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سرمقاله

تقریبًا نیمی از فرصت دولت تدبیر و امید سپری 
گردیده اســت و در آســتانه شــروع ســومین سال 
کارنامه  ایــن دولت قــرار داریــم بررســی اجمالــی 
را  آینــده  ســاله  دو  کار  آن،  ارزیابــی  و  ســاله  دو 
آســانتر  گذشــته  ســال  دو  تجربــه  پشــتوانه   بــا 

می نماید . 
گذشــته دولــت آقــای دکتــر  در دو ســال 
کلی  روحانــی تالش نمود دولت و به طور 
جامعه را به سوی قانونگرایی سوق دهد 
و همچنیــن بــا تدویــن و اصــالح بخشــی 
از قوانیــن، نواقــص موجــود را تــا حــدی 
بهتــر  جهــت  بــه  مــواردی  در  و  برطــرف 
که  گام بردارد. طبیعی اســت  شــدن امور 
عبــور از فضــای بوجود آمده و قــرار دادن 
کار بزرگ و ســختی  امــور در ریــل قانــون، 
گرفتــه هــر چنــد نیــاز به  کــه صــورت  بــود 

اقدام بیشتری است.
 در آســتانه انتخابــات ریاســت جمهــوری
 در ســال 1392 عالوه بر مشکالت عدیده 
گذاشــتن  اجتماعــی - سیاســی و زیــر پــا 
قانــون توســط برخی از مســئوالن، مردم 

بــا مشــکالت فــراوان اقتصادی مواجــه بودند در 
خ ارز و متعاقب  کثر زمینه ها مثل تغییر روزانه نر ا
آن بــی ثباتــی در همــه فعالیتهــای اقتصــادی و 

معیشتی باعث سردرگمی عمومی شده بود.
مشــکالت  شــعارحل  بــا  روحانــی  دکتــر  آقــای 
سیاســی و اقتصادی وارد عرصه انتخاباتی شد و 
گزارش عملکرد دولت  پس از انتخابات در همان 
که با چه مشکالتی  گردید  طی صد روز مشخص 
روزه  صــد  حــل  وعــده  شــاید  و  اســت  مواجــه 

مشکالت بیشتر خیال پردازی بود تا واقعیت.
می دانیــم بیشــتر وقــت دو ســاله دولــت صــرف 
دولــت  ماشــین  مخــرب  رونــد  کــردن  متوقــف 
پیشــین شــده و از همین رو شــاید حــاوی آورده 

که بتوان با اتکا به آن به داوری  چندانی نباشــد 
کشور  دولت فعلی نشست اما رصد دقیق اوضاع 
گرفته  کارهــای انجام  که  مــا را متقاعد می ســازد 
در زمینــه اصــالح و تغییــر بعضــی از رویکردهــای 
نادرست پیشین چه بسا مفیدتر از فرآورده های 

ســعی  لــذا  باشــد.  زمینه هــا  ایــن  در  ایجابــی 
می کنیم بیشتر از اینکه از دستاوردهای دو ساله 
دولت صحبت نماییم در رابطه با تغییر و اصالح 
کت و  گذشــته بجــز فال کــه در  یــا تثبیــت امــوری 

کنیم. بدبختی مردم حاصلی نداشته بحث 

1( سیاست خارجی :
الف: جایگزینی مقوله )تقابل( با )تعامل(

مهمتریــن تغییــر رویکــرد دولــت در ایــن زمینــه 
جایگزینــی مقوله )تقابل( با )تعامل( بوده اســت 
کشــور را بــه نوعــی بــه بن بســت  کــه  و سیاســتی 
در عرصــه سیاســت خارجــی ســوق داده بــود و 
متعاقــب آن تحریمهــای فلج کننــده و ظالمانــه 

کــرده بــود را تغییــر و منطــق  کشــور تحمیــل  بــر 
کره( را جایگزین منطق )مقابله( نمود. )مذا

ب: تغییر رویکرد از )خیال پردازی(
        به )واقع بینی) 

در دولت آقای روحانی از اهمیت بسیاری 
بــر خــوردار اســت. بــر خــالف دولــت قبلی 
کــه معمــواًل از عناصــر بــه غایت مــردودی 
و  ماجراجویــی  شــعارزدگی،  همچــون 
ذیــل  خیال پــردازی  و  دشمن تراشــی 
مدیریــت جهانــی را به عنــوان مولفه های 
ایــران در عرصــه  موثــر در توانمندســازی 
می کــرد؛  معرفــی  خارجــی  سیاســت 
دولــت روحانــی می کوشــد از مولفه هــای 
که عبارت اســت  کشــور  قدرت آفریــن یک 
از ثبات سیاســی، توانمنــدی اقتصادی و 
کمیت دولت مشــروع و مردمی و نفوذ  حا
موجبــات  و  نمــود  اســتفاده  منطقــه ای 

کشور را فراهم نماید. فرادستی 

2( اقتصاد: 
دولتهای نفتی و رانتی همواره منشا شکل گیری 
در  کــه  امــری  بوده انــد  اقتصــادی  فســادهای 
گذشــته  یکصــد ســال  ایــران در طــول  اقتصــاد 
از  قبــل  البتــه  اســت.  بــوده  صــادق  کان  کمــا
دولتهــای نهم و دهم این مســئله بیشــتر جزئی 
که در ده  و فــردی بــوده، ولــی رویداد نامیمونــی 
خ داد، عبــارت اســت از تبدیــل  گذشــته ر ســال 
که  فســاد فردی به فســاد سیســتمی. می دانیم 
کمتــر فضایی برای زیســت  در فســاد سیســتمی 
کمیت چنین  سالم اخالقی باقی می ماند و با حا
اخالقــی، قبح فســاد رنــگ می بازد و شــهروندان 
درگیــر نوعــی رقابــت خــود تخریب گــر می شــوند. 
نگاهی به آمار فســادهای افشا شده در دو ساله 

عمــــــلکـــرد	دو	ســـــــاله	دولــــــــت	تــــدبیر	و	امــــید
سندیکای شرکت های ساختمانی ایران با تکیه  بر تجربه چند دهه  فعالیت  مدنی خود 
و بــا اســتفاداز نظــرات کارشناســی اعضــا و ُخبرگان صنــف آمادگی دارد دولــت را در ایجاد 

بسترهای مناسب اقتصادی یاری نماید

 
همــواره  رانتــی  و  نفتــی  دولتهــای 
فســادهای  شــکل گیری  منشــا 
در  کــه  امــری  بوده انــد  اقتصــادی 
اقتصــاد ایران در طول یکصد ســال 
گذشــته کماکان صادق بوده است. 
البتــه قبــل از دولتهــای نهــم و دهــم 
ایــن مســئله بیشــتر جزئــی و فــردی 
ویــداد نامیمونــی که در  بــوده، ولــی ر
عبــارت  داد،  خ  ر گذشــته  ســال  ده   
اســت از تبدیل فساد فردی به فساد 

سیستمی.
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گذشته موید این موضوع می باشد. 
امیدواریــم نگاه ضدفســاد دولت روحانی تدوام 
گر فساد زهر باشد،   داشته باشد. همانطوریکه ا
پادزهــر آن آزادی مطبوعاتــی و سیاســی اســت 
کــه بــا تــدوام آن در دولــت روحانــی می تــوان تــا 
ریشه کنی فساد سیستمی با فساد مبارزه نمود.
همانطوریکــه می دانیــم  رئیــس دولت پیشــین 
نــه تنها اقتصــاد را علم نمی دانســت بلکــه آن را 
کــه می توان به هر  به مثابه مومی می پنداشــت 
شــکل  و قالبــی درآورد و از همین رو اعتنایی به 

قوانیــن آن نداشــت و بیشــتر می کوشــید 
کشــور را بــه این  کــه اراده گرایانــه اقتصــاد 
بی اعتنایــی  بکشــاند.  ســو  آن  و  ســو 
در  مداخلــه  و  اقتصاددانــان  نامــه  بــه 
انحــالل ســازمان  پــول و ســرمایه،  بــازار 
ح  مدیریت، اجرای ناقص و نادرست طر
جملــه  از  و.....  یارانه هــا  هدفمنــدی 
بــه  منجــر  کــه  بــود  ناصوابــی  اقدامــات 
بی ثباتی در بازار ســرمایه، تورم فزاینده و 
کاهش رشد اقتصادی و  لجام گسیخته و 
کشــور در بدتریــن نوع رکود  گرفتــار آمدن 

گردید. تورمی در دوران پس از انقالب 
بــا پیروزی دولــت تدبیر و امیــد، روحانی 
کنش به آسیبهای مخرب  کوشید تا در وا
کاهــش مداخــالت اقتصــادی  پیشــین، 
کــه  را پیشــه خــود ســازد. نکتــه ظریفــی 

کمنــد  بــا غفلــت مشــاوران ایشــان، دولــت را در 
گرفتار ساخت. )ساختارگرا( 

 بــه نظر نویســنده دولــت تدبیر و امیــد با غفلت 
از ســرمایه های اجتماعــی ارزشــمند حاصــل از 
که فرصت طالیی برای به  انتخابــات و در حالی 
ح هدفمندی  کاســتی های طر سامان رساندن 
اختیــار  در  را  اقتصــادی  اصالحــات  و  یارانه هــا 
از دســت  را  تاریخــی آن  تعلــل  یــک  داشــت در 
داد. با تحلیل رفتن ســرمایه های اجتماعی ذکر 
کوچکترین اصــالح اقتصادی به  کنون با  شــده ا
کاهش  ســد نارضایتــی مردم برخــورد و موجــب 
محبوبیــت دولــت نــزد افــکار عمومی می شــود. 
کنون به نظر می رســد دولت بــا اتخاذ یک  هــم ا

راه میانــه بیــن اقتصــاد )اراده گرایانــه( و اقتصــاد 
)ســاختارگرایانه( بــه نوعی تحرک بیشــتر در این 
ماجراجویــی  همانطوریکــه  بیاندیشــد  عرصــه 
داشــت  مخربــی  عواقــب  اقتصــادی  عرصــه  در 

کاری نیز نمی تواند چاره ساز باشد.  محافظه 
کثر  کــه دولــت محتــرم در ا انتظــار بــر این اســت 
امور بــه خصوص در موضوع معیشــت مردم، با 
کند و مشــکالت  آنها صریح تر و راحت تر صحبت 
را برای آنها توضیح دهد به طور مثال مشکالت 
اجــرای قانــون هدفمنــدی یارانه هــا را توضیــح 

کســری  و حــدود چهــارده هــزار میلیــارد تومــان 
بودجــه ناشــی از اجــرای قانــون را اعــالم نمایــد 
کــه دولــت مجبــور اســت  و مــردم بایــد بداننــد 
ماهیانــه با اســتقراض از بانک مرکزی یا شــرکت 
کاســتن از بودجه های  ملــی نفــت ایران و یــا بــا 
که  کســری بودجه را جبــران نماید  عمرانــی این 
کــدام در میان مــدت و بلندمــدت عواقــب  هــر 

تخریبی خود را در اقتصاد نشان خواهند داد.
از نــکات مثبــت دولت آقای دکتــر روحانی و تیم 
خ تورم اســت. تیم  کاهش نر اقتصــادی دولــت، 
خ  که دولــت را با نر اقتصــادی دولــت متعقدنــد 
گرفته و آن را  تــورم بیش از چهــل درصد تحویل 
به رقمی در حدود زیر پانزده درصد رسانده اند و 

حتی بر اســاس بعضی از آمارها تورم در ماه های 
اقتصاددانــان  اســت.  رســیده  صفــر  بــه  اخیــر 
کشــوراز طیفها و تفکرات مختلف این مســئله را 
کارهای مثبت تیم اقتصادی  تائید می کنند و از 
کثریت آنها متعقدند این  دولت می دانند. ولی ا
خ و ثبات نســبی به قیمت حفظ رکود  کاهش نر
در جامعــه تمام شــده و نمی توان طوالنی مدت 
به روند فعلی ادامه داد در ضمن برخالف اینکه 
خ تورم بحث می گــردد مردم  کاهــش نــر مرتبــًا از 
بــرای تامیــن نیازهای اساســی و روزمــره خود با 
گذشت زمان   مشکل روبرو هستند و با 
کاهــش نیافتــه بلکه  نــه تنهــا قیمتهــا 

شاهد افزایش قیمتها می باشند. 
دولــت تدبیــر و امیــد بــا شــعار بهبــود 
وضعیــت اقتصــادی و معیشــتی مردم 
گردیــد و شــاید  وارد عرصــه انتخابــات 
مهمتریــن وعــده انتخاباتی ایشــان در 
خــرداد مــاه ســال 92 بــود در دوســال  
گذشــته برنامه مدونی بــرای این مهم 
ارائــه نشــده اســت و بــه نظــر می رســد 
را  وعــده  ایــن  تحقــق  یازدهــم  دولــت 
در حــل و فصــل مناقشــات هســته ای 
دانســته  تحریمهــا  شــدن  برداشــته  و 
دو  ایــن  در  را  خــود  انــرژی  بیشــتر  و 
کرده  ســال صــرف موضــوع هســته ای 
اســت. هــر چنــد شــاید راه حــل نهایی 
کشــور رفــع تحریمها  بهبــود وضعیــت اقتصادی 
و شــروع تعامل با جهــان مخصوصًا در بحثهای 
اقتصــادی باشــد ولــی نمی توان همــه نواقص و 

گردن آن انداخت. کمبودها را به 
کــه تحریمهــا در حــدود 30 درصــد از  می دانیــم 
کشــور را تحت تاثیر قرار می دهند دولت  اقتصاد 
نبایــد تمــام نارســایی ها را معطــوف بــه تحریــم 
گر  ســازد زیــرا ایــن امر تبعــات منفی هــم دارد و ا
پــس از توافــق چنانچه آثار ملموس ناشــی از آن 
در زندگــی فــردی و خانوادگــی و اجتماعی مردم 
مشــاهده نشــود، اعتماد ایجاد شــده نسبت به 
کاهش می یابد و ایجاد دوباره آن بســیار  دولــت 
دشوار خواهد بود لذا ضمن مهم بودن توافق و 

به نظر می رســد دولت بــا اتخاذ  
اقتصــاد  بیــن  میانــه  راه  یــک 
اقتصــاد  و  )اراده گرایانــه( 
)ساختارگرایانه( به نوعی تحرک 
بیشتر در این عرصه بیاندیشد 
ماجراجــــــــویی  همانطـــــوریکه 
در عرصــه اقتصــادی عواقــب 
مخربــی داشــت محافظه کاری 

نیز نمی تواند چاره ساز باشد  

عمــــــلکـــرد	دو	ســـــــاله	دولــــــــت	تــــدبیر	و	امــــید
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که بســیار حائز اهمیت است نباید  گامهایی در راه رفع تحریم  برداشــتن 
کشــور را به آن  گــردد و سررشــته تمام امور  در آثــار آن غلــو و مطلق گرایــی 
گره خورده تلقی نمود و همه چیز را منوط به آن نمود. دولت  وابســته و 
کشور استفاده بهتری بنماید و  محترم می توانست از ظرفیتهای موجود 
به همین دلیل بر روی بهره وری، رشد اقتصادی بر اساس منابع داخلی 

کار نشده است. و بهبود مدیریتها خیلی 
گــر چــه برنامه ها و بســته های خــروج از رکود  دولــت آقــای دکتــر روحانی 
کادری برجســته ای در زمینــه اقتصادی  کــه از  تورمــی ارائــه و نشــان داد 
برخوردار| اســت و همانطوریکه در قبل  اشــاره شــد تا حدودی توانســته 
خ ارز و طال را در جامعه ثابت نگه دارد و همراه با آن در نوسان گیری از  نر
کاستن از هزینه های  کرده ولی برای  روند قیمت مسکن نیز موفق عمل 
که امکان پذیر است اقدام  قاطع  جاری دولت به ویژه در آن بخشــهایی 
که دولت در بودجه های  و ملموسی بعمل نیاورده است. انتظار این بود 
که هرگز بــرون داد فعالیتهای  کــزی  ســنواتی خــود از بودجــه نهادها و مرا
آنهــا در طــی ســالها و دهه هــای اخیــر معطوف بــه اهداف نبوده اســت و 
که چرا همه  ح اســت  قابل ارزیابی نیســت و در مورد آنها این ســوال مطر
ســاله بــر میــزان بودجه این نهادها افزوده می شــود بکاهــد تا ضمن رفع 

کســری بودجه و رهایی از مشــکالت آن، بودجه های پروژه های عمرانی 
کسر بودجه ها نگردد. قربانی این 

همانطوریکــه می دانیــم بخشــی از ایــن نهادهــا مرتبــًا بــر بودجــه جــاری 
کاهش   خــود می افزاینــد و افــزودن بــر بودجــه ایــن قبیــل نهادها باعــث 
 اعتبــارات تملــک دارایی هــای ســرمایه ای  می گــردد آثار ســوء آن، وجود 
که به پایان بردن آن به بیش از 400 هزار  70 هزار پروژه نیمه تمام  اســت 
میلیــارد تومــان بودجــه نیــاز دارد، یعنی مبلغــی بیــش از 13 برابر بودجه 
عمرانی ســال 94 )که تحقق آن نیز منوط به شــرایط خاص می باشد( لذا 
دولت در بودجه ریزی و بودجه نویسی باید واقع بینانه  و قاطعانه  عمل 

نمایدو تعارفات و معذورات اخالقی را مد نظر قرار  ندهد.
در بعــد دیگــر  برخــی نهادهایــا مالیــات نمی دهنــد و یــا از مالیــات معــاف 
هســتند. دولــت مــا دولت نظــام جمهوری اســالمی اســت لذا ایــن قبیل 
کارگــزاران نظــام هســتند و  نهادهــا هــم چــون ســایر بخشــهای موجــود، 
براســاس این ویژگیها می بایســتی از ســود عملکرد خود مالیــات بپردازند 
در ایــن زمینــه هم مماشــات دولت، به ضــرر طرحهــا و پروژه های عمرانی 
کشــور تمام می شــود. در ایــن میان  یــا بــه بیــان بهتر به ضــرر منافــع ملی 
که  جامعــه از زیرســاختهای توســعه ای محــروم می شــود و آنهایــی را هــم 
کرده اســت به دلیل برداشــت از بودجه های عمرانی و  شــروع به ســاخت 
کشــور به خطــر افتاده و  نبــود اعتبــار، نیمه کاره رها می ســازد و منافع ملی 
کارآفرین روز به روز در تنگنا قرار می گیرند و به تعطیلی  شرکتهای پیمانکار 
کشــور اســت. از ســویی در  کشــیده می شــوند و ایــن خســران بزرگــی برای 
که این  کشــور زیرزمینی است  خوش بینانه ترین حالت 40 در صد اقتصاد 
نــوع اقتصــاد ضربه مهلکــی بر تولیــد داخلی می زنــد و به افزایــش بیکاری 
کشــور می انجامد. ضرورت دارد دولت در این زمینه نیز با  نیروی انســانی 
گام اساسی در شفاف سازی این قبیل  اتکا بر آراء مردم و انتظارات مردمی 
فعالیتها بردارد و از طریق اخذ مالیات از آنها از منابع مالی به دست آمده 

کشور بهره گیری نماید.  در روند توسعه 

در خاتمــه یــادآوری مــی  شــود می تــوان  بــا تکیــه بــر  ظرفیتهــای داخلی 
مخصوصا  توانمندی شــرکت های پیمانــکاری  و با حداقل نیاز واردات،  

کارهای عمرانی و سازندگی جان تازه ای بخشید. به 
کــه می دانیــم  رونق در بازار ســاخت و ســاز  و ایجاد تحرک در   همانطــور  
که بیشــتر به دلیل مشــکالت ســاختاری  پروژه هــای نیمــه تمام عمرانی  
موجود در بودجه های عمرانی با رکود مواجه شده اند ،سایر بخش های 
کوتاه مدت مشکالت ناشی از افزایش  ج  و در  اقتصادی را نیز از رکود خار
رقــم بیــکاری را  حــل و فصــل و در میان مــدت  باعث افزایش اشــتغال و 

گردد.  رونق اقتصادی 

 ســندیکای شــركت هــای ســاختمانی ایــران بــا تکیــه  بــر تجربــه چنــد

كارشناســی اعضــا   دهــه  فعالیــت  مدنــی خــود و بــا اســتفاداز نظــرات 

و ُخبــرگان صنــف آمادگــی دارد دولــت را در ایجــاد بســترهای مناســب 

اقتصادی یاری نموده و با تیم  های اقتصادی آن  در زمینه های تجمیع 

ســرمایه های خرد  و ارائه راه حل های تجربه شده جهانی  در استفاده 

از آن  برای رونق اقتصادی، همکاری صمیمانه ای داشته باشد.
وژه های عمرانی سایر     ایجاد تحرک در پر

ج می کند بخش های اقتصادی را نیز از رکود خار
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دعــوت  بــه  كــه  ملکیانی فــرد  مهنــدس  آقــای  اشــاره: 
هیأت مدیــره جدیــد انجمــن اســتان همــدان در مراســم 
شركت نمودند، یکی از سخنرانان این نشست بودند كه 

ح زیر در جلسه ارائه دادند. سخنرانی خود را به شر
بــا ســالم خدمــت خانمهــا و آقایــان، حضــار محتــرم و 

بخصوص مقامات برجسته اجرایی استان همدان؛
کنم  دوستان و همکاران عزیزم. بی مداهنه باید عرض 
که افتخار می کنم در جمع شما هستم. چه خوب شد 
آمدم همه شــرایط فراهم شده بود که نیایم ولی خیلی 
کــه آمــدم چــون بــرای اولیــن بــار اســت که  خوشــحالم 
می بینم مدیران دســتگاه های اجرایــی بخش دولتی، 
شــهردار محترم، رئیس انجمن شــهر، معاونت محترم 
عمرانــی و اســتانداری همــدان، همــه در یــک مجلس 

صمیمی و در یک محیط بسیار زیبا گردهم آمده اند.
مــن واقعــًا بــه آقــای مهنــدس غفوریــان و هیأت مدیره 
که یک ایرانی  جدید تبریک می گویم شما نشان دادید 

مسلمان واقعی هستید.
لــم  یشــکرالمخلوق  لــم  »مــن  می گوینــد:  اســالم  در 
یشــکرالخالق« اســت. کســی که شــکر مخلــوق را به جا 
نیاورد مثل این است که شکر خدا را بجا نیاورده است. 
کــه پیامبــر  دســتورالعمل ها و احادیــث دیگــری داریــم 
کرم)ص( می فرمایند: »الملُک یبغی مع الکفر و الیبغی  ا
کفر یعنی انکار حق خدا – ظلم یعنی انکار  مع الظلم«؛ 

حق بنده خدا و ظلم را به مراتب بدتر از کفر می دانند!
لــذا به لحــاظ اخالق ایرانی از دیربــاز، فرهنگ ما احترام 
کرده است؛ نمونه های بارز آن  به پیشکسوت را توصیه 
را در محیطهای فرهنگی، در محیطهای دانشــگاهی و 
غیره می بینید. خود ما، چقدر برای پیشکسوتان حرفه 
مهندسی در جامعه مهندسی احترام قائلیم حتی برای 
کسانی که فقط یک سال تجربه بیشتر از ما دارند احترام 
قائلیم. لذا تبریک می گویم به این هیأت مدیره که یک 
چنیــن ارزش و رســم زیبــای تاریخی، ملــی و مذهبی را 

امشب زنده کردند.
من در جمع شما عاشقان وطن هستم. شما می دانید 
کــه اغــراق نمی کنــم. ســازندگی در ذات خــود عشــق به 
میهن را همراه دارد. راهسازی که راهی را می  سازد در آن 
شرایط سخت، با فانوس، فضای شب را روشن کردن و 
در چادر خوابیدن و همه مخاطرات را به جان پذیرفتن 
تــالش می کند تا مســیری را بســازد. با طبیعــت با تمام 
قدرتش مقابله می کند و تحمیل اراده می کند تا راهی را 
بسازد. کوهی را بشکافد و تونلی ایجاد کند. رودخانه ای 
را حریف شــود و پلی بر آن بزند و باالخره تمدن صنعتی 
رابه نقطه مورد نظر برســاند. شــما به حق پرچــم داران 
تمــدن صنعــت ایران هســتید. قدر شــما را نمی دانند. 
)مــن ایــن را می دانم(، البتــه امیــدوارم در دولت تدبیر و 

امید یک مقدار به این مســئله توجه بیشــتری بشــود. 
حتی در قوانینی که می گذارند بهای بسیاری به بخش 
خصوصــی در حیطــه فعالیتــش داده می شــود. ولی در 
عمل در بدنه دســتگاه اجرایی نســبت بــه آن مقاومت 
کاری دشــوار است  وجود دارد. اما به هر حال تحقق آن 
و زمان می خواهد. به این سیســتم عادت شده است. 
اقتصاد دولتی بوده دولت بر منابع مالی ناشی از فروش 
کمیت داشته است و توزیع کننده آن بوده و این  نفت حا
حــّس ولی نعمتی درش جمع شــد و بــه صرف اینکه به 
شما پول می دهد و عهده دار تأمین بودجه هست شاید 
به همین دلیل است که هر جا دلش خواست به حرف 

شما توجه می کند و هر جا نخواست توجه نمی کند.
اما شــرایط در حال تغییر اســت. در دولــت تدبیر و امید 
مشاهده می شود شرایط در حال تغییر است. نمونه بارز 
آن حضور به موقع این بزرگواران در این جمع صمیمی 

است. 
یکــی از الگوهــای رفتاری که در همایشــها و کنفرانســها 
شاهد آن هستیم این است که مقامات معمواًل دیرتر از 
همه می آیند ولی ما اینجا شاهد بودیم معاونت محترم 
عمرانی از همه زودتر رسیدند. به هر حال این تغییر روش 

را تبریک می گویم.
دوستان و همکاران عزیز و میهمانان گرامی، چون وقت 
بســیار محدود اســت و قرار نبود بنده صحبتی داشــته 
باشــم ولــی معتقدم شــما قلبتان بــرای ایــران می طپد 
بخاطر اینکه سازندگی عشق ایجاد می کند یک باغبانی 
ع را بیل می زند و با عرق جبین آباد  کــه یک زمین لم یزر
می کنــد مهم نیســت که ســند به نــام خودش باشــد یا 
نه؛ بزرگترین وســواس و بزرگترین دلواپسی را آن باغبان 
نســبت بــه آن بــاغ دارد زیــرا بــرای تک تک شــاخه های 
آن زحمــت کشــیده و خاطــره دارد. شــما باغبان اصلی 

گلستانی به نام ایران  زمین هستید.
لــذا بی مداهنــه باید بگویم که در جمع عاشــقان وطن 
هستم. به بیان شاعر معاصر عماد خراسانی که می گوید: 
»ما عاشــقیم و خوشــتر از این کار، کار نیســت/یعنی به 

کارهای دگر اعتبار نیست«
که  کار بســیار دشــوار  کاری را بجز همین  همــه ما هیــچ 
کرده ایــم قبــول نداریــم. مملکــت در شــروع  انتخــاب 
کامل ســاخته  ســازندگی اســت. مملکت هیچ جایش 
که از تهران به همدان ختم  نشــده در همین مســیری 
که با نام هگمتانه تاریخ  می شــود، به این شــهر عظیم 
کهنــی را بــا خود به همــراه دارد. در طــی راه که می آمدم 
همــه جا بیابــان بــود. معاونت محترم عمرانی درســت 
که ســازندگی فکر خــالق می خواهد دقیقًا فکر  می گوید 
کنیم ولی  خالق باید داشــته باشیم و احساس وظیفه 

بدانیم همه جای مملکت باید ساخته شود!
تحریمها به لحاظی خوب بود و به لحاظی بد؛ این نکته 
که  را عرض می کنم و سخنانم را پایان می دهم. آنهایی 
ایــران را تحریــم می کننــد با وجــود ایرانیانی مثل شــما، 
اشــتباه می کنند. امروز ایران و ایرانی علی رغم تحریمها 
)شــما می دانیدکــه درســت می گویــم( در دو بخــش در 
مرحلــه خوداتکایــی اســت؛ یکــی در بخــش صنعــت 
احداث شرکتهای ایرانی با توانایی کامل، در دشوارترین 
پروژه های ایران حرف برای گفتن دارند به طوری که در 
سطح جهان ما در صنعت احداث در مرحله خوداتکائی 
هســتیم. خوداتکایــی یعنی آنکــه می دانیم چــه چیز را 
کــه نمی دانیــم چگونه  نمی دانیــم و می دانیــم آنچــه  را 
می توانیم در اختیار بگیریم. بارها به وزرای محترم نفت 
کابینه های گذشته نامه نوشتیم و گفتیم با 15% هزینه 
ارزی طبق این محاسبات شما می توانید این پروژه های 
نفتی را اجرا کنید. الزم نیست کلید پروژه ها را در اختیار 
خارجیهــا قــرار دهیــم. تحریم باعث شــد در بخشــهای 
باالدســتی Up Stream ، میان دســتی Mid Stream و 
پائین دستی Down Stream پروژه های نفتی قدرتمندتر 

از قبل ظاهر شویم.
مــا در امــور پائین دســتی نفــت Down Stream فعالیت 
داشتیم، پس از تحریم در بخش باالدستی و میان دستی 
کردیم. من شاهد بودم در دوره دوم دولت  خیلی رشد 
آقــای احمدی نــژاد کــه آقــای رستم قاســمی وزیــر نفت 
گر شــما تحریم  شــدند مقام معظم رهبری فرمودند: »ا
را کردند، توربین به شــما نمی دهد و توربین آلمانی قرار 
اســت 18 ســال کار کند. شما توربین بسازید که 3 سال 
کار کند و شش بار بسازید اما این شش بار را سعی کنید 
به نوعی بسازید که هر بار بهتر و با کیفیت تر از دفعه قبل 
کرد  ساخته شود« و کشور در مسیر این رهنمود حرکت 
به طوریکه ایرانیان به ساخت دکل مشغول شدند برای 

سخنرانی   رئیس هیأت مدیره سندیکای شرکتهای ساختمانی در  مراسم
 تجلیل از هیأت مدیره سالیان گذشته  توسط هیأت مدیره جدید انجمن استان همدان 

سخنرانی
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  �س�ه �عا�ی
  پور �نا  آ�ی ��ندس ���ن جالل

  ریا�ت ���رم �یأت ر���ه ا�ق بایرگا�ی، �نا�، �عادن ر �اارریی ا�ان
  

  .وید�  ا��خا   شا���ه �نا�عا�ی را � ریا�ت ا�ق ا�ان درره ���م ��ریک �ی
کای �ر��ھای سا��ما�ی ا�ان � �د��ی ��ن آریری �و��� �� � �ای ��ر�عا�ی ر ا�ضای ���رم �یأت ر���ه آن ا�ق، ��ن ���ل ��ی  �ند�

کاری ر ابیتشپ�ی ای �نا�عا�ی ر �یأت ر���ه ���رم اعالم آماد�ی �یابا �م) ١٣٢٦تأ��س (ر ��ند�ی ��ور ا�ت    .�ماید �ی �وان، ���� ر ���� �ای ھ�
کاری ر ھ  ک�ھای ��ش ��و�ی با آن �یأت ر���ه ���رم � ��و�ی ��ور ا�ید ا�ت � ا�ن �را�ط �ساس با ا��فاده ای رر��ه ر اراده ھ� گا�ی ھ�ه �� �

سایی ر �و��ه پایدار ��ور � ���ول آن �و��ه  �عال آ�ھا � ا��خابات �ویا ر �اا� باری آن �ود، ��وان ��والت ���م � ا��ای �یا�ت ��و�ی
  .ا��صادی ا�ت، � ر�ود آررد

  با �قد�م ا��رامات            
کای �ر��ھای سا��ما�ی ا�ان ر��س   �یأت دد�ه �ند�

  ��و��� مل�یا�ی                  
  
  

ی ا�ضای ا�ن ��ریک �ای آ�یان د��ر پدرام س�طا�ی ، ��ندس ���ود �وا�ساری، ��ندس ��مدرضا ا�صاری، ��ندس شا��ی، ��ندس ��ر�ؤذن ر ��ندس کا�� 
کا � ���� ا�دا� ا�ق تأ�ید ��وده .�یأت ر���ه �دید ا�ق ا�ان ارسال �ده ا�ت   .ا�د � پا�خ ھ�ه ��ان � ��ش �ساس �ند�

اولین بار در تاریخ ایران، بخش خصوصی ایران کمر 
کشــورهای  همــت را بســت و در ایــن راه وارد شــد. 
کــه در بخــش  صنعتــی همیشــه فکــر می کردنــد 
باالدســتی ما ضعیف هســتیم امــروزه بنــده عرض 
می کنم ما در مرحله خوداتکایی کامل هستیم. هم 
در بخش مهندســی و هم در بخش پزشــکی؛ بنده 
خودم در مجله امریکایی خواندم که چشم پزشکی 
ایران از نظر توانایی های علمی و فنی و جراحی های 

بسیار پیچیده، رتبه اول جهان را در اختیار دارد.
پس تحریم نتوانست ما را سر جای خود میخکوب 
کنــد. امــا قطعــًا برداشــتن تحریــم بهتــر اســت. زیرا 
بهرحال توشه راه پول است و دنیا با سرعت عجیبی 
در حــال حرکت به جلو اســت. اما باید به این نکته 
گــر قرار باشــد  کــه برداشــتن تحریم ا توجــه داشــت 
شــروع و ورود سرمایه های خارجی بدون حساب و 
کتاب باشد، بخش پیمانکاری کاماًل نابود می شود 
که  و زندگی مردم روزبه روز بدتر خواهد شد. اتفاقی 
گزارشــها آمده  در امریکای التین افتاد آنگونه که در 
است پس از جنگ جهانی دوم میزان سرمایه گذاری 
در اروپــا و امریــکای التیــن برابر بــود. در اروپــا مردم، 
کردند و زیربناها را ساختند و خود  خود آن را هزینه 
کردند و به توســعه  را ارتقــاء دادنــد و خــود را بی نیاز 
و توســعه پایــدار رســیدند. ولــی در امریــکای التین 
صرف زیرســاختهای توسعه ای نشد بلکه به فساد 
کرد،  گردید و  ملــت را بدبخت تــر  اقتصــادی منجــر 
شــرکتهای ســرمایه گذاری اجــازه ندادند شــرکتها و 

متخصصان محلی پروژه ها را به دست بگیرند.
که به عقلمان می رســد به  مــا وظیفه داریم آنچه را 
عنــوان یــک ایرانــی و به عنــوان یک مهنــدس و به 
که قلبش  عنوان یک متخصص و به عنوان کســی 
بــرای ارتقــاء وطــن می طپد بــه دولــت بگوئیم فکر 
نکنید آنها همه چیز را می دانند در تعامل با بخش 
خصوصــی اطالعات هــر دو بخش ارتقــا می یابد! با 
آقــای مهنــدس زنگنه نیز این مطلب مطرح شــده 
اســت. ایشان هم می دانستند انســان با تجربه ای 
هســتند و االن در حوزه نفت امیدواریم همه مسیر 
با تعامل طی بشــود. کلید پروژه به دســت خارجی 
داده نشود و در دست ایرانی باشد. ایرانی نیاز خود 
گر به دانش و ماشین خارجی بود برطرف می کند.  را ا
آرزوی توفیــق برای همه شــما عزیــزان دارم. باز هم 
کــه با ایــن ابتکار زیبا توانســت این  از هیأت مدیــره 
کند، تقدیر و تشکر  گرم و صمیمی را برقرار  مجلس 
می کنم. امیدوارم که ما هم یاد بگیریم و تأسی کنیم 
شــاهد زحمات آقای مهندس اسکندری به مدت 
دو سال در جلسات شرایط عمومی پیمان بودم که 
از همــدان به تهران می آمدند و زودتر از همه حاضر 
می شدند و یک روز هم تأخیر نداشتند. برای همه 

شما آرزوی توفیق و سالمتی دارم.
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فعالیــت دوره هشــتم اتــاق ایــران بــا انتخــاب اعضــای هیــات رییســه ایــن اتــاق از 
24خرداد رسما آغاز شد و صاحبان هفت كرسی هیات رییسه آن مشخص شدند. 
كشــاورزی تهــران، در  گــزارش ســایت خبــری اتــاق بازرگانــی، صنایع، معــادن و  بــه 
كه به منظور تعیین اعضای هیات رییسه این اتاق برگزار شد،  انتخابات اتاق ایران 
424 نفر از اعضای هیات نمایندگان حضور داشــتند و با آرای خود منتخبانشــان را 

كرسی های هیات رییسه نشاندند. بر 
پــس از انتخــاب محســن جالل پــور بــه عنــوان رییــس اتــاق ایــران، رأی گیــری برای 
انتخــاب نواب رییس برگزار شــد كه طی آن پدرام ســلطانی عضــو هیات نمایندگان 
كرســی نایــب رییســی اول اتــاق ایــران را به دســت آورد و  اتــاق تهــران بــا 287 رأی 
مســعود خوانســاری رییس اتاق تهران نیز با 255 رأی به ســمت نایب رییس دوم 

این اتاق انتخاب شد.
همچنیــن محمدرضــا انصــاری عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران بــا 210 رأی و 
غالمحســین شــافعی رییس سابق اتاق ایران و رییس فعلی اتاق مشهد با 147 رأی 
بــه تركیــب هیات رییســه اتــاق ایران برای دوره هشــتم اضافه شــدند. نــواب رییس 
كرســی انتخــاب شــدند و از ایــن رو  اتــاق ایــران از میــان رقابــت 12 نامــزد ایــن چهــار 
اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران شاهد رقابت جدی نامزدها برای تصاحب این 
كنار چهار فرد منتخب، یحیی آل اســحاق، رحیم بنا موالیی،  كرســی بودند. در  چهار 
گل شــیرازی، ســیدمحمد بحرینیــان، محســن چمــن آرا،   محمدرضــا قمــی، مســعود 
كرســی نایب رییســی اتاق  كســب  یونــس ژائله و شمســعلی هــادی زاده نامزدهای 
ایران بودند.همچنین برای كسب كرسی خزانه دار اتاق ایران، چهار نفر نامزد شدند. 
ســید حســین معروف عضو هیات نمایندگان اتاق بوشــهر، جمال رازقی عضو هیات 
رییســه اتاق شــیراز، حســین پیرمؤذن رییس اتاق اردبیل و ابوالفتح ابراهیمی عضو 
كه در نهایت بــا رأی اعضای  هیــات رییســه اتاق تبریــز نامزدهای این بخش بودنــد 
هیات نمایندگان اتاق ایران حســین پیرمؤذن با كســب 217 رأی به عنوان خزانه دار 
انتخــاب و بــه هیات رییســه اتاق ایران راه یافت.رقابت برای كســب كرســی منشــی 
گرفــت. كیوان  هیــات رییســه نیــز میــان دو نفــر از اعضــای هیــات نماینــدگان شــکل 
كاشفی رییس اتاق كرمانشاه و عدنان موسی پور عضو هیات رییسه اتاق اهواز برای 
كیوان  كرســی خود را به رأی فعاالن اقتصادی گذاشــتند و در نهایت  نشســتن بر این 
كاشفی با 302 رأی از 402 رأی مأخوذ شده به عنوان منشی هیات رییسه اتاق ایران 

انتخاب شد. 

