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دولت یازدهم در میانــه راه برنامه پنجم زمام 
امور اجرائی را به دست گرفته است بدون اینکه 
در تبیین و تعیین اهداف و تجهیز منابع برنامه 
نقش داشته باشــد، با این وجود تالش نموده 
راهبردها و اهــداف برنامه را با منابع اندک در 

دسترس پیش ببرد.
نتایج برنامه پنجم )و به ویژه ســال آخر برنامه 
یعنی ســال 94( هر آنچه هست  باید  در یک 
رویکرد علمی )بدون هیچ تعصب و سیاه نمائی 
غیرعلمی( مورد مداقه و هم اندیشی کارشناسان 
ذیربط بخش دولتــی و خصوصی قرار گیرد تا 
بتــوان نتایج آن را در اصالح رویکردها، اهداف 
و نقشه راه برنامه ششم مورد استفاده قرار داد. 
در این میان سازمان مدیریت و برنامه ریزی در 
مأموریــت تازه خود نقش محوری و ســتادی 

دارد. 
بخش خصوصــی به ویژه صنعــت احداث بر 
آنســت تا در اســتمرار هم اندیشی و همکاری 
تنگاتنگ با دولت محترم یازدهم و به رغم همه 
چالش ها، نتایج بررسی های کارشناسی خود 
را از طریق اتاق بازرگانی، ســازمان مدیریت و 
برنامه ریزی، برگــزاری همایش ها و اظهار نظر 
رسانه ای با دولتمردان در میان بگذارد.  از این 

رو تاکید می کنیم که؛
اوالً( تنظیــم برنامه هــای توســعه اقتصادی، 
فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشور، آنهم برای 
مقاطع میان مدت و درازمدت خود یک برنامه 

است.
برنامه های توسعه که برمبنای افق چشم انداز، 
آرمــان ها و راهبردهای ملی و یک نقشــه راه 
تنظیم می شــود نیاز به منابع نیروی انســانی 
خبره، اطالعــات صحیح، آمار قابــل اعتماد، 
فنا وری جدید، تجزیــه و تحلیل علمی منابع 
مالی دارد. این رســالت و مأموریت در کشــور 

ما به ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی محول 
گردیده است که درجایگاه دولتی و حاکمیتی 
پس از ســالها رکود نیاز به تجدید ســاختار و 
تجهیز نرم افزاری و سخت افزاری دارد تا بتواند 
کیفیت برنامه ریزی را به سطح  مطلوب ارتقاء 
دهد. وســعت و اهمیت برنامه ریزی توســعه 
ایجــاب می کند که برنامه ریزی ها درســطوح 
مشخص تعریف شود و نقش سازمان مدیریت 
در این میان عمدتا باید راهبردی، ســتادی و 
نظارتی باشد نه عملیاتی. به عبارت دیگر، ورود 
به مراحل اجرایی فراگیر، این سازمان را نه تنها 
از نقش مدیریتی خود باز خواهد داشــت بلکه 
به سیستمی متمرکز، ناکارا و گسترده تبدیل 
خواهد نمود که بدون بهره گیری از مشــارکت 
جمعــی و توانایی های اجتماعی و اقتصادی و 
مالی گروهی، امکان موفقیت برنامه ها را سلب 

خواهد نمود. ســازمان مدیریت و برنامه ریزی 
باید ســازمانی خبره، ستادی و صرفا برنامه ریز 

با ابزارهای کنترلی و نظارتی باشد.
ثانیاً(  برنامه ریزی توسعه یک برنامه راهبردی 
اســت که کلیه توانایی ها، فرصت ها، ضعف ها و 
تهدیدهای درونی )کشوری( و بیرونی )جهانی( 
را دقیقا در افق برنامه ریزی و در ترسیم نقشه 
اســتراتژیک به ســمت اهداف قابل دسترس 
هدایــت می نمایــد. برنامه راهبردی توســعه 
برنامه ای اســت واقع گرا و نتیجه گرا، نه آرمانی 
و شعاری. برنامه ای است در جهت منافع ملی، 
توســعه و در عین حال تأمیــن رفاه اکثریت 
جامعه ایرانی، برنامه ای اســت با تجمیع کلیه 
منابع و با شرکت همه اقشار و منابع ملی و نه 

متمرکز دولتی.
بدین منظور اطالعات، آمار و فناوری اطالعات 
نقش کلیــدی در دقت برنامه ریــزی دارند و 
نیروی انســانی متخصص و تحلیل گر آن را در 
یک سیستم تعریف شــده مدیریتی پویا بکار 
می برد.  بنابراین برنامه ریزی راهبردی توسعه، 
 فرآیندی دانش محور است. آخرین تکنیک های
 مدرن و جهانی را با منابع شــناخته شــده و 
قابل حصول تلفیق و در سیستم کنترلی خود 
بازخوردهای برنامه را به طور مستمر با در نظر 
گرفتن آمایش ســرزمینی رصد کــرده  و در 
اصــالح روش ها و برنامه هــای اجرائی منظور 

می نماید. 
و امــا  در یک نگاه کلی می توان نکات ذیل را 
در ارزیابی برنامه پنجم به شرح ذیل ذکر کرد:

الــف - برنامه ریــزی راهبردی برنامه ششــم 
توسعه، برگرفته از بررسی و تحلیل برنامه های 
قبلی توســعه به ویژه برنامه پنجم توسعه و به 
طور خاص  مقطع سال آخر آن یعنی سال 94 
اســت از این رو نتایج ایــن ارزیابی ها و درک 

جم توس  بر های برنام پ
شم  اما برنام  و ال

ما
سر

 
 

  برنامه ریزی غیرکارشناسی 
در دستگاه های اجرایی، نبود 
شفافیت و دقت در انتشار آمار 
و اطالعات مورد نیاز مردم و 
فعاالن بخش هــای مختلف 
اقتصادی، بی توجهی یا کم 
توجهی به منابع کارشناسی 
حرفهای در بخش خصوصی، 
باعث شده که دولت مرتبط 
با برنامه پنجــم نتوانند به 
اجتماعی    عدالت  شعارهای 

جامه عمل بپوشاند
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بازخوردهــای آن برنامه ها بر اقتصاد کشــور 
می تواند راهگشــای تنظیم برنامه ششم توسعه 
به شــکل مطلوب تر و کارآمد تر و اثر بخش تر 
باشد. بنابراین برای هر گونه فهم دقیق از اهداف 
برنامه های برنامه ششم توسعه باید رویکرد ها 
و اهداف برنامه پنجــم را بازخوانی کرد، بر این 
اســاس الزم است اشاره  شــود که رویکردها و 
اهداف برنامه پنجم توسعه منتهی به آخر سال 

94بشرح زیر بوده است: 
 از لحاظ اقتصادی حصول به رشــد 8درصدی 

در انتهای سال برنامه یعنی سال 94
 مبــارزه با بیکاری و رســانیدن ســقف آن به 
ارقامی زیر ده درصد از طریق گســترش و ارتقاء 

تولید و ایجاد اشتغال
 گســترش ابعاد و جایــگاه پژوهش علمی به 

سه درصد کل تولید ناخالص داخلی 
مســئولیت پذیری،  قانون گرایــی،  ارتقــاء   

مبارزه با فساد اداری، پاالیش فرهنگی 
اجرای قوانین بهبود فضای کسب وکار و ایجاد 

فضای رقابتی و رفع موانع تولید
 اجرای قوانین حمایتــی بخش خصوصی  به 

منظور ارتقاء نظام تولید  
  حذف  اقتصاد رانتی و زیرزمینی و بهبود نظام 

مالیاتی ناشی از رانتها 
 تشکیل صندوق توسعه ملی و واریز اولیه %20 
و پیش بینی افزایش ســاالنه 3%  از درآمدهای 
نفت  وگاز و رســاندن آن به 32درصد در پایان 

برنامه پنجم. 
حال آنکه نتایج اجــرای برنامه پنجم بر خالف 
این اهداف اســت. بدیهی است که عواقب رشد 
اقتصادی منهای شــش تــا دو درصدی غیر از 
رکود عمیق تر، رشــد تــورم، افزایش بیکاری، 
گسترش خط فقر، مهمتر از همه توسعه فساد 
اداری و جذابیت بیشتر رانت و رشد بیشتر بخش 
شبه دولتی  در مقابل بخش خصوصی نمی تواند 
باشد. بنابراین اغراق نیست که معتقد باشیم هر 
آنچه از اجرای برنامه پنجم به دست آمده قرابتی 
 با اهداف و رویکردهای آرمانی این برنامه ندارد .
 البتــه در دالیل این ناکامی چند دســته علت 
را می توان برشــمرد . در یک آســیب شناسی 
درونی و بدون در نظر داشتن تاثیرات دیپلماسی 

و سیاست خارجی کشور می توان عوامل ذیل را 
جزو دالیل ناکامی در تحقق اهداف برنامه پنجم 

به شمار آورد . 
موضوعاتی مثل برنامه ریزی غیرکارشناسی در 
دستگاه های اجرایی، نبود شفافیت و دقت در 
انتشار آمار و اطالعات مورد نیاز مردم و فعاالن 
 بخش های مختلف اقتصــادی، بی توجهی یا 
 کم توجهی به منابع کارشناسی حرفه ای در بخش 
خصوصی، نبود عزم و اراده کافی در چابک سازی 
بدنه دولت، اســتفاده نکردن از توان و ظرفیت 
هــای بخش خصوصی و مردمــی در مبارزه با 
فســاد اداری، ضعف دولت در مقابله با پدیده 
رانتخواری شــبه دولتی ها که شــصت درصد 
درآمد مالیاتی کشور را می بلعند ، همگی باعث 
شــده که دولت مرتبط با برنامه پنجم نتوانند 
به شعارهای عدالت اجتماعی یا توسعه برنامه 
جامه عمل بپوشاند. به بیان دیگر دولت تصور 
می کند بدون بهره از توان و پتانســیل مردم 
و بخش خصوصی  می تــوان معضالت اصلی 
اقتصاد کشور مثل رانتخواری، فساد اقتصادی، 
بهره وری پایین، نبود شــفافیت در آمارها و ... 
را حل و فصل کنــد. از این رو تغییر و اصالح 

رویکردهای برنامه پنجم در برنامه ششم بیش 
از هرچیز نیازمنــد اراده حاکمیتی در اصالح 
ســاختارهای فرهنگی، آموزشــی، اجتماعی و 
تعامل با نخبگان است تا دولت بتواند در سایه 
سیاست های کالن نخبه گرایی و مردم گرایی و 
به اتکاء توانایی های مالی، تخصصی و فرهنگی 
آنها به حذف رانــت ها و قطب های اقتصادی 
زیرزمینی و حذف بســتر های رشد آنها نایل 
آید. پس از آن می توان به برنامه های گسترش 
عدالت اجتماعی به موازات توسعه پایدار، ایجاد 
فضای رقابت، رونق تولید و توســعه اقتصاد و 
تجارت دل بســت و امید و نشاط واقعی را به 

فضای اجتماعی ایران بازگرداند. 
امیدوار  ایران  سندیکای شرکتهای ساختمانی 
اســت دولت یازدهم با توجه به توافق حاصل 
از مذاکــرات هســته ای با  گــروه1+5 و رفع 
تحریم های ظالمانه ، با بهره گیری از تجربیات 
برنامه های توســعه ای قبــل از انقالب و بعد از 
انقــالب ، بازبینی مجــدد برنامه های موفق و 
ناموفق و مخصوصاً دالیل شکست برنامه پنجم 
توســعه، در تنظیم برنامه ششــم دقت کافی 
بعمــل آورده و از نظرات کارشناســان خبره 
برنامه نویسی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
و همچنین شاغالن بخش خصوصی بهره کافی 
ببرد و برنامه ای تنظیم نماید که در پساتحریم 
جوابگوی نیازهای واقعی کشــور بوده و آن را 
از وضعیت پیش آمده برهاند. شــرط الزم برای 
رســیدن به این نقطه آن اســت که نهاد های 
برنامــه ریز و کانون های مورد مشــورت برای 
تنظیم برنامه ششــم توســعه از توان و تجربه 
بخش خصوصی در راســتای هم افزایی یاری 

بطلبد.
 تجربه نشان می دهد بخش های مختلف بخش 
خصوصی انگیزه و تمایل زیادی برای در اختیار 
قــرار دادن توان و ظرفیت خود برای توســعه 
کشــور دارند و امید است که در دولت یازدهم 
که به مشــورت و مشــارکت نخبگان و بخش 
خصوصی افتخار می کند، از این حلقه توانمند 
غفلت نشود تا برنامه ششم بر بستر واقعیت ها و 
ضرورت های حقیقی کشور تنظیم شود و منافع 

عمومی و ملی تامین شود . 

بخش خصوصــی انگیزه و 
تمایل زیادی برای در اختیار 
قرار دادن توان و ظرفیت خود 
برای توســعه کشور دارند و 
امید است که در دولت یازدهم 
که به مشــورت و مشــارکت 
نخبگان و بخش خصوصی 
افتخار می کند، از این حلقه 
توانمند غفلت نشود تا برنامه 
ششم بر بستر واقعیت ها و 
ضرورت های حقیقی کشور 

تنظیم شود
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ضرورت اصالح فرآیند حکمرانی آب در کشور

دنی  ا  ت  ران    همای 
ا سندیکای  تما ر سا ا ا  ر ن   یک
ر کارشناسان  ا  اختمانی  شرکت های س
ی  ن  خ ا تی   ن   
ران ا ارگان  ا ن ن  ی  د   ار ش رگ
ران  را ا  تی  ر  تی   ت 

ند ررسی کر ت  یدگا های 

بود آ  ل ک  مس
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د  ند مح خنان  م ا با س ه
ران  ا ی  رما کار د  ن ا ن ان  ارد
ی  ن ای  ن ه الی ان ون  ا کان
ی  مان بین ال ران در سا ی ا رما کار
د. در این نشســت  ا ش ران آ کار در ا
بحران آب را مســاله ای جدی و فراگیر در 
کشور دانســت که مورد توجه همه متولیان 
و کارشناســان قــرار گرفته که بــرای عبور 
از آن ضــرورت پرهیز از خشــونت، از جمله 
خشونت نسبت به طبیعت در همه جا مطرح 
شده اســت. وی با بیان اینکه متاسفانه ما با 
 طبیعت بسیار خشن برخورد کرده ایم گفت : 
یکی از معضالت کنونی کشــور آب است که 
برخی از کارشناســان دلیل اصلی بروز آن را 
مســائل مربوط به حوزه کشاورزی می دانند 
بنابر این ســازندگی و توســعه امری الزامی 
اســت اما آیا می توان بدون مطالعه کافی هر 
طرحــی را پیاده کرد؟ بایــد دید مملکت ما 
چقدر آب دارد که هــم احتیاجات مردم را 
برطرف کند و هم کشاورزی را توسعه دهد؟ 
امروزه در کشور ما سد ساخته می شود و آب 
بدون برنامه و مدیریت بهینه در کشــاورزی 
استفاده می شــود. عطاردیان در پایان بحث 
خــود تصریح کــرد: توصیه مــا در این باره 
توســعه صنعت نرم به عنوان  صنعتی است 
که محیط زیســت را در نظر دارد. جلساتی 
از این دســت برای همین است که ما ضمن 
توجه به توسعه، بتوانیم از خشونت نسبت به 

هم و طبیعت جلوگیری کنیم. 
در ادامــه فیلم »مادرم بلوط« پخش و مورد 
نقد قرار گرفت و محمود رحمانی سازنده این 
فیلم پیش بینی فعاالن آب را درباره بیســت 
سال آینده خوشــبینانه دانست و خواستار 
توجه بــه نقش فردی هر کــدام از افراد در 

توجه به پاسداشت طبیعت دانست. 

انی  ود ر یحا مح  ا تو
د  ند دربار آن مح ن مس ند ا سا
ی  ورای مرک ای ش ا ا درو 
ک  ر  مد و  مدنی  ام  ای  مان ا س
مان  سا مردمی  ارکت  مش و  آمو 
نوان اولین سخنران  ست ب  محی 
ار  و ا ی مادر ب ید ا  ن ت
کرد در نزدیکی محل فیلمبرداری این فیلم 
عالوه بر ســد کارون دو و ســه، سد گتوند 

احداث شــده است که تبدیل به یک معضل 
و کابوس بزرگ شــده اســت که نمی دانیم 
بــا آن چکار کنیم. وی با اشــاره به تخریب 
گســترده جنگلهای زاگرس افزود: زمانی که 
مدیر کل منابع طبیعی اســتان چهار محال 
بختیاری اعالم کرده اســت ســاالنه 5000 
هکتار از رویشــگاه های جنگلــی تبدیل به 
ذغال می شود، یکی دو هفته بعد از ارائه این 
گزارش برکنار شد. اغلب مردمی که در 11 
اســتان زاگرسی ما زندگی می کنند به دلیل 
فقر معیشــتی که از آن رنــج می برند، برای 

گــذران زندگی روزمره چــاره ای ندارند جز 
اینکه به به اکوسیستم لطمه بزنند.  

درویــش با بیــان اینکه اخیرا کشــور ما با 
موضوعی به نام ســیل در تابســتان مواجه 
شده ، افزود: سیل تابســتانی در سرزمینی 
که خشکســالی در آن بیــداد می کند آثار 
ویرانگرتــر بر جای می گذارد. وی با اشــاره 
به اینکه در مناطقی از جنگل های هیرکانی 
که بارشــهای بــاالی 2000 میلی متر دارد 
می بینیم که ســیلها ویرانگرتر می شوند، در 
حالی که تا یکی دو دهه پیش سیل هایی با 
چنین ابعادی از خسارت مالی و جانی اتفاق 

نمی افتاد. گفت: تخریب هایی که در مناطق 
جنگلی ما اتفاق می افتند و در باالدست آن 
فشار بیش از حد دام سبب می شود تا میزان 
نفوذ عمودی آب کاهش پیدا کند تا سرعت 
هرزآبش افزایش پیــدا کرده و بتواند قدرت 

تخریبش را تا حد زیادی باال ببرد.
وی  ادامــه داد: از ســال تهیــه فیلم مادرم 
بلــوط )1388( تا امــروز 18 میلیون بلوط 
خشک شده اســت. ما یک عرصه ۶ میلیون 
هکتاری داشتیم که مســبب دوام پایداری 
ارزشمندترین و مهمترین رودخانه های ما در 
غرب کشــور بودند. این بلوط ها هستند که 
در غرب سبب می شوند کارون و مارون زهره 

و سیروان در این سرزمین جاری باشند. 
وی با بیان اینکه مقصر وضعیت فعلی محیط 
زیست چیدمان توسعه در کشور است یادآور 
شــد توسعه در کشور بدون لحاظ توانمندی 
های اکولوژیک و بوم شناســی این سرزمین 
طراحی شده است. بدون اینکه بررسی شود 
که کشور در محدوده ای قرار گرفته است که 
کمربند خشــک جهان گفته می شود. جایی 
که میانگین بارش یک چهارم تا یک ســوم 
میانگین جهانی اســت و تبخیــر آن 30 تا 
40 درصد بیشتر است. در چنین سرزمینی 
چیدمــان توســعه نباید به ســمت افزایش 
وابستگی معیشتی به منابع آب و خاک برود. 
ما باید بگردیم و کشف کنیم که چه توسعه 
ای می تواند ضامن بقای توسعه پایدار باشد. 
درویش با اشاره به اینکه عدم وجود چیدمان 
صحیح توســعه باعث می شود همه راه ها به 
کشــاورزی، دامداری ناپایــدار و به افزایش 
وابستگی معیشتی مردم ختم شود، افزود: ما 
در شرایطی قرار داریم که اندوخته جانوری 
کشور نســبت به زمانی که اســکندر فیروز 
کلنگ سازمان حفاظت محیط زیست را در 
سال 1350 بر زمین زد 90 درصد اندوخته 

جانوری مان را از دست داده ایم. 
مدیر کل آموزش و مشارکت مردمی سازمان 
محیط زیســت با اظهار امیــدواری به تاثیر 
برگزاری همایش هایی چون همایش بحران 
آب و ایجاد تلنگر به جامعه در زمینه محیط 
زیســت تصریح کرد: االن همه درباره بحران 
آب صحبت می کنیم. اینکه تا ســی ســال 
آینده بحران جدی آب را خواهیم داشــت، 
ســر شاخه اصلی سفیدرود؛ آمازون ایران در 

بود آ  ل ک  مس
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اردیبهشت ماه خشــک شده است. بسیاری 
از تــاالب های مــا از گاوخونــی گرفته تا 
بختگان و مهارلو خشک شده و از هامون ها 
چیزی نمانــده ، جازموریان تبدیل به چاله 
تولید گرد و خاک شــده است. همین طور 
وضعیت آلما گل و آجی گل بســیار نگران 
کننده هســتند. عمق متوسط مرداب انزلی 
از 14 متــر به کمتر از نیم متر رســیده که 
دیگر امکان قایقرانی هم در آن از بین رفته 
است. این همه نشان دهنده وضعیت بحرانی 

در آب است.
وی بــا ارائه گزارشــی از وضعیت نشســت 
زمین در ایران خاطرنشــان کرد: در وسعت 
100میلیون هکتــار از 1۶5 میلیون هکتار 
قلمــرو ایــران افــت بیشــتر از 2 متر آب 
زیرزمینی داریم. درباره نشست زمین دیگر 
تنها در فــارس و یزد و کرمان گزارش نمی 
شود؛ بلکه در دامنه های سهند ، سبالن ،خان 
میرزا ، دامنه هــای کوهرنگ و چهارمحال 
بختیاری  از نشست زمین صحبت می شود. 
به گزارش سازمان زمین شناسی، در جنوب 
تهران نشســت زمین یه 3۶ سانتی متر در 
سال رسیده است. که اینها 90 برابر شرایط 
بحرانی را نشــان می دهد. اینها همه نشان 
مــی دهد که نوع نگاه ما بــه اندوخته های 
آبی به شدت نگران کننده است و باید تغییر 

کند.
درویش با اشاره به سیاست های کالن برنامه 
ششــم گفت: مقام معظم رهبــری پیش از 
نوروز دفاعی تمام قد از محیط زیست کردند 
و گفتند: محیط زیســت مساله این دولت و 
آن دولت و این جناح و یا آن جناح سیاسی 

نیست و یک مساله ملی است.
 وی با انتقاد از ســکوت سازمانهای درگیر با 
محیط زیســت و منابع طبیعی در برابر عدم 
لحاظ شــدن محیط زیست  و آب در برنامه 
ششم توسعه افزود: هیچ کدام بیانیه ای در 
این خصــوص صادر نمی کننــد و اطالعیه 
ای بــه مردم نمی دهند کــه چرا این اتفاق 
افتاد. غم انگیزتر این که N.G.O 8۷0 محیط 
زیستی و 12 هزار تشکل مردم نهاد هم  به 
وظیفه خود در این خصوص عمل نمی کنند. 
شــاید مدیران بنا به مالحظاتی و به خاطر 
ترس از دســت دادن میز و صندلی نتوانند 
حرف بزنند اما شما N.G.Oها چه؟  چرا این 

همه رسانه سکوت کرده اند؟ اگر قرار است 
در این سرزمین اتفاقی بیافتد باید از قالبمان 
درآییم و منتظر قهرمان نباشیم. باید دراین 
حوزه مطالعه کنیم و شــهامت داشته باشیم 
تا بدانیم چگونه می توان چیدمان توسعه را 
در این کشــور تغییر داد. از این شرایط که 

بدتر نمی شود.
مدیر کل آموزش و مشارکت مردمی سازمان 

محیط زیســت با بیان اینکه دولت یازدهم 
خــود را دولت محیط زیســتی اعالم کرده 
اســت تاکید کرد: هزاران نشــانه است که 
نشان می دهد ما فرزانگان و فرهیختگان به 
موضوع محیط زیســت بی تفاوتیم. دو سال 
پیش در اولین جلســه شورای عالی محیط 
زیست بعد از 8 سال تعطیلی در دولت نهم 
و دهم در دوره جدیــد اولین مصوبه که به 
امضــای رییس جمهور رســید این بود که 
همه سازمان ها و وزارتخانه ها موظفند دفتر 
حفاظت از محیط زیســت و توسعه پایدار را 
در وزارتخانه خود مســتقر کنند. تا بتوانیم 
رابطهایی داشته باشــیم که موضوع محیط 
 زیست را به صورت جدی در این سازمان ها
  پیگیــری کنیم. فقط یــک وزارتخانه برای 
این کار اقدام کــرد آن هم وزارت ورزش و 
جوانان بود. نامه نوشــت به آقای نوبخت به 
معاون رییس جمهوری که البته او در پاسخ 
نوشت: نیازی به تاســیس دفتر حفاظت از 

محیط زیست و توسعه پایدار نیست.
 وی ضمن انتقاد از عملکرد رسانه ها و تشکل های

 مــردم نهــاد در پیگیری نکــردن مصوبه 
شــورای عالی محیط زیســت افــزود: هیچ 
کدام از تشکل های مردم نهاد و رسانه های 
سراغ ســازمان حفاظت از محیط زیست و 
اعضای شــورای عالی محیط زیست نرفتند 
و نپرسیدند که چرا این مصوبه زمین مانده 
اســت؟! یک آدم محیط زیستی این نیست 
که ســالی یک بار برود و یک درخت بکارد 
و دو تا زباله برداد و چهار ســخنرانی آتشین 
در دفاع از محیط زیست بکند. سال گذشته 
در اجتماع مدیران محیط زیســت در فارس 
استاندار یک ســخنرانی آتشین در دفاع از 
محیط زیست کرد و گفت من سرباز محیط 
 زیســت می شــوم و جلوتر از همه حرکت 
 می کنم. همین استاندار در برابر موضع ما در 
مورد ســد تنگ سرخ ایســتاد و هر چه ما 
 گفتیم این ســد دریاچه مهارلو را خشــک 
می کند و ظرفیت گرمایی شــیراز و استان 
فارس پایین می آید به شــدت مقاومت کرد 

تا آن سد ساخته شود. 
این فعال زیســت محیطی در ادامه سخنان 
خود افزود: مشــاور اقتصادی استاندار ایالم 
اخیرا مدیر کل محیط زیســت ایالم را مورد 
خطاب قرار داده است که شما به خاطر حفظ 

مهنــدس عطاردیان: یکی از 
معضالت کنونی کشــور آب 
است که برخی از کارشناسان 
دلیل اصلی بروز آن را مسائل 
مربوط به حوزه کشــاورزی 
می دانند بنابر این سازندگی و 
توسعه امری الزامی است اما 
آیا میتوان بدون مطالعه کافی 
هر طرحی را پیاده کرد؟ باید 
دید مملکت ما چقدر آب دارد 
که هم احتیاجــات مردم را 
برطرف کند و هم کشاورزی 

را توسعه دهد؟ 



را                                  اد یا   
مرداد1394 
شماره 333 

15

چند دانه بلوط این اســتان را در محرومیت 
نگه داشته اید.

