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اعــام نتایــج انتخابــات 7 اســفند معلــوم  بــا 
کم بر مجلــس آینده نگاهی  که نگاه حا گشــته 
کارســاز نســبت بــه بخش خصوصی  منطقی و 
کارســازی در دو وجــه قابل  خواهــد بــود. این 
کاهش  توجــه اســت. در وجه اول می تــوان به 
بــه  عمومــا  کــه  نیروهایــی  و  تندروهــا  شــمار 
که  کــرد  مســائل سیاســی توجــه دارنــد اشــاره 
جای آن ها را نیروهای متخصص و اهل فن پر 
کاهش تنش های  که اثر مســتقیم آن  کرده اند 
کارشناسی تصمیم  سیاســی و افزایش ســطح 
گیری هــای مجلس خواهد بــود. در وجه دوم 
بایــد از شــعار ها و برنامه هــای منتخبیــن ابــراز 
کــه نماینــدگان جدید  کــرد. چــرا  خوشــنودی 
چه در قالب وابســتگان احــزاب و جریان های 
سیاسی و چه در قالب مستقلین توجه جدی 
به حل و فصل مســائل اقتصادی و معیشــتی 
مردم نشــان داده انــد. بنابراین ترکیب جدید 
مجلس که برخی آنرا به درستی خانه تکانی در 
گیری تخصصی  خانه ملت نامیده اند، جهت 
بــه دوره هــای  و اقتصــادی بیشــتری نســبت 
بــازوی  مجلــس  کــه  آنجایــی  از  دارد.  اخیــر 
اقتصــادی  فضــای  بهبــود  و  اصــاح  تقنینــی 
و  جدیــد  ترکیــب  می شــود،  محســوب  کشــور 
دســت برتــر نیروهــای معتــدل و متخصص در 
آن نویــد بخــش تحوالت مهمی در ســال های 
که دولت  آتی است. شاید بتوان بعد از برجام 
محترم آنرا به ثمر رساند، ترکیب مجلس دهم 
که مردم برای حل  گام دوم و مهمی دانست  را 
و فصل مســائل اقتصادی خود بر داشته اند و 

گام تکمیل کننده همدیگر هستند.    این دو 
ایــران  اقتصــاد  نظــران،  صاحــب  دیــدگاه  از 

عملکــردی  و  ســاختاری  اصاحــات  نیازمنــد 
بسیاری است.

 از این نگاه ضرورت تعامل مجلســیان دهم با 
که در  بخش خصوصی احســاس می شود چرا 
کلی اقتصاد مقاومتی  چارچوب سیاست های 
گردیده است  که از ســوی رهبری انقاب اباغ 
و همچنین در چارچوب برنامه ششم توسعه، 
تقویــت بخش خصوصی واقعی از ســوی همه 

گرفته است. کید قرار  ارکان نظام مورد تا
دولــت  کان  سیاســت های  خوشــبختانه   
هــر  دارد،  قــرار  مســیر  ایــن  در  هــم  یازدهــم 
کــه در برخــی اســتان ها و در عرصه اجرا  چنــد 
دولــت  امــا  دارد  وجــود  موانعــی  و  مشــکات 
یازدهــم به خصوص رئیس جمهوری و برخی 
راه  وزیــر  آخونــدی  دکتــر  آقــای  ماننــد  وزرا  از 
که  و شهرســازی تــا حــد امــکان تــاش دارنــد 
اقتصــاد بخــش غیر دولتی را به عنوان هســته 
گسترش  اصلی رشد و توسعه اقتصادی ایران 
دهند. حال در ایــن فضا مجلس آینده نقش 
بــه ســزایی خواهــد داشــت. این نقــش هم از 
جنبــه تقنینــی مــد نظــر اســت و هــم از جنبه 
نظارتــی. در بعــد تقنینی مجلس آتی رســالت 
کســب  ســنگینی برای اصــاح قوانین محیط 
تدویــن  و  تولیــد  گــر  تســهیل  قوانیــن  کار،  و 
قوانیــن متناســب بــا رشــد بخــش خصوصــی 
دولت هــای  در  متاســفانه  دارد.  عهــده  بــر 
نهــم و دهــم و حتــی در مجلس های پیشــین 
گام هــای محکمی برای تقویت اقتصاد بخش 
خصوصی برداشــته نشده است. در مقاطعی 
که  ح ها و لوایحی تصویب شــده اند  حتــی طر
گایــه شــدید بخــش خصوصــی را بــه دنبــال 