	انتخاب	رئیس		و	هیات	رئیسه	اتاق	ایران

جناب آقای مهندس محمدرضا انصاری

عضو	محترم	شورایعالی	
سندیکای	شرکتهای	

ساختمانی	ایران
انتخاب شایســته جنابعالی را به ســمت 
نایب رئیس سوم اتاق بازرگانی، صنایع، 
صمیمانــه  ایــران  كشــاورزی  و  معــادن 

تبریک عرض می نمائیم. 
   توفیق روزافزون   بــــــــــــــــرای حضرتعالی 
            در   این مســـــــــئولیت خطــــــــــــــیر   از 

                    خداوند بزرگ خواهانیم .
هیأت مدیره و بازرسان 
سندیکای شركتهای 
ساختمانی ایران
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گفت: ســازمانهای جامعه مدنی  مهندس شــهریاری در آغاز این دیدار 
گرد  کرد و برای اولین بار انجمنهای مردم نهاد را  کار  از سال 1386 آغاز به 
هــم آورد. ایــن ســازمان در ســالهای 88 و 92 در قالــب ظرفیتهای قانون 
کرد.  اساســی درخواســتهای مدنی خود را از رئیس جمهور آینده مطالبه 
کرد. امــروز هم با توجه به  در ادامــه ایــن ســازمان از رفع تحریمها حمایت 
نگرانــی های عظیم درباره شــرایط بعد از تحریم این نشســت برگزار شــده 

است
كمال اطهاری پژوهشــگر و اســتاد دانشــگاه به عنوان اولین ســخنران 

ایــن همایــش به مقایســه وضعیــت بحرانی در ایــران واتحــاد جماهیر 
گفت: وقتی اتحاد جماهیر شــوروی وارد بحران شد  شــوروی پرداخت و 
کشــورها  کمتر از یک دهه دچار فروپاشــی شــد. ایران باید از تجربیات  در 
که این  بهره ببرد. در بررسی وضعیت شوروی بعد از بحران مشخص شد 
کشــور نه تنها بســیار دیر، دســت به اصالحات ســاختاری زد بلکه حتی با 
کرد. موضوع دیگر فروپاشــی شــوروی پدید  اصالحــات بیرونی نیــز مقابله 

کارکرد« در شوروی سابق بود. آمدن یک سیستم »کژ 
کشــور دســت بــه اصالحات  کــه این  کــرد: زمانــی  آقــای اطهــاری تصریــح 

سازمانهای	مردم	نهاد	و	غیردولتی	باید
	در	حوزه	عمومی	مسائل	را	مطرح	کنند

و	دولت	ها	را	به	حقوق	عمومی	مردم	آگاه	نمایند

كــه بــا حضــور فعــاالن مدنــی با موضــوع تأثیــر و تبعات  25خــرداد همایــش »جامعــه و پســاتحریم« 

توافقات بر جامعه ایران در  ســالن اجتماعات ســندیکای شــركت های ســاختمانی برگزار شــد. این 

گامی از ســوی جامعه مدنی ایران برای افزایش مســؤلیت پذیری اجتماعی بود. مهندس  ســمینار 

كمال اطهاری پژوهشــگر و استاد  كمیســیون اقتصاد كالن اتاق ایران، دكتر  محمد بحرینیان رئیس 

دانشگاه، دكتر هادی خانیکی استاد دانشگاه و پژوهشگر و آقای دكتر سعید لیالز استاد دانشگاه 

و تحلیگر اقتصادی  سخنرانان اصلی این همایش بودند. 

همایش

ح شد   در همایش »جامعه و پساتحریم« مطر
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غربــی  کشــورهای  از  بســیاری  زد،  ســاختاری 
ارائــه وام را به شــوروی ســابق آغاز و اســتقبال 
کردند. وقتی این وام ها دریافت شــد سیســتم 
اتفــاق  ایــن  کــرد  ایجــاد  را  رانتــی  اقتصــادی 
کرد. در ایران نیز این  شــهرهای رانتی را ایجاد 
خطــر وجــود دارد. بــه عنــوان مثال بخشــی از 
ایــن رانــت در یک صنعــت عقب مانــده مانند 

تولید »پراید« درسایپا هزینه می شود. 
اطهــاری درادامــه بــا اشــاره بــه نبــود احــزاب 
کرد: انجمن های مدنــی می توانند در  تصریــح 
دوران پســا تحریم در حوزه مدنی قراردادهای 
اجتماعــی ببندنــد و بــه حــوزه سیاســی ابــالغ 
کننــد. نه اینکه حوزه سیاســی قوانین را جعل 

کند.  کــرده و به انجمن های مدنــی ابالغ 
گــر  ا هرچــه جامعــه پیچیده تــر می شــود 
در حــوزه سیاســی قوانیــن تدویــن شــود 
تعــادل اتفاق خواهــد افتاد. مــردم نباید 
از فرآینــد قانونگــذاری حــذف شــوند. در 
کــه  نیســت  دولــت  تنهــا  تحریــم  دوران 
خ  می توانــد تشــخیص دهد چــه اتفاقی ر

داده است. 
اطهاری در ادامه توضیح داد: همان طور 
که دریاچه اورال در روســیه خشــک شــد 
خشــک  ایــران  در  هــم  ارومیــه  دریاچــه 
شــده اســت و ایــن نشــانه بــدی از وقوع 
کشــور است.   یک فاجعه بســیار بزرگ در 
ایــن پژوهشــگر همچنیــن بــه مشــکالت 
کــه 20 میلیون  حاشــیه نشــینی در ایران 
گرفتــار آن هســتند اشــاره و تصریــح  نفــر 
که  کــرد: »این موضوعات منکراتی اســت 

کوشا باشد.« دولت باید برای حل آن 
وی در ادامــه ســخنانش با اشــاره بــه وضعیت 
اتحاد جماهیر شــوروی در دهــه 70 میالدی و 
وضعیــت بحرانی دولت برژنف و جانشــینانش 
گفت: در آن سالها شوروی ظاهرا در اوج بود و 
کشورهای ســرمایه داری را فرا  بحران وســیعی 
گرفتــه بــود. امریــکا در جنــگ ویتنام شکســت 
امپریالیســتی  ضــد  انقالبهــای  و  بــود  خــورده 
گوئه و....  کشــورهای مختلــف مثــل نیکارا در 
در حــال اوج گیــری بــود. امــا بــه علت ســاختار 
کارکــرد و فســاد و رانت وســیع در حکومت،  کــژ 
روســیه از هــم پاشــید و از تاریــخ حــذف شــد. 
در طــول تاریــخ جهــان چنیــن اتفاقی ســابقه 
کــه حکومتــی بــدون هجــوم خارجی  نداشــته 

کــج  در  مؤثــر  عوامــل  همــه  شــود.  حــذف 
کارکردهای درونی باعث این فروپاشی شد. در 
کــه همه چیــز آرام به نظر می رســید،  شــرایطی 

تاریخ شوروی پایان یافت.
اطهاری با اشاره به وضعیت بحرانی اقتصاد ایران 
گفت: شــهری شــدن ســرمایه روابطی را سامان 
میدهد که نه به تولید و نه به صادرات می انجامد، 
هــای ماشــین  از  پــر  رانتــی  شــهرهای   بلکــه 
ایــن می شــود،  بــزرگ  هــای  مــال  و  پورشــه    
 فرصــت تولیــد داخلی را از بیــن می برد و رانت 
کند و به دلیل مســدود شــدن  را بازتولیــد می 
جریان ســرمایه و هرزرفتن ســرمایه ملی راه به 

سوی بحرانهای فزاینده باز می شود.

اطهــاری با تکیه بر نقش ســازمانهای مدنی بر 
گفــت: نهادهای  کمــک به دولت  دیده بانــی و 
مدنــی بایــد بــا بســتن قراردادهــای اجتماعی 
و ابــالغ آن بــه حــوزه سیاســی، ضعــف حضــور 
کرده و البته تجربیات تاریخی  احزاب را جبران 
سراشــیبی  در  کــه  بکشــند  دولتهــا  خ  ر بــه  را 
بحران قرار نگیرند. نهادهای مدنی می توانند 
بــا همیــن قراردادهــا بــه تدوین و شــکل گیری 
قوانیــن  هرچــه  زیــرا  کننــد.  کمــک  قوانیــن 
پیچیده تر می شــوند دولتها در حوزه سیاســی 
پیــش  بــودن  ســاختگی  و  تقلــب  ســمت   بــه 
می روند و در بسیاری مواقع با داشتن قوانین 
محکــم و جا افتــاده، ارتباط خــود را با مردم از 

دست می دهند.

یعنــی  جعــل  معنــی  دو  بــه  اشــاره  بــا  وی 
گفت: دولتها هرچه به  »ســاختن« و »تقلب«، 
ســمت تقلب پیــش می روند در جاده ســقوط 
گیرنــد و تجربــه  بــا ســرعت بیشــتری قــرار مــی 
کرد را  که فقــط در یــک دهه ســقوط  شــوروی 
گر  بایــد مد نظر قــرار دهیم. وی افزود: دولتها ا
قانــون عقالنیــت ارتباطــی را از دســت بدهنــد 
نگیرنــد  نظــر  فرآیندهــا در  را در  مــردم  نفــع  و 
 وارد ایــن مســیر می شــوند و نتیجــه ایــن روند
 در سپهر اجتماعی به نمونه قانون کاری تبدیل

 می شود که حق کارگر و مردم،  از قانون کارحذف 
می گردد. ســازمانهای مردم نهــاد و غیردولتی 
کنند  ح  بایــد در حــوزه عمومی مســایل را مطر
و دولت هــا را به حقوق عمومی 

گاه نمایند. مردم آ
منکــر  از  نهــی  افــزود:  اطهــاری 
پرداختــن  جامعــه،  در  واقعــی 
نشــینی  حاشــیه  مشــکالت  بــه 
20 میلیــون نفــر از مــردم ایــران 
در اطــراف شــهرهای بــزرگ و یــا 
مناطق محروم اســت، خشــک 
فجایــع  ســایر  و  ارومیــه  شــدن 
و  اســت،  ندیــدن  را  طبیعــی 
و خشــک  انســانها  روح  کشــتن 
کــردن آنهــا مثــل ارومیه اســت. 
خیابانهــای  در  را  منکــرات 
چشــم  کــردن  جســتجو  تهــران 
بر پلشــتی ها بســتن اســت. چرا 
انجمنهــا ســلبی حــرف می زنند 
کمتــر ایجابی؟ چــرا به حقوق  و 
جمعــی توجه نمی شــود در حالیکه پرداختن 
بــه حقــوق جمعی به قــدرت نهادهــای مدنی 
می افزایــد. از دهــه 70 همیــن حقــوق جمعــی 
شــهروندی  حقــوق  تدویــن  و  ح  طــر مبنــای 
شــده اســت. نهادهــای مدنــی و ســازمانهای 
کمرنگــی دارند.  صنفــی و ســندیکایی حضــور 
ســازمان برنامه نیمه جــان حضور دارد. مردم 
در فرآیندهای قانون گذاری دیده نمی شــوند. 
آن وقــت بابــک زنجانی هــا از داخــل آلودگی ها 

کشیده می شوند. بیرون 
دریاچــه  فعلــی  وضعیــت  بــه  اشــاره  بــا  وی 
گــر برنامــه عمرانــی نادرســتی  گفــت: ا ارومیــه 
کشــاورزی  منجــر بــه آوردن نمک به زمینهای 
کشــاورز حق شــکایت نــدارد، به دلیل  شــده و 
فقــدان توجــه بــه حقــوق عمومــی اســت. در 

 

 کمال اطهاری:
سازمانهای مردم نهاد و غیردولتی 
مســایل  عمومــی  حــوزه  در  بایــد 
ح کننــد و دولــت هــا را بــه  را مطــر

حقوق عمومی مردم آگاه نمایند.
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کشــور فیلیپین 44 جــوان از فروش چوب 
شــکایت  بــزرگ  کمپانیهــای  بــه  جنگلهــا 
کشــور  کردنــد و در نهایــت دیوان عالی آن 
شــکایت آنهــا را بــه جــا دانســت، چــرا مــا 
امــکان دعــوی نداریــم؟! چــرا در بمپــور، 
قدیمی تریــن مدرســه )فالحــت( تعطیل، 
و  هــا  انجمــن  ایــن وظیفــه  مــی شــود؟! 
کــه مســایل را از  نهادهــای مدنــی اســت 
حوزه های عمومی به حوزه های سیاســی 
وگفت وگوهــای اجتماعی بکشــانند و نام 

کنند. مسئول و پاسخگو را اعالم 

مهندس محمد عطاردیان ریاســت 
جامعــه  ســازمان های  شــورای 
كانــون عالــی  مدنــی و نایــب رئیــس 
انجمن های صنفی كارفرمایی ایران  
صنفــی  تشــکلهای  مرکــز  گفــت:  نیــز 
کانون  ســازمانهای جامعــه مدنــی در 
کارفرمایــی  عالــی انجمنهــای صنفــی 
کــرد  ایــران اســت. ایــن ســازمان فکــر 
پیــش کاری  ایــران  در  احــزاب   کــه 
که می تواند    نمی برند ولی آن چیزی 
تشــکلهای  و  عالــی  کانــون  پشــتوانه 
اقتصادی و انجمنها در جامعه مدنی  
باشــد پرداختن به این مســئله است 
کرد؟ به  کــه بعــد از تحریمها چه بایــد 
نظــر مــن تحریمهــا بــه تنهایــی عامل 
کشــور ما نشــده اند؛ ما  عقب ماندگــی 
بــا وجــود اینکه ســالیان درازی اســت 
کنــون  نفــت داریــم از مشــروطیت تــا 
پیشــرفت چندانــی نداشــته ایم. من 
بعد از جنگ در همین سالن صحبت 
بخــش  نکنــم  فکــر  گفتــم  و  کــردم 
بخــش  بــا  دولــت  مدنظــر  خصوصــی 
خصوصی مورد نظر ما یکسان باشد. 

وی افــزود: مــا حداقــل 3 هــزار ســال حکومت 
ایــم و فکــر می کنیــم  دیــوان ســاالری داشــته 
کــه  حکومــت همــان اســت و الغیــر. در حالــی 
کنند و  حکومــت را خود مردم می  توانند اداره 
 الزم است آنها در برنامه ریزیها و قانونگذاری ها
بایــد را  اقتصــاد  مخصوصــا  باشــند.  ســهیم    
 بــه دســت خــود مــردم ســپرد. در ایــن زمینــه 
حرکتهای اشــتباه دولت مانند پرداخت یارانه 
بــه مردم بــه جــای پرداخــت بدهــی دولت به 
باعــث  بودنــد  مــردم  خــود  از  کــه  شــرکتهایی 

گر  که ا کاهش اشــتغال شد  تعطیلی شــرکتها و 
کارهــای اقتصــادی در دســت مــردم بــود ایــن 

اتفاق نمی افتاد.

كمیســیون اقتصاد  محمــد بحرینیان رئیــس 
كه از ســوی  كالن اتــاق ایــران بــه مطالعاتــی 
كارشــناس در حوزه اقتصــاد انجام  چندیــن 
رســیده،  صفحــه   1700 بــه  كنــون  تا و  شــده 
از نظــر  كــرد و وضعیــت اقتصــادی را  اشــاره 
كرد و گفت:  ســاختاری دچار بحران توصیف 
گر سیاســت های فعلــی در دوران پــس از رفع  ا
کنــد، توفیــق بزرگــی بــه  تحریم هــا ادامــه پیــدا 

دســت نخواهیم آورد. مرض مزمن اقتصاد 
البتــه   و  رانــت اســت  مــا در بحــران فعلــی 

نداشتن برنامه هم می باشد. 
وی بــا اشــاره بــه برنامه توســعه پنج ســاله 
و مالــزی  کــره،  ژاپــن،  مثــل  کشــور   چنــد 

ســاله  پنــج  برنامــه  هــم  مــا  گفــت:   چیــن 
از  بعــد  هــم  و  قبــل  در  هــم  ایــم.  داشــته 
تولیــد  ســرانه  رشــد  چــرا  پــس  انقــالب. 
ناخالــص داخلی و درآمد ســرانه ما نســبت 

به آنها اینقدر متفاوت است؟!
دادن  نشــان  بــا  بحرینیــان 
نمودارهــای مختلــف، ایــن تفــاوت 
بــه نتیجــه تحقیــق  را نشــان داد و 
دانشــگاه  پژوهشــگران  از  جمعــی 
گفته اند: »ما  که  کرد  هاروارد اشــاره 
که جامعه ســنتی ایران  یقین داریم 
راه پرفــراز و نشــیب و پیــچ در پیــچ 
توســعه را طــی می کنــد. بیماریهای 
ایــن جامعــه را نمــی توان با نســخه 
مختــص جوامع توســعه یافته غرب 
کرد. مشــکالت ایــن جامعه  درمــان 
هنــوز تعریــف نشــده انــد در حالیکه 
اشــتباه هــای  نســخه  مــدام   آنــان 

 می پیچند.«
گفــت: برنامــه هــای پنج ســاله  وی 
پشــت ســر هم توســط دولتها تایید 
شدند بدون آنکه دست اندرکاران و 
برنامه ریــزان به ضرورتها و نیازهای 
توســعه پرداختــه باشــند و از همــه 
از  بســیاری  نشــدن  تعریــف  مهمتــر 
کــه در دولــت هــای  برنامــه هاســت 
 مختلــف بــه هــر طــرز فکــری اجــازه

 می دهد بنا به تمایل و عالیق خود 
کنند. آن را تعریف 

کشورهای  مقایسه نمودارهای اقالم صادراتی 
در حال توســعه نشان از تفاوت آنها می دهد. 
مــا اصــال مفهــوم برنامــه را نفهمیدیــم. چــرا ما 
کنیم و بنا بر آمارها  نمی توانیم اشــتغال ایجــاد 
و اشــباع دالر در جامعــه و منابــع و تســهیالت 
بانکی، ایجاد اشتغال جدید غیرممکن است.

بــه  منجــر  اخیــر  ســالهای  هــای  برنامه ریــزی 
 خلــق و افزایــش ارزش افــزوده نشــده اســت.

 برنامه های اقتصادی باید بین بخشها تعادل 
کند. و توازن برقرار 

وی با مقایسه تعداد واحدهای فعال و درحال 

 
مهندس محمد عطاردیان:

مــا حداقــل 3 هــزار ســال حکومــت دیــوان 
می کنیــم  فکــر  و  ایــم  داشــته  ســاالری 
حکومــت همــان اســت و الغیــر. در حالــی 
کــه حکومت را خود مردم مــی  توانند اداره 
یها و  یز کننــد و الزم اســت آنها در برنامــه ر
قانونگذاری ها ســهیم باشند. مخصوصا 
اقتصاد را باید به دست خود مردم سپرد. 
در ایــن زمینــه حرکتهــای اشــتباه دولــت 
ماننــد پرداخــت یارانــه بــه مــردم بــه جــای 
پرداخــت بدهی دولت به شــرکتهایی که از 
خــود مردم بودنــد باعث تعطیلی شــرکتها 
و کاهــش اشــتغال شــد کــه اگــر کارهــای 
اقتصادی در دســت مردم بــود این اتفاق 

نمی افتاد 
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کاالهایی چون ســیمان، فوالد،  راه اندازی در 
غ وگوشــت، خطــوط هواپیمایــی و.... بــر  مــر
گفت:  اســاس نمودارهــا و جداول تهیه شــده 
متاســفانه در دور باطــل به ســر میبریم و همه 

موظف به تغییر ساختار و تغییر فکر هستیم.
ســخنران سوم دکتر خانیکی استاد دانشگاه و 

پژوهشگر  بود. وی به بیان دیدگاه ها 
و مشــکالت جامعــه ایــران و بایدهــا و 
نبایدهــای پــس از تحریــم پرداخــت. 
دکتــر خانیکــی بــا اشــاره به مشــکالت 
گفــت: ما در  اجتماعــی جامعــه ایران 
که  ایران با جامعه ای مواجه هســتیم 
گفتمانی اســت. این  دچــار اختالالت 
ناتوانی و اختالل در میزان تأثیرگذاری 
کرده و  نهادهای مدنی مشکل ایجاد 
تأثیرگــذاری آنها را به حداقل رســانده 
که  اســت. ایران راهــی جز این نــدارد 
گفت وگو تن بدهد  دولــت هم به ایــن 
و با مردم و نهادهای مدنی از جایگاه 

گفت وگو بنشیند. برابر به 

دولــت  رئیــس  فرهنگــی  مشــاور 
ســؤال  ایــن  ح  طــر بــا  اصالحــات 

لغــو  از  پــس  ایــران  جامعــه  چشــم انداز  كــه 
گفــت: »جامعه  تحریم هــا چــه خواهد بــود، 
ایــران در پاســخ بــه ایــن ســؤال بــا دو رویکــرد 
آشکار روبه رو است. با بررسی فضای مجازی و 
ســخنان روزمره بخشی از مردم و لطیفه هایی 

کردیم،  کــه در همین چند ماه اخیر مشــاهده 
کــه همین طیف از مــردم، دوران  درمی یابیــم 
پســاتحریم را دارای آزادی هــای بی حــد  و مــرز 
و اقتصــادی پویــا همراه با رفــاه می پندارند. از 
که هر  ســویی دیگر، بخشــی هــم وجود دارنــد 
نوع توافقی را ذلت و خواری قلمداد می کنند. 

گفت وگــو و  ایــن دقیقــا نشــان دهنده فقــدان 
حضور نیافتن نهادهای مدنی در بستر جامعه 
که  اســت«. وی با انتقاد از خوب و بد مطلقی 
کرد:  کیــد  بــر بعضی مســائل ســایه افکنــده، تأ
پنهــان  و  آشــکار  الیه هــای  دارای  »جامعــه 

که ما معموال الیه هــای رویی  بســیاری اســت 
را می بینیــم و الیه هــای پنهان، پــس از وقوع، 
کشــف می شوند. نمونه بارز این موضوع،  تازه 
که پس  ماجــرای تراژیک مرتضی پاشــایی بود 
از آمــار خیره کننــده شــش میلیون  و ٨٠٠ هــزار 
شــرکت کننده در مراســم تدفین این هنرمند، 
آهنگ پیشــواز موبایل با صدای او 
که توسط مردم انتخاب شده بود، 
تــازه متوجــه آن الیه هــای پنهــان 
شــدیم. حتی جامعه شناسان هم 
چنیــن الیه هــای پنهانــی را پیــش 
خــود،  ســوی  از  آشکارســازی  از 

نمی بینند«.
گــر  دکتــر خانیکــی بــا بیــان اینکــه ا
می خواهیم رفــع تحریم ها تأثیرات 
مثبتــی بــر جامعــه داشــته باشــد، 
چند نیاز در جامعه ایران احساس 
باال بــردن  مــا  اول  نیــاز  می شــود، 
نشــاط اجتماعــی به قصــد تبدیل 
کنشــگر اســت.  بــه  افــراد نظاره گــر 
کوچکــی  بخــش  حــال  حاضــر  در 
و  نظــر  ابــراز  حــال  در  جامعــه  از 
عمل گرا هستند و باقی نظاره گرند. 
کند. نیــاز دیگر  کامــال تغییــر  بایــد این نســبت 
کــه رســانه ها ســقف مطالبــات  مــا ایــن اســت 
ابــزار  کــه  زمانــی  ندهنــد.  افزایــش  را  مــردم 
نباشــد،  برآورده شــدن آن مطالبــات موجــود 
باعث ســرخوردگی مردم می شــود. نیاز بعدی 

 دکتر خانیکی:
ما در ایران با جامعه ای مواجه هستیم 
که دچار اختالالت گفتمانی است. این 
ناتوانی و اختالل در میزان تأثیرگذاری 
نهادهــای مدنی مشــکل ایجــاد کرده و 
تأثیرگــذاری آنهــا را به حداقل رســانده 
اســت. ایــران راهــی جــز این نــدارد که 
دولــت هــم به ایــن گفت وگو تــن بدهد 
و بــا مردم و نهادهای مدنــی از جایگاه 

برابر به گفت وگو بنشیند

دکتر خانیکی:دکتر خانیکی:دکتر خانیکی:

و بــا مردم و نهادهای مدنــی از جایگاه و بــا مردم و نهادهای مدنــی از جایگاه 
برابر به گفت

و بــا مردم و نهادهای مدنــی از جایگاه و بــا مردم و نهادهای مدنــی از جایگاه 
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ما ضرورت شفاف  ســازی در حــوزه اقتصادی 
اســت. مردم حق دارنــد و باید بدانند در چه 
کالن  تــا  موقعیــت اقتصــادی از حــوزه خــرد 
هســتیم. مــورد بعــدی، بازگشــت بــه حــوزه 
موقعیــت  حاضــر،  حــال   در  اســت.  عمومــی 
جامعــه مدنــی، مطلــوب نیســت. نهادهــا و 
جامعــه مدنی حضور فعال ندارند و جای آن 
کرده  را رســانه ها و فضاهــای مجازی اشــغال 
که برخی  کنون در شرایطی هســتیم  اســت. ا
کلیــک در حال  فکــر می کننــد با یــک الیک یا 
کنش خاصی هســتند. ما چاره ای غیر  انجام 
کــه نهادهــای مدنــی و واقعی  از ایــن نداریــم 
کنیــم. از ســوی دیگــر بایــد فضای  را تقویــت 
کنیــم و بــه تقویــت فرایند  سیاســی را ترمیــم 
گفت وگــوی ملی در عرصــه عمومی بپردازیم. 
کشــور  هرگز نمی توان با حذف نخبگان، امور 
کثــری و تقویــت  را پیــش بــرد. مشــارکت حدا
دوران  کلیــدی  راهبردهــای  از  ملــی  آشــتی 

پسا تحریم است. 
دکتــر خانیکــی با پیشــنهاد اینکه می تــوان از 
کــرات هســته ای بــرای سیاســت  الگــوی مذا
داخلــی بهــره بــرد ادامــه داد: ما در سیاســت 
کرات اتمی،  خارجــی، و به طور خاص در مذا
با استفاده از دیپلمات های مشخص و خبره 
و دارا بودن دیپلماســی مشــخص و قوی، در 
حــال پیشــبرد اهــداف خــود هســتیم، چــرا 
کنیم؟  نبایــد همین الگــو را در داخل دنبــال 
میــز  پــای  بــا دشــمنان خارجــی  کــه  زمانــی 
کره می نشــینیم، باید همین راهبرد را در  مذا

داخل پی بگیریم. 
کید بر اینکه جامعه ایران  وی بــا تأ
کنــون با مســائلی بســیار متفاوت  ا
گذاشــته روبه رو اســت،  نســبت به 
مــا  مشــکالت  اول  اولویــت  گفــت: 
و در دوران پس از تحریــم،  کنــون  ا
بــا  اســت.  اجتماعــی  معضــالت 
توجه به حجم مسائل و مشکالت 
الزم  شــرط  تحریــم  رفــع  موجــود، 
نــه  و  رفــع مشــکالت اســت  بــرای 

کافی. شرط 
وی بــا اشــاره بــه پژوهــش انجــام 
و  دانشــجویان  توســط  شــده 
 100 شناســایی  حــوزه  در  اســاتید 
گفــت:  مســئله اولویــت دار مــردم 
ســهم متغیرهای اجتماعی بســیار 

باالســت و در نظــر مــردم مســایل اجتماعــی 
مهــم تــر شــده اســت. چنانکــه 19درصــد بــه 
انــد.  یــک داده  اولویــت  مســایل اجتماعــی 
17درصد به مســائل اقتصــادی و 11درصد به 

مسایل سیاسی.
ح زیر  ده مســئله اصلی این مشــکالت به شــر

است:
1( حل مساله و سرنوشت پرونده هسته ای

کشور خ رشد سرطان در  2( نر
3( آلودگی هوا

4( قیمت نفت
5( مسئله آب، خشکسالی

6( داعش، خطر آن در نزدیکی مرزها
7( انتخابات مجلس در زمستان جاری

8( خشکسالی
9( بیماریهای ریه، سرطان و....

10(یاس و ناامیدی جوانان
گفت: نهادهای مدنی  در پایان دکتر خانیکی 
می توانند از دوقطبی شدن جامعه جلوگیری 
کنند و در مســایل و مشــکالت حــوزه عمومی 
موضــوع  در  چنانچــه  کننــد.  نقش آفرینــی 
نهادهــای  کنشــگران  تهــران  هــوای  آلودگــی 
مدنــی توانســتند بــا تکیــه و اصرار بــر حل این 
گام بزرگی بردارند و دولت را  مسئله مشــترک، 

کنند. مجبور به اتخاذ برنامه های جدید 

دكتــر  همایــش،  ایــن  پایانــی  ســخنران 
ســعید لیالز  اســتاد دانشــگاه و پژوهشــگر 
كمبود وقت،  كه بــا توجه به  اقتصــادی بود 

كرد. لیالز با اشاره بر  كوتاه صحبت  بســیار 
كرده و درباره  اینکه از مسائل تاریخی عبور 
كــرد، گفت:  حــال و آینــده صحبــت خواهم 
بــا مرور آنچه از ابتــدای انقالب و به خصوص 
گذشــته به وجود آمد  در هشــت ساله دولت 
درمی یابیــم بزرگ تریــن معضــل مــا، افزایــش 
 ٩٢ تــا   ٩٠ ســال های  بیــن  طبقاتــی  شــکاف 
بوده اســت. قدرت خرید مردم و به خصوص 
کارگــران، حــدود ٤٠ درصد در ایــن بازه زمانی 
کاهــش می یابــد. این شــکاف طبقاتــی، ما را 
بــه ســوی پرتــگاه نمی بــرد؛ اما با یــک بحران 
عمیــق اجتماعــی رو بــه رو می شــویم. در این 
دو ســال اخیــر و در دولت یازدهــم، حدود ١١ 
کاهــش قــدرت خریــد جبــران  درصــد از ایــن 
شــده، اما شــاید تا ســال 1400 هم نتوانیم به 

شرایط پیش از آن بازگردیم. 
ایــران،  در  فســاد  شــرایط  از  انتقــاد  بــا  وی 
و  ســاختاری  درحال حاضــر  فســاد  گفــت: 
سیســتماتیک است و رهایی از آن با روش ها 
نظــر  بــه  غیرممکــن  فعلــی،  راهکارهــای  و 
ایــران دچــار  می رســد. دیگــر اینکــه جامعــه 
بحــران امنیتــی اســت. غیــر از نــوار شــمالی، 
ایــران از دیگــر جهــات بــا هجمــه افراطیون و 
کــه ممکن اســت به  بنیادگریــان روبه روســت 
کشــیده شود. اینها مسائلی  داخل ایران هم 
کنار  که نبایــد و نمی توان به ســادگی از  اســت 
کــه از قدرت  گذشــت. از طرفــی تــا زمانــی  آن 
کاسته نشده و قدرت مردم و  دولت در ایران 
نهادهای مدنی افزایش نیابد، شــاهد اتفاق 

چندان مثبتی نخواهیم بود. 