 نماینده مردم یاسوج علیه ما اعالم شکایت 
کرده که چرا نماد طبیعت اســتان را خرس 
قهــوه ای انتخــاب کرده اید؛ خــرس نماد 
نفهمی است و شما به مردم استان کهگلویه 
و بویر احمــد توهین کرده اید. ما چقدر کار 
نکــرده و راه نرفتــه داریم. مــا باید به کجا 
 بپردازیم تا این مشکالت را به صورت کلیدی 

حل کنیم.
مدیر کل آموزش و مشارکت مردمی سازمان 
محیط زیســت با بیان اینکه راه حل کلیدی 
آشــنا کردن مردم با محیط زیست پرورش 
نسلی اســت که به محیط زیست و مواهب 
طبیعی عشق بورزند، افزود: باید کاری کنیم 
که محیط زیســت به صورت ناخودآگاه جزو 
ارزشــهای غیرقابل معامله ایرانیان باشد. که 
فقط در این صورت است که ما شاهد ظهور 
مدیران و رؤســای جمهــوری نخواهیم بود 
که فکر کند محیط زیســت سد راه توسعه 
اســت. تمام هم و غم مــن و خانم ابتکار در 
ســازمان محیط زیست این است که بتوانیم 
از مهد کودک ها شــروع کنیــم و مدارس 
جامع محیط زیســتی و مدارس طبیعت را 

راه اندازی کنیم. 
در ادامــه همایش کارگاه تخصصی با حضور 

آقایــان انوش اســفندیاری، عضو شــورای 
راهبردی اندیشــکده تدبیر آب ایران، بهرام 
فیاضی دبیر انجمن آب و فاضالب احمدعلی 
کیخا، مشاور سازمان حفاظت محیط زیست 

تشکیل شد.
ورای  و ش اری  ند و اس ان
ران  د تدبیر آب ا ش راهبردی اند
د  ش اند ای  الی ر  تش ن 
ی است  صو آب ک وابس ب بخ 

ار کرد: مهمترین نیاز کشــور گسترش  ا
فضــای گفت و گو درباره آب اســت. وی با 
اعالم وضعیــت نگران کننــده ظرفیت آب   
تصریح کرد: نمایه های اطالع از وضعیت آب 
 بسیار مغشوش است. سازمان زمین شناسی 
وضعیت زمین در سراســر کشــور را بسیار 
 نگــران کننده دانســته اســت. از ســویی 
ســازمان های بین المللی بحران آب را یک 
بحران خزنده معرفی می کنند. مســاله آب 
و مشــارکت مردمــی   در حــل این بحران 
ضروری  است و این خواستار تبدیل مسئله 

آب به یک مسئله اجتماعی است.
وی افزود: یکی از دالیلــی که آب در ایران 
مســئله اجتماعی نیست این است که مردم 
مســئله آب را مشــکل دولت می دانند و نه 
مشــکل خودشان. دبیر شــواری اندیشکده 
تدبیر آب بــا بیان اینکه منظور از مســئله 
اجتماعی این اســت که درباره آب در همه 
جا و در همه حوزه های اجتماعی، سیاسی، 
اقتصادی و فرهنگی گفتگو شــود تا تک تک 
افراد جامعه درباره آن فکر کنند افزود: دلیل 
دیگر آن را تمرکز کارها در پایتخت و دولتی 
بودن مدیریت آب در کشــور اســت و بهای 
ارزان آب از دالیل دیگر بی توجهی اجتماعی 

به معضل آب است.
اســفندیاری همچنیــن راهبــرد گفتگوی 

محمــد درویــش مدیر کل 
آموزش و مشــارکت مردمی 
ســازمان محیط زیســت با 
اشاره به سیاست های کالن 
برنامه ششم  :  مقام معظم 
رهبری پیش از نوروز دفاعی 
تمــام قد از محیط زیســت 
 کردند و گفتند: محیط زیست 
مســاله این دولت و آن دولت 
و ایــن جناح و یــا آن جناح 
سیاسی نیست و یک مساله 

ملی است



را                                  اد یا   
مرداد1394 
شماره 333 

1616

اجتماعی را مهم ترین نیاز کشور در شرایط 
فعلی برای اولویت یافتن مسئله آب دانست 
و بر اصالح فرآیند حکمرانی آب در کشــور 

تاکید کرد.
دیگــر ســخنران کارگاه تخصصی همایش 
بحران آب، بهرام فیاضــی دبیر انجمن آب 
و فاضالب بود که افول ســرمایه اجتماعی و 
عدم مسئولیت پذیری را از مهم ترین دالیل 
بحران آب دانســت و اظهار کرد: نبود نگاه 
آمایشــی، کالن و اســتراتژیک در مدیریت 
کشــور را زمینه ســاز بحران اخیر که این 
وضعیــت تغییر نکرده و چشــم انداز آینده 
نیز نگران کننده است. وی از ناکارامدی بدنه 
دولتــی در بخش های متولی آب انتقاد و بر 
همســو سازی سیاســت های آب در کشور 
تاکید کرد و افــزود: نهادهای مدنی باید در 
حل تعارض های اجتماعی بیشتر مشارکت 
کنند و ســاختاری فراتر از وزارت نیرو برای 

راهبری آب الزم است.
وی بــا تاکید بــر اولویــت دادن به موضوع 
اقتصــاد آب را در شــرایط فعلــی ضروری 

دانست و بر پیگیری موارد زیر تاکید کرد:
1-    بحران آب، واقعیت یا توهم؟

2-    بحران آب و نقش دولت
3-   بحران آب و مسئولیت های مدنی

4-    بحران آب و تعارضات قومی
5-  بحران آب و افول سرمایه اجتماعی

احمدعلی کیخا، مشــاور ســازمان حفاظت 
محیط  زیست نیز دیگر سخنران نشست بود 
که حاکمیت علم و قانون را مهمترین عامل 
توسعه متوازن دانست و با ذکر خاطره ای از 

مقام معظم رهبری بر همراهی و همســویی 
دولــت و مجلس هماننــد  دو بال پرنده در 

موضوع آب و محیط زیست تاکید کرد.
وی تغییر رویکرد مجلس برای حل مســئله 
آب را ضروری دانست و افزود:  مجلس آینده 
باید موضوع آب را اولویت اصلی خود بداند. 
حفظ محیط زیســت وظیفه عمومی است 
و نباید با امضای چنــد نفر از نمایندگان از 
اصل حیاتی عدول کرد. فصل الخطاب بودن 
سازمان محیط زیســت الزمه جلوگیری از 
تخریب های محیط زیستی و بحرانهای پیش 
روی آن است و باید از اعمال نظرات شخصی 

جلوگیری  کرد.
وی بــا ذکر مثال هایــی از نادیــده گرفته 
شدن دســتورات محیط زیستی خبر داد و 

افزود: بســیاری از دستورات و خواسته های 
سازمان محیط زیســت توسط سایر نهادها 
نادیده گرفته می شود. زمان آن رسیده است 
که جامعــه ما بدون حاشــیه در این حوزه  
کار کند. ســازمان های مدنی هــم باید در 
نقش آفرینی خود توســعه پیدا کنند و نقش 
خود را به عنوان سازمان غیردولتی ایفا کنند 
تا بتواننــد جهت بخش فعالیت های دولت و 
مجلس باشــند. حال که بستر برای حرکت 
های سازمان های مردم نهاد مهیا شده است، 
از آنان می خواهیم تا فرصت پیش آمده است 

در راه توسعه قدم بردارند.
مدیر کل آموزش و مشارکت مردمی سازمان 
محیط زیســت با بیان اینکه مقصر وضعیت 
فعلی محیط زیســت چیدمان توســعه در 
کشور اســت یادآور شد: توســعه در کشور 
بدون لحاظ کردن توانمندی های اکولوژیک 
و بوم شناســی این ســرزمین طراحی شده 
است. بدون اینکه این لحاظ شود که کشور 
در محدوده ای قرار گرفته اســت که کمربند 

خشک جهان گفته می شود.
 با پیشــنهاد مهنــدس محمــد عطاردیان 
 بیانیــه شــورای ســازمانهای جامعه مدنی 
 در خصــوص بحــران آب قرائت شــد که 

متن آن به شرح زیر است:
»چندین ســال اســت کــه اظهارنظرها و 
هشدارهای متخصصین و آگاهان حوزه آب، 
نهادهــای مدنی و برخــی از مدیران دولتی 
نگرانی های عمیقی را در بخشهای مختلف 
جامعه ایجاد کرده اســت. ایــن نگرانی ها با 
رودخانه ها،  زیســت گاه ها،  مناظر،  مشاهده 
دریاچه ها، تاالب ها و  بیشــتر شده است و 
حتی اختالفات قومــی و منطقه ای، رنگ و 
بوی تقابل اجتماعی را در صورت گســترش 
بی آبی خبر می دهد. در این شرایط، تحرک 
ماه های اخیر در جامعه مدنی ایران نشــان 
از لمــس بیــش از پیش عمق بحــران در 
جامعه دارد. در این رابطه، شــورای سازمان 
های جامعه مدنی به عنوان نماینده بخشی 
از جامعــه مدنــی متکثر و متنــوع ایران؛ 
ضمن هشدار نســبت به عواقب بی توجهی 
سیاســت گذاران و دست اندرکاران؛ مشاهده 
عــوارض و مشــکالت زیــر را در افزایش و 
نگران کننده  بســیار  آب  بحران  گســترش 

مجلس آینده باید موضوع آب 
را اولویت اصلی خود بداند. 
حفظ محیط زیست وظیفه 
 عمومی است  فصل الخطاب

محیــط  ســازمان  بــودن   
زیســت الزمه جلوگیری از 
تخریبهای محیط زیســتی 
و بحرانهای پیــش روی آن 
است و باید از اعمال نظرات 

شخصی جلوگیری  کرد.
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ارزیابی می کند، لذا به اعتقاد ما:
1- موضــوع بحــران آب به صــورت همه 
جانبه، جایگاه و رتبه مناسبی در اولویتهای 
تصمیم گیری و سیاست گذاری و اقدام های 

ملی ندارد.
2- عمق و گســتردگی بحــران آب بصورت 
شــفاف و ملموس توســط نهادهای ذیربط 

اطالع رسانی نمی شود.
3- سیاســت هــا و برنامه هــای آتی حوزه 
 آب در دولــت؛ جامع، شــفاف و رفع کننده
 نگرانــی های متخصصــان و صاحبنظران و 

آحاد مردم نیست.
4- بین بخش های مختلف سیاست گذاری، 
اجرائــی در حــوزه آب؛  و  تصمیم گیــری 
همســویی و هماهنگی و وحدت نظر وجود 

ندارد.
5- مصلحت گرایــی و محافظه کاری بی دلیل 
به ویژه در بخش کشــاورزی؛ مانع تغییرات 
و مواجهــه واقع بینانه با واقعیات منطقه ای و 

توجه به حقوق آیندگان شده است.
۶- در سیاست گذاری ها و تصمیم گیری های 
نهادهــای  نماینــدگان  آب؛  بــه  مربــوط 
غیردولتی، مدنــی و بخش خصوصی حضور 

و مشارکت اثربخش و تعیین کننده ندارند.
۷- نــگاه تمرکزگرای دولتی مانع بکارگیری 
مشارکت های مردمی در سطح منطقه ای و 

محلی شده است.
اینک که بــا کلید و تدبیر دولــت یازدهم، 
کشــور و ملــت از تنگنای فضای بســته و 
تحریم ها در حال عبور است ، بستر تعامل و 

همکاری را در عرصه بین المللی گشوده است 
و بذرهای امید در جامعه جوانه زده اســت؛ 
شایسته است »ریاســت محترم جمهوری« 
مطابق با شــعارهای خود در خصوص جلب 
مشارکت نهادهای مردمی؛ نسبت به توافق، 
همسوســازی و همکاری ملــی در خصوص 
بحران آب و پدیده شوم خشکسالی؛ حل این 
مسئله را در شورایی مرکب از دولت، بخش 
خصوصی، نهادهای مدنــی و غیردولتی و با 
حضور طیف های مختلف سیاسی به گفتگو و 
همگرایی ملی تبدیل نموده و مشارکت ملی 
را برای عبور از این پیچ تاریخی جلب نماید.

 ما جمعی از نمایندگان ســازمانهای مدنی 
ضمــن اعــالم آمادگــی برای همــکاری و 
مشارکت با دولت و تعهد به حل این مسئله 

ملی؛ پیشنهاد می کنیم:
1- با گسترش اطالع رســانی درباره عمق و 
گستره بحران آب و افزایش شفافیت درباره 
سیاســت ها و برنامه هــای دولتی؛ موضوع 
بحران آب به موضوعــی فراجناحی، ملی و 
فراگیر تبدیل و عزم ملــی برای عبور از آن 

شکل بگیرد.
2- شورای ملی مدیریت بحران آب با حضور 
نمایندگان ســازمان های غیردولتی و بخش 
خصوصی با هدف اولویت بخشی به موضوع 
بحــران آب، همسوســازی و هماهنگی بین 
بخشــهای مختلف دولت ، مردم و نظارت بر 

عملکرد مسئوالن اجرائی تشکیل شود.
در  آب  بحــران  مدیریــت  شــوراهای   -3
مناطق بحرانی در ســطح استانی، منطقه ای 
و محلی بــا حضور نمایندگان ســازمانهای 
غیردولتــی و کلیه تشــکلهای آب شــامل 
و......  صنعتگــران  کشــاورزان،   مــردم، 

تشکیل شود.
4- بــه دور از مالحظه کاریهــای بی دلیل؛ 
بــه صــورت گســترده دانــش، تجربــه و 
تخصص ایرانیان داخــل و خارج و نهادهای 
 بین المللــی برای حل مســئله به کار گرفته

 شود.
5- کنــدی و بوروکراســی ناکارآمد دولتی 
در این زمینه هر چه ســریعتر به حکمرانی 
مطلوب، اثربخش، پاسخگو و مسئولیت پذیر 

تبدیل گردد.

  شــورای ســازمان هــای 
جامعه مدنی به عنوان نماینده 
بخشــی از جامعــه مدنــی 
متکثر و متنوع ایران؛ ضمن 
هشــدار نســبت به عواقب 
سیاســتگذاران  بی توجهی 
و دســت ا ندرکاران؛ مشاهده 
عــوارض و مشــکالت زیــر 
را در افزایــش و گســترش 
 بحران آب بسیار نگران کننده 

ارزیابی می کند  

سد سیابیشه
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ی ا  نوان  ا ب  ور ش ارب  با تو ب ت
ر می کنید تاکنون  و آب  اران  سیاس
اری آب  و سیاس باها در  کدا اش

و بحران آب شد است با و
بحران آب در کشــور ما ریشــه های مختلفی دارد. 
ابتدا باید بررسی کنیم که اساساً مفهوم بحران آب 
چیست؟ آیا این بحران تنها مختص کشور ماست یا 
کشــورهای منطقه و سایر مناطق جهان هم درگیر 
آن هستند؟ در پاســخ به این مورد باید اشاره کنم 
شاخص مهمی که در مســاله آب در سطح جهان 
وجود دارد، شــاخص سرانه آب شیرین تجدیدپذیر 
اســت. مفهوم این شــاخص آن است که هر نفر در 
هر نقطه ای از کره زمین ســاالنه به طور متوسط به 
چه میزان قابلیت دسترســی به آب شــیرین دارد. 
طبیعتاً چون جمعیت در حال رشــد و میزان منابع 
آب تجدیدپذیر ثابت اســت، پس سرانه آب باید رو 
به کاهش باشد. مثاًل جمعیت کشور ما در سال های 
اوایل انقالب اسالمی حدود 35 تا 3۶ میلیون نفر بود 
و اکنون به بیش از ۷5 میلیون نفر رسیده است. پس 

به طور طبیعی شاخص سرانه آب شیرین تجدیدپذیر 
در ایران در حدود چهار دهه اخیر، نصف شده است. 
بنابراین این یک مســاله جهانی است. البته سرعت 
کاهش این شاخص در کشورهایی که رشد جمعیت 
آنها پایین تر باشــد، کمتر و در کشورهایی که رشد 
جمعیت باال باشــد، بیشتر اســت. با این حال این 
شاخص در مناطق مختلف دنیا بسیار متفاوت است. 
در بعضی از قاره ها و کشــورها این شاخص خیلی 
باالست؛ مثاًل در کشور کانادا رقم این شاخص حدود 
80 هزار متر مکعب است. اما در ایران شاخص سرانه 
آب تجدیدپذیر 1۶00 متر مکعب در سال است. اگر 
در منطقه ای میزان این شاخص برای یک نفر باالی 
1۷00 مترمکعب در ســال باشــد، می گویند هنوز 
وضعیت خوب و نرمال است اما اگر این شاخص بین 
هزار تا 1۷00 مترمکعب باشد، در محدوده تنش آبی 
قرار دارد و گفته می شــود این کشور یا این منطقه، 
دچار تنِش آبی شــده است. پس وضعیت ما از نظر 
شاخص دسترسی به منابع آب تجدیدپذیر به ازای 
هر نفر، عادی نیســت و مــا وارد مرحله تنش آبی 

ر ک هشت  بی ا بی
ار نیرو در  ان و سا س
د  ا را بر  دولت ا
داش دربار بحران آب 
ر  اد دارد مش بیش ا
حی مربو  ا آب های س
مینی  ر و آب های  ب 
ین  د ب واس ه است شا
ر ا  ا است ک وی بیش ن
وام  ا  ی  آن سدسا
ر را در بحران آب  مشاب د
صر بداند برداشت های  م
مینی  ر بی رو ا مناب 
ین  ر می داند در ه را مو
ادآور می شود  ر  مورد بی
 3 3 و  در سا های 
ا شدن بی ا  بود ک با 
ا  یرم ا  ار   3 ه
ن  ی و بی ا برداشت ا
یارد  ی ب بی ا  می من
رم در سا رسید  م
ا رشد  او در ادام ا تب
و  ا مانند و یرم ا های 
ا ارومی  بحران در در
د و در مورد   و سخن می 
ن  ا ا  اری و ا ماند
ا ب مسا مخ ا  آن
اران  با سیاس  اش
دار  و وانین م در تصو 
ا  یرم ا های  ن  کردن ا
ی و  ا برو مش ا
ر  ور  اومت مرد در  م
های  و ا ها و م ن  کردن ا
ا ها  ن  ی برای ا ی ت
ن کام  اشار می کند م
ردا با وی  ار  وی ت ت و
وانید را می 

ردپای مجوزهای تکلیفی 
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شــده ایم. بر اساس این تقسیم بندی جهانی، اگر در 
کشوری شاخص ســرانه از 500 تا هزار مترمکعب 
باشد آن کشــور وارد مرحله کمبود آب شده و اگر 
زیر 500 مترمکعب به ازای هر نفر باشــد آن کشور 

در مرحله کمبود شدید آب است.

ان  ی در  ورها نین کش ر  ا ا   در 
ود دارند و

در بعضی از کشورها چنین شــرایطی وجود دارد. 
در کشــور ما هم این شــاخص در مناطق کویری، 
بسیار پایین اســت. موضوع دوم این است که پس 
از محاسبه منابع آب تجدیدپذیر یک کشور بررسی 
شــود که چه مقدار از آن آب در دسترس قرار دارد. 
این شــاخص می گوید امکان دسترسی یا دستیابی 
چقدر است. در اینجا بحث مهار آب ها پیش می آید 
و اینکه یک کشور چه مقدار از آب هایش را توانسته 
مهار کند و با ایجاد تاسیســات الزم، برای مردمش 
قابل استفاده کند. قبل از انقالب اسالمی، وضعیت 
مــا از این جنبه هم بحرانی بــود؛ یعنی منابع آب 
تجدیدپذیر به تناســب جمعیت قابل توجه و قابل 
قبول بود، ولی فناوری و تاسیســات مهار و تنظیم 
آب جهــت اســتفاده از آن را نداشــتیم و در این 
زمینه ســرمایه گذاری نکرده بودیم. از سال 1340 
به بعد سرمایه گذاری در بخش آب در ایران صورت 
گرفت. اولین ســد بزرگ، سد دز بود. بعد سد کرج، 
ســد گلپایگان، سد شهید عباسپور و... ساخته شد. 
در مجموع 13 ســد در ســال های قبل از انقالب و 
حدود 130 تا 140 ســد بــزرگ هم بعد از انقالب 
احداث شده اســت. این حرکت و فعالیت مدیریت 
آب کشور باعث شد منابع آب تجدیدپذیر بیشتری 
برای بخش های کشاورزی، صنعت و خانگی قابلیت 

استفاده داشته باشد.
مطالعات منابع آب نشــان داده متوسط منابع آب 
تجدیدپذیر ایران، حدود 130 میلیارد متر مکعب در 
سال اســت، منابع آب تجدیدپذیر شیرینی که هر 
ســال از طریق بارندگی یا از مســیر ورودی مرزها، 
حاصل می شود. در ســال های اخیر حداکثر میزان 
استفاده از منابع آب 110 میلیارد متر مکعب در سال 

بوده است.

ای ورودی را  د آب ه  ما هنو  در
ی کنی مصر ن

بله، منابع آب تجدیدپذیری که هنوز مهار نشــده و 
قابلیت استفاده ندارد حدود 20 میلیارد متر مکعب 
است که ما می توانیم با سرمایه گذاری های بیشتر آن 
منابع را هم استفاده کنیم. البته برای بخشی از آن 

احتیاج به سرمایه گذاری های زیادی است که ممکن 
است در حال حاضر اقتصادی نباشد.

یت مناسبی را  بت مصر و ن نس ا ا آ
نشان می دهد

 از اینکــه با احداث ســدها و تاسیســات تنظیم و 
ذخیره ســازی آب و همچنین تاسیســات برداشت 
آب هــای زیرزمینی، قابلیت اســتفاده 85 درصد از 
منابع آب کشور فراهم شــده، نسبت خوبی است. 
اما در دنیا می گویند اگر بخواهیم در قالب توســعه 
پایدار از این منابع اســتفاده کنیم باید حداکثر 50 
درصد از منابع تجدیدپذیر، مورد اســتفاده مصارف 
کشاورزی و صنعت و شرب و بهداشت قرار گیرد. در 
واقع استفاده 100 درصد از منابع آب تجدیدپذیر، 
استفاده درستی نیست و باید سهم طبیعت، محیط 
زیست، آبخوان ها، دریاچه ها، مرداب ها و سایر موارد 
مشــابه، از منابع آب تجدیدپذیر باقی بماند. البته 
در اکثر کشورهایی که محدودیت آب دارند میزان 
اســتفاده آنها بیش از 50 درصد است. متوسط این 
رقم در دنیا حدود ۷0 درصد اســت ولی ما اکنون 
نزدیــک 85 درصد را مصرف می کنیم. یعنی داریم 
به منابع آب تجدیدپذیر خود فشــار می آوریم. پس 
عامــل دیگر موثــر در بحران آب حجــم آب مورد 
استفاده ماست. اگر بخواهیم به اندازه متوسط دنیا 
عمل کنیم باید حــدود ۷0 درصد از کل منابع آب 
یعنی ساالنه حدود 90 میلیارد مترمکعب را مصرف 

کنیم.

اما موضوع ســوم، نسبت های مصرف در بخش های 
مصرف کننده است. ما سه مصرف کننده عمده داریم؛ 
کشاورزی، صنعت و شرب. در حال حاضر نسبت این 
سه بخش از سهم مصرف آب در ایران به این ترتیب 
است که 92 درصد مصرف آب در بخش کشاورزی، 
دو درصد در بخش صنعت و شش درصد در بخش 
شرب و بهداشت مصرف می شود. مالحظه می کنید 
که نسبت های مصرف در ایران واقعاً غیرعادی است. 
متوسط سهم مصارف کشاورزی در دنیا حدود ۷0 

درصد کل مصرف است.

ن مصر در  ر ا بیش  در کشورهای توس 
کدا بخ است

در کشورهای توسعه یافته و با درآمد سرانه باال سهم 
مصرف صنعت از کل مصارف آب حدود ۶0 درصد 
اســت. در این صورت صنعت هم عمــده نیازهای 
جامعه را مرتفع می کند؛ یعنی عمده اشتغال و ثروت 

را، بخش صنعت ایجاد می کند.
عالوه بر ســه موضوعی که صحبت کردیم، موضوع 
چهارم راندمان آبیاری در ایران یا بهره وری منابع آب 
در بخش کشاورزی است که متاسفانه در حال حاضر 
بسیار پایین است. اکنون متوسط راندمان آبیاری در 
کشت محصوالت زراعی مثل گندم، جو، لوبیا، باقال 
و همچنین در محصوالت باغی مثل ســیب، انار و 
انگور و... حدود 35 درصد اســت که این رقم برای 
کشور کم آب ایران که متوسط بارندگی آن یک سوم 
متوسط بارندگی جهان اســت، قابل قبول نیست. 
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بــرای توضیح این مفهوم توجه کنید که در ســال 
زراعی 89-88 کل محصوالت کشــاورزی ایران که 
از طریق آبیاری به دســت می آید )چه زراعی و چه 
باغی( 82 میلیون تن بوده و این مقدار محصول، با 
مصرف 100 میلیارد مترمکعب آب به دســت آمده 
است. یعنی ما به ازای هر متر مکعب آب فقط 820 
گرم محصول خشک به دســت آورده ایم؛ و این در 
حالی اســت که متوسط آن در دنیا به ازای هر یک 
متر مکعب 5 /2 کیلو اســت. یعنــی در دنیا با این 
میزان مصرف آب، سه برابر ما محصوالت کشاورزی 

به دست می آورند.
بنابراین چهار عامل سرانه نامناسب منابع آب، نسبت 
نامناسب مصرف به کل منابع آب، متناسب نبودن 
سهم بخش ها در مصرف آب و پایین بودن راندمان 
آبیــاری در بخش کشــاورزی، عوامل اصلی بحران 
آب در ایران هســتند. توجه کنید اگر فرضاً بخش 
کشاورزی ساالنه 40 میلیارد مترمکعب، صنعت هم 
دو میلیارد مترمکعب و شرب و بهداشت هم شش 
میلیارد مترمکعب از منابع آب تجدیدپذیر را مصرف 
می کردند، ســاالنه کمتر از 50 میلیارد متر مکعب 
مصرف آب داشتیم و آن وقت از نظر نسبت مصرف 
به منابع آب، در حد کشــورهای پیشرفته صنعتی 

بودیم و فشار به منابع آب نمی آمد.

ی بحران  ام ا ار  ن  در وا با تو ب ا
ت نسخ  د می توان  ا اشار کرد آب ک ش
ا در بخ  ا برای بحران آب ا ی ش ا ن

ی است کشاور
اصالحات در آبیاری، روش های کشــت، روش های 
داشت و برداشــت، نحوه مصرف نهاده ها و استفاده 
از بذرهای اصالح شــده منظور من است. نقش بذر، 
کود، نحوه آبیاری، دانش و مهارت کشاورزها خیلی 
مهم اســت. یکی از مصیبت های کشور ما این است 
که میزان اشــتغال فارغ التحصیل های رشــته های 
کشاورزی، آبیاری، دفع نباتات و اینها در فعالیت های 
بخش کشــاورزی بسیار کم است. کسانی در بخش 
کشاورزی مشغول هستند که نوعاً تحصیالت پایینی 
دارند و فارغ التحصیل رشته های کشاورزی نیستند. 
به این دلیل است که در کشور ما، عمده کشاورزی 

همچنان به صورت سنتی انجام می شود.

ی بدانی  ر مش را ناشی ا بخ کشاور ا
ی و  ی  بحران آب م و د ب ت با آن و

ی دو سال نیست.
بله، حل ریشــه ای آن به حل مساله کشاورزی در 
ایران یعنی به مدرنیزاسیون و افزایش بهره وری در 

بخش کشــاورزی بســتگی دارد. در کنار آن چهار 
عامل، پنجمین عامل موثــر را مدیریت منابع آب، 
کارایی قوانین و درســتی سیاست ها در بخش آب 
می دانم. اگر مروری بر قوانین داشته باشیم می بینیم 
اولین قانون در بخش آب، در ســال 130۷ در قالب 
قانون مدنی، راجع به قنوات، چشمه ها و حریم آب ها 
از ســوی مجلس شــورای ملی وقت تصویب شده 
اســت. آخرین قانون هم در ســال 1389 با عنوان 
تعیین تکلیف چاه های فاقــد پروانه بوده که منجر 
به ضایعه بزرگی در بخش آب های زیرزمینی شــد. 
در این 90 ســال دو قانون مهم برای بخش آب، در 
مجلس تصویب شــده است. یکی قانون آب و نحوه 
ملی شدن آن در ســال 134۷ بوده که در مجلس 

شورای ملی ســابق تصویب شد و قانون مهم دیگر 
که جایگزین آن قانون شد، قانون توزیع عادالنه آب 

مصوب سال 13۶1 مجلس شورای اسالمی است.
این دو قانــون، قانون های پایه و مهم در بخش آب 
بوده انــد. در وزارت نیرو، روی ایــن دو قانون، کار 
کارشناسی مفصلی انجام شده است. قوت و ضعف و 
کارایی این دو قانون از جهات مختلف مورد ارزیابی 
قرار گرفته اســت. درمجموع ارزیابی بنده این است 
که قانون ملی شــدن آب، قانون جامع تری نسبت 
به قانون توزیــع عادالنه آب بوده و ما از بُعد قانون، 
کمبودهایــی داریم که باید در آینده ، قانون جامعی 

برای مدیریت منابع آب در ایران به تصویب برســد. 
البته وزارت نیرو در سالیان مختلف روی این موضوع 
کار کارشناسی انجام داده، ولی هنوز به صورت یک 
الیحه از ســوی دولت به مجلس ارائه نشده است. 
ضــرورت دارد که بعد از حدود 40 ســال یا قانون 
توزیــع عادالنــه آب را اصالح یا قانــون دیگری را 

جایگزین آن کنیم.

ی دارند ک نیا ب  ا   ها انون ه ن   ا
ا دارند

مثــاًل در قانون توزیع عادالنــه آب، بحث مدیریت 
توامــان عرضه و تقاضا، خیلی ضعیف دیده شــده 
است. فقط به مدیریت عرضه و توزیع آب توجه شده 
و به مدیریت تقاضا توجه نشــده است. در کشوری 
کــه منابع آبی محــدود و آب کم اســت، باید این 
منابع محدود با بهره وری مناسبی مصرف شود. اگر 
در قانون مدیریت تقاضا لحاظ شــده بود آن وقت 
می توانستیم به کشاورز بگوییم با اجرای سیستم های 
آبیاری تحت فشار یا روش های کم آبیاری، مصرف را 

کم کن و بدین ترتیب تقاضا را مدیریت می کردیم.

ن  3 ا انون سا  ر شد ب  دهای م ی ا ن
رشد  و  ا های بی م انون ب  ن  ت ک ا اس

انونی داد است و  سا های  تا  م
بلــه. این نکته وجود دارد که قانونگــذار در قانون توزیع 
عادالنه آب، وزارت نیرو را مکلف به تعیین تکلیف چاه های 
بدون پروانه کرده و در آن ســال ها بخش عمده چاه های 
غیرمجاز، پروانه دار شدند. ضعف دیگر قانون توزیع عادالنه 
آب، بحــث اقتصاد آب اســت. نــرخ آب در قانون توزیع 
عادالنه آب، در صورتی که توســط دولت استحصال شده 
باشــد معادل هزینه های جاری بهره برداری و اگر توسط 
بخش خصوصی استحصال شده معادل هزینه های نظارت 
بر بهره برداری تعیین شــده اســت. بنابراین قیمت آب و 
ارزش آب به نحوی نادیده گرفته شــده است. این قانون 

ارزش ذاتی، برای آب قائل نشده است.

ور  ی  ا ا ار ش را در دور و
ی بود اوم ا م ت آ ر ن

کار کارشناسی آن کامل نشده بود. در زمان ما بحث 
تهیه پیش نویس قانون جامع آب برای ایران شروع 
شد ولی کامل نشد. البته همیشه نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی مدافع منافع آنی و روزمره کشاورزان 
هســتند و از منافع بلندمدت آنهــا و مصالح کالن 
بخش کشــاورزی غفلت شده اســت. در سال های 
پایانی دولت هشتم پیش نویس قانون جامع آب در 
حال تکمیل شدن بود که به دوران دولت نهم رسید 

اگــر بخواهیــم در قالب 
 توسعه پایدار از   منابع آبی 
بایــد  کنیــم  اســتفاده 
 حداکثــر 50 درصــد  از
مورد تجدیدپذیر،   منابع 
 استفاده مصارف کشاورزی

و  شــرب  و  صنعــت  و 
 بهداشــت قــرار گیــرد.
 در واقع استفاده 100 درصد

 از منابع آب تجدیدپذیر، 
اســتفاده درستی نیست 
طبیعت،  ســهم  بایــد  و 
محیط زیست، آب خوان ها، 
 دریاچه ها، مرداب هــا و...
از منابــع آب تجدیدپذیر 

باقی بماند
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و آن دولت هم، به موضوع اصالح قوانین نپرداخت.
 موضوع پنجم در عوامل بحران وضعیت آب در ایران، 
بحث سیاســتگذاری اســت. طبیعتاً سیاستگذاری 
بایــد متکی به قانون و در چارچوب قانون باشــد و 
مدیریت منابع آب هم باید بر اســاس میزان منابع 
آبی استحصال شده، ارزش اقتصادی آن و روش های 
نوین اســتفاده از منابع و رعایت بهره وری معقول از 
منابع آب، سیاســتگذاری، برنامه ریزی و مدیریت 
کنــد. ببینید در بخش منابع آب، ما با دو منبع آب 
سطحی و زیرزمینی مواجه هستیم. سیاست اساسی 
در ایران در ســال های گذشته در بخش منابع آب 
سطحی، تالش برای استحصال یا مهار هرچه بیشتر 
آب های سطحی بوده اســت. در دوره ما آن چیزی 
که بیشتر مورد توجه قرار گرفت، اولویت طرح های 
منابع آب مشترک و اســتحصال سریع تر آب های 
مرزی در ایران بود. بعضــی آب ها با اینکه بارش و 
حوزه باالدســتی رودخانه آنها در ایران اســت ولی 
به دلیل نزدیکی با مرزهای کشــور، از ایران خارج 
می شــوند. بالغ بر شش تا هشت میلیارد مترمکعب 
از منابع آب بسیار با  کیفیت خوب سطحی، ساالنه از 

کشور ما خارج می شوند.

نینی ه دار ن  مینی ا ر  ما مناب 
نه. در منابع آب زیرزمینی موضوع آب های مشترک 
خیلی محدود و ناچیز اســت. دومین سیاســت در 
بخش آب های سطحی، استفاده صحیح از منابع آب 
سطحی و افزایش تخصیص سهم بخش های صنعت 
و شــرب بوده اســت. اکنون نیز باید توجه کرد که 
اولویت اول در کشور، تامین آب شرب، اولویت دوم 
آب مورد نیاز صنعت و اولویت سوم کشاورزی است.

ی ا  ن شود ک کشت ب ر ب ا ر من ی ا  
ی شود محصو ما ت

حتی اگر برخی از کشــت ها محدود شود. با شرایط 
اقلیمی ایران بعضی از کشــت ها، اصــاًل اقتصادی 

نیستند.
 حفــر بی رویه چاه و برداشــت بی رویــه از آب های 
زیرزمینی در کشــور، یک پدیده نادرســت بوده و 
مجــوز دادن به چاه های غیرمجــاز باز یک خطای 

استراتژیک بوده که متاسفانه اتفاق افتاده است.
 

