتباط با سایر مدیران 
مدیران عامل مورد مطالعۀ ما زمان قابل توجهی 
)32 درصد از زمانی که در محل کار هستند( را 
صرف برقراری ارتباط و گفتگو با مدیران ارشد 
و عالیرتبۀ سازمان می  کنند، یعنی کسانی که به 
طور مستقیم به مدیران عامل گزارش می  دهند. 
مدیران  را  عالیرتبه  مدیران  این  از  بسیاری 
پس  است  قرار  که  می  دهند  تشکیل  جوان  تری 
از مدتی باالترین مناصب و پست  ها را بر عهده 
گیرند و یا شاید روزی جانشین مدیر عامل فعلی 
شوند، لذا الزم است که مدیر عامل با این مدیران 
تا از  ارتباط و پیوند دایمی و خوبی داشته باشد 
قابلیت  ها و پتانسیل  های آنها آگاه شود و بتواند 
سازمان  برای  حیاتی  تصمیمات  اتخاذ  زمان  در 
از آنها بهره ببرد. مدیران عامل با داشتن چنین 
پیوندهایی قادر خواهند بود تا از پیله  ای که ممکن 
است در اطراف برخی مدیران عامل شکل بگیرد 
پیرامون  محیط  واقعیت  های  دیدن  از  را  آنها  و 
محروم سازد، بیرون بیایند و از دید دیگران هم 

به قضایا بنگرند.

بخش  های  در  امور  میدانی  مشاهدۀ 
مختلف 

تحقیقات ما نشان دادند که آن دسته از مدیران 
میدانی  مشاهدات  و  مستقیم  ارتباط  که  عامل 
مستمر از بخش  های مختلف سازمان  شان دارند، 
بیشتر و بهتر می  توانند اطالعات موثق و مطمئنی 
این  آورند.  دست  به  سازمان  واقعیت  های  از  را 
بازدیدهای  مشاهدات میدانی می  توانند در قالب 
یا حضور  و  تولید  و سالن  های  اتاق  ها  از  سرزده 
ناهار  صرف  و  غذاخوری  سالن  در  عامل  مدیر 
صورت  آنها  صحبت  های  شنیدن  و  کارکنان  با 
پیوسته  صورت  به  چنانچه  اقدامات  این  پذیرد. 
انجام پذیرند، به مدیران عامل کمک می  کنند تا 

درک بهتری از شرایط داشته باشند.

مکانیزم  های تصمیم  گیری مشارکتی 
خودشان  سر  اینکه  از  باید  عامل  مدیران 
را  تصمیم    ها  تمام  و  کنند  شلوغ  حد  از  بیش  را 
آنها   . کنند  اجتناب  شدت  به  بگیرند،  خودشان 
بایستی ساختارها و مکانیزم  هایی را به کار گیرند 
و  کارکنان  تمام  به  بتوان  آنها  از  استفاده  با  که 
تا  داد  را  قابلیت  و  اجازه  این  سازمان  مدیران 

جلسات کاری مدیران عامل هر چه کوتاه تر و خالصه تر برگزار شوند، از کارایی و فایده بیشتری برخوردار خواهند بود.
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حضور در جلسات کاری 
مدیران عامل معمواًل در جلسات کاری متعدد و 
بی  پایانی شرکت می  کنند که بخش قابل توجهی از 
وقت  شان را می  گیرد. تحقیقات ما نشان داده  اند که 
شرکت در جلسات و مالقات  ها تا 72 درصد وقت 
مدیران عامل را به خود اختصاص می  دهند. در این 
رابطه ما مدیر عاملی را شناسایی کردیم که در طول 
یک هفتۀ کاری، در بیش از 37 جلسۀ کاری مختلف 
شرکت کرده بود. یکی از مهم  ترین یافته  های ما در 
ارتباط با جلسات کاری مدیران عامل این بود که 
این جلسات هر چه کوتاه  تر و خالصه  تر برگزار شوند، 
از کارایی و فایده بیشتری برخوردار خواهند بود. به 
عنوان مثال، ما دریافتیم که مدت زمان استاندارد 
برای برگزاری جلساتی که مدیر عامل در آنها حضور 

پیدا می  کند، می  بایستی بین 15 تا 30 دقیقه باشد.
عالوه بر این، برگزاری جلسات کاری منظم و در 
روزها و ساعات معین می  تواند تأثیر قابل توجهی در 
نظم  بخشی به فعالیت  های مدیر عامل و سایر مدیران 
این نظم و دیسیپلین در  باشد.  و کارکنان داشته 
چارچوبی گسترده  تر می  تواند به تمام ارکان سازمان 
تسری پیدا کند. همچنین بایستی از تکراری  شدن 
از  همچنین  و  جلسات  در  مطروحه  موضوعات 
ثابت  بودن شرکت  کنندگان در جلسه جلوگیری کرد 

تا بر کارآیی و اثربخشی جلسات کاری افزوده شود.
موضوع مهم دیگری که در ارتباط با جلسات 
تعداد  است،  اهمیت  دارای  عامل  مدیران  کاری 
شرکت  کنندگان در این جلسات است. ما دریافتیم 
که 42 درصد جلساتی که مدیران عامل در آنها 
شرکت کرده  اند، جلساتی دونفره با شرکت مدیر 
بوده  اند، در حالی که در  نفر دیگر  عامل و یک 
21 درصد این جلسات بین دو تا پنج نفر حضور 
در  جلسات  این  درصد  پنج  تنها  و  داشته  اند 
سالن  های اجتماعات و با شرکت ده  ها و یا صدها 

نفر برگزار   شده  است.

دیدارهای عمومی با کارکنان و مشتریان 
مورد  عامل  مدیران  وقت  درصد   75 تقریباً 
بود و  برنامه  ریزی  شده  از قبل  بررسی به صورت 
امکان تغییردادن آن در اغلب موارد وجود نداشت، 
با این حال، مدیران عامل مورد بررسی تا 25 درصد 

برنامه  ریزی  نشده  دیدارهای  به  را  وقت  شان  از 
و موردی با کارکنان، مدیران، مشتریان و ارباب 
دیدارهای  اینگونه  می  دهند.  اختصاص  رجوع 
برنامه  ریزی  نشده و اتفاقی دارای پیامدهای مثبت 
فراوانی برای مدیران عامل بوده  اند و درک و آگاهی 
آنها از واقعیات سازمانی را ارتقا بخشیده  اند. با این 
همه، توصیه می  شود که دیدارهای متفرقه و اتفاقی 
به شکلی قاعده  مند و در روزها و ساعات خاصی 
در  اختالل  و  بی  نظمی  بروز  از  تا  شوند  متمرکز 
امور جاری سازمان و برنامه  های کاری مدیر عامل 

جلوگیری به عمل آید.
ضمناً نتایج تحقیقات ما بر روی دیدارهای متفرقه 
و جانبی حکایت از آن داشتند که مدیران عامل مورد 
بررسی بین سه تا 61 درصد وقت شان را صرف این 
نوع دیدارها کرده  اند. در این میان، گرایش برخی از 
مدیران عامل به داشتن این نوع دیدارها، از عالقۀ 
آنها به دردسترس  بودن و افزایش محبوبیت در میان 

مشتریان و کارکنان مربوط می  شد.

نیروهای  و  عوامل  برای  وقت  گذاشتن 
خارج از سازمان 

شرکت  کننده  عامل  مدیران  که  حالی  در 
و  دیدارها  درصد   70 حدود  ما  تحقیقات  در 
جلسات  شان را به نیروها و عوامل درون  سازمانی 
درصد   30 حال،  این  با  می  دادند،  اختصاص 
وقت  شان را هم با نیروها و عوامل خارج از سازمان 
می  گذراندند که شامل شرکای کاری سازمان) 16 
درصد(، مشتریان) سه درصد(، سرمایه  گذاران )سه 
درصد(، مدیران اجرایی و اعضای هیأت مدیره ) 
پنج درصد( و سایر عوامل خارج از سازمان )دو 

درصد( می  شود. 
بدیهی است که توجه مدیران عامل به ارتباطات 
و  نیروها  برای  وقت  گذاشتن  و  برون  سازمانی 
عوامل خارج از سازمان، اما مرتبط با آنها، می-

تواند تأثیر بسزایی بر تحقق اهداف و خواسته  های 
شرکت یا سازمان داشته باشد و مدیران عامل را 

از جزیره  ای عمل  کردن بازمی  دارد. 