گر تحریم ها  کید بر اینکه ا لیالز با تأ
کشــور  از بیــن برونــد و درآمدهــای 
کنــد، بــاز هــم  هــم افزایــش پیــدا 
 مشکالت دیگری خواهیم داشت . 
چنیــن  در  گفــت:  پایــان  در  وی 
روندی هم، فشــار بر دولت بیشــتر 
مــردم  طرفــی،  از  شــد.  خواهــد 
شــرایط  در  نمی خواهنــد  دیگــر 
ســهم  و  ببرنــد  ســر  بــه  ریاضــت 
گذشــته  ســختی های  از  را  خــود 
خواستار می شوند و از سویی دیگر 
که همــواره به دنبال  بخش هایــی 
ســهم خواهی بوده اند طلب سهم 

کرد. بیشتر و بیشتری خواهند 

 
دکتر سعید لیالز:

ور آنچه از ابتدای انقالب و به خصوص  با مر
در هشــت ساله دولت گذشــته به وجود آمد 
یــن معضل مــا، افزایش  رگ تر درمی یابیــم بز
شــکاف طبقاتی بین سال های 90تا92  بوده 
یــد مــردم و بــه خصــوص  اســت. قــدرت خر
کارگــران، حدود 40 درصد در این بازه زمانی 
کاهــش می یابد. این شــکاف طبقاتــی، ما را 
بــه ســوی پرتــگاه نمی برد؛ امــا با یــک بحران 

و می شویم  و به ر عمیق اجتماعی ر
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گرامی درج می شود. دیدگاه شش تن از اقتصاد دانان به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 94/3/19 جهت اطالع خوانندگان 

شش صاحب نظر برجسته اقتصادی در نامه ای سرگشاده به سیاستگذار 
کردند . »بازار بدهی  پولــی پیشــنهاد »ایجاد بازار بدهی در ایران« را ارائــه 
کنار »بازار سهام« و »بازار مشتقات« سه رکن اصلی بازار  )استقراضی(« در 
که هــدف این بــازار، ایجــاد مکانیزمی برای  ســرمایه را تشــکیل می دهنــد 
ج بخش خصوصی  کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت مخار تامین مالی 

و دولتی است.
کشــاورزی  گــزارش ســایت خبــری اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و  بــه 
تهــران و به نقــل از روزنامه دنیــای اقتصاد، اقتصاددانــان در این نامه، با 
کل بازار سرمایه در دنیا« و »نقش  بررسی »سهم قابل توجه ابزار بدهی از 
کشــورها پس از بحــران جهانی  ایــن ابــزار در جهــت تســریع خــروج از رکود 
کردنــد. امضا کنندگان  2008«، از مزیت هــای ایجــاد بــازار بدهــی رونمایی 
ایــن نامــه، »جلوگیری از قفل شــدن منابــع بانکی و تســویه بدهی دولت 
خ بهره بر اســاس عرضــه و تقاضــا«، »جذب  بــه پیمانــکاران«، »کشــف نــر
نقدینگی های سرگردان از بازارهای دارایی«، »تقسیم وظایف تامین مالی 
در بازار پول و بازار ســرمایه بر اســاس اندازه بنگاه هــا«، »تزریق غیر تورمی 

منابع مالی به اقتصاد«، »کاهش مسوولیت بانک مرکزی در تامین مالی و 
کسب وکار«  کنترل تورم« و »افزایش شفافیت در فضای  تمرکز این نهاد در 
کردنــد. اقتصاددانــان الزمه  را هفــت دســتاورد اصلی بــازار بدهــی عنوان 
تکامــل چنیــن بــازاری را ایجاد موسســات رتبه بنــدی اعتبــاری در جهت 
کوتاه مدت  که در  اعتبارسنجی شرکت ها و بهبود قوانین نظارتی دانستند 
کرد  بــه دلیل نبــود این موسســات می تــوان از تضمین بانک ها اســتفاده 
و در بلندمــدت بــا فعال شــدن موسســات رتبه بندی این وظیفــه به آنها 

محول خواهد شد. 
دکتــر پرویــز عقیلی، دکتر موســی غنی نــژاد، دکتر محمد مهــدی بهکیش، 
دکتر ابوالقاسم هاشــمی، دکتر جالل الدین جاللی و دکتر محمد طبیبیان 
6 امضا کننــده در پایــان ایــن نامــه، بــر راه انــدازی و پیاده ســازی صحیــح 
کردنــد و هشــدار دادنــد کیــد   آن بــر اســاس تجربه هــای موفــق جهانــی تا

موفــق  تجربــه  ایــن  تکــرار  می توانــد  ح  طــر ایــن  نامناســب  مدیریــت    
ح است: کام سازد.  متن  نامه  بدین شر جهانی را نا

راه اندازی این بازار، از  قفل شــدن منابع بانکی جلوگیری می كند. عدم نقدشــوندگی بدهیهای دولت به پیمانکاران با وجود 
كار اســت. بخش دولتی به  نســبت پاییــن ایــن بدهی هــا به تولیــد ناخالص داخلی، یکی از چالشــهای اصلی فضای كســب و 
جای انباشــت بدهیهای خود می تواند طبق یک برنامه مشــخص با انتشــار اوراق اســتقراضی با سررســیدهای متفاوت، منابع 
خ سود این اوراق متناسب با طول دوره انتشار  كه نر كند. واضح است  كاهش بدهیهای خود به پیمانکاران را تأمین  الزم برای 

آنها، متفاوت خواهد بود.

دیدگاه

شش صاحب نظر اقتصادی به سیاست گذاران پیشنهاد دادند

نسخه	غیر	تورمی	رکودزدایی
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گرفتار بوده  اقتصــاد ایران اغلب در چرخه ای 
کــه در برخــی دوره هــا شــاهد رشــد اقتصادی 
بــاال تــوأم با رشــد زیــاد نقدینگی و بــه تبع آن 
تــورم بــاال و در دوره هــای دیگــر شــاهد رشــد 
کم نقدینگی  اقتصــادی اندک همراه با رشــد 
خ تــورم پاییــن بــوده اســت، امــا از ســال  و نــر
بــه  ایــن موازنــه معکــوس، شــکلی دیگــر   91
گرفــت. بــا ورود اقتصــاد ایران بــه رکود  خــود 
که از آغاز بهار 91 شــروع شــد و تا پایان  تورمی 
از  درصــد   8  /6 یافــت،  ادامــه   92 زمســتان 
حجــم تولیــد، 2/ 3 درصــد از حجــم مصــرف 
کاســته  و 29 درصــد از حجــم ســرمایه گذاری 
که  شد و این وضعیت در شرایطی تجربه شد 
خ تورم و رشــد نقدینگی در ســطوح باالیی  نر
کــه از  قــرار داشــت. مدت هــای طوالنــی بــود 
کشــور بخــش  پولــی  یکســو سیاســت گذاران 
قابــل مالحظــه ای از مشــکالت اقتصــادی و 
به خصــوص مانــدگاری تــورم دورقمــی را بــه 
رشــد نقدینگی و اعتبارات بانکی بی تناســب 
منتســب  کالن  اقتصــاد  اقتضائــات  بــا 
می کردنــد و از ســوی دیگر فعــاالن اقتصادی 
عدم دسترســی تولیدکننــدگان بــه نقدینگــی 
الزم، به خصــوص از ناحیــه بخــش بانکــی را 
یکی از محدودیت های اساســی بخش تولید 
عنــوان می کردنــد، امــا در دوره اخیــر با وجود 
رشــد بــاالی نقدینگــی و اعتبــارات بانکی، نه 
کاســته نشــد؛  تنهــا از مشــکالت بخش تولید 
خ تورم بر مســائل قبلی افزود  بلکــه افزایش نر
و  کالن  ســطح  در  نقدینگــی  بــودن  بــاال  تــا 
کان  کما کمبود آن در ســطح خــرد  احســاس 
گرچه با  گذشــته نیز  باقی بماند. در دو ســال 
برخی سیاست های انضباطی و پرهیز دولت 
کاهش  خ تورم  از استقراض از بانک مرکزی نر
کم بر بخــش تولید  یافتــه اســت، تنگنــای حا
زمینه تشــدید فشــار بر دولــت و بانک مرکزی 
درخصــوص انحراف به مســیر سیاســت های 
گر  گذشــته را فراهم آورده است. ا کژ دار و مریز 
همیــن رونــد ادامــه یابــد بانک مرکــزی ناچار 
خواهــد شــد تــا پــس از یــک دوره سیاســت 
خ تــورم تــا ســطح 15  کاهــش نــر انضباطــی و 
درصــد، مجــددا به سیاســت های انبســاطی 
تــورم  کاهشــی  مســیر  تــا  آورد  روی  تــورم زا 
گذشــته  کــه در دهه  ناتمــام بمانــد؛ رفتــاری 
کــرات مشــاهده شــده و وضعیــت امــروز  بــه 

کارآمدی آن است. یک پرسش  شاهدی بر نا
که چــه عامل یــا عواملی  بنیــادی ایــن اســت 
کام   سیاســت گذار پولــی را در مدیریت تورم نا
که چرا با  می ســازد؟ پرســش دیگر این اســت 
وجود رشــد باالی نقدینگــی در اقتصاد ایران 
به عنــوان علــت پایــه ای تــورم باال، در ســطح 
خــرد مــازاد تقاضــا وجــود دارد و تامیــن مالی 

کافی است؟ اعتباری بخش تولید نا

بدهی های دولت،
 معمای نقدینگی و تامین مالی

کم  که وضعیــت رکودی بر اقتصــاد حا زمانــی 
می شود دولت ها معموال برای مقابله با آن از 
گروه سیاســت های پولی و مالی اســتفاده  دو 
تغییراتــی  مالــی  سیاســت های  می کننــد. 
که دولت ها در بودجه و نحوه هزینه  هســتند 
آن در بخش هــای مختلف ایجــاد می کنند تا 
به اهداف اقتصادی معینی برسند و سیاست 
پولی افزایش عرضه پول توسط بانک مرکزی 

در جهــت ایجــاد رونــق اســت. تجربــه نشــان 
کــه در دوره هــای مختلــف ایــن دو  می دهــد 
کار  بــه  ایــران  اقتصــاد  در  سیاســت ها  گــروه 
کمتر اهداف رشــد  گرفتــه شــده، اما از دل آن 
اقتصــادی و افزایــش میــزان اشــتغال تــوأم با 
خ تورم پایین و پایدار محقق شــده اســت.  نر
که  کامی بــه خألیــی بازمی گردد  ریشــه این نا
در ســاختار اقتصاد ایران وجــود دارد و اجازه 
نمی دهد تا سیاســت گذاری های اتخاذ شده 

به هدف برسند.
دولــت در بســیاری مواقــع بــه دلیل بــر عهده 
مالــی خــود  توانایــی  ورای  تعهداتــی  گرفتــن 
دچارکســری بودجــه می شــود. در ایــران بــه 
تامیــن  بــرای  متشــکل  بــازاری  نبــود  دلیــل 
در  تعهــدات،  ایــن  از  ناشــی  کســری های 
کانــال  کســری یــا از  ســال های مختلــف ایــن 
بــه  کــه   - شــده  تامیــن  نفتــی  درآمدهــای 
تشــدید  و  تولیــد  ســرکوب  واردات،  افزایــش 
گشــته – یــا از طریق  بیمــاری هلنــدی منجر 
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کــه در نتیجــه آن  نظــام بانکــی تامیــن شــده 
ســهم بنگاه هــای تولیــدی از منابــع محــدود 
کاهــش یافته اســت. بــا افزایش بدهی  بانکــی 
مطالبــات  آن،  مالــی  تــوان  کاهــش  و  دولــت 
پیمانــکاران از دولــت نیــز پرداخــت نشــده و 
انجام نشــدن تعهــدات به صــورت زنجیره ای 
بــه نظــام بانکــی و در ادامــه بــه بانــک مرکزی 
منتقل شده است. در این روند اقتصاد ایران 
در معــرض دو پدیــده مشــخص بــوده اســت: 
قفــل شــدن منابع بانکی در دســت بخشــی از 
تســهیالت گیرندگان )عمدتــا بــه دلیــل انجــام 
نشــدن تعهــدات دولــت( و افزایش رشــد پایه 
کمبود  پولی )به واســطه آنکه دولت و بانک ها 
منابــع خــود را بــا اســتقراض از بانــک مرکــزی 
کرده اند.( آمارهای اعالم شده از سوی  تامین 
که دولت  مســووالن دولتی حکایت از آن دارد 
تومــان بدهــی  هــزار میلیــارد  در حــدود 250 
گــر بــا میــزان تولیــد ناخالص  دارد. ایــن رقــم ا
داخلــی مقایســه شــود نســبتی در حــدود 20 

ایــن  یــک ســوال  نشــان می دهــد.  را  درصــد 
که آیا این نسبت بدهی دولت به تولید  اســت 
ناخالــص داخلی »باال« اســت؟ آخریــن آمارها 
که نســبت بدهــی به تولید  کی از آن اســت  حا
ناخالــص داخلی در امــارات متحده عربی 43 
درصــد، در ترکیه 39 درصــد و در ژاپن متجاوز 
کشــورهای دیگر  کثــر  از 200 درصــد اســت. در ا
نیز نســبت مورد اشاره به مراتب از ایران باالتر 
اســت. با این حســاب حجم بدهــی دولتی در 
ایران باال نیست؛ بنابراین سوال دومی پیش 
کشــورها، برخالف ایران،  که چرا در آن  می آید 

منابع در اقتصاد منجمد نمی شوند؟

خألهای ساختاری
کانال هــای  طراحــی  در  ســوال  ایــن  پاســخ 
کشــورهای  کــه در بســیاری از  اعتبــاری اســت 
دیگــر طراحی شــده و امــکان خــروج منابع در 

گردش را از بین می برد.
از ســه  بــازار ســرمایه  کشــورها  از  در بســیاری 

بــازار ســهام، بدهی )اســتقراضی( و مشــتقات 
کــه نشــانه  تشــکیل شــده اســت. بــازار ســهام 
کامــال شــناخته  مالکیــت در شــرکت ها اســت، 
شده بوده و نقل و انتقال مالکیت شرکت های 
پذیرفته شــده در بورس اوراق بهادار از طریق 
ایــن بــازار انجــام می گیــرد. در بــازار بدهــی نیز 
اوراق اســتقراضی منتشــر شــده توسط دولت 
اصلــی  هــدف  مبادلــه می شــود.  و شــرکت ها 
کردن مکانیزمی  بازار اوراق اســتقراضی فراهم 
کوتاه مــدت، میان مدت و  بــرای تامیــن مالــی 
ج بخش  خصوصــی و دولتی  بلندمــدت مخــار
حجــم  کــه  می دهــد  نشــان  آمارهــا  اســت. 
در  اســتقراضی  اوراق  بــازار  ارزش  و  مبــادالت 
جهــان به مراتب بیشــتر از بازار ســهام اســت. 
به عنــوان مثــال، در ســال 2011 بــازار بدهــی با 
رقــم 157 هــزار میلیارد دالر حــدود 74 درصد 
کل بــازار ســرمایه 212 هــزار میلیــارد دالری  از 
بــود. در  بــه خــود اختصــاص داده  را  جهــان 
کشــور  همین ســال بــازار اوراق اســتقراضی در 
و  دالر  میلیــارد  هــزار   37 تنهایــی  بــه  آمریــکا 
کل  از  دالر  میلیــارد  هــزار   21 آن  ســهام  بــازار 
کثر  بــازار ســرمایه جهــان را تشــکیل مــی داد. ا
برزیــل  مالــزی،  نوظهورماننــد  اقتصادهــای 
بــه ســوی  از ســال 1997  نیــز  کــره جنوبــی  و 
راه اندازی بازار اســتقراضی و انتشار این اوراق 
که براساس آخرین  متمایل شده اند به طوری 
آمار، حجم اوراق اســتقراضی منتشــر شــده در 
کره جنوبی به 600 میلیارد دالر رسیده است.

اهمیــت بــازار اوراق اســتقراضی به عنوان یکی 
از  پــس  مالــی در ســال های  تامیــن  منابــع  از 
کنــد شــدن  بحــران اقتصــادی 2008- 2007 و 
کشــورها افزایش یافته است.  رشــد اقتصادی 
کمتر شــرکت ها به سیستم  دلیل این امر تکیه 
بانکــی بــرای تامیــن منابــع مــورد نیــاز خــود و 
همچنیــن افزایــش اســتقراض دولت هــا بوده 
اســت. بررســی ها نشــان می دهد طول مدت 
بــازار  دارای  کــه  کشــورهایی  رکــود  از  خــروج 
اســتقراضی پیشــرفته بوده انــد چندین فصل 
کــه در آنهــا بــازار  کشــورهایی بــوده  کوتاه تــر از 
کمتری  اســتقراضی وجــود نداشــته یا توســعه 
اوراق  بــازار  یــک  غیبــت  در  اســت.  داشــته 
استقراضی فعال، شرکت ها برای تامین منابع 
مالی خود به شدت به سیستم بانکی وابسته 
که نقش اصلی بانک ها  خواهند بود در حالی 
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کوچک و متوسط و  در تامین مالی شرکت های 
گردش آنها،  به ویژه در بخش حوزه ســرمایه در 

نمود پیدا می کند.
اعتبــار  دارای  و  بزرگ تــر  شــرکت های  معمــوال 
بیشــتر از ابزارهــای موجود در بــازار بدهی برای 
کمــک  تامیــن منابــع جدیــد مــورد نیــاز خــود 
می گیرند. نهادهای مختلف بین المللی به طور 
کم بازارهای مالی  مرتب به عواقب وخیم عمق 
کشــورهای در حــال توســعه و وابســتگی بیــش 
از حــد اقتصــاد آنــان بــه منابــع سیســتم بانکی 
کرده و بر لزوم ایجاد ساختارهای متنوع  اشــاره 
کرده انــد. در ایــن زمینــه می توان  کیــد  مالــی تا
 1997-1998 ســال های  بانکــی  بحــران  بــه 
کــرد  کشــورهای آســیای جنــوب شــرقی اشــاره 
که نبــود تنــوع در نهادهــای واســطه گری مالی 
آنها باعث تشــدید و طوالنی شــدن این بحران 
شــد. آموزه های ایــن تجربه نشــان می دهد در 
کانال های اصلی واســطه گری  صــورت اختــالل 
مالــی در یــک اقتصاد، وجــود مســیر های دیگر 
ســرمایه های  بــه  پس انداز هــا  تبدیــل  بــرای 
جلوگیــری  بحــران  گســترش  از  قابل اســتفاده 
می کنــد. بــا وجــود توســعه نســبی بــازار ســهام 
کنــون اقدامــی جدی بــرای ایجاد و  در ایــران تا
توسعه یک بازار اوراق استقراضی فعال صورت 
نگرفتــه اســت. خــأل چنیــن بــازاری منجــر بــه 
ایجاد فشــار مضاعف بر منابع محدود سیستم 

بانکی شــده و در نتیجه با ایجاد محدودیت در 
کارآمدی و  فرآینــد تامین مالی شــرکت ها، بــه نا
عدم شــفافیت فرآیند تســهیالت دهی بانک ها 
منجر شــده اســت و در نهایت منابــع به طرزی 

غیربهینه تخصیص می یابند.

كنونی و یک پیشنهاد شرایط 
گفتــه شــده، امضا کنندگان  بــا توجه بــه نــکات 
که  کرده انــد  ایــن نامــه چارچوبــی را پیشــنهاد 
کنونــی بــه  زمینــه خــروج از تنگنــای اعتبــاری 
شــکل غیرتورمــی را فراهــم خواهد ســاخت. در 
این چارچوب با توجه به شــرایط اقتصاد ایران 
کنار بازار سهام، یک بازار  پیشــنهاد می شود در 
گیــرد تــا از طریــق آن زمینه  اســتقراضی شــکل 
تامیــن مالــی هــر چــه بهتــر بخــش خصوصی و 
دولتــی فراهــم شــود. بــا ایجــاد و توســعه بــازار 
کنــار توســعه بازار ســهام،  اوراق اســتقراضی در 
کــه می توانــد به  کامــل شــکل می گیــرد  بــازاری 
بهتریــن شــکل وظیفه واســطه گری مالــی را به 
گرفتــه و از هزینه های بنگاه ها )خصوصا  عهده 
افزایــش  بــه  و  بکاهــد  بزرگ تــر(  بنگاه هــای 
کند. الزمه تکامل چنین  کمک  شفافیت مالی 
بــازاری ایجــاد موسســات رتبه بنــدی اعتبــاری 
بــرای اعتبارســنجی شــرکت ها و بهبــود قوانین 
کم اســت. بــا توجه بــه زمانبر بودن  نظارتــی حا
در  کوتاه مــدت،  در  نهادهایــی  چنیــن  ایجــاد 

رتبه بنــدی  موسســات  تشــکیل  از  قبــل  دوره 
مــورد اعتماد مردم می توان از تضمین بانک ها 
منابــع  درخواســت کننده  شــرکت های  بــرای 
گرفت. کمک  استقراضی از طریق بازار سرمایه 

البتــه بانک هــا نیــز قاعدتــا تنهــا موسســاتی را 
که از توانایی بازپرداخت  کرد  تضمیــن خواهند 
جــاری  فعالیت هــای  محــل  از  بدهی شــان 
اطمینــان داشــته باشــند. در دوران ابتدایــی 
کمتر  شــکل گیری بــازار و بــا توجــه بــه آشــنایی 
بــا  اســتقراضی  اوراق  اوراق،  ایــن  بــا  مــردم 
کوتاه مدت  تــر و بــا تضمیــن بانکی در  سررســید 
سررســید منتشر خواهد شــد. اما می توان پس 
از چند ســال بــا افزایش اعتماد ســرمایه گذاران 
و فعــال شــدن موسســات رتبه بنــدی مذکــور و 
گاهی عمومی نســبت بــه این نوع  بــا افزایــش آ
اوراق، بــه تدریــج از نقــش بانک هــا به عنــوان 
متعاقبــا  و  کــرده  صرف نظــر  ریســک  پذیرنــده 
اوراق بــا سررســیدهای بلندمدت تر نیز منتشــر 
کــرد. به این ترتیــب فعاالن این بــازار با توجه به 
کــه در دســترس عمــوم قرار  اطالعــات شــفافی 
دارد، نســبت بــه تامیــن نیازهــای خــود بدون 
دخالت های غیرضــروری نهادهای دیگر اقدام 
کرد. چنین پیشــنهادی به نهادهای  خواهنــد 
و  اســت  شــده  تقدیــم  کشــور  سیاســت گذاری 
گام نخســت بــه بنگاه های  پیشــنهاد شــده در 
اقتصادی اجازه داده شــود تا برای تامین مالی 
مــواد اولیــه خــود بــه انتشــار اوراق مرابحــه در 
کننــد. به منظــور  بــازار اوراق اســتقراضی اقــدام 
تســهیل و تشــویق حضــور بنگاه هــای تولیدی 
در بــازار بدهــی غیر بانکــی، ارائــه یارانــه مالیاتی 
ح  از محل مالیات ســال های آتــی بنگاه ها مطر
شــده اســت. در ایــن پیشــنهاد میــزان یارانــه 
مالیاتــی از مالیــات ســال های آتی شــرکت های 
کارکنــان و میزان افزایش آن  تولیــدی به تعداد 
در ســال اســتفاده از اوراق پیوند خورده است. 
کاهش اثرات جانبی نامطلوب احتمالی،  برای 
گذشــته  ســقف انتشــار ایــن اوراق بــه عملکــرد 
اظهارنامه هــای  در  آنچــه  براســاس  شــرکت، 
که این  مالیاتی منعکس شــده، وابســته شــده 
کمک  امــر بــه افزایــش شــفافیت شــرکت ها نیــز 
کــرد. از ســوی دیگر تمــام یا بخشــی از  خواهــد 
عدم النفع دولت )ناشــی از معافیت مالیاتی در 
ســال های آتــی( نیز بــا افزایش میزان اســتفاده 
بال اســتفاده  ظرفیــت  از  تولیــدی  شــرکت های 

 در چارچــوب  شــرایط اقتصــاد ایــران پیشــنهاد می شــود در کنــار بازار 
یق آن زمینــه تامین  ســهام، یــک بازار اســتقراضی شــکل گیــرد تــا از طر

وژه های نیمه تمام فراهم شود. مالی پر



پیام آبادگران
27 خرداد  1394 شماره 331 

پیام آبادگران
خرداد   1394 شماره 331  26

گــردش  کنونــی )بــه خاطــر تامیــن ســرمایه در 
موردنیــاز؛ بنابراین افزایش تولیــد و درآمد آنها( 
جبران می شــود. نکته قابل توجه دیگر نظارت 
تخصصــی بانک هــا درخصــوص اعتبارســنجی 
کســب  دقیق شــرکت های موضوع پیشــنهاد و 
اطمینان بانک ها از محل مصرف وجوه توسط 
که بایــد در قراردادهای موضوع  بنگاه ها اســت 

کید شود. انتشار اوراق بر آن تا

دستاوردهای نهاد جدید
کمک به  توســعه بازار اوراق استقراضی عالوه بر 
ایجــاد تنــوع در روش هــای تامیــن مالــی تولید 
کشــور، دستاوردهای دیگری نیز به همراه دارد 
کرد: که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره 
1- راه انــدازی ایــن بــازار از قفــل شــدن منابــع 
عدم نقدشــوندگی  می کنــد.  جلوگیــری  بانکــی 
بدهی هــای دولــت بــه پیمانــکاران، بــا وجــود 
نســبت پایین ایــن بدهی ها بــه تولید ناخالص 
فضــای  اصلــی  چالش هــای  از  یکــی  داخلــی، 
جــای  بــه  دولتــی  بخــش  اســت.  کار  و  کســب 
انباشــت بدهی های خــود می توانــد طبق یک 
برنامــه مشــخص با انتشــار اوراق اســتقراضی با 
سررسیدهای متفاوت، منابع الزم برای کاهش 
کند.  بدهی هــای خود به پیمانــکاران را تامین 
خ ســود این اوراق متناســب  که نر واضح اســت 
با طول دوره انتشار آنها، متفاوت خواهد بود.

اوراق  بــرای  متشــکل  بــازار  یــک  وجــود   -2
که  استقراضی زمینه ساز ایجاد نهادی می شود 
خ بهره براســاس عرضه و تقاضا تعیین  در آن نر
 شــود. به ایــن ترتیب، ایجاد و توســعه این بازار 
خ بهره  به سیاست نادرست تعیین دستوری نر

خاتمه خواهد داد.
3- وجود یک بازار فعال برای اوراق استقراضی 
بــرای  پشــتیبانی  به عنــوان  می توانــد  شــرکتی 
کنــد. در  سیســتم بانکــی و بــازار ســهام عمــل 
ایــن  در  مختلــف  شــوک های  وقــوع  صــورت 
خ ســود(،  بازارهــا )بــه دالیلی چــون تغییرات نر
نقدینگــی جامعه بین بازارهای بدهی و ســهام 
جریــان خواهد یافت و به ایــن ترتیب از حرکت 
نقدینگی هــای ســرگردان بیــن بازارهایی چون 

ارز، مسکن، طال و ... جلوگیری خواهد شد.
شــدن  متنــوع  و  بدهــی  بــازار  توســعه  بــا   -4
ابزار هــای بدهــی قابل مبادلــه، وظیفــه تامیــن 
آن  متولــی  نهادهــای  میــان  در  تولیــد  مالــی 

تقســیم خواهــد شــد. بــه ایــن ترتیــب توانایی 
کــه  خــود  اصلــی  وظیفــه  انجــام  در  بانک هــا 
کوتــاه مدت شــرکت های تولیدی  تامیــن مالی 
اســت، افزایش خواهد یافت. در این چارچوب 
کوچک و متوسط از سوی بانک ها  شرکت های 
تامیــن مالــی شــده و تامیــن مالی شــرکت های 
بــزرگ و نیــز دولــت از طریق بــازار بدهی صورت 
گذار از اقتصــاد بانک محور به  گرفــت و  خواهــد 

اقتصاد بازار محور محقق خواهد شد.
5- تجربــه بحران اخیر اقتصادی جهان نشــان 
کــه بانک هــای مرکــزی مصمــم بــه  داد زمانــی 
می تواننــد  باشــند،  اقتصــاد  بــه  پــول  تزریــق 
ایــن سیاســت را از طریــق خریــد اوراق در بــازار 
سیاســت  اجــرای  کننــد.  اعمــال  اســتقراضی 
 (Quantitative Easing( مقــداری  تســهیل 
کــه موجــب رونــق اقتصــادی بدون  در آمریــکا، 
خ تــورم شــد، از همیــن  افزایــش قابل توجــه نــر
گرفت. با این سیاســت در حالی  طریق صورت 
کــه نســبت نقدینگی به تولیــد ناخالص داخلی 
در اقتصــاد آمریــکا به واســطه اجــرای سیاســت 
تســهیل مقــداری از حــدود 68 درصــد بــه 88 
خ تورم افزایشی را تجربه نکرد.  درصد رسید، نر
کانــال ارتباط  بــازار اســتقراضی بــه  دلیــل آنکــه 
بی واســطه بانــک مرکــزی آمریــکا بــا شــرکت ها 
کــرد.  عمــل  تــورم  ضربه گیــر  به عنــوان  بــود، 
توســعه چنین بــازاری در ایران نیــز می تواند به 
چرخــه رشــد اقتصادی همراه با سیاســت های 

انبساطی تورم زا پایان دهد.
6- توســعه بــازار اســتقراضی از بــار مســوولیت 
بانــک مرکــزی در تامیــن مالــی تولیــد خواهــد 
کاســت. در ایــن حالــت بانک مرکــزی می تواند 
بــه  دنیــا  مرکــزی  بانک هــای  ســایر  ماننــد 
کنترل تورم اســت  کــه  مســوولیت اصلــی خــود 
بپــردازد و بخــش قابل توجهــی از تامیــن مالــی 
تولیــد از طریــق بــازار اوراق اســتقراضی صورت 

گیرد.
7- تغییــر شــیوه تامین مالی تولیــد در ایران به 
تامیــن مالی از طریق بازار اســتقراضی می تواند 
کار منجر  کســب و  بــه افزایش شــفافیت فضای 
کردن درجه استفاده بنگاه ها از  شود. وابســته 
ایــن ابزار بــه صورت های مالی آنــان و پرداخت 
کوتاه  خ ســود بــه بنــگاه در  یارانــه احتمالــی نــر
مــدت با اســتناد بــه اظهار نامه هــای مالیاتی و 
حق بیمه های تامین اجتماعی آنان، می تواند 

فعالیــت  در  بیشــتر  شــفافیت  ایجــاد  زمینــه 
کند. بنگاه ها را فراهم 

در مجمــوع، ایجاد و توســعه بازار اوراق بدهی، 
ثبات بازارهای مختلف را افزایش داده و تامین 
کرد و  مالی بنگاه ها را تســهیل و تسریع خواهد 
این امر به تامین کم هزینه تر مواد اولیه بنگاه ها 
و افزایــش تولیــدات داخلــی و در نهایــت خروج 
کرد. همزمان،  کمک خواهد  غیرتورمــی از رکود 
تکانه هــای  از  اقتصــاد  آســیب پذیری  کاهــش 
وارد شــده به بازارهای مختلــف، زمینه را برای 
کــرده و جــذب  ایجــاد ثبــات اقتصــادی بیشــتر 
ســرمایه گذاری خارجــی نیــز مســاعدتر خواهــد 
گســترش  شــد. امیــد اســت با توجــه به مزایای 
بازارهای بدهی برای رشــد و توســعه اقتصادی 
شــاهد  کنونــی،  شــرایط  در  به ویــژه  کشــور، 

اقدامات اثرگذار در این زمینه باشیم.

سخن آخر
بلکــه  نیســت،  جدیــدی  اختــراع  بدهــی  بــازار 
کشورها است  ابزاری تجربه شده در بسیاری از 
که توانســته عالوه بر رونق اقتصادی، زمینه ساز 
شــود.  پولــی  سیاســت گذار  بیشــتر  اســتقالل 
پیشــنهاد راه انــدازی ایــن بــازار در ایــران نیز به 
اعتبــار چنیــن تجربه موفقی ارائه شــده اســت. 
تجربــه پیش بینــی می شــود  براســاس همیــن 
کــه راه انــدازی و پیاده ســازی صحیــح این بازار 
عالوه بر آنکه می تواند زمینه ساز رونق اقتصادی 
و خــروج غیــر تورمــی از رکــود شــود، زمینه ســاز 
سیاســت گذاری  حــوزه  در  ســاختار  اصــالح 
اقتصــادی نیــز باشــد. در حــال حاضــر در ایران 
بــه بانک مرکزی به عنوان سیاســت گذار پولی و 
در برخــی دوره ها توأمان به عنوان تامین کننده 
مالــی دولت نگریســته می شــود و ایــن امر یکی 
از دالیــل مزمــن شــدن تــورم در اقتصــاد ایــران 
بوده اســت. با ایجاد بازار بدهی، سیاســت گذار 
پولــی می توانــد بــه ماموریت هــای اصلــی خود 
بپــردازد و تامیــن مالــی، هماننــد اقتصادهــای 
پیشــرفته دنیــا، از مســیر بــازار ســرمایه انجــام 
که  شود. در پایان این نکته را نیز باید تذکر داد 
گرو طراحی و پیاده سازی   موفقیت این بازار در 
ح  صحیح آن است؛ مدیریت نامناسب این طر
کام  می تواند تکرار این تجربه موفق جهانی را نا

سازد.



مروری	اجمالی	بر

	تقسیم	بندی	انواع	سدها	
گالبتونچی* ج   دكتر ایر

مقدمه:
در بخش اول این مقاله تقســیم بندی ســدها براســاس 5 معیار شامل هدف از احداث، ابعاد و ارتفاع این سازه ها، نوع بهره برداری، طراحی 

گرفت.  هیدرولیکی و نوع مصالح بدنه آنها مورد بحث و بررسی قرار 
 در معرفی 

ً
در این بخش متداول ترین و عمومی ترین نوع تقســیم بندی ســدها براســاس رفتار یا عملکرد ســازه ای آنها بیان می گردد. معموال

كوشــش شــده بــا ذكر جزئیــات دقیق تــر و همچنین ارائــه تصاویر  كاربرد بیشــتری دارد. بنابراین  ســدها ایــن تقســیم بنــدی مرســوم تــر بوده و 
گون از سدهای احداث شده در ایران و دیگر نقاط جهان براساس این رده بندی، مطالب جامعتری عرضه شود. گونا

قسمت دوم

6- تقسیم  بندی براساس رفتار یا عملکرد سازه  ای
تقســیم بندی سدها براســاس رفتار یا عملکرد سازه ای، متداول ترین 
و عمومی تریــن نــوع طبقه بنــدی اســت. معمــواًل ایــن تقســیم بندی 
کاربــری  ســدها،  فنــی  مشــخصات  بیــان  و  مهندســی  گزارشــات  در 
بیشــتری داشــته و برای معرفی سدها از آن بیشــتر استفاده می شود. 
گــروه اصلــی شــامل: ســدهای  در نــوع طبقه بنــدی ســدها در هشــت 
 ،  (28( قوســی  ســدهای   ،  (27( وزنــی  ســدهای   ،  (26( کریــزه ای  خا
ســدهای پایــه دار یــا پشــت بنــددار )29) ، ســدهای بتــن غلتکــی یــا  
 R.C.C )30)، ســدهای فوالدی)31)، ســدهای چوبی یا الواری )32) ، 

سدهای الستیکی )33)  تقسیم می شوند. 
گروه فرعی سدهای  کریزه ای خود به 4  شــایان ذکر است سدهای خا
کی- ســنگریزه ای و ســنگریزه ای با پوشش  کی، ســنگریزه ای، خا خا

بتنی )CFRD) )34) تقسیم می شوند. 
که بیان شــد بــر مبنای رفتــار یا عملکرد  ایــن تقســیم بندی همانطور 
 سازه ای بدنه سد در مقابل نیروهای وارده به آن و ایستابی و پایداری 
کنش و  ســد در مقابــل ایــن نیروهــا انجــام می شــود. به عبــارت دیگــر 
اندرکنش ســازه ای ســد با نیروهای وارده، اســاس تقسیم بندی مورد 
ک در ســدهای  بحــث در ایــن بخش اســت. مثــاًل مقاومت برشــی خا
کــی پایداری ســد در مقابــل نیروهــای وارده را تامیــن می نماید. یا  خا
در ســدهای ســنگریزه ای عــالوه بــر مقاومت برشــی ایــن مصالح، وزن 
ســنگریزه  ها، ایستابی و پایداری بیشــتری را در مقابل نیروهای وارده 

به ویژه نیروهای آب تامین  می کند. 
در ســدهای بتنــی وزنــی، وزن بتن بدنه ســد، تعادل و پایــداری آن را 
در مقابــل نیروهــای وارده حفظ می کند و در ســدهای پایدار یا پشــت 
پایــداری ســد و مقاومــت در مقابــل  بنــددار مســئول اصلــی تامیــن 

نیروهای وارده، پایه ها یا پشت بندهای سد است. 
گی هــا و مشــخصات ایــن نــوع ســدها ارایــه  در ادامــه خالصــه ای ازویژ

می گردد. 