نو  ی منا م ت برن در بر  امسا کش
شد سیاست مناسبی بود

بله، کشت برنج فقط در مناطق شمالی ما که پرباران 
هستند اقتصادی اســت و در آن مناطق، برنج های 
با کیفیت خوب، به دســت خواهد آمد. در مناطق 

مرکزی ایران، برنج با کیفیت پایین و با مصرف آب 
باال به دست می آید. اگر ارزش واقعی استفاده از آب 
را در قیمت تمام شده برخی از محصوالت کشاورزی 
محاســبه کنیم می بینیم که برنج کیلویی 12 هزار 
تومان تولید شــده و کیلویی 4500 تومان فروش 

رفته، که این کار اقتصادی نیست.

ت  ی در مورد سرنوش رانی ها ا ن ن  با ا
ود دارد ن بخ و ان ا کشاور

بایــد در همان مناطق صنایع کم آبی ایجاد شــود 
و برای این افراد اشــتغال ایجاد کــرد. البته هنوز 
در مقولــه افزایش بهره وری منابــع آب در بخش 
کشــاورزی جا دارد که تمام کشت های موجود را با 

نصف آب مصرفی فعلی، با بهره وری مناسب کشت 
کرد. در درجــه اول، باید بهره وری آب را در بخش 
کشــاورزی باال برد. اما در زمانــی که بهره وری آب 
خیلی باال رفته و دیگر هیچ راهی ندارد و منبع آبی 
نیست، تامین آب صنعت، باید در اولویت قرار بگیرد 
و باید از تخصیص آب کشاورزی کاسته شود و سهم 

صنعت را اضافه کرد.

د کرد ا  مینی  با ر رای مناب  ب
ود  ما و مینی  ر مناب  ا آسی  برآوردی 

دارد
ببینیــد ما حدود ۶00 دشــت داریم که در هر یک 

از این دشــت ها، یک منبــع آب زیرزمینی غنی و 
خــوب وجود دارد. ســاالنه میزان آبــی که به این 
دشت ها و ســفره های آب زیرزمینی تغذیه می شود 
حدود 50 میلیــارد متر مکعب اســت. یعنی از آن 
130 میلیارد مترمکعب آب منابع تجدیدپذیر، 50 
میلیارد مترمکعب در سفره های آب زیرزمینی تغذیه 
می شوند. علی القاعده باید تعادل برقرار باشد؛ یعنی 
بیش از 50 میلیارد مترمکعب در ســال، از سفره ها 
برداشت نکنیم. چون اگر بیش از این برداشت کنیم، 
از ذخایر برداشــت کرده ایم، نه از ورودی به مخازن. 
حال اگر خشکســالی پیش آید و مثــاًل 20 درصد 
منابع آب در یک ســال خشک کاهش پیدا کند، ما 
باید در مصرف به ویژه مصارف کشاورزی 20 درصد 

صرفه جویی کنیم. بنابراین باید در آن سال به همان 
میزان ورودی به سفره های آب زیرزمینی حدود 40 
میلیارد مترمکعب برداریم. عرض شــد که پتانسیل 
برداشــت آب از منابع آب زیرزمینــی در ایران، در 
سال های نرمال، حدود 50 میلیارد متر مکعب است، 
اما متاسفانه شاهد این هستیم که در سال هایی مانند 
سال 8۷ و سال 88 تا حدود ۶0 میلیارد مترمکعب از 
منابع آب زیرزمینی برداشت شده است. این می شود 
بیالن منفی. یعنی به منابع استراتژیک آبی و ذخایر 
کشــور فشار می آید. در مطالعاتی که بر روی ذخایر 
آب های زیرزمینی در ایران صورت گرفته، وضعیت 
فعلی این مخازن اســتراتژیک، بسیار هشداردهنده 
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اســت. در 50 ســال اخیر مجموع بیــالن منفی 
ذخایر آب هــای زیرزمینی در ایران به 110 میلیارد 
مترمکعب رسیده و متاسفانه بخش عمده این بیالن 
منفی در 10 سال اخیر اتفاق افتاده است. ما اگر این 
روند را در 10 ســال آینده ادامه دهیم، بســیاری از 
دشــت های آباد ایران خشک خواهند شد. این یک 
فاجعه بزرگ است. برداشت و فشار بیش از 20 درصد 
به سفره های آب زیرزمینی، جفایی است که در حق 
منابع آب کشور در بخش زیرزمینی آن صورت گرفته 
اســت. در بعضی از دشت های اســتان های کرمان، 
فارس، اصفهان و یزد که برداشــت آب بیشتر بوده، 
عوارض متعددی مانند نشست زمین، شکاف و شق 
در اراضی، خشکیدن قنوات و تاالب ها و.... به وجود 

آمده است. قطعاً باید این رویه اصالح شود.
این در حالی اســت که در بسیاری از سال ها مانند 
دهه 13۷0 بیالن منفی دشت ها حداکثر پنج میلیارد 
مترمکعب بوده ولی اوج فاجعه در سال های 138۷ و 
1388 بود که با فعال شدن بیش از 300 هزار حلقه 
چاه غیرمجاز، برداشت اضافی و بیالن منفی به بیش 
از 10 میلیارد مترمکعب در سال می رسید و متاسفانه 
در سال 1389 قانون »تعیین تکلیف چاه های بدون 
پروانــه« در مجلس شــورای اســالمی به تصویب 
می رسد و بخشی از این چاه ها را قانونی می کنند. در 
آن سال ها فشارهای اجتماعی وجود داشت که مجوز 
بدهند و وزارت نیرو هم مجوز نمی داد اما در نهایت 
این فشارها منجر به صدور یک قانون شد و یکی از 
بارزترین مشکالت محیط زیستی ای که به دنبال آن 

به وجود آمد بحران دریاچه ارومیه بود.

ا های  ر  ا ارومی ه ب  نی بحران در
ا ارتبا داش است یرم

ریشه اصلی بحران زیست محیطی در دریاچه ارومیه 
و اطراف آن، همین چاه های غیرمجاز است که بعداً 
مجاز شــد. یعنــی بیش از 20 هــزار حلقه چاه در 
محدوده اســتان های آذربایجان شرقی و غربی حفر 
شد و ســاالنه حدود 5 /1 تا دو میلیارد مترمکعب 
آب شــیرین اطراف و حوالی دریاچه ارومیه بیش از 
ظرفیت ســفره های آب زیرزمینی منطقه برداشت 
شــد و در زیر زمین آبخوان شــور جابه جا شد و در 
پی این جابه جایی دو اتفاق ناگوار به وقوع پیوست؛ 
اول کاهش آب دریاچه ارومیه و دوم لب شــور شدن 
آبخوان آب شــیرین منطقــه. در حال حاضر منابع 
آبی این چاه ها به آب های زیرزمینی لب شور و شور 
رســیده و متاسفانه برخی از بهره برداران از آب شور 
هم برداشت می کنند. در صورت ادامه وضع موجود 
آب شــور به طور کامل جای آب شیرین را می گیرد 

و به تدریج اراضی منطقه به شــوره زار تبدیل خواهد 
شد که این فاجعه دوم در اطراف دریاچه خواهد بود. 
اینکه می بینید آب دریاچه کم شــده به دلیل این 
نیســت که همه آب آن تبخیر شده یا در اثر احداث 
ســدهای حوالی دریاچه آب به دریاچه نرســیده، 
چرا که تبخیر همیشــه وجود داشــته، خشکسالی 
در دوره های مختلف وجود داشــته و سهم تنظیم 
آب تمام ســدهای احداثی کمتر از 10 درصد بوده، 
مهم ترین عامل در فاجعه ای که رخ داده به چاه های 

اطراف دریاچه ارتباط دارد.

یت مصر  اب ا ها  ر آب آن  ا اکنون د آ
ندارد

االن آب این چاه ها لب شور شده و به تدریج قابلیت 
مصرفش را از دســت می دهد و در صورت ادامه این 
روال ویرانگر این اراضی را متاسفانه به شوره زار تبدیل 
خواهد کرد. این فاجعه بزرگ زیست محیطی است 

که پیش روی ماست.

و  ا می تواند ن ا تا ک ا مورد اشار ش  
کند

هرچقدر بیشــتر آب از این چاه ها بردارند، آب شور 
دریاچه، جای آب های شــیرین را می گیرد و فاجعه 

بزرگ تری اتفاق می افتد.

د کرد ن مش  کار با برای  ا

باید چاه ها را پر و مسدود کرد و از آن استفاده نکرد. 
اما اکنون هیچ کس زیر بار این کار را نمی رود. اکنون 
معیشــت 30، 40 هزار خانوار بــه این چاه ها وصل 
است و حاضر نیستند چاه ها را مسدود کنند. بنابراین 
معضل زیســت محیطی تبدیل به مشکل اجتماعی 
جدی شــده اســت. کار درســت این اســت که با 
برنامه ریزی و کار فرهنگی اجتماعی و جلب همکاری 
بهره برداران به تدریج تمام این چاه های اضافی که در 
10 ســال اخیر حفر شده چه غیرمجاز و چه دارای 

پروانه را مسدود کنند و اجازه بهره برداری ندهند.

ند سا  ر کنند  ا را  ار  ن  ه ر ا ی ا
د شوند د و می کشد تا آن آب ها ت

شــاید 15 تا 20 سال و اگر این چاه ها بسته نشوند، 
عالوه بر شور شدن منابع آب زیرزمینی، عمق فاجعه 

به شوره زار شدن باغات اطراف دریاچه می رسد.

ا  ن در ن است ا در م ر می کنید 
یدا  ا آرا  ی مشاب سرنوشت در سرنوش

ونت شود اب س یر را آن  کند و ا
در دریاچه آرال ورودی رودخانه کم شد. یعنی چند 
کشــور در باالدســت رودخانه آب ها را به کانال ها و 
اراضی بسیار گسترده منتقل کردند و مصرف کردند 
و ورودی کم شــد و در نتیجه آرال به یک شوره زار 
تبدیل شد. در دریاچه ارومیه موضوع برعکس است. 
آب های آبخوان های اطراف دریاچه را تخلیه کردند و 
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آب دریاچه به آن آبخوان ها منتقل شده و متاسفانه 
ممکن است در صورت ادامه این روند آب دریاچه کم 
و دریاچه خشــک شود و بعد از آن، باد و توفان های 
نمکی راه بیفتند و نمک های این محدوده را در مزارع 

اطراف بازپخش کند.
در شرایط فعلی محدوده اطراف دریاچه ارومیه از دو 
ناحیه در تهدید شــوری است. همان طور که ممکن 
است این شوری  از طریق چاه های کشاورزی منتقل 
شــود، از طریق هوا هم امکان دارد ســرایت کند و 
منطقه دچار یک بحران زیست محیطی خیلی جدی 
شده و امکان زیست در آنجا با مشکالت و چالش های 
عمیقی روبه رو شود. سیاست های غلط و اجازه های 
ناصحیح به برداشــت آب، به خصوص در 10 سال 
اخیر باعث شــد نزدیک بــه 10 میلیارد متر مکعب 

بیالن سفره ها منفی شود.

ت  ت می توان  ن باشد آن و ن ر سا ر ا ا
مینی در  ر اتی آب های  یر های اس ک 

ند ا هس ر ات ندان دور در م ند ن  آ
البته در ســال های اخیر این میزان دوباره کم شده 
اســت. به این دلیل که بخشی از این سفره ها دیگر 
کشــش ندارند و اصــاًل آب نمی دهند. فکر می کنم 
بیالن منفی از اوج آن در ســال 8۷ که به 10 تا 11 
میلیارد مترمکعب می رسید اکنون به شش تا هفت 
میلیارد مترمکعب کاهش پیدا کرده است. مطالعه ای 
که تحت عنوان میرایی دشت های ایران انجام گرفته، 
نشــان می دهد در صورت ادامه روند سال های اخیر 
در برداشــت بی رویه از منابع آب هــای زیرزمینی، 
عمر باقی مانده دشــت های ایران بســته به شرایط 
خاص هر دشت میان هشت تا 25 سال خواهد بود 
و ایــن، زنگ ها را به صــدا درآورده که امروز برنامه 
تعادل بخشی سفره های آب زیرزمینی یک ضرورت 

ملی است.

ی  اتی با ر اس ا در ا آن  ر می کنید   
ماند است

افق، افق وحشــتناکی اســت. منفی شدن بیالن از 
زمانی بوده که تعداد چاه ها در ایران از حدود 40 سال 
پیش زیادتر شده است. حفر بی رویه چاه و برداشت 
بی رویه از آب های زیرزمینی در کشــور، یک پدیده 
نادرست بوده و مجوز دادن به چاه های غیرمجاز باز 
یک خطای استراتژیک بوده که متاسفانه اتفاق افتاده 

است.

ا ها ردن  ا ک و م   ب  مو
ران آب در در بح ی  ا   بح سدس

یر داش است  تا
سدسازی در حوزه آب های سطحی است اما اکنون 
مشــکل ما عمدتاً در حوزه آب های زیرزمینی است. 
البته حاال بعضی هم می گویند تعدادی از رودخانه ها 
در انتها، به دشــت هایی می رفتنــد و نفوذ صورت 
می گرفت و منابع آب زیرزمینی هم تقویت می شد. 
ولی نوعاً سدهای بزرگ روی رودخانه هایی است که 
آب آنهــا به دریاها و خلیج فارس می ریخت. یا مثاًل 
به کویر می رفت. به اعتقاد من توسعه سدسازی، روی 
بحران آب های زیرزمینی تاثیر چندانی نداشته است 
بلکه سدســازی یک ظرفیتی را هم برای تنظیم و 
مهار آب های سطحی که از دسترس خارج می شد، 
ایجاد کرده است. ما امروز در کشور، با همین حدود 
140، 150 ســد مخزنی روی رودخانه ها، نزدیک به 
50 میلیارد متر مکعب، قدرت ذخیره ســازی ایجاد 
کرده ایم. حجم مخازن این سدها، حدود 50 میلیارد 
مترمکعب اســت. قباًل که این سدها وجود نداشت، 
این آب ها می آمدنــد و می رفتند اما اکنون با وجود 
این ســدها می توان 50 میلیــارد مترمکعب آب را 
ذخیره کرد. توجه کنید این مهم نیســت که منبع 
آب یک کشــور در آب سطحی، مثاًل 50 میلیارد یا 
۷0 میلیارد مترمکعب باشد، بلکه مهم این است که 
چون بارندگی ها در زمســتان و بهار است و مصرف 
کشــاورزی در فصول بهار و تابســتان، پس باید آن 
آب ها را در جایی ذخیره و در فصول مورد نیاز از آن 
استفاده کرد. به اعتقاد من، صنعت سدسازی ایران 

و ایجاد 50 میلیارد مترمکعب مخزن ذخیره ســازی 
آب روی رودخانه های ایران، ســرمایه بسیار بزرگ 
و باارزشــی برای ایــن مملکت و این ملت اســت. 
بعضی که قضاوت های خیلی عجوالنه ای می کنند، 
می گویند سدسازی فاجعه ایجاد می کند در حالی که 
به نظر من این قضاوت ها عجوالنه و غیر کارشناسی 
و غیر علمی اســت. ممکن است بعضی از سدها، آثار 
زیست محیطی هم داشــته باشند، ولی کارکردهای 
آنها در سطح ملی، کارکرد بسیار ارزشمندی است. 
مثالً سد کرج تقریباً سالی 300 میلیون مترمکعب 
آب بســیار با کیفیت، برای شــرب 12 میلیون نفر 

جمعیت تهران، تنظیم می کند.

مینی  ر ر های آب  ی س ن من ب بی ا   ش
ن  یای ا ان ا ا ام د اساس ار کرد اش

ود دارد مینی و ر ر های  س
در درازمدت بله. اگر برداشــت را مدیریت کنیم. اگر 
برنامه تعادل بخشی سفره های آب زیرزمینی به عنوان 
یک برنامه مهم ملی تلقی و همه ذی نفعان از دولت 
و مــردم و مجلس و قوه قضائیه مشــارکت جدی و 

مستمر کنند، امکان پذیر است.

شر  ا ک آمار من یرم ا  ار  3 ه  با آن 
د کرد شد  با

باید این چاه ها را به تدریج با یک برنامه مدیریت شده 
از مدار اســتفاده خارج کرد یا مجوزهای مجموع 
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چاه ها را کاهش دهند که به بخشی از بهره برداران 
فشار وارد شود و البته با روش های افزایش بهره وری، 
بهره برداران مجاز تشویق شــوند که از روش های 
درست استفاده کنند. مثاًل می توان به آنها وام داد 
که سیســتم آبیاری تحت فشار را اجرا کنند یا از 
طریق مدرنیزاســیون کردن کشاورزی، کشاورزان 
را راغب کنند که مصرف ســرانه در هکتار خود را 
کاهش دهند. در حال حاضر متوســط مصرف آب 
کشــاورزی برای هر هکتار 10 هزار متر مکعب در 
سال است که رقم بسیار باالیی است. باید این رقم 
را به چهار تا شش هزار مترمکعب در سال برسانیم.

د کرد ا  با یرم ا های   با 
چاه های غیرمجــاز را باید محدود کننــد و آنها را 

ببندند.

ا  در  ید ک  ودتان آمار داش  در دور 
ود داشت ا و یرم

آن موقع میــزان کل چاه ها حدود 430 هزار حلقه 
بود که اکنون این میزان به ۷۶0 هزار حلقه رسیده و 

نزدیک به 300 هزار حلقه آن غیرمجاز است.

ا   ار   3 ه ا ا آن   در دور ش
ا بودند یرم دادشان  ت

در دوره ما حدود 100 هزار حلقه چاه غیرمجاز وجود 
داشت.

 جمعیت کشور ما در سال های اوایل انقالب اسالمی 
حدود 35 تا 3۶ میلیــون نفر بود و اکنون به بیش 
از ۷5 میلیون نفر رسیده است. پس به طور طبیعی 
شاخص ســرانه آب شیرین تجدیدپذیر در ایران در 

حدود چهار دهه اخیر، نصف شده است.
 

ن  ید ا ی توانس ود داشت ک ن ی و   مش
د ا ها را ببند

مشــکل اجتماعی. کسانی که از این چاه ها استفاده 
می کنند نوعاً مردم محروم و خانواده های محترمی 

هستند.
یدا  یاردی  ای می ار ه ا ها  ین  اما ه

کرد اند
بله، وزارت نیرو هم از نظر قانونی اختیار بستن این 
چاه ها را دارد؛ یعنی ضابط قوه قضائیه برای پر کردن 
چاه های غیرمجاز اســت. با این حال اگر وزارت نیرو 
برای پر کردن چاه با مقاومت مردمی مواجه شــود، 
باید از نیروی انتظامــی و قوه قضائیه کمک بگیرد. 
کارشناس وزارت نیرو و دو کارگری که می خواهند 
چاه را پر کنند، فقط در صورتی موفق می شوند که 

هیچ مقاومت اجتماعی ای وجود نداشــته باشد. بلی 
طبق قانون، وزارت نیرو می توانــد این کار را انجام 
دهد، ولی این کار در صورتی شــدنی است که یک 
جمعیت 50 یا 100 نفره نیاینــد جلوی این کار را 
بگیرند و با کارشــناس و کارگران درگیر شوند. اگر 
چنیــن درگیری هایی رخ دهــد، وزارت نیرو باید از 
نیروی انتظامی درخواست کند که فضایی امن ایجاد 
کند تا چاه را پر کنند، نیروی انتظامی هم باید نیرو 
بیاورد و جمعیت مقابل را وادار و متقاعد به همکاری 

کند.

ا ها  ن  ا برای ا ی نسخ ش ور ک  ب 
ا  ر کرد  ا ها را  ن  ا می توان ا یست وا

ا را ساماندهی کرد ری آن د ب ش د با
در جاهایی که منجر به بحران زیست محیطی شده 
اســت مثل منطقه اطراف دریاچه ارومیه و برخی از 
دشــت های فوق بحرانی، دولت باید با بهره برداران 
این چاه ها تعامــل کند، هزینه هایی به آنها بپردازد، 
جایگزین هایی برای اشتغال شــان فراهم کند و بعد 
چاه ها را ببندد. موضوع این نوع چاه ها بسیار اولویت 

دارد و باید خیلی سریع انجام شود.

اران  ا  ت ک دولت ب آن ن اس ورتان ا  من
ا  اد و اهالی را در آن ی ا نا ا  د  ردا ب

الیت کند و ب  مش
بســتگی به امکاناتی دارد که دولت می تواند فراهم 
کند. در مورد عموم چاه ها، چه مجاز و چه غیرمجاز 
هم باید با مشارکت بهره برداران و سرمایه گذاری برای 
استفاده از روش های با راندمان باالتر بهره برداری از 

منابع آب، میزان مصرف را کاهش داد.
 بن بســت عجیبی در اینجا وجود دارد؛ اگر دولت 
بخواهــد بــه چاه هــای غیرمجاز مجــوز دهد و 
قانونی شــان کند، حفر چاه غیرمجاز تشویق شده 
است و در مقابل هم شما می گویید که بستن آن 

تبعات خاصی دارد.
نکته مهم این اســت که هیچ مجوز جدیدی نباید 

صادر شود.
ادر می شد د  د و  ا م  در دور ش

خیلــی کــم. در آن دوره این موضــوع را مدیریت 
می کردیم.

و  اومت کند و م د م نی دولت می توان  
دی ندهد د

خیلی سخت اســت، اما بله، می شــود. باید انگیزه 
مدیران برای خدمت و رعایت قانون و مقررات قوی 
باشــد. فضای قانون مداری در کشور هم بسیار موثر 
اســت. اگر همه ببینند که قانون باید رعایت شود، 
کمتر کسی به خود اجازه می دهد خالف قانون رفتار 

کند.

ا ها  و  ی ه در  ی های ت و ا م م
داش ا

بله، همین قانونی که در ســال 1389 تصویب شد، 
به نوعی مجوز تکلیفی بوده است. همیشه فشارهای 
سیاســی و اجتماعی برای صدور مجوز حفر چاه در 
دشت های ممنوعه زیاد بوده است، ولی تا سال 1385 
شــرکت ها مقاومت می کردند که در نهایت از سال 
1385 به این سو که قانون گریزی در سطوح مختلف 
مدیریت کشور تقویت شد، انگیزه مدیریت های آب 
منطقه ای هم برای اصرار در اجرای قانون و مرتب نه 
گفتن و به خطر انداختن موقعیت خودشان بسیار کم 
شد. وقتی رئیس جمهور در سخنرانی اش می گفت به 
اینها مجــوز حفر چاه بدهید، مدیر آب منطقه ای یا 
کارشــناس هم با خودش فکر می کــرد من به چه 

دلیلی مقاومت کنم؟

ییری در دادن  ا ت انی ش ای رو  در دولت آ
ا می بینید یری ا تخ و و و  م

قطعاً تغییراتی ایجاد شــده اســت. من آمار ندارم، 
اما می دانم که فشــار برای مجوز دادن به چاه های 
غیرمجاز برداشته شده و اکنون این فشار وجود ندارد. 
برای اجــرای برنامه های خوب هم قانون خوب الزم 
اســت هم مجری خوب. یادآوری می کنم قوی ترین 
سندی که در بخش آب در کشور ایران تصویب شده، 
راهبردهای بلندمدت آب بوده که در ســال 1382 

مـــیلیـــــارد   20 بــرای  ما 
مترمکعــب دیگر هنــوز باید 
سد بزنیم. یک جاهایی هنوز 
می شــود؛  خــارج  دارد  آب 
 مثــل منابــع آب مرزی مــان 
که باید حتمًا ســد بزنیم. باید 
برنامه ای هم بــرای مدیریت 
داشــته  طبیعــی  بالهــای 
باشــیم. چــرا که بازســازی 
زیرســاخت های آب و برنامه 
ساماندهی تجارت مجازی آب 

ضرورت دارد 
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در هیات دولت تصویب شــد، ولی به مجلس نرفت. 
بخش هایی از آن در قانون برنامه چهارم آورده شــد 
اما می دانید که متاسفانه سرنوشت برنامه چهارم چه 
شد؟ مجریان به برنامه چهارم اعتقاد نداشتند و آن 

را اجرا نکردند.

رانیان در  ر ا ا ا م ر ا و د  مو
ند ب دلی بحران آب است ک  ا های آ س
اور آن را  ان کش ری دبیر ک  ن ای ک آ
ا  ن ا ر می کنید ا ا  ر کرد اند ش م

د باشد در  
من این احتمال را بسیار ضعیف می دانم، به این دلیل 
که به هر صورت ما ساالنه 130 میلیارد متر مکعب 
منابع آب تجدیدپذیر داریم. مهم این است که از این 
منابع درست استفاده شود. باید سیاستگذاری شود، 
دولــت باید ابزار و امکاناتــش را فراهم کند و مردم 
و دولت در پیشــبرد سیاست ها مشارکت کنند. من 
به عنــوان راهکار برای بخــش آب، چهار ماموریت 
اســتراتژیک قائل هســتم. منابــع آب تجدیدپذیر 
سرمایه بسیار ارزشمندی است که کشور ایران دارد. 
کشورهای امارات و عربســتان این منبع را ندارند، 
منابع آب آنها بســیار محدود است و ناچارند بخش 
عمده آب مورد نیازشان را از طریق نمک زدایی آب 
دریا به دســت بیاورند. ما برای این ثروت ارزشمند 
چهار ماموریت قائل هســتیم؛ باید از این منابع در 
ارتقای رفاه عمومی و اجتماعی به درســتی استفاده 
شود. باید از این منابع به درستی در توسعه اقتصادی 
استفاده شــود. باید در حفاظت از محیط زیست و 
اکوسیستم های طبیعی از این منابع درست استفاده 
کنیم. با اســتفاده درســت از آب، اکوسیستم ها را 
حفظ و زنده کنیم و توســعه بدهیم. استفاده دیگر 
هم در ســطح کالن، در حفظ منافع ملی در منابع 
آب مشترک اســت. ما باید از این آب های مشترک 
خود استفاده کنیم. ما منابع آبی داریم که بین ایران 
و افغانستان مشترک است؛ مثل آب هیرمند یا بین 
ایران و عراق یا ایران و ترکمنســتان مشترک است. 
ما باید از این منابع آب با همســایگان با دیپلماسی 
فعال به روشی منطقی و اصولی و به صورت درست 
اســتفاده کنیم. یکی از راهکارها ایجاد ســازه های 
مناسب است. ما سد دوستی را روی رودخانه هریرود 
بین ایران و ترکمنستان ایجاد کردیم که هر دو کشور 
و در نهایت افغانستان که به عنوان کشور سوم از این 
رودخانه ذی نفع اســت، بتوانیم به نسبت عادالنه و 
منطقی، از این منابع آب استفاده کنیم. اگر این سد 
نبود، ایران نمی توانست درست از این منبع استفاده 
کند. اگر بخواهیم آب به عنوان یک سرمایه ملی در 

این چند حوزه مورد اســتفاده قرار گیرد، باید برای 
مدیریت منابع آب، نقشــه راه درست و راهبردهای 
درست تنظیم کنیم و سپس برنامه های کلیدی برای 
اجرای آن نقشــه راه و راهبردها، تهیه شــود. ما در 
دوره خود 15 برنامه کلیدی برای اســتفاده درست 
از منابع آب در نظــر گرفته بودیم که فکر می کنم 
این برنامه ها باید کماکان دنبال شوند. مهم ترین این 
برنامه ها اســتفاده از آب برای تامین نیازهای شرب 
بوده که برنامه های ایجاد سد و پروژه های انتقال آب 
از جمله برنامه ها در راستای تحقق این هدف بوده اند.