علت اهمیت رهبران خوب 
امروزه مفاهیم، ابزارها و شاخص  های بیشماری 
وجود دارند که می  توانند به مدیران عامل کمک 
کنند تا مدیران و رهبران بهتر و بزرگ  تری باشند. 
دارند  آن  از  حکایت  ما  تحقیقات  همه،  این  با 
زمان  مدیریت  نحوۀ  روی  بر  دقیق  شدن  با  که 
سازمان  های  عامل  مدیران  وقت  تخصیص  و 
ناکامی  و  موفقیت  دالیل  به  می  توان  مختلف، 
سازمان  ها پی برد، چرا که در اغلب موارد مدیران 
عامل، آینۀ تمام  نمای اموری هستند که در درون 
سازمان  ها می  گذرند و در نتیجه، با بررسی عملکرد 
مدیران عامل، می  توان به تصویری روشن از امور 

و فرایندهای داخل سازمان دست یافت.
حرفه  ای  عاملی  مدیر  حرفۀ  تردید،  بدون 
پرچالش و پیچیده است و موفقیت در آن نیازمند 
برخورداری از نظمی مثال  زدنی و مدیریت بهینۀ 
زمان است، زیرا زمان ارزشمندترین و کمیاب  ترین 
منبعی است که در اختیار سازمان  ها و شرکت  ها 

و به خصوص در احتیار مدیران عامل آنهاست.
موفقیت  که  گفت  می  توان  مجموع  در 
بر  شگرفی  تأثیر  عامل،  مدیران  کامیابی  و 
موفقیت و کامیابی کارکنان و سازمان  ها دارد و 
به مشتریان و همکاری  شان  آنها  سرویس دهی 
قرار  تحت  الشعاع  را  تأمین  کنندگان  و  شرکا  با 
می  دهد. ضمنًا پیچیدگی و دشواری کار مدیران 
محصوالت  تعداد  و  اندازه  افزایش  با  عامل 
ارایه  خود  مشتریان  به  که  سرویس  هایی  و 
می  دهند، بیشتر و بیشتر می  شود و در این حالت، 
نقش و اهمیت مدیریت زمان توسط مدیر عامل 
سازمان،  ارکان  تمام  به  آن  تسری  دادن  و 
ضرورت بیشتری پیدا می  کند و به همان میزان 
اجرایی  نمودن فرایند مدیریت زمان را برای مدیر 

عامل دشوارتر و دشوارتر می  سازد. 

در اغلب موارد مدیران عامل، 
آینۀ تمام  نمای اموری هستند که 
در درون سازمان  ها و شرکت  ها 
می  گذرند و در نتیجه، با بررسی 
عملکرد مدیران عامل می  توان 

به تصویری روشن از امور و 
فرایندهای داخل سازمان دست 

یافت.
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منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

مشاغلپردرآمددرکشور

افراد  فکری  مشغله های  مهمترین  از  یکی 
جامعه انتخاب شغل مناسب است، زیرا ما برای 
زمان  و  داریم  نیاز  شغل  به  زندگی  چرخاندن 
زیادی از عمرمان را هم به کارکردن می گذرانیم.

انتخاب  در  فاکتور  مهم  ترین  تردید،  بدون 
شغل، استعداد و عالقه است، ولی این به تنهایی 
کافی نیست، زیرا افراد زیادی در جامعه هستند 
کرده  اند،  تحصیل  مختلف  رشته  های  در  که 
کنند.  استفاده  تحصیالت  آن  از  نمی  توانند  ولی 
تا  بشناسیم  را  کشور  کار  بازار  باید  ما  بنابراین، 
بتوانیم از طریق کار، درآمد کافی داشته باشیم. 
ضمناً باید توجه داشت که بازار کار کشور همیشه 
ثابت و به یک شکل نیست، مثاًل 10 سال پیش، 
را  درآمد  بیشترین  ایران  در  بفروش  ها  و  بساز 
شده  کساد  ساختمان  بازار  امروزه  اما  داشتند، 
ندارد، در حالی  باالیی  این شغل دیگر درآمد  و 
مرتبط  فعالیت  های  دالر،  قیمت  افزایش  با  که 
با گردشگری و صادرات، بازارشان بسیار گرمتر 

شده  است.
در ایران به طور خاص، فوتبالیست  ها، بازیگران، 
مدرسان کنکور و واسطه  گران درآمد باالیی دارند 
در  بلکه  نمی  پردازیم،  آنها  به  اینجا  در  البته  که 
حال  در  که  می  کنیم  معرفی  را  مشاغلی  ادامه 
بازار کار خوبی  ایران  آیندۀ نزدیک در  حاضر و 

دارند:

اهل  اگر  پزشکی:  حوزۀ  شغل  های   *
علوم  حوزۀ  شغل  های  باشید،  درس  خواندن 
جزو  همیشه  خدماتی  بودن،  دلیل  به  پزشکی 
و  می  باشند  جهان  و  ایران  نیاز  مورد  شغل  های 
درآمد بسیار خوبی هم دارند. پردرآمدترین شغل 
این  با  است!  زیبایی  جراحی  جهان  و  ایران  در 
تفاوت که در ایران جراحی بینی درآمد باالتری 
زیبایی  جراحی  دیگر  کشورهای  در  ولی  دارد، 

شکم و...
و  دارند  خوبی  درآمد  هم  دندانپزشک  ها 
چون  است،  نیاز  مورد  بسیار  ایران  در  شغلشان 
در حال حاضر، تقریباً به ازای هر 27000 ایرانی، 
یک دندانپزشک وجود دارد و همین امر شانس 

آنها برای درآمد باال را بیشتر می  کند.
خیلی  ها  دید  از  است  ممکن  داروسازی  رشتۀ 
عوض  در  اما  باشد،  نداشته  را  پزشکی  جذابیت 
مزایایی دارد که می  توان به عنوان یک شغل خوب 
و پول  ساز روی آن حساب کرد. داروسازان می  توانند 
در کارخانه  های داروسازی مشغول به کار شوند و 
اگر سرمایۀ خوبی داشته باشند، می توانند خودشان 
یک داروخانه تأسیس کنید. سرانۀ مصرف دارو در 
ایران حدود 50 دالر در سال است و این گردش 
مالی چهار میلیارد دالری، ظرفیت قابل توجهی 

برای کسب درآمد دارد.
از سوی دیگر، ایران با رشد سریع جمعیت سالمند 

روبروست، به نحوی که رشد جمعیت سالمند کشور، 
چهار برابر رشد کل جمعیت است! به همین دلیل، 
آیندۀ نزدیک مشاغلی مثل  در حال حاضر و در 
متخصصان طب فیزیکی و توانبخشی و پرستاری 

از سالمندان بسیار موردنیاز می  باشند.
اینترنت:  و  کامپیوتر  * شغل  های حوزۀ 
از  استفاده  فراگیرشدن  تکنولوژی،  رشد  بدلیل 
مردم،  زندگی  تغییر سبک  و  موبایل  و  اینترنت 
شغل  های حوزۀ کامپیوتر و اینترنت به سرعت در 
ایران و جهان در حال پیشرفت هستند و بازار کار 
خوبی دارند. راه  اندازی این شغل  ها هم به نسبت 
ارزان است، چون برای شروع این شغل  ها فقط 
نیاز به دانش و کامپیوتر دارید. حتی در بسیاری 
اوقات می  توانید در خانه پای کامپیوتر بنشینید و 

از راه دورکاری پول خوبی به دست بیاورید.
برنامه  نویسان نرم  افزار، بخصوص برنامه  نویسی 
آیندۀ  موبایل،  بازی  های  و  اپلیکیشن  ها  برای 
مبتنی  کارهای  و  کسب  دارند.  روشنی  بسیار 
حال  در  ایران  در  سرعت  به  هم  وب  سایت  بر 
مختلف  وب  سایت  های  می  باشند،  پیشرفت 

خبری، آموزشی، فروشگاهی و...  
صنعت  امروزه  گردشگری:  صنعت   *
گردشگری یکی از مهم  ترین راه  ها برای کسب 
آمریکا،  مانند  کشورهایی  کشورهاست.  درآمد 
بریتانیا،  تایلند،  ایتالیا،  چین،  فرانسه،  اسپانیا، 
استرالیا و ترکیه بیشترین درآمد را از محل جذب 
به  گذشته  در  ایران  می  کنند.  کسب  توریست 
ولی  نداشت،  توجه  صنعت  این  به  کافی  اندازۀ 
به  توجه  با  نزدیک  آیندۀ  در  و  حاضر  حال  در 
در  کشورمان  زیاد  استعداد  و  تاریخی  پیشینۀ 
قرار  توجه  مورد  این رشته  و...  بوم  گردی  زمینۀ 
گرفته و از این راه می  توان درآمد خوبی را بدست 
آورد. همچنین با توجه به تفاوت زیاد قیمت دالر 
و ریال و افزایش ورود گردشگران به کشورمان، 
فرصت بسیار مناسبی هم برای تورلیدرها ایجاد 

شده  است.
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بزرگترینذخایرنفتجهان

قرن  اواسط  در  نفت  صنعت  ظهور  زمان  از 
نیروی  تولید  امکان  انرژی،  منبع  این  نوزدهم، 
باعث  در عین حال،  و  فراهم کرده  را  فراوانی 
ژئوپلیتیکی  تغییرات  و  جنگ ها  به  راه افتادن 
گزارش  به  شده  است.  مختلف  کشورهای  در 
و  برق  تولید  نقل،  و  حمل  برای  نفت  ایسنا، 
و  کارخانه ها  فعالیت  منازل،  روشنایی  تأمین 
برای  خام  مادۀ  یک  عنوان  به  و  ماشین  آالت 
تولید کود به منظور افزایش تولید مواد غذایی 
و تولید مواد پالستیکی در سراسر جهان مورد 

استفاده قرار گرفته و می  گیرد.
پایگاه خبری کومپلئو در گزارشی به بررسی 
صاحب  که  پرداخته  کشورهایی  وضعیت 
بزرگترین ذخایر قطعی نفتی در جهان هستند. 

این کشورها عبارتند از:
ونزوئال  بشکه:  میلیارد   300 ونزوئال=   )1
بزرگترین ذخایر قطعی نفت را دارد، یعنی بالغ 
بر 300 میلیارد بشکه. این کشور در سال 2011 
صدر  در  و  گرفت  سبقت  سعودی  عربستان  از 
ماسۀ  از  هم  ذخایر عظیمی  این کشور  ایستاد. 