كریزه ای  6-1- سدهای خا
گونی قابــل توجه و مهم هســتند.  گونا ایــن نــوع ســدها از جنبه هــای 
قدیمی تریــن و بزرگتریــن ســدهای ســاخته شــده در ایــران و جهان از 
کریزه ای اســت . )35) همچنین از نظــر تعداد نیز در  نــوع ســدهای خا
مقایســه با دیگر انواع ســدها این نوع ســدها بیشتر ساخته شده یا در 

حال مطالعه و ساخت می باشند. 
که تمام یا بخش  کلی سدهایی هستند  کریزه ای به طور  ســدهای خا
کبرداریهــا یا  عمــده ای از بدنــه آن هــا از مصالــح طبیعــی حاصــل از خا
ســنگبرداریها، بــدون افــزودن مصالــح چســباننده مصنوعی ســاخته 
می شــوند. این ســدها اساســًا از نظر رفتار ســازه ای نیروهای وارده به 
کمک وزن خود تحمل می کنند و بنابراین برای تحمل  بدنه سد را به 
که معمواًل  بهتــر نیروهای وارده شــکل عمومی آن ها ذوزنقه ای اســت 

بخش طویل تر آن در قاعده قرار می گیرد. 
کریــزه ای براســاس انــدازه و میــزان مصالــح مصرفــی در  ســدهای خا
کــی و ســدهای  گــروه اصلــی ســدهای خا ســاخت بدنــه آن هــا بــه دو 
کــی-  خا ســدهای  نــام  بــه  واســط  حــد  گــروه  یــک  و  ســنگریزه ای 

سنگریزه ای تقسیم می شوند.
كی  6-1-1-سدهای خا

کمک ماشــین  کبرداری ها به  در ایــن نوع ســد، مصالــح حاصــل از خا
آالت عمومــی ســاختمانی، به صــورت الیه ای، بــا ضخامت و رطوبت 
کی عمده مصالح  کم می شــوند. در سدهای خا مناســب ریخته و مترا
ک )رس تــا قلــوه ســنگ( تشــکیل شــده و ایــن مصالــح بــا  بدنــه از خــا
حداقــل عمــل آوری و عمومــًا از مصالــح طبیعــی موجــود در نزدیکــی 
محــل احداث ســد، مانند مســیر رودخانه ها یا آبراهه هــا یا زمین های 
کی  دارای مصالح ریزدانه استحصال و استفاده می شود. سدهای خا
کلی ســدهای همگــن )36) و غیرهمگــن )37) یا  معمــوال  بــه دو نــوع  

سدهای ناحیه بندی شده )38) تقسیم می شود :

كمیسیون  فنی وعضو هیات مدیره سندیکای شركت های ساختمانی ایران * ر ئیس 
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كی همگن سد خا  -1-1-1-6
کامل از  مصالــح بدنــه این ســد به صورت یکنواخــت و تقریبًا به صــورت 
مصالــح نفوذناپذیــر ســاخته می شــود )39). بنابراین به این ســد، ســد 
کنترل  گفته می شــود. شــایان ذکر اســت امروزه بــه دلیل  کی همگن  خا
بهتــر تراوش از بدنه ســد و باال بردن پایداری ســد یک الیــه مصالح تراوا 
)فیلتــر( در داخــل بدنــه ناتراوای ســد همگن تعبیــه می گــردد. در نگاره 
کیلومتــری خــاور زنجــان  شــماره 1 نمایــی از ســد همگــن دهشــیر در60 
نشــان داده شــده اســت. ایــن ســد 36 متــر ارتفــاع و حجم بدنــه ای در 
( GC- حــدود  400هــزار  متــر مکعب)عمدتًا از مصالح رس های شــن دار 

 دارد.)نگاره 1)

 نگاره 1 - نمایی از سد همگن دهشیر زنجان و مقطع تیپ آن
)مشاور عمران فرآب(

كی غیر همگن یا ناحیه بندی شده 6-1-1-2- سد خا
 در این نوع سد، عمدتًا مصالح بدنه از مصالح تراوا )شن وماسه( تشکیل شده 
است ویک الیه یا پوشش ناتراوا در داخل یا رویه باالدست )40)  مصالح تراوا، 
کی نفوذناپذیر)مانندرس(،  اجرا می گردد. این الیه می تواند از جنس مصالح خا
بتــن، آســفالت، ژئومبران )41)  یا حتی فلز باشــد.معمواًل بــرای الیه داخلی 
کــی ریزدانــه  اســتفاده از مصالــح دارای حالــت انعطــاف ماننــد مصالــح خا
مناســبتر و معمول تر اســت ولی از هسته های بتنی یا آسفالتی نیز استفاده 
می شود)نگاره 2(. به سدهای غیر همگن که الیه نفوذناپذیر در داخل سد 
 تعبیه شــده اســت ســدهای مغزدار یا هســته دار  )42) نیز اطالق می گردد.

 )نگاره های 3 تا 5). 
در ایــن حالــت به طور معمول در طرفین هســته ســد، الیه های فیلتر و 
ج بدنه سد قرار  زهکش و پوســته ســد به ترتیب از داخل به ســمت خار
کار آببندی  می گیرند. اساســًا در این نوع ســدهای ناحیه بندی شــده، 
کنترل تــراوش از بدنه با  ســد با هســته مرکزی یــا مصالح ناتراوای ســد، 
کلی ســد با پوســته ها یــا به طور  فیلترهــا و زهکش هــا و تامیــن پایداری 

عمومی با مصالح تراوای سد می باشد. 
که پوسته سد نیز در برخی مواقع خود  ذکر این نکته جالب توجه است 
که از نظر دانه بندی  می توانــد دارای ناحیه بندی باشــد، به این ترتیب 
و یــا حتــی جنــس مصالــح یا مرغوبیــت مصالــح از نظر تامیــن پایداری و 
کیفیت می تواند، ناحیه بندی شــود. همچنین هســته ســد با توجه به 
زاویــه قرارگیــری آن در داخــل بدنــه ســد می توانــد قائم یا مایــل در نظر 

گرفته و اجراء شود. 

كی با هسته آسفالتی در چین  نگاره 2- دو نما از سد خا

)نگاره ها از وب سایت شركت والو )43) سوئیس2012)

   

كرخه كی با هسته رسی   نگاره 3:  الف(    نمایی از سدخا

((44( Iwpco گتوند )از سایت كی با هسته رسی  نگاره 3: ب(  نمایی از سدخا
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کی، معمواًل الیه ناتراوا به صورت  همانطور که بیان شد، در برخی سدهای خا
غشا یا رویه ای در باالدست سد و اغلب از بتن مسلح، آسفالت و یا ژئومبران 
کی که الیه ناتراو در آنها به  اجراء می گردند. در برخی منابع یا مراجع به سد خا
گمی  کی دیافرا صورت دیوار نازک در داخل یا رویه سد اجراء می گردد، سد خا
یا غشایی  اطالق   می شود. اما به نظر نگارنده بهتر است به جای تمامی این 
کی هســته دار و غشــایی )45)  تعابیر و نامگذاری ها درخصوص ســدهای خا

از سد غیر همگن یا ناحیه بندی شده در مقابل سد همگن استفاده شود. 

سدهای سنگریزه ای  -2-1-6
کم  که بخــش عمده ای از بدنه آن هــا از الیه های مترا کریزه ای  ســدهای خا
شــده از مصالح ســنگی )عمومًا به اندازه 2 میلی متر تا 6 سانتی متر( ساخته 
گفته می شــود. معمواًل قطعات ســنگریزه بدنه  می شــود، سد ســنگریزه ای 
ایــن ســدها، یــا از مصالــح حاصــل از عملیــات ســنگبرداری پی ســد و دیگر 
ســازه ها یــا از معــدن ســنگ مشــخص شــده در نزدیــک محل احداث ســد 
کمک عملیات آتشباری این مصالح استخراج  تامین می شوند. معمواًل به 

و پس از تنظیم دانه بندی آن در ساخت بدنه سد، مصرف می شوند. 
که  ســدهای ســنگریزه ای، عمومــًا ســدهای ناحیه بنــدی شــده ای هســتند 
دارای یــک الیــه آببنــد یا ناتــراوا در داخل یا رویه ســد، می باشــند و بســته به 
محل قرارگیری این الیه به سدهای سنگریزه ای هسته دار یا رویه دار تقسیم 
می شوند)نگاره های 4 و 5(.همانطور که قباًل نیز بیان شد، هسته سدمی تواند 
کی نفوذناپذیر مانند رس  قائم یا مایل باشد و معمواًل جنس آن از مصالح خا
کــم اســت)نگاره 4(. همچنین  شــن دار، رس ماســه دار و رس بــا چســبندگی 
کــی ناتــراوا به عنوان رویه یا غشــا خارجی نیز اســتفاده  می تــوان از مصالــح خا

کاربرد بیشتری دارد.  که استفاده از هسته یا الیه داخلی  نمود 

نگاره 4: الف(  نمایی  از سد سنگریزه ای آزاد  در حین ساخت )1390)

  نگاره 4: ب(  نمایی  از سد سنگریزه ای آزاد   پس از آبگیری)خرداد 92) 

 از سوی دیگر از بتن، آسفالت، بتن پالستیک، ژئومبران یا حتی فلز می توان 
به عنوان غشا یا الیه ناتراو داخلی استفاده نمود. اما در سدهای سنگریزه ای 

کاربرد رویه بتنی، نسبت به دیگر انواع رویه ها بیشتر است.  رویه دار، معمواًل 
از بین رویه ها پس از رویه بتنی، رویه آسفالتی در رده دوم قرار دارد)نگاره 5). 
شــایان ذکر اســت امروزه اســتفاده از ژئومبرآن ها به عنوان پوشــش باالدست 
کمی از  سدها رفته رفته بیشتر شده است. الیه های فلزی نیز در تعداد بسیار 
سدها استفاده شده است و عملکرد مناسبی نیز داشته است ولی مانند دیگر 

انواع رویه ها مورد توجه و استفاده نبوده است.

نگاره 5- نمایی از سد سنگریزه ای با رویه آسفالتی یالدی )46)- در اسپانیا

كتاب سدها در سوئیس )47) )  )از 

(CFRD( سنگریزه ای با پوشش بتنی  -3-1-6
کاماًل مشابه است، با  مشــخصات این نوع ســد ها با ســد های ســنگریزه ای 
که المــان اصلی آببندی در این نوع ســد، یک پوشــش یا رویه  ایــن تفــاوت 
که به صورت سرتاســری پوســته باالدست را  بتنی در باالدســت ســد اســت 
تحــت پوشــش خود قرار می دهــد. بهترین نمونه از این نوع ســد در ایران، 
که به عنوان یک ســد برقابی  ســد ســیاه بیشــه در جاده چالوس می باشــد 

گردیده است)نگاره 6).  طراحی و اجراء 
     

نگاره های  6- الف و ب( نماهایی از سد سنگریزه ای با پوشش بتنی سیاه بیشه-جاده چالوس

(Iwpco از سایت  (
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نگاره  6-ج( نماهایی از سد سنگریزه ای با پوشش بتنی سیاه بیشه-جاده چالوس
.)google earthعکس ماهواره ای از  (

كی- سنگریزه ای  6-1-4- سدهای خا
کی  گروه حد واســط از ســدهای خا کی- ســنگریزه ای یک  ســدهای خا
و ســنگریزه ای اســت. عمومًا در این نوع ســدها، پوســته ســد به جهت 
تامیــن پایداری بیشــتر و اســتفاده بهتر از مصالح موجــود، به دو بخش 
کی ماســه، شــن و قلوه ســنگ(و پوســته  پوســته داخلــی )از مصالح خا
خارجی)ســنگریزه( تقســیم می شــوند. در ایــن حالــت به دلیــل نیاز به 
وزن بیشــتر برای باال بردن پایداری و ایســتایی ســد، بخشــی از پوسته 
کیلومتری  )پوسته خارجی( از سنگریزه اجراء می شود. سد تالوار در 40 
کی- ســنگریزه ای با  جنوب باختر شهرســتان بیجار از نوع ســدهای خا

هسته مرکزی قائم است )نگاره 7).  

كی-  سنگریزه ای تالوار.  در حین ساخت ) 1387)     نگاره 7-الف(   نمایی از سدخا

كی-  سنگریزه ای تالوار.   شروع آبگیری )خرداد1392( )شركت استراتوس( نگاره 7-ب(   نمایی از سدخا

6-2- سدهای وزنی 
که از بتن یا مصالح بنایی یا مصالح  ســدهای وزنی ســدهایی هســتند 
ســنگی ســاخته می شــوند و در آن وزن ســد و نیروهــای ثقــل، تعــادل و 
پایــداری ســد را تامیــن می کنــد. در واقــع در ســدهای وزنــی بــه ویــژه 
ســدهای بتنــی وزنی، وزن ســد عامــل اصلی ایســتادگی ســد در مقابل 
نیروهای وارده به ویژه نیرو آب مخزن پشــت ســد اســت )نگاره 8(. این 
کم  نــوع ســد به دلیل ماهیت اجرایــی آن ها، هم می توانــد در دره های 
عرض و هم دره های عریض ســاخته شــود. پی این نوع ســدها معمواًل 
از ســنگ های مســتحکم و خــوب می باشــد، امــا امروز بــر روی پی های 
کمتــر از 20 متر قابل اجراء  غیرســنگی نیــز این نوع ســدها البته با ارتفاع 
هســتند. امروز ســاخته سدهای بتنی وزنی در مقایسه با مصالح بنایی 
یا مصالح ســنگی معمول تر اســت و در ساخت این سدها از بتن مسلح 

استفاده می شود. 
سدهای بتنی وزنی در مقایسه با دیگر انواع سدهای بتنی به دلیل سادگی 
نسبی در طراحی و اجراء از جمله  رایج ترین نوع سدهای بتنی هستند. در 

بیشتر سدهای وزنی سر ریز سد در طول تاج سد ساخته می شود و لذا سد 
دارای دو نوع مقطع غیرسرریز و سرریز می باشد. 

كالت نگاره 8- نمای از سد بتن وزنی زاوین 
 )نگاره از وب سایت شركت آب منطقه ای خراسان رضوی(

در استاندارد مهندسی ارتش آمریکا )48ݤ(  )1995( سد وزنی به سازه ای بتنی و 
مستحکم اطالق شده که با محوری معمواًل مستقیم و گاهی با اندکی قوس 
یا زاویه با محور ساختگاه ساخته می شود. این سدها از نظر استاندارد مذکور، 
از بتن معمولی یا بتن غلتکی ساخته می شــوند. بنابراین سدهای وزنی در 
پالن و حد فاصل جناحین دره محل احداث ســد، معمواًل به صورت خط 
مســتقیم ســاخته می شــوند. در خصوص ســدهای بتن غلتکی، در ادامه 
توضیحاتی ارایه خواهد شد. سدهای زاوین کالت با ارتفاع 51/2 متر و طول 
تاج 142 و سد فریمان با ارتفاع 35 متر و طول تاج 140 متر در استان خراسان 

رضوی )نگاره 9( نمونه ای از سدهای وزنی در ایران هستند. 
  

  ادامه دارد نگاره 9- دونما از سد وزنی فریمان در استان خراسان رضوی]57[.

26 - Embankment dams
 27- Gravity dams
 28- Arch dams 
29- Buttress dams
 30- Roller Compacted Concrete  dams
 31- Steel dams 
  32- Timber  dams
 33- Rubber dams  
34- concret face rockfill  dams

35 - قدیمی تریــن ســد دنیــا طبــق اطالعــات موجــود 
کیلومتری  ســد الکفــره )Al Kafara( واقع در مصــر در 16 
جنــوب خاور هلــوان با طول 115 متری و ارتفاع 12 متر با 
قدمت بیش از 4500 ســال می باشد. همچنین در ایران 
کر و ســد بهمن شــیر در  ســد داریــوش بــر روی رودخانــه 

خوزستان عمری بیش از 2500 سال دارند. 
36- Homogeneous
 37- Heterogeneous 
 38- Zoned 

کی نفوذناپذیــر عبارتند از رس  39 - بهتریــن مصالــح خا
های شــن دار )GC(، رس های ماسه دار )SC( و رس ها 

با چسبندگی پایین )CL( می باشند.
40 -  باالدست سد منظور در جهت مخزن سد می باشد. 

41 - Geomembrane 
42 - Cored 
43 - Walo co. website 
44 - Iwpco=Iran water and power 
 Resources Devleopment co.

)شرکت توسعه منابع آب نیروی ایران)
45 - Decked 
 (Rioja( 46- سدیالدی در شمال اسپانیا در ناحیه ریوجا
کشــاورزی احداث شــده در رویه باالدســت این  با اهداف 

Yalde dam  .سد آسفالت اجرا شده است
کامــل در  کتــاب بــه طــور  47 -  مشــخصات ایــن 

قسمت منابع آمده است.
48 - US Army Crops of  Engineers )EM1110-
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گنجعلی پور** كمال  مهندس  مهندس مهدی تن سازی* 

مقدمه
کنونــی بــا توجه به رونــد فزاینده جمعیت، حراســت از محیط  در دنیــای 
کیفیــت از اهمیت فــوق العــاده زیــادی برخوردار  زیســت و منابــع آبــی بــا 
کــه دارای دبــی  اســت پــروژه نجــات چشــمه بــل از مخــزن ســد داریــان 
حدود 4 مترمکعب بر ثانیه در شــرایط پرآبی اســت یکی از پیچیده ترین 
گونه  که موارد انگشت شــماری از این  پروژه های زیســت محیطی اســت 
گرفته اســت در ایــن مقاله ضمن بررســی زمین  فعالیتهــا در دنیــا صــورت 
که منجر به شناسایی مجرای  ح ، مراحل مطالعات  شناسی محدوده طر
گزینه های مختلف نجات چشمه   گردیده تشریح شــده و  اصلی چشــمه 
شــامل1- احــداث ســد زیرزمینــی 2-شناســایی مســیر چشــمه و انتقــال 
 آب چشــمه بــه تــراز باالتر از دریاچه ســد داریان 3-زهکشــی آب چشــمه 
در تــراز هــای باالتــر از دریاچــه و خــروج ثقلــی آب 4- انتقــال آب چشــمه 
توسط خط لوله به پایین دست 5-شناسایی مسیر چشمه در تراز های 
باالتر از دریاچه و خروج ثقلی آب،  بررســی و در نهایت با توجه به شــرایط 
گزینــه برتر انتخاب و  کم بــر منطقه و نتیجه مطالعات،  زمین شناســی حا
که منجر به انتقال آب چشــمه به تــراز باالتر از  گزینه  نتایــج آزمایــش ایــن 

گردید ارائه شده است. دریاچه 

كلیات و تعریف مساله
کیلومتری باالدست محور سد داریان  چشــمه بل تقریبا" در فاصله 4/5 
کرمانشاه قرار  کناره راســت رودخانه سیروان در شهرســتان پاوه استان  و 
گرفته است. رقوم خروجی چشمه 717/60 متر و رقوم نرمال سد داریان  
تراز 828 متر از سطح دریای آزاد است. بنابراین خروجی چشمه در زمان 
پــر بــودن مخــزن ســد حــدود 109 متر زیــر ســطح آب دریاچه قــرار خواهد 

گرفت. شکل شماره )1) 
کیفیت بسیار باالیی برخوردار بوده و در صورت آبگیری  آب چشمه بل از 
که هــم از امالح بیشــتر و هــم آلودگی هــای مختلفی  ســد  بــا آب  دریاچــه 
برخوردار اســت آمیخته می شــد همچنین غرقاب شــدن این چشــمه در 
نتیجــه آبگیــری ســد داریــان هــم از دیــدگاه ارزش بــاالی ایــن منبــع آبی 
بــرای مصــارف شــرب و هــم از دیــدگاه افــکار عمومــی بــا توجه بــه جایگاه 

این چشــمه در بین مردم این منطقه به واســطه نزدیکی آن به امامزاده 
عبیــداهلل بزرگترین خســارت زیســت محیطــی و اجتماعی ســد داریان به 
گزینه های نجات چشمه و  شــمار می آمد لذا هدف این پژوهش بررســی 

گزینه برتر می باشد. کیفیت آن وآزمایش نمودن  حفظ آب با 

زمین شناسی محدوده مورد مطالعه
چشــمه بل و حوضه آبگیر آن از نظر تقســیمات زمین شناسی عمومی در  
گرفته اســت )نقل از آقا  گــرس   )Thrust zone(  قــرار  پهنــه راندگی هــای  زا
گرس مرتفع وجود راندگی های فراوان  گیهای مهم زا نباتی 1385(. از ویژ
همراه با چین خوردگی الیه ها اســت.حوضه آبگیر چشــمه بل را بخشی از 
کوه دراز و بلند شــاهو- اورامان تشــکیل  گرس و رشــته  کوه های زا رشــته 
کشیده  که ادامه آن تا آن سوی مرز تا شمال سد دوکان عراق  داده است 
کارست را پیش برده و فروچاله های   کافی، پدیده  شده است بارش های 
که  کــوه آهکــی دربند  فراوانــی در ارتفاعــات آهکــی  ایجــاد نمــوده اســت. 
کرتاســه اســت آبخوان چشــمه بل را تشــکیل داده اســت  مربوط به دوره 
گرس مرتفع محسوب می شودکه  و  بخشــی از زون رسوبی- ســاختاری زا

نجات	چشمه	کارستی	بل	از	مخزن
	سد	داریان	جلوه	ای	از	هنر	زمین	شناسی
Rescue	of	Bellspring	from	Darian	dam
reservoir,	state	of	the	art	of	geology

ح سد و نیروگاه داریان شركت مهندسی مشاور مهاب قدس( *  )مدیر طر
** )كارشناس زمین شناسی مهندسی و مکانیک سنگ شركت مهندسی مشاور مهاب قدس(

شکل 1- وضعیت چشمه بل نسبت به تراز مخزن سد داریان

مقاله
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دارای روند سراســری 120 تا 130 درجه یا راســتای شــمال غرب- جنوب 
کوه را می توان در عکس های هوایی منطقه به شــکل  شــرق اســت. این 
که دارای روند جنوب شــرق به  گرده ماهی  ســتیغی ممتد به شــکل یك 
شمال غرب می باشدکه  از چشمه بل تا چشمه زلم در عراق ادامه یافته، 
کیلومتر مانده  بــه راحتی تشــخیص داد. رقوم خط الــراس آن تقریبا" از 3 

کاهش می یابد.  کنار چشمه  به چشمه بل از 2000 به 717 در 
کــوه دربنــد، دو  دره یــا  در نزدیکــی خروجــی چشــمه بــل در دو ســوی 
آبراهه وجود دارد. دره باالدســت به عنوان دره ســیاه و دره پایین دست 
گســترش واحــد رادیوالریتــی بــه نــام دره رادیوالریتــی خوانده  بــه دلیــل 
که به  گرفته اســت  گســلی پــر شــیب، در آبراهه دره ســیاه قــرار  می شــود. 
گســل دره ســیاه مــرز  گســل دره ســیاه)DSF( شــناخته می شــود  عنــوان 
کــه این آهکهای چرتی  بیــن آهکهای آبخوان بل و آهکهای چرتی اســت 
دارای نفــوذ پذیــری پایین بین 1تا 10 لوژن می باشــند شــکل )2(. در دره 
کوه بل و رادیوالریتها  گسلی در مرز بین آهك ضخیم الیه  رادیوالریتی نیز 
گســل دربند  که در نقشــه زمین شناســی با عالمت )DF ( بنام  گرفته  قرار 
خوانــده شــده اســت شــکل)2(.این رادیوالریتهــا نیــز دارای نفوذپذیری 
بســیار پایینی هســتند. بنابراین عماًل آهکهای آبخوان بل بین دو واحد 

گرفته اند . نسبتًا نفوذ ناپذیر قرار 
گســل اصلی  گســلهای F2   و F7 و  در محدوده چشــمه بل در اثر برخورد 
چشــمه بل CBF  و عملکرد چشــمه یک sink holeطبیعی تشکیل شده 
گســل F2 دارای شــیب عمومــی حدود 85 درجه به ســوی شــرق  اســت 
گسل شکســتگی مهمی محسوب می شــود. محل تقاطع  می باشــد این 
کمتــر از 20 متر بــا فروچاله باالی چشــمه فاصله دارد.   CBF گســله آن بــا 
گسل  CBF به طور میانگین 79/075 اندازه گیری  شــیب و جهت شــیب 
شــده اســت خش لغزش های دیواره آن در اثر فرسایش و انحالل عمدتا" 
کنار جاده  از بین رفته اســت. در دیواره باالدســتی غار مظهر چشــمه در 
گســل منشــعب شــده اند آثــار  کــه از ایــن  کــی، در ســطوح درزه هایــی  خا
راســتا لغز مشــاهده می شود اما تشخیص جهت جابجایی بلوك به دلیل 

فرسایش سطوح امکانپذیر نیست همچنین یک زون انحاللی به موازات 
که آثار انحاللی فراوانی درآن دیده می شود. گسل وجود دارد  این 

هیدرو ژئولوژی محدوده مورد مطالعه
کــه توســط  تــا 1390  از ســال 1385  منحنــی تغییــرات آبدهــی چشــمه 
کرمانشــاه برداشــت شده اســت در نمودار شکل  ســازمان آب منطقه ای 
کــه نشــان دهنــده آبدهــی بــاالی چشــمه در فروردیــن و  4 آمــده اســت 
اردیبهشــت بــه دلیــل ذوب شــدن برفهــای حوضــه آبریــز وکمترین دبی 
خروجی در ماههای آذر و دی می باشــد زمان اوج آبدهی چشــمه بسیار 
کــم ودر حــدود چنــد روز بوده و باشــیب تند 
کند  کاهــش پیدا می  میزان آبدهی چشــمه 
شــکل)4(تغییرات میزان آبدهی چشــمه در 
طــول شــبانه روزو پایین تر بودن ســطح آب 
زیرزمینــی از تــراز خــروج چشــمه بــا توجه به 
گمانه هــای حفاری شــده در اطراف چشــمه 
بــودن بخشــهایی از مســیر  مویــد ســیفونی 

اصلی جریان می باشد.شکل)3)
آنســوی  در  شــد  گفتــه  قبــاًل  کــه  همانطــور 
ک عراق چشــمه دیگری  آبخــوان بــل در خــا
گیهای آن بســیار  که ویژ بنــام زلم وجود دارد 
شــبیه بــه چشــمه  بل اســت بــا ایــن تفاوت 
کــه ایــن چشــمه در تــرا ز حــدود 900 متــری 
یعنــی حــدود 200 متر باالتر از مظهر  چشــمه 
بــل و 70 متــر باالتر از مخزن ســد داریان قرار 
دارد. بــا توجــه بــه دبــی نســبتا زیــاد هــر دو 
ح چشــمه در دو ســوی آبخــوان بــل و تــراز بــاالی  شکل2-  نقشه زمین شناسی محدوده طر

CBF در دهانه غار چشمهب( زون انحاللی موازی CBF گسل  شکل 3- الف( 

ج (عکس هوایی محدوده چشمه بل
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چشــمه زلــم نســبت به مخــزن داریــان به نظر 
می رســد  خــط تقســیم آب )watershed( بین 
این دو چشمه در آبخوان بل که نشان دهنده 
کارســت شــدگی اســت بســیار باالتــر از  قاعــده 
مخــزن ســد داریــان قــرار داشــته باشــدیعنی 
آب چشــمه از تــراز های بســیار باالتــر از مخزن 

گردد.شکل )5). داریان تامین می 

گزینه های نجات چشمه بل و شناسایی 
آبراه اصلی جریان

و  شناســی  زمیــن  مطالعــات  نتایــج 
که بــا توجه  هیدروژئولــوژی نشــان مــی دهند 

بــه مرز هــای آب بنــد در دو طــرف آبخوان بل 
و تراز باالی خط تقســیم آب نســبت به مخزن 
ح مناســب امکان  ســد داریان بــا ارائه یک طر
انتقــال آب چشــمه بــل بــه ترازهــای باالتــر از 
کیفیت  مخزن ســد داریان و اســتفاده از آب با 

آن وجود دارد.
گزینــه های نجات  که قباًل ذکر شــد  همانطــور 
چشمه بل عبارتند از 1- احداث سد زیرزمینی 
و زهکشــی آب زیر زمینی 2-شناســایی مســیر 
چشــمه و انتقــال آب چشــمه بــه تــراز باالتــر از 
دریاچه سد داریان از مجرای اصلی با ساخت 
در  چشــمه  آب  3-زهکشــی  زیرزمینــی  ســد 

 تــراز هــای باالتــر از دریاچــه و خــروج ثقلــی آب
 4- انتقــال آب چشــمه توســط خــط لولــه بــه 
پایین دســت 5-شناســایی مســیر چشمه در 

تراز های باالتر از دریاچه و خروج ثقلی آب.
بــاالی  از  آببنــدی  پــرده  بایــد   1 گزینــه  در 
داریــان ســد  مخــزن  ســیالبی  رقــوم  کثــر   حدا

از  کــه  گالــری  یــك  طریــق  از   )836m.a.s.l(
تــا  دار  چــرت  آهــك  ســنگ  مجــاور  دره ســیاه 
کــه هر دو آب بند هســتند   واحــد رادیوالریتــی 
فــرض  گــردد. در واقــع  ادامــه می یابــد، اجــرا 
کــه پــرده آببند بــه صورت ســدی در  می شــود 
مقابــل جریان آب به ســمت خروجی چشــمه 
عمــل نموده و مانــع از تخلیه آب زیرزمینی به 
گــردد و آب آبخوان در پشــت  داخــل رودخانه 
پــرده آب بنــد شــروع بــه بــاال آمــدن نمــوده و 
گالری  بــه احتمــال زیــاد به صــورت ثقلــی وارد 
باالی رقوم 836 شــود و بتوان از آن اســتفاده 
و  ایــده ال  حالــت  یــك  مذکــور  حالــت  نمــود. 
بــه شــمار  نجــات بخشــی  ح  مطلــوب در طــر
مــی رود در غیــر اینصــورت چنانچه ســطح آب 
در پشــت پرده آببند پائینتر از تراز 836 باشــد 
که در  باید توســط پمپــاژ از آب اســتفاده نمود 
کیفیــت آب مــورد اســتفاده و  چنیــن حالتــی 
سالمت آن به دلیل احتمال اختالط از طریق 
کارایــی آن صدرصــد  کــه  منافــذ پرده آببنــدی 
گزینه  نمی باشــد مورد ســوال خواهد بود.این 
پرهزینــه  بنــدی  آب  پــرده  احــداث   نیازمنــد 
کــه  آبــی  مــی باشــد و معلــوم نیســت میــزان 
گالــری احــداث شــده  بــه صــورت ثقلــی وارد 

گرددبه چه میزان می باشــد. با توجه به   مــی 
گزینه  عدم قطعیت های فنی و  اقتصادی این 

گزینه برتر باشد.  نمی تواند 
گزینــه 2 مســیر چشــمه در تراز هــای پایین  در  شکل 4-تغییرات آبدهی چشمه در سالهای 90-85

شکل 3- وضعیت سطح آب زیرزمینی  نسبت تراز خروجی چشمه

 شکل 5-وضعیت شماتیک خط تقسیم آب بین دو چشمه زلم در عراق و بل در ایرن و مرزهای آبخوان بل
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بــه  قائــم  توســط حفــاری شــفت  و  شناســایی 
تــراز باالتــر از دریاچــه منتقــل می شــودو پس از 
گ نمــودن خروجی  احــداث پــرده آب بند و پال
چشــمه، آب در شــفت قائــم بــاال رفتــه ودر تراز 
گزینــه   باالتــر از مخــزن تخلیــه مــی شــود ایــن 
نیاز مند احداث پرده آب بند به صورت ترکیبی 
از المانهــای آب بنــد طبیعــی و پــرده آب بنــد 
ایجاد شده از طریق حفاری و تزریق می باشد.
که چشــمه بل تنها  گزینــه 3 فرض می شــود  در 
کوه  خروجــی آب زیــر زمینــی از ســنگ آهکهای 
دربنــد می باشــد و بــا توجه به آنکــه رقوم مظهر 
چشمه m.a.s.l 720 است هرچه از خروجی به 
کنیم رقوم  کــوه دربند حرکــت  ســوی ارتفاعــات 
ســطح آب افزایــش می یابــد. بــا توجــه بــه ایــن 
گــر بــا دور شــدن از خروجی چشــمه،  موضــوع  ا
آنقــدر  کارســتی  آبخــوان  در  آب  ســطح  رقــوم 
که بتــوان تونلی بــا رقومی معادل  افزایــش یابــد 
که در  زیر ســطح آب زیرزمینی  836حفــر نمــود 
کــه به عنوان  گیــرد می توان انتظار داشــت  قــرار 
یــك زهکش یــا چاه افقی عمل نموده و بخشــی 
کوه دربند را زهکش  از آب زیرزمینی زون اشباع 
نمایــد. بــا این منطــق هر چه ارتفاع ســتون آب 
روی تونل بیشــتر باشــد دبی آب زهکش شــده 
بیشــتر خواهد شــد. در چنین حالتی این تونل 
کــه بــه  جهــت جریــان طبیعــی آب زیر زمینــی را 
ســوی چشــمه بــل می باشــد  منحــرف خواهــد 
گزینه به دلیل نیاز به حفاری تونلی  نمــود. این 
بلند که با یستی تا زیر سطح آب زیر زمینی پیش 
کندتوجیه اقتصادی نداشــته  برود و درآن نفوذ 
و با توجه به عدم اطمینان در استحصال آب از 

نظر فنی نیز دارای ابهام است.
گزینه 4 آب خروجی چشمه توسط خط لوله  در 
بــه پایین دســت ســد داریان منتقل می شــود.
گزینــه حتــی بــا احــداث پــرده آب بنــد  در ایــن  
بــه دلیــل هــد بــاالی مخزن نســبت به چشــمه 
احتمال اختالط آب چشمه و مخزن زیاد است 
و بــه دلیــل تبعات اجتماعی جابجایی چشــمه 
گزینه نیز  بــه محل بســیار دورتر از امامــزاده این 

منتفی است.
گزینه2و  گفته شد  که  بنابراین با توجه به آنچه 
گزینــه هــای مطلــوب و مناســب  5 بــه عنــوان 
جهــت مطالعــات بیشــتر انتخاب شــدند.گزینه 
شناســایی مســیر چشــمه در تــراز هــای باالتر از 
دریاچــه و خروج ثقلی آب بســیار ایده ال اســت 