د سد تاسی شود نی هنو ه با  
 ما برای 20 میلیــارد مترمکعب دیگر هنوز باید 
ســد بزنیم. یــک جاهایی هنــوز آب دارد خارج 
می شــود؛ مثل منابع آب مرزی مان که باید حتماً 
سد بزنیم. باید برنامه ای هم برای مدیریت بالهای 
طبیعی داشته باشیم. برنامه مدیریت اختالفات و 
مناقشات، برنامه توسعه برق آبی و کاهش مصارف 
انرژی، برنامه مشارکت در تامین امنیت غذایی به 
صورت صحیح، برنامه توســعه و احیا و بازسازی 
زیرســاخت های آب و برنامه سامان دهی تجارت 
مجازی آب. وقتی که ما محصوالت کشاورزی خود 
را صادر می کنیم، در حال صادرات بخشی از منابع 
آب خود هســتیم. ما بایــد در واردات و صادرات 
مواد غذایی و محصوالت کشاورزی حتماً سیاست 
واردات محصوالت پر آب و صــادرات محصوالت 
کم آب را داشته باشیم. چون کشور کم آبی هستیم 
و در منطقه خشکی قرار داریم. بهره برداری از منابع 
آب غیرمتعارف باید جزو برنامه های دولت باشــد. 
تخریب شده،  اکوسیســتم های  احیای  همچنین 

تعادل سازی بیالن آبخوان های زیرزمینی که االن 
به یکی از برنامه های بسیار ضروری و حیاتی تبدیل 
شده اســت و ایجاد برنامه های تطبیقی مدیریت 
مصرف آب با تغییرات اقلیم نیز یکی دیگر از مسائل 
است. برنامه سازمان دهی همکاری های بین المللی 
بــرای آب، برنامه ریزی و توســعه همکاری های 
منطقه ای در بخش آب هم از برنامه هایی اســت 
که ما اندیشــیده ایم. الزامات اجرای این برنامه ها 
نیز چهار سیاســت مهم اســت؛ یکــی برقراری 
حکمرانی خوب در بخش آب، دوم بهبود و توسعه 
ظرفیت هــای باقی مانده منابع آب، ســوم تامین 
نیازهای مالی بخش آب و ارتقای ارزش اقتصادی 
آب و چهارم اســتقرار ســامانه اطالعات مدیریت 
منابع آب. این کارها باید با مشــارکت گســترده 
اســتفاده کنندگان  بهره برداران،  یعنی  ذی نفعان 
و ســرمایه گذاران بخش آب صورت بگیرد. شرط 
اصلــی هم این اســت که باید واقعاً عــزم و اراده 
سیاســی برای مدیریت بحران آب به وجود بیاید. 
با حرف نتیجه ای حاصل نمی شود، بلکه باید اراده 
سیاسی و عزم ملی در این زمینه رخ دهد، به عالوه 
مشارکت همه سطوح مدیریت نیاز است. اگر این 
اقدامات در قالب برنامه های بلندمدت برنامه ششم 
و هفتم توسعه دنبال شود، می تواند اثربخش باشد. 
نمی شود به آب مقطعی یا موضعی نگاه کرد، بلکه 
باید به این بخش جامــع و بلندمدت نگاه کرد تا 
دوره بحران را پشت سر بگذاریم و به سمت دوره 
ایمــن و با امنیت آبی حرکــت کنیم. این امر نیز 
مرهون همدلی و همزبانی مردم و دولت و تالش 
گسترده دولت و ملت و تدوین برنامه های قابل اجرا 

در این بخش است.
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در روزهــای اوج بحران کم آبی، برآوردها نشــان 
می دهــد تنها در تابســتان امســال در بازار آب 
چاه هــای  غیرمجــاز قابلیت جابه جایــی بیش از 
هشــت هزار میلیارد تومان برای این چاه ها وجود 
داشته اســت.آن طور که تابستان سال گذشته 
اقتصادنیوز در یک گــزارش میدانی به موضوع 
فــروش آب چاه ها در مناطق روســتایی مرکز 
کشور پرداخته بود برای هر ساعت آبیاری باغ ها 
در ایــن مناطق رقمی حــدود 12 هزار تومان 
پراخت می شود. این رقم حاکی از آن است که 
هر چاه موجود در مناطق مرکزی ایران قابلیت 
درآمدزایــی روزانه 288 هــزار تومان و ماهانه 
هشــت میلیون و ۶40 هزار تومان را دارد. اگر 
تنها برای فصل تابســتان هم این رقم محاسبه 
شــود می توان برآورد کرد در 93 روز تابستان 
امســال قابلیت درآمدزایی هرچاه 2۶ میلیون 
و ۷84 هزار تومان وجود داشــته است. این در 
حالیست که به گفته محمد حاج رسولی ها، مدیر 
عامل شــرکت مدیریت منابع آب ایران بیش از 
300 هزار چاه غیرمجاز در کشــور وجود دارد. 
بدین ترتیــب می توان تخمیــن زد این 300 
هزار چاه غیرمجاز تنها اگر در تابســتان امسال 
فعال بوده اند قابلیت تبادل بیش از هشت هزار 

میلیارد تومان به واسطه آب را داشته اند.
ا 3 برابر بود  یرم ا های  درآمد 

اران ماهان 
به گــزارش اقتصادنیوز، در مــورد بزرگی گردش 

مالــی آب های چاه هــای غیرمجــاز می توان این 
میزان را بــا بودجه ماهانه دولــت برای پرداخت 
یارانه  مقایسه کرد. آن طور که اخیرا علی طیب نیا، 
وزیر اقتصــاد اعالم کرده دولت اکنون ماهانه 3.4 
هــزار میلیارد تومان برای پرداخــت یارانه هزینه 
می کنــد. در واقع می توان بــرآورد کرد که میزان 
درآمد چاه های غیرمجاز کشــور 2.3 برابر بودجه 
ماهانه یارانه کشــور اســت. حال معلوم است در 
این چنین شــرایطی ارزش هرکدام از این چاه ها 
بــه میلیاردها تومان برســد. در این مورد محمد 
حسین کریمی  پور، مشــاور رئیس اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی ایران می گوید: »اکنون 
به شهرستان انار در استان کرمان بروید و وضعیت 
را ببینید. فکر می کنید قیمت یک حلقه چاه آب 
در این شهرســتان چقدر است؟ اگر همین امروز 
در شهرستان انار اســتان کرمان یک چاه با دبی 
30 لیتر در ثانیه داشــته باشید من همین االن از 
شــما 10 میلیارد تومان می خرم. اگر این چاه در 
عمق باشــد من همین االن این چاه را از شما دو 
میلیــارد تومان می خرم و اصاًل زمین و باغ شــما 
را هم نمی خواهم، تنها برای چاه شــما این میزان 
پول می دهم. پس مردم یاد گرفته اند یک چاه یک 
یــا دو یا 10 میلیارد تومانــی را با تجاوز به قانون 
و گردن کلفتــی و دادن رشــوه های خرد و ریز به 
مامورانی که مراجعه می کنند به دســت بیاورند و 
گویی که سیســتم مربوطه در کشور هم به تنها 
چیزی که جــدی نگاه نمی کنــد، موضوع ثبات 

آب اســت. چرا که چند سال بعد نماینده محترم 
مجلس موقع نزدیک شــدن به انتخابات چاه های 

غیرمجاز را مجاز می کند.«

ند ا  ا    
در همین مورد باشگاه خبرنگاران جوان هم بیستم 
خرداد ماه امسال در گزارشــی صوتی به بررسی 
خشک شدن قنات ها از ســویی و داغ شدن بازار 

چاه های عمیق غیرمجاز از سوی دیگر پرداخت.
در این گزارش به فروش یک حلقه چاه آب شش 
اینچ به قیمت 50 میلیون تومان اشــاره می شود 
که این رقم از ارزان ترین چاه های عنوان شــده در 
این گزارش اســت. در همین گزارش فردی ارزش 
چاه هــای منطقه شــهریار را 800 میلیون تومان 
عنوان می کند و سپس به تجارت آب در روستای 
کناس سفلی از توابع بخش حسن آباد شهرستان 
اقلید اســتان فارس اشاره می شود که فردی چهار 
حلقــه چــاه آب دارد و هرکدام را بــا قیمت 20 

میلیون تومان می فروشد.
در همیــن مورد محمد درویــش، مدیر کل دفتر 
آمــوزش و مشــارکت مردمی ســازمان حفاظت 
محیط زیســت نیز می گوید: در ســفر اخیرم به 
منطقه اردکان )در اســتان یزد( دیدم که هر چاه 
آبی را با مبالغ تا چهار میلیارد تومان خریدوفروش 
می کنند. این باعث می شــود کشاورز کار خود را 
که حتی کشت پسته باشد کنار بگذارد و آن پول 
چاه را در بانکی بگذارد و با ســود آن خیلی راحت 

 چاه های غیرمجاز حداقل 6 هزار میلیارد تومان می ارزند
 قاچاق 8 هزار میلیاردی آب در کشور 

 با در نظر گرفتن فروش هر ســاعت آب 12هزار تومان در 
نقاط مختلف ایران، می توان تخمین زد تنها در تابســتان 
امســال 300هزار چاه غیرمجاز پتانســیل بیش از هشت 

هزار میلیارد تومان درآمدزایی را داشته اند

ارز ی چاه
ار متری   برابر زمی  ه
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زندگــی کند. اما کاربرد ایــن چاه ها چه می تواند 
باشد و مشتریان این چاه ها چه کسانی هستند؟ در 
ایــن مورد نیز درویش توضیح می دهد که افرادی 
برای بهره برداری از آب این چاه ها در کارخانه های 
فوالدسازی، ساخت سفال و آجر و سیمان سازی یا 

حتی بخش معدن این چاه ها را می خرند.

ا ها ن  یاردی ا ار می دا  ه ار 
به گزارش اقتصادنیوز، از ســوی دیگر تجارت آب 
یا خود این چاه ها چندان هم غیررســمی به نظر 
نمی رســد. البته اگر این چاه ها مجوز یا ســنددار 
باشند که خیلی راحت تر خریدوفروش می شوند. 
این امکان حتــی از طریق آگهــی اینترنتی نیز 
امکان پذیر است. همان طور که در یکی از سایت ها 
فروش تنها 18 ســاعت آب یک چاه عمیق با پنج 
هکتار زمین، شش اینچ آب دهی و زمین مرغوب 
بابــت کشــاورزی در یکی از دشــت های منطقه 
خارطوران، شهرستان شاهرود با سند شش دانگ 
آگهی شده و قیمت آن را 40 میلیون تومان درج 
کرده اند.مراجعــه به آگهی های فــروش باغ ها و 
زمین های کشاورزی و حتی بنگا ه های اقتصادی ای 
مانند واحدهای پرورش انواع دام نشان می دهد که 
یکی از امتیازهای ویژه این مکان ها داشــتن چاه 
آب یا حتی داشتن حق برداشت مثال یک ساعته 
آب در روز اســت. در واقع ایــن موضوع امتیازی 
است برای فروش گران تر این زمین ها و واحدهای 

کشاورزی یا صنعتی.
در هــر صورت بــا در نظر گرفتن رقــم حداقلی 

ارزش این چاه های غیرمجــاز که در این گزارش 
20 میلیون تومان اســت می توان برآورد کرد که 
این 300 هزار حلقه چاه غیرمجاز حداقل بیش از 

شش هزار میلیارد تومان ارزش دارند.

ا و با ت  ی س  ا م
بــا این حال فروش مجزای ایــن چاه ها هم رونق 
خــاص خــودش را دارد و بــه نظر می رســد در 
مناطق مختلف این چاه ها با قیمت های متفاوتی 
خریدوفروش می شــوند. از ســوی دیگر مقایسه 
ارزش این چاه ها و آب های آنها با قیمت زمین ها و 
باغ های اطراف شهر تهران که در مقایسه با دیگر 
استان های کشــور هنوز جزو خشک ترین مناطق 
کشور محسوب نمی شود قابل توجه است. مثال در 
همــان نقطه از تهران که یک حلقه چاه آب بیش 
از 800 میلیــون تومان ارزش دارد یک قطعه باغ 
به مساحت دو هزار متر تنها 320 میلیون تومان 

قیمت گذاری شده است.
در واقع به نظر می رســد مثــال در یک نقطه از 
کشــور یک حلقه چاه آب 2.5 برابر ارزش یک 
زمین دو هزار متری است. آن طور که اقتصادنیوز 
هم گزارش داده هر متر باغ در شهریار 1۶0 هزار 
تومان است که با احتساب این رقم هم می توان 
برآورد کرد که یک حلقه چاه در شهریار معادل 
پنج هزار متر باغ در این منطقه است. این نسبت 
در مناطــق دیگر اطراف تهــران نیز قابل توجه 
اســت.برآوردها با توجه به قیمت هر متر زمینی 
که اقتصادنیوز بیســتم مرداد ماه امسال منتشر 

کرده نشــان می دهد که با فــروش یک حلقه 
چاه در شــهریار می توان هشت هزار متر باغ در 
هشتگرد یا شش هزارو ۶۶۶ متر باغ در سهیلیه 
کرج یا شش هزارو 153 متر باغ در وادان دماوند 
یا چهار هزار و 324 متر باغ در آبسرد دماوند یا 
ســه هزارو ۶3۶ متر باغ در طالقان یا دو هزارو 
۶۶۶ متر باغ در مالرد یا هزار و 818 متر باغ در 
طاووسیه کرج یا 490 متر باغ در منطقه هنزک 
لواسان خرید. همه این آمارها نشان می دهد که 
ارزش باغ های اطراف تهران نســبت به چاه های 

این مناطق چقدر کم ارزش ترند.
 شاید به همین واسطه هم است که در برخی از 
شهرستان های کم آب مانند مناطق مرکزی ایران 
هنگام معامالت بر ســر این چاه ها فرد خریدار 
حتی اشاره ای به ارزش خود باغ یا زمین نمی کند 
و تنهــا بر ســر قیمت چــاه آب چانه زنی انجام 
می شود.با این حال وجود این چاه های ارزشمند 
در باغ ها و زمین ها در حالیست که بخشی از آنها 
اصال پروانه بهره برداری ندارند اما در ســال های 

اخیر مسدود نشده اند.
 چاه هایــی که بــه گفتــه برخــی از مقامات 
مســوول هنگام مسدود کردن آنها مردم منطقه 
مقاومت هایی را از خود نشــان می دهند که در 
نهایت از تخریب و مســدود کــردن آن چاه ها 
ممانعت به عمل می آید. تعداد آنها نیز همچنان 
به نظر می رسد صعودی باشد که در پایان دولت 
هشتم 100 هزار حلقه بود و اکنون سه برابر آن 

رقم گذشته شده است.
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برای نخســتین بار در تاریخ ساخت و ساز کشور، یک شرکت خصوصی ایرانی به نام شرکت سهامی عام 
کیسون در جمع 100 پیمانکار برتر بین المللی جهان در سال 2015 قرار گرفت.

 شرکت کیسون براساس عملکرد سال 2014 خود در رقابت با 250 پیمانکار برتر جهان در سال 2015 ،
  با 19 پله ارتقا نســبت به ســال قبــل، رتبه 99 جهــان را در فعالیت های برون مــرزی در بازارهای 

بین المللی بدست آورد.
 ایــن شــرکت همچنیــن با پنــج پلــه ارتقــا نســبت بــه ســال قبــل، رتبــه 20۷ را در مجموع

 فعالیت های درون و برون مرزی کسب کرد.
آنچه اهمیت این موفقیت را دو چندان می کند این اســت که فعالیت شــرکت های ایرانی در سال های 

اخیر به دلیل تحریم های بین المللی با محدودیت های فراوانی روبرو بوده است.
پایگاه تحلیلی اطالعاتی ای.ان.آر که اخبار مربوط به پروژه ها و افراد شــاغل در صنعت ســاختمان را در 
سطح بین المللی منتشر می کند، نوشت: هر ساله بر اساس شاخص هایی، 100 شرکت برتر ساختمانی 
جهان معرفی می شــوند. برتری مســتمر و پایدار در مدیریت پروژه و ساخت، توانایی به نمایش گذاردن 

دانش ژرف در صنعت و لحاظ خواسته ها و سالیق مشتریان از جمله این شاخص ها است.
 موسسه)ای.ان.آر( با بیش از 130 سال سابقه در این زمینه از چند دهه پیش اقدام به رتبه بندی شرکت ها

 در زمینه های پیمانکاری، طراحی و غیره نموده است.
اکثر قریب به اتفاق بزرگان صنعت ساخت و ساز دنیا در این رتبه بندی ها شرکت دارند. مجموع درآمد 
250 شــرکت برتر دنیا در سال 2014 با حدود 3.4 درصد افزایش نسبت به سال پیش به بیش از 909 

میلیارد دالر رسیده که در این میان سهم شرکت کیسون حدود 909 میلیون دالر بوده است.
شــرکت اتکینز آمریکای شــمالی که فقط ۷5 نمایندگی و بیش از دو هزار و ۷00 شاغل در این منطقه 
دارد، در مدیریت برنامه، رتبه یازدهم جهان را بدســت آورد و یکی از شرکت های زیرمجموعه آن به نام 

فیت فول+گولد، رتبه 14 جهان را در مدیریت ساختمان به دست آورد.
ی رییــس و مدیرعامــل این شــرکت نیز بــه عنــوان چهره  ی ا امیر د  ر ن ای م  آ

برجسته صنعت ساختمان جهان انتخاب شد.
گفتنی اســت، کیسون یک شــرکت خصوصی است که خدمات مهندسی و ساخت را در یک تراز جهانی 
در زمینــه طراحی، مدیریت، تدارک و اجرای پروژه های بزرگ و چند نظامه به کارفرمای داخل و خارج 

از ایران ارائه می دهد.
این شرکت طی بیش از یک دهه گذشته بخش مهمی از منابع خود را به حضور راهبردی در بازار جهانی 
ســاخت و ساز از جمله گینه استوایی، الجزایر و ســودان در آفریقا، هندوستان، عمان و سایر کشورهای 
خلیج فارس در آسیا، قرقیزستان، قزاقستان و بالروس در کشورهای مستقل مشترک المنافع، جمهوری 

بولیوی و ونزوئال در آمریکای التین اختصاص داده است.
کیســون تنهــا شــرکت در میــان پیمانــکاران عمومی کشــور اســت که شــش بار در ســال های 
فنــی  خدمــات  نمونــه  صادرکننــده  عنــوان  بــه  و1389   1388  ،138۷،138۶،1380  ،13۷9
و مهندســی انتخــاب شــده اســت. این شــرکت در حــال حاضــر برخــی از بزرگتریــن پروژه های 
 جهــان را طراحــی مــی کنــد و می ســازد. در نتیجــه امــروز بخــش بزرگــی از درآمد شــرکت از 
 پــروژه هــای بــرون مــرزی تامین مــی شــود.خدماتی که این شــرکت بــه کارفرماهــای داخلی و 

بین المللی خود ارائه می دهد، تمام رشته های اصلی صنعت ساخت را در برمی گیرد.
خار  وان ا ن یت  را ب  ن مو ران ا انی ا ا رکت های س ای ش ند   س
ناب  ا  صو ون  رکت کیس و ش خ ران و کارکنان س ران ب مد ی ا صو  بخ 
ود و  ر ن ر شرکت کیسون  تبر   است هیا مد ا انصاری ر در ند مح ای م آ

شان دارد ون  را برا ا ی رو ندی و تو وی سرب آر

انکار رکت کیسون در ج صد پی ور 
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جلســه با ریاســت ســرکار خانم  امین زاده معاونت حقوقی ریاســت 
جمهوری و با حضور  آقایان دکتــر کهزادی نماینده قوه قضائیه، آقای  
مهندس بذرپاش نماینده مجلس شورای اسالمی و آقای دکتر عسگری 
ریاســت ســازمان امور مالیاتی، آقای وکیلی معاونت سازمان مالیاتی و 
آقای جالل پور ریاســت اتاق بازرگانی ایران و نمایندگان سازمان تامین  
اجتماعــی و نمایندگان انجمنهای صنفی و آقــای مهندس ملکیانی فر 
نماینده ســندیکای شرکتهای ســاختمانی ایران از ساعت 1۷/00 روز 

دوشنبه مورخ 94/5/19 شروع و ساعت 20/30 خاتمه یافت.
س بررسی بخشنامه شماره  53۷/93/200  در خصوص  ور   دس
اجرایی شدن ماده 1۶9 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و نحوه برخورد 
و اقــدام در ارتباط با اطالعیه های واصله از ســامانه دریافت اطالاعات 
موضــوع مــاده 1۶9 مکرر قانــون مالیاتهای مســقیم  از حیث  رویه 
رســیدگی ادارات امور مالیاتی  به معامالت صورت گرفته شــرکتها با 
اشخاص مجهول المکان، شرکتهای کاغذی و امثالهم و همچنین مراتب 
اعتراض راجع به کســر حق بیمه از مزایای رفاهی و انگیزه ای کارگران 

مشمول قانون کار در دستور جلسه این نشست قرار داشت.

ور ریاســت اتاق بازرگانی ابتدای جلســه  ند   ای م - آ
گزارشــی از فعالیتهای کمیته ماده ۷5 و ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه 
را توضیــح دادند. برنامــه اتاق بازرگانی ایــران در دوره جدید فعالیت 
جداگانه کمیته ماده ۷5 و ۷۶  با  کمیته  شورای گفت وگو می باشد و 
در نظر داریم قوانین محل کســب و کار را احصاء نمائیم و در کمیته ها 

مطرح و بررسی و به دولت جهت رفع آنها اعالم نمائیم.
اد پس از تبریک  به آقای جالل پور بابت انتخاب  ر امین  - خانم دک
ایشــان به ریاست اتاق بازرگانی ایران  اعالم نمودند: دولت درنظر دارد 
از طریق ارتباط با کمیته ماده ۷۶  اتاقهای تهران و شهرســتانها قوانین 
مزاحم کســب وکار را احصا و در رفع آن اقدام نماید. یکی از اولویتهای 
دولــت و توجهات دولت یازدهم، شــفافیت قوانین و ثبات قوانین مورد 
توجه و خواست دولت است و بیان نمودند امیدواریم که آئین دادرسی 
تجاری که تحت بررســی مجلس اســت تصویب شود تا مشکل بخش 

خصوصی در این زمینه مرتفع گردد.

ای انصاری از انجمن مدیران صنایع با اعتراض به بخشنامه شماره   - آ
93/200/ 53۷  اعالم نمودند اصالح بخشنامه ها با هدف تسهیل فضای 
کسب و کار باشد و درخواست ما اصالح بخشنامه و تصویب بند2 جلسه 
قبلی مصوبه کمیته ماده ۷۶  اســت »فهرست  شرکتهای  فاقد  اعتبار 
موصوف مورخ شده  و ممیزان مالیاتی  در  مقام رسیدگی  به امر، آثار  
این دسته اعالمات را نسبت به طرف معامله تسری نداده  و به اصطالح 
عطف به ماســبق ننمایند« و نام شرکتهای کاغذی از طریق رسانه های 

معتبر اطالع رسانی گردد.
ر ریاســت هیأت مدیره سندیکای  یانی  ند م ای م - در ادامه آ
شــرکتهای ســاختانی ایران با دفاع از نظرات آقــای مهندس انصاری، 
توضیح کاملی از مشکالت ایجاد شده توسط این بخشنامه برای اعضا و 
علی الرأس شدن دفاتر مؤدیان در رسیدگی به دفاتر به استناد بخشنامه 
فوق  را بیان نمودند و  خواستار اصالح بخشنامه  شدند و یادآور شدند 
مشکل شرکتهای کاغذی باید از طرف خود وزارت امور  اقتصاد و دارائی  
حــل گردد. صحبتهای آقای مهندس ملکیانی فر مورد توجه نمایندگان 
قوای سه گانه در جلسه قرار گرفت و در نهایت  سه پیشنهاد برای حل 

مشکل بیان نمودند: 
1- غربالگری کلیه کدهای  اقتصادی مودیان که سازمان  امور مالیاتی 

ارائه نموده
2- تاریخ دار شــدن لیستهای  اعالمی شــرکتهای کاغذی در سامانه 
ســازمان امور مالیاتی عدم عطف به ماسبق شــدن در رسیدگیها )در 
رســیدگی به دفاتر مودیان به علت مشــخص نبودن تاریخ درج اسامی 
شرکتهای  کاغذی در لیست سیاه سازمان ممیزین مالیاتی بدون توجه 

به تاریخ رسیدگی می کنند(
3- حــذف بخش مورد ایــراد از هزینه های اعالمــی در صورت احراز  
تخلف،  نه علی الراس شــدن دفاتر مودیان. )درماده 1۶9 مکرر جریمه 

را ذکر کرده و در بخشنامه علی الراس شدن آمده است(

ی از سازمان امور مالیاتی با توضیح  ای وکی ری و آ س ر  ای دک آ
در مورد بخشــنامه ماده 1۶9 مکرر اقدامات خود و ممیزین مالیاتی را 

مطابق قانون اعالم نمودند و موارد زیر را بیان نمودند:
 ســازمان رســیدگی به دفاتر مودیان را بر مبنای بررســی اطالعات 
حاصله از مودیان گذاشــته است. ارائه اطالعات فصلی مبنای رسیدگی 

سازمان امور مالیاتی است.
  485 هزار مودی طرف سازمان داریم که 8 هزار نفر در لیست سیاه  

قرار گرفته اند.
  در ادامه با بیان اینکه اصالح نظام مالیاتی کشــور در دســت است، 
در نظام جدید رابطه مودی و ممیز قطع می گردد و مبنای تشــخیص 
مالیات گرفتن درست اطالعات اســت و در اجرای قانون تکلیف قانون 

بایستی مورد عمل واقع شود.
- پس از توضیحات دیگر نمایندگان و اعضای انجمنها در جلسه، خانم 

دکتر امین زاده بر رفع مشکالت  بخش خصوصی تاکید نمودند.

س    مصوبا 
  مقــرر گردید ســازمان امــور مالیاتی ســامانه مالیــات بر ارزش 
افــزوده تحت عنــوان »مودیان ثبت نام شــده فاقد اعتبــار به دلیل 

ام   بررسی بخش
یم  انون مالیا های مست ماده  
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پنجاهمین نشســت جلســه شــورای  گفت و گوی  دولــت  و بخش 
خصوصــی ایران  با ریاســت آقای دکتــر طیب نیا   وزیــر اقتصاد و با 
حضور  آقایان تاجگردون، ارسالن فتحی پور نمایندگان مجلس شورای 
اســالمی ، آقای دکتر کهزادی  نماینده  قــوه قضائیه ، آقای جالل پور 
رئیس اتاق بازرگانی  و دبیر شــورا، آقای دکتر عسگری و آقای پناهی 
از  ســازمان امــور  مالیاتی، آقای محمدی معاون وزیــر اقتصاد، آقای 
 کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی ، نمایندگان اتاق های  تعاون و اصناف 
و اســتاندار ، نمایندگان شورای گفت وگوی اســتان قزوین ، شماری  
 از نماینــدگان  انجمن هــای  بخش خصوصی  و اصناف کشــور، آقای 
مهنــدس ملکیانی فر،  آقای مهندس مســعودی و آقای تکلی  در این 

جلسه  به عنوان نمایندگان سندیکا حضور داشتند.

دســتور جلســه  این نشســت  ارائه گزارش تعــدادی از حاضرین در 
 جلســه  درباره پاسخ در خور توجه هیات محترم دولت و وزارت اقتصاد 
بــه اعتراضــات و آراء تشــکل های  اقتصادی  نســبت بــه  موادی از 

»پیش نویس الیحه دائمی مالیات بر ارزش افزوده« بود. 

در پی اعتراض و یا ســواالت حاضران در جلسه موارد زیر توسط وزیر و 
یا نمایندگان دولتی عنوان شد:

بانکهــا، نــزد  در  تســهیالت   %5 ســپرده گذاری  بــه  تکلیــف   
 غیرقانونی است )بلوکه کردن 5% از سپرده ها  توسط بانک غیر قانونی 
 است (  و در صورت  مشاهده با ارائه مستندات  به بانک مرکزی اعالم نمایید

تا برخورد شود.

  ضرورت اصالح ورود به سیستم نرم افزاری سامانه جامع  ارائه اطالعات فصلی  

 ضــرورت اعالم  بــه موقع به مؤدیان و فعــاالن اقتصادی در صورت 
ممنوع الخروجی از سوی هریک از ارگان ها و سازمان های دولتی از  جمله 

بانک و سازمان امور مالیاتی.

 آقای دکتر پدرام سلطانی در خصوص موضوع مالیات بر ارزش افزوده 
 روند اقدامات و جلســات برگزار شــده و بررسی پیش نویس الیحه در 

هیــات دولت را توضیح دادند  و اعالم کردنــد در حال حاضر اطالعی 
از تغییــرات انجام گرفته یا نگرفته در متن ندارند و  مشــکالت حوزه 
پیمانــکاری در بخــش خصوصــی مربوط بــه تاریخ تعلــق مالیات و 
 مأخذ مالیات اســت، که درخواســت مهندسان مشــاور و پیمانکاران 

»اصالح تاریخ تعلق مالیات« است.

 در ادامــه آقای مهنــدس ملکیانی فر  رئیس  هیات مدیره ســندیکای 
 شــرکتهای ساختمانی ایران با  تشــریح  مشکالت پیش نویس الیحه ،
درخواســت اصالح بند 5 ماده 1۶ الیحه که موضوع تاریخ تعلق مالیات  
پیمانکاری می باشــد را مطرح  و  درخواست کرد: ماده 9 قانون حداکثر  
اســتفاده از توان تولیــدی و خدماتی کشــورمصوب 1391/05/1 که 
مشــکل بخش پیمانکاری را در دریافت مالیات بر ارزش افزوده و تاریخ 
 تعلق مشــخص و مرتفــع  نموده در پیش نویس الیحــه اعمال گردد .
مهنــدس ملکیانی فر اضافه کرد: همچنین الزم اســت مــواد 29 و30 
که تفکیــک کارفرمایان بخش دولتی  و غیردولتــی و واریز مالیات بر 
ارزش افزوده مســتقیماً به حســاب ســازمان امور مالیاتی که مغایر با 
روح و تعریــف قانــون مالیات بر ارزش افزوده می باشــد، حذف گردد. 
وی تاکیدکرد: در صورتی که تاریخ تعلــق مالیات پیمانکاری به تاریخ 
دریافت صورت وضعیت از کارفرمایان اصالح شــود مشــکل این بخش  

حل می گردد و نیازی به پیچیدگی مواد هم نمی باشد.

  آقــای ارســالن فتحی پور اعالم  کرد کمیســیون اقتصادی مجلس 
بررسی مالیات برارزش افزوده را در دستورکار خود  دارد.  

   آقــای دکتر عســگری  به  تصمیم گیری در مــورد نحوه پرداخت 
مالیات بر ارزش افزوده کارفرمایان دولتی اشاره داشت و به زعم ایشان 

تصمیم درستی گرفته شده است.  

   با توجه به اینکه طرفین به جمع بندی مشــترک و تصمیم واحدی 
 نرســیدند؛ مقرر شــد آقای دکتر پدرام ســلطانی نماینــده اتاق ایران
 در کمیسیون اقتصادی دولت که الیحه را بررسی می کند، حضور یافته 

و نظرات بخش خصوصی را منتقل نماید.

صــدور صورت حســابهای غیرواقعی« را به نحو مســتمر و موثر مورد 
پایــش قراردهــد همچنین بــه جهت عــدم اتفاق نظــر در خصوص 
پیشنهادهای مطروحه ســازمان امور مالیاتی و تشکلهای مربوطه مقرر 
گردید جلســه کارشناسی تکمیلی نیز تشــکیل گردد  و نتایج حاصله 
 از آن در جلســه آتی کمیته مــاده ۷۶ به منظور اخــذ تصمیم نهایی 

ارسال گردد.

 نمایندگان سازمان امور مالیاتی اشاره نمودند در صورتی که)بارنامه، 
رســید انبار یا رســید واریز چک( مودیان دو مورد از این سه مورد را 

داشته باشد در رسیدگی دفاتر  مورد قبول است.
 غربالگری کدهای اقتصادی صورت گیرد.

بحث و تبادل نظر در خصوص دستور جلسه دوم به علت ضیق وقت به 
نشستهای آتی کمیته موکول شد.