نفتی مشابه کانادا دارد.
بشکه:  میلیارد   269 عربستان سعودی=   )2
دهه  چندین  مدت  به  سعودی  عربستان 
بزرگترین ذخایر نفت جهان را در اختیار داشت، 

آخرین  و  کرده  تنزل  دوم  رتبۀ  به  اکنون  اما 
کشور  این  قطعی  نفت  ذخایر  میزان  برآورد  
عربستان  اگر  بوده  است.  بشکه  میلیارد   269
افزایش  را  خود  اکتشافی  فعالیت های  سعودی 
دهد، ذخایرش در آینده از ذخایر ونزوئال باالتر 

خواهد رفت.
3( کانادا= 171 میلیارد بشکه: کانادا با داشتن 
171 میلیارد بشکه ذخایر نفت قطعی، در جایگاه 
سوم این فهرست قرار دارد. ذخایر ماسۀ نفتی 
ذخایر  از  درصد   95 از  بیش  کانادا  آلبرتای  در 
صادرات  عمده  می دهد.  تشکیل  را  کشور  این 

نفت کانادا به آمریکا انجام می گیرد. 
نفت  ذخایر  بشکه:  میلیارد   158 ایران=   )4
قطعی ایران 158 میلیارد بشکه برآورد شده  است. 
اگر تولید نفت ایران به روال سال  های گذشته 
نفت  ذخایر  که  می رود  انتظار  کند،  پیدا  ادامه 

ایران به مدت حدود نیم قرن دوام پیدا کند.
5( عراق= 143 میلیارد بشکه: عراق با داشتن 
143 میلیارد بشکه ذخایر نفت، در جایگاه پنجم 
و  بغداد  بصره،  گرفته  است.  قرار  فهرست  این 
رمادی شهرهایی هستند که عمده ذخایر نفت 

عراق را دارند.
این  با  بشکه: کویت  میلیارد  6( کویت= 104 
از  درصد  هشت  اما  است،  کوچکی  کشور  که 

ذخایر نفت جهان را در اختیار دارد. ذخایر نفتی 
 70 و  شده  برآورد  بشکه  میلیارد   104 کویت 
درصد آن هم در میدان بورگان واقع شده  است. 
7( امارات متحدۀ عربی= 98 میلیارد بشکه: 
 98 معادل  عربی  متحدۀ  امارات  نفت  ذخایر 
 90 از  بیش  و  شده  است  برآورد  بشکه  میلیارد 
درصد از آنها در ابوظبی و پس از آن در دوبی 

و شارجه قرار دارند.
8( روسیه= 80 میلیارد بشکه: روسیه 80 میلیارد 
بشکه ذخایر نفت دارد و بخش عمده ای از آنها 
هم در دشت های سیبری واقع شده اند. با تداوم 
ذخایر  که  می رود  انتظار  اکتشافی،  فعالیت  های 
نفت این کشور در قطب شمال افزایش پیدا کند.

9( لیبی= 48 میلیارد بشکه: لیبی با 48 میلیارد 
در  را  نفت  ذخایر  بیشترین  نفت،  ذخایر  بشکه 
منطقۀ  البته  دارد.  آفریقایی  کشورهای  میان 

وسیعی از لیبی هنوز اکتشاف   نشده    است.
نیجریه  بشکه:  میلیارد   37 نیجریه=   )10
است  آفریقا  در  نفت  تولیدکنندۀ  بزرگترین 
برآورد  بشکه  میلیارد   37 نفتش  ذخایر  و 

شده  است.

ماخذ:
https://www.tabnak.ir/fa/news/893016
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تام کارلی، نویسندۀ آمریکایی، برای مدت پنج 
با  فرد   128 و  پولدار   233 روزانۀ  عادات  سال، 
وضع مالی خراب را دنبال کرد و کتاب پرفروش 
Rich Habits را نوشت. او در این کتاب 200 

را شناسایی کرده  پولدارها  میان  رفتار مشترک 
و  پولدارها  روزانۀ  عادات  توضیح می دهد که  و 
توجه  با  و  است  متفاوت  شدت  به  غیرپولدارها 
به عادات روزانۀ یک شخص، می توان وضعیت 
مالی اش را پیش بینی کرد. نتیجۀ این تحقیق به 

شرح زیر است:
* حدود 70 درصد پولدارها روزانه کمتر از 300 
که  حالی  در  می کنند،  هله هوله مصرف  کالری 
حدود 97 درصد بی پول ها روزانه بیشتر از 300 

کالری هله هوله می خورند.
* حدود 80 درصد پولدارها روی »یک« هدف 
درصد   12 فقط  ولی  کرده اند،  تمرکز  مشخص 

بی پول ها چنین کاری می کنند.
* حدود 76 درصد پولدارها چهار روز در هفته 
اهل  ورزش می کنند، ولی 23 درصد بی پول ها 

ورزش مرتب هستند.
* حدود 63 درصد پولدارها موقع رفتن به سر 
ولی  می دهند،  گوش  صوتی  کتاب های  به  کار 

فقط پنج درصد بی پول ها چنین عادتی دارند.
* حدود 81 درصد پولدارها کارهایی را که باید 
 19 فقط  ولی  می کنند،  لیست  بدهند،  انجام 
درصد بی پول ها  برای کارهایشان لیست دارند.

* حدود 63 درصد والدین پولدار بچه هایشان را 
مجبور می کنند که ماهی دو جلد یا بیشتر کتاب 
غیرداستانی بخوانند، در حالی که فقط سه درصد 

بی پول ها چنین عادتی دارند.
* حدود 23 درصد پولدارها اهل قمارند، ولی 52 

درصد بی پول ها قمار می کنند.
زنگ  دیگران  به  پولدارها  درصد   80 حدود   *
می زنند تا تولدشان را تبریک بگویند، ولی فقط  

11 درصد بی پول ها چنین کاری می کنند.
* حدود 67 درصد پولدارها اهداف شان را روی 
کاغذ می آورند و فقط 17 درصد بی پول ها از این 

کارها می کنند.
ساعت  نیم  روزی  پولدارها  درصد   88 * حدود 
یا بیشتر را به مطالعه با هدف کاری یا آموزشی 
می گذرانند، در حالی که فقط دو درصد بی پول ها 

چنین عادتی دارند.

خوب  یا  بودن،  خوب  زندگی  دنبال  به 
است.  متفاوت  معنایشان  دو  این  زندگی  کردن؟ 
است،  متعالی  شعور  یک  زندگی  کردن  خوب 
حسرت  خوردن،  خوب  زندگی  آرزوی  در  اما 
نقِد  ازدست  دادن  است،  محض  حماقت  یک 
زندگی است. آنان که همواره در آرزوی زندگی 
دنیا  این  در  هرگز  می  برند،  بسر  کامل  و  خوب 
دست  کس  هیچ  یافت،  نخواهند  دست  آن  به 
دنیوی،  حیات  ذاتی  خصلت  زیرا  نیافته  است، 

نقصان و کمبود است. به قول حضرت موالنا:

آن یکی خر داشت، پاالنش نبود
یافت پاالن، گرگ خر را در ربود
کوزه بودش، آب می نامد بدست

آب را چون یافت، خود کوزه شکست

را  دنیا  این  که  می  کند  زندگی  کسی خوب 
نداشتن  هایش  و  داشتن  ها  مقهور  و  شناخته 
همواره  و  نیست  چیزی  در حسرت  نمی  شود. 
کسی  چنین  می  کند.  کار  زندگی  اش  نقد  با 
حیات  جریان  با  انسان  ها  هماهنگ  ترین 

است.
منابع:

@callcenter2018

شعورمتعالی
یاحماقتمحض؟ عاداتپولدارهاوبیپولها
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گزیده  ای از »سیاحت  نامۀ ابراهیم  بیگ« نوشتۀ 
 1218  -1289( مراغه  ای  زین  العابدین  حاج 

شمسی(:
نمی  گذاشتند  ناصرالدین   شاه  »...اطرافیان 

دیروزوامروز

یادگارهاییاززندهیادحسینپناهی

تعابیرخردمندانه

مردم، اینجا چقدر مهربانند: دیدند کفش ندارم، برایم پاپوش دوختند؛ دیدند سرما می  خورم، سرم 
را  کالهم  شد،  گرم  هوا  دیدند  گذاشتند؛  گشادتری  کاله  بود،  تنگ  برایم  چون  و  گذاشتند  کاله 
برداشتند؛ دیدند لباسم کهنه و پاره است، به من وصله چسباندند؛ چون از رفتارم فهمیدند که سواد 
ندارم، محبت کردند و حسابم را رسیدند؛ خواستم در این مهربانکده خانه بسازم، نانم را آجر کردند، 

گفتند: حاال کلبه بساز! 
روزگار جالبیست؛ مرغمان تخم نمی  گذارد، ولی هر روز گاومان می  زاید!