به شــرط آنکه مســیر اصلی جریــان در تراز باالتر 
کشــف باشــد در ایــن  ا ز مخــزن داریــان قابــل 
صــورت بــا احــداث تونــل و قطــع مســیر جریان 
چشــمه، آب بــه صــورت ثقلــی در تــراز باالتــر از 
836 تخلیــه خواهــد شــد.به همیــن منظور در 
گالــری بــه طــول 220 متر جهت  تــراز 836 یــک 
که تقریبا  بررســی هــای ژئوفیزیکی احداث شــد 
کند علیرغم  تمــام طول آبخوان بل را قطــع می 
گرافی  انجام بررسی ها  سیسموالکتریک و تومو 
گالری شــواهدی مبنی بر وجود  لرزه ای در این 
جریــان در ترازهــای بــاال ثبــت نگردید.بنابراین 
طریــق  از  بــل  چشــمه  آب  اســتحصال  عمــاًل 
شناســایی مســیر چشــمه در تــراز هــای باالتر از 

دریاچه و خروج ثقلی آب غیر ممکن شد 
گزینه 2  گفته شــد در نهایــت  بــا توجــه بــه آنچه 
ترازهــای  در  چشــمه  مســیر  شناســایی  یعنــی 
پاییــن نزدیــک خروجــی و انتقــال آب چشــمه 
بــه تــراز باالتــر از دریاچــه ســد داریان بــه عنوان 
گردید چالش اصلی  گزینــه برتر و نهایی انتخاب 
در مطالعــات و بــه ثمــر رســاندن ایــن پژوهــش 
باشــد.توجه  مــی  جریــان  مجــرای  شناســایی 
 بــه اینکــه مظهــر چشــمه بــل درمحــل فروچاله

 

بــه  امــکان ورود  بــود  گرفتــه  قــرار   )Sink hole(
مســیر چشــمه حتــی پــس از تخلیــه فــرو چالــه 
بولدوزرهــا  دلیــل وجــود  بــه  خروجــی چشــمه 
و مصالــح ریزشــی فراهــم نشــد و عمــاًل انجــام 
عملیــات غــار نــوردی از خروجــی چشــمه غیــر 
مســیر  شناســایی  منظــور  بــه  گردیــد.  ممکــن 
در  بــل  آبخــوان  مختلــف  بخشــهای  جریــان 
مطالعــات  تحــت   723 حــدود  پاییــن  تــراز 
، گراویمتــری  میکــرو  شــامل   ژئوفیزیکــی 
توموگرافــی و  رادار  الکتریک،ژئــو   سیســمو 

که هیچکدام نتیجه خاصی  گرفت   لرزه ای قرار 
بــه شناســایی مجــرای  پــی نداشــت)منجر  در 

جریان نگردید(.شکل)6)
مطالعــات  نبــودن  بخــش  ثمــر  نتیجــه   در 
غیــر مســتقیم )روشــهای ژئوفیزیکی( روشــهای 
گمانه ،گالری و شفت ( مورد  مســتقیم)حفاری 
گرفت باتوجــه به وضعیت  توجه بیشــتری قــرار 
گســل  بخصــوص  گســلی  زونهــای  قرارگیــری 
گمانه  CBF و زون انحاللــی مــوازی آن تعدادی 
کتشــافی جهــت شناســایی مجــرای احتمالــی  ا
گفته شــد  که قباًل  جریان اجرا شــدند.همانطور 

كتشافی تراز 723 گالریهای ا شکل 6- تصاویر ژئورادار و توموگرافی لرزه ای انجام شده در 

.TV logشکل 7-پالن مجرای شناسایی شده با چاه پیمایی تلویزیونی  و تصاویر شناسایی حفره با
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گســلهای F2 و CBF اصلی ترین ســاختارهای 
گــذار بــر مجــرای جریان  زمیــن شناســی تاثیــر 
گســل  چشــمه مــی تواننــد باشــند پرشــدگی 
گســل CBF نشــان   F2 و زون انحاللــی موازی 
که CBF  اصلی ترین ســاختار زمین  مــی دهد 
شناســی در هدایــت آب ارتفاعــات آبخوان بل 
بــه ســمت خروجــی چشــمه اســت همچنین 
گســل F2  بــه عنوان یــک المان آب  پرشــدگی 
بنــد طبیعــی می تواند نقــش مهمی در نجات 

کند. این چشمه ایفا می 
گمانــه  گمانــه هــای حفــاری شــده  ازمجمــوع 
 F2 گســلهای کــه در نزدیکــی تقاطــع    BH24
و CBF حفــاری شــده بــود در عمــق38 متری 
که با  بــه حفره ای بــا عمق 4 متر برخورد نمود 
گمانه نسبت  گیری این  توجه به وضعیت قرار 
گسلی و انحاللی و انجام حفاری های  زونهای 
گمانــه BH24 و مظهــر  بیشــتر در حــد فاصــل 
موقعیــت  تلویزیونــی  پیمایــی  چــاه  انجــام  و 
مجرای اصلی جریان در این فاصله شناسایی 

شد شکل)7).
کارست مجرای    جهت شناســایی هندســه 
آن  امتــداد  و  گســترش  نحــوه  و  و  جریــان 
کــوه دربنــد بــا اجرای یک شــفت  در داخــل 
گمانــه محــل  در  و8(  کتشافی)شــکل7   ا

BH24   و انجــام عملیــات غواصــی امتــداد 
مجرای جریان و هندســه آن شناسایی شد 
مجــرای جریــان داالنی بــه ابعــاد 3*4 بوده 
بــا آزیمــوت   300  تا330درجــه بــه صــورت 
کــوه دربنــد ادامــه پیــدا  ســیفون بــه داخــل 
گســترش  خ شــکل ذیل نحوه  کند نیمر مــی 
واقعــی مجــرای جریان چشــمه بل را نشــان 

می دهد.
آن  هندســه  و  جریــان  مجــرای  آنکــه  از  پــس 
که  کشــف شــد چالش بعدی این پرســش بود 
آیــا آب تحت فشــار خود به تــراز باالتر از مخزن 

836 خواهد رسید یا نیاز به پمپاژ دارد؟
گفته  کــه در بخــش هیدروژئولــوژی  همانطــور 
بیــن  )watershed( آب  تقســیم  خــط   شــد 

 دو چشــمه بــل و زلــم در آبخــوان بــل بســیار 
باالتــر از مخزن ســد داریان قــرار دارد بنابراین 
آب قطعــًا توان رســیدن بــه تــراز 836 را تحت 
فشــار خود دارد اما این امــر در صورتی محقق 
آب آمــدن  بــاال  حیــن  در  کــه  شــد   خواهــد 
  در آبخــوان بــل، تــوده هــای ســنگی مشــرف
 به دره رودخانه سیروان آب بند بوده و میزان 
نشــتی آب بر میــزان آب ورودی چشــمه غلبه 
گفته شــد  کــه قبــاًل  نداشــته باشــد. همانطــور 
گســل f2  بــا پــر شــدگی رســی بــه عنــوان یــک 
آب بنــد طبیعــی در محدوده دره ســیاه عمل 
ح  کــرده و در نزدیکــی مظهر چشــمه با یک طر

گسلهای اصلی  پرده آب بند مناسب تمامی 
مشــرف به دره ســیروان نظیر شــاخه جنوبی 
گسل F7 آب  گسل اصلی مظهر CBF و  F2 و 
بند شــده اند بنابرایــن با ایجاد یک پرده آب 
بنــد بصــورت ترکیبــی از المانهــای طبیعــی  و 
مصنوعی)احــداث پــرده آب بند بــا عملیات 
تزریق (و همچنین هد مثبت چشمه نسبت 
بــه مخزن ارتیــاط هیدرولیکی آب چشــمه با 
دریاچــه ســدقطع مــی شــود و اختالطــی نیز 
گرفت. از طــرف دیگر بعد از  صــورت نخواهــد 
آبگیری ســد داریان هد مخزن به عنوان یک 
کننــده به آب  کمک  ســد هیدرولیکــی عامل 
که میزان نشتی آب چشمه  بندی می باشــد 

را به حداقل خواهد رساند.

گزینه برتر آزمایش 
پــس از احداث شــفت انتقال آب بــه تراز 836 
گزینــه  شــرایط بــرای آزمایــش میــزان درســتی 
انتخــاب شــده فراهــم شــد بــه علــت عملکــرد 
کــه  ح اولیــه  گســلها در مظهــر چشــمه بــل طــر
بــر مبنــای آبگیر ی از مظهر چشــمه بــود تغییر 
داده شــد و عملیــات آبگیــری از داخل شــفت 
گرفت  احداث شــده در محــل BH-24 انجام 
گ اصلی دهانه چشــمه قبل از  همچنیــن  پــال
گرفت . قطر شفت  گســله مظهر انجام  منطقه 
گمانــه BH-1/246متــر مــی باشــد و با  محــل 
دو لولــه 0/8 متــری آب  را بــه شــفت 2 متــری 
انتقــال مــی دهد و از آنجا آب به میزان 106/4 
متــر به به ارتفــاع باالتر یعنی تــراز 836 انتقال 

داده می شود  شکل  ) 9) .
گ اصلی در حد فاصل مظهر  قبــل از اینکه پال 
و ســد داریــان اجــرا شــود  متــر   و شــفت 1/6 

ح  گــردد بایســتی تمــام نواقص طر گیــری   آب 

شکل 8- وضعیت واقعی  مجرا پس از عملیات غواصی

تر از مخزن سد داریان)بر مبنای  مطالعات شركت مهاب قدس( شکل 9- پروفیل نحوه انتقال آب به تراز باال

ح اجرا شده در فاز 3 )آبگیری از شفت 1/6 متری( طراحی فاز 2 )آبگیری از مظهر(                                            طر
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گردد به همین منظور با نصب شیر هایی  رفع 
در محــل خروجــی جریان تصمیم بــه آزمایش 
گرفته شــد  ح ارائــه شــده  کارایــی طــر نمــودن 
که پس از بســتن  روند آزمایش به اینگونه بود 
شــیرهای تعبیــه شــده در خروجــی چشــمه و 
جلوگیری از خروج آب از آبخوان بل سطح آب 
کند  در ایــن  آبخــوان شــروع به باال آمــدن می 
کنتــرل میــزان باال آمدن بــه دو روش از طریق 
نصــب مانومتــر قبــل از شــیرهای تعبیه شــده 
در محــل خروجــی چشــمه و از طریق ســونداژ 
سطح آب در داخل شفت با قطر 2 متر صورت 
میگیرد همزمان با باال آمدن آب میزان نشتی 

از نقاط مختلف توده های ســنگی  مشرف به 
گــردد و پس از  کنترل می  دره ســیروان ثبــت و 
رسیدن آب به تراز 836 میزان آب خروجی در 
ایــن تراز بــا اســتفاده از تجهیزات نصب شــده 
نظیــر ســرریزهای مســتطیلی در طــول زمــان 

گیر ی می شود.  ثبت و اندازه 
در  بــل  چشــمه  در  آب  آمــدن  بــاال  آزمایــش 
گرفــت در آزمایــش  دو مقطــع زمانــی صــورت 
اول بــه دلیــل آمــاده نبــودن شــفت 2 متــری 
پایــش تــراز آب از طــرق نصــب مانومتــر قبــل 
گرفت.ایــن  صــورت  چشــمه  شــیرخروجی  از 
آزمایــش در تاریــخ94/01/29 و در زمــان دبی 

گرفــت  صــورت  چشــمه  مترمکعبــی   2/5
از  اطمینــان  جهــت  فقــط  آزمایــش  ایــن 
و  بــود  ح  طــر اصلــی  چــوب  چهــار  کارایــی 
از ســپری شــدن حــدود 12 ســاعت  پــس 
کامل  گردید  پس از اتمام  آزمایــش متوقف 
عملیــات اجرایی،آزمایش اصلی در مورخه 
1394/03/10 در ساعت 18:40 بعد از ظهر 
و در دبی حدود 1 متر مکعبی چشمه آغاز و 
پس از حدود 232 ساعت آب در تراز 836 
یعنــی حــدود 8 متر باالتر از تراز نرمال ســد 

داریان جاری شد.
شــود  مــی  دیــده   )10( شــکل  نمــودار  در   
آبخــوان در  آب  آمــدن  بــاال  ســرعت   کــه 

ســرعت  از  باالتــر  بســیار  اول  آزمایــش  در   
امــر  ایــن  علــت  اســت  اصلــی  آزمایــش  در  آن 
اول آزمایــش  زمــان  در  چشــمه  بــاالی   دبــی 
  می باشد که حدود 1/5 متر مکعب بیش از دبی

  چشــمه در زمــان آزمایــش اصلــی بوده اســت 
 )بیــش از 2/5 برابــر زمــان آزمایــش اصلــی ( .
 در تراز 836  میزان آب خروجی از لوله شــفت 
کم بوده اما به تدریج  با اشباع  در ابتدا بسیار 
بیشــتر آبخوان و مســلط شــدن هد چشمه بر 
نقطــه خروجــی در ایــن تــراز دبــی آن افزایــش 
که پس از  50  ســاعت  گونه ای  کــرده بــه  پیــدا 
دبی خروجی به حدود 600 لیتر بر ثانیه رسید.

گویــای  نمودارشــکل )12( و تصاویرشــکل )11( 
گذشت زمان است. افزایش دبی چشمه با 

در حیــن آزمایــش نشــتی هــای مختصــری در 
گســلهای اصلی منطقه با دیواره  محل تقاطع 
سنگی آبخوان مشرف به دره رودخانه سیروان 
مشاهده شد که با تکمیل عملیات آب بندی و 
احداث پرده آب بند ترمیمی این نقاط اصالح 
گسل  خواهند شد به واسطه عملکرد مناسب 
F2   بــه دلیــل پــر شــدگی رســی و آب بند بودن 
آن توده های سنگی مشرف به رودخانه از دره 
گســل  ســیاه تــا نزدیکــی دره دربنــد بجــز محل 
اصلــی مظهــر CBFتقریبــًا فاقــد نشــت بودنــد  
کیلومتر 126 توسط  که در   G4 کتشــافی گالری ا
گسلF2 قطع شده بود در حین انجام آزمایش 
به زونهای خشک و اشباع از آب در اثر عملکرد 
 پرشدگیهای رسی این گسل تقسیم شده بود .

 ایــن آب بنــد طبیعــی و پــرده آب بنــد احداث 
شــده همــراه بــا پــرده ترمیمــی طراحــی شــده 
بــر اســاس مشــاهدات آزمایــش اصلــی ) دوم ( 
وهمچنین فشار باالتر چشمه نسبت به مخزن 

شکل 10- نتایج آزمایشهای اول و دوم چشمه بل

شکل 11- تصاویر خروج آب در تراز 836 از لوله شفت 2000
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6-مطالعات امکان آبگیری از چشمه بل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران،دی ماه 1387

داریان عدم اختالط آب دریاچه با چشمه را تضمین می نماید.

گیری   بحث و نتیجه 
 نتایــج بررســیهای زمیــن شناســی ، هیــدرو ژئولــوژی و نتایــج 	 

بــودن  نشــان دهنــده ســیفونی  از عملیــات غواصــی  حاصــل 
مجرای چشمه است.

هــای 	  گمانــه  و  گالریهــا  شناســی،  زمیــن  بررســیهای  نتایــج   
گسل CBF و زون انحاللی موازی  که  کنند  کتشافی تایید می  ا
با آن موثرترین ساختار تکتونیکی بر مجرای جریان می باشد و 
نتایــج عملیات غواصی نیز موازی بودن امتداد مجرای جریان 

گسل تایید می نماید را با این 
گزینه های مختلف نجات  چشــمه بل تنها مطالعات 	   از میان 

گزینه شناســایی چشــمه در تراز پایین و انتقــال آن به ترازهای 
گزینــه  باالتــر بــا موفقیــت همــراه بــوده و ایــن روش بــه عنــوان  

گردید. نهایی برای نجات چشمه بل انتخاب 
 بــا توجــه بــه تــراز باالتــر خــط تقســیم آب در آبخــوان بل فشــار 	 

کــه نتایــج آزمایش  چشــمه بــه تــراز 836 مســلط خواهــد شــد 
که آب چشمه بل تحت  نشــان دهنده  صحت این ادعا اســت 
فشــار طبیعی خود وبر اســاس راهکار ارئه شــده به تراز باالتر از 

مخزن داریان منتقل خواهدشد.
گسل F2 ، پرده تزریق احداث شده ،	    با توجه به آ ب بند بودن 

 تزریقــات ترمیمــی در آینــده و هــد  باالتــر چشــمه نســبت تــراز 
دریاچه داریان اختالط آب دریاچه و مخزن غیرمحتمل است.

 پــس از آبگیــری هــد هیدرولیکی آب مخزن به عنوان یک ســد 	 
هیدرولیکــی عمــل نمــوده و بــه عملکرد پــرده آب بنــد احداث 
کرد و میزان نشــتهای چشــمه را به میزان  کمک خواهد  شــده 

کاهش خواهد داد. چشمگیری 
 بــا توجــه به نتایــج آزمایش در مدت 48 ســاعت دبی خروجی 	 

تــراز 836 بــه حــدود 65 درصد دبــی چشــمه در خروجی اولیه 
رسید.

کارایــی و موفقیت راهکار ارائه شــده 	  گویــای   همــه مــوراد فوق 
برای نجات چشمه از مخزن سد داریان می باشد.

شکل 12- نمودار دبی خروجی چشمه در تراز 836 در برابر زمان

F2 گسلی شکل 13- پر شدگی رسی زون 
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اشاره: 
در پی مکاتبات ســندیکای شرکتهای ســاختمانی ایران  با اتاق بازرگانی 
کشــاورزی ایــران در خصــوص قانــون بهبود مســتمر  صنایــع و معــادن و 
کمیســیون قوانین و مقررات سندیکا   کار  این قانون  در  کســب و  محیط 
گرفت. حاصل ماه ها مطالعه  کارشناســی قرار  مورد بحث و بررســی های 
کمیســیونهای  مــواد و بندهــای ایــن قانــون در نشســتهای  تخصصــی و 
کار  ذیربط و بازبینی آن در جلسات هفتگی هیات مدیره سندیکا، نتیجه 
گردیــد و به عنوان   کد شناســایی 3 تهیه و تنظیم  بــه صــورت  جدولــی با 
پیشنهاد سندیکای شرکتهای ساختمانی  طی نامه ای به اتاق بازرگانی 
گردید. در این نامه، از دبیرکل محترم اتاق ایران درخواست  ایران ارسال 
شــده اســت در صورت تایید و یا ضرورت هر نوع تغییری در مفاد جدول 

گردد. کارگروه های الزم پیشنهادی، اقدام  ارائه شده نسبت به تشکیل 
کارگروه های ویژه با نمایندگان تشــکلها  و  بــا توجــه به ضرورت تشــکیل 
اتــاق بازرگانــی در محــل اتــاق بازرگانــی برای پی گیــری  اجــرای قانون  و 
استفاده از این قانون مترقی، سندیکا پیشنهاد خود را ارائه نمود لیکن 

کارگروه صورت نگرفت. اقدامی مبنی بر تشکیل 
کارگروه توســط اتاق بازرگانی با حضور تشــکلها این امکان  تشــکیل این 
کــردن  اجرای قانون توســط دســتگاه های  کــه ضمــن رصد  را می دهــد 
که مفاد و نص قانون  دولتی، درخواستهای تشکلهای بخش خصوصی 

که ماده 2 این  گردد. همانطوری  ح و پی گیری  به آن صراحت دارد مطر
قانــون اشــعار دارد، »دولــت مکلف اســت در بررســی موضوعات مربوط 
کار برای اصــالح و تدوین مقررات و آئین نامه ها نظر  کســب و  به محیط 
کتبی اتاقها و تشکلهای غیر عضو اتاق را درخواست  و بررسی نموده و از 

آنها برای جلسات تصمیم گیری دعوت نماید.« 
که قانون، دولت محترم را مکلف نموده،  به نظر می رسد با این تکلیفی 
که تشــکلها نظرات خود را به  کارگروه مورد نیاز اســت؛  تعیین و انتخاب 
کارگروه ارائه نموده و دولت هم بنا به تکلیف قانونی موظف به بررســی 
که  نظــرات و اعمــال بخش خصــوص در موضوعــات مختلف می باشــد 
نتیجــه ایــن تعامــل و همفکــری بخــش خصوصــی  و دولــت در بهبــود 

کشور موثر می باشد. کار و توسعه  کسب و  فضای 
گذشــت ســه ســال از ابالغ   بــا عنایــت بــه اینکــه مــوادی از این قانون با 
آن توســط ریاســت محتــرم مجلس شــورای اســالمی و با توجــه به مهم 
شــمردن این قانون توســط دولت محترم هنوز به اجرا نرســیده اســت، 
کارگروه می تواند نســبت به پی گیری اجرای قانون اقدامات مؤثر و  این 

راهگشایی داشته باشد. 
ماهنامــه پیــام آبادگــران بــا توجه بــه اهمیــت موضوع و پیشــنهادهای 
اصالحی در جدول پیوســت مکاتبات ســندیکا، مراتــب را جهت اطالع 

ج می نماید. گرامی در خوانندگان 

قانون	بهبود	مستمر	محیط	کسب	و	کار
و	روش	اجرایی	نمودن	آن

كمیسیون قوانین و مقررات تهیه و تدوین: 
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آقــای ملکــی مشــاور مدیرعامل در امــور بازاریابی بانک با بیــان اینکه بانک 
كرد: بانك دی  كشــور 90 شــعبه دارد عنوان  كل  دی در تهران 54 شــعبه و در 
در ســه ماهه آخر ســال 88 پذیره  نویســی شــده و از تاریخ  18 اردیبهشت 
کامال خصوصی اســت و  1389شــروع به فعالیت نموده اســت. این بانک 
ســهامداری عمــده نــدارد. ضمــن اینکه عضو بــورس اســت و در نظر دارد 
کارآفریــن  گروههــای مختلــف  ســرمایه موجــود خــود را افزایــش داده، بــا 

جامعه از جمله پیمانکاران در ارتباط باشد.
ک با بیان اینکه فعالیت ســندیکای ما در ارتباط با  كاظم ســما مهندس 
که برای آنها تضامین قراردادها در ارتباط با بانکها مهم  پیمانکاران است 
کرد: این مســئله رابطــه ما را با بانکهــا تعریف می  کند  اســت، خاطرنشــان 
ح می  شــود. در  و بعد از پادار شــدن قرارداد سرویســهای دیگر بانکی مطر
که طبق آن  گذشــته با بانکهای ملت و تجارت تفاهم نامه  هایی داشتیم 
خدمــات خوبــی به ما ارائه می  دادند. باید دیــد رویکرد بانک دی در این 

باره چیست.
گفــت: بســیار امیدواریم  آقــای عاطفــی رئیــس اعتبارات بانــک دی نیز 
کنــار شــما باشــیم. و وقتــی در مــورد پروژه  هــا  کارگاههــا در  کــه در تجهیــز 
بــا تاخیــر پرداخــت صــورت وضعیــت مواجــه می  شــوید بتوانیــم شــما را 
کــردن خــالء ایجــاد شــده یــاری دهیــم.  بحــث ضمانــت نامه  هــا را  در پــر 

کــرده، بــرای آن حــد اعتباری در نظــر بگیریم. بانــک دی با   روان ســازی 
کوچک  تر و چابک تر  توجه به ساختار تعریف شده آن از بانکهای قدیمی 
اســت. و بانکداری شــرکتی را در ضمیمه خود به همراه دارد. هر شــرکتی 
گرفته  که از طرف ســندیکا معرفی شــود به عنوان مشــتری خاص در نظر 
خواهــد شــد. یک مدیر حســاب مســئول برقــراری رابطه بانک با شــرکت 
خواهــد بــود و پیگیری  هــای الزم را انجــام خواهــد داد تــا احتیاجــی بــه 

مراجعه حضوری نباشد.
كمیسیون اقتصادی سندیکا نیز  كمیته بانکی  مهندس ظاهری رئیس 
که جزو شرکتهایی با رتبه  های باال هستند  گفت: ســندیکا 600 عضو دارد 
که از  و بــه عنــوان بزرگتریــن شــرکتهای مملکــت نیــاز به انگیــزه  ای دارنــد 
کنند و فعالیتهای خود را در بانکی تجمیع  خدمات بقیه بانکها صرفنظر 
کننــد. بایــد دیــد بانک دی چــه خدماتی را بــرای ارائه به این شــرکتها در 
که با امضای تفاهم نامه الزم همکاری جدی با آن شروع شود.  نظر دارد 
گفت: همه بانکهــا تابع بانک مرکزی هســتند و در  آقــای ملکــی در پاســخ 
صــورت تخطــی از آن ضرر می  کنند. ما می توانیم با ســرعت بخشــیدن به 
کردن دسترســی آســان  تر بــه منابع مالی با شــما همکاری  کارهــا و فراهــم 
کارمزدهــا و ســهل  گیری در بحــث وثیقه  ها نیــز از دیگر  کنیــم. تخفیــف در 

که می  توانیم انجام دهیم.  کارهایی است 
آقــای عاطفــی ریاســت اعتبــارات بانــک دی با تائیــد ســخنان وی افزود: 
کرد.  مانــده حســاب جــاری شــرکتها میــزان تخفیف را مشــخص خواهــد 
کارشناســان  اجــازه می  خواهم جزئیات را در جلســه اختصاصی با حضور 
کار الزم اســت شــما پیش  نویــس تفاهم  نامه را  کنیــم و بــرای این  ح  مطــر

کنید تا بررسی شود. تهیه و انتظارات خود از بانک ما را بیان 
کرد: بانــک دی بانک جوان و تازه تاسیســی  گلســرخی تصریح  مهنــدس 
است و باید در تفکرات و سیاستها هم جوان باشد. من پیشنهاد می  کنم 
که یکی از  کند  کردن دو مقوله اصلی حرکت  این بانک در راستای محقق 
که قانون آن تصویب شده ولی اجرایی نشده است. مقوله  آنها LC  است 
که بانکها می  توانند با آنها همگام شده و به این ترتیب با  دوم بیمه است 
خیال راحت به همکاری با پیمانکاران بپردازد چون بیمه همه ریســکها 

از جمله عدم پرداختها و مخاطرات پروژه  ها را پوشش می  دهد.
که  کــرد: بانکها داشــتند بــه LC روی می  آوردند  آقــای عاطفــی نیز عنوان 
کرد.  ماجرای 3 هزار میلیارد تومان ایجاد شــد و بانک مرکزی LC را قفل 
که آن هم به  بعدا قرار شد در قبال باز شدن LC وثیقه ملکی مطالبه شود 
وثیقه ملکی- مالی تغییر یافت. در نهایت سوء استفاده  ها و محدودیتها 
گذاشــت. وی افزود: خوشــبختانه هلدینگ  روی حرکت مثبت بانکها اثر 
گرچه  کامل اســت و مــا لیزینــگ و بیمــه فعالی داریــم. ا مالــی بانــک دی 
کند ولی صحبتهایی درباره  قانون اجازه نداده، بیمه  ها اعتبار را تضمین 
تحقــق آن وجود دارد. آقای ملکــی با بیان اینکه من رئیس هیات مدیره 
که 62 درصد آن متعلق به بانک دی اســت و ســومین  بیمه دی هســتم 
کــرد: بنــده ســعی می  کنــم بــرای  بیمــه از لحــاظ ســرمایه اســت، تصریــح 
گلســرخی اقــدام الزم را انجــام دهم.  کــردن خواســته مهندس  عملیاتــی 
کــه من معتقدم بانــک را با ریســک پذیری آن  دربــاره LC هــم از آنجایــی 
تعریــف می  کننــد، مانعــی بر ســر راه  بانــک در صــدور  LC نمی  بینم. فقط 

ریسک آن باال است و باید در مورد آن مراقبت بیشتری انجام شود.
کاری را گفــت: بــه ایــن ترتیــب ما ســه فــراز  ک در پایــان   مهنــدس ســما

 پیش رو داریم:  
شــامل  بیشــتر  بانــک  بــا  رابطــه  در  کــه  پیمانــکاری  جــاری  مســائل   -1
ضمانت  نامه  هــا و عقــود اســالمی می  شــود و بایــد در قالــب تفاهم  نامــه 

پیگیری شود
 2- موضوع LC  ریالی برای ما مهم است و چون برای راه اندازی آن باید به 
مراجع باالدستی رجوع شود الزم است نقش دو طرف در آن تعریف شود.

 3- پیگیری موضوع بیمه

16 خرداد ماه نمایندگان بانک دی مهمان كمیسیون اقتصادی 
سندیکا بودند تا درباره همکاری این دو نهاد به گفتگو بنشینند. 
در ایــن دیــدار آقایــان ملکــی مشــاور مدیرعامــل بانــک دی در 
 امــور بازاریابــی، ابراهیمیــان سرپرســت امــور شــعب بانک دی،
 عاطفــی ریاســت اعتبــارات بانــک دی، رضایــی ریاســت اداره 
بازاریابــی بانــک دی و بریــن رئیــس شــعبه حافــظ  ایــن بانــک 
كمیســیون اقتصادی درباره  حاضر بودند و به ســواالت اعضای 

نحوه همکاری و تسهیالت این بانک پاسخ دادند. 

ح شد: در دیدار با نمایندگان بانک دی مطر

بانک	را	با	ریسک	پذیری	آن	تعریف	می		کنند

پیام آبادگران
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كوتاه برای انسان  از فشار ناشی از باال رفتن از پله ها  گرد در راه پله ها، زمینه ساز فراغتی  پا

گرد در مجله...... است و این پا

میسیون انتشارات    كمیسیون انتشارات    كمیسیون انتشارات    كمیسیون انتشارات    
نیروهای  که  1323زمانی  شـهریور  در   

تهران  متفقین  دیگر  و  انگلیسی 

گل  حسین  بـودند،  كـرده  اشـغال  را  

یکی  از  معروف،  سرای  تصنیـف  گال ب 

از خیابان های معروف شهرمی گذرد. 

سرباز  یک  بین  که  می کند  مشاهده  او 

مگو  بگو  ایرانی  افسر  یک  و  انگلیسی 

کشیده  انگلیسی،  سرباز  و  می شود 

 محکمی درگوش افسر ایرانی می نوازد.

صحنه،  این  دیدنِ  از  پس  گال ب  گل 

استودیوی  به  اشک آلود  چشمان  با 

شروع  و  می رود  )موسـقیدان)  خالقی  روح اهلل 

مـی پرسد  بنان  غال محسین  می کند.  گریه  به 

و  می کند  تعریف  را  ماجرا  او  چیست؟  ماجرا 

میگوید: کار ما به اینجا رسیده که سرباز اجنبی 

و  کاغذ  سپس  بزند!  ایرانی  نظامی  گوش  توی 

می سراید: حال،  همان  با  و  مـی دارد  بر  را   قلم 

ای ایران ای مرز پرگهر

ای خاکت سرچشمهی هنر

دور از تو اندیشه بدان

پاینده مانی و جاودان

ای دشمن! ار تو سنگ خاره ای من آهنم

جان من فدای خاک پاک میهنم...

و  می خواند  را  آن  نیز  بنان  و  می نویسد  را  آن  موسیقی  خالقی  همانجا، 

می شود. اجرا  بزرگ  ارکستر  یک  در  ایران«  »ای  تصنیف  هفته،  یک   ظرف 

نظامی  دبستان  1323درتاال ر  سال  ماه  مهر   27 روز  دقیقا  ایران«  »ای  سرود 

[دانشکده افسری فعلی[ و در حضور جمعی از چهره های فعال در موسیقی ایران 

متولد شد. شعر این سرود را »حسین گل گال ب« استاد دانشگاه تهران سروده 

 بود، و از ویژگی های آن، اول این است که تک تک واژه های به کار رفته درسروده ، 

وجود  غیرفارسی  یا  معرب  کلمه ای  آن  ابیات  از  درهیچیک  و  است  فارسی 

ندارد. سراسر هر سه بند سرود، سرشار از واژه های خوش تراش فارسی است. 

همه  این  با  و  است،  نکـرده  پیدا  راه  آن  در  بیگانه  واژه  هیچ  که  پاکیزه ای   زبان 

 هیچ واژه ای نیزدرآن مهجور و ناشناخته نیست ودریافت متن  را دشوار نمی سازد.

است،  آن  شعر  ساختار  و  بافت  در  ایران«  »ای  سرود  ویژگی  دومین 

می توانند  بزرگ سال  تا  كـودک  از  سنی،  گروه های  تمامی  که  به گونه ای 

درتمامی  سرود   این  تا  شده  سبب  ویژگی  همین  کنند.  اجرا  را  آن 

باشد. داشـته  اجرا  قابلیت  کودکستان ها  حتی  و  آموزشی   مراکز 

این  فراگیری  شده اند،  قائل  سرود  این  برای  که  ویژگی ای  سومین  باال خره  و 

تا  می دهد  امکان  فرد،  یا  گروه  هر  به  که  است  اجرایی  امکانات  لحاظ  به  سرود 

کنند. اجرا  را  آن  بتوان  نیز  موسیقی  ادوات  و  آال ت  و  ساز  بدون 

خلق  دشتی  درآواز  که  سرود  این  آهنگ 

»روح اهلل  ماندگار  ساخته های  از  شده، 

کار،  پایه ای  و  اصلی  ملـودی   است.  خالقی« 

از  که  بختیاری  موسیقی  نغمه های  برخی  از 

شده. گرفته  است،  برخـوردار  حماسی   فضایی 

این سرود در اجرای نخست خود به صورت کر 

خوانده شد. اما ساختار محکم شعر و موسیقی 

خوانندگان  بعد  دهه های  در  تا  شد  سبب  آن 

و  بنان«  »غال محسین  همانند  مطرحی 

به صورت  را  آن  قره باغی«  »اسفندیار  نیز 

کنند. اجرا  هم  تک خوانی 

ای ایران ای مرز پر گهر

ای خاکت سرچشمه هنر
دور از تو اندیشه بدان
پاینده مانی و جاودان

ای...دشمن ار تو سنگ خاره ای، من آهنم

جان من فدای خاک پاک میهنم
مهر تو چون شد پیشهام

دور از تو نیست اندیشهام
در راه تو، کی ارزشی دارد این جان ما

پاینده باد خاک ایران ما

سنگ کوهت دُر و گوهر است
خاک دشتت بهتر از زر است

مهرت از دل کی برون کنم
برگو بیمهر تو چون کنم

گردش جهان و دور آسمان بپاست تا...  

نور ایزدی همیشه رهنمای ماست
مهر تو چون شد پیشه ام

دور از تو نیست، اندیشهام

در راه تو، کی ارزشی  دارد این جان ما

پاینده باد خاک ایران ما
ایران ای خرم بهشت من
روشن از تو سرنوشت من

گر آتش بارد به پیکرم
جز مهرت بر دل نپرورم

از …آب و خاک و مهر تو سرشته شد دلم

مهرت ار برون رود چه می شود دلم
مهر تو چون ، شد پیشه ام
دور از تو نیست، اندیشه ام

در راه تو ، کی ارزشی دارد این جان ما

پاینده باد خاک ایران ما

گرد    پا

 شماره  شماره 331
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گی دوستی از نگاه دکتر محمود سریع القلم 30ویژ

محمود سریع القلم، استاد علوم 
سیاسی دانشگاه شهید بهشتی 

كتاب »عقالنیت و  و نویسنده 
توسعه یافتگی ایران« 30 ویژگی 
یک دوستی مطلوب را این گونه 

بیان می كند:
1- انتظارات خود را به حداقل برساند و 

كند. گر می تواند صفر  ا

كه متوجه می شود به زبان نیاورد. 2- ضرورتا هر آنچه را 

كسی در  3- تا اجازه دوست را نداشته باشد، موردی از او را با 
میان نگذارد.