ام   بررسی بخش
یم  انون مالیا های مست ماده  

لق  درخواست اص  تاری ت
انکاری اسب مالیا پی و ماخذ م
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اری ا سرما  ی او ا   تو
نخستین توصیه ای که از سوی پروفسور پسران 
مطرح شده مربوط به سرمایه گذاری منابع ارزی 
آزاد شــده و درآمدهای نفتی اســت. به اعتقاد 
این اقتصاددان برجســته منابع بلوکه شده ایران 
در خــارج که با رفع تحریم ها آزاد خواهد شــد 
نباید مصرفی جز ســرمایه گذاری داشته باشد، 
درآمد حاصل از فروش نفــت نیز در صندوقی 
بــرای ســرمایه گذاری ذخیره شــود و صرفا از 
درآمدهــای این صنــدوق بتــوان هزینه کرد. 
ضمن اینکه سرمایه گذاری در صنایع نفت، گاز 
و پتروشــیمی باید به  عنــوان مزیت اقتصاد ما 
صورت بگیرد. پروفسور پسران در این رابطه به 
وضعیت اقتصادی کشور نروژ اشاره می کند: نروژ 
کشوری نســبتا کوچک خارج از بازار اروپاست؛ 
اما با این همه توانسته نرخ ارز خود را از نوسانات 
درآمدهای نفتی تا حدود زیادی ایمن نگه دارد. 
نروژی  هــا با ایجاد یک صندوق ذخیره ارزی که 

به نوعی یک صندوق بازنشستگی دولتی است، 
درآمدهای نفتی  خود را به آن صندوق واریز و به 
تدریج از منابع آن برای درآمدزایی کشورشــان 
استفاده کرده اند. این اقتصاددان برجسته ایرانی 
افزود: ممکن اســت برخی بگوینــد که اقتصاد 
ایــران مانند نروژ نیســت که حرف درســتی 
اســت، اما نروژی ها هم می توانســتند مانند ما 
درآمدهای نفتی را در داخل اقتصادشان مصرف 
کنند که به احتمال فراوان با وابســتگی شدید 
به درآمدهــای نفتی، دچار مشــکالت اقتصاد 
ایران می شــدند، اما آنها در شــرایط فعلی یک 
صندوق برای سرمایه گذاری دارند که برای یک 
کشــور پنج میلیون نفری بیش از 980 میلیارد 
دالر منابــع ذخیره شــده دارد. وی ادامه داد: با 
این همه این طور نیســت که حاال با این مقدار 
قابل  توجه منابع در هزینه آن دســت  و دلبازی 
بی حد و حصر داشــته باشــند، بلکه هرســال 
حدود سه تا چهار درصد، آن هم صرفا از محل 

سران دهاش  سور مح  رو
رانی  س ا صاددان بر  ا
صاد  د است ا ان م در 
یر ب  ران در سا های ا ا
ود در  واس مش مو
3 ن تو کرد است 
اری  کاه سرما 
کاه توان تولید و 
اری  رکود و بی دما و 
صادی ک  ا ا 3 تو
سور هاش  رو مورد تاکید 
صاددان  ن ا سران است ا
د است  رانی م س ا بر
ران ب  صاد ا ن ا برای ا
د  رکت کند با ت توس  س
بور کرد  ا  ن 3 تو ا ا
و  ن مو ی ا م ا و 
ن است ک سیاست های  ا
ا  ن 3 تو صادی ا ا
یرد  رار ب مورد تاکید 
صو توا  مان با  ه
رو  ران و  هس ای میان ا
 بسیاری ا کارشناسان 
صاد  دند ا صادی م ا
اد  ور اس ران ب من ا
یت های  ر ا  حی ا ت
ا  صادی در آ ود ا مو
مند  دد نیا شا های م
اری و  ا سا ا ا ان
اد های  د ت ر کردن  بر
منی است ک سا   هاست  م
ی و  ور و  صاد را رن ا
ر  رب  در برابر تحر 
ین راب  کرد است در ه
سران  دهاش  سور مح رو
رانی  س ا صاددان بر ا
بر  صاد ک اد ا و اس
نوبی در  رنیای  و کالی
ار  ت و با ه نام  ت و
یت  ردا ب تشر و
سا تحر  ران در  صاد ا ا
ادی  یشن ردا و 3 مسیر 
صادی را  ور توس ا ب من
ی کرد است تو

خرو از  
تصادی فگاه ا س تو را
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درآمدهای صندوق، مجوز برداشت برای هزینه  
در اقتصادشان تزریق می کنند.

پروفسور پسران با ذکر این مثال بر این موضوع 
تاکیــد می کند که ایران هــم می  تواند در این 
جهت گام بردارد: اقتصاد ایران طی ســال های 
گذشــته خودش را تا حدودی با نظام تحریم 
تطبیق داده اســت و اکنون ســاده تر می تواند 
چشــمش را بر درآمدهای نفتی ببندد و آنها را 
در صندوقــی ذخیره کند. ایران هم مانند نروژ 
می تواند صندوقــی ایجاد کند و به جای اینکه 
اصــل منابع صندوق را هزینــه کند از بازدهی 
و درآمــد صندوق خرج کنــد. یعنی می تواند 
منابــع حاصل از درآمدهای نفتــی را در بازار 
رقیب ســرمایه گذاری کند و درآمدی را که از 
آن طریق به دســت می آورد هزینه کند. دقت 
داشته باشید که این صندوق با صندوق توسعه 
ملی که هم اکنون در ایران وجود دارد متفاوت 
اســت چون منابع صندوق توسعه ملی درحال 
حاضــر عمدتــا در پروژه های داخلــی هزینه 
می شــود، اما منابع صندوقی کــه مدنظر من 
اســت باید در خارج از کشور ســرمایه گذاری 
شود و تنها از درآمدهای آن بتوان هزینه کرد. 
امــکان انجام این کار وجود دارد و با این اتفاق 
سدی در برابر شوک های ارزی به اقتصاد ایجاد 
می شــود. ضمن اینکه اقتصاد ایــران از درآمد 
هم بهره مند می شــود. پروفسور پسران افزود: 
آمار بانک مرکزی نشــان می دهد اثر تحریم ها 
بیشــتر روی حــوزه تولید و به ویــژه کاهش 
سرمایه گذاری بوده اســت تا در حوزه مصرف. 
بر اســاس این آمار در دوره ســال های 1391 
تا 1393 میــزان تولید حدود 8 درصد کاهش 
یافته است. در همین دوره میزان سرمایه گذاری 
هم 1۶ درصد کاهش نشان می دهد اما مصرف 
بخــش خصوصی تنهــا ۷/ 1 درصد افت کرده 
اســت. بنابراین الزم اســت اکنون که در حال 
خروج از شرایط تحریم هستیم عدم تعادل بین 
سرمایه گذاری و مصرف را برطرف کنیم. یعنی 
به جای اینکه مصرف را باال ببریم باید بیشــتر 

سرمایه گذاری کنیم.

ا توان تولید ی دو ا   تو
دومین توصیه که از ســوی پروفســور پسران 
برای دوران پســا تحریم پیشنهاد شده توجه به 
افزایش توان تولید است. به گفته استاد اقتصاد 
کمبریج و کالیفرنیای جنوبی با توجه به کاهش 
بیشــتر تولید نســبت به مصرف طی سال های 

گذشــته، اولویت باید در احیای ظرفیت تولید 
کشــور باشــد. به خصوص تولیداتی که توان 
صادراتــی دارند. در این مســیر حتی نیازی به 
تالش برای یکسان ســازی نرخ ارز هم نیســت 
چون با قوت گرفتن ارزآوری در اقتصاد، فاصله 
بین دو نرخ به مرور کاســته شــده و در نهایت 
یکی خواهد شد. وی گفت: در واقع هر اقدامی 
که بتوانیــم انجام دهیم که به تولید و صادرات 
کمــک کند خود یک نوع اولویت اســت. چون 
به صورت خودبه خود تولیــد ناخالص داخلی را 
باال می برد یعنی رشد اقتصادی ایجاد می کند؛ 
برای کشور درآمد ارزی ایجاد می کند و در واقع 
به کاهش فاصله نرخ ارز آزاد و مبادله ای کمک 

و ما را به یکسان شدن نرخ نزدیک تر می کند.

رو ا رکود ی سو    تو
سومین توصیه پروفسور پسران خروج از رکود 
اســت که به اعتقاد وی اولویــت اصلی اقتصاد 
ایران در شــرایط کنونی اســت. به گفته این 
اقتصاددان برجسته ایرانی برای خروج از رکود 
و ایجاد اشــتغال الزاما نیازی به سیاســت های 
تــورم زا نداریم و می توانیــم راهی را برویم که 
آمریــکا بعد از بحران مالــی 2008 طی کرد. 
راه توســعه اقتصــاد ایران حرکــت در جهت 
خصوصی سازی اقتصاد است. وی با بیان اینکه 

درســت اســت که باید مراقب افزایش مجدد 
تورم باشیم و کوشــش کنیم تورم را به سمت 
کاهش بیشتر سوق دهیم، تصریح کرد: اما فکر 
می کنم شــرایط کنونی ایران به گونه ای نیست 
که توسعه اقتصاد الزاما منجر به تورم شود. این 
به نظر من اشتباه است. این طور نیست که یک 
عده فکر کنند مســاله منحنی فیلیپس است 
کــه اگر بخواهیم تــورم را کاهش دهیم حتما 
رکود ایجاد می شود یا برعکس اگر بخواهیم از 
رکود خارج شــویم افزایش تورم اجتناب ناپذیر 
است. اقتصاد آمریکا بعد از بحران مالی 2008 
را ببینید. پروفســور پسران تاکید کرد: آمریکا 
در این زمینه بســیار موفق عمل کرده اســت. 
آمریــکا اقتصاد خــود را از بحران خارج کرد و 
رونق بخشــید بدون اینکه تورم ایجاد کند. بر 
اســاس آخرین آمار در فاصله سال های 2010 
تا 2014 تولیــد ناخالص داخلی آمریکا به طور 
متوســط 2/ 2 درصد رشد داشــته و متوسط 
نرخ تورم در همیــن دوره معادل 8/ 1 درصد 
محاســبه شده اســت. وی افزود: در حالی که 
بسیاری افراد معتقد بودند سیاست های دولت 
برای خــروج از بحران تورم ایجــاد می کند و 
نــرخ بهره باال مــی رود. اغلــب محافظه کاران 
چنین عقیده ای داشتند، اما دیدید که چندان 
هــم این طور نبــود. دلیلش هم ایــن بود که 
یک ظرفیت استفاده نشــده در اقتصاد آمریکا 
وجود داشــت. اکنون هم همان طور که گفتید 
اغلب شــرکت های تولیدی در ایران با نیمی از 
ظرفیت خود کار و تولید می کنند. این بنگاه ها 
با مقداری کمک و گشــایش می توانند ظرفیت 
تولید خود را به حداکثر برســانند بدون اینکه 

تورم جدیدی ایجاد کنند.
این اقتصاددان برجســته ایرانی تاکید کرد: در 
آمریکا برای توسعه اقتصاد به دنبال این رفتند 
که ببینند چه پروژه هایی تصویب شده و هنوز 
اجرا نشده است یا چه پروژه هایی در حال اجرا 
است و می توان به اجرای آن سرعت بخشید. در 
اقتصاد ایران هم پروژه های نیمه تمام بســیاری 
وجود دارد. پروژه هایــی که می توان به اجرای 
آن سرعت داد. ما نیازی به تعریف پروژه جدید 
نداریم که هزینه زیاد و وقت بسیاری نیاز دارد 
تا به تولید برسد، اما پروژه هایی داریم که بیش 
از ۶0 درصد پیشرفت کرده و اکنون نیمه تمام 

باقی مانده است.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد 

بــرای خــروج از رکود و 
ایجاد اشتغال الزاما نیازی 
به سیاســت های تورم زا 
نداریم و می توانیم راهی 
را برویم که آمریکا بعد از 
بحران مالــی 2008 طی 
کرد. راه توســعه اقتصاد 
ایــران حرکــت در جهت 
خصوصی سازی اقتصاد 
است. باید مراقب افزایش 
و  باشــیم  تــورم  مجدد 
کوشــش کنیم تورم را به 
سمت کاهش بیشتر سوق 

دهیم 
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  با ورود هیات هــای تجاری خارجی به ایران در 
دوره پســامذاکره، به نظر می رسد فصل جدیدی 
پیش روی اقتصاد ایران قرار گرفته است. آنچه از 
حضور هیات های تجاری خارجی در ایران انتظار 
می رود افزایش ســرمایه گذاری و آغاز همکاری 

مشترک است.
امــا برخی از فعاالن اقتصادی از ســرمایه گذاری 
خارجــی به عنوان تیغ دو لبــه یاد می کنند. چرا 
که اگر این موضوع درست مدیریت نشود، تبعات 

اخیر  دارد. در رفت وآمدهــای  جبران ناپذیــری 
هیات هــای تجاری خارجــی، مهم ترین انتقادی 
که از سوی بخش خصوصی مطرح شد،  مذاکرات 
دولتی با شرکت های مطرح خارجی بود. به اعتقاد 
آنها،  دولتی ها آن طور که انتظار می رود به بخش 

خصوصی میدان نمی دهند.
به عالوه بیشــتر این مذاکرات در صنایع پیشران 
بوده که اغلب، شــرکت هایی دولتی و شبه دولتی 
هســتند و ســهم بخــش خصوصــی از حضور 
ســرمایه گذاران خارجی در ایران اندک اســت. 
رئیس اتاق بازرگانی ایران در گفت وگو با روزنامه 
»دنیای اقتصاد«، نگرانی ها و گله مندی های بخش 

خصوصی را در این بــاره تایید می کند و اعتقاد 
دارد اگر قرار است ســرمایه های خارجی جذب 
شرکت های دولتی و شبه دولتی شود،  بهتر است 
هیچ ســرمایه گذاری در این خصوص رخ ندهد. 
چراکه منجر به افزایش ســهم دولت در اقتصاد 
خواهد شد. محســن جالل پور راه نجات اقتصاد 
ایــران را ایجاد فضای رقابتی می داند و می گوید: 
نمی توان با اقتصاد دولتی این مساله مهم محقق 
شــود. درحالی که بــرای حضــور در بازارهای 
جهانی، مهم ترین شاخص، رقابت پذیری است. اما 
رئیس اتاق بازرگانی ایران از ســویی اعتقاد دارد 
بخــش خصوصی نیز فعال ظرفیــت الزم را برای 

اتاق فرمان بخش خصوصی
 برای پول های خارجی

 

ی ان ند ان ب

رد ری  ری را  ا ر  دا د یا راه ا ا ایرا ج ی ا ر  ر ل  قا م ج
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جذب ســرمایه ندارد. اما انتظار می رود دولت در 
این شــرایط، فضا را برای ارتقای ظرفیت بخش 
خصوصی مهیــا کند و امکاناتی مشــابه با آنچه 
که در اختیار شــرکت های تحت پوشــش خود 

می گذارد، به بخش خصوصی بدهد.
وی درخصوص دفتر پساتحریم که در اتاق بازرگانی 
ایران راه اندازی شده است نیز می گوید: این دفتر 
سه اقدام را انجام می دهد؛ اول؛ شناسایی هیات ها، 
دوم؛ وصل کردن هیات ها به اعضای اتاق بازرگانی 
و سوم؛ دعوت کردن از هیات های جدید. از سویی 
این دفتر با امور بین الملل  اتاق و دفتر پســاتحریم 
دولــت همراه اســت. همچنین با ســفارتخانه ها 
 و اتاق های مشــترک هم جهــت حرکت می کند.

جالل پــور در ایــن گفت وگو به نقــش اتاق های 
مشترک در دوره پساتحریم اشاره و عنوان می کند 
اتاق هایی که فعال باشــند، می توانند بسیاری از 
مســوولیت های هیات های تجاری آن کشــور را 
برعهده بگیرند. همچنین به گفته وی، هیات های 
خارجی که اتاق یا شورای مشترک ندارند، توسط 
امور بین الملل اتاق بازرگانی هدایت خواهند شد. 
در ادامه مشروح گفت وگوی ، رئیس اتاق بازرگانی 

ایران با »دنیای اقتصاد« را می خوانید.

ران  ی ب ا ار اری   با ورود هیا های ت
ب  م های  م صادی  ا ن  ا سوی  ا 
د  و می رس هیا ها توس دولت ب 
نا  ن هیا ها در  اکرا ا دلی آن ه م
ی  ی و شب دول یشران است ک ا دول
ی ا  رو بر ن امر مو ب ند ا هس

ا  ی شد است  صو رانی ها در بخ  ن
د  نبا دند  م کارشناسان  ا  ی  بر ی  سو
ود  ی و د ها نین د را  ن ش در ا
ی  ی است و بی راک  د  داش باش
ی وارد کشور شود ب  ار ار  رما  س
ری  س ک ی می رود ک ه ر نا سوی 
ی  نوان ر ا ب  ر ش دارد و ه سود بیش
رانی های  ن ران  ا ی  صو بخ  ان  ارل

یر ا  ا می دانید  ود را ب مو
100درصــد این نگرانی بجاســت. دلیلش را هم 
خدمت تان عرض می کنــم. ببینید اقتصاد ایران، 
تبدیل بــه اقتصادی پایــدار، اقتصادی  مردمی و 
اقتصادی ســالم نخواهد شــد، مگــر اینکه ما از 
بسیاری از عادت ها و روش های گذشته مان دست 
بکشــیم. ایران اگر بخواهد بــه  WTO  بپیوندد، 
در اقتصاد جهانی سهمی داشــته باشد، بخواهد 
یــک اقتصاد ســالم را تجربه کند و بــه اقتصاد 
تولید صادرات محور با هدف اشــتغال زایی دست 
یابــد، چاره ای جز این ندارد کــه از نگاه به منابع 
زیرزمینی اش و ایجاد یک فضای رانتی و انحصاری 

جلوگیری کند.

ا بر  ن تاکید ش ر ا ک بیش  ا آن
ورود  ا  آ ت  اس نا  بودن  ر  ابت  ر
ا  ی می تواند مان  ب بخ دول رما  س

ران شود  صاد ا ر بودن ا ابت  ر
تنها راه نجات اقتصاد ایران رقابت پذیری اســت. 
هرچه موقعیــت در اختیار دولت، شــرکت های 
دولتــی و نهادها قرار گیرد، عرصــه رقابت برای 

بخش خصوصی تنگ تر می شود. من به جرات به 
شما به عنوان رئیس اتاق ایران عرض می کنم که 
این پارلمان معتقد است اگر هیچ سرمایه گذاری 
در کشــور بعد از دوران تحریــم اتفاق نیفتد، به 
مراتب بهتر اســت تا اینکه سرمایه های خارجی 

جذب مجموعه های دولتی و نهادها شود.

اری در  د سرما  ن اندا بر  را تا ا  
ی در  ی و نی دول ادها و شرکت های دول ن
ر می رسد برای رشد  ی ک ب ن نین شرا
یشران دار  نا  صادی نیا ب رشد  ا

د  تاکید دار
به این جهــت که مجموعه قدرتمند شــدن و 
توانمند شــدن دولت و نهادها در اقتصاد کشور، 
یعنی ایجاد و گســترش فضــای انحصار، یعنی 
جلوگیری از رقابت و جلوگیری از رشــد بخش 
خصوصی واقعی. این موضوع به این معنی است 
که در آینده یک اقتصاد وابسته  به منابع، اقتصاد 
وابسته  به حکومت، اقتصاد سیاسی و در نتیجه 
اقتصاد بسیار شــکننده ای را پیش رو خواهیم 
داشــت. با وجود چنین اقتصــادی، نمی توانیم 
در عرصه های جهانی کــه برایمان مهیا خواهد 
شــد، با قدرت حضور یابیم و رقابت کنیم. این 
اقتصاد حتما در محدودیت ها آسیب پذیر است. 
حتما آرمان های ما را در کشور به نتیجه نخواهد 
رساند. این اقتصاد، شغل ایجاد نمی کند. قبال هم 
عرض کرده ام که اگــر درآمدهای ارزی و منابع 
نفتی، کشور را دارای یک اقتصاد پایدار می کرد، 

کشورهای اطراف این قدر متزلزل نبودند.
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یک اقتصاد پایدار و ریشــه ای از جهت سیاسی، 
امنیتی و حفظ موقعیت کشــور در دنیا به مراتب 
پشــتیبان بهتــری برای یک نظام اســت تا یک 

اقتصاد دولتی و وابسته به منابع زیرزمینی.
باید به این باور برســیم که ما نباید در یک نسل، 
آب، نفــت و همه ظرفیت های کشــور را از بین 
ببریم. ما باید حافظ منابع بین نسلی و منابع ملی 
کشور برای نسل های بعدی باشیم. به همین دلیل 
اجــازه نداریم میلیاردها مترمکعب آب زیرزمینی 
را که میلیو ن ها ســال برای ذخیره شدنش زمان 
صرف شــده، اســتخراج، احصا و مصرف کنیم و 

برای نسل های بعدی بی  آبی به ارث بگذاریم.
نباید کشــور را با منابع زیرزمینی و منابع معادن 
آباد کنیم. کجای دنیا کشوری توانسته با استفاده 
از ثروتش خلق مزیت، خلق اشــتغال و خلق یک 
شرایط بهتر کند؟ تنها در شرایطی این امر محقق 
می شــود که این ثروت در سرمایه گذاری مولد به 
کار رود. اما متاســفانه سال ها است در ایران این 
ثروت در هزینه های جاری، در سرمایه گذاری های 
غیرمولد، شــکننده، دولتی، شبه دولتی و نهادی 
مصرف می شــود. غافل از اینکه این شــرکت ها 
و نهادهــا هیچ قــدرت رقابتی ندارنــد و فقط با 

حمایت ها و با پشــتیبانی های بســیار خاصی به 
فعالیت خود ادامه می دهند. اینها آینده کشــور 
را از نظر اقتصادی بســیار ناامــن خواهند کرد. 
بنابراین ما معتقدیم که این هیات ها باید با بخش 

خصوصی وارد مذاکره شوند.

ی ب آن   صو یدن بخ   رس
ا  ر ش ا است اما ب ن اب د ا  است 
ن  یت  را برای ا ر ی  صو بخ 

ب کند دارد  ار  واند سرما  ب
آنچه که از بدنه بخش خصوصی شنیده می شود 
حاکی از مشکالت زیادی است که در این بخش 

وجود دارد.
در کنــار تمام ایــن صحبت ها ما اعتقــاد داریم 
بخش خصوصی فعال آن ظرفیــت الزم را ندارد. 
اما توقع مان از نظام، دولت و حاکمیت این اســت 
که هیات هــا را مدیریت و همراهــی کرده و به 
بخــش خصوصی وصل کنــد؛ ظرفیت ها را برای 
بخش خصوصی به وجــود بیاورد. امکاناتی را که 
می خواهد به شــرکت های دولتــی اش بدهد، در 
اختیار شــرکت های خصوصی بگــذارد. در حال 
حاضر دولت دو میلیون و ۷00 هزار کارمند دارد؛ 

در حالی که کشــوری مشــابه ایران کمتر از این 
میزان کارمند در اختیار دارد. تصور کنید ایران با 
80 میلیون نفر جمعیت دارای دو میلیون و ۷00 
هزار کارمند دولتی است؛ اما ژاپن با 130 میلیون 
نفر جمعیت،310 هــزار کارمند دولتی دارد. این 
نیروی اضافی که به عنوان کارمند دولتی محسوب 
می شوند، هزینه های جاری و بوروکراسی فراوانی 
را ایجاد کرده است که خود به عنوان موانع تولید 

محسوب می شوند.
در فضای ایجاد شده از طریق واگذاری مالکیت به 
بخش خصوصی واقعی می توان بخش خصوصی را 
قدرتمندتر کرد. همزمان دولت از توانمند کردن 
بخش خصوصی حمایت کند و امکانات خود را به 

بخش خصوصی بیاورد.
این اتفاق یک انقالب است که در واقع در اقتصاد 

کشور می تواند اتفاق بیفتد.

ی می تواند  ا ی ب تن ت های دول ا ا   آ
و  ی  صو بخ  دن  ش ند  توان مو 
ی ب بخ  ار رما های  اری شدن س

ی شود  صو
من همیشه یک طرف فریادم به سوی دولت است 
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و آنچه که باید را از آنها مطالبه می کنم. اما از یک 
طــرف هم به بخش خصوصــی می گویم که باید 
با وضعیت امــروز خودتان را همراه کنید و به روز 
شوید. دوران دودفتری، دوران غیرشفاف بودن و 
دوران دورزدن ها در اقتصاد کشور به پایان رسیده 
است؛ این همیشــه حرف من بوده است. در این 
دوره باید بخش خصوصی خودش را با دنیا همراه 
کرده و ظرفیت الزم را برای جذب سرمایه گذاری 
خارجــی ایجاد کند. این یک کار مکمل اســت. 
بخش خصوصی ما وقتی می تواند این ظرفیت ها و 
این شرایط را ایجاد کند که مطمئن باشد شرایط 

برای توسعه اش وجود دارد.
اگر احســاس کنــد هزینه هایی کــه می کند به 
ایــن منجر می شــود که شــرایط اش از این هم 
ســخت تر  شــود، قطعا دیگر هزینه نمی کند. اگر 
بخش خصوصی  این اطمینان را داشــته باشد که 
شرایط به سمت بزرگ شدن، توسعه و دسترسی 
به امکانــات برای این بخش وجــود دارد، حتما 
ایــن ظرفیت را هــم دارد که خــودش را برای 
شفاف سازی، حضور در نهادهای بین الملل و یک 

فضای سالم اقتصادی آماده کند.

ود دارد ب  ی و صو ن  در بخ   ا
و  ن مو ا در دولت ه برای ا ا آ ر ش ن

یر  ا  ود دارد  دی و  
من در بخــش خصوصی کامال ایــن آمادگی را 
می بینــم. در رده هــای باالی دولــت نیز کامال 
معتقدند که این بــاور وجود دارد. اما نگرانی من 
بیشــتر درخصوص اعتقاد رده هــای پایین تر به 
این موضوع اســت. این رده ها متاسفانه به دالیل 
متعدد خودشــان را همراه نکردند؛ درخواست ما 
این اســت که این مطلب به صورت یک فرهنگ 
از طرف رســانه ها و رســانه ملی مطرح شــود تا 
همزمان بتوانیم در پســاتحریم اقتصاد کشور را 
به یک اقتصاد ســالم، رقابتی، فعال و جدی برای 

بخش خصوصی واقعی تبدیل کنیم.

انی  ر اتا با ری در  ی د ندی   
ساتحر  ر  ی شد ب نا د ران را اندا ا
ا برنام ای برای  یست آ ر  ن د  کارکرد ا

یر  ا  د  ن کرد ر تدو ن د ا
دفتری که صحبتش در اتاق است هم اکنون فعال 
اســت. ما ســه حرکت را داریم انجام می دهیم؛ 
 اول؛ شناســایی هیات هــا، دوم؛ وصــل کــردن 
هیات ها به اعضایمان و ســوم؛ دعــوت کردن از 

هیات هــای جدید. در بحــث هیات های تجاری 
به صورت جدی در این دفتر فعالیت می کنیم. این 
قسمت به تنهایی چند بخش دارد؛ هیات هایی که 
می خواهند به ایــران بیایند را مدیریت می کنیم 
که با همتایان خود دیدار داشته باشند؛ همچنین 
هیات هایی که قرار اســت به خارج از کشور اعزام 
شوند را هم مدیریت می کنیم تا بتوانیم هیات های 

تخصصی اثرگذار را برای مذاکرات اعزام کنیم.
از دیگــر وظایــف این دفتــر، ارتباط بــا دولت 
و حاکمیــت در راســتای فعال ســاختن بخش 
خصوصی و اثرگذار بــودن این بخش با توجه به 
برنامه های پســاتحریم است؛ ســومین کاری که 
دفتر پســاتحریم می کند احصــای ظرفیت های 
ما در تشــکل ها، اســتان ها و بنگاه های مربوطه  
است. به همه اســتان ها و به همه تشکل هایمان 
اطالع دادیم که ظرفیت هایشــان را برای پذیرش 
سرمایه گذاری خارجی اعالم کنند. از سویی این 
دفتر با امــور بین الملل  اتاق و دفتر پســاتحریم 
دولت همراه اســت. همچنین با ســفارتخانه ها و 

اتاق های مشترک هم جهت حرکت می کند.

ر در دور  ای مش  ن اتا ه
ا  ر می شود در  ون ت ساتحر 
ران  ند ک در ا سری کشورها هس ر  ا

ر ر دارند و ن شورای مش ن اتا مش
اگر اتاق مشــترکی را در این انــدازه ببینیم که 
بتواند مدیریــت کار را در دوران پســاتحریم با 
کشور مربوطه انجام دهد، کل اقدامات مدیریتی 

هیات های اعزامی از ســوی آن کشــور را به اتاق 
مشترک مربوطه واگذار می کنیم.

اتا  با  اوتی  ت ر   شوراهای مش  
ی  ا ا و و آن رد  ا  ر دارند آ مش
او با آن  ود م ا محو می ش ک ب آن

ا می دهند است  ر ان اتا های مش
شــوراها پیش از اتاق های مشــترک تشــکیل 
می شوند. هنگامی که فعال شدند و به یک حدی 
از فعالیت رســیدند و تشخیص داده شد که این 
شــوراها فعال هســتند، تبدیل به اتاق می شوند. 
مثال شــورای عمان در دوره هفتم تشــکیل شد. 
ولی آنقدر فعال بود کــه در اواخر دوره هفتم به 

اتاق مشترک تبدیل شد.
در حال حاضر به تمام شــوراها اعالم کردیم که 
فعال شــوند. در این صورت به سرعت می توانیم 
آنهــا را بــه اتــاق مشــترک تبدیل کنیــم؛ از 
اتاق های مشــترک هم خواستیم فعال باشند که 
بتوانیم کارهای هیات هــا را به آنها واگذار کنیم. 
رفت و آمدها، حضور سفرا و حضور در نمایشگاه ها 
همگــی در اتاق های مشــترک فعــال، می تواند 
مدیریت شــود. مثال اتاق مشترک ایران - ایتالیا 
فعال اســت بنابراین مدیریت هیات های اعزامی 
به ایتالیا و هیات هایی که از این کشــور به ایران 
می آیند، همگی برعهده این اتاق مشــترک است. 
اتــاق ایــران- آلمان نیز به همیــن ترتیب عمل 
می کند. در واقع شوراها و اتاق های مشترک باید 

خودشان را نشان دهند.

ران  یرا  ب ا ن  ک ا ا اری   هیا ت
ر داشت و ن شورای  آمد اما ن اتا مش
ت هیا ها   ن دس ر برای ا مش

د  شید ا تدابیری اند
بعضی از ایــن هیات ها آنقدر ســریع می آیند و 
بر می گردنــد و آنقدر مســووالن دولتــی ما در 
ردیابی، پیگیری، نشستن و مذاکره با این هیات ها 
فعال و عالقه مند و جدی هســتند که فرصت را 
به اتاق و بخش خصوصــی نمی دهند. ولی ما در 
امور بین الملل اتاق بازرگانی این آمادگی را داریم 
و اعالم هم کردیم که بعضی از کشــورها که اتاق 
مشــترک یا شورای مشــترک ندارند، حتما امور 
بین الملل اتاق اقدامــات الزم را صورت می دهد. 
در مورد ژاپن هم ما آمادگی  مان را اعالم کردیم، 
مذاکــرات اولیه  هــم دارد صــورت می گیرد که 

شورای مشترکش را راه اندازی کنیم.