* خردمند بیش از آنکه فرصت  ها را بیابد، آنها را می  سازد.
* می  گویند: تقوا از تخصص الزمتر است. آن را می  پذیرم، اما من می  گویم: آن کس که تخصص 

ندارد و کاری را می  پذیرد، بی تقواست! )شهید چمران(
* دانا، نادان را می شناسد، چرا که خود زمانی نادان بوده  ، اما نادان، دانا را نمی شناسد، چرا که هرگز 

دانا نبوده  است ! )افالطون(
* یا چنان نمای که هستی، یا چنان باش که می  نمایی. ) بایزید بسطامی(

قانون  مملکت  در  یا  گیرد...  صورت  اصالحی 
می  افتاد...  خطر  به  منافعشان  زیرا  شود،  مستقر 
رجال بی  خبر و نادان، جهل و بی  قانونی، نبودن 
عدالت و تربیت، روزنامه  های گزافه  گو، آشفتگی 
بزرگان،  پول سیاه، سودجویی  وفور  و  اقتصادی 
ضعف تجارت و اعتمادنداشتن مردم به یکدیگر... 
رشوه  آن  در  که  است  شهری  زمان  آن  تهران 
و  قانون  و  حق  و  بوده  رایج  ستم  و  تزویر  و 
نبود،  تباهی  گرفتار  تهران  تنها  نایاب.  عدالت 
خرابی و کثیفی قزوین، خربزه  فروشی در مسجد 
اَمَردبازی  شهر،  این  در  تریاک  رواج  و  مراغه 
به  مرند  در  طفل  ششصد  تلف  شدن  ارومیه،  در 
نبوده  است.  این نقایص کم  امثال  آبله و  واسطۀ 
رشوه و پیشکش  دادن در همه جا و همۀ کارها 
وسیلۀ  ثروت  و  انتساب  و  بود  مشکالت  حاّلل 
که  صالح  نمایان  برخی  بلند.  مراتب  به  رسیدن 
از نفوذی برخوردار بودند، بیشتر به اندوختن مال 
می  اندیشیدند و برای این مقصود با هر طبقه  ای 

الزم بود توافق می  کردند. یکی از ایشان هفتاد- 
هشتاد قریه داشت. در شهرهای معتبر هر درویش 
بنگی و هر عطار دوافروش طبیب بود. شاعران و 
نویسندگان، خوش  آمدگوی بودند و مقلد. مأموران 
داروغگی  و  گمرکات  و  بودند  بی  سواد  گمرک 
والیات به اجاره داده می  شد. تعصب و جهل رواج 
از  مواجبی  در خارجه  ایران  داشت. کنسول  های 
دولت نمی  گرفتند و ناگزیر از راه اخاذی از مردم 
معاش خود را تأمین می  کردند... همه چیز هست، 
چیزی که نیست، قانون است. نظم ندارد. از این 
رو، وظیفۀ احدی از حاکم و محکوم و رعیت و 
صاحب منصب معلوم نیست و بدین سبب، مکتب 
ندارد، مالیات ندارد، رشوت)رشوه( دارد... اجحاف 
دارد، شهرها خراب مانده، صحراها لم  یزرع مانده... 
از تعفن آب  ها از کوچه گذرکردن مشکل است... 

کار در دست غیر اهلش افتاده است...
زنده  یاد  اثر  قلم«  اهل  با  »دیداری  از  نقل  به 

دکتر غالمحسین یوسفی
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در طول پنج سال گذشته، وزارت نفت از یک سو اقدام به تولید بنزین 
استاندارد یورو چهار و پنج نموده و از سوی دیگر، با افتتاح پاالیشگاه خلیج 
به  رسانده  است.  روز  در  لیتر  میلیون  مرز 100  به  را  بنزین  تولید  فارس، 
گزارش ایرنا، اقدام مهم دیگر اینکه متخصصان و کارشناسان و برنامه  ریزان 
وزارت نفت موفق شده  اند فازهای 13، 22، 23 و 24 گازی پارس جنوبی 

را افتتاح کنند.
سکوی  چهار  با  جنوبی  پارس   13 فاز  که  است  گفتنی  رابطه  این  در 
دریایی، 38 حلقه چاه و چهار خط لوله هر کدام به طول 90 کیلومتر، فازی 
صددرصد ایرانی در همۀ مراحل طراحی، ساخت و راه  اندازی است. فاز 13 با 
هدف تولید روزانه 56 میلیون مترمکعب گاز، 75 هزار بشکه میعانات گازی، 

آغازبهرهبرداریازچهارفازدرپارسجنوبی

400 تن گوگرد و تولید ساالنه 1/5 میلیون تن ال.پی.جی و یک میلیون 
تن اتان در ساحل کنگان اجرا شده و ارزش محصوالت تولیدی این فاز 
پنج میلیون دالر در روز است. فازهای 22، 23 و 24 میدان گازی پارس 
جنوبی نیز با چهار سکوی دریایی، 38 حلقه چاه و سه خط لوله در فاصلۀ 
105 کیلومتری ساحل کنگان واقع شده  اند. فازهای 22، 23 و 24 که همۀ 
مراحل طراحی، ساخت و راه  اندازی تجهیزات آنها صددرصد ایرانی است، 
دو میلیارد فوت مکعب گاز را از دریا به خشکی منتقل می  کنند. فازهای 22 
تا 24 پارس جنوبی برای تولید روزانه 56 میلیون مترمکعب گاز، 77 هزار 
بشکه میعانات گازی، 400 تن گوگرد و تولید ساالنه 1/5 میلیون تن گاز 
مایع و یک میلیون تن اتان طراحی و ساخته شده  اند و ارزش محصوالت 

تولیدی این فازها روزانه 30 میلیون دالر برآورد شده  است.
شایان ذکر است که تمامی مراحل طراحی و ساخت فازهای 13، 22، 
23 و 24 پارس جنوبی با اعتباری بیش از 11 میلیارد دالر ساخته شده و 
ایران برای نخستین بار در برداشت گاز از این میدان مشترک از قطر پیشی 

می  گیرد.
اجرای این طرح  ها که با مشارکت قرارگاه سازندگی خاتم  االنبیاء )ص( به 
کنسرسیوم  هایی متشکل از پیمانکاران، مشاوران و سازندگان ایرانی واگذار 
شده، با بهره  برداری از حداکثر توان و تخصص شرکت  های داخلی به مرحلۀ 

بهره  برداری رسیده  است.

دوطرحپتروشیمیدرنیمۀنخستسال98بهبهرهبرداریمیرسند

اخبار

مدیر طرح های شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: 
ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی با تولیدی شدن دو 
طرح جدید پتروشیمی در نیمۀ نخست امسال افزایش 

خواهد یافت.
صنایع  ملی  شرکت  از  نقل  به  شانا  گزارش  به 
پتروشیمی، علی محمد بساق زاده اظهار کرد: با آغاز 
تولید آزمایشی طرح متانول کاوه در اواخر سال 97، 

به  تدریج امسال شاهد افزایش تولید این طرح خواهیم 
بود. وی سپس با اشاره به اینکه سه واحد از فاز نخست 
برنامه ریزی های      اساس  بر  نیز  بوشهر  پتروشیمی 
انجام شده در نیمۀ نخست امسال به بهره برداری 
اتان  و  شیرین سازی  واحد  افزود:  رسید،  خواهند 
ریکاوری تولید خود را به  طور آزمایشی آغاز کرده اند و 

واحد متانول نیز در مرحلۀ پیش راه اندازی است.
بساق زاده با پیش بینی اینکه بخش های دیگری از 
پتروشیمی دماوند به عنوان تأمین کنندۀ یوتیلیتی فاز 2 
مجتمع های پتروشیمی عسلویه تا پایان نیمه نخست 
امسال تولیدی می شوند، گفت: امسال با تکمیل فاز 
نخست دماوند به غیر از واحد پساب صنعتی، واحدهای 
این فاز وارد مدار تولید می شوند. عضو هیأت مدیرۀ 

شرکت ملی صنایع پتروشیمی در ادامه با اشاره به اینکه 
انتقال دانش فنی و بهره گیری از فناوری های نوین باید 
از سوی سازندگان ایرانی مورد توجه قرار بگیرد، گفت: 
سازندگان تجهیزات صنعتی در بخش های مختلف 
صنعت نفت در سال های اخیر به رشد قابل توجهی 
دست یافته اند و توانسته اند در تولید بسیاری از کاالها 

موفق عمل کنند.
وی در پایان با تأکید بر حمایت از سازندگان ایرانی 
تصریح کرد: خوشبختانه استفاده از قطعه ها و تجهیزات 
ساخت  حال  در  طرح های  سوی  از  داخل  تولید 
پتروشیمی در مناطق مختلف کشور افزایش یافته و در 
بیشتر طرح ها و مجتمع های پتروشیمی کشور به دنبال 

استفاده از توانایی داخلی هستیم.
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نخستینعکسازیکسیاهچاله

اختراعفناوریایکهافکاررابهصورتکلماتادامیکند

از  توانستند  بار  نخستین  برای  ستاره  شناسان 
دهه  چند  این  در  بگیرند.  سیاه چاله عکس  یک 
زده  اند،  حرف  سیاه چاله  وجود  از  دانشمندان  که 
هرگز عکسی از آن ثبت نشده بود. این عکس 

دانشمندان موفق به اختراع وسیله ای قابل کاشت 
در مغز شده  اند که می  تواند افکار را بخواند و آنها را به 
کلمات تبدیل کند. این دستاورد که نتایج آن در نشریۀ 
»نیچر« چاپ شده، می  تواند به کسانی کمک کند که 

را National Science Foundation ثبت 
کرده  است.

در بارۀ این سیاه چاله گفته شده  است که قطر آن 
40 میلیارد کیلومتر یا سه میلیون برابر قطر زمین 

است. فاصلۀ آن از زمین هم حدود 500 میلیون 
تریلیون کیلومتر عنوان شده  است.

یادآوری می  کند که سیاه چاله ناحیه  ای است که 
مقدار زیادی از یک جرم در یک فضای کوچک 
فشرده شده  است. این فشردگی در پایان عمر یک 
ستاره رخ می  دهد. برخی از سیاه چاله  ها در واقع، 
از نتیجه مرگ ستاره  ها شکل می  گیرند. نیروی 
نیرومند  و  به قدری قوی  ناحیه  این  در  گرانش 
عبور  سیاه چاله  از  نمی  تواند  نور  حتی  که  است 
کند و چون نور از یک سیاه چاله خارج نمی  شود، 
سیاه چاله ها  که  این  وجود  با  است.  نادیدنی  لذا 
بار  جرم،  می  توان  ولی  هستند،  دیدن  غیرقابل 
الکتریکی و سرعت چرخش آنها را اندازه گرفت.