4- از موفقیت او به طور واقعی خرسند باشد.

كند. گوش  5- فقط »نشنود« بلکه به او 

6- در هیچ شرایطی، پشت سر او صحبت نکند.

كند. گریه  7- با او هم بخندد، هم 

كند. 8- مرتب از وجود او و ویژگی های مثبت او، قدردانی 

كند تا شرایط مناسب  گله ای از او دارد، مدتها صبر  گر  9- ا

حل و فصل آن فراهم آید.

كه روی هدیه می گذارد، از خود هدیه مهم تر است. 10- یادداشتی 

كند. 11- تا می تواند احترام او را در جمع حفظ 

كند. 12- بعضا با خاموشی و سکوت، با او صحبت 

كند. 13- از عذر می خواهم فراوان استفاده 

كند. گذشت  گر بدی دید،  14- ا

كرد، آن شخص دیگر دوست نیست. گر بدی ها ادامه پیدا  15- ا

كند: زخم زبان به سختی  كنترل  16- تا می تواند زبان خود را 
فراموش می شود.

كند. 17- از راز دوست مراقبت 

كنش، قابل پیش بینی باشد. 18- در رفتار و وا

19- پیامد های احتمالی هر سخن و رفتاری را قبال مطالعه و 
كند. محاسبه 

كند تا همیشه محبت و  20- به دوستی، درازمدت نگاه 
كند. خویشتن داری 

21- برای موفقیت او قدم بردارد.

كند. 22- وقتی موردی روشن نیست، اول بپرسد بعد قضاوت 

كند. 23- در اوج عصبانیت، الفاظ و ادبیات مودبانه استفاده 

24- از ادب و تربیت دوست سوءاستفاده نکند.

گر قرار است داستانی را بگوید، همه را بگوید، 20 درصد آن  25- ا
را مخفی نکند.

26- تاریخ تولد او را بداند و حداقل یادداشتی ماندنی بفرستد.

27- به خاطر پول بیشتر و موقعیت بهتر، به او خیانت نکند.

كند. گر الزم باشد پنج سال صبر  كردن موردی، ا گوشزد  28- برای 

29- هوش و تشخیص او را دست كم نگیرد.

كتاب است: سال ها طول می كشد تا نوشته  30- دوستی مانند 

كبریت می سوزد. شود ولی در عرض چندثانیه با یک 

منــی حــال  ز  خبــر  بــا  خــود  تــو  کــه  گویمــت؟  چــه 
منــی مــالل  پــر  جســم  در  شــده  جــان،  نهــان  چــو 

قهــر ســر  از  مــن،  بــر  تلــخ  می گــذری  کــه  چنیــن 
منــی ســال  و  مــاه  غم انگیــز  کــه  بــرم  گمــان 

تــوام نــگاه  مگــر  نشــینم،  گوشــه  و  خمــوش 
منــی خیــال  مگــر  گریــزی،  دور  و   لطیــف 

 سیمین بهبهانی
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کیلومتر مربع و عمقی بین 10 تا 13  دریاچه ارومیه با مساحتی برابربا 5000 
متر، دارای جزایری مســکونی وجزایری با زندگی وحش، به لحاظ زیســت 
که  در یونسکو جزء آثار مهم به ثبت  محیطی، دارای چنان اهمیتی بوده 
رســیده اســت. این دریاچه  علی رغم  بکر بودن  وفراهم نشــدن امکانات 
گردشــگری  گردشــگری، دارای اســتعداد ذاتــی فوق العاده ای جهت  الزم 
وجذب توریســت وســرمایه اســت. تاثیر قابل توجه بــر آب و هوای منطقه 
و  بستر مناسب برای پرندگان مهاجر، از جمله مهمترین این خصوصیت 
که  بــه تدریج از این پهنــه زیبای طبیعی جــز نمکزاری  مــی باشــد . دریغــا 
باقــی نخواهــد مانــد و زمین های وســیعی دراطراف آن، مســلوب المنفعه 

وخالی از سکنه خواهد شد.
آنقــدر بعضــا،  طبیعــت  در  دســتکاری  و  زیســت  محیــط   مســا ئل 
  تا ثیر گذاروپیچیده است كه گاهی متخّصصین نیز از بعضی از تبعات آن

 غافل می مانند . 
که   بــه همیــن دلیل الزم اســت به این مســئله مهم توّجه داشــته باشــیم 
احیای دریاچه ممکن نخواهد بود ، مگر اینکه   دالیل خشــک شــدن  و  
چگونگی خشک شدن   را شناخته  و بر اساس آن، راه حّلی عملی برای 
که برای  گر این بررسی ها انجام نشود هر هزینه ای  کنیم. ا احیای آن پیدا 

کار صرف شود هزینه هائی هدر رفته و بی حاصل خواهد بود.   این 
کنیم برای بررسی احیای دریاچه ارومیه موارد زیررا باید مطا لعه 

1- علل خشک شدن دریاچه ارومیه
2- چگونگی خشک شدن دریاچه ارومّیه

3 - با شناخت موارد باال،  راه یابی وبرنامه ریزی برای احیای دریاچه .   
گانه فــوق پرداخته شــود با یــک آزمایش،  قبــل از اینکــه بــه موارد ســه 

اصول پدیده   تبخیر آب و خشک شدن را مطالعه میکنیم. 

آزمایش اّول
ســه ظرف اســتوانه ای مطابق شکل انتخا ب شده ، در ظرف شماره 1 و 2 
کلرید  تا ارتفاع 8 ســانتیمتر و به حجم  759,88ســانتیمتر مکعب محلول 
ســدیم  اشــباع 35,9%  )گرم درصد ( درظرف ســّوم تا همان ارتفاع وحجم 
محلــول Na Cl   15%ریختــه شــده اســت . ظرف شــماره  1 قســمت باالئی 
که محیط دایره باال چهار  گرفته شــده  آن بصــورت مخروط نا قص در نظر 
برابر محیط پاینی است .  این ظرف ها با هیچ استاندارد بخصوصی تهّیه 
نشــده ، فقط برای نشــان دادن پدیده خشک شدن آب اشباع شده وآب 

غیر اشباع است.  

که در آنها محلول اشــباع شــده ریخته شــده ،  در طرف های شــماره 1 و2 
گی  ســطحی ، مقدار بسیار  آب در برخورد به  ظرف بدلیل نیروی چســبند 
که   در برخورد به ظرف وضع محّدب  کمی باال تر می رود .)بر خالف جیوه 
دارد ( چون این آب بصورت یک فیلم نازکی است سریعًا تبخیر  می شود ، 
کریستال  چون محلول اشباع شده است ، نمک آن آزاد می شود و بصورت 
که تشکیل شد روی آن محلول  به جدار ظرف میچسبد . اّولین بلور نمک 
غلیــظ آب ونمــک وجــود دارد ، قانــون اســمز تمایــل داردغلظــت نمک را 
که این آب  تبخیر  کند با ین دلیل مقداری ا ز محلول را باال میکشد  رقیق 
می شــود ونمــک آن روی نمک قبلی انباشــته می شــود . ایــن پدیده بطور 
دائم در جریان است بطوریکه تا آخرین قطره آب از جدار ظرف باال می آید 

و بعد از تبخیر، نمک آن روی جدار ظرف انباشته می شود .
ایــن پدیــده بــاال آمدن آب ســرعت ثابتی نــدارد پارامتر هایی وجــود دارند 
کــه این ســرعت را  تشــدید میکنند. حجــم نمک باال آمده وگســتردگی آن 
کننده اســت .در ظرف شــماره  1  مالحظه  ج آب یک عامل تســریع  در خار
که نمک روی یک صفحه گسترده جمع می شود  می شود بدلیل شکل آن 
که ســطح آن از ظرف شــماره 2 بیشــتر اســت ، آب باال آمده ،  زود تر تبخیر 
می شود وسرعت باال آمدن آب جایگزین بیشتر می شود ، در نتیجه نمک 
بیشــتری روی صفحه جمع می شود. زیا د شدن نمک هم موجب مکش 
بیشــتر آب  ببــا ال می شــود .. در یک مرکز تحقیقاتی  بــا تجهیزات الزم می 
كــرد. بهر حال در  گیری  شــود ســرعت لحظــه ای با ال آمــدن آب را اندازه 
تصاویــر دیــده مــی شــود در ظرف شــماره1 بــه لحــاظ  شــکل آن آب زود تر 

خشک شده تا ظرف شماره  2 .                                                                   

بطور خالصه ، تبخیر آب اشباع شده به دوطریق انجام می شود.
1-  آب بــه دلیل فشــار اســمز بطور پیوســته از جدار ظرف بــاال می آید و در 
کریســتال به  ج آب بصورت  ج آب تبخیــر  می شــود ونمــک آن در خــار خــار
جــدار ظــرف می چســبد . خواهیــم دید این نوع تبخیر بر حســب شــرایط 
حّتی تا ده برابر تبخیر ســطحی هم می رســد. این نوع تبخیر،  » فرارآب « 

گذاری شده است.  نام 
که همواره هســت واجتنــاب نا پذیز اســت.ودر حالت  2- تبخیــر ســطحی 
که آب تبخیر شــود نمک آن آزاد شــده و در ته ظرف  اشــباع بــه هــر میــزان  

کریستال ته نشین می شود. بصورت 
تــوان میــزان  تــه ظــرف ، مــی  تــه نشــین شــده در  کــردن نمــک  بــا وزن 

گیری نمود. تبخیرسطحی را اندازه 

										و	راه		احیای	آن
مهندس پرویز طاهری*

* مدیرعامل پیشین شركت مهندسان مشاور راهان

آنآن
دریاچه	ارومیه،		علل	خشک	شدن،چکونگی	خشک	شدن	

مقاله
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  شکل 1

1-هرسه ظرف دارای قطرداخلی 11 سانتیمتر هستند
مســاوی    حجــم  ودارای  ســانتیمتر   8 درهرســه   محلــول  ارتفــاع   -2

   cc759,8
3- ظرف  1و2 محلول اشباع NaCl %35,9     وظرف3  محلول15 %       

 

 

  شکل 2 

کرد بعد از 11 روز سطح آب  را در هر سه ظرف را به خوبی میتوان مقایسه 
1  -  درظرف شماره 1 بدلیل شکل آن،تبخیر همواره بیشتر از ظرف 2 است

کــه به حد اشــباع نرســیده تبخیــر ازهر دوظرف  2  - درطــرف شــماره 3 
کمتراست

 

 

 شکل3

1- بطوریکــه مالحظــه می شــود، بعــد از 17روزســطح آب در ظرف ها به 
که درشکل نشان داده شده درآمده . حالتی 

2- درظرف  1  خشک شده است
3- ظــرف 2 ســطح آب 5 ســانتیمتر افــت داشــته اســت  .  ظــرف ســّوم 

3,25 سانتیمتر افت سطح بوده است.

 
 

 
شکل4
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توزین نمک ته ظرف در یک فاصله زمانی 27 روزه پس از خشــک شدن 
انجام شده است  . 

                                   
با توزین نمک ته ظرف اطالعات زیر بدست می آید. 

گرم وزن نمک حل شده در آب        759,88 × 0,359  =   272,79 
گرم وزن نمک ته نشین شده در ته ظرف                                             62 
درصدنمک ته نشین شده یا درصد  تبخیر سطحی                22,7 %
ج شده  یا  درصد آب فراری                               %77,3 درصدنمک خار

در ایــن آزمایش  مالحظه می شــود بدلیل شــکل ظــرف ، نمک های باال 
گســترده پخــش می شــود ،  آمــده روی ســطح دایــره ای شــکل بصــورت 

 نتیجه اینکه تبخیر آب سریع تراست و مکش آب بباال سریع تراست 

آزمایش دّوم
اینکه گفته شد بمیزانی که حجم نمک در باال زیاد تر باشد سرعت َمِکش 

آب زیاد تر می شود این موضوع در آزمایش زیر نشان داده می شود . 
کــِف آن بیــرون آورده شــده کــه نمــِک ته نشــین شــده   در همیــن ظرفــی 
 ودرجــدار داخلــی وروی ســطح دایــره شــکل آن نمــک هــا چســبیده اند 

مجددًا محلول اشباع شده به همان میزان قبلی ریخته می شود.
بــرای اینکــه باال آمــدن نمــک روی نمک هــای قبلی دیده شــود در این 
محلــول مقــداری  پرمنگنات پتاســیم) KMnO4(  به عنــوان ماّده رنگی 
 اضافه شــده اســت . این بار مشــاهده شــد ، ســرعت مکش ، ویا ســرعت 
با ال آمدن آب نسبت به  حالت قبل خیلی زیاد تر بوده است  . در آزمایش 
کل آب خشــک شــد  در ایــن آزمایــش در مــّدت  قبلــی در طــول  17  روز 

  11 روز خشک شد.

  

 
 

  
شکل5

کف آن بیرون  که نمک ته نشــین شــده  مطابق شــکل ، در همین ظرف 

  بــه همــان میزان قبلی محلول اشــباع شــده 
ً
آورده  و  وزن شــد ، مجــّددا

کردن پرمنگنات دوپتاس نشان  ریخته شد . عکس پائین ، پس از اضافه 
داده شده است.                                 

 

 
 

شکل6
سرعت افت سطح آب به خوبی مشهود است

 
 

                                                             
   شکل 7

کل آب تبخیر شــد . این ســرعت تبخیر  مالحظــه مــی شــود بعــد از 11 روز 
که  بدلیــل قــدرت َمِکــش نمــک هــای روی ســطح باالئــی ظرف اســت ، 
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میزان نمک انباشته شده روی ظرف دو برابر حالت اّول است.
1    - در این آزمایش مّدت خشک شدن                                      11 روز

گرم 2- وزن نمک حل شده در آب               759,88×0,359  =  272,79 
گرم 3-  وزن نمک ته نشین شده                                                              27 
4-  درصد نمک ته نشین شده  یا درصد تبخیر سطحی            %   9,8

ج شده یا درصد آب فراری                             %  90,2    5- درصدنمک خار
درآزمایــش قبــل مّدت خشــک شــدن 17 روز بود ، در ایــن آزمایش این 
کــرد . نقش نمک هــای روی صفحه دایره  مــّدت بــه 11 روز تقلیــل پیدا

ای شکل به خوبی نمایان است . 

آزمایش سّوم
بــرا ی اینکــه تاثیر اشــباع بودن بیشــترنمایان شــود ، روی همین ظرف 
کف آن بیرون آورده شــد و وزن شــد  کــه دو بــار نمک ته نشــین شــده از 
برای سّومین بار به همان میزان آب خالص ریخته شد ، این آب چون 
کرد  هیــچ نمکــی در آن نبــود ، نمک هــای جدار داخلــی را در خود حل 
وارتبــاط ایــن آب بــا نمــک های بــا ال قطع شــد .دیگر مســئله فــرار آب 
ح نیست ، وفقط روزانه به  طور ثابت به میزان 2,5 میلیمتر از آب  مطر
تبخیر ســطحی می شــود. 8 ســانتیمتراب داخل ظرف درطول 32  روز 

تبخیر شده   است .
کامل 17 روز بطــول انجامید  در  دیدیــم در آزمایش اول خشــک شــدن 

آزمایش دّوم 11روز ،  ودر آزمایش سّوم آب خالص 32 روز.

كنون  كه تا ثیر اشــباع بــودن آب را دیدیــم، ا بعــد از ایــن آزمایــش ها 
موقــع آنســت به دریاچه بپردازیم وعلل وچگونکی خشــک شــدن 

آن بررسی شود.

                      
1- علل خشک شدن دریاچه  

گذردریاچه ارومیه. 1-1-   بد لیل ساختمان آزاد راه میان 
در ســال 58 مصاحبه ای از رادیو پخش شــد مبنی بر تصمیم اداره  راه 
گذر دریاچــه ارومیه .   آذربایجــان شــرقی بــرای ســاختمان آزاد راه میان 
کرد چگونه  روی دریاچه راه  ساخته می شود؟ نماینده  خبر نگار سئوال 
ک ریزداخل دریاچه. ســئوال بعدی این بود  اداره راه پاســخ داد، با خا
کریزچــه میزان اســت؟ پاســخ این بــود ، چون عمــق دریاچه  حجــم خا
ک  گیری نشــده بنا بر این حجم خا معلوم نیســت و طول راه هم اندازه 
کاری  که هیچ چیزی معلوم نیست  ریز معلوم نیست . با این اّطالعات 
گذر دریاچه ارومیه شروع  کریز آزاد راه میان  با چنین اهمّیت ، یعنی خا
کریــز دریاچــه را به دو  شــد. ازهمــان موقــع پیــش بینی میشــد ایــن خا
کدام طرف وارد شود آن  قســمت تقســیم میکند بر حســب اینکه آب از 
کریز بیشتر  کمتر وطرف  دیگر بیشــتر اســت . این خا طرف غلظت نمک 
از شــش ســا ل بطول انجامید. تخمین زده می شود حدود  50 میلیون 

ک وسنگ بداخل دریاچه ریخته  شده است. متر مکعب خا
کمترین عرض را  که  گاهی ریخته شــده  گلو  کریز ایــن آزاد راه دریک  خــا 
که  کــرده ،  فاصله آزادی  کامل مختل  داردوگــردش طبیعــی آب را بطور 
گردش  کافی بــرای  کریز هــای طرفین وجــود دارد  درمحــل پــل بیــن خا

طبیعی آب نیست  اختالف شوری آب وباال رفتن میزان شوری حیات 
کــه  البته این تنها   پرنــدگان آبــزی وآرتمیا ها  را نا ممکن ســاخته اســت 

تا ثیر آن نیست به هرحال : )1)
کاری چــه به لحــاظ فّنی وچه به لحا ظ محیط زیســت در هیچ  چنیــن 

جای دنیا  اجازه داده نمیشد. 
گذر در سال 80 متوسط  گزارش مهندس مشاور ساختمان پل میان  در 
گرم در لیتر واختالف  شــوری آب دریاچه در نیمه شــمالی وجنوبی 200 
گزارش شده. این بدان   گرم درلیتر  شوری در نیمه شمالی وجنوبی 160 
گــرم در لیتــر  و در  کــه درصــد نمــک در نیمه جنوبــی 280   معنــی اســت 
گزارش شده )2) نیمه شمالی  120گرم در لیتر بوده . ارتفاع آب هم  6 متر 

 1-2  -  خشک شدن به د لیل ساختمان سدها وقطع آب ورودی.
گذر دریاچه  ، سد هائی هم برای تا مین  به موازات ساختمان راه میان 
کشاورزی اهالی آن منطقه با آب های  کشاورزی ساخته  شد. قباًل  آب 
محّلی یا کشاورزی دیم بود . باساختمان سد ها ، آب فراوان در اختیار آنها 
 قرار گرفت .کشاورزی با غرقاب کردن،  احداث باغات، ساختمان سازی

گران شــد و  گرفت زمین ها   و آپارتمان ســازی وخرید وفروش آنها رونق 
کرد، درخواســت برای ســاختمان ســد ها  نحوء زندگی مردم تغییر پیدا 

 بیشتر شد و سد های بیشتری هم ساخته  شد . 
 درمحد وده حوضه آبریز دریاچه ارومیه  تعداد  40 ســد موجود اســت ، 
و 12 ســد دردســت ســاخت ، و40 ســد درد ســت برنامــه ریــزی ا ســت. 
ســاختمان  ســدها ، مصرف آب درکشاورزی ، ســاخت وساز  و آپارتمان 
که  روســتا ها هم  بافت  خود را  ســازی ، ازدیاد جمعّیت ،موجب شــده 
کــه ، آب ورودی  از دســت بدهنــد ومجموعه این عوامل موجب شــده 

ی قطع شود.) 1).
ّ

دریاچه بکل
که می توانند  مرگ دریاچه  کدام چنان اهمیتی دارند  ایــن دوعامــل هر 
کر  یک نکته ضروری اســت ،همواره ممکن اســت  را موجب شــوند.    ذ 
یک تادو ســال یا حّتی ســه ســال خشک ســالی هایی باشد وسطح آب 
قــدری پائیــن بیافتــد، ولی در پرآبی هــا جبران می شــود ودر دراز مّدت 
ســطح دریاجه در تعادل است این راز ماندگاری در طول هزاره ها سال 
کنیــم ، نتیجه  گــر ما بکّلــی آب ورودی را قطع  عمــر دریاچــه بــوده . اّما ا

که شاهد هستیم. همین است 

 2- چگونگی خشک شدن دریاچه.
کــه در آزمایش های  اصــول ومبانی خشــک شــدن دریاچــه همانســت 

گرما ، ســرما ، تشعشع   ا نجام شــده توضیح داده شــد . در دریاچه با آن 
آفتاب ، باد ، امواج دریاچه ،  وســعت زیاد آن،  طول بســیار زیاد محیط 
آ ن ،هرکــدام اثــرات مخصوص خود را دارنــد. به هر حال در اثر قطع آب 
ورودی ، ســطح آب بدلیل تبخیر ســطحی  پا ئین رفت ،و درصد نمک 
که آب دریاچــه بصورت محلولی اشــباع شــده از نمک  بــاال ،  تــا حــّدی 
گرم درلیتر رســید آب دریاچه  درآمــد. وقتــی غلظت نمــک بمیزان 359 
کامل در آمده اســت.  اّما در حالت اشــباع فقط تبخیر  بصورت اشــباع 
كه موجب خشک شــدن دریاچه می شــود همان  ســطحی نیســت 
كــه در آزمایــش ها دیدیــم ، فرایند فــرارآب هم اضافه می شــود  طــور 
كــه ســرعت خشــک شــدن را خیلی ســریع تر وحتــی تــا ده برابر هم 
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می كند. 
در دریاچــه همــان فرار آب با شــّدت زیــاد تر، ودرمقیاس وســیع جریان 
 دارد، مــوج هــای دریــا آب را  تــا ارتفــاع زیــادی بســاحل بــاال مــی آورد و
کریســتال  کــه در ســاحل بصــورت  ایــن آب نمــی توانــد نمک هایــی را 
کننــد چــون خود اشــباع شــده انــد .  دربرگشــت موج ،  در آمــده را حــل 
باد ها و تشعشع آفتاب فیلم  آب را به سرعت تبخیر می کنند  ونمک آن 
آزاد شــده و روی نمک های قبلی انباشته می شود. این پدیده در تمام 
مــدت 24 ســاعت، درتمــام ماه های  ســال  زمســتان و تا بســتان ادامه 
دارد، چون آب اشباع  شده حّتی در  یخ بندان های شد ید منطقه هم 
یخ نمی زند بنا براین بی وقفه آب دریاچه در حال خشک شدن  است  
 گوئــی آب نمــی توانــد یــا نمــی خواهــد ایــن چنیــن آلودگــی به نمــک را 
کنــد ، در جــای دیگــر طبیعــت  بهتــر مــی توانــد مفیــد باشــد  .  تحّمــل 
را آن  می شــود  نمــک  حامــل   ، کنــد  فــرار  آلودگــی  ایــن  از   می خواهــد 
ج می کند تا زمانیکه تبخیر نشــده نمک را تا دور   بــا خــوداز دریاچه خــار
 دســت ســاحل می بــرد تاجائیکــه خــود تبخیر می شــود ، آنجــا نمک را 
 جــا می گــذارد و خــود را ســبک بــال رهــا  می کنــد . ایــن عمــل آنقــدر

 ادامه پیدا می کند تا آخرین قطره آب خشک شود.
کیلومتری دریاچه هر میلیمتر آن مانند یک  گفت محیط 380  می توان 
ج دریا چه می کشــد ، بطور  که آب را به ســمت خار پمــپ عمــل می کنــد 
مستمر تبخیر آب وcristalisation    نمک  ادامه دارد . درتابستان وگرما 
بــال فاصلــه بعد ازبــاال آمدن ،آب تبخیر می شــود ،  نمک هــای آن روی 
هم انباشته می شود . درعکس ماهواره ای شکل   شماره  10 ، مشاهده 
می شــود در طــول حاشــیه ســاحل جنوبی ، تــوده نمک در ارتفــاع زیاد 
کوهــی روی هــم انباشــته شــده ، ولــی در زمســتان نمــک تــا دور  چــون 

کیلومتر هم دیده  می شود . دست ساحل تا 70 
کــه آب دریاچــه غیــر اشــباع اســت  ، در ارتفــاع  1274  درحالــت عــادی 
کــه ســطح دریاچــه 4500,000,000 مترمربــع اســت ،ســالیانه  105  متــر 
ســانتیمتر ارتفاع آب تبخیر ســطحی می شود ، معادل   4,472,500,000   
کــه بــا آب هــای ورودی رود خانــه هــا جایگزیــن  متــر مکعــب  اســت ، 

 می شود )3 )
  
 

                                                               
شکل8       

ماهّیت  تمام توضیحات  قبل در شکل باال بیان می شود . توده نمک 
کوچک ، اطراف  بلوری شــده وســط دریاچه  ،   قاعدتًا روی یک صخره 
که  نــه تنها  نمی توانــد این نمک را  آن آب اشــباع شــده از نمک اســت 
کند.این عکس را می توان       کند بلکه همواره بر حجم آن اضافه می  حل 

گذاشت  گویا  « نام  »عکس 

                                                                    
 

        
   شکل 9

گذرمشــهود اســت. قســمت جنوبی  ک ریز میان  دراین عکس تـــاثیرخا
درحال خشک شدن است

ارتفــاع نمک در ســاحل جنوبی با مقایســه عرض                     
كه 25 تا 30 متر است مشخص می شود. میان گذر 
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گفت:                                       که در مورد این عکس می توان  آنچه 
کوهــی از نمــک انباشــته  شــده  ، تشعشــع  درســر تــا ســرضلع جنوبــی ، 
که به محض باال آمدن آب ، تبخیرمی شود و   آفتاب وگرما موجب شده  

نمک ها روی هم انباشته می شود. 
 در قســمت شــرقی و َســمت آذربایجــان شــرقی، آب دیــر تر تبخیر شــده  
که عکس نشــان می دهد ( با خود  ونمک را تا حدود 70کیلومتر ) تا آنجا 
کشــانده وزمین های زیادی از نمک پوشــیده شــده اســت .سمت غرب 

جنگل ها مورد تهاجم نمک هستند .                  
          

3  - احیای در یاچه ارومیه 
1   -3چــون علــل خشــک شــدن را میدانیــم ، بــرای احیــای دریاچــه 
کــه روی  رود خانه ها ایجاد شــده   هیــچ راهی نیســت،جز اینکــه موانعی 
کــه  حتــی المقــدور برداشــته شــود تــا بمقــداری آب  وارد دریاچــه شــود 

جوابگوی تبخیر سطحی وفرار آب باشد. 
که یکی دیگر ازعلل خشک شدن  ک ریز داخل دریاچه  2- 3 - چون خا
است، برای امکان ا رتباط  بیشتر دو طرف دریاچه ، حّد اقل 3 دستگاه 

پل دیگر ساخته شود .
 3- 3چــون  چگونگــی خشــک شــدن را میدانیــم ، موقــع ورود آب بــه 
کِف دریاچه  کم اســت ومیزاِن نمــِک  دریاچــه ، چــون در ابتداحجم آب 
ودیــواره هــای آن زیــاد اســت ، وســطح دریاچــه هــم بسیاروســیع ، باید 
مراقبــت هــا وتمهیدات الزم به عمل آید. وعوامل تبخیر ســطحی  و فرار 
گرفــت . حّتــی شــاید الزم شــود در  آب را وارد محاســبات نمــود ودر نظــر 
کمکی ازمنابع دیگر آورده شــود، باید اذعان  ایــن مرحلــه، تا مّد تی ، آب 
کارها ، بســیار بسیار پر هزینه، وهمراه مشگالت زیاد است.  داشــت  این 

شاید به نظرراه حّلی سنگین بیاید . اّما:
	 مگرممکن اســت جلوی آب ورودی بســته باشــد وبخواهیم دریاچه را 

پرکنیم ؟
	 مگر ممکن اســت بتوانیــم جلوی قوانین طبیعــت را بگیریم؟ موضوع 
که بایستی وارد محاسبات  تبخیر ســطحی وفرار آب بسیار جّدی اســت 

باشند. 
کــه هر تالش وهزینــه ای برای آن  	 احیــای دریاچــه آنقــدر اهمیت دارد 
کارموفقیــت دریکی ازپــروژه های   قابــل توجیــه اســت.موفقیت در ایــن 

بزرگ  ، مهّم  مّلی ، علمی  ، واجرائی   است 
گامی درجهت آشــتی وهمراه شــدن بــا طبیعت وحفظ  کار  	 چــون این 
محیط زیســت اســت، باید امید وار به فضل خدا هم باشــیم ، تا شــاهد 

کننده موفقیت با شد. که تضمین  بارندگی های مضاعفی باشیم 
کار نباشدچه  کاری در این راه نشود ومحاسبه و برنامه ای در  	 چنانچه 

انتظاری می توان داشت 

که از تلویزیون پخش می شد ،  گردی   بعنوان مثال چندی پیش در میز 
که  رئیس ســتا د احیای دریاچه ارومّیه  اظهارنمودند:برنامه این اســت 
فعــآ 800,000,000 متر مکعب آب وارد دریاچه شــود تــا دریاچه به همین 
صــورت بمانــد ، تا بعد از مّد تی مثآ تا ســه ســال آینــده آب وارد دریاچه 

شود . 
که در محاسبات  کار شــروع خوبی اســت ،  گفت این  کنون باید     از هم ا

کار هم بایســتی یک برنامه  آن بایــد تجدید نظر شــود. تــازه برای همین 
اجرائی وزمانبندی اعالم شود.

با یک محاسبه ساده این موضوع روشن می شود.
گــرم در لیتر بود.  دیدیــم وقتــی ارتفــاع آب 6 متر بود ، درصد نمک 280  
کنیم وقتی میزان نمک به حد اشــباع میرســد  حال می خواهیم تعیین 

ارتفاع آب چه میزان است؟
                                      280kg×6=359kg× Hm

H=4,68      متر 
کــه  10%  از ایــن ارتفــاع    4,68 متــر ،   یعنی46,8  می تــوان در نظرگرفــت 
ســانتیمترآن تبخیــر ســطحی شــده و90% آن اب فــراری بــوده بــا ایــن 
کف دریاچه محاسبه می شود. هر  احتســاب ، نمک ته نشــین شــده در 
گرم نمک در  که تبخیر شود بمقدار  3590  ســانتیمتر از آب اشباع شــده 

هر متر مربع درکف دریاچه ته نشین می شود .پس:
گرم          کیلو                      kg/m2168  =    46,8× g3590  متر مربع/ 

گرم نمک وجود دارد.  کیلو  کف دریاچه  168   پس درهر متر مربع 
 kg/m2168 چنانچــه  800,000,000 مترمکعــب آ ب وارد دریاچــه شــود با
که فرصتی برای  کِف دریاچه محلول فوق اشــباع  84% می دهــد  نمــِک 
که دیدیم  ، با  ماندن یکســال ودوســال  ندارد . بر اسا س آزمایش هایی 
توجــه بــه اینکه این آب روزانه وارد دریاچه می شــود   پس از تبخیر وفرار 

روزانه آب ، در آخر یک سال چیزی از آن نمی ماند 
کردن نمک های ته  که الزم است وارد دریاچه شود تا با حل  مقدار آبی 

دریاچه محلول غیراشباع  %150حاصل شود  
           168kg =Hx150 kg                                            

                                 H =  1.12  مترارتفاع  است                      
 بطور خال صه  ،  تا زما نیکه علل خشک شدن در یاچه به همین صورت 
وجود  دارند ، هر راه حّل دیگری ، ساده  انگاری ویک خیال باطل است  

کذشته. ، تخریب محیط زیست است، و تکرار اشتباهات 

تخریــب محیــط زیســت ، یعنی بی احترامــی و عد ِم شــناخِت قوانیِن 
كم اســت . تــا زمانیکه این  كه بین انســان  وطبیعت حا ازلــی وابــدی 
قوانیــن را نمی دانیــم و نمــی شناســیم ،هرنــوع دســتکاری و دخالــت 
در محیــط زیســت ، تعــّرض بــه طبیعــت  و بــه معنــی جنــگ و ســتیز با 

كه بازنده قطعی انسان است. بزرگترین وقّهار ترین نیروهاست، 

                                                          

پی نوشت ها  :

            ) 1 ( نشریه جامعه مهندسان مشاور، فصلنامه پائیز1390                                                          

گذر دریاچه ارومّیه   گزارش پروژه مطالعات میان   ) 2 (              

خ مهر 1390 آقای دکتر َجال لی نزد اینجانب.               )3( نامه مور
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مهنــدس بیژن ســعیدآبادی رئیس هیات رئیســه رســته آب  در ابتدای 
کــه چــه  کل آنچــه بــرای مــا مطــرح بــود ایــن بــود  گفــت: در  ایــن دیــدار 
شــرایط  تحــت  را  کارهایــی 
از  تــا  دهیــم  انجــام  کنونــی 
ایــن طریــق برنامــه ای بــرای 
باشــیم.  داشــته  پیــش رو 
بی شــک شــرایط اقتصــادی 
ایــن روزهــا  نامتعارف اســت 
ولی با وجود همه مشــکالت 
گــرد آمد  می تــوان در جمعی 
کردن مشــکالت  و بــا مطــرح 
بــه راه حلهای آن اندیشــید. 
منطقــه ای،  بحرانهــای 
بــاال  نفــت،  قیمــت  کاهــش 
رفتــن میــزان مطالبات، رقابتهای مناقصاتی نابرابــر و پایین آمدن قیمتها 
برای برنده شــدن در مناقصات، عدم تخصیص بودجه ها، ناتمام ماندن 

پروژه هــا و محــدود بودن بازار صادرات از عمده مشــکالت پیش رو اســت. 
کاهش  کــه تا حدی در عــراق متمرکز بود نیــز با  کشــور  ج از  پروژه هــای خــار
گفته  قیمــت نفــت و حضــور داعــش با مشــکل مواجه شــده اســت. البتــه 
کند.  می شــود پرداخت مطالبات می تواند تا حدی مشکل شرکتها را حل 
گذشــته اقداماتــی انجام داده و بــا امید به  در هــر حال رســته آب در ســال 

بهبود شرایط به اقدامات خود ادامه می دهد.