داشته است. عاوه بر اینها مجلس دهم باید 
در زمینــه الزامــات فعالیــت بخــش خصوصی 
تــا  بگــذارد  نمایــش  بــه  را  تــری  روشــن  نــگاه 
بیشــتری  انگیــزه  خصوصــی  بخــش  فعــاالن 
گذاری داشته باشند. این نگاه  برای ســرمایه 
روشــن متضمن حل و فصــل مصایب برجای 
گذشــته ماننــد بدهی های ســنگین  مانــده از 
جملــه  از  مختلــف  بخش هــای  بــه  دولــت 
کاهــش و حذف قوانین دســت  پیمانــکاران، 
اعتمــاد  جلــب  مولــد،  فعالیت هــای  گیــر  پا و 
گیــری و  بخــش خصوصــی بــه نظــام تصمیــم 
تصمیم ســازی از طریــق تعامــل نزدیک تــر بــا 

آن ها و ... می باشد. 
در بعــد نظارتــی برخــی نواقــص و ضعف هــا را 
در مقاطــع مختلــف شــاهد بــوده ایــم. رونــد 
زمینــه  ایــن  در  خوبــی  مثــال  گذاری هــا  وا
محســوب می شــود. بخش خصوصی همواره 
کــه  ایــن انتقــاد را بــه مجلــس داشــته اســت 
گذاری هــای  نــگاه نادرســت بــه اصــل 44 و وا
غیــر قانونــی موجــب ایجــاد موانع و مشــکات 
فــراوان فراروی فعالین بخش خصوصی شــده 
گذاری ها هنوز هــم موجد  اســت. ایــن نــوع وا
مشــکات فراوانی در اقتصاد بخش خصوصی 
که یکی از اولویت های دولت  اســت به نحوی 
یازدهــم اصاح این رویکرد و تمرکز بر پیدایش 
و تشــکیل اقتصــاد توانمنــد بخــش خصوصی 
گذاری های  اســت. خصولتی های بر آمده از وا
سیاســت های  محصــول  رانتــی،  و  نادرســت 
که البته در ســایه ضعف  معیوب اجرایی بوده 
کشــیده  قــد  گذشــته  مجلس هــای  نظارتــی 
انــد. بخــش خصوصــی ایــن مشــکل را ناشــی 
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کمبــود نــگاه تخصص محــور در مجلس های  از 
پیشین می داند. بخش خصوصی معتقد است 
که نــه آنقدر  گــر ایــن الیــه قدرتمنــد خصولتــی  ا
که تحت نظارت ابزارهای نظارتی  دولتی اســت 
گیرد و نــه آنقدر  کشــور قــرار  دیــوان محاســبات 
کــه به انــدازه بخش خصوصی  خصوصی اســت 
کشــور ریشــه دوانده  ضعیــف باشــد، در اقتصاد 
اســت ناشــی از همیــن نگاه های غلــط و ضعف 
اســت.  پیشــین  مجلس هــای  نظارتــی  بــازوی 
بنابرایــن انتظــار از مجلــس جدیــد متناســب با 
جایــگاه پررنــگ نیروهــای متخصــص و معتدل 
که برای اصاح این  و دلســوز در آن، این اســت 
 رویــه و برهــم زدن روندهــای نادرســت آســتین