با  که  شده  اند  موفق  اخیراً  دانشمندان  البته 
ابزار  به  مجهز  قوی  تلسکوپ  های  از  استفاده 

مخصوص آنها را در فضا پیدا کنند.

در اثر بیماری قدرت تکلم خود را از دست داده  اند.
بنا به گزارش منتشرشده از سوی B.B.C  فناوری 
خواندن افکار در دو مرحله کار می  کند: اول یک الکترود 
در مغز کاشته می  شود تا سیگنال  های الکتریکی را که 

وظیفه  شان حرکت  دادن لب  ها، زبان، حنجره و فک 
قدرتمند  پردازنده ای  از  کند. سپس  دریافت  است، 
برای شبیه سازی چگونگی شکل  گیری کلمات از این 
حرکات در دهان و حلق استفاده می  شود. نتیجۀ این 
فرایند هم گفتاری مصنوعی است که از یک »دستگاه 

صوتی مجازی« پخش می  شود.
دست  محققان  از  یکی  چانگ،  ادوارد  پروفسور 
اندرکار این مطالعه در این مورد گفت: برای اولین 
بار این مطالعه نشان می دهد که می توانیم بر اساس 
فعالیت مغزی فرد، جمالت اداشدۀ کاملی را تولید 
کنیم. این دستاورد هیجان  انگیز ثابت می کند که 
می توان با فناوری  های موجود، وسیله ای را ساخت که 
برای بیمارانی که قدرت تکلمشان را از دست داده  اند، 
کار کند. گفتنی است که مشکالتی مثل بیماری 
نورون حرکتی، جراحات مغزی، سرطان گلو، بعضی 
سکته  های مغزی، بیماری »ام اس« یا پارکینسون 
تکلم شوند و  قوۀ  رفتن  از دست  باعث  می  توانند 
محققان می  گویند که دستگاه آنها می  تواند به بعضی 

از این بیماران کمک کند.
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هزینۀگرمایشزمین

حفرهفتحلقهچاهنفتوگازدرفروردینماهامسال

زمین 54  گرمایش  که  می  کنند  ادعا  محققان 
تریلیون پوند بیش از چیزی که پیش از این تصور 

می  شد، هزینه دارد.
از روزنامۀ دیلی میل،  نقل  به  ایرنا  به گزارش 
می  گویند:  انگلیس  »لنکستر«  دانشگاه  محققان 
 )Permafrost( الیۀ منجمد دایمی اعماق زمین
آزادسازی  و  ذوب  شدن  حال  در  شمال  قطب  در 
گازهای گلخانه  ای است. این محققان خاطرنشان 
دلیل  به  زمین  گرمایش  هزینۀ  که  کردند 
وخیم  ترشدن تخریب ناشی از ذوب  شدن یخ  های 
قطب شمال، 54 تریلیون پوند )70 تریلیون دالر( 
بیش از چیزی است که پیش از این تصور می  شد. 
آنها افزودند: با گرم  شدن قطب شمال، ذوب  شدن 
الیۀ منجمد دایمی اعماق زمین موجب آزادشدن 
کربن بیشتری به اتمسفر شده و کم  شدن میزان 
یخ و برف موجب کاهش انعکاس نور خورشید به 
فضا می  شود و این تأثیرات به همراه یک سری 
فعل و انفعاالت و عوامل مختلف، به وخیم  ترشدن 

وضعیت گرمایش زمین می  انجامند.
با این حال، محققان اذعان داشتند که هزینه  های 

شرکت  حفاری  عملیات  معاونت  سرپرست 
ملی حفاری از حفر هفت حلقه چاه نفت و گاز 

در نخستین ماه امسال خبر داد.
به گزارش شانا به نقل از شرکت ملی حفاری 
ایران، محمد آل خمیس گفت: از این هفت حلقه 
چاه، چهار حلقه توسعه ای و توصیفی و سه حلقه 
تعمیری و تکمیلی بوده  است. وی با بیان اینکه 

اجرای  با  می  توان  را  جهان  اقلیمی  اوضاع  تغییر 
اهداف بلندپروازانه  تر مورد توافق عهدنامۀ پاریس 
به حداقل رساند. به گفتۀ این محققان، در صورتی 
زیر  به  بتوان  را  زمین  هوای  دمای  افزایش  که 
باالی دمای هوا در دوران  1/5 درجه سانتیگراد 
از صنعتی  شدن نگهداشت، در آن صورت،  پیش 
قطب  یخ  های  ذوب  شدن  تأثیرات  بازتاب  هزینۀ 
شمال تنها به 19/3 تریلیون پوند کاهش می  یابد. 
پیش  بینی  های قبلی راجع به کل هزینه  های تغییر 

تریلیون   464 حدود  در  زمین،  اقلیمی  اوضاع 
دو سناریوی  برای هر  تریلیون دالر(   600( پوند 
محاسبه  شده است که در آن افزایش دمای هوای 
جهانی باالتر از سطوح پیش از صنعتی  شدن و زیر 

1/5 درجه یا دو درجه سانتیگراد نگاه داشته شود.
این محققان در مقالۀ خود نوشتند: این موضوع 
هدف بلندپروازانۀ 1/5 درجۀ سانتیگرادی را از لحاظ 
سانتیگرادی  درجۀ  دو  هدف  از  جذابتر  اقتصادی 

می  سازد.

از  حفاری  متر   466 و  هزار   14 مدت  این  در 
سوی ناوگان این شرکت به ثبت رسیده، افزود: 
پنج حلقه چاه حفرشده در گسترۀ شرکت ملی 
قالب  در  حلقه  دو  و  جنوب  نفت خیز  مناطق 

پروژه ای بوده  است.
عملیات  اینکه  به  اشاره  با  سپس  آل خمیس 
حفاری در طول سال، حتی روزهای تعطیل، به 
صورت شبانه روزی استمرار دارد، اظهار کرد: در  
نخستین ماه امسال با تالش و پشتکار کارکنان 
پشتیبانی،  و  عملیات  بخش های  در  شرکت 
حفاری یک حلقه چاه 18 روز زودتر از برنامه به 
پایان رسید. سرپرست معاونت عملیات حفاری 
شرکت ملی حفاری گفت: مدت تعیین  شده برای 

تعمیر این چاه نفتی در منطقه آبتیمور از سوی 
کارفرما 78 روز پیش بینی شده بود که 60 روزه 

محقق و تحویل شرکت متقاضی شد.
وی همچنین در زمینۀ جابه جایی دستگاه های 
هم  داد:  توضیح  عملیاتی  مناطق  در  حفاری 
اکنون 13 دکل حفاری در حال جابه جایی است 
که هفت دستگاه برای حفر چاه های توسعه ای 
و شش دستگاه برای تعمیر چاه ها به کار گرفته 
امسال  برنامه های  شد:  یادآور  وی  شده  است. 
محور  بر  حفاری  عملیات  بخش  در  شرکت 
ترسیم شده و  متراژ حفاری  و  بازدهی  افزایش 
انتظار می رود که با تالش مضاعف و همراهی 

کارکنان محقق شود.



65 اخبار توسعه تاسیسات و تجهیزات | شماره 57 | بهار 1398 |   

دیدارنوروزیدرسندیکا

پیمانکارانخواهاناجرایدرستوکاملقوانینهستند

برگزاریکارگاهپرسشوپاسخبامسووالنفرهنگیسازمانتأمیناجتماعی

اواخر فروردین ماه سال جاری به رسم سال  های 
سندیکای  اعضای  نوروزی  دیدار  مراسم  گذشته، 
در محل  ایران  و صنعتی  تأسیساتی  شرکت  های 
سندیکا برگزار شد. در این مراسم، جمع زیادی از 
همکاران گرد هم آمدند و ساعاتی را به گپ و گفت 
دوستانه پرداختند. حضور پرشمار مهمانان این مراسم 
نسبت به سال  های قبل، این پیام را با خود داشت که 
شاید حس ناامنی ناشی از آیندۀ مبهم صنف، باعث 

در نیمۀ اردیبهشت ماه سال جاری، کارگاه پرسش 
شرکت  های  بیمه  ای  مشکالت  مورد  در  پاسخ  و 
پیمانکاری با حضور جمعی از مدیران و نمایندگان 
کل  ادارۀ  مسووالن  و  سندیکا  شرکت  های عضو 
امور فرهنگی و اجتماعی کارفرمایان سازمان تأمین 
اجتماعی در محل سالن اجتماعات سندیکا برگزار 

شد.
در این نشست، مهندس همایون ابراهیمی، دبیر 
سندیکا، اجرای سلیقه  ای و تفسیر به رأی قوانین را 
یکی از مشکالت عمدۀ شرکت  های پیمانکاری ذکر 
کرد و خاطرنشان ساخت که در مواردی برای دو 
پروندۀ مشابه در یک شعبه، دو نوع رأی صادر شده 
است! وی سپس خاطرنشان ساخت که پیمانکاران 
عموماً با قوانین و ضوابط سازمان تأمین اجتماعی 
آشنایی دارند، ولی عدم آشنایی کافی کارمندان شعب 
با قوانین و مقررات این سازمان است که موجب بروز 
مشکالت می  شود و برای رفع این مشکل هم الزم 

شده  است که عدۀ بیشتری در مراسم شرکت کنند 
تا بدینوسیله به احساس امنیت بیشتری دست یابند.