تنها راه نجات اقتصــاد ایران 
رقابت پذیــری اســت. هرچه 
موقعیــت در اختیــار دولــت، 
 شــرکتهای دولتــی و نهادها 
قرار گیــرد، عرصه رقابت برای 
بخــش خصوصــی تنگ تــر 
می شود. اگر هیچ سرمایه گذاری 
در کشــور بعد از دوران تحریم 
اتفاق نیفتد، بــه مراتب بهتر 
اســت تا اینکه ســرمایه های 
مجموعه های  جذب  خارجی 

دولتی و نهادها شود 
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بررســی حوادث مربــوط به ماشــین آالت مورد 
اســتفاده در پروژه های عمرانی نشان می دهد که 
در این حوادث اغلب سازه ها و تجهیزات کارگاهی 
و یا افراد مشغول در سایت کاری دستگاه، ماشین 
و یــا راننده و یا ترکیبــی از آنها صدمه می بینند، 
کمتر پیش میاید کــه افراد و یا تجهیزات عمومی 
متفرقه در این حوادث خسارت ببینند، مگر اینکه 
این دســتگاه ها را در سیستم حمل و نقل عمومی 
وارد کرده باشــیم بدون اینکه تمهیدات الزم برای 

آنها پیش بینی و اجرا شده باشد.
در قــدم اول برای رعایت مســائل ایمنی، محیط 
زیست و ســالمت اپراتورها و سایر افراد ذیربط در 
حوزه ی ماشین آالت و تجهیزات ثابت تولید باید 

به شرح زیر اقدام نمود:

هر دســتگاه یا ماشینی دارای اســناد فنی است 
که در زمــان خرید همراه آن از طرف فروشــنده 
 تحویل خریدار می گردد. یکی از این اسناد دفترچه 
 اپراتــوری و ایمنی ماشــین اســت. )در ارتباط با 
ماشــین آالت موجود در هر پروژه یا انبار اگر این 
ســند موجود نباشــد مدیریت واحد نگهداری از 
ماشــین آالت باید آنرا به هــر طریق ممکن تهیه 
نماید. اصوال از طریق تماس با کارخانه ی ســازنده 
و یا نمایندگی ها قابل تهیه اســت، در هنگام خرید 
ماشین نیز باید توجه نمود که این سند حتما همراه 
ماشین باشــد( مطالعه دقیق دستورات سازنده در 
زمینه هــای اپراتوری و ایمنی کــه محتوای این 
دفترچــه را تشــکیل می دهد باید توســط واحد 
نگهداری از ماشــین آالت صورت گرفته و متعاقبا 

ی آ ی ما ای
رانی ه های   در پرو

اد بی  ا  در ند  مح م
ا یسیون ماشین آ سند و ک
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بــه اپراتورها آمــوزش داده و در اختیار آنها قرار 
داده شود. )چنانچه الزم باشد این مستند ترجمه 
و بــرای مطالعه ی اپراتور و ســایر افراد ذیربط 
ســاده نگاری شــود( و برای حصول اطمینان از 
آگاهی آنها، باید این افراد توســط فرد ذیصالح 
واحــد نگهداری مورد آزمایش قــرار گیرند )در 
ابتدا و ســپس دوره های مشخص( ضمن اینکه 
در صورت مواجه شدن با مورد و یا حادثه ای دال 
بر عدم رعایت آن، درس های فرا گرفته ناشــی 
از تحلیل موضــوع نیز باید به آموزش های قبلی 

اضافه شود.
بدین ترتیب می توان اطمینان حاصل نمود که 
آنچه باید توسط اپراتور رعایت شود مورد توجه 
قرار گرفته اســت اما این پایان کار مدیریت در 
زمینــه ی پرداختن به مســائل ایمنی و محیط 

زیست و سالمت نیست.
حوادث و اتفاقات نشــان می دهند که الزم است 
مدیریت بــه عرصه های دیگری هــم بپردازد و 
بســترهای خطر ســاز را در فعالیت هــای پروژه 
 شناسایی کرده و نســبت به رفع عوامل سازنده 
 آن تصمیم گرفته و دســتور اقدام داده و پیگیر 

انجام دستورات تا رفع نهایی باشد.
مهمترین عواملی که به ایجاد بســترهای خطر  
آفرین کمک می کند را می توان به شــرح زیر 

برشمرد:
1. ویژگــی عمده   این دســتگاه ها بزرگی ابعاد 
آنها و محدودیت دید اپراتورهاســت بخصوص با 
 توجه به اینکه اپراتورها عمدتا روی عملیاتی که

 در حــال انجام آن هســتند تمرکز می کنند و 
کمتر به محدوده ی کار خود می پردازند.

 2. محیط کاری اغلب ماشین آالت در پروژه های
 عمرانی محدود و تنگ و نامتناســب است و چه 
بســا در چنین محیط هایی از عالئم راهنمایی و 
رانندگی و هشدار نیز بدرستی استفاده نمی شود.

3. به دالیل مختلف عملیات نگهداری و در برخی 
 مــوارد تعمیرات در محل اســتقرار دســتگاه ها

 انجام می شود که بطور قطع تمهیدات الزم برای 
رعایت موارد ایمنــی همانند تعمیرگاه ها در آن 

محیط ها فراهم نیست.
4. مســائلی چون ناکافی بودن تعداد دستگاه ها، 
تاکید بر سرعت کار، بیش از ظرفیت کار کشیدن 
از دستگاه و طوالنی بودن شیفت کار از یک طرف 
و نامتناســب بودن امکانات، مشکالت مالی و در 
دسترس نبودن لوازم و قطعات مصرفی و یدکی 
 از طــرف دیگر شــرایطی ایجاد مــی کنند که

 علیرغم قرار گرفتن ماشین و اپراتور در شرایط 

بحرانــی از نظر خطر آفرینــی، این دو همچنان 
مورد استفاده قرار می گیرند.

5. استرس های مســتمر ناشی از سرعت کارها 
و تشــویق و تنبیه های تبعــی آن، که همواره 
در پــروژه ها و توســط مدیران و مســئولین و 
 سرپرســتان تاکیــد میگردد، عاملی اســت که 
مــی تواند تاثیری منفی بــر رعایت کامل موارد 

ایمنی داشته باشد.
۶. دغدغه های مالی ناشــی از مشــکالت مالی 
پــروژه های عمرانی می توانــد گاه و بیگاه افراد 
شاغل را از تمرکز روی کار و محیط کار منحرف 

گرداند.
اســتفاده از تلفن همراه در حین کار بخصوص 
چنانچه موضوع مکالمات از جمله گرفتاری های 
شــخصی و یا خانوادگی باشــد نیز به این عدم 

تمرکز کمک می نماید.
۷. معمــوال در پروژه هــای عمرانــی، اگر هم 
 تاکیــد بر برگزاری دوره هــای آموزش در زمینه
 ایمنی باشــد، از افراد تصمیم گیر که می توانند 
در کاهش پتانســیل های خطر آفرین شرایط و 
محیط کار موثر باشند دعوت بعمل نمی آید، در 
نتیجه آگاهی الزم برای اندیشــیدن به شرایط و 
محیط خطر آفرین را کسب نمی کنند و علیرغم 
دیدن و حتی شــنیدن موارد انحراف و مغایر به 

تصمیمی نمی رسند.
8. در دفاتــر فنی پروژه هــای عمرانی، آنجا که 
 طرح هــا و روش هــای اجرایی تهیــه و تنظیم 
 می شــود معمــوال جای فــردی کــه از زاویه 

 ایمنی توصیه ای داشته باشد خالی است.
 9. زمان، هزینه و حتی کاهش اعتبار اجرا کننده 

 طــرح وقتی حادثه ای رخ مــی دهد به راحتی 
پذیرفته و با گذشــت زمان فراموش می شــود، 

بعبارتی تاثیر حوادث زودگذر است.
10. ســازوکار هایی که حوادث را تحلیل کرده 
و متاثر از نتایج آن تغییراتی را در کل سیســتم 
ایجاد نماید نیاز به وقت، حوصله، توجه مدیریتی 
و بخصوص کارشناسان خبره دارد که معموال در 

پروژه ها به دالیل مختلف کمتر یافت می شود.
اغلب اوقات می شــنویم که وقتی اتفاقی افتاده 
اپراتور یا فرد حادثه دیده و یا یک نارسایی منفرد 
عامل شــناخته شده  و بررســی ها به یک مورد 

محدود گشته و قائله بسته شده است.
امــا تجربه   بررســی و تجزیــه و تحلیل ده ها 
حادثه نشــان می دهد که معموال زنجیره ای از 
عوامل حتی کامال مســتقل از یکدیگر و وقتی با 
 نظمی خاص کنار هم می نشینند حادثه ای رخ 
می دهــد. به عبارتی حــوادث به ســختی رخ 
می دهند کــه قطعا جلوگیری از وقــوع آنها در 

پتانسیل اپراتورها به تنهایی نیست.
 اپراتورهــای ما کــه از فیلترهای گزینشــی عبور 
می کنند چنانچه خطایی ســاده و منفرد مطرح 
 باشــد پتانسیل رفع آن را دارند، اما آنجا که عوامل 
خطر ســاز در محدوده ی اقدامات مبتنی بر انجام 

وظائف آنها نیست حوادث رخ می دهد.
چنانچه زنجیــره   عوامل و حتی نحوه   چیدمان 
آنهــا مورد تجزیــه و تحلیل قــرار نگیرد و تک 
تک آنها بررســی و ریشه یابی و رفع علت نشوند. 
احتمال اینکه مجددا حادثه ای، چه بسا تکراری، 

رخ دهد بسیار زیاد است.
بررســی هر حادثه نشــانگر این است که تعداد 
زیــادی از عوامل با نظمی خــاص باید کنار هم 

جمع شوند تا حادثه ای اتفاق افتد.
هر حادثه ای که تحلیل می شــود ردی از فقدان 
توجهات مدیریتی را در زنجیره نظام مند علت ها 
نشــان می دهد که با با مقصر دانســتن اپراتور 
یا شــخص حادثه دیده و یا ابــزار و تجهیزات، 
 به عبارتی ســاده و منفرد دانســتن علت، هرگز
 به دانش مدیریتی بدون حادثه نایل نخواهیم شد.
 این نکته نیز حائز اهمیت است که در بررسی های
 مدیریتی نباید به دنبال مقصر گشــت چرا که 
مسیر بررســی کور می شود. بلکه باید به دنبال 
روش ها بود و آن ها را اصالح کرد. روش اجرایی 
ناشی از دانش و تجربه قبلی با هر حادثه و بررسی 
آن بهبود یافته و اقدام بر آن اســاس، حوادث را 
کاهش خواهد داد. کاری که از هر حادثه به بعد، 

مدیریت مربوطه باید بدان بپردازد.

 هــر حادثــه ای کــه تحلیل
 مــی شــود ردی از فقــدان 
 توجهات مدیریتی را در زنجیره 
 نظــام منــد علت ها نشــان 
می دهد که با با مقصر دانستن 
اپراتور یا شخص حادثه دیده 
و یا ابزار و تجهیزات، به عبارتی 
ســاده و منفرد دانستن علت، 
هرگز به دانش مدیریتی بدون 

حادثه نایل نخواهیم شد.

ی کیسون اون ماشین آ  شرکت  بین ال  م
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ان رسید  ا ارها ب  ین ان شرد و سن اکرا  ر  ا  سا م با
اکرا  ی رسیدن م یابی ب توا هس ای و ب ن بر دس ش  و رو 
شدن درهای  دن تحر ها و با ن ترتی با برداش ش د ب ا ا ش
ر  ر کشورها ب ن رکت های سا اران و ش صاد کشور ب روی سرما  ا
صاد  یری است ا ا ش  ران در  صاد ا های در ا ص تا د  می رس
یوس دور های  دی نداش و  ا ا و رو مس نی  و ما ک برای دور 
رب کرد بی  ور توامان ت ی ب  ا ه ی در با رکودی و تورمی را 
واهد شد ا  ر مند  اوردهای آن ب ن توا و دس ا ا ا ر بخش ا سا
ارها  ردهای ا راه س و  صادی با م ن  دولت و ب و تی ا ا
ود در  ای مو ص ور  مش و ر ن ادی ب من یشن ای  و سیاس
ر می رسد با تو  ن رو ب ن واهد بود ا ا صادی کشور روب رو  سیس ا
ا  ارها و سیاس ی راه رد س صادی کشور و  اد مش ا ب  
صادی دربار  ران ا ی  ان و تح ی میان کارشناس ا دا ا د در اب با
روند  ین دلی در  یرد ب ه صادی دولت ش ب داما ا ای ا اولو
ادان و کارشناسان  ی ا اس ی های مخ ر  صاددانان ن ا ا امرو باش
ت های  ا و سیاس ی ا تص رور ت ها و  ادی در ارتبا با اولو ص ا
ر  ن هر سر ر صاد کشور و رون  ای رشد ا صادی دولت در راس ا
یت رکودی  رو ا و ر کشور و  نا مخ در سراس الیت های 
ور  و و ب من یت مو ن با تو ب اه ت در  د اس  آوری ش
ال   را هر  ا کارشناسان در  صار ت شد است ن ت ا ا ر
واهی  و  ن مو صی ب ا دی ب ت ار های ب را ارا شود در ش ارا

ت ردا

اولویت های سیاستگذاری 
در دوران پساتوافق
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توافــق به دســت آمده را از صمیــم قلب به 
ملــت ایران تبریک می گویــم و از تمام تیم 
ظریف  دکتــر  به خصــوص  مذاکره کننــده 

سپاسگزاری می کنم.
شــکی نیســت که ما ایرانیان از یک فضای 
محدود شده 35 ساله آزاد می شویم و شاید 
بســیاری از جوانانی که ســنی کمتر از آن 
دارند، این تغییر را به درســتی لمس نکنند. 
ما دوران جنگ را گذرانده ایم، سپس گرفتار 
محدودیت هــای تحریم هــا شــده ایم. حتی 
شــاید یادمان نباشــد که می توان در این دنیــا آزاد زندگی کرد و هر 
لحظه منتظر مانعی نبود. البته رفع تحریم ها در ابتدا در روابط خارجی 
مــا اثر می گذارد، ولــی آثار آن در زندگی داخلی ما به ســرعت نمایان 
می شــود.اقتصاد ما نیز 35 ســال در محدودیت زندگی کرده است و به 
روال های گه گاه ناسالم آن خو گرفته است. در این دوران یاد گرفتیم که 
کارهایمان را دور از چشــم تحریم کنندگان انجام دهیم تا گرفتار نشویم، 
ولی این روال ما را به عادت هایی آلوده کرده که با زندگی در دنیای امروز 
همنوا نیست. اگر بخواهیم در دنیای جهانی شده سرافراز زندگی کنیم که 
حتما طالب آن هستیم باید شفاف شویم و برخی از عادات 35 ساله را به 
فراموشی سپاریم. تغییر این روال سخت است و تالش فرهنگی بسیاری را 

می طلبد. امر مهم دیگر آن است که در دوران محدودیت ها فرصت نیافتیم 
که اقتصادمان را رقابتی کنیم. دولت و جامعه بازرگانی باید دست به دست 
یکدیگر دهند و به رقابتی شدن اقتصاد همت گمارند. اگر بخواهیم منزلت 
واقعی ایران را بازســازی کنیم باید عقب افتادگی ها را جبران کنیم. یک 
اقتصاد متمرکز در این دنیای جهانی شــده نمی تواند رشــد موردنیاز را 
ایجاد کند و در شــأن ایرانیان نیســت که ترکیه به او تکنولوژی بفروشد 
و ما نگران واردات از ترکیه باشــیم از ترس آنکه نمی توانیم با آنها رقابت 
کنیــم و در نتیجه تعرفه های باال برای حمایت از صنایع مان وضع کنیم. 
اطمینان دارم که می توانیم از مسیر رقابتی کردن اقتصاد مزیت هایمان را 

فعال کنیم و عقب افتادگی ها را جبران کنیم.
در نهایت الزم اســت غرور ملی را بازسازی کنیم و ثابت کنیم که ایران 
می تواند کشــوری پیشرفته در منطقه باشــد و با همسایگان رابطه ای 
متوازن همراه با احترام متقابل داشــته باشــد. این کار شــدنی است، 
ولی الزمه آن تجهیز کلیه منابع به خصوص نیروهای فکری اســت. اگر 
متخصصان در جایگاه مناســب خود قرار نگیرند در این وادی پر رقابت 

به جایگاه مناسب نخواهیم رسید حتی با رفع تحریم ها.
نقش مهم دولت تهیه برنامه ای دو ســاله برای نو سازی اقتصاد است و 
نقش اتاق های بازرگانی وجامعه صنعتی/ بازرگانی کشور فراهم آوردن 
زمینه های استفاده از مزیت های کشور است. من و شما هم باید تالش 

کنیم شــفافیت را رواج دهیم و بستر فساد را از جامعه پاک کنیم.

اولویت اول دولت سیاست های خروج از رکود 
و کاهش بیکاری است اما اینکه رفع تحریم ها 
چگونه به این مشــکالت پاســخ خواهد داد، 
بســتگی به سیاســت های دولت دارد. اینکه 
دولت چگونه می تواند خــودش را از تنگنای 
اقتصادی نجات دهــد و بدهی های خود را به 
سیستم بانکی جبران کند. از آنجا که یک سوم 
بدهی های معوقه بانک ها مربوط به بدهی های 
دولت اســت، اگر دولت بدهی هــای خود را 

پرداخت کند، ســبب می شــود تا اقتصاد ایران از این رکود خارج شود و 
چرخ صنعــت بچرخد. حال آنکه دولت چگونــه می تواند بدهی های خود 
را جبران کند خود جای ســوال دارد. کارشناســان تخمین زده اند که از 
پول های بلوکه شده چیزی حدود 15 تا 20 میلیارد دالر سهم دولت است 
و باقی آن سهم بانک مرکزی است که ریال آن خرج شده است. حال تنها 
راه حل آن اســت که دولت دست به انتشار اوراق مشارکت بزند و از مردم 
ریال بگیرد و بدهی های خودش را باز پرداخت کند. در غیر این صورت اگر 
دالر های بلوکه شده خود را به ریال تبدیل کند تنها به تورم دامن می زند.

* حسابدار و مشاور مالی وزیر راه 

ی دی ب ر م دک
اقتصاددان

می ا س مر
مشاور

کاشی آپادانا کارخانه 
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به طور کلی اقدامات مهم دولت را باید در سه 
دسته طبقه بندی کرد:

1- انجام اقدامات در راســتای تصفیه بدهی 
بــه پیمانــکاران، بانک هــا و صندوق هــای 

بازنشستگی از طریق گسترش بازار بدهی.
2- تجدید ســاختار بانک ها به منظور بســط 
منابع اعتباری و خــروج از تنگنای اعتباری 

بنگاه ها و صنایع تولیدی.
3- نظم در مدیریت منابع ارزی دولت.

*  عضو شورای عالی بورس و مشاور وزیر راه

به نظر می رسد اقدامات دولت باید متوجه دو بخش 
نظام پولی و مالی و مسکن باشد. نظام پولی و مالی 
کشــور دارای ضعف ها و مشکالت عمیقی است که 
در صورتی که اصالحات الزم در آن انجام نشــود، 
بســیاری از یخش های دیگر را هم تحت تاثیر قرار 
می دهد. از سوی دیگر بخش مسکن و ساختمان که 
همواره یکی از مهم ترین بخش ها برای اقتصاد کشور 
بوده و درصد زیادی از بار اشتغال را به دوش کشیده 
باید بیش از پیش مورد توجه و حمایت قرار بگیرد.
*  رئیس پیشین صندوق توسعه ملی

دولــت در ســال های اخیر بــه بخش های 
اقتصــادی زیــادی بدهکار شــده اســت. 
پیمانــکاران، بانک هــا، بانک مرکــزی و... 
بزرگ تریــن طلبکاران دولت هســتند و به 
دلیل گســتردگی و تعداد زیاد این بدهی ها 
اقتصاد ما عمال از کار افتاده اســت؛ بنابراین 
اولویت اول دولت تالش برای تسویه بدهی ها 
وکمک برای حل مشکالت ناشی از آن برای 

فعاالن اقتصادی و بانک ها است.
*  مدیرکل پیشین اداره آمار بانک مرکزی

اولین اقدام دولت باید تســهیل شــرایط و 
فراهم کردن فضا برای ســرمایه گذار داخلی 
و خارجی باشــد. در واقع دولت باید از این 
فرصت نهایت اســتفاده را بــرده و بتواند با 
جذب ســرمایه برای پروژه هــا و طرح های 
مختلف در سراســر کشــور، مشکل اشتغال 
جوانــان را که به معضل بزرگی برای اقتصاد 

ما تبدیل شده، حل کند.

* رئیس پیشین سازمان خصوصی سازی

سین  ر  دک
ی بد تبر
ررا مشاور و

ا  د ر ر مح دک
ن ر

یشین ی   ر

د هادی  ر مح دک
ان دو م

یشین رک  مد

ا  مر ر دک
ن کرد

یشین ی  ر
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در اینکه تحریم ها مشکالت زیادی برای اقتصاد ایران ایجاد کرده، 
تردیدی نیســت. در عین حال انداختن تقصیر همه مشــکالت بر 
گردن تحریم ها انکار واقعیت تلخ بی تدبیری های خودمان اســت. 
به دلیــل نقش همین بی تدبیری ها در شــکل گیری وضع کنونی 
اقتصاد اســت که نمی توان انتظار تحولی عظیم در اقتصاد پســا 
تحریم داشت. به خصوص اینکه زمان زیادی طول خواهد کشید تا 
ترمیم های قابل توجهی در فروش نفت و ورود ارز به کشور محقق 
شود. شــاید بیشترین صدمه ای که تحریم ها به کشور زد، تخریب 
روابط تجاری ایران با شــرکای باکیفیت بــود و جایگزینی آنها با 
شــرکای دغل بازی که به قصد ماهیگیری از آب گل آلود به ایران 

نزدیک شدند. به همین دلیل به نظر من شاید عاقالنه ترین کار این 
باشــد که از فرصتی که ایجاد می شــود برای ترمیم روابط تجاری 
خارجی و انداختن مسیر مبادالت خارجی ایران در مسیر درستش 
استفاده کنیم. اکنون که سیستم سیاسی با مهارت وارد بده بستان 
سیاسی با بزرگ ترین و سرسخت ترین دشمنان دیرینه ایران شده 
و قادر است با سیاست و کیاست از آنها امتیاز بگیرد، می توان امید 
داشت که همین توانایی را در عرصه گسترش روابط تجاری با دنیا 
هــم به کار گیرد و با همراهی تیــم اقتصادی دولت راه را برای بده 

بستان اقتصادی تجار و تولیدکنندگان ایرانی با دنیا هموار کند.
* مدرس اقتصاد دانشگاه »مریلند«

بی شــک یکی از مهم ترین اهداف دولت در ماه های پیش 
رو فراهم آوردن شرایط مناسب برای جذب سرمایه گذاری 
خارجی است. به منظور تحقق این امر توجه به موارد ذیل 

ضروری است:
1. بسترسازی مناسب برای جذب سرمایه گذاری خارجی 

با اصالح قوانین محدودکننده جذب سرمایه گذاری
2. اصالح نظام تعرفه ای وگمرکی: حرکت در جهت حذف 
موانع غیر تعرفه ای و اصالح تدریجی تعرفه های بازرگانی با 

تاکید بر توانایی رقابتی بخش های تولیدی.
3. اصالح نظام ارزی: باید سیســتم ارزی کشور به سمت 

تک نرخی شدن و واقعی شــدن قیمت ارز حرکت کند و 
سیستم متناسب ارزی با شرایط جدید ایجاد شود.

4. اصالح قوانین کار: شــرکت خارجی که وارد بازار ایران 
می شــود و قصد راه اندازی یک فعالیــت اقتصادی را دارد، 
در هنگام جذب و به کارگیری نیروی انســانی خود متوجه 
محدودیت های موجود در قوانین کار خواهد شد. بنابراین 

اصالح قوانین کار از جمله مسائل کلیدی است.
5. نهایتــا اصالحات در حوزه پولــی و مالی یک ضرورت 

است.
* عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد عالمه طباطبایی

سین  ر  دک
باسی

مدر   

یابانی ر  ر نا دک
ی   و هیا 

اسکله : بندر صیادی  زرآباد- چابهار
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اولین موضع گیری دولت پس از اعالم امضای 
قرارداد بــا 1+5 و لغو تحریم ها باید حرکتی 
حاکی از پختگی و آینده نگری و مسلط بودن 
بر اوضاع و عدم بروز نشانه های هیجان زدگی 

و عجله در تصمیم گیری ها باشد.
بهتر اســت منابــع ارزی موجود در خارج از 
کشور در بهترین انتخاب های سرمایه گذاری 
در خارج نگهداری شــود و افزایش واردات 
به تدریج و با افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی 
و نیز سرمایه گذاری مستقیم خارجی صورت 
بگیرد؛ زیرا هم ایرانیان خارج از کشــور و هم ســرمایه گذاران خارجی 
میلیاردها دالر و یورو در اختیار و یا دسترس دارند )با توجه به نرخ های 
پایین بهره در سطح بین المللی( که با لغو تحریم ها و رفع موانع تولید و 
ســرمایه گذاری خارجی می توانند به ایران آورده و ظرفیت های تولید را 
افزایش دهند و نیازی نیســت دولت منابع ارزی کشور را صرف واردات 
حســاب نشــده کند. در این صورت منابع ارزی خارج کشور می تواند 
به عنوان پشــتوانه ای برای ثبات بازارهای ارزی که برای یکسان ســازی 

نرخ ارز الزم است عمل کند.
همچنین نباید کنترل انبســاط مالی و پولی را از دســت داد و مخارج 
دولت را به سرعت و ناگهان افزایش داده و سیاست های پولی را انبساطی 
کرد و اجازه داد دســتاوردهای دو سال گذشته در کنترل تورم و ثبات 
اقتصادی از دست برود. جو مثبت و خوش بینی که به دنبال لغو تحریم ها 
ایجاد می شــود خود برای افزایش تقاضا برای سرمایه گذاری ها و ایجاد 
پول درونی کفایت می کند و در اینجا حتی ممکن است الزم باشد بانک 

مرکزی اجازه دهد نرخ های سود بانکی با رقابت بین بانکی تعیین شده 
احیانا حتی افزایش یابد تا ضمن جذب منابع ســپرده گذاری ازداخل و 
خارج کشــور )با توجه به لغو محدودیت های سرمایه گذاری خارجی در 
کشــور( تخصیص منابع به سمت ســرمایه گذاری های با سودآوری باال 

باشد.
برای کنترل نقدینگی شــاید الزم باشــد دولت اجازه دهد دستگاه های 
دولتی اوراق مشــارکت با نرخ های ســود مثبت و تضمین شده ولیکن 
برای میان مدت مانند ســر رسید سه ساله و چهار ساله منتشر کنند و 
درآمــد حاصل را صرف بازپرداخت بدهی دولت به پیمانکاران و تکمیل 

پروژه های پر بازده عمرانی کند.
در عیــن حال برای خروج از رکود و ایجــاد رونق اقتصادی بهترین کار 
تشــویق صادرات خواهد بــود که به تدریج زنجیــره تولید را به حرکت 
درآورد. همچنین اگر دولت بتواند بخشــی از ســهم بیمه کارفرمایان را 
در برنامه های میان مدت تشویق تولید تقبل کند در کاهش هزینه تولید 
و افزایش تقاضــا برای نیروی کار موثر خواهد بــود.در عین حال برای 
افزایش دسترســی بنگاه ها به نقدینگی و ســرمایه در گردش می توان 
ضمن حفظ کنترل عرضه پول با نرخ ســود بانکی نرخ ســپرده قانونی 
بانک هــا را کاهش داد تا نقدینگــی در اختیار بنگاه ها قرار گیرد. به طور 
خالصه از اقداماتی که نشــانه های افزایــش بی برنامه مخارج دولت و به 
هم ریختگی انضباط مالی و پولی و تصمیم گیری های خلق الساعه و بدون 
برنامه را بروز دهد باید اجتناب کرده مدتی دندان روی جگر گذاشــت و 
 با تامل و کارشناســی برنامه پنج ساله ششم را برای رشدهای باال تنظیم

 و اجرا کرد.
* اقتصاددان و مدیرکل اوپک وزارت نفت

ی س دی  ر م دک
اقتصاددان   *
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به نظر می رســد که اولویت دولت یازدهم از 
بدو شــروع فعالیتش، تمرکــز بر توقف روند 
افزایشــی تحریم ها و جلوگیری از گسترش 
محدودیت هایــی بود کــه در دوره قبل هر 
از گاهی با شــکل و ترتیب تازه ای ضربات و 
آســیب هایی به ســالمت اقتصاد کشور وارد 
می کردند. بر خــالف تصور عمومی تحریم ها 
علــت بــروز مشــکالت اقتصادی نبــوده و 
مشکالت ناشــی از برخی رفتارها و اقدامات 
سیاســتی بوده اســت و خــود تحریم ها نیز 

به علت همین رفتارها و اقدامات سیاســتی شــکل گرفته و بر شــدت 
مشکالت افزوده بودند.

واقعا نمی توان عوامل زمینه ســاز مشــکالت اقتصادی همچون افزایش 
بی سابقه حجم نقدینگی، سرکوب مالی، بهره وری ناچیز، گسترش بخش 
زیرزمینی، بی توجهی به شایسته ساالری، فساد و اختالس های بانکی و... 
را در بروز بیماری های اقتصاد نادیده گرفت و رشد منفی و تورم بی سابقه 
را صرفا ناشــی از تحریم ها دانســت. بنابراین در صورتی که در رفتارها و 
اقدامات سیاستی تغییر معنی داری ایجاد نشود مشکالت اقتصادی دوران 

پس از تحریم با دوران تحریم تفاوت ماهوی نخواهد داشت.
* مشاور سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران

ر اهر کورو 
مشاور 

ارزی  دروازه بانی  ماموریت دولت  مهم ترین 
است. در واقع با توجه به اینکه در سال های 
اخیر با محدودیت های زیادی در منابع ارزی 
روبه رو بوده ایم، با برداشــته شدن تحریم ها 
و عــادی شــدن روابط حجــم عظیمی از 
منابــع مالی و ارزی در اختیــار دولت قرار 
می گیرد و این موضوع باعث می شــود سه 
گروه برای دسترســی به این منابع نهایت 
تالش خود را انجام دهند و فشار زیادی به 
دولت واردکننــد. گروه اول برخی نهادها و 
سازمان ها هستند که برای پیشبرد مسوولیت های خود به فکر دستیابی 
به منابع بیشــتری هستند. گروه دوم رانت خوارها و فاسد ها هستند که 

تالش می کنند از راه های مختلف برای دستیابی به این منابع فشار وارد 
کنند. گروه سوم مردم و طبقات محروم اجتماعی هستند که در انتظار 
گشــایش در زندگی خود و دســتیابی به رفاه هستند. در نتیجه نقطه 
شروع همه موفقیت ها یا شکست های از این به بعد دولت روحانی همین 
کنترل و مقاومت در برابر این فشارهاســت در صورتی که دولت بتواند 
این فشــارها را مدیریت کند و تسلیم نشود می توان به موفقیت دولت 
در دستیابی به اهدافش امیدوار بود. در صورتی که اوال منابع به صورت 
کنترل شــده آزاد شود، ثانیا به واردات کاالهای سرمایه ای و اولیه و نه 
مصرفی اختصاص یابد و ثالثا به ارز بانک مرکزی دســت نزند، می توان 
گفت در نقطه شــروع موفقیت های اقتصادی قرار گرفته ایم. به گونه ای 
که شــاهد یک رشد اقتصادی مناسب و کاهش تورم و رشد اشتغال و... 

خواهیم بود.