 همت باال بزند.  
بــه  بایــد  آینــده  مجلــس  کــه  مهمــی  مســاله 
هدفمنــدی  قانــون  موضــوع   بپــردازد  آن 
یارانه هاســت. سیاســت هدفمندی یارانه ها در 
مسیر اجرا دچار انحرافات زیادی شد. از همان 
کــه  قانــون هدفمنــدی یارانه هــا به  ســال اولــی 
مرحلــه اجــرا درآمد، یارانه ســهم بخش صنعت 
گرفته شــد. این رونــد تا روی  و اقتصــاد نادیــده 
کارآمــدن دولــت جدید ادامــه یافــت. در دولت 
جدید اما اصاح این نگاه و توجه به ارائه سهم 
مناســبی از منابــع هدفمنــدی بــه بخش هــای 
گرفت. کار قرار  مختلف صنعتی کشور در دستور 
 بــا ایــن حــال بــه دلیــل منابــع بســیار محــدود 
کاهش شدید درآمدهای  اقتصادی و همچنین 
نفتــی هنوز هم در زمینه تامین منابع مورد نیاز 
برای بخش تولیدی و صنعتی مشکات زیادی 
نظــر می رســد  بــه  ایــن زمینــه  وجــود دارد. در 
دولــت  بــا  بایــد  مجلــس  جدیــد  نماینــدگان 
همفکری ســازنده  و بیشــتری داشته باشند نه 
که برخی نمایندگان دوره فعلی به خاطر  آنگونه 
رقابت هــای سیاســی بــا دولــت، حاضــر نبودند 
کــه منافــع بخــش خصوصــی و  در تصمیماتــی 
کنند.  عمــوم مــردم را تامین می کند، مشــارکت 
کمــک و  گــر موضــوع هدفمنــدی یارانه هــا بــه  ا
همفکری مجلس جدید به مســیر درست خود 
هدایت نشــود، بخش خصوصــی توان رقابت با 

کشور را نخواهد داشت. بخش های رانتخوار 
از  توقعــات  بــا  ارتبــاط  در  دیگــر  مهــم  مســاله 
کشــور مربوط   مجلــس آینده به شــرایط رکودی 
کــه دامنگیــر بســیاری از بخش هــای  می شــود 
کشــور شده اســت. این رکود بی سابقه  صنعتی 
موجــب  صنعتــی  و  تولیــدی  بخش هــای  در 
کــه بســیاری از بنگاه هــای مهــم بخــش  شــده 

کشــور یــا ورشکســت شــوند و یــا در  خصوصــی 
گر چه دولت  گیرنــد. ا معــرض ورشکســتگی قرار 
سیاســت های  همچــون  مثبتــی  گام هــای  بــا 
کــرده  انبســاطی پولــی و تحریــک تقاضــا تــاش 
ج  کشــور خــار کــه ایــن رکــود را از اقتصــاد  اســت 
و  اصــاح  در  مجلــس  یــاری  بــدون  امــا  ســازد 
تدویــن قوانین الزم این فرآیند تکمیل نخواهد 
شــد. در واقــع مجلــس آتــی هــم نیازمنــد نــگاه 
تخصــص محــور تقنینــی و هــم نیازمنــد روحیه 
فضــای  اصــاح  جهــت  در  دولــت  بــا  تعاملــی 
کــه دولت در ایــن زمینه  اقتصــادی اســت. چرا 
باید دســت بــه اقدامات جــدی و اصاحی بزند 
که همراهی شــجاعانه نماینــدگان را می طلبد. 
این اصاحات هــم در حوزه قانونگذاری جدید 
ضرورت دارد تا نیازهای قانونی کشور در شرایط 
پساتحریم و در راستای بهبود فضای اقتصادی 
کشور تامین شــود و هم در حوزه اصاح روندها 
و مقــررات و قوانین قبلی اهمیت دارد تا فضای 
گذشته  گردد. در چند سال  کار تسیهل  کسب و 
به واســطه محدودیت فعالیت هــای اقتصادی 
و  انقباضــی  قوانیــن  گســترده،  تحریم هــای  و 
کم شد. کشور حا بازدارنده در فضای اقتصادی 
 در حالی که در فضای پساتحریم و گشایش های 
سیاســت های  اتخــاذ  بــه  اقتصــادی  جدیــد 
انبســاطی نیازمندیــم. بخــش خصوصــی ایــن 
کــه ایــن فضــای جدیــد توســط  انتظــار را دارد 