گفتنی است که گرچه در دهۀ اخیر، فضای کسب 
و کار پیمانکاران بخش خصوصی همواره به سبب 
وجود مسایل و مشکالت متعدد متالطم بوده، ولی 
فعاالن این عرصه هیچگاه بقای خود را تا بدین حد 
در مخاطره نمی  دیدند و بازتاب این احساس خطر، 
در گفتگوهایی که با چند تن از حاضران داشتیم نیز 

مشهود بود.
در ابتدای این مراسم، مهندس همایون ابراهیمی، 
دبیر سندیکا، از آغاز به کار اینستاگرام سندیکا خبر داد 
و اعالم کرد که مراسم دیدار نوروزی به طور زنده 
از اینستاگرام سندیکا در حال پخش است. مهندس 
محمد احمدی، رییس هیأت مدیرۀ سندیکا نیز پس 
از گفتن تبریک سال نو، با مردم مناطق سیل  زدۀ 

است که سازمان تأمین اجتماعی در مورد آموزش 
پرسنل شعب اهتمام ورزد.

دبیر سندیکا سپس عدم حضور نمایندۀ پیمانکاران 
در هیأت  های تشخیص مطالبات را یکی دیگر از 
مشکالت عمدۀ شرکت  های پیمانکاری ذکر کرد و 
اظهار داشت: متأسفانه کسانی نمایندگی پیمانکاران 
در این هیأت  ها را برعهده دارند که هیچ آشنایی  ای 
با این حرفه ندارند و طبعاً نمی  توانند از حقوق و منافع 

ما دفاع کنند. 
مهندس ابراهیمی همچنین گفت: ما کارفرمایان 

کشور ابراز همدردی نمود و از حاضران خواست که 
از هر طریق ممکن، به سیل  زدگان کمک کنند.

در جریان این مراسم از دو تن از پیشکسوتان 
سندیکا، یعنی مهندس منوچهر معتمدی کردستانی 
و  مشاوران  از  راهبی، همچنین  احمد  مهندس  و 
اعضای موثر کمیته  های تخصصی سندیکا با اهدای 

لوح، تقدیر به عمل آمد.
نکتۀ قابل توجه در دیدار نوروزی سال 98 سندیکا، 
برنامه  ریزی بهتر و متنوع  تر مراسم نسبت به سالیان 
قبل بود. آغاز به کار اینستاگرام سندیکا در روز برگزاری 
شبکۀ  این  از  مراسم  زندۀ  پخش  و  نوروزی  دیدار 
اجتماعی، نمایش تصاویری از جلسات بخش  های 
مختلف سندیکا در سال 97 و بریدن کیک پنجاه و 
هفتمین سال تأسیس سندیکا توسط رییس هیأت 

مدیره، از جمله رویدادهای تازه در این مراسم بود.

تأمین  کنندۀ  و  دولت  اجتماعی  عنوان شرکای  به 
بخش عمدۀ درآمد سازمان تأمین اجتماعی، انتظار 
شعب  توسط  بیشتر  همکاری  و  مناسبتر  برخورد 
این سازمان داریم و مسووالن درآمد شعب تأمین 
اجتماعی هم با اجرای درست قوانین می  توانند تا حد 

زیادی از اختالفات و دعاوی کنونی بکاهند.
توسط  نشست، سواالت حاضران  این  ادامه  در 
آقای علی نیکنام، مشاور بیمه  ای سندیکا، دسته  بندی 
و مطرح شد و مسووالن سازمان تأمین اجتماعی نیز 

به آنها پاسخ دادند.
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40درصدبیکارانکشورفارغالتحصیالنباالی20سالهستند

علمی  جامع  نقشۀ  اجرای  راهبری  ستاد  دبیر 
ارایه  شده،  آمارهای  اساس  بر  کرد:  اعالم  کشور 
باالی 20  را جمعیت  بیکاران  معادل 40 درصد 
سال فارغ  التحصیل دانشگاه تشکیل می دهند. این 
عدد باالتر از میانگین نرخ بیکاری در کشور است.

در  کبگانیان  منصور  دکتر  ایسنا،  گزارش  به 
حاشیۀ یکصد و چهاردهمین جلسۀ شورای ستاد 
راهبری اجرای نقشۀ جامع علمی کشور در جمع 
خبرنگاران افزود: در ادامۀ گزارش اشتغال فارغ 
ارایه شد  التحصیالن، دو گزارش در این حوزه 
که با این ارایه، گزارش ما در خصوص وضعیت 
وی  شد.  خواهد  کامل  فارغ  التحصیالن  اشتغال 

در واپسین روزهای فروردین ماه امسال، مهندس 
اجرایی شورای هماهنگی  مدیر  حسن سعادتمند، 
تشکل  های مهندسی، صنفی، حرفه  ای کشور، که از 
همکاران فعال و مسوولیت  شناس در جامعۀ مهندسی 
کشور بود، در پی یک دورۀ کوتاه بیماری در یکی 
از بیمارستان  های تهران درگذشت. انتشار این خبر، 
موجی از تأثر و تأسف را در جامعۀ مهندسی کشور 

پدید آورد.
در مراسم بزرگداشت زنده  یاد مهندس سعادتمند 
که به همت شورای هماهنگی تشکل  ها و انجمن 

سپس با بیان اینکه اولین گزارش وضعیت اشتغال 
همکاری های  مرکز  سوی  از  فارغ  التحصیالن 
این  اظهار کرد: در  ارایه شد،  پیشرفت و تحول 
اشتغال  زمینۀ  در  موجود  آسیب های  گزارش 
بیان  اعداد  و  آمار  با  دانشگاه ها  دانش  آموختگان 
شد. کبگانیان خاطر نشان کرد: بر اساس آمارهای 
ارایه  شده، معادل 22 درصد از جمعیت باالی 20 
سال کشور را فارغ  التحصیالن دانشگاهی و 40 
سال   20 باالی  جمعیت  نیز  را  بیکاران  درصد 

فارغ  التحصیل دانشگاه تشکیل می دهند.
علمی  جامع  نقشۀ  اجرای  راهبری  ستاد  دبیر 
کشور در ادامه یادآور شد: آمارهای ارایه  شده از 

سوی وزارت علوم نیز در این زمینه اصالح شد و 
نرخ بیکاری دانش  آموختگان 18/5 درصد است. 
از  بیش  را  دانش  آموختگان  بیکاری  نرخ  وی 
میانگین نرخ بیکاری در کشور دانست و افزود: 
عالوه بر آن، هم راستایی شغل و رشتۀ تحصیلی 
دانش  آموختگان نیز در ایران پایین است، به این 
معنی که افرادی فارغ  التحصیل دانشگاه هستند، 
تحصیلی  شان  رشتۀ  با  هم راستا  آنها  شغل  ولی 
رشته های  تناسب  نرخ  وی،  گفتۀ  به  نیست. 
میان  در  فارغ  التحصیالن  شغل  با  دانشگاهی 
 40 ایران  در  و  درصد   80 پیشرفته  کشورهای 
نقشۀ  اجرای  راهبری  ستاد  دبیر  است.  درصد 
جامع علمی کشور با بیان اینکه این عدد قابل 
تأمل است، خاطرنشان کرد: ایران در این زمینه 
این  در  و  دارد  پیشرفته  با کشورهای  فاصله ای 

زمینه در جلسه پیشنهادهای ارایه شد.
وی در پایان با بیان اینکه الزم است اشتغال 
شاخص های  از  یکی  به  فارغ  التحصیالن 
اظهار  شود،  تبدیل  دانشگاه ها  رتبه  بندی 
مهارت  آموزی  به  نیاز  منظور  این  برای  کرد: 
دانشجویان است و همچنین باید نیاز بازار اعالم 

شود.

درگذشتنابهنگاممهندسحسنسعادتمند

پیمانکاران عمرانی استان یزد و با حضور اعضای 
شورای  عضو  مدیران  از  جمعی  و  اجرایی  هیأت 
نمایندگان مجلس  از  برخی  هماهنگی تشکل  ها، 
شورای اسالمی و مدیران سازمان برنامه و بودجه 
برگزار شد، چند تن از حاضران طی سخنان کوتاهی 
با ابراز تأسف از درگذشت نابهنگام مهندس سعادتمند، 
وی را انسانی شریف و صادق توصیف کردند که بدون 
هیچ چشمداشتی هرچه در توان داشت، برای اعتالی 

جامعۀ مهندسی و صنعت احداث به کار   گرفت.
یادش گرامی و نامش ماندگار باد!
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محققان از معدۀ یک نهنگ مرده که جسدش در سواحل فیلیپین پیدا شده، 
حدود 40 کیلوگرم پالستیک بیرون آورده اند.

بنا به گزارش بی.بی.سی کارکنان موزۀ   تاریخ طبیعی »دبون« در فیلیپین یک 
»نهنگ دندان دار کوویه« را بررسی کردند که جسدش در نزدیکی داوائوسیتی 
پیدا شده  بود. این موزه در صفحۀ فیس بوک خود در بارۀ تشریح جسد این نهنگ 
نوشت: معدۀ این حیوان به قدری پر از پالستیک بود که تا کنون ندیده  بودیم. به 
عبارت دیگر، در معدۀ این نهنگ شانزده بستۀ پالستیکی برنج های فوری آمادۀ 
پخت و تعدادی کیسه  پالستیک خرید پیدا شده  است. این موزه اعالم کرده  است 
که لیست تمام چیزهایی را که در معدۀ نهنگ پیدا کرده اند، در آینده منتشر 

خواهد کرد.