ید لی ر س دک
صاددان ا
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تجربه تشــدید تحریم های اقتصادی، رشــد 
منفــی و رکــود تورمی ســال های 1391 و 
1392، میــزان آســیب پذیری اقتصاد ایران 
را در برابــر عوامل بیرونی نشــان داد. البته 
مدیریــت اقتصادی نادرســت و ناکارآمد در 
ســال های وفور درآمدهای نفتــی نیمه دوم 
دهه 1380، نقش مهمی در ابعاد آسیب های 
وارد شــده به اقتصاد ایران داشــت که خود 
جای بحــث جداگانه ای دارد، اما نکته مهمی 
که در مباحث مربوط به وضعیت پســاتحریم 
و توصیه های سیاســتی اغلــب مغفول واقع 
می شود، ساختار نابسامان اقتصاد ایران است 
که همچنان دست نخورده باقی مانده است. 
الزم به یادآوری اســت که در بســتر همین 
ســاختار اقتصادی بیمار بود که سیاست های 
مخرب ســال های وفــور درآمدهــای نفتی 

امکان پذیر شد.
این سیاست ها آســیب پذیری اقتصاد ملی را 
در برابــر تحریم ها به شــدت افزایش داد؛ اما 

اغلب صحبت از این است که در شرایط فعلی 
با چه تدابیری می توان به نرخ رشد اقتصادی 
باال تری دســت یافت که سطح درآمد سرانه 
حقیقی ما را به ســال های پیــش از تحریم 
برســاند. صحبت از این اســت که چگونه با 
بازگرداندن شــرکت های بزرگ نفت و گاز به 
ایران سطح تولید خود را در این زمینه ها باال 
بــرده و درآمدهای ارزی دولت را به ســطح 
پیشــا تحریم رســاند. صحبت از این اســت 
که با جذب ســرمایه گذاری خارجی در سایر 
عرصه های اقتصادی به تکنولوژی و مدیریت 
مدرن دست پیدا کنیم و بهره وری اقتصاد ملی 
را افزایش دهیم. شــکی نیست که همه این 
تدابیر و اقدامات از شــرایط الزم برای بیرون 
آمدن از رکود اقتصادی سال های اخیر است، 
اما شــرط کافی برای دســت یافتن به نظام 
اقتصادی ســالم و پایــدار در برابر تکانه های 
بیرونی نیســت. حداکثر دســتاوردهای ما با 
بازگشــت  فوق،  اقدامات  موفقیت آمیز  انجام 

به رشــد های اقتصادی پرنوسانی با میانگین 
حدود 4 درصد ساالنه، همانند دو دهه پس از 
برنامه پنج ساله توسعه اول خواهد بود؛ البته 
با همان میزان آسیب پذیری و بلکه بیشتری 
که در جریان تشــدید تحریم در ســال های 
اخیر تجربــه کردیم. به نظر نمی رســد هیچ 
صاحب نظری چنان تصویری از آینده اقتصاد 

ایران پس از تحریم را مطلوب بداند.
بستر فعلی گذار از شرایط تحریم به پساتحریم، 
امکان عملی کردن اصالحات ساختاری مهم 
و ضروری را فراهم ســاخته اســت. همه در 
پی جذب ســرمایه گذاری خارجی هستند و 
عالقه مندی زیادی هم در حال حاضر از سوی 
سرمایه گذاران خارجی برای ورود به اقتصاد ما 
وجود دارد، اما سوای بنگاه های بزرگ نفت و 
گاز که مستقیما با دولت و شرکت های دولتی 
وارد معامله می شوند و طبیعتا تضمین کافی 
برای امنیت ســرمایه گذاری خــود دارند، آیا 
برای دیگر بنگاه ها و ســرمایه گذاران خارجی 

تصادی  اولویت های ا
ریم پسات

اد
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که بخواهند مستقیما ســرمایه گذاری کرده 
و بــا بخش خصوصی ایــران همکاری کنند، 
شرایط مســاعد از نظر فضای کسب و کار و 
امنیت ســرمایه گذاری واقعا فراهم است؟ در 
شرایطی که بنگاه های داخلی دائما در معرض 
تهدیــدات و تضییقات قوانیــن و مقررات و 
دیوانساالری دولتی هستند چگونه می توان به 
ســرمایه گذاری مستقیم خارجی امید بست؟ 
به این پرســش اساسی باید پاســخ داد که 
چرا پس از گذشــت بیش از دو دهه از ایجاد 
مناطق آزاد، این مناطق نتوانسته اند سرمایه 
خارجی برای فعالیت های تولیدی جذب کنند 
و صرفــا به صورت مبــادی واردات کاال ادامه 
حیات داده اند؟ آیا با ادامه این وضعیت نباید 
انتظار داشت که بنگاه های خارجی در دوران 
پساتحریم صرفا به فکر فروش کاالهای خود 
در بازار نسبتا بزرگ ایران باشند و نه بیشتر؟
آنچه سوءمدیریت سال های وفور درآمدهای 
نفتی پیش از تحریم آشــکار ساخت، معضل 
تامین مالــی بنگاه ها و نیز تامین کســری 
بودجه خود دولت بود. این معضل با تشدید 
تحریم ها و ســپس پایین آمدن قیمت های 
جهانــی نفت، ضربه هولناکی به اقتصاد ملی 
وارد آورد که رکود تورمی بی ســابقه نتیجه 
نهایی آن بود. ارزانی تصنعی و دستوری نرخ 
اعتبارات )ســود بانکــی( در نظام اقتصادی 

بانک محــور ایران، موجب سوءاســتفاده و 
اتالف گســترده منابع بانکی شــد که هنوز 
نظام بانکی کشور نتوانســته از ضربه ناشی 
از آن کمــر راســت کند. این مســاله ابعاد 
اهمیــت فقدان بازار بدهــی را در اقتصاد ما 

عیــان ســاخت؛ چراکه اگر چنیــن بازاری 
وجود داشــت، نرخ بهره واقعــی در اقتصاد 
معلوم می شــد و مقامات پولی نمی توانستند 
به اراده خود، نرخ دســتوری تعیین کنند و 
در تخصیص منابع کمیاب و پر اهمیت مالی 
اختــالل ایجاد کنند. وانگهی وجود این بازار 
می توانســت بار بزرگی از دوش نظام بانکی 
بردارد و با شیوه ای کامال غیر تورم زا، مشکل 
تامیــن مالــی بنگاه ها و دولــت را تا حدود 
زیادی برطرف کند. باوجود اظهارات مقامات 
مســوول، معضل تعیین دستوری نرخ بهره 
بانکــی و فقدان بازار بدهی همچنان به قوت 
خود باقی اســت و همچنان مانع تخصیص 

بهینه منابع مالی می شود.
معضــالت اقتصــاد ایــران، چــه در عرصه 
سرمایه گذاری و چه در خصوص تامین مالی، 
که در باال به آنها اشــاره شد و به نظر می رسد 
پس از برداشــته شــدن فشــار تحریم ها در 
اولویت اصالح ســاختار اقتصادی کشور قرار 
دارند، اساسا به رویکرد دولتمدارانه به اقتصاد 
برمی گردند. آیا در دولت تدبیر و امید این اراده 
سیاسی وجود دارد که این رویکرد نادرست را 
کنار نهاده و با تدبیر هوشمندانه ای به اصالح 
اساسی قوانین، مقررات و نهادها همت گمارد 
و امید را به آینــده اقتصاد بحران زده کنونی 

ایران بازگرداند؟

آنچه ســوء مــــدیریت 
سالهای وفور درآمدهای 
نفتــی پیــش از تحریم 
معضل  ســاخت،  آشکار 
تامیــن مالــی بنگاه هــا 
و نیــز تامیــن کســری 
بودجه خــود دولت بود. 
ایــن معضل با تشــدید 
تحریم ها و سپس پایین 
قیمت های جهانی  آمدن 
به  نفت، ضربه هولناکی 
آورد  وارد  ملــی  اقتصاد 
که رکود تورمی بی سابقه 

نتیجه نهایی آن بود. 
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  درســالهای اخیر مجلس و دولتهای وقت 
با توجه به تشدید مشکالت اقتصادی تالش 
کرده اند قوانینی برای حل مسائل اقتصادی 
بــه صورت طرح یــا الیحه ارائــه دهند که 
»قانــون رفع برخی از موانع تولید« و»قانون 
بهبود مســتمر فضای کسب و کار« از جمله 

این قوانین بودند.
  دولت یازدهم با توجه به مشکالت سالهای 
اخیــر ومحدودیتهــای موجود در مســائل 
اقتصادی و بحث تحریم ها و رشد منفی اقتصاد و ابالغ سیاستهای کلی 
اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری،به این نتیجه رسید که نیاز 
است الیحه ای را جهت رفع موانع تولید با رویکرد سیاستهای خروج از 
رکود در سالهای 93 و 94 که قباًل تهیه شده بود و با الهام از سیاستهای 
اقتصاد مقاومتی تقدیم مجلس شــورای اسالمی نماید؛ هرچند در این 
بین موافقان و مخالفانی با الیحه و سیاســتهای دولت وجود داشت ولی 
در نهایت الیحه مذکور با تلفیق طرح مجلس محترم  شــورای اسالمی 
به نام"قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشــور در 
قالب ۶0 ماده جهت رفع مشــکالت تولید، امکان سرمایه گذاری بخش 

خصوصی، تعیین تکلیف بدهی های دولت و تهاتر و تســویه بدهی های 
دولت به بخش خصوصی، افزایش ســرمایه بانکها، تعریف مشــوق های 

سرمایه گذاری تصویب شد ونهایتاًدر تاریخ 94/02/20 ابالغ گردید. 

د  و انون ر موان تولید  می 
این قانون نگاهی بر حل مشــکالت بخش خصوصی و تولیدکنندگان و 
ارائه دهندگان خدمــات دارد از بندهای مهم و اثرگذار این قانون تهاتر 

بدهی دولت و بخشهای غیردولتی است بر همین اساس :
  طبق مواد 1 و2 مقرر شده است تا واحد مرتبط با بدهیهای دولت در 
وزارت اقتصاد تشکیل شودتا تکلیف تهاتر بدهی های دولت و بخشهای 
خصوصی و تعاونی با اوراق تســویه خزانه مشخص شود و یا بدهی های 
دولت به بخش خصوصی و تعاونی از طریق انتشــاراوراق صکوک اجاره 

پرداخت و تسویه شود. 
  پیش بینی مشوق هایی برای خرید طرحهای عمرانی دولت در مواد ۷ 
و 24 این قانون از نکات مثبت دیگر اســت مواردی هم چون تسهیالت 
صندوق توســعه ملی، خریداری پنجاه ســال کاالها و خدمات ناشی از 
اجرای طرحها و پروژه ها توســط دستگاه های دولتی با پرداخت یارانه و 

یا کمک زیان برای  طرحهای فاقد سودآوری

انو رف 
برخی از موان تولید
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  ماده 21 قانون، افتتاح حســاب ویژه تأمین سرمایه در گردش )اعتبار 
حســاب جاری( ماده 22 الزام به بررســی همزمان درخواست تسهیالت 
 ارزی و ریالی طرح دارای توجیه اقتصادی و فنی توسط سیستم بانکی ،
 در ماده 23 اســتمهال اخذ تســهیالت بنگاههای تولیدی که به دلیل 
شرایط کشــور از سال 89 تا 92 دچار مشکل شــده اند و دارای بدهی 

سررسید گذشته اند.
  راههای تأمین منابع مالی دســتگاه های اجرایی برای اجرای پروژه ها 
توسط بخش خصوصی در این قانون تعیین شده است به خصوص برای 
وزارتخانه هــای نفت و نیرو؛معموالً این قوانین قباًل به عنوان بند )ق( در 
بودجه های سنواتی به آن اشاره و در قانون مشخص می گردید در ماده 
12 به خصوص برای بخش انرژی راه های تأمین منابع مالی مشــخص 
شــده اســت؛ ابتدای ماده عنوان گردیده که دولت می تواند تا ســقف 
یکصدمیلیــارد دالر به صــورت ارزی و 500هزارمیلیاردریال به صورت 
ریالــی برای تولید، صادرات یا ارتقــای کیفیت یا صرفه جویی با کاهش 
تلفــات در صنعت بــرق، گاز، نفت وآب قرارداد منعقــد نماید) بند ت 
طرحهای احداث سد و نیروگاه یا کارهای آبی مختص اعضای این تشکل 

می باشد( که در صورت اجرا می توان به اقتصاد با ثبات امیدوار بود.
  تکلیف صندوق توســعه ملی به اولویت قرار دادن این گونه طرحها و 

واگذاری تسهیالت ارزی و ریالی به بخش خصوصی است.
ـ در مــواد 30 تا 3۷ قانون که به بخش مالیــات و معافیتهای مالیاتی 
اختصاص داده شــده است بر این اســاس در ماده 30 عواید حاصل از 
آورده نقــدی برای تأمین ســرمایه بنگاه ها شــامل معافیت خواهد بود 
)هزینه قابل قبول مالیاتی( در ماده 31 معافیتهای 5 یا 15 ساله مالیاتی 
برای فراهم نمودن بستر فعالیتهای تولیدی بسته به سطح توسعه منطقه 

پیش بینی شده است.
در ماده 34 استرداد حداکثر یک ماهه مالیات بر ارزش افزوده کاالهای 
صادرات به صادرکنندگان بخش خصوصی و مشوقهای مالیاتی در ماده 
3۷ هم مؤثر در تولید می باشد. محدودکردن بنگاهداری بانکها به وضع 

مالیات با نرخ باالتر به عملکرد این شرکتها

  اما بحث بعدی این مطلب اشــاره به یکی از نقاط ضعف این قانون در 
حوزه شرکتهای پیمانکاری طرحهای زیربنای و عمرانی کشور است که در 
برخی مواد با تصریح واحدها یا بنگاه های تولیدی، شــرکتهای پیمانکاری 
خدماتی که در پایه تولید نقش مؤثری دارند مورد توجه قرار نداده است. 
خدمات شرکتهای پیمانکاری بعنوان پایه رشد و توسعه اقتصادی و تولید 
کشــور می باشد و تولید آب ،برق و انرژی و محصوالت واحدهای تولیدی 
مســتقیماً به ارائه خدمات این شرکتها مرتبط می باشد. لذا در این قانون 
همانطور که در مواردی از آن به نام بخش خصوصی عنوان شــده اســت 
بایستی به نحوی با تدوین آئین نامه ها و اصالحات الزم تمام مواد قانون 

رفع موانع تولید مشمول شرکتهای خدماتی صنعت احداث نیز بشود .
ـ از دیگر مباحث مهم این قانون که پس از تصویب آن مدنظر می باشــد 
تدوین آئین نامه های اجرایی این قانون است. این قانون هر چقدر هم که 
مترقی و دارای نقاط قوت و رافع موانع تولید و رشــد ســرمایه گذاری و 
توسعه اقتصادی باشد  نتایج حاصل از آن بسته به اجرای آن می باشد که 
در گرو تصویب آئین نامه های آن اســت که در خود قانون به آئین نامه ها 
اشاره شده است و در ماده ۶0 قانون با اشاره به مواد 2 و 3 قانون بهبود 
مستمر محیط کسب و کار دولت و دستگاه های اجرایی را مکلف به اخذ 

نظرات بخش خصوصی و تشکل ها نموده است.
در قانون پیش بینی گردیده اســت آئین نامه های اجرایی مواد این قانون 
به پیشنهاد ســازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های امور 
اقتصادی و دارایی، نفت و نیرو  یا ســایر دستگاهها حسب مورد ،ظرف 
مدت ســه ماه پــس از ابالغ این قانون به تصویب هیأت وزیران برســد. 
لذا دولت و دســتگاه های اجرایی مکلفند نظــرات بخش خصوصی را از 
اتاق بازرگانی ،صنایع ، معادن وکشــاورزی ایران به عنوان متولی بخش 
خصوصی و تشکلهای صنفی عضو اتاق و غیر عضو در تدوین آئین نامه ها 
اخذ نماید و در اجرای صحیح و قانونی آن همه فعاالن بخش خصوصی 

و دولت به کمک هم درآیند.
ررا وانین و م یسیون  و ک  * 

ران انی ا ای شرکت های سا سند
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اگر ما در حد ترکیه با جهان ارتباط داشتیم، 
تخصص را گرامی می داشــتیم و به یک نفر، 

بیش از ده حکم اجرایی نمی دادیم.
اگر ارتباطات جدی بین المللی داشتیم، سریع 
آلودگی هوای تهران، ایمنی جاده ها، ترافیک 
شــهری، نظام اداری و ده هــا مورد را مجبور 

می شدیم حل وفصل کنیم.
اگــر ارتباطات وســیع بین المللی داشــتیم، 
نمی توانســتیم نــرخ دورقمی تــورم را برای 

دهه ها حفظ کنیم.
اگــر بین المللی بودیم، در دانشــگاه های ما، 
از اســاتید کره ای و ژاپنی گرفته تا محققان 
مصــری و برزیلــی حضور پیــدا می کردند، 
تدریــس می کردنــد، آمــوزش می دادند و 
می آموختنــد و افراد دانشــگاهی در داخل 

کشور، خود را محک می زدند.
اگر بین المللی بودیم، قبول نمی کردیم درصد 
قابل توجهی از مردم ایــران از اتومبیل پراید 

استفاده کنند.
اگــر بین المللــی عمل می کردیــم، روبروی 
شــاخص ارزی ایران در صرافی های خارجی، 

معادل های بسیار ضعیف را نمی دیدیم.
منظور از بین المللی شــدن چیست؟ سه اصل 
است:  رقابت، کیفیت و استاندارد. تصور نکنید که 
مقصود تعامل صرفاً با غرب است. یکی از بهترین 
مصادیق برای فهم بین المللی شــدن، کشــور 
کره جنوبی اســت. هم پیشرفت خارق العاده ای 

کرده اند و بــدون منابع طبیعی نزدیک به یک 
تریلیون دالر تولید ناخالص داخلی دارند. هم زبان 
و فرهنگ و ادبیات خود را حفظ کرده اند و هم 
می توانند با سیســتمی رقابتی و جهانی که بپا 
کرده اند، همسایه شمالی خود را تهدید اقتصادی 
کنند. کره شــمالی نگران باز شدن است چون 
تضادهای درونی آن برمال می شود و نظمی که 

ایجاد کرده اند را متزلزل می کند.
آیا من و شما می توانیم سه نفر از مقامات کره 
جنوبی را نــام ببریم. احتماالً خیر. چون کره 
جنوبی سیستم اســت و نه فرد. اما همین که 
در جهان گفته می شــد ونزوئال یا لیبی، همه 
می دانستند نام کدام افراد را باید مطرح کنند. 
اول شرط توســعه یافتگی این است که همه 
بپذیرند، سیستم ســازی مبنای تحول است و 

افراد صرفاً سیستم را مدیریت می کنند.
در جهان ســوم تعهد جایگاهی ندارد، آدمها 
بین ساعت یک ربع به هفت، هفت، و هفت و 
ده دقیقه فرقی قائل نیســتند، وقتی با تأخیر 
سر قرار می رسند بجای عذرخواهی می گویند: 
اِ ؟ خیلی وقته اومدی ؟! بنابراینا ارزش کسی 
که هر روز سر ساعت هفت در محل کار حاضر 
اســت الزاما حفظ نمی شــود، بلکه کسی که 
گستاخ تر است و روی بیشــتری دارد حرف 
اول را می زند، کارمندی که کارش را درست 
انجام می دهد همیشــه تحت فشار است بی 
آنکه رشد کند، در مقابل کارمندی که از زیر 
کار در می رود راحت تر اســت، جواب خیلی 
 از ســؤالها این اســت: حاال مگه چی شده ؟! 
در کشــورهای پیشــرفته مــردم آگاهی و 
بینش بهتری دارند، آنها میدانند که کسیکه 
متعهدتر اســت قابــل اعتمــاد و البته قابل 
احترام اســت، جامعه به افراد ســخت کوش 
نیــاز دارد و این افراد رشــد می کنند ! و این 
است که بســیاری که مهاجرت می کنند در 

کشورهای دیگر موفق هستند ! در خاورمیانه 
عمدتا ارزشــها جابجا شده، تو اگر آدم سخت 
 کوشــی باشــی باید کل سیســتم را به جلو
 هل دهی و البته نخواهی توانســت، کسی که 
کار نمی کند راحت تر زندگی می کند و فشار 
کمتری متحمل است ! یکروز تعطیل رسمی 
اســت، روز بعد بین التعطیل و بعدش جمعه، 
و شــنبه هم هنوز عده ای مرخصی هستند و 
کارها انجام نمی شــود، یک روز آفتابی ساعت 
نــه صبح می روی بــه ادارات و کارمندی داد 
می زند سیستم قطعه ! و تو هیچ حرفی برای 
گفتــن نداری، هیچکس پاســخگو نیســت، 
زمان ارزشی ندارد و این را از صفهای طوالنی 
ســوخت گیری ســی.ان.جی می توان فهمید، 
سرعت جامعه کند اســت و تو نمی توانی تند 
بــروی ! همه میدوند و عجلــه دارند اما همه 
شان هم عالف اند ! کار مثبتی انجام نمی شود، 
توضیح دادن بیفایده اســت، همه میخواهند 
ســر طرف مقابل کاله بگذارند، پس وقتی تو 
وعده تشویق به کارمند یا پیمانکاری می دهی 
بیچاره باور نمی کند ! فکر می کند تو وعده سر 
خرمن می دهی ! ســاده ترین کارها به سختی 
انجام می شــود، وقتی 100 تا تک تومنی از 
کســی می گیری ناراحت اســت و میخواهد 
ســکته کند اما وقتی 2 ســاعت وقتش تلف 
می شــود نمی فهمد ! ســود و زیان تعریف 
 خاص خود را دارد، سرمایه ها به سمت تولید 
نمی روند، مردم کیفیت را نمی بینند فقط به 
قیمت توجه می کنند، ســطحی نگری شایع 
اســت، اگر تو آدم نکته ســنج و دقیقی باشی 
ســختیهای زیادی خواهی داشــت، و در این 
جامعه اســت که این ضــرب المثل همچنان 
تیشه به ریشه تمام اقتصاد و فرهنگ و ادب و 
انسانیت و مدنیت می زند: خواهی نشوی رسوا 

همرنگ جماعت شو.
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 جهان سوم جایی است که هر کس 
بخواهد مملکتش را آباد کند،خانه اش 
خراب می شــود و هر کــس بخواهد 
خانــه اش را آباد کنــد باید در ویرانی 

مملکتش بکوشد.

 هرچه انســان ،وجود ارزشمندتری 
داشته باشــد به همان اندازه مودب و 

فروتن است. 

 فعــال باشــیم، ولی مالیــم، عادل 
باشیم، ولی با گذشت. 

 سادگی و عشــق از عوامل پیشرفت 
است، که در قلب ما ایرانیان است.

 زندگی، یعنــی پژوهش، و فهمیدن 
چیزی جدید.

 چهــار اصــل پیشــرفت: مردانگی، 
عدالت، شرم و عشق است.

 بزرگترین خوشحالی من در زندگی : 
هوش و استعداد جوانان ایرانی است.

  راه پیشــرفت، ارزش نهادن به علم 
و تحقیق، احترام به معلمین، اســاتید، 

دانش آموزان و دانشجویـان است.

  تقلید )از غرب(، خطری است جدی، 
که چشمه های نبوغ را، خشک می کند.

 یک عمل درست، بهتر است از هزار 
نصیحت.

 انجام وظیفه، الزمه جهش بســوی 
پیشرفت است

  احســاس اجبار به فداکاری، الزمه 
زندگیست.

متن زیرخالصــه ای از توصیه نامه یک مدیر آلمانی 
پس از چندین سال کار در صنایع مختلف ایران است :

 1-به کارشناســان ونخبگان سیســتم خود هیچگاه فشار وارد 
نکنید آنها می توانند کاری کنند که سیستم شما دچار بیماری 

هموفیلی شود و با کوچکترین زخمی خونریزی مداوم نماید .

2-وجهه  طلبکارانه داشــتن و ندیدن نقاط مثبت کارکنان یک 
ضعف اساسی است که نوآوری و خالقیت را می میراند.

3-از ترس اینکه پرســنلتان جایگاه شــما را بگیرنــد اقدام به 
استخدام افراد ضعیف و غیر حرفه ای ننمایید قطعا کارکردن با 
حرفه ای ها مشــکالت خاصی دارد ولی به پیشرفت سیستم و 

پیشرفت شما کمک می کند

4-به جــای ایجاد تفرقه بیــن کارکنان و ایجاد سیســتم های 
جاسوسی به فکر ایجاد اتحاد ونظم بین کارکنان باشید

 5- در موردی مســایلی که نمی دانید تظاهر به دانایی نکنید .
گاهی با پرســیدن یک سوال مناســب می توانید میزان هوش 

وسطح فکرتان را به دیگران اثبات کنید .  

۶-از کوچکترین افراد مجموعه هم می شود چیزهایی یاد گرفت 
از فرصت های یادگیری استفاده کنید

۷-به پرسنلتان فرصت مناسب برای تفریح بدهید

8-استفاده نامناسب از ابزار اخراج باعث ایجاد ناامنی در محیط 
کار و بالطبع تنزل کیفیت می شود

9-مدیریــت را مایه برتری بر دیگران ندانید.در کارکنان شــما 
افراد زیادی هســتند که از شما با استعدادتر در زمینه مدیریت 

هستند .

10-موفقیت یک مدیر به اتومبیل ، کت وشــلوار، ساعت مچی 
و تجمالت نیست 

11- به همه مسایل ورود نکنید گاهی زمان حالل مسایل است

12- مدیریــت را با نظامی گری اشــتباه نگیرید . در خفقان و 
فشار هیچ استعدادی رشد نمی کند شاید چینی ها بتوانند اپل 

بسازند ولی هیچگاه استیو جابز پرورش نمی دهند

13-اگر از پایین ترین ســطوح شــروع بکار کرده اید و پله پله 
باال آمده اید هیچ کس مناسب تر از شما برای آن پست نیست 

14-به جای اســتخدام سه نفر با حقوق پایین یک نفر با حقوق 
باال اســتخدام کنید یک نفر راضی بهتر از ســه نفر ناراضی کار 

می کند

15- به هر کســی در جایگاه خودش قدرت و اختیار بدهید . به 
چارت ســازمانی احترام بگذارید . وان را دور نزنید چه به سمت 

باال چه به سمت پایین

1۶-از استخدام افراد دارای پارتی!!!!!! خودداری کنید .

سابی سور  رو
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ناخوشــایندترین  از  اخراج کارمنــدان یکی 
وظایفی است که مدیران با آن روبه رو هستند. 
این کار می تواند باعث برانگیختن احساسات 
پیچیــده ای شــود: همــدردی، ناراحتــی و 
اضطراب. حتــی اگر رفتن یــک کارمند )یا 
کارمندان( بیشــترین منفعت را برای شرکت 
داشته باشد، باز هم احساس گناه ممکن است 
شما را رها نکند. بهترین راه برای انتقال این 

خبر چیســت؟ چگونه میان بی پرده بودن و 
دلسوز بودن تعادل ایجاد می کنید؟ تا چه حد 

باید احساسات خود را نشان دهید؟

ند و بر  می  راد  ا
طبــق نظــر الرنس جی اســتایبل، اســتاد 
مدیریــت و یکــی از مشــاوران هیات مدیره 
دانشــکده کســب وکار ســاویر »انجام دادن 

فرآیند اخراج ناخوشایندترین بخش مدیریت 
اســت که بســیاری از افراد از آن وحشــت 
دارند.« در عین حال کاری اســت که هرگز 
مورد قدردانی قرار نمی گیــرد. »هرگز دیده 
نشده که کســی به خاطر اینکه خوب اخراج 
می کنــد، ترفیع گرفته باشــد. اما اگر مطابق 
با شــأن افراد و با تکریم بــا آنها رفتار نکنید 
ممکن اســت موفقیت حرفه ای تان به انحراف 

د را  چگون اخرا ی کارم
ب او ا دهیم
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کشیده شود.« همه کارمندان و مشتریان شما 
مشــاهده می کنند که چگونه این فرآیند را به 
انجام می رســانید. اندی مولینســکی به عنوان 
استاد رفتار ســازمانی در دانشکده بین المللی 
کســب وکار برندیز می گوید: »روشی که برای 
اخراج کارمنــدان اتخاذ می کنید باید متضمن 
کلماتی باشد که در خط مشی شرکت تعریف 
شــده اســت.« اخراج کارمندان زمانی بسیار 
سخت می شود که خود شما با این کار مخالف 
باشید. »در این صورت احساس می کنید دچار 
تضاد شده اید، انگیزه خود را از دست می دهید 
و مستاصل خواهید شد.« شــما در مقام یک 
مدیــر بایــد کاری را انجام دهید کــه به نفع 
شــرکت باشد. در اینجا به شــرح این موضوع 
می پردازیــم که چگونه ایــن کار را به صورت 
روشن و بااحترام انجام دهید. خواه درباره اتمام 

کار با یک نفر باشد یا کل یک تیم.

ن کار آمو ببینید برای ا
طبق نظر استایبل، همه ســازمان ها به منظور 
اداره کــردن اخراج ها نیاز بــه »فرآیند موثر، 
کارآمد و اســتاندارد« دارنــد و همه از جمله 
مدیــران فعلی و مدیــران آینــده باید برای 
چگونگــی انجام آن آمــوزش ببینند. او اضافه 
می کند »آموزش از ترســناک بــودن این کار 
می کاهــد.« مولینســکی می گوید: »مشــکل 
اینجاســت که بیشتر ســازمان ها لزومی برای 
انجام آموزش وســیع برای این کار نمی بینند؛ 
چرا که این کار برای آنها مســتلزم صرف زمان 
و هزینه است؛ ضمن اینکه مساله اخراج به طور 
نسبی چندان زیاد اتفاق نمی افتد.« این دیدگاه 
اشتباه است. شرکت هایی که اخراج های ضعیف 
انجام می دهند اغلب از پیامدهای فراوان آن رنج 
می برند، از جمله دادخواهی از اخراج ناصحیح 
و ضربات مهلک به حســن شــهرت شرکت را 
می توان نام برد. شــکی نیســت که باید برای 
این مســاله منابعی تخصیص یابد. اگر شرکت 
آموزش نمی دهد، مولینسکی پیشنهاد می کند 
از مشاوران یا افرادی که تجربه های موفقی در 

زمینه اخراج داشته اند، کمک بگیرید.

ن ر ت
استایبل می گوید با سردی وارد این کار نشوید 
و البته تنها نرویــد. دادن این خبر درحالی که 
شخص دیگری نیز در اتاق هست، هم راحت تر 

اســت و هم از لحاظ قانونی بهتر است. »حالت 
ایــده آل این اســت که با یک مشــاور در یک 
شرکت کاریابی همکاری نزدیک داشته باشید 
تــا آنها به شــما در انجام ایــن فرآیند کمک 
کنند.« در غیر این صــورت، یک نفر از واحد 
منابع انســانی را برای ایــن کار انتخاب کنید. 
زمانی که آنچه می خواهیــد بگویید را تمرین 
می کنید، فکر کنید که کارمند ممکن است چه 
عکس العملی نشــان دهد. »بدترین سناریوی 

ممکن را پیش چشم خود بیاورید«. 
آن شخص ممکن اســت گریه کند. یا ممکن 
اســت پای خانواده اش را وســط بکشد و مثال 
بگوید »دخترم امسال پاییز به دانشگاه می رود. 
چگونه از پس مخــارج او برآیم؟« باید از قبل 
به این مســاله فکر کنید که چگونه احساسات 
خــود را مدیریت خواهید کرد. بهتر اســت از 
قبل یک پیش نویس برای خود داشــته باشید. 
هرچند مولینسکی توصیه می کند که بیش از 
حد به آن وابسته نباشــید طوری که رفتارتان 
مکانیکی به نظر برســد و آنقدر از مســاله دور 
شوید که حساسیت انســانی خود را از دست 
بدهیــد. در عیــن حــال باید مراقب باشــید 
رفتارتان برای نشان دادن حس همدردی نباید 
آنقدر مبالغه آمیز باشد که از رساندن پیام خود 

بازمانید.