مجلس ایجاد شود.
 بــه عنــوان مثال دولــت جدید از زمان اســتقرار 
بــا مســاله ای بــه نــام بدهی هــای ســنگین بــه 
اســت.  مواجــه   ... و  بانک هــا  پیمانــکاران، 
که به  کشــور هســتند  پروژه هــای پرشــماری در 

گیر شده اند  خاطر نبود اعتبارات عمرانی زمین 
کنــون، هم دولــت توان ادامه آن ها را ندارد و  و ا
گرفتار عدم تسویه  هم سرمایه بخش خصوصی 
از ســوی دولــت و دســتگاه های مجــری شــده 
اســت. دولــت اعتقاد و عزم جدی برای تســویه 
گذاری این پروژه ها به بخش  این بدهی هــا و وا
تعییــن  بــرای  اســت   بدیهــی  خصوصــی دارد. 
نیازمنــد  تومــان  میلیــارد  صدهاهــزار  تکلیــف 
گر توجه جدی به این  حمایت  مجلس اســت. ا
مســاله صــورت نگیــرد مشــکات پیمانــکاران و 

بخش خصوصی همچنان پابرجا  خواهد ماند.
که  مجلــس دهــم نباید از ایــن امر غفلــت بکند 
در فضــای جدیــد اقتصــادی بخــش خصوصــی 
که هــم درآمدهای  حــرف اول را خواهــد زد چرا 
کاهــش یافتــه و هم در  نفتــی دولــت بــه شــدت 
دوران رفــع تحریم ها، بیشــترین تبــادالت مالی 
بیــن المللی با بخش خصوصــی صورت خواهد 
گرفــت. از ایــن رو بخــش خصوصــی در فضــای 

جدید نماینده واقعی اقتصاد ایران است.
 از طرف دیگر با توجه به اینکه مساله پیوستن 
ایــران بــه ســازمان تجــارت جهانــی در دســتور 
بینــی  پیــش  و  دارد  قــرار  کشــور   و  دولــت  کار 
می شــود ظــرف ســال های آتی این امــر محقق 
شــود، بــا توجــه بــه اینکــه طبــق پروتکل های 
ســازمان تجــارت جهانی، تبــادالت بخش غیر 
کلی را شــکل  کــه فضای  دولتــی اقتصاد اســت 
می دهــد، بر این اســاس مجلــس باید حمایت 
اقتصــاد  رشــد  بــرای  را  قانونــی  بســترهای  و 
گــر ایــن رشــد  کنــد. ا بخــش خصوصــی فراهــم 
و توانمنــدی صــورت نپذیــرد قطعــا در فضــای 
تجــارت  ســازمان  بــر  کــم  حا جهانــی  اقتصــاد 
خصوصــی  بخــش  تولیــد  و  صنعــت  جهانــی، 
گرفت.  کشــور در معــرض نابــودی قرار خواهــد 
از ایــن رو حمایــت از تولیــد بخــش خصوصــی 
مهــم تریــن زمینــه بــرای مبــارزه بــا چالش هــا 
پیوســتن  از  ناشــی  اقتصــادی  آســیب های  و 
گر  بــه ســازمان تجــارت جهانــی خواهد بــود. ا

»ایــن حمایت« صورت نگیرد بخش خصوصی 
قوانیــن  ابهامــات  و   نواقــص  بــار   زیــر  واقعــی 
ســمت  بــه  دولتــی  نادرســت  مدیریت هــای  و 
همانگونــه  رفــت.  خواهــد  پیــش  اضمحــال 
و  پیمانــکاری  بخش هــای  در  کنــون  ا کــه 
عمیقــی  رکــود  ســاختمان  و  راه  فعالیت هــای 
که ســرمایه های چند ده ساله   حکمفرماســت 

آن ها را در معرض خطر قرار داده اســت. 