طرح  اجرای  برای  برنامه ریزی  از  کشورمان  ارتباطات  وزیر  معاون 
کم  وزن  و  پستی سبک  بسته های  برای حمل  پستی  پهپاد  از  استفاده 
در زمان بحران خبر داد و گفت: این طرح برای حمل بسته های سبک 
و زیر دو کیلوگرم با همکاری شرکت ملی پست و پژوهشگاه فضایی 

ایران در کیش به صورت آزمایشی امتحان شده  است. 
و  پیگیری  حال  در  اینکه  بیان  با  وی  آنالین،  ایران  گزارش  به  بنا 
نتایج  هنوز  افزود:  هستیم،  طرح  این  اجرای  با  مرتبط  امور  ارزیابی 
در  اما  نیامده،  دست  به  درصد   100 صورت  به  طرح  این  قطعی 
در  می تواند  برسد،  درصد   100 به  آن  اجرای  از  اطمینان  صورتی که 
زمان وقوع بحران و شرایط اضطراری به کمک ارسال مرسوالت در 

کمترین زمان ممکن بیاید.
مدیرعامل شرکت ملی پست ادامه داد: استفاده از پهپاد برای ارسال 
بسته ها و مرسوالت پستی در دنیا نیز مرسوم است، اما استفاده از این 
فناوری پرهزینه بوده و به همین دلیل، برای کاربردی کردن آن باید 
در  اخیر  سیل  وقوع  به  اشاره  با  پایان  در  نعمتی  شود.  فایده  هزینه- 

چهلکیلوپالستیکدرمعدۀیکنهنگ

حملبستههایپستیدرمواقعبحرانباپهپاد

دارل بالچلی، رییس و پایه گذار موزۀ مورد بحث، به سی. ان. ان گفت: برای 
ما این مقدار پالستیک باورکردنی نبود و در معدۀ این جانور به قدری پالستیک 

وجود داشت که برخی از آنها شروع به تجزیه کرده  بودند.
شایان ذکر است که بر اساس گزارش یک گروه محیط   زیستی در سال 
2015، پنج کشور آسیایی چین، اندونزی، فیلیپین، ویتنام و تایلند بیش از 60 
درصد پالستیک  رهاشده در اقیانوس ها را تولید می کنند. در ماه ژوئن سال 
گذشته هم در سواحل تایلند خوردن 80 کیسۀ پالستیکی موجب مرگ یک 
نهنگ خلبان شده بود. دقیقاً پس از این اتفاق، دولت بریتانیا در گزارشی اعالم 
کرد که اگر گام های موثری در این زمینه برداشته نشود، میزان پالستیک در 

اقیانوس ها در دهۀ آینده سه برابر خواهد شد.

مناطق مختلف کشور خاطرنشان کرد: در صورت نهایی  شدن، می توان 
از ظرفیت پهپاد پستی در مدیریت بحران و برای جابجایی مرسوالت 

در محدودۀ شهرهای حادثه  دیده استفاده کرد.
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همۀ  که  کرد  اعالم  ایران  گاز  ملی  شرکت  اچ. اس. ای  رییس 
پیمانکاران صنعت گاز موظف به رعایت مسایل ایمنی و زیست محیطی 
به  گاز  پروژه های صنعت  در همۀ  نیز  زیست  ارزیابی محیط  و  هستند 

صورت اجباری انجام می شود.
به گزارش شانا به نقل از شرکت ملی گاز ایران، محمدرضا یوسفی پور 
از  کدام  هر  در  انسانی  آسیب های  و  حوادث  رخ  ندادن  اینکه  بیان  با 
از  بخش های صنعت گاز دارای اهمیت فراوان است، گفت: جلوگیری 
وقوع حوادث و آسیب های انسانی، سخت و پیچیده، اما ممکن است و 

به مشارکت عمومی و کوشش مدیران نیاز دارد.
به  مربوط   97 سال  در  گاز  صنعت  حوادث  اینکه  به  اشاره  با  وی 

سیلیکای  تیتانیا/  با  بنزن  اتیل  »تخریب 
و  علوم  پردیس  محققان  توسط  شده«  دوپ 
و  نفت  شیمی،  دانشکدۀ  و  نوین  فناوری های 
و  علم  پارک  همکاری  با  سمنان  دانشگاه  گاز 

فناوری این دانشگاه ثبت اختراع شد.
مسوول  معروفی،  داوود  ایسنا،  گزارش  به 

الزامرعایتمسایلایمنیبرایپیمانکارانصنعتگاز

دستاوردمحققاندانشگاهیدرزمینۀتصفیهپسابهایصنعتی

 50 حادثه،  تعداد  این  از  کرد:  اظهار  بوده،  پیمانکاران  فعالیت  حوزۀ 
درصد مربوط به پیمانکاران شرکت مهندسی و توسعۀ گاز، 25 درصد 
به  مربوط  درصد   12/5 استانی،  گاز  پیمانکاران شرکت های  به  مربوط 
پیمانکاران شرکت انتقال گاز و 12/5 درصد هم مربوط به پیمانکاران 

شرکت های پاالیش گاز در کشور بوده  است.
رییس اچ. اس. ای شرکت ملی گاز ایران ادامه داد: با توجه به اهمیت 
با  مقابله  تمرین های  و  مانوورها  گاز،  در صنعت  ایمنی  مسایل  رعایت 
بحران به  طور دایم در بخش های مختلف این صنعت برگزار می شوند 
از  این،  بر  افزون  ارزیابی شوند.  تا نقاط قوت و قابل بهبود، بررسی و 
زیست  محیط  دوستدار  سازمان  یک  ایران  گاز  ملی  شرکت  که  آنجا 
است، لذا هدف اصلی خود را گازرسانی برای همۀ نقاط کشور قرار داده 
تا با کاهش مصرف سوخت های فسیلی مانند مازوت، نفت و گازوییل، 
ارزیابی  اساس،  این  بر  یابند.  کاهش  نیز  زیست  محیطی  آلودگی های 
محیط زیست )EIA( باید به صورت اجباری در همۀ پروژه های گازی 

سراسر کشور اجرا شود.
به گفتۀ یوسفی پور، پیمانکاران شرکت ملی گاز ایران ملزم به رعایت 
الزامات زیست  محیطی هستند و اکثر شرکت های تابع شرکت ملی گاز 
دریافت درجه های  به  موفق  زیست  از سوی سازمان محیط   نیز  ایران 
مسایل  رعایت  موید  که  شده اند  سیمین  و  زرین  لوح  سبز،  صنعت 

زیست محیطی در سطح شرکت ملی گاز ایران است.

فناوری  و  علم  پارک  فکری  مالکیت  مرکز 
دانشگاه سمنان، با اعالم این خبر گفت: اختراع 
»تخریب اتیل بنزن با تیتانیا / سیلیکای دوپ 
شده« توسط دکتر نرجس کرامتی، عضو هیأت 
ندا  نوین-  فناوری های  و  علوم  پردیس  علمی 
کارشناسی  دانش  آموختۀ  طاقانکی،  شیرزاد 
محسن  دکتر  نانوفناوری-  دانشکدۀ  از  ارشد 
دانشکدۀ  علمی  هیأت  قاضی، عضو  مهدی  پور 
فناوری  و  علم  پارک  و  گاز  و  نفت  شیمی، 
اختراعات  ثبت  کل  ادارۀ  در  سمنان،  دانشگاه 

کشور به شماره 98166 به ثبت رسید.
کرامتی در توضیح این اختراع گفت: در این 
تیتانیوم  اکسید  دی  بار  اولین  برای  اختراع، 
اصالح  شده از طریق دوپ همزمان با گونه های 
مزوپور  پایۀ  بر  نیتروژن(  و  )مس  نافلز  و  فلز 

سیلیکا به فرم آئروژل به روش سل- ژل و در 
فشار محیط، سنتز و برای تخریب آالیندۀ اتیل 
مزایای  از  افزود:  وی  شد.  برده  کار  به  بنزن 
پیش مادۀ  از  استفاده  به  می توان  روش  این 
سیلیکات(،  )سدیم  سیلیکا  برای  ارزان  قیمت 
گران  قیمت  و  خاص  تجهیزات  به  نیاز  عدم 
فرآیندهای  از  استفاده  دلیل  به  سنتز  برای 
فشار  در  آئروژل  خشک سازی  و  ژل  سل- 
بلوری  ساختار  به  دستیابی  همچنین  محیط، 
از تیتانیا و مساحت سطح باال از فتوکاتالیست 

اشاره کرد.
تصفیۀ  برای  می توان  محصول  این  از 
مواد  به  آنها  تبدیل  و  صنعتی  پساب های 
کم  خطرتر مانند دی  اکسید کربن و آب با فرایند 

فتوکاتالیستی استفاده کرد.
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اطفایحریقباَمِکش

پروازرباتهایتعمیرکاردرفضا

که   »VEM« به  موسوم  آتش  خاموش کنندۀ 
برای استفاده در فضاپیماها و دیگر محیط های 
این  دارد.  جالبی  کار  خاص طراحی شده، طرز 
سیستم به جای اینکه مثل نمونه های موجود با 
دمیدن یک ماده، آتش را مهار کند، این کار را 

با بلعیدن آتش انجام می دهد.
از گیزمگ، گروه  به نقل  ایسنا و  به گزارش 
مهندسی مکانیک در دانشگاه فناوری تویوهاشی 
برای  آتش نشان  دستگاه  یک   )Toyohashi(