ان مناس خاب م ان
مولینســکی می گوید محیط فیزیکی که قرار 
اســت در آن موضــوع را بگوییــد باید جایی 
آرام و یک اتاق ســاکت باشد. هدف این است 
که »حداکثر احســاس راحتی را در رســاندن 
این پیام داشــته باشــید و در عین حال شأن 
و ارزش فردی که اخراج می شــود هم رعایت 
شــود.« اســتایبل پیشــنهاد می کند »اغلب 
اوقات عکس العمل طرف مقابل شــوکه شدن 
و ناراحتی اســت اما این احتمال هم هســت 
که او خشــمگین شــود. به همین خاطر باید 
مطمئن شــوید کــه طرف مقابــل در صورت 
عصبانی شــدن و ترک کردن اتاق، دسترسی 
آســان به درب خــروج را دارد«. او می گوید 
»هیچ ساعت مناسبی در طول روز برای دادن 
ایــن خبر وجود ندارد چون به هر حال خبر از 
دست دادن شغل واقعا هولناک است. اما بهتر 
اســت این کار را در آخریــن روز هفته و قبل 
از تعطیــالت انجام دهید چرا که آن شــخص 

آخر هفته خود را فرصت خواهد داشــت تا با 
این مساله کنار بیاید. ضمن اینکه اگر در طول 
هفته این کار را انجــام دهید، کارمندان تمام 
آن هفته درباره ایــن موضوع صحبت خواهند 
کرد«. طبق نظر مولینســکی اگر کل واحد را 
یکجا تعطیل کردید و همه واحد اخراج شدند، 
بهتر اســت خبر اخراج را یکباره به همه اعالم 
کنید چرا که همه تحت تاثیر این مســاله قرار 

خواهند گرفت.

حبت کنید رد  بی 
پیش نویس  یک  »داشتن  می گوید  مولینسکی 
بــرای اخــراج یــک کارمند خوب اســت« و 
اســتایبل پیشنهاد می کند »ســریعا سر اصل 
مطلب بروید: بی پرده و صادق باشد و گفت وگو 
را کوتاه نکنید.« اســتایبل پیشــنهاد می کند 
ابتدای گفت وگو را این گونه آغاز کنید: »امروز 
باید خبرهای بدی را به شــما بدهم« چرا که 
این عبارت طرف مقابل را از لحاظ احساســی 
آماده می کند. بعد می توانید از چنین عباراتی 
اســتفاده کنید: »هدف از این جلسه این است 
که به شما بگویم که شغل شما در این شرکت 
به اتمام رســیده اســت.« بعد به آن شــخص 
پوشه ای که حاوی جزئیات قطع همکاری است 
ارائه دهید. اگر شــرکت شما خدمات کاریابی 
ارائــه می دهــد می توانید بگوییــد: »به عنوان 
بخشی از احترامی که برای شما قائل هستیم، 
شرکتی را تشــکیل داده ایم که به شما کمک 
کند روی پای خودتان بایستید.« سپس جلسه 
را به مشــاور یا نماینده منابع انسانی بسپرید 
تا قدم هــای بعدی را توضیح دهد. اســتایبل 
تاکید می کند »الزم نیســت خیلی طوالنی و 
با جزئیات صحبت کنید. هر آنچه الزم اســت 
را بگوییــد و بعد اتاق را ترک کنید. شــرکت 

کاریابی بقیه کار را انجام خواهد داد.«

د و منحر نشو ا مو
از آنجــا که هر آنچه اتفاق می افتد برای فردی 
که اخراج می شــود بســیار مهم است، ممکن 
اســت عکس العمل احساسی نشان دهد. شاید 
اشــک بریزد، یا پرخاش کند یا ســوال برایش 
پیش بیاید. اما شما به عنوان مدیر نباید پاسخ 
بدهیــد. مولینســکی می گوید »قرار نیســت 
گفت وگویی داشــته باشــید که به سر و کله 
زدن و بحث و جدل بینجامد«. درباره عملکرد 
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ضعیف او یا اینکه به او هشدار داده شده بود، 
صحبت نکنید. اســتایبل پیشــنهاد می کند 
بگویید: »اگر می خواهید درباره درســتی این 
تصمیم صحبت کنید خوشحال می شوم برای 
هفته آینده قراری با شــما بگذارم اما اکنون 
فرصت مناسبی نیست«. او اضافه می کند که 
هرگز پیش نیامده کــه یک کارمند اخراجی 

تقاضای یک قرار پیگیری بگذارد.

دلسو باشید
مولینســکی می گویــد وقتــی وظیفــه اخراج 
کارمندی که با او رابطه خوبی داشته اید به شما 
محول می شود، »احتمال زیادی وجود دارد که 
با او احســاس همدردی عمیقی داشته باشید.« 
در چنین مــواردی می توانید به او »پیشــنهاد 
حمایــت« بدهید. مثــال به او بگوییــد او را به 
دوســتان خود معرفی خواهید کرد و البته این 
کاری نیســت که برای همه انجام دهید اما اگر 
این کار در رابطه شــما طبیعی است، می توانید 
آن را پیشــنهاد دهید. از همــه مهم تر، هرگز 
درباره اینکه این تصمیم چقدر برایتان ســخت 
بــوده صحبت نکنید چــون به نظر اســتایبل 
»نامربوط اســت.« آن کارمند اکنون و در این 

موقعیت به احساسات شما اهمیت نمی دهد.

ری  ود ک کنید و با د ار را ا  ش
حبت کنید

اســتایبل می گوید اخراج یک کارمند تجربه 
سختی است »که بسیار هزینه بر است« حتی 
برای مجرب ترین مدیــران. او اضافه می کند 
»وقتی این خبر را به آن شخص دادید، راهی 
پیــدا کنید که خودتان را هــم از فیزیکی و 
هم از لحــاظ روانی دوباره بازیابید. راه بروید. 
چــرت بزنیــد. ورزش کنید.« مولینســکی 
می گوید: »ســعی کنید، بالفاصله بعد از آن، 
جلســه دیگری ترتیب ندهید، بــه خودتان 
زمان آرام شــدن بدهید. در ضمن مهم است 
که درباره تجربه خــود صحبت کنید.« مثال 
با مدیر منابع انســانی که به شما در فرآیند 
این اخراج کمک کرد. می توانید با هم بررسی 
کنید کــه کار چگونه پیش رفت و چه کاری 
را می توانســتید به طور متفاوت انجام دهید. 
همیشــه فضایی برای رشد هست؛ »هر چند 
یک لحظه احساســی است اما در عین حال، 
یک وظیفه و یک مهارت اســت. می توانید در 

این کار بهتر شوید.«

ر داشت ا د ب  ولی ک با ا
• یک محیــط فیزیکی خصوصی و ســاکت 

ایجاد کنید که در آن محیط، خبر را بدهید
• از یک شــرکت کاریابی یا از منابع انسانی 

برای مدیریت این فرآیند کمک بگیرید
• بعد از این گفت وگــو، خود را هم از لحاظ 

جسمی وهم روحی بازیابید
• با سردی وارد جلسه نشــوید. گفت وگو را 
از قبل تمرین کنید و عکس العمل های طرف 

مقابل را پیش بینی کنید
• درباره اینکه این تصمیم چقدر برای شــما 
سخت است صحبت نکنید، آن کارمند در آن 

لحظه به احساسات شما توجهی ندارد
• بی عاطفه نباشید، اگر ارتباط خوبی دارید، 
طرف مقابل را با معرفی او به دوســتان خود 
حمایت کنید یــا یک مرجع خوب در اختیار 

او قرار 
دهید.

ار  موردکاوی ش
کمــک کنید ایــن فرآیند تا حــد ممکن با 

آرامش سپری شود
بعد از آنکه وزارت دفاع به شــرکت آئرو جت 
مدیکال اعالم کرد که به خاطر مسائل بودجه 
قراردادها تمدید نخواهند شد، دانیل ویلسون 
به عنوان مدیرعامل و رئیس شرکت به دردسر 
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بزرگی افتاد.
او می گوید »شــرکت ما کمتر از دو سال سابقه 
داشــت و ما تنوع کاری نداشتیم و 100 درصد 

وابسته به این قرارداد بودیم.«
این یعنی دانیل باید 2۶ نفر را اخراج می کرد. 

واقعــا ســخت بود چراکــه او شــخصا با همه 
کارمندان رابطــه نزدیکی داشــت و همه آنها 
شــغل های مطمئن خود را به خاطر شــخص 
دانیل رها کــرده بودند چراکه بــه او و کارش 

اطمینان داشتند.
دانیــل قبــل از اینکه خبــر را به آنهــا بدهد، 
بســته های اطالعاتی درســت کرد که برای هر 
فرد شامل مزایای پایان خدمت، زمان پرداخت 
بدهی معــوق و اطالعاتــی دربــاره چگونگی 
درخواست بیمه بیکاری و خدمات بیمه ای دیگر 
بود. همچنین برای هر شخص یک نامه معرفی 
و حســن انجام کار مخصوص آن شخص تهیه 
کرد. او می گوید؛ »می خواســتم برای کمک به 
آنها اطالعات بدهم که این فرآیند تا حد ممکن 

با آرامش سپری شود.«
او تصمیــم گرفت این خبــر را یکجا به همه 
بدهد. تیم را در اتاق کنفرانس شــرکت جمع 
کــرد و بی پرده و با صداقــت با آنها صحبت 
کــرد. دانیل می گوید: »با خود فکر کردم اگر 
قــرار بود این خبر را به من بدهند، دوســت 

بشنوم.« چه  داشتم 
او بخش هایــی از نامه دولــت را خواند که در 

آن هم به مســاله بودجه اشاره شده بود و هم 
از خدمات و حرفه ای بودن شــرکت آئرو جت 
مدیکال قدردانی شده بود. دانیل از کارمندان 
تشــکر کــرد. او می گوید؛ »تجربه احساســی 
بــود. اما اگر احساســات صادقانه باشــد، باید 
نشــان داده شود. به نظر من کارمندان سفرای 
شرکت ها هستند. حتی آنها که شرکت را ترک 

می کنند.«
دانیــل مدیرعامل باقی ماند و امروز شــرکت او 

150 کارمند با بخش های متنوع دارد.

ار  موردکاوی ش
قاطعانــه برخورد کنید و این خبــر را بی پرده 

بگویید
در ســال 2009، تــد کارکــوس، مدیرعامــل 
آزمایشگاه های پروفاز شــد که داروی کولد ایز 
)Cold-EEZE( را تولید می کردند. زمان سختی 
بود: فروش در حــال افت بود، اخالق جایگاهی 
 نداشــت، فروشــندگان تهدیــد می کردند که

 قفسه هایشان را خالی می کنند.
تد متوجه شد که مخارج بسیار باالست و تعداد 
زیادی از کارکنان باید اخراج شــوند. او به نقاط 
قــوت و ضعف هر یک از 2۶ کارمند خود توجه 
کرد و اینکه این افراد برای شــغل خود مناسب 
هســتند یا خیــر. این کار بــه او کمک کرد تا 
بفهمد که بسیاری از کارمندان باید اخراج شوند 
از جمله مدیر مالی شــرکت کــه ما اکنون او را 

مایکل می نامیم.
تد می دانســت که باید قاطعانــه عمل کند. او 
می گویــد؛ »وقتی تصمیم خود را گرفتید، نباید 
آن را به تعویق اندازید.« او جلسه ای را با مایکل 
و مدیر اجرایی شــرکت ترتیب داد. او می گوید؛ 
»صحبت کوتــاه و مودبانه بود. من پیام خود را 
بی پرده منتقل کردم و سپس به او مزایای قطع 
همکاری را ارائه دادم.« مایکل واقعا شوکه شده 

بود.
تد شــخصا مایکل را دوســت داشت به همین 
خاطر به او پیشنهاد کرد در یافتن شغل جدید 
به او کمک کند. و به او گفت باید کاری را انجام 
دهد که برای شرکت و سهامداران بهتر است و 

اینکه در قبال آنها مسوول است.
طی یکسال، فقط پنج کارمند از آن تعداد باقی 
ماندنــد. تد تنها با اســتخدام 10 نفر آن تعداد 
را جایگزیــن کرد و در نتیجه هزینه ها تقریبا 2 

میلیون دالر کاهش یافت.
امروز آزمایشــگاه های پروفاز نرخ اخراج بسیار 
پایینــی دارد و تد درباره اخراج نگاه فلســفی 
پیدا کرده اســت: »من واقعا نســبت به هر یک 
از کارمنــدان توجــه دارم. حتــی آنها که الزم 
اســت با آنها قطع همکاری شــود هی ک 
ی شود ک  را بور ب کار در ش د م نبا
ی  اهن ه ش  آن  های  نیا با  ی ا  توانا
ی ا مرس ر رو «                       م ندارد
HBR منب
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ن  نا تر ن ترس نی تر و ن  ندتر ددی دربار ب ار های م تاکنون 
ن  ها تو  اری ا ر ب م ت ولی ک د اس ن  ها ارا ش رو تر و م
ی اشار  ن  های سن باتر ی  ر ن م  ب م ت در ا شد اس
ر  ال داش و بیان دس ند  دمت  ی  با و بر  ی ک  می کنی  ها

اری دور های مخ تار است م

ان ی ساکسون در آل ار م ی در   باس
 ایــن پل برای اولین بار در ســال 1851 جایگزین یک پل 
چوبی که ســال 1824 ساخته شده بود، شد. از 50/۷۶ متر 

طول برخوردار است و 40 متر ارتفاع دارد.

الیا                            وران ا و  در  ون و  

این پل قرون وســطی تنها پل شــهر فلورانس است که در 
جنگ جهانی دوم شهر را نجات داد. درگذشته بخش پایینی 
پل مرکز حضور قصابی های شــهر بود که در حال حاضر به 

منطقه ای برای فروش سوغاتی تبدیل شده است.

رانس ار  ون نو  در   
 این پل روی رود ســن پاریس کشــیده شده است و 232 
متر طول دارد. پل پونته نوف بین سال های 15۷8 تا 1۶0۷ 

بناشده است.

گی دنیا زیباتری پ های س
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ان و  در ا وا  
 پــل خواجو در قرن 1۷ میالدی روی رودخانه زاینده رود 
کشــیده شد. این پل 133 متری از 24 آرک تشکیل شده 

است.

انیا ا اس و ارا یدرا   در  ن دی  و
 این پل بین سال های 1401 تا 1440 میالدی بناشده است. در سال 
1۶43 رو به نابودی رفت و در ســال 1۶59 بار دیگر بازسازی شد. به 

خاطر وجود مجسمه شیر روی آن  به پل شیر نیز معروف است.

ن و ار هر  اری موست  در موس اس
 این پل روی رود نریتوا کشیده شده و بیش از 42۷ سال 
دارد. در جنگ بوسنی)1993( این پل ویران شد و مرمت 

آن تا سال 2004 به طول انجامید.

ونان سا  سا  در کونی  کونی
  پل کونیتســا در سال 18۷0 به ارتفاع 20 متر روی رود 

آئوس بنا شد.

وری  را  ارل  در   
ایــن پل در ســال 135۷ میالدی روی رودخانــه والتاوا 
کشیده شد و تا آغاز قرن 15 میالدی پابرجا بود و یکی از 
مهم ترین پل های ارتباطی پراگ با حومه محسوب می شد. 
در حال حاضر این پل یکی از مناطق گردشــگری شــهر 

پراگ است.

انیا ن نوآ در روندا اس و
 این پل بین ســال های 1۷51 تا 1۷93 روی رود گوآدالوین کشیده 
شده است و 120 متر طول دارد.گفته می شود در ساخت این پل 50 
کارگر جان خود را ازدســت داده اند. همچنین دو اتاقک زیر پل برای 
زندانی و شکنجه کردن زندانیان مورد استفاده قرار می گرفت. این پل 

در حال حاضر یکی از مناطق تفریحی و گردشگری در اسپانیا است.
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ی ا د م  ن ها  ین تر ابیت داش است ه ن ها  تر یش  ه
ی ب اندا ای  ن و ت ا ران بود اس ردش ردان و  ان ر برای  س
ی  ا بر نوان م ند ب  ا هس ت آن ا سا ابیت دارد ک بسیاری در 
ان باشد و  ن بر  ندتر ود ک  ب وش ای ا دنیا سا می ش در 
ران اما  د ا ردان باش ان صد  رو کند تا م نام را در میان بر ها م
رست بی  ن  ی دانند در ا ن هاست و بسیاری آن را ن ی ا تر ی مح 
ا را  ی ا آن ن بر ت بنابرا ود داش ران و ن ها در ا تر نوان ا  ا د 

الی ا ل نیست واندنشان  ی آورد  ار ا م ا

های  تری ایران سرزمی
گری رد تاریخی و 
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ساخت تخت جمشید یا آن طور که در کتیبه ها ثبت شده شهر مردمان پارسی، در 55 
کیلومتری شمال شــرق شیراز و مقابل جلگه مرودشت در سال 518 قبل از میالد به 
دســتور داریوش اول آغاز شد و جمعا حدود 120 سال به طول انجامید. این مجموعه 
عظیم با مســاحت 135 هزار مترمربع، بزرگترین مجموعه باشکوه هخامنشی است که 
همه از سنگ ساخته شده. جالب اســت بدانید میان سنگها هیچگونه مالتی استفاده 
نشده و سنگها به یکدیگر چفت شده اند. البته در برخی موارد بستهای آهنی معروف به 
دم چلچله ای مورد استفاده قرار گرفته است. مجموعه تخت جمشید شامل هفت کاخ 

)تاالر(، نقوش برجسته، پلکانها، ستونها و دو آرامگاه سنگی است.

عظیم ترین بنای سنگی جهان

 غار نمکدان در جزیره قشم حدود ۶580 متر طول دارد. تا پیش از کشف این غار، 
غار نمکی سدام در فلسطین با داشتن طولی معادل 5۶85 متر به عنوان طوالنی ترین 
غــار نمکی جهان قلمداد می شــد. جریان آب نمک در کف غار، از چشــم اندازهای 
دلپذیر آن است. رطوبت جزیره و نفوذ آب در غار، سبب فروچکیدن آب نمک اشباع 
شده بر بدنه قندیلها می شود که شکل آنها را پیوسته دگرگون می کند. غار نمکدان 
دارای یک دریاچه نمک به ژرفای یک متر در فاصله 1۶0 متری دهانه ورودی است. 
از دل کوه نمکدان، یک جریان آب زیرزمینی همیشگی می جوشد که راه را به بیرون 
گشــوده و پس از حل کردن نمک در راه خود، به شکل چشمه نمک در دامنه کوه 
نمایان می شــود. این چشــمه در گودال روبروی خود، حوضچه ای طبیعی به رنگ 

سفید پدید می آورد.

 طوالنی ترین غار نمکی جهان

بیابان لوت در 80 کیلومتری شــمال شهداد، تپه ای مملو از گدازه های آتشفشانی با مساحتی 
معادل 480 کیلومتر مربع که گندم بریان می خوانندش و گاه نیز ریگ سوخته، گرم ترین نقطه 
کره زمین است با دمایی معادل ۶۷ درجه سانتیگراد در سایه! در گندم بریان در فضایی با طول 
200 کیلومتر و عرض 150 کیلومتر هیچ نوع زندگی جریان ندارد و شرایط به گونه ای است 
که عالوه بر گیاهان و حیوانات، حتی باکتریها نیز توان زنده ماندن ندارند. در نتیجه اجســاد 
تجزیه نشده و فقط بر اثر تابش خورشید خشک می شوند. تا پیش از کشف این منطقه توسط 
پروفسور کردوانی تصور می شد صحرای لیبی در شمال صحرای آفریقا با ۷/ 5۷ درجه سانتی 
گراد گرمترین نقطه کره زمین باشد؛ اما اکنون گندم بریان گرمترین نقطه زمین است. اگر قصد 

سفر به قطب گرمایی کره زمین را دارید، بین آبان تا فروردین ماه، بارسفر ببندید.

 گرم ترین نقطه کره زمین

 برج یا گنبدقابوس سال 3۷5 خورشیدی به دستور قابوس بن وشمگیر از پادشاهان 
آل زیار در جرجان )گنبدکاووس فعلی( پایتخت این حکومت به عنوان آرامگاه وی 
ساخته شد. این بنا با آجرهای دنباله دار و مالت و به شکل یک استوانه چند وجهی 
ســاخته شده است که شامل پی و صفه بنا، ســردابه، بدنه و گنبد مخروطی است. 
برج قابوس بر فراز تپه خاکی که حدود 15 متر از ســطح زمین بلندتر اســت، قرار 
دارد. ارتفاع برج 55 متر است که با احتساب بلندی تپه، در مجموع ۷0 متر ارتفاع 

از سطح زمین دارد.

 بلندترین برج آجری جهان
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یزد یکی از مهمترین شــهرهای زنده و تاریخی کشــور است که مجموعه ای کامل از 
بناهای دوره های مختلف زمانی شــامل بازارهای قدیمی، مســجدها، باغ ها، عمارات، 
آتشــکده ها و... را در خود جای داده اســت. این شــهر عالوه بر آنکه بزرگترین بافت 
خشــتی جهان اســت، با ۷43 هکتار عرصه و 5 هزار هکتار حریم، دست نخورده ترین 

بافت تاریخی کشور محسوب می شود.

  بزرگترین بافت خشتی جهان

چشــمه آبگرم قینرجه در جنوب مشــکین شــهر و در ارتفاع 1240 متری 
دامنه شــمالی سبالن در مجاورت چهار چشــمه معدنی دیگر قرار دارد. این 
چشمه با دمای 8۶ درجه ســانتیگراد، داغ ترین چشمه کلرایدی جهان است 
که دارای ســه دهنه اســت.باتوجه به خواص درمانی عناصــر موجود در آن 
بخصوص گوگرد باال، برای درمان لنفاتیسم، راشیتیسم و روماتیسم های مزمن 
سودمند اســت. دمای باالی این چشمه تسکین دهنده درد و ضد تورم است. 
 در کنار چشمه آبشاری است که بر زیبایی و جاذبه گردشگری چشمه قینرجه 

افزوده است.

 داغ ترین چشمه جهان

یکی از پیرترین جانداران جهان، ســرو ابرکوه با عمری حدود 4000 تا 4500 ســال 
اســت. گرداگرد تنه این درخت روی زمین، 5 /11 متــر و بلندای آن 25 تا 28 متر 
برآورده شــده است. در برخی اساطیر، کاشت این درخت زیبا به زرتشت نسبت داده 

شده است.

کهنسال ترین  درخت سرو جهان

 قشــم، بزرگترین جزیره غیرمســتقل دنیاســت که در حســاس ترین نقطه 
اســتراتژیک خلیج فارس و در دهانه تنگه هرمز واقع شده است. طول جزیره 
حدود 120 کیلومتر و عرض جزیره در نقاط مختلف متفاوت اســت. بیشترین 
عرض جزیره، مابین الفت و شیب دراز است. عرض متوسط جزیره را می توان 
معادل 14 کیلومتر در نظر گرفت. بخش وســیعی از کرانه های شمالی جزیره 
با جنگل دریایی حرا به وسعت 150 کیلومتر مربع پوشیده شده است. جزیره 
قشــم با مساحت 1491 کیلومتر مربع از 23 کشور دنیا وسیع تر است. به طور 
مثال قشــم 5 /2 برابر سنگاپور و بحرین و سان مارینو، 1/5 برابر هنگ کنگ، 

5 برابر مالدیو و ۷0 برابر ماکائوست.

 بزرگترین جزیره غیرمستقل جهان
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دژ زیبای نارین قلعه در میبد که مردم محلی نارنج قلعه می نامندش، شــاخص ترین 
اثر بازمانده از شهرســازی قدیم محسوب می شــود. نارین قلعه دارای ارزش تاریخی، 
جغرافیایی، معماری و شهرسازی، سیاسی، نظامی، مذهبی و اسطوره ای است. این بنا 
بر فراز تپه ای ساخته شده تا بر تمام منطقه اشراف داشته باشد. به این دلیل از فاصله 
بســیار دور قابل رویت است. زمان ســاخت نارین قلعه براساس اسطوره هایی به دوره 

حضرت سلیمان برمی گردد.

 قدیمی ترین بنای خشتی جهان

 این پل که در مرکز شــهر دزفول قرار دارد، شــرق و غرب این شــهر را به هم پیوند 
داده و از دیرباز محل تردد میان شــهرهای شوشــتر، اندیمشک و دزفول بوده است. 
تاریخ پل دزفول به سال 2۶0 میالدی، زمانی که شاپور اول ساسانی با استفاده از ۷0 
هزار اسیر رومی اقدام به ساخت این پل مستحکم کرد، برمی گردد. این پل دارای 14 
دهنه اســت و آب رودخانه دز  از آن می گــذر. این پل در دوران عضدالدوله دیلمی، 
صفویه و پهلوی مرمت و بازســازی شد؛ اما پایه هایش همچنان بدون تغییر، یادگاری 

از عصر ساسانی است.

 باستانی ترین پل قابل استفاده جهان

پیامآبادگران
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 قابل توجه شركتهای عضو سندیكای شركتهای ساختمانی ایران
كمیسیون انتشارات امكان و  به منظور بازتاب مسائل و مشكالت شركتهای عضو از مدیران ارشد شركتها دعوت می شود ضمن ارسال موارد به 

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

ذیربط به عمل آورد.
كمیسیون انتشارات

اطالعیه شركت تضمین شركتهای ساختمانی
گروهی   به اطالع می رساند با عالقمندی و همت مدیران شركت تضمین شركتهای ساختمانی امكان تهیه پوشش های بیمه ای درمان تكمیلی 
كاركنان شــركتهای عضو و اعضای ســندیكای شــركتهای ســاختمانی ایران فراهم شــده اســت تا بخش بزرگی از  كلیه مدیران، مهندســان و  برای 

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

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

ݣݣݣݣݣݣݣݣݣ1-عملكــرد ماهنامــه را در انعــكاس 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- عملكــرد كمیســیون انتشــارات و دســت انــدركاران نشــریه را چگونه 
می بینید؟

نظری ندارم     ضعیف     متوسط    خوب    عالی 

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

نظری ندارم     ضعیف     متوسط    خوب    عالی 

5- انعــكاس مطالــب ارائــه شــده میان ســندیكا بــا نهادهــای ذیربط را 
چگونه ارزیابی می كنید؟

نظری ندارم     ضعیف     متوسط    خوب    عالی 

ج مطالب به شكل 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 

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

پیشنهاد می شود:

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

كمیسیون انتشاراتفكس سندیكا ارسال  نمائید.

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

كیفی و اثربخشــی ماهنامه  پیام آبادگران  دریافت دیدگاه، نقطه نظر، ارائه طریق و پیشــنهادهای ارزنده شــما برای بهبود و توســعه  
كوتاه 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 نظرسنجیپرسشنامه نظرسنجی

وانی یا هفتم  خیابان گاندی جنوبی، نبش پالیز

پالک 23 واحد 2 )امین سیستم(

تلفن: 88107635 - 88480809

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 کننده  آرا و نظرات ایشان با هدف ارتقا این 
صنعت و مشــارکت  بیشــتر در توسعه کشور باشد.
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مان بسی رو و ش شود د ک در  با
وش سب شود رنی ت و کوش و 

سری آورد ب بار ن  تا مادر و
ادب شود ران  وب مرد ا ند  ر

اد کی ر ای  
اد  تو را 

رامی اد  نامت نامی و 
بیســت و پنجم مردادماه، هشــتمین ســالگرد غروب 

مردی، از تبار دانایی و دیار توانایی است. 
مرحوم ادب، نماینده مردم سنندج، کامیان و دیواندره، 
در دوره پنجم و ششــم مجلس شــورای اسالمی بود. 
او نــه تنها نماینــده مردم بلکه نماینــده واقعی بخش 
خصوصی کشــور هم بود. ادب مدافع پی گیر، پرتالش 
و خستگی ناپذیر استیفای حقوق بخش خصوصی ایران 
بــود و در این راه، به حق از تمامــی ظرفیتهای قانونی 

نمایندگی خود بهره می گرفت.
ادب، مــردی بود کــه ادب را بــا آداب درآمیخته بود. 
انســانی که به افق های پــاک و اندیشــه های تابناک 
تعلق داشــت. مهندســی که دانش فنی و مهندســی 
را بــا دغدغه های انســانی و اجتماعی درهــم تنیده و 
 از آن معیاری، برای شــاخص های ارزشــهای اخالقی 

ساخته بود.
مهنــدس ادب خورشــیدی که از فــراز قله های آبیدر 
زاگــرس بر دمید و قد کشــید در بهــت و ناباوری، در 
دامنه ی کوه های البرز به غروب نشست. آثار ذهن وقاد و 
دانش نقاد ادب، به عنوان سامانه ها و سازه های ملی، در 
جای جای میهن عزیزمان، جلوه نمایی می کند. مهندس 
ادب شاهد مثال این شعر پارســی بود )که مصادره به 

مطلوب شده است(:
به که ماند نام نیکی ز آدمی

همره سامانه های زرنگار
یادش گرامی و روانش شاد باد.

ر  ر  ب ا اد و   ران  انی ا ای شرکت های سا ر سند هیئت مد
ر  ی هیئت مد ن ادب ر الد ا د ب ن و م دا مر ت ا ن مرد 

رامی می دارد ود را  ساب 
 



انی یا  ا ی ن  ن ان گاندی  ا خ
ت ا س د   ا ت    ه

   

اه ی دست
   - کرین  تاور 

طعات  بتن به همراه تمام 
که  کا ی شام  اص

م و...  ج 
ی فابری  هم

ا   به ارت
و    متر و
ف  متر 

به فرو می رسد.
ن   ت

      رضای

رامی  ار  شت دوست و ه بر  در س   با  در و  ت

ندسان و کارکنان  و   م انواد آن مر ر را  ب  ن سو ب ت کرد  ا ا را در
ی و برای  ران ال ادروان  ی برای آن ش ا ر می ن یت  ار تس رکت  ش

ومند ر با  آر و  ر  ان مح ماند با

رامی  ار  شت دوست و ه بر در با در و تاس 

و  واد آن مر ان ر را ب  و ب ن س ت کرد ا ا  را در
ی ا ر  می ن یت  رکت د تس ان و کارکنان ش ندس ران  م   مد
ت دار ی مسئ یبا بر و ش ر   ان مح ماند  برای آن شادروان آمر ابدی و برای با

مهندس کاظم کریمی

مرحوم مهندس بهروز بهنام 

جناب آقای مهندس فرامرز مفتخر 
ارتانا ر شرکت  ام مح ر   مد

هیأت مدیره  و بازرسان سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران

هیأت مدیره  و بازرسان سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران

هیأت مدیره  و بازرسان سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران

اری ت مدیره شرکت  ریاست ه

مدیرعام شرکت ساختمانی د  

اوست پایدار

اوست پایدار

د   رد انی  ای سا ای شرک ر سند س هی مد ر و ت الی مو ت ناب رامی  و ابوی  بر
داوند  و ا  ی برای آن مر ت ال ران و ر ان  رم انواد مح الی و  ناب ی برای  م وی س با آر

واهانی منان 