 مجلــس دهــم نبایــد از ایــن امــر 
که در فضای جدید  غفلت بکند 
اقتصادی بخش خصوصی حرف 
هــم  کــه  چــرا  زد  خواهــد  را  اول 
درآمدهای نفتی دولت به شدت 
کاهــش یافته و هم در دوران رفع 
تبــادالت  بیشــترین  تحریم هــا، 
بخــش  بــا  المللــی  بیــن  مالــی 
گرفت.  خصوصی صورت خواهد 
در  خصوصــی  بخــش  رو  ایــن  از 
واقعــی  نماینــده  جدیــد  فضــای 

اقتصاد ایران است
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تجــارت فــردا: عوامل موثر بر فرآیند توســعه به 
کــه نیــل به آن    حــدی زیــاد و متنــوع هســتند 
بعضًا غیرممکن می نماید. شاید به این دلیل 
کــه می یــر )Meier( معتقد اســت »بهتر  اســت 
اســت بگوییــم توســعه اقتصــادی چــه چیزی 

نیست.«
از طرف دیگر، نیل به هر هدفی در یک جامعه 
و  برداشــت  تعریــف،  از  بهره منــدی  نیازمنــد 
نگــرش واحد و مشــترکی از آن هــدف در میان 
تصمیم گیران و مجریان آن جامعه است. یکی 
کشــور ایــران به رغم  که باعث شــده  از دالیلــی 
برخورداری از نیروی انسانی جوان، پرانگیزه و 
متخصص و نیز منابع طبیعی خدادادی قابل 
اقتصــادی،  شــاخص های  اغلــب  در  توجــه، 
کشــورهای  زمــره  در  سیاســی  و  اجتماعــی، 
در حال توســعه باقــی بمانــد، نبــود برداشــتی 
مشــترک و واحــد از مفهــوم رشــد اقتصــادی و 
توســعه به عنوان نقطه هدف یا مدینه فاضله 
است. این وضعیت به خصوص بعد از انقاب 
کرده است زیرا برداشت ها  اســامی نمود پیدا 
از آموزه هــای دینی در میان متفکران مذهبی 
کشــور متنــوع و در مــواردی متفــاوت و حتــی 

متضــاد اســت. ایــن امر بــه خودی خــود فاقد 
اشــکال است اما مشــکل هنگامی بروز خواهد 
که این برداشــت های متفــاوت یا متضاد  کــرد 
تصمیم گیــر یا تاثیرگــذار بر تصمیمات باشــند. 
نتیجه ایــن تنوع دیدگاه و برداشــت از مفهوم 
توســعه نه تنها باعث اتاف وسیع منابع شده 
کشور را هدر  بلکه فرصت های بسیار زیادی از 

داده است.
که ســردرگمی تصمیم گیران  یکی از مشکاتی 
تبعــات  و  کــرده  ایجــاد  توســعه  مفهــوم  در  را 
در  ابهــام  داشــته  متعــددی  اقتصــادی 
اولویــت جایگاه معیشــت، رفــاه و برخورداری 
الزم  آنهاســت.  عمــل  و  نگــرش  در  مــردم 
کــه توســعه و رشــد اقتصــادی  بــه ذکــر اســت 
زندگــی  عمدتــًا  و  اســت  امری»این جهانــی« 
مــادی مــردم را در برمی گیــرد و نیــل بــه ایــن 
کــه معیشــت و رفاه  هــدف مســتلزم آن اســت 
مــردم جایــگاه و اولویــت باالیــی در بینــش و 
نگرش تصمیم گیران داشته باشد. وجود این 
بینــش، شــرط الزم برای پیشــرفت اقتصادی 
کــه بســتر الزم بــرای اقدامــات دیگــر را  اســت 