مهنــدس عبــاس دهنبــی عضــو هیــات رئیســه رســته آب نیــز در مــورد 
كــرد و دربــاره  گــروه صــادرات معرفــی  كــه رســته آب بــرای  نمایندگانــی 
شــركت در جلســات تدوین توسعه پنج ساله ششــم توضیحاتی داد. 
گذشــته هیات رئیســه به این جمع بندی  گفت: در خالل یک ســال  وی 
که برای پیشبرد اهداف شرکتهای رسته آب با وزارت نیرو به عنوان  رسید 
کارهــای آبــی، تعاملــی نزدیک تر داشــته باشــیم  وزارتخانــه اصلــی متولــی 
تــا در جهــت حفــظ و تامیــن منافع شــرکتهای رســته آب اســتفاده شــود. 
جلســاتی را بــا آقای مهندس دائمی معــاون برنامه ریــزی و امور اقتصادی 
 وزارت نیرو و آقای مهندس میدانی معاونت آب و آبفا و زیر مجموعه های

در جلسه عمومی رسته آب مطرح شد:

کار هلدینگی در جهان معاصر کار از پیمانکاری به  تغییر روش 

روز 27 خردادمــاه جلســه عمومــی رســته آب ســندیکای شــرکتهای ســاختمانی برگزار شــد. تا با بررســی شــرایط موجود و  
اتفاقات پیش رو فعالیتهای الزم این رسته در سال 1393 بازبینی و برنامه های سال 94 تدوین شود.  
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 مربــوط بــه آنها داشــتیم و جلســاتی نیــز با بخشــهای برون مــرزی یعنی 
آقــای نظام الملکی مدیرکل دفتر توســعه صادرات و دکتر اســماعیل نیا و 
مهنــدس حیــدری و دکتر محصولی تــا ارتباط نزدیک تری برقرار شــود. از 
کارهای صنعت آب  گذاری  آقای مهندس میدانی خواستیم در زمینه وا
بخش خصوصی هم در نظر گرفته شود. و فرصتهایی در اختیار شرکتهای 
که پیش می آید مخصوصا در بحث صدور خدمات  کارهایی  آبی در مورد 
کــه بــا اســتقبال وزارت نیــرو روبرو شــد  گذاشــته شــود  فنــی و مهندســی 

کارگروههایــی  در زمینــه صــدور خدمــات  و 
برنامه ریــزی  و  مهندســی  و  فنــی 
بــرای اجــرای پــروژه هــا بــه صــورت 
مشــارکت بخش خصوصی و دولتی 
تشــکیل شــد.  وی افــزود: مــا در دو 
 جبهــه درگیــر شــدیم. پیــش بینــی
کارهایــی  و ســازو  راهکارهــا  بــرای    
که در برنامه ششم دیده شود برای 
تعامــل بــه طــور بین المللــی و ورود 
ایــن  در  کــه  خارجــی  بازارهــای  در 
زمینــه همایــش بزرگــی از صاحبــان 
کــه در آن جلســات، اهدافــی  خــرد 
کــه در برنامــه ششــم دیــده شــود و 
بــه مجلــس بــرده شــود و مجلــس 
و  ســازمانها  بــرای  را  الزم  احــکام 
وزارتخانه هــای الزم را در نظر بگیرد 
و  بین المللــی  تعامــالت  بحــث  کــه 
صادرات خدمات فنی و مهندســی 
که بحث تعامالت  را در نظــر بگیرند 
بین المللی و صادرات خدمات فنی 

که من و آقای مهندس ســعیدآبادی در آن  و مهندســی را توســعه دهند 
جلسات شرکت کردیم. اهدافی در آن جلسه مدنظر بود از جمله حمایت 
کاالها و استفاده از دیپلماسی در جهت  همه جانبه از توسعه خدمات و 
گســترش و تحکیم همکاری منطقه ای  حمایــت از هدفهای اقتصادی، 
بــرای صــدور خدمات با در نظر داشــت اولویتهای بانکــی الزم. البته یک 
هــدف اضافــی هــم مدنظر بــود و آن حفــظ بازار توســط شــرکتهای آبی و 
که در  افزایش سهم خدمات فنی و مهندسی در بازارهای بین المللی بود 

جلسات ذکر شده راهبردها و احکام پیش بینی شد.
مهندس دهنبی افزود: بخش بعدی صدور خدمات فنی و مهندسی در 
وضع حاضر بود. در این زمینه با آقایان نظام الملکی و محصولی جلساتی 
کاری نماینــدگان انجمن هم  کارگروههای  کــه در  که پذیرفتند  داشــتیم 
کنند و به پیشــبرد اهداف  حاضر باشــند و نقطه نظرات اعضا را منعکس 
صادرات فنی و خدمات فنی و مهندسی کمک کنند. جلساتی با کارگروه 
گفتگو شــدند ولی در  برگــزار شــد. ابتدا به طــور منفعالنه و با بدبینی وارد 
ادامه جلساتی با هیاتهای آفریقایی، عراقی، اتیوپیایی و ... داشتند که از 
که نمایندگان ما در جلسات حاضر  نمایندگان رسته آب هم دعوت شد 
که هیات آفریقایی عالقمند  شــدند و توانایی های خود را توضیح دادند 
کند. جلســاتی هم با  شــد از ظرفیت اجرایی پروژه های آبی ما اســتفاده 

اتاق الجزایر  و وزارت نیرو برگزار شد. 

در ادامه مهندس جعفر سبوخی عضو هیات رئیسه رسته آب درباره 
شــركت در جلســات بررســی و تبییــن نحــوه اجــرای پروژه هــا توضیح 
گفت: متاســفانه به دلیل بطی بودن اقتصاد ما، فعالیت انجمنها  داد و 
 و تشــکلها نیز بطی اســت و بــه نتایج نامعلوم می انجامد. امــا با توجه به

گفتگــو در دولت جدیــد انجمنها ســعی دارند فعالیت   بــاز شــدن فضای 
گسترش دهند. رسته آب به سهم خود  خود را 
کــرد. یکــی  در ایــن زمینــه حرکتهایــی 
که با  کــه مطــرح بود این بــود  از مــوارد 
توجــه به اینکه ما در تحریم هســتیم و 
کم شــده و موانعی  درآمدهــای دولــت 
برای اجرای پروژه ها وجود دارد، دولت 
که به ســمت اجــرای پروژه ها  پذیرفت 
به صورت مشــارکتی برود. مــا از دولت 
خواستیم در نوشتن دستورالعملهایی 
که BOT را بومی می کند نقش داشــته 
که پذیرفتند. در واقع مدیران  باشــیم 
روی  مــا  بــا  همــکاری  بــه  باالدســتی 
روی  هنــوز  بدنــه  چنــد  هــر  آورده انــد 
کیــد  تا اجــرای روشــهای ســه عاملــی 
داشت. من و آقای دکتر امیرابراهیمی 
کردیم. در آن  در این جلســات شــرکت 
جلســات شــرکت مهــاب قــدس بــرای 
که  روش BOT دســتوری نوشــته بــود 
با حضور نمایندگان بیمه بررسی شد. 
که در آن جلسه  اما به دلیل بحثهایی 
روی داد دیگر از ما دعوت نشــد. در نهایت ما دکتر اسماعیل نیا را دعوت 
کردیم و توضیح دادیم برعکس تصور آنها بخش خصوصی به دنبال رانت 
که ظاهرا سوء برداشــت درباره دیدگاه ما جدی بوده و دیگر از ما  نیســت 

برای شرکت در جلسات دعوت نشد. 

دكتر امیرمحمد امیرابراهیمی نائب رئیس هیات رئیســه رســته آب نیز 
کمیته اســتانداردهای وزارت نیرو  كــرد: نمایندگان رســته آب در  عنــوان 
که از نمایندگان رســته آب نظرخواهی  کردند. این از مواردی بود  شــرکت 
کردند از جمله اظهار نظر در مورد بخشنامه تعیین دامنه قیمت مناسب، 
و دســتورالعمل پیش نویــس انجــام فرایندهــای انتخاب پیمانــکاران در 
مناقصــات یک مرحله ای و دو مرحله ای. هدف ما در رســته آب افزایش 
کمیته  تعامــل بــا وزارت نیــرو اســت. مهندس مســعودی دو ســال عضــو 
کمیته  تدویــن اســتانداردهای بودنــد. مــن 6-7 جلســه اخیــر را در این 
کــرده بودند یعنی تعیین دامنه  حاضــر بــوده ام و درباره آنچه نظرخواهی 
که پیرو آن چند  قیمت مناســب  با توجه به بازخورد شــرکتها نظر دادیم 

جلسه در وزارت نیرو برگزار شد. 

در ادامــه مهنــدس فضــل اهلل قربانــی عضــو هیات رئیســه رســته آب 

مهندس سعیدآبادی: 
و )از  رســته آب  در مــورد پیشــنهاد وزارت نیر
درخواســت همکاری  داشــته انــد. عمده این 
بــه صــدور خدمــات فنــی و  بــوط  تقاضــا مر
ویکــرد قابــل اتخــاذ بود.  مهندســی بــود( دو ر
از جملــه رد کــردن همــکاری در ایــن زمینــه و 
یــا اســتقبال از همــکاری بــا پیــش مقدمــه ای 
بــا انجمــن صــدور خدمــات فنــی  در تعامــل 
عنــوان بــه  مــا  آن  طــی  کــه  مهندســی   و 
انجمــن  ایــن  از  یرمجموعــه ای  ز خوشــه   

فعالیت کنیم  که این راه  انتخاب شد.
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کاملــی از پروژه هــا  گفــت: در زمینــه پــروژه بــزرگ مهــار آبهــای مــرزی لیســت 
که در قالب توســعه ملی برای پروژه ها  کردیم و پیشــنهاد دادیم مبلغی  تهیه 
تخصیص یافته 50 درصد در قالب آورده دولت ، 25 درصد با تضمین بانکها 
کنند که  و 25 درصد بخش خصوصی مخصوصا در مورد ماشین آالت تعریف 
گرفته و  300 هزار هکتار  گفت بخش شــبه دولتی سهم خود را  آقای شــفیعی 
که متاســفانه  که برای بخش خصوصی می گذاریم  از اراضی این طرح مانده 
حــرف خــود را عملی نکردنــد. در نهایت وی پیشــنهاد داد بخش خصوصی 
کننــده حقابه ندارند چون  که مردم و مصرف  کنــد  در پروژه هایــی همــکاری 
کــرد و بــه زودی بازگشــت  کننــده هماهنــگ  می تــوان نــرخ آب را بــا مصــرف 
کرمان در این زمینه تجارب موفقی  گویا شــرکت آب حیات  ســرمایه داشت. 

داشته است. 

گفت: یکی  در ادامــه مهنــدس فریــدون خزاعی مدیــر اجرایی رســته آب  
که  گذشــته اقبــال وزارت نیــرو به رســته آب بــوده در حدی  از اتفاقــات ســال 
گذشــته از این رسته درخواســت همکاری هایی داشــته است. عمده  ســال 
که  این تقاضا مربوط به صدور خدمات فنی و مهندســی بود ولی از آنجایی 
کار مطلوبی کاری بــا انجمن صــدور خدمات فنــی و مهندســی را   مــا مــوازی 
کردیم و  گفتگو   نمــی دانســتیم در این زمینه با آقای مهندس ســعیدآبادی 
که با تعامل  کمیته برون مرزی از اعضای هیات مدیره تشکیل شود  قرار شد 
کنند.  کاری جلوگیری  بــا انجمــن صدور خدمات فنی و مهندســی از مــوازی 
کمیته تشکیل شد و چند جلسه نیز برگزار شد تا خط مشی الزم تهیه شود و 
کشور  گیرد. در همین راستا وزارت نیرو برای حضور در  اقدامات الزم صورت 
که الزم می دانم  الجزایر از شــرکتهای داوطلب ما دعوت به عمل آورده است 

کنم. در این زمینه اطالع رسانی 

گفــت: در مورد پیشــنهاد  مهنــدس ســعیدآبادی در توضیحاتــی تکمیلــی 
کردن همــکاری در این  وزارت نیــرو دو رویکــرد قابــل اتخــاذ بــود. از جمله رد 
زمینه و یا استقبال از همکاری با پیش مقدمه ای در تعامل با انجمن صدور 
که طی آن ما به عنوان خوشــه زیرمجموعه ای از  خدمــات فنی و مهندســی 

که این راه انتخاب شد.                             کنیم  این انجمن فعالیت 
کشــور دچــار تغییر  کــه ظاهــرا شــرایط  وی افــزود: موضــوع دیگــر ایــن اســت 
 اســت. حــدود 7-8 ســال قبل آقــای دکتر آخونــدی می گفت دولــت ایران از
 تخصیص دهنده به رگالتور تبدیل خواهد شد. ظاهرا با پایین آمدن قیمت 
نفــت اقبــال دولت به بخــش خصوصی زیاد می شــود ولــی بخش خصوصی 
متمرکزی وجود ندارد که به بررسی بازار بپردازد. همه مدعی هستیم سندیکا 
داریــم ولــی قدرت الزم را برای اینکه مــورد خطاب دولت قرار بگیریم نداریم. 
کوچک به نتیجه نمی رسیم و نیاز به ساختارهایی  ما از طریق سندیکاهای 
جدی تر داریم. از این رو ما اساســنامه ای برای تشــکیل فدراسیون آب تهیه 
کردیــم و الزم اســت بــرای تامین نیازهــای آتی و تعریف وظایف ســندیکاها و 

فدراسیونها بیشتر صحبت کنیم.

 در ادامــه مهنــدس علــی اصغرگلســرخی رئیــس هیــات مدیــره شــركت
 ته تیس گفت: فدراســیون انرژی احداث شــد. فدراسیون برق و فدراسیون 
که نباید از آنها غافل  گاز و پتروشــیمی هم در دســت احداث هســتند  نفت و 
کار اتاق بازرگانی را پارلمان  کســب و  که قانون بهبود فضای  بــود. در فضایــی 
بخــش خصوصــی دانســته و از تشــکلها دعــوت می کنــد در فضــای اتــاق بــا 

کنفدراسیون تشکیل دهند تا با  فدراســیونها همسو شوند و فدراسیونها نیز 
پشتوانه منسجم تری تعامل کنند، باید به مسئله فدراسیون توجه بیشتری 

نشان داد. 

خ جمالی مدیرعامل شركت پارس یکم و عضو هیات مدیره  مهندس فر
كه رســته آب در ســال گذشته  ســندیکا با بیان اینکه واقعیت این اســت 
بــه علت غیبت مهنــدس خزاعی فعالیت قابل توجهی نداشــته اســت، 
گــر وزارت نیــرو به ما اقبال نشــان می دهد به دلیل بــی پولی و عدم  افــزود: ا
گذاران استقبال  توانایی در برگزاری پروژه ها است. در اغلب موارد از سرمایه 
گذار می شود. اما باید دید ما  کار به آنها وا می شود و حتی بدون مناقصه نیز 
گذار؟ و در این شرایط الزم است ما برای خود  در اصل پیمانکاریم یا سرمایه 
خط مشــی اصولی و تثبیت شــده داشــته باشــیم. ضمن اینکه در یک سال 
گذشته فقط از لحاظ ادبی به پیمانکاران بهاء داده شده اما حتی پرداخت 
مطالبــات آنهــا بــه عنــوان یکــی از اقدامــات اعتمادزا صــورت نگرفته اســت. 
پیمانکاران ایرانی از لحاظ اجرایی قوی هســتند اما از لحاظ مالی قدرتمند 

که همه باید بپذیرند. نیستند و این واقعیتی است 

خ  كیــد مهنــدس محمدباقــر حــدادزاده مدیرعامل شــركت نیمر بعــد از تا
كه محقق  گرفتن مطالبات بود  كه اولین هدف رســته آب  روی ایــن نکته 
نشــد، آقای مهندس بیژن یزدگردی مدیرعامل شــركت پگا خاطرنشان 
کار اشــتباه اســت و ما باید متحول شــویم. پیمانکاری  كرد: به نظر من روش 
گــذاری آخر و عاقبتی مانند مــا دارد. در دنیــای مدرن اعتبار  بــدون ســرمایه 
که سندیکاها  شــرکتها را ســرمایه مشخص می کند. پیشــنهاد من این است 
فعاالنه تــر و بــا الگــوی شــرکتهای موفــق جهانــی جدیــد پیــش برونــد. الزم 
کنیــم و در هلدینگ خود پیمانکار، مشــاور،  کار   اســت ما بــه طور هلدینــگ 
گذار،  بازاریاب و ...داشته باشیم و پروژه هایی Feasible )قابل اجرا(  سرمایه 
گر ما در قالب هلدینگ کار کنیم و سرمایه کافی داشته باشیم  تعریف کنیم. ا
کاری خود را داشته باشیم در غیر این  کشور نیز قانون  ج از  می توانیم در خار
صورت نه تنها قادر به ادامه حیات خود نیستیم بلکه اعتبار اجتماعی خود 

را نیز از دست خواهیم داد.

مهنــدس قبــاد چوبــدار  مدیرعامــل شــركت آبادراهــان پــارس نیــز ضمن 
كاری با سایر انجمنها افزود: نباید مثل  هشدار درباره جلوگیری از موازی 
گذشــته وقت خود را به انجمن ســازی و فدراســیون ســازی سپری  دو ســال 
کنیم و الزم است همین نهادها و سازمانهای موجود بیشتر روی فعالیتهای 
کنند. از جمله رســته آب سندیکا باید میدان داری خود را برای  مفید تمرکز 
حضــور شــرکتهای تجمیع یافتــه و ارتقا یافته خود ادامه دهد. شــرکتهای ما 
نه تنها باید برای بقا و توانمند شدن خود بکوشند باید میدان را برای ورود 
کارهایــی با ظرفیــت پایین را بــرای آنها  کنند و انجــام  شــرکتهای جدیــد بــاز 

بگذارند. 
در ادامــه این جلســه چند تــن از اعضای دیگر نیز به بیــان دیدگاهها و نقطه 
نظــرات خــود پرداختنــد  و در پایــان جلســه مهنــدس ســعیدآبادی ضمــن 
کنونــی تغییر را  که الزم اســت در شــرایط  توجــه دادن حاضــران به این نکته 
کنیــم و ببینیــم چگونــه باید در تشــکلهای بزرگتــری مانند  از خودمــان آغــاز 
کنفدراســیون یا اتاق بازرگانی تاثیرگذار باشــیم از آنها خواســت  فدراســیون، 

حضور فعاالنه خود را در فعالیتهای رسته آب ادامه دهند.   
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 قابل توجه شرکتهای عضو سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران
کمیسیون انتشارات امکان و  به منظور بازتاب مسائل و مشکالت شرکتهای عضو از مدیران ارشد شرکتها دعوت می شود ضمن ارسال موارد به 

زمینه های الزم را برای همکاری از طریق ارسال مقاله، مطالب ترجمه ای و پیشنهادات فراهم فرمایند.
کلیه خواسته ها و درخواستهای مجموعه تعامالت هرچه بیشتر و اطالع رسانی را با نهادهای  کامل دارد تا با بازتاب  کمیسیون انتشارات آمادگی 

ذیربط به عمل آورد.
كمیسیون انتشارات

اطالعیه شرکت تضمین شرکتهای ساختمانی
گروهی   به اطالع می رساند با عالقمندی و همت مدیران شرکت تضمین شرکتهای ساختمانی امکان تهیه پوشش های بیمه ای درمان تکمیلی 
کارکنان شــرکتهای عضو و اعضای ســندیکای شــرکتهای ســاختمانی ایران فراهم شــده اســت تا بخش بزرگی از  کلیه مدیران، مهندســان و  برای 

گردد.  نگرانی آنها درباره هزینه های درمانی سنگین برطرف 
ح است و متقاضیان می توانند با مراجعه به این شرکت یا تماس با تلفن های  کارگزاری بیمه پارس همگام مجری این طر الزم به ذکر است شرکت 

6- 88811245  نسبت به دریافت اطالعات الزم و ثبت نام اقدام نمایند. 
شركت تضمین شركتهای ساختمانی

1-عملکــرد ماهنامــه را در انعــکاس مســائل صنفی و پیشــبرد آن چگونه 
می بینید؟

نظری ندارم     ضعیف     متوسط    خوب    عالی 

2- مطالب نشــریه در جهت اطالع رســانی از مســائل روز صنف از چه 
كیفیتی برخوردار است؟ 

نظری ندارم     ضعیف     متوسط    خوب    عالی 

 3- عملکــرد كمیســیون انتشــارات و دســت انــدركاران نشــریه را چگونه 
می بینید؟

نظری ندارم     ضعیف     متوسط    خوب    عالی 

4- راههــای پیشــنهادی بــه مشــکالت صنفــی را در ماهنامــه چگونــه 
ارزیابی می كنید؟

نظری ندارم     ضعیف     متوسط    خوب    عالی 

5- انعــکاس مطالــب ارائــه شــده میان ســندیکا بــا نهادهــای ذیربط را 
چگونه ارزیابی می كنید؟

نظری ندارم     ضعیف     متوسط    خوب    عالی 

ج مطالب به شکل موجود چیست؟ 6- نظرتان در مورد در
نظری ندارم     ضعیف     متوسط    خوب    عالی 

7- بازتاب بیرونی ماهنامه چگونه است؟
نظری ندارم     ضعیف     متوسط    خوب    عالی 

مشــکالت  حــل  در  ماهنامــه  بهبــود  بــرای  پیشــنهادی  چنانچــه   -8
كنید؟ گزاره خبری بیان  پیمانکاران دارید به صورت 

پیشنهاد می شود:

ح  كردید و نظر خود را مطر كه برای تکمیل پرسشنامه صرف  برای وقتی 
كردید از شــما تشــکر و قدردانی می شود. لطفا پاسخ خود را به ایمیل یا 

كمیسیون انتشاراتفکس سندیکا ارسال  نمائید.

پرسشنامه نظرسنجی
با سالم و عرض ادب خدمت خوانندگان محترم ماهنامه پیام آبادگران 

کیفی و اثربخشــی ماهنامه  پیام آبادگران  دریافت دیدگاه، نقطه نظر، ارائه طریق و پیشــنهادهای ارزنده شــما برای بهبود و توســعه  
کوتاه ما را از دیدگاه خودتان و پیشــنهادهای  از اهمیت فراوانی برخوردار اســت. از این روی امیدواریم با پاســخ دادن به چند ســوال 

اصالح و توسعه ماهنامه یاری رسانید.

پرسشنامه نظرسنجی

مقــاالت  تــا  دارد  آمادگــی  آبادگــران   پیــام  نشــریه 
خصــوص  در  را  محتــرم  خواننــدگان  نظــرات  و 
ح روز در جامعه به ویژه موضوعات  موضوعات مطر
و  نمــوده  دریافــت  را  ســاخت  صنعــت  بــا   مرتبــط 
منعکس كننده  آرا و نظرات ایشان با هدف ارتقا این 
صنعت و مشــاركت  بیشــتر در توسعه كشور باشد.

وانی یا هفتم  خیابان گاندی جنوبی، نبش پالیز

پالک 23 واحد 2 )امین سیستم(

تلفن: 88107635 - 88480809
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كنــون ٮݪݓطور مختصر تشــریح  ســوابق شــركت خــود را از بدو تأســیس تا
فرمائید.

-شــرکت اســپیدز در ســال 1367 بــه منظور اجــرای پروژه  هــای صنعتی و 
عمرانی تاســیس شــد و اوج فعالیت آن در ســال 1373 بود. عمدتا اولین 
کــه یکی از اهــداف تشــکیل آن اجرای پروژه  هــا به روش  کارهــای اســپیدز 
کلید در دســت بوده اســت، مربــوط به صنعت برق بــوده از جمله نیروگاه 
کارهایی مانند ایستگاه  برق و پستهای انتقال نیرو و خطوط انتقال نیرو. 
متــرو و پروژه  هــای مربــوط به خدمات اداری و ســاختمانها نیز در دســتور 

کار قرار داشته است.
که  کرد  اســپیدز بــرای تحقــق اهداف خود ســه شــرکت مســتقل تاســیس 
یکی از آنها شــرکت ســازه  های سنگین اســپیدز بود و دلیل عمده تشکیل  
که در پروژه  های شــرکت مــادر 30 تا 40 درصد  آن در ســال 1381 ایــن بود 
کار مربوط بخش اســکلت فلزی بود. و تشــکیل چنین شــرکتی به اسپیدز 
کچرهای فلزی سنگین و دکلهای انتقال نیرو  که انواع اســترا توان می  داد 
کنــد. البتــه امروزه این شــرکت با اجــرای فازهای دوم    و مخابراتــی را اجــرا 
کارفرمایان مســتقل  و ســوم توســعه  ای عــالوه بر تامیــن نیازهای مــا برای 

کار می  کند. 
کنیم، آنها شــامل  گذرا به پروژه  های شــرکت اشــاره  گــر بخواهیــم به طور  ا
چابهــار  پادگانــی  ســاختمانهای  احــداث  عملیــات  هســتند:  زیــر  مــوارد 
تهــران  متــرو  میردامــاد  ایســتگاه   ،)1377( یــزد  گازی  نیــروگاه   ،)1377(
توانیــر)1380(،   اســتخر جدیــد  آبــادان )1380(،  گازی   نیــروگاه    ،)1380(
گازی شــیروان )1383(، نیروگاه  گازی رودشــور )1383(، نیــروگاه  نیــروگاه 
بــرق و بخــار پتروشــیمی فجــر 2 ماهشــهر)1386(، نیروگاه ســیکل ترکیبی 

جهرم )1388(، و ....

مشــکالت شــركتهای پیمانکاری چیســت؟ و راه حل شــما برای برون 
رفت از آنها چه می باشد.

کارفرمایان است.  -در حال حاضر بزرگترین مشکل پروژه  ها مشکل مالی 

گذاشــته می  شــود و پیمانکار انتخاب می  شود ولی  عمال پروژه به مناقصه 
بودجــه با توجه به برنامه زمانبندی شــده تخصیص نمی  یابد، در نتیجه 
پیمانــکاران مجبــور هســتند بخشــی از هزینــه را از جیــب خــود پرداخــت 
که روز به  کارها اســت  کم بر  کنند. مشــکل بعدی مربوط به بروکراســی حا
کردن را دشــوار می  کند. با اینکه  کار  روز بیشــتر می  شــود و ســال به ســال 
شــرکتها بزرگتــر می  شــوند و توانایی  هــای آنها بیشــتر می  شــود ولــی هر روز 
در پیشــبرد پروژه  ها  با مشــکالت بیشــتری مواجه می  شــوند. یکی دیگر از 
کارفرمایی )کارفرما- مشاور(  گروه  که  مشکالت در همه پروژه  ها این است 
کنــد عمــل می  کنند. و ایــن امر بــه پروژه  ها و  در اتخــاذ تصمیمــات بســیار 
شــرکتها لطمــه می  زنــد. البته عالرغــم همه این مشــکالت برخی شــرکتها  
که آن هــم به مدد انــرژی و توان  پــروژه را بــدون تاخیــر تحویــل می  دهند 

که از نیروی انسانی خود مصروف می  دارند.  زیادی است 

دربــاره اینکــه بودجــه بــا توجــه بــه برنامــه زمانبنــدی شــده تخصیص 
نمی  یابد و پیمانکاران مجبور هستند بخشی از هزینه را از جیب خود 
كارفرمایان  گرایش جدید دولت و  گویا  كردید.  كنند صحبت  پرداخت 
كــه پیمانــکاران در تامیــن مالــی هم نقش داشــته  دولتــی ایــن اســت 

باشند. نظر شما چیست؟
-تامیــن منابــع مالــی شــامل تامین ســرمایه و توانایــی شــرکتها در تامین 
کــه دربــاره ماشــین و تجهیــزات شــرکتها  ماشــین  آالت و تجهیــزات اســت 
هــر چــه در تــوان دارند را در اختیــار پــروژه می  گذارند ولی درباره ســرمایه، 
کارفرما در تامین  متاســفانه اخیرا توانایی شــرکتها معادل با عدم توانایی 
که مقیاســها باید عادالنه باشــد.  گرفته می  شــود در حالی  بودجه در نظر 
گاهی  گرفته پایبند باشــند.  الاقــل دو طــرف بر چهارچوب توافــق صورت 
کارفرمــا در پرداخــت مطالبات پیمانــکاران تعلل زیــادی می  کند و  وقتهــا 
که حتی  کــم پرداخت می  کنــد  حتــی بدهــی خــود را به طوری تکــه تکه و 

که بدهکار هست، نیز نمی باشد.  پرداختها به اندازه سود پولی 

کرد: رئیس هیات مدیره اسپیدز عنوان 

بستر	مناسب	اقتصادی	مقدمه	فعالیت	تمام	صنایع	است
رئیــس هیــات مدیــره و مدیرعامــل شــركت اســپیدز، 
غ  التحصیــالن دانشــگاه صنعتــی شــریف  هــر دو از فار
و  تخصصــی  كمیتــه  عضــو  شــركت  ایــن  و  هســتند 
حرفــه  ای پیمانکاران و ســازندگان دانشــگاه صنعتی 

شریف است. 
مهنــدس   اســپیدز،  شــركت  مدیــره  هیــات  رئیــس 
كرمانشــاه و  كه متولــد 1334  منصــور انصافــی اســت 
غ  التحصیل رشته سازه از دانشگاه صنعتی شریف  فار
كرده  كار  اســت. وی حدود10 ســال به عنوان مشــاور 
كار پیمانــکاری شــده اســت. بــرای  و بعــد از آن وارد 

گفتگو با ایشان به شركت اسپیدز می  رویم.



كم بر صنعت احداث و بیکاری نیروهای انسانی شركت  در شرایط ركود حا
شــما از وضعیت مطلوبی برخوردار اســت و نیروی انسانی آن مشغول به 

كار است، در این باره چه نظری دارید؟ 
کار در شــرایط فعلــی را مصادف بــا گرفتاری  هــای بزرگ و  -اغلــب شــرکتها قبــول 
کار نمی  کنند ولی شــرکت ما و شــرکتهای  تعهــدات مالــی می  دانند خــود را درگیر 
مشابه فعال، با امید به بهبود اوضاع سعی دارند شرکت را سرپا نگه دارند و نیروی 
انســانی خود را که ســرمایه  های مالی این کشــور هســتند حفظ کنند به همین 

منظور ریسک بیشتر را قبول می  کنند و از پروژه  های جدید استقبال می  کنند.

ایــران،  ســاختمانی  شــركتهای  ســندیکای  اعضــای  از  یکــی  عنــوان   بــه 
چــه توقعی از ســندیکای خود دارید و با چــه راهکارهایی می توان به این 
خواسته ها رسید. آیا آمادگی دارید در راه تحقق این خواسته ها مشاركت 

بیشتری با سندیکای خود داشته باشید؟
گذاشته  اند به خوبی مسائل را تجزیه  که در سندیکا وقت و انرژی  -دوستانی 
که به نتیجه مطلوب نمی  رســند به دلیل مقاومت  کرده  اند اما این  و تحلیل 
گاه روزنه  هایــی از امید دیده می  شــود و  که البتــه  در سیســتم موجــود اســت 
کارهــای اجرایــی انجــام داده در همکاری و  که  کســی  گاه نــه. مــن بــه عنوان 

کرد.  کوششی دریغ نخواهم  همفکری با دوستان عزیز سندیکا از هیچ 

گذر از اقتصاد  با توجه به اینکه 80 درصد اقتصاد ایران دولتی است برای 
دولتی به خصوصی واقعی چه پیشنهادی دارید.

که همــه سیســتمهای دولتی در نهایــت به بن  -کــم و بیــش شــاهد بوده  ایم 
کار اقتصــادی بایــد بــه بخش  بســت رســیده  اند. تجربــه جهانــی نشــان داده 
گذار شــود. ولی در مقــام عمل بخش عمده  ای از پروژه  ها  خصوصی واقعی وا
گذار  که ظاهــری خصوصــی و ســاختاری دولتــی دارد وا بــه بخــش خصولتــی 

که این امر توان بخش خصوصی را بیش از پیش تحلیل می  برد.  می  شود 

كارهــا بــه ایــن بخشــها بــه دلیــل تفــوق توانمنــدی آنهــا بــر  گــذاری  آیــا وا
توانمندی شركتهای بخش خصوصی نیست؟

کار پــروژه پل صدر  -بــا اینکه من خودم شــاهد بودم بخشــهای شــبه دولتی 
را بــه خوبــی انجام دادنــد اما این امر را نمی  توان دال بر توانمندی بیشــتر آن 
شــرکتها دانســت و ممکن اســت به دلیل تجمیع ســرمایه و ماشــین  آالت هم 
باشــد. ضمــن اینکه این بخشــها موانع بخش خصوصی را بــرای حل و فصل 

مسائل فنی و مالی بر سر راه خود نمی  بینند. 

كارفرما دیدید. ظاهرا  كنار  گفتید و مشــاور را در  كارفرمایی ســخن  گروه  از 
گاهی تقابل بین پیمانکار و مشاور جدی می شود. برای حل این مسئله 

كرد؟ چه باید 
کار اســت. از نظر فنی، مشــاور  -مشــکل پیمانــکار و مشــاور به دلیــل ماهیت 
کنترل فنی و مالی را انجام می  دهد و از این رو نســبت  کــه  اهرمــی فنی اســت 

کارفرما نزدیک  تر اســت. پیمانکار می  خواهد هر چه  بــه پیمانکار یک قدم به 
کار است  کار را جلو ببرد از طرفی اعمال مشاور که مسئول حفظ کیفیت  زودتر 
که پروژه باید در زمان مناســب  کار می  انجامد. در حالی  کند شــدن رونــد  بــه 
خود، با بودجه مناسب و هدف مورد نظر ادامه یابد و دو طرف به این اصل 
احترام بگذارند. حتی الزم اســت وقتی مشــاور متوجه وجود مشکلی فنی در 
کند.  کار جلوگیری  پــروژه می  شــود ضمن ارائه راه حل درســت، از توقف زیــاد 
کار  بعضــی وقتهــا آدمهایــی از هر دو طرف ممکن اســت به عللی مانــع انجام 
که راه به جایی  شــوند از جمله ســخت  گیری مشــاور یا زیاده  خواهی پیمانکار 
کــرد ولی باید  کــردن نمی  توان سیســتم را اصالح  نمی  بــرد. البتــه بــا نصیحت 

گردد.  که تقابل موجود تبدیل به همکاری  تقسیم  بندیها بازتعریف شود 

آیا برنامه ای برای ماندگاری شركت خود دارید؟
و  شــرکت  توســعه  گاه  اســت.  شــرکت  پایــداری  پیمانــکاری  هــر  -خواســت 
ماندگاری آن با حضور فرزندان فرد محقق می  شــود اما همیشــه این مســئله 
گاهی فرزندان عالقه  ای به ادامه شــغل پدر ندارند و به  ممکن نیســت چون 
کرد. البته تشکیل هلدینگی از شرکتهای  کار  زور نمی  توان آنها را وادار به این 
کــردن و افزودن بر توانایی شــرکتها  مرتبــط نیــز راه حل موثــری برای توانمند 
اســت. شــرکت مــا نیز افت و خیزهای زیادی داشــته اســت اما تا حــدی از راه 

کوشیده است.  گسترش فعالیت خود  ایجاد چند شرکت مرتبط برای 

برای بهبود شرایط فعالیت برای فعاالن در صنعت احداث چه اقدامهایی 
الزم است؟

کافــی در شــرکتها وجــود دارد. ولی  -توانمنــدی و امکانــات و اراده بــه انــدازه 
کار را بــا موانعی مواجه می  کنــد. به نظر  ج از این شــرکتها  برخــی مســائل خــار
که  من مقدمه فعالیت تمام صنایع بستر مناسب اقتصادی است و تا زمانی 
کردن بسیار سخت و با حداقل بهره  وری  کار  این بســتر مناســب فراهم نشود 

خواهد بود. 