را بسازد که  پنتاگون تصمیم دارد ربات هایی 
تعمیر  فضا  در  را  ماهواره  ها  دور،  راه  از  بتوانند 

کنند.
از روزنامۀ دیلی  ایرنا  به گزارش گروه علمی 
میل، بخش تحقیق و توسعۀ وزارت دفاع آمریکا 

استفاده در فضاپیماها ساخته  است. این دستگاه 
»روش خاموش  کردن در خأل« )VEM( نام دارد 
که به جای پاشش مواد خاموش  کننده به سمت 
آتش، شعله های آتش و مواد در حال سوختن را 
می مکد و به یک مخزن خآل می برد، یعنی به 
جایی که آتش و مواد مشتعل در آن به راحتی 

خفه شده و خاموش می شوند.
ترسناکی  و  اضطراری  موارد  از  یکی  آتش 
انفجار یک فضاپیما،  است که می تواند موجب 
محصور  محیط های  دیگر  یا  و  زیردریایی 
هرچه  که  است  حالی  در  این  شود،  خاص  و 
است،  ساده  محیط هایی  چنین  در  آتش  ایجاد 
مبارزه با آن نه تنها به دلیل گرما و دود حاصل، 
خاموش  کننده  عوامل  اینکه  دلیل  به  بلکه 
می توانند تقریبًا به همان اندازه در یک فضای 
محصور خطرناک باشند، بسیار دشوار است. به 
در  آتش  نشانی  تیم های  که  است  دلیل  همین 

زیردریایی ها و ایستگاه  های فضایی بین المللی، 
قبل از برخورد با آتش باید ماسک های اکسیژن 
حال  در  خاموش  کننده  عامل  اگر  بگذارند. 
استفاده کربن دی  اکسید باشد که بی خطر است، 
باز هم خدمه بدون دستگاه تنفس ممکن است 
نیز در  از آب  دچار خفگی شوند، حتی استفاده 

یک محیط بی وزن می تواند خطرناک باشد.
دانشگاه های  با  همکاری  با   »VEM« سیستم
با  و  شده  داده  توسعه  شینشو  و  هوکایدو 
با  خاموش کننده ها  کارکرد  معکوس  کردن 
باعث  تنها  نه  این روش  آتش برخورد می کند. 
باعث  بلکه  تنفسی می شود،  کاهش مخاطرات 
نیاز  نیز می شود، چرا که  کاهش زمان واکنش 
هنگام  در  را  اکسیژن  ماسک های  گذاشتن  به 

آتش سوزی از بین می برد.
آتش«  در مجلۀ »فناوری  تحقیق  این  نتایج 

)Fire Technology( منتشر شده  است.

که  است  ربات هایی  ساخت  درصدد  )پنتاگون( 
با استقرار آنها در مدار زمین، بتوانند از راه دور 
سازمان  این  کنند.  تعمیر  فضا  در  را  ماهواره  ها 
امیدوار است که این ربات ها را تا پنج سال آینده 

بسازد و به فضا پرتاب کند.

آمریکا  دفاع  وزارت  توسعۀ  و  تحقیق  بخش 
)DARPA( اعالم کرد: اکنون حدود 400 ماهوارۀ 

حدود  فاصلۀ  در  آمریکا  در  دولتی  و  خصوصی 
در  زمین  باالی سطح  مایلی  هزار   20 از  بیش 
حال چرخش  اند که سرویس و نگهداری از تمامی 
فراهم  شدن  با  اما  است،  غیرممکن  تقریبًا  آنها 
سرویس رباتیک ماهواره  ای پنتاگون موسوم به 
 Robotic Servicing of Geosynchronous

بروز  صورت  در  ماهواره  ها  دیگر   Satellites

مشکل از فعالیت نخواهند افتاد.
و  دقیق  مشخصات  که  است  ذکر  به  الزم 
رباتیک  فضایی  تعمیرکارهای  این  کارکرد 
 DARPA دیدگاه  اما  نیست،  مشخص  هنوز 
ساخت  آن،  اولیۀ  شکل  در  دستگاه،  این  برای 
اندازۀ  یک فضاپیمای قابل استفادۀ مجدد و به 
بتواند  که  نحوی  به  است،  چندمنظوره  کافی 
مجموعه  ای از ماموریت  های مختلف فضایی را 

انجام دهد.
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 2033 سال  تا  ناسا  شده،  انجام  اخیراً  که  مطالعه  ای  یافته های  بر  بنا 
نمی تواند فضانورد به مریخ بفرستد و چنین مأموریتی در خوش  بینانه  ترین 

حالت در اواخر دهۀ 2030 می تواند انجام شود.
به گزارش ایسنا و به نقل از اسپیس، ناسا با »مؤسسۀ سیاست علم و 
فناوری« )Science and Technology Policy Institute( قراردادی را 
برای انجام این گزارش امضا کرده بود که هدف از انجام آن، ارزیابی فنی 
و مالی مأموریت های ارسال انسان به فضا در سال 2033 بود. این تحقیق 
به سفارش کنگره امریکا و بر اساس دستورالعمل سال 2017 میالدی 
سیاست فضایی تنظیم شده بود و هدف از انجام آن هم ارزیابی فنی و 

انتظارسفربهمریخطوالنیترشد!

مالی مأموریت های ارسال انسان به فضا در 2033 میالدی بود.
مؤسسه STPI به منظور انجام این گزارش از استراتژی ناسا موسوم 
و  کرد  استفاده   )Exploration Campaign( اکتشافات«  »سفر  به 
هدف آن ادامۀ توسعۀ سامانۀ پرتاب فضایی)SLS(، فضاپیمای اوریون و 
مأموریت فضاییlunar Gateway بود. پس از انجام این برنامه ها، قرار 
است مأموریت Deep Space Transport انجام شود که طی آن یک 
به سوی مریخ  ماه و زمین  بین  از فضای  فضاپیمای حامل فضانوردان 
پرواز می کند و دوباره به آنجا برمی گردد. همچنین ناسا چند ماهنورد و 
سیستم مربوط به آن را برای پشتیبانی از این مأموریت ها خواهد ساخت 
که از این سیستم ها می توان در مأموریت های بعدی به سطح مریخ نیز 

استفاده نمود.
انجام  این گزارش آمده  است که به دلیل مسایل ذکرشده،  انتهای  در 
مقدور  ناسا  برای   2033 سال  تا  مریخ  به  فضانوردان  ارسال  مأموریت 
درنظرگرفتن  بدون  حتی  کرده اند:  اظهار  نیز  ادامه  در  و  بود  نخواهد 
محدودیت های بودجه ای، مأموریت مداری مریخ با توجه به برنامه های 
بر  بنا  و  بود  نخواهد  ممکن   2037 سال  از  زودتر  ناسا،  ملی  و  فعلی 
تحلیل های انجام  شده مأموریت مداری مریخ نیازمند توسعۀ فناوری است 
و خطر  هزینه  افزایش  بندی،  زمان  در  تأخیر  امکان  دلیل،  همین  به  و 

کمبود بودجه نیز وجود دارد.

تضمینایمنیخانهباسنسورهوشمند

مشکالت  وای  فای،  به  اتصال  قابلیت  با   Roost چندمنظورۀ  سنسور 
جدی خانه، اعم از نشتی آب و گاز و درجۀ حرارت و رطوبت باال در فضای 

بسته را تشخیص می  دهد و پیام هشداری را به کاربران ارسال می  کند.
فعالیت  کاربر  سوی  از  تعریف  شده  محدودۀ  در  هوشمند  حسگر  این 
داشته و در صورت وجود هرگونه مشکل هشدار می  دهد. بنا به گزارش 
ایران آنالین، کاربران این سیستم می  توانند با اطمینان به این فناوری به 
سهولت منزل را ترک کرده و از راه دور بر هرگونه نشتی آب و یا گاز 
نظارت کنند. تنها کافی است کاربران اپلیکیشن این فناوری را بر روی 
تلفن همراه خود نصب کرده و تنظیمات نظارتی این سیستم بر عملکرد 

صحیح لوازم خانگی را اجرا کنند.
این سیستم با قرارگیری در محل مورد نظر، اعم از شوفاژ و یا پمپ 
لوله  ها  یخ  زدگی  و همچین  غیرعادی  نشتی، وجود رطوبت  آب، هرگونه 
در سرمای زیر صفر درجه را تشخیص داده و کاربر را مطلع می  کند. این 

سیستم همچنین یک باتری قابل تعویض AAA با عمر سه  ساله دارد و 
منزل  لوازم خانگی  بر وضعیت عملکرد  به کمک سنسورهای هوشمند 

نظارت می  کند. 
این فناوری به دلیل طراحی ظریف و سبک در هر مکانی قرار می  گیرد 
و در صورت  را مطلع می  کند  کاربر  درآوردن زنگ  به صدا  از طریق  و 
پیام هشداری  این سیستم  عدم حضور کاربر در مدت زمانی مشخص، 
را به کاربر ارسال می  کند. چنانچه کاربر از تلفن همراه خود دور بوده و 
دسترسی به تلفن نداشته باشد، این فناوری پیام هشدار مشابهی را نیز به 
دوستان و خانواده کاربر ارسال می  کند و آنها را از وضعیت موجود آگاه 

می  سازد.
قادرند  حاضر  حال  در  کاربران  که  آمده  است  هم  خبر  این  پایان  در 
حسگر چندمنظورۀ Roost را از سایت آمازون و با قیمتی برابر 90 دالر 

سفارش دهند.