کرد. فراهم خواهد 

گرفــت رشــد  از ایــن مقدمــه می تــوان نتیجــه 
مــردم  مــادی  رفــاه  افزایــش  و  اقتصــادی 
فرمول هــای  و  تئوری هــا  بــه  آنکــه  از  پیــش 
اقتصــادی وابســته یا مرتبط باشــد بــه نگرش 
تصمیم گیــران  و  مســئوالن  فکــری  بینــش  و 
کــرد  وابســته اســت. از ایــن رو می تــوان ادعــا 
کشــور غالبــًا  مشــکات موجــود اقتصــادی در 
ریشــه ای غیراقتصــادی دارنــد و تا ریشــه های 
نشــود  اصــاح  غیرتوســعه ای  غیراقتصــادی 
زمینه رشــد اقتصادی فراهم نمی شــود. نکته 
هــر جامعــه ای محصــول  توســعه  آنکــه  دیگــر 
توســعه یافته  انســان های  عمــل  و  اندیشــه 

است.
به عبارت دیگر، پیشرفت یک جامعه در همه 
ابعــاد از جملــه در بعــد اقتصــادی، محصــول 
بینــش و نگــرش افراد توســعه یافته نســبت به 
انســان، حیــات مــادی و نســبت بــه جایــگاه 
انسان در این دنیاست؛ و انسان توسعه یافته 
کــه بــه انســان و تعالــی مــادی و  فــردی اســت 
معنــوی او و نیــز بــه جایــگاه او در ایــن جهــان 
عقب ماندگــی  مقابــل  در  بدهــد.  اهمیــت 
کشــور محصــول اندیشــه و عمــل انســان های 

دکترسید مرتضی افقه

نقش مجلس  در برون رفت 
از  مشکالت اقتصادی؟
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توســعه نیافته اســت. بــا ایــن وصف، اندیشــه و 
عمل افراد تصمیم گیر و تاثیرگذار و نیز مجریان، 
نقش وسیع تر و سریع تری بر توسعه و پیشرفت 
جامعه دارد. به عبارت دیگر هیچ جامعه ای به 
توسعه نخواهد رسید مگر آنکه افراد تصمیم گیر 
و تاثیرگذاران بر جامعه نگرش توسعه ای داشته 
باشــند. نمایندگان مجلس بــه دلیل جایگاهی 
کــه هم بــه لحــاظ قانونــی و هم بر اســاس عرف 
رایــج، در فرآینــد و رونــد اقتصــادی اجتماعــی 
که ســهم  کشــور دارنــد در زمره افرادی هســتند 
گذشته، حال و آینده  قابل ماحظه ای بر وضع 

دارند. 
و  تدویــن  طریــق  از  هــم  مجلــس  نماینــدگان 
بــر  نظــارت  لحــاظ  بــه  هــم  و  قوانیــن  تصویــب 
عملکــرد دســتگاه های اجرایــی و نیــز بــه لحاظ 
که بر  نفــوذ و تاثیــر مرســوم )و نــه الزامًا قانونــی( 
کشــور  مدیــران اجرایــی و دولتــی و بودجــه ای 
دارنــد، نقــش قابــل توجهــی بــر رونــد و عملکرد 
اقتصادی کشور دارند. در واقع آنچه کشور امروز 
با آن مواجه است تا حد قابل ماحظه ای متاثر 
از عملکرد مجالس پیشین است. بر این اساس 
کرد بخش عمده ای از مشــکات  می تــوان ادعا 
اقتصــادی اجتماعــی موجــود ناشــی از بینــش 
و نگــرش غیر توســعه ای و بعضــًا ضد توســعه ای 

بسیاری از نمایندگان مجالس پیشین است.
که بخش قابل  کشور  با توجه به شرایط بحرانی 
توجهــی از آن ناشــی از هشــت ســال مدیریــت 
اســت  پیشــین  دولــت  بی تدبیرانــه  عملکــرد  و 
فوق العــاده  شــرایط  در  کشــور  گفــت  می تــوان 
گرفته اســت. شــرایط اقتصادی  حساســی قــرار 
گرچه حاصل  ج از تعادل فعلــی ا اجتماعــی خار
گذشته  بسیاری از تصمیمات غلط و غیرعلمی 
اســت اما اجرای نامناســب  قانــون هدفمندی 
کارایی سیاســت خارجی  یارانه ها،  همچنین نا
کشــورمان شد   رکود  که منجر به تحریم وســیع 
کرد.  عمیق ناشی از آن، این وضعیت را تشدید 
کاهــش شــدید قیمــت نفت در  بــا ایــن وصف، 
کشــور وارد  نیمه ســال 93 ضربه ای مهلک تر بر 
کــرد. ایــن شــرایط باعث شــده تــا نــوع انتخاب 
مردم در انتخابات پیش رو بســیار تعیین کننده 
و حســاس باشد و در واقع شاید آخرین فرصت 
و  اقتصــادی  تنگناهــای  از  کشــور  عبــور  بــرای 

اجتماعی و سیاسی خودساخته باشد.