پروژه نیروگاه رودشور

پروژه نیروگاه فجر 2 ماهشهر



فساد مانع اصلی توسعه
حســین راغفــر بــه عنــوان نخســتین ســخنران، بــه 
گفت: ســه عامل  عوامــل تحقــق فســاد پرداخــت و 
انحصــار، چگونگــی اســتفاده از ظرفیــت انحصاری 
نبــودن،  پاســخگو  و  انحصــار  صاحبــان  ســود  بــه 

زمینه ساز تحقق فساد در هر جامعه هستند.
این استاد اقتصاد درباره نقش درآمدهای نفتی در 
گفت: وقتی بــه تاریخ اقتصادی ایران  ایجاد فســاد 
گذشــته بــه ویژه از منظر اســتخراج  در یکصد ســال 
تشــخیص  را  پدیــده  چنــد  می کنیــم  نــگاه  نفــت 

می دهیــم. هــرگاه درآمدهای نفتی ایــران افزایش 
کرده یــک رونق ظاهری و نســبی در اقتصاد  پیــدا 
ایران پدید آمده اســت. همزمان یک فساد مالیم 
نیــز وجــود دارد. بــه عبــارت دیگــر یکــی از عوامــل 
اصلــی شــکل گیری فســاد در ایــران شــیوه توزیــع 

درآمدهای نفتی بوده است.
هــای  فرصــت  و  فســاد  »دولــت،  کتــاب  مترجــم 
اجتماعی )تعامل اندیشــه ها در اقتصاد سیاســی 
توســعه« )نوشته استیوارت هال و دیگران( افزود: 
که یک انحصار در این  نخستین علت این است 

گزارشی از یک نشست

فساد	سیستمی	در	ایران؛	چه	باید	کرد؟

دهیــم. هــرگاه درآمدهای نفتی ایــران افزایش 

نشســت »بررســی فســاد سیستمی در ایران: روندها، زمینه ها، علل و پیامدها« یک نتیجه روشن داشت: دانشگاه ها در سنگر نخست 
كاوی، ریشــه یابی و درمان فســاد در هر جامعه قرار دارند و دســتگاه های نظارتی باید دســتاوردهای آنها را به  پیش گیری، شناســایی، وا
كارگروه جامعه شناســی فســاد در انجمن جامعه شناســی ایران هجدهم خردادماه نشســت »بررســی فساد در ایران: روندها،  گیرند.  كار 

كرد. زمینه ها، علل و پیامدها« را در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار 
در این نشســت »حســین راغفر« عضو هیات علمی دانشــگاه الزهرا)س(، »محمدامین قانعی راد« رییس انجمن جامعه شناســی ایران، 
»حســن عابدی جعفری« عضو هیات علمی دانشــکده مدیریت دانشــگاه تهران و »احمد توكلی« عضو هیات علمی دانشــگاه شــهید 
بهشــتی و نماینده مجلس شــورای اســالمی، به تبیین دیدگاه های خود در زمینه فســاد و چگونگی تشخیص فساد نهادینه )سیستمی( 
كه در صورت همکاری بخشــهای پژوهشــی و نظریه پرداز مانند دانشــگاه با نهادهای سیاســت گذار و  پرداختند.آنان بر این باور بودند 

كرد. مجری می توان وجود این نوع فساد را بی درنگ تشخیص داد و برای پیش گیری و رفع آن اقدام 

پیام آبادگران
خرداد   1394 شماره 331  60



فساد مانع اصلی توسعه
حســین راغفــر بــه عنــوان نخســتین ســخنران، بــه عوامــل تحقــق فســاد 
ظرفیــت  از  اســتفاده  چگونگــی  انحصــار،  عامــل  ســه  گفــت:  و  پرداخــت 
انحصاری به ســود صاحبان انحصار و پاســخگو نبودن، زمینه ســاز تحقق 

فساد در هر جامعه هستند.
گفت:  ایــن اســتاد اقتصــاد درباره نقــش درآمدهای نفتــی در ایجاد فســاد 
گذشــته به ویــژه از منظر  وقتــی بــه تاریخ اقتصــادی ایران در یکصد ســال 
اســتخراج نفــت نــگاه می کنیم چنــد پدیده را تشــخیص می دهیــم. هرگاه 
کــرده یک رونق ظاهری و نســبی در  درآمدهــای نفتــی ایــران افزایش پیدا 
اقتصاد ایران پدید آمده اســت. همزمان یک فســاد مالیم نیز وجود دارد. 
به عبارت دیگر یکی از عوامل اصلی شکل گیری فساد در ایران شیوه توزیع 

درآمدهای نفتی بوده است.
کتــاب »دولــت، فســاد و فرصــت های اجتماعــی )تعامل اندیشــه  مترجــم 
ها در اقتصاد سیاســی توســعه« )نوشــته اســتیوارت هال و دیگران( افزود: 
که یــک انحصــار در ایــن دوره به دلیل بســته  نخســتین علــت ایــن اســت 

کشور حاصل می شود. شدن فضای سیاسی 
راغفــر در مــورد نقش انحصار درآمدها یادآور شــد: درآمدهای بســیار بزرگ 
گیرد و اســتفاده از آن نیز به  گروه های ویژه قــرار می  کــه در انحصــار  نفتــی 

گذار می شود. آنان وا
گفته استاد دانشگاه الزهرا)س( »انحصار تمرکز ثروت«، »شیوه   استفاده  به 
دلخواه به تشــخیص مصلحت های شــخصی عناصر داخل قدرت«، بسته 
بــودن فضــای سیاســی و فقــدان نظــارت موثــر مجلــس و دســتگاه های 
حکومتــی و نهادهــای نظارتــی ســبب می شــود پاســخگویی مناســبی نیز 

وجود نداشته باشد.
کید بر اینکه شــکل گیری فســاد محصول آمیــزش انحصار قدرت و  وی با تا
گفت: فرصتهای بزرگی برای ادامه فســاد  ثروت بدون پاســخگویی اســت، 
کشــور و در حــوزه های اجتماعی فراهم اســت و راه رویارویی با  در اقتصــاد 
ایــن وضعیــت و اصــالح آن هر چنــد پرهزینه امــا امکان پذیر اســت. بدون 
حل مســاله فســاد امکان اصــالح در حوزه هــای دیگر وجود ندارد و فســاد 
کشــور بلکه یکی از عوامل اصلی تهدید امنیت  نه فقط مانع اصلی توســعه 

سیاسی و ملی است.

كادمیک ساختارها مقصر فساد آ
دربــاره  قانعــی راد  محمدامیــن 
بایــد  گفــت:  فســاد  علت یابــی 
کجا و بــه چه دالیلی  دید فســاد 
وجــود دارد و چگونــه می تــوان 
از  امــروزه  کــرد.  برخــورد  آن  بــا 
فســاد بــه عنــوان یک برچســب 
کــردن  محکــوم  بــرای  )مــارک( 
مبــارزات  در  دیگــر  طرفهــای 
سیاسی استفاده می شود اما با 
کشــور فســاد حل  تغییر افراد در 

نخواهد شد.
رییــس انجمــن جامعه شناســی 

که پیشــینه فســاد بــه دوران شاهنشــاهی برمی گردد؛  گفــت از آنجا  ایــران 
بنابرایــن بــه نظر می رســد فســاد در ایران مســاله ای نهادینه )سیســتمی( 

که با فرآیند توسعه به یک شیوه ساختاری پیوند می خورد. است 
که فســاد می کنند برخورد شــود ولی توجه  وی ادامــه داد: بایــد بــا افرادی 
کشــور نهادینــه شــده و درون  کــه فســاد در  داشــته باشــیم در مــواردی 
کــرده اســت، همــه را به طور  گونــه ای اجتناب ناپذیــر نفــوذ  ســاختارها بــه 

گریزی از آن وجود ندارد. گسترده دربر می گیرد و 
کشــور« افــزود: دو نگاه  کتــاب »ســاختار مدیریــت نظــام علمــی  نویســنده 
که افــراد متخلف را  ح می شــود؛ »نگاه حقوقــی«  در برخــورد بــا فســاد مطر
که نگاهی  کرده و بــا آنها برخورد می کننــد و »نگاه جامعه شــناختی«  پیــدا 
کدام بخش از ســاختارها اشــکال دارد و چه  ســاختاری تر اســت. باید دید 
راه هایی برای برخورد با فســاد نهادینه هســت. در واقع فساد نظام مند از 

درون نظام و ساختار ریشه می گیرد.
کنش مردم در برابر فساد این است  قانعی راد ادامه داد: به طور معمول وا
که درگیر فســاد می شــوند. وقتی فساد نهادینه باشد همه ی افراد جامعه 
درگیــر آن مــی شــوند، بنابراین فســاد نظام مند بــه اصالح ســاختاری نیاز 

دارد.
کادمیک(  پژوهشگر مسائل جامعه شناختی با تمرکز بر فساد دانشگاهی )آ
کنــون یــک صنعــت پیشــرفته تولیــد پایان نامــه، مقــاالت علمی- گفــت: ا

پژوهشــی بــا رتبــه آی. اس. آی، تدویــن مقالــه و حتــی حــل تمریــن های 
گهی هــای آن نیز تخصصی شــده اســت. برخی از  گرفتــه و آ درســی شــکل 
دســت انــدرکاران ایــن صنعت ســودآور حتــی مقاله هــا و پایــان نامه های 
رشته های ویژه مانند معماری، علوم سیاسی، ارتباطات و... را به صورت 

مجزا و تخصصی انجام می دهند.
قانعــی راد عوامل پیدایش فســاد نظام مند در ســطح دانشــگاهی را پولی 
شــدن دانشــگاه هــا، سیاســی شــدن آمــوزش عالــی، مســاله بورســیه هــا، 
کارآمــد بــرای دفاع  ســهمیه بنــدی هــای نســنجیده، آییــن نامــه هــای نا
از رســاله هــا یا ارتقــای اســتادان و...، پذیــرش فراتر از ظرفیت اســتادان و 

کرد. کم بودن نسبت استاد به دانشجو و... عنوان  زیرساخت ها، 
کتاب »جامعه شناسی رشــد و افول علم در ایران« افزود: فساد  نویســنده 
کارکرد  که نهادهــای اجتماعی قادر به پیاده ســازی  زمانــی شــکل می گیرد 
خود نیســتند. فشــار فســاد سیســتمی بــر آموزش عالــی ایران نیــز از دو امر 
ناشــی می شــود: "پیوند زدن دانشــگاه با قدرت، سیاســت و ایدئولوژی" و 

"پیوند زدن دانشگاه با پول، بازار و تجارت"«
کید بر اینکه فساد در سطح دانشگاهی به دلیل ساختارهای  قانعی راد با تا
کــه بایــد  نادرســت شــکل می گیــرد، یــادآور شــد: دانشــگاه نهــادی اســت 
کسی  گر این نهاد مهم اجتماعی دچار زوال شود چه  کند. ا اندیشــه ورزی 

می خواهد این جامعه را بسازد؟ 

 دانشگاه و چاره اندیشی برای رفع فساد 
گرفتن مدل ABCD به چیســتی فســاد  حســن عابــدی جعفــری با در نظر 
نهادینه، ریشه های بروز، پیامدها و راهکارها در برابر این پدیده پرداخت.

کــرد در بروز  کید  عضــو هیــات علمی دانشــکده مدیریت دانشــگاه تهران تا
کارگزار نیز موثر اســت و می تواند  گرچه ســاختار تاثیر زیادی دارد اما  فســاد 

ساختارها را به هم بریزد.
کتــاب »فرهنــگ جامع مدیریت« بــر نقش و عملکــرد نهادهای  نویســنده 
کرد و افزود: ســازمانها زیرمجموعه نهادها و به  کید  گــون در جامعــه تا گونا
دســت انســانها شــکل می گیرند و پس از دســتیابی به اهداف خود ممکن 
گر ســازمانها از ارزشــهای غایی نهاد مربوط به خود  اســت از میان بروند. ا
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خ می دهد. گیرند فساد ر فاصله 
وی از بکارگیــری برخــی تئوریهــا مانند تئــوری مدیریــت دولتی نوین 
گفتــه می شــود  کــه در آن  کــرد  )new public management( انتقــاد 
حوزه هــای دولتی از بخشــهای اقتصادی یاد بگیرنــد چگونه منابع و 
که از لحاظ نظری و تجربه  کنند در حالی  بودجه های خود را بیشینه 
داخلــی و خارجــی، انتقال از یک نهاد به نهاد دیگر )از نهاد سیاســت 

کردن ارزشها فساد می آورد. به نهاد اقتصاد( و جایگزین 
کتــاب »مبانــی مدیریت دولتــی )نظریه های دولــت و اداره  نویســنده 
کرد آمــوزش عالــی زیرمجموعه نهاد  کیــد  امــور عمومــی در ایــران(« تا
تعلیم و تربیت اســت نه اقتصاد؛ پس نباید از آن انتظار خودکفایی یا 

کثر سود را داشت. حدا
گر  گفــت: ا کاهــش فســاد  عابــدی جعفــری در اشــاره بــه راهکارهــای 
نتوانیــم نهادهــا را ســر جــای خود قــرار داده و از تداخل ارزشــهای هر 
کنیم این وضع ادامه خواهد یافت. امر  نهــاد در نهــاد دیگر جلوگیری 
نیــز فقــط دولتها را دربر نمی گیــرد. امروزه بانکها به عنــوان یک بنگاه 
اقتصــادی عمــل می کنند و شــرکتهای ســودآوری را نیز پدیــد آورده و 

رقیب بخش خصوصی شده اند.
نویســنده مقاله »نقطه های آغاز در ترســیم چشــم انداز بیســت ساله 
نظــام جامــع مدیریت اســالمی« وزارت علــوم و دانشــگاه را جایگاهی 
که باید برای رفع مشکالت جامعه مانند فساد چاره اندیشی  دانست 

کند و چگونگی شناسایی، ریشه یابی و راهکارها را نشان دهد.
اجتماعــی،  بیماریهــای  درمانگــر  دانشــگاه  اینکــه  بــر  کیــد  تا بــا  وی 
کشــور اســت، افــزود: دانشــگاه ها و وزارت علوم  اقتصادی و سیاســی 
گر تکانی به خود بدهند تحول  که ا نقطه آغاز و بازیگر اصلی هســتند 

ایجاد می شود.
نویســنده مقالــه »مدیریت اســالمی در ایــران: بســترها و پیدایش« با 
کشوری بدون پشتوانه ده ها دانشگاه نمی تواند  اشاره به اینکه هیچ 
کرد: »حرکتهای علمی روشنگر موج آفرین  کید  کند، تا با فساد مبارزه 
کند.« می تواند متخصصانی برای درمان این بیماری مهلک تربیت 

 دانشگاه ها؛ بسترساز مبارزه 
احمــد توکلی با نمایش یــک پرده نگار )پاورپوینت( به موضوع فســاد 

سیاسی و آثار آن در اقتصاد 
و  پرداخــت  فرهنــگ  و 
فســاد  تعریفهــای  از  یکــی 
قــدرت  از  سوءاســتفاده  را 
عمومــی برای دســتیابی به 
دانســت. عمومــی  مقاصــد 
عضو هیات علمی دانشــگاه 
مســائلی  بهشــتی  شــهید 
در  رفیق بــازی  ماننــد  را 
ســپردن امتیازهــا به شــکل 
تبارگرایــی،  غیررقابتــی، 
پارتی بازی بــا انتظار جبران 
و  ویژه خــواری  آینــده،  در 
رانت خــواری، تجــارت نفوذ 

بــه معنــای دریافــت وجه از فــردی به منظــور جلب پشــتیبانی از فرد 
کــه در حکومــت قدرتــی دارد و... در شــکل گیری فســاد مؤثــر  ســوم 
کیــد بر اینکه فســاد نقض شایسته ســاالری و دلیل  دانســت.وی بــا تا
کاهــش قابلیــت فنــی تولیــد، بهــره وری و تولیــد نهایی اســت، افزود: 
کاهش می یابــد. بر  هــر جــا فســاد و ارتشــا زیــاد باشــد ســرمایه گذاری 
کاهش اعتماد عمومی و  پایه یک پژوهش تجربی فســاد سیاســی به 
کاهش  کاهش اعتبار دولت منجر می شود و سرمایه گذاری و رشد رل 
می دهد. نماینده مجلس شــورای اســالمی با اشــاره بــه اینکه ضعف 
گمرکی و فســاد ســه مانع مهم جذب ســرمایه  حقوق مالکیت، موانع 
مســتقیم خارجی اســت، افزود: سهم فساد در شــاخص خطرپذیری 
)ریســک( سیاســی جلب سرمایه مســتقیم خارجی در بازارهای رو به 

رشد 43 درصد است.
توکلــی فســاد سیاســی را زمینه ســاز تجمل گرایــی بیشــتر مســووالن 
کــرد و افزود:  و شــدت یافتــن فقــر احساســی در عموم مــردم توصیف 
خطر بروز فقر احساسی بیش از فقر مطلق است. ممکن است دولتی 
کشــور موفق باشــد اما این موفقیت از ســوی مردم احساس  در اداره 
کمیت نیز  نشــود و ممکن اســت حتی آثار منفی این امر به ســطح حا

برسد.
مدیرمسوول تارنمای »الف« فساد سیاسی را در افزایش تجمل گرایی 
عمومــی و تغییــر الگــوی مصــرف به ســوی مزیت شــدن تجمل گرایی 
کاالی لوکــس، منابــع به  گفــت: بــا افزایــش تقاضــای  موثــر دانســت و 
کاهش تولید  کاالها منحرف می شــود و به دلیل  ســوی تولید اینگونه 

کاالی ضروری قیمت آن زیاد می شود. نسبی 
کاهش قدرت خرید توده مردم،  وی افزود: در چنین حالتی به دلیل 
کاهش تولید داخلی  فقر افزایش می یابد. همچنین افزایش واردات، 

و تشدید فقر را درپی دارد.
توکلــی فســاد سیاســی را بــه دلیل انحــراف دادن در تخصیــص منابع 
کاهــش اعتبــارات خدمــات اجتماعــی، پدیدآورنــده فقــر  عمومــی و 
مطلــق خوانــد و افــزود: فســاد سیاســی بــه تشــدید فردگرایــی و مــال 
دوســتی منجر می شــود و تابع مطلوبیت ثروتمندان و تهیدســتان را 

تغییر می دهد.
گفته عضو هیات علمی دانشــگاه شــهید بهشتی، در فقدان فساد  به 
گروه، ســه عامل »درآمد خــود، درآمد  سیاســی تابــع مطلوبیت هــر 2 
گــروه دیگر و شــرایط محیطــی« را با ضریب مثبت دربــر می گیرد اما در 
حالــت تشــدید فردگرایــی، فقــط درآمد خود فــرد اهمیــت می یابد. از 
این رو، در فقیر حس حسادت اجتماعی شکل می گیرد و حتی درآمد 

ثروتمند را با ضریب منفی در تابع مطلوبیت خود تاثیر می دهد.
توکلــی فســاد را تغییردهنــده رفتــار سیاســتمداران و رای دهنــدگان 
و  بــه صداقــت  اعتمــاد  کــه  قــدرت دانســت  و  ثــروت  و پیوندزننــده 
خیرخواهی مسووالن و نقش هدایتگری حکومت را تضعیف می کند.
کید بر اینکه ما در آغاز شــکل گیری فســاد سیستمی هستیم،  وی با تا
که دســتگاه های مســوول  افــزود: وقتــی فســاد، سیســتمی می شــود 
مبــارزه با فســاد آلوده شــوند و بــه همین دلیل ریشــه کنی این فســاد 
بســیار ســخت است. بنابراین باید در دانشــگاه ها بستر نظری مبارزه 

فراهم شود.
گون جرایم یقه ســفیدها افزود: جرم  گونا وی با اشــاره بــه جنبه های 
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یقه ســفیدها را غارت بدون خشــونت و ســرقت اموال دیگران بدون ورود 
به خانه آنان می خوانند زیرا بیکاران، بی سرپرستان، محرومان از ازدواج، 

رسانه های مرعوب، یتیمان و... قربانیان یقه سفیدها هستند.

 پرسش و پاسخ
شــمار اســتادان، صاحبنظران، دانشــجویان و عالقه مندان حاضر در این 
که هیچ صندلی خالی در اتاق اجتماعات انجمن  نشست به اندازه ای بود 
جامعه شناســی ایــران باقــی نمانــده بود و بســیاری از افراد با ایســتادن در 

انتهای اتاق و راهرو مباحث را دنبال می کردند.
در بخــش پرســش و پاســخ بــه موضوع هایی ماننــد پولگرایــی مجله های 
اســتادان  اســتقبال  نیــز  و  مقاله هــا  انتشــار  بــرای  دانشــگاهی  تخصصــی 
دانشــگاه های دولتی از تدریس در دانشــگاه های خصوصی، بایســته های 
خ دادن و جلوگیــری از آن، نقــش  اطالع رســانی دربــاره فســاد در زمــان ر
کاســتیهای برخی سیاســتها و قوانین  نهادهــای ناظــر مانند قوه قضاییه، 
وضع شــده از سوی مجلس شورای اســالمی و دیگر نهادهای سیاستگذار 
کــه قابــل سوء اســتفاده هســتند، ناهمخوانــی برخــی قوانین بــا واقعیتها، 
برخــورد بــا برخی مهره های فســاد به عنــوان معلول به جای حل مشــکل 
گرفته برای برخورد با فســاد  کارآمدی فرهنگ ســازیهای صورت  اصلــی، نا

و... اشاره شد.
کیــد بر لزوم برقراری پیوند میــان نهادگرایی و فرهنگ گرایی  قانعــی راد با تا
که 80درصد آن دولتی است  کشورهایی مانند ایران  کرد در اقتصاد  کید  تا
کارفرمایــی را بــر عهــده دارد، فســاد بیشــتر در بخشــهای دولتی  و وظیفــه 

شکل می گیرد نه خصوصی.
کید  کید بر نقش دســتگاه های نظارتی به ویــژه قوه قضاییه تا وی بــا تا
کرد نتایج و اســناد تحقیق و تفحص های مجلس شــورای اسالمی باید 
به جامعه نخبگان و فضای دانشگاهی عرضه شود تا پس از تشخیص 

مشکالت احتمالی، برای رفع آن چاره جویی شود.
کید بر اینکــه در ازدواج پول  رییــس انجمــن جامعه شناســی ایران بــا تا
که  کم می شــود، افــزود: این امکان وجــود دارد  و علــم معمــوال پول حا
که  گونه ای باشــد  گیرد اما نباید به  اقتصــاد، آمــوزش عالی را نیز در نظر 

کم شود. اقتصاد بر آموزش عالی حا
گفت: مگر چقدر می توان  وی با اشــاره به فشــار زیاد فســاد سیســتمی 
ک باشــد و  کارگزار هــر چقدر پا کــرد؟  در برابــر ایــن نــوع فســاد مقاومت 
گاه در رفتار او  نخواهــد در ایــن راه بیفتد باز این فســاد به طور ناخــودآ
رســوخ می کنــد زیرا به یک هنجار )ُنرم( اجتماعی تبدیل شــده اســت. 
گاه ما برود، بســیار بیشــتر  خطر اینکه فســاد به عادت واره ها و ناخودآ

است.
کید بر اینکه نباید به یک تعریف از فســاد خود را محدود  توکلی نیز با تا
کنون برخی اشــخاص و سیاســتمداران اینقدر قدرتمند  گفت: ا کنیــم، 

گذارند با فساد سیستمی مبارزه شود. که نمی  شده اند 
وی با بیان اینکه باید هزینه فساد را از نظر برخورد قضایی و اجتماعی 
باال ببریم، افزود: گزارش های تحقیق و تفحص در صحن علنی مجلس 
خوانده می شــود و اســناد پشتیبان آن محرمانه اســت اما دانشجویان 

می توانند با ارایه معرفی نامه به آنها دسترسی داشته باشند.
کارگــزار در نظام هــای دموکراتیک و  کید بــر نقش  عابــدی جعفــری بــا تا
گــون تعاریف  گونا گفــت بــه دلیــل رویکردهــای  تاثیــر آن بــر ســاختارها 

که مفهومی یا مصداقی  متفاوتی برای فســاد سیســتمی داده شده اســت 
کــه نهادهــای بین المللی هنــوز به یک تعریف یکســان از  هســتند. از آنجــا 

کرده اند. فساد نرسیده اند برای آن فقط مصداق هایی را تعریف 
وی افــزود: یک ســطح از فســاد به قوه مجریــه برمی گردد و ســطح دیگر به 
جایــگاه تصویــب مقررات بــرای اجرا یعنی قوه مقننه، تشــخیص مصلحت 
گر مشــکالت ســاختاری نظام مانند اقتصاد برطرف  نظام و.... همچنین ا
کید بر اینکــه در ســاختار اقتصاد  نشــود فســاد از میــان نمــی رود. وی بــا تا
کلیــدی قانونگرایــی،  نفتــی، دولــت پاســخگو نخواهــد بــود، ســه مولفــه 

کرد. شفافیت و پاسخگویی را برای مبارزه با فساد مهم ارزیابی 
کمیت تفکر  کیــد بر اینکه یکــی از عوامل بروز فســاد در ایــران حا راغفــر بــا تا
که جریان جهانی شــدن را دنبال  نئولیبرالیســتی در برخی حوزه ها اســت 
کــردن و پرتو  گفــت: ایــن تفکر ســه راهبــرد مهــم دارد: اجتماعی  می کنــد، 
که در  افکندن بر قربانیان خود یعنی فقرا، آســیب دیدگان، محرومان و... 
اثر سیاســتهای اقتصادی از جامعه بازمانده اند، تسخیر قربانیان با جرایم 
کردن رفتار آنان. در مرحله بعــدی نیز درمان قربانیان  کیفــری  گــون و  گونا

که پزشکان و وکال برندگان این حوزه هستند. قرار دارد 
کرد در بررســیهای جامعه شناختی نباید از عوامل و زمینه های  کید  وی تا

کرد. اجتماعی ساخت قربانیان غافل شد و فقط آنان را متهم 
قانعی راد نیز در جمع بندی مباحث بر نقش نقادی رسانه ها و بایسته های 
گفــت: بــا وجــود نفــوذ برخــی  کــرد و  کیــد  افزایــش تحمــل در برابــر آنهــا تا
نگاه هــای بــازاری به سیســتم آموزش عالی و پیوند دانشــگاه و سیاســت، 
که می تواند اثرگذار باشد. هنوز دانشگاه سالم ترین بخش اجتماعی است 
   منبع: ایرنا
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در ابتدای این دیدار حاج آقا مالمد رئیس هیات 
كــرد: تورانتــو در  مدیــره شــركت تورانتــو  عنــوان 
ســال 1356 با هدف تامین بخشــی از ماشین  آالت 
 راهســازی، معدنی، ســاختمانی، خدمات شــهری
 مــورد نیــاز بخــش خصوصــی و دولتــی در راســتای 
گردیــد و در حال  کشــور تاســیس  توســعه و آبادانی 
حاضر فــروش و خدمات پس از فــروش معتبرترین 
معدنــی،  و  راهســازی  ماشــین  آالت  برندهــای 
ســاختمانی را به عهده دارد. این شــرکت عهده دار 

فروش و خدمات پس از فروش شــرکتهایی چون هیتاچی ژاپن، باب کت 
کاتر ایرکات آلمان و ایتالیا،   ک فیلر چین، درام  آمریکا، ایندکو ایتالیا، لیفترا
گفتگو و تبادل  و ... می  باشــد. وی افزود: حضور ما در این ســندیکا برای 
نظــر دربــاره آغاز مجدد همکاری با محوریت منافع دو طرف اســت. برای 
گروهی شــرکتهای ساختمانی دست ما نیز در تخفیف  مثال با خریدهای 

گرفتن از شرکت مادر باز خواهد بود.  

در ادامه جلسه آقای  Piet Hein Van Bakerger   به معرفی شركت 
که  گفت: هیتاچی یک شــرکت چند ملیتی اســت  هیتاچــی پرداخــت و 
در  و  شــد  پایه  گــذاری  ژاپــن  در   1910 ســال  در 
زمینه هــای مختلــف صنعتــی فعالیــت می کند. 
کلمه هیتاچی در زبان ژاپنی به معنی »خورشید 
ایــن  در حــال طلــوع« اســت. اولیــن محصــول 
شــرکت در ســال 1910 یک موتور القایی 5 اســب 
بخــاری بــود. در اواخــر دهــه 1950 میــالدی بــا 
ترانزیســتورها،  و  الکترونیکــی  قطعــات  اختــراع 
هیتاچی نیز مانند شرکت های ژاپنی رقیب خود 
کامپیوتر  به بازار دستگاه های دیجیتالی و تولید 
وارد شــد. دامنــه وســیع محصــوالت تولیــدی شــرکت شــامل رســاناها، 

کامپیوتر، لوازم ویدیویــی و پخش صدا  کامپیوتــر شــخصی، لوازم جانبــی 
و تجهیــزات ارتباطــات راه دور می باشــد. ایــن شــرکت در سیســتم های 
ح های انرژی  هسته ای و هیدروالکتریکی،  تولید نیرو و صنعت شامل طر
کنتــرل تجهیــزات، آسانســور و پله هــای برقــی، قطارهــا، لــوازم خــودرو، 
کننده های هوا،  ماشــین های ســاخت و ســاز، لوازم منزل مانند مطبوع 
یخچال، ماشــین ظرفشــویی، مایکروفــر، جاروبرقی و همینطور ســاخت 
کابــل و محصوالت تولیــدی از آهن، فوالد، مس  ابــزار مانند لوله، ســیم، 

فعالیت می نماید. 
آقای Piet Hein Van Bakerger به معرفی ماشــین  آالت ســنگین شــرکت 
کــرد، وی  هیتاچــی پرداخــت و رونــد توســعه ایــن ماشــینها را تشــریح 
همچنیــن بــه درصد نفوذ شــرکت هیتاچــی در بازارهــای مختلف جهان 
ج از ژاپن  کــرد و افــزود: حــدود 30 درصــد از فروش شــرکت به خــار اشــاره 
مربــوط می شــود.  فــروش هیتاچــی تا پایــان ســال   112.40 میلیــارد دالر 

اعالم شده است. 

گفت:  آقــای مهندس داریوش خامنه  مدیرفروش شــركت تورانتو  نیز 
هــدف از ایــن جلســه شــناخت شــرکت هیتاچــی 
کنــار  ایــران  بــازار  از  کــه در دوره تحریمهــا  اســت 
کشــید امــا با توجــه به خبرهــای خوب دربــاره لغو 
تحریمهــا، عالقمنــد بــه ادامــه همــکاری بــا ایران 
اســت. ایــن همــکاری در دو زمینــه ماشــین  االت 
معدنی و ســاختمانی محقق می  شود. ما در مورد 
ماشــین  آالت شــرکت بابکت بســته  های آموزشــی 
بــرای راه  انــدازی و نگهــداری داریــم اما ایــن روند 
بیشــتر  تــا  اســت  پیمانــکاران  حمایــت  نیازمنــد 

گردد. منطبق بر نیازهای آنان 
آب  رســته  اجرایــی  مســئول  خزاعــی  فریــدون  مهنــدس  آن   از  پــس 
که انتظارات طرف ایرانی از شــرکت هیتاچی بازگو شود   خواســتار آن شــد 

ح شد  در دیدار با نماینده شرکت هیتاچی مطر

انتخاب ماشین  آالت با توجه به قیمت،
 پشتیبانی و  شرایط پرداخت

وه ماشین  آالت، مهمان سندیکای شرکتهای ساختمانی بودند تا به معرفی یکی از شرکتهای  وز 27 خرداد به دعوت رسته آب و کارگر نمایندگان شرکت تورانتو  ر
مرتبط با خود یعنی شرکت هیتاچی بپردازند. در این دیدار آقای  Piet  Hein Van Bakerger به معرفی شرکت هیتاچی پرداخت و نمایندگان سندیکا و تورانتو 

درباره انتظارات متقابل شرکتهای مصرف کننده و وارد کننده ماشین  آالت سنگین به گفتگو نشستند.
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بشناســد،  را  ایــران  بــازار  واقعــی  نیازهــای  نظــر  مــورد  شــرکت   تــا 
كارگروه ماشــین آالت تصریح   مهنــدس محمود مصطفی  زاده رئیس 
که  کشــور مــا مربــوط بــه نمایندگی  هــا اســت  كــرد: عمــده مشــکالت در 
گذشــته نماینده شــرکتی مانند  بیشــتر نقش تاجر دارند تا نماینده. در 
که طبق اصول  گارانتــی و وارانتی و آموزش بها مــی  داد چرا  کاترپیــالر به 
جهانی، نمایندگی  ها مجبورند در حدود 40-50 ساعت آموزش از طرف 
کنند. ولی در ایران  کننده  ها برگزار  فروشــنده ماشین  االت برای مصرف 
کند از بین رفته و به  نمایندگی به معنای آنکه مشــکل مشــتری را حل 

مرور نمایندگی  ها تبدیل به فروشنده شده  اند. 
وی افــزود: پیمانــکاران مــا بــه دلیــل فشــارهای موجــود نتوانســته  اند 
کنند و نیاز به تعمیر اساســی و نوســازی دارند.  ناوگان خود را نوســازی 
عــالوه بــر این بــرای انجام مبــادالت، نیــاز بــه تســهیالت ارزی دارند. از 
گشت و با  که در 10 ســال آینده ما به مســیر توســعه بازخواهیم   آنجایی 
رشــد ســازندگی به یکی از بهترین مصرف  کنندگان ماشــین  االت تبدیل 
می  شــویم در مجموع باید دید شــرکت هیتاچی چه پاســخی برای حل 

مسائل ما در دوران حاضر و روزهای پیش رو دارد. 

كارگروه ماشین  آالت  نیز  خطاب  مهندس جعفر سبوخی عضو دیگر 
گفــت: برای اینکه بازار را به دســت آورید  بــه نماینده شــركت هیتاچی 
بایــد قیمتهــا و شــرایط پرداخــت خــود را با توجه به شــرایط شــرکتهای 
که شــرکتهای ما به خوش حســابی شــهره  کنیــد. از آنجایی  مــا تنظیــم 
گردد.   هســتند انتظــار داریــم شــرایط خریــد اقســاطی بــرای مــا فراهــم 
که  کمپانی هــا عالقمند هســتند محصولی را ارائــه دهند  عــالوه بــر ایــن 
کم اســت،  که تقاضا برای آنها  کاالهایی  در بــازار مشــتری دارد و دربــاره 
تحویل  سفارش مشتری با ماهها تاخیر روبرو می  شود و این مسئله  ای 
که باید به آن پرداخت.  وی دربــاره انتظارات پیمانکاران درباره  اســت 
خدمات پس از فروش ماشــین  آالت ســنگین، نیز به تهیه  بســته  ای در 

کرد و آن را قابل ارائه دانست.   سندیکا اشاره 

ســندیکای  دبیــر  دادمــان،  بهمــن  مهنــدس  دیــدار  ایــن  پایــان  در 
گفتگوهای انجام شــده عنوان  شــركتهای ســاختمانی با جمع  بندی 
کننــده اســت قاعدتا به دنبــال این  کــه عرضه  کســی  كــرد: مــا معتقدیم 
که این ســندیکا  کند چرا  که با ســندیکا رابطه خاصی برقرار  خواهد بود 
کننده  کار ســازندگی، مصرف  که به دلیل  تجمیعی از شــرکتهایی اســت 
بالقــوه ماشــین  االت بــه شــمار می آیند. منظــور از روابط خــاص روابطی 
کــه در آن نــگاه متفاوتــی به مســائلی ماننــد قیمت، پشــتیبانی و  اســت 
کند شرکتهای  شرایط پرداخت وجود داشته باشد تا سندیکا را تشویق 
خود را به استفاده از برند خاصی سوق دهند. ما در این باره مشتاقانه 
منتظر پیشنهادات شرکت هیتاچی و شرکت تورانتو هستیم. وی افزود: 
کــه طــرف خارجــی پایبند  تجربــه نشــان داده شــرکت تورانتــو تــا زمانــی 
تعهــدات خــود بــوده بــه تعهداتش پایبنــد بــوده اســت. و امیدواریم در 
کاری نیز بتواند با رویکردی برنده- برنده  در مورد انتظارات  موج جدید 
ســندیکای  بــه  وابســته  شــرکتهای  مخصوصــا  داخلــی  مصرف کننــده 
کند. البته جلســات  گفتگــو  شــرکتهای ســاختمانی بــا شــرکت هیتاچی 

کرد تا با رفع تحریمها به نتایج مثبتی برسیم. ادامه پیدا خواهد 
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