از  عبــور  و  پیشــرفت  مســئولیت  بــار  کنــون  ا
یــا  موجــود  اجتماعــی  اقتصــادی  بحران هــای 
گذشــته یا درجــا زدن  بازگشــت بــر چالش هــای 
در مشــکات فعلــی، به دوش مجلســیان آینده 
مشــکات  چشــم انداز  تردیــد  بــدون  اســت. 
که به شــدت با ســاختارهای  اقتصادی موجود 
گره خورده تا اندازه  کشــور  سیاســی و اجتماعی 
گــره خــورده  قابــل ماحظــه ای بــا نــگاه آن هــا 
که ذکر شــد نمایندگانی قادر  اســت. همان گونه 
کشــور از بحــران و تنگناهــای  کــردن  ج  بــه خــار
موجود هستند که بینش و نگرشی توسعه یافته 

داشته باشند. 
گفت نماینده ای می تواند  در مجمــوع می توان 
کشــور از بحران های  در شــرایط فعلی در خروج 
کــه  اقتصــادی اجتماعــی موجــود موثــر باشــد 
ضمن برخورداری از بینش و نگرش توسعه ای، 
منافع ملی را در عمل بر منافع شخصی، قومی، 

طایفه ای و حزبی خود ترجیح دهد. 
عملکــرد نمایندگان دوره های پیشــین مجلس 
کــه در واقــع مســئولیت بخــش قابــل توجهی از 
کارایی هــای اقتصــادی اجتماعــی موجــود بر  نا
دوش آنان اســت ناشــی از انتخــاب نمایندگانی 
که نه تنها نگرش توسعه ای نداشته بلکه  اســت 
بعضًا بینشــی ضدتوسعه ای داشتند. به عاوه، 
کــه قانــون به  بــا توجــه بــه قــدرت و اختیاراتــی 
نماینــدگان داده اســت، برخــی نمایندگان پس 
کــرده و  از انتخــاب، وظایــف اصلــی را فرامــوش 
متاثــر از ترجیــح منافــع شــخصی بــر منافع ملی 
کــه مــردم بــه امانــت بــه  و مذهبــی، فرصتــی را 

ثــروت و قــدرت  گــردآوری  بــه  آنــان ســپرده اند 
خــود صــرف می کننــد. بــه نظــر می رســد آنچــه 
باعــث شــده برخــی نماینــدگان به دالیــل فوق 
از وظایــف اصلــی خــود منحــرف شــده و منافع 
شــخصی را بــر منافع ملــی ترجیح دهنــد وجود 

پیش فرض های زیر است:
  1 - اعتقادی به طوالنی بودن دسترســی خود 

به قدرت ندارد.
که برای نیل بــه رفاه اقتصادی،  2 -  معتقدنــد 
کــه فقط از طریق  گونه ای اســت  شــیوه رایج به 
رانت هــای سیاســی و اقتصادی می تــوان به آن 

دست یافت.
 3 - دارای محرومیت ها و کمبودهای اقتصادی
 و اجتماعــی فــراوان در طــول زندگــی خود بوده 

است.
عمــل،  در  اینهــا  همــه  ورای  در  البتــه  و   -  4
اعتقادی بــه آموزه های دینی نــدارد، خدا ترس 
نیســت، معــاد را در عمل نپذیرفتــه و در تعرض 
به حقو ق مردم بی تفاوت و جســور شــده، اما از 
کــرده و خود را  احساســات مردم سوء اســتفاده 
به شــدت معتقــد و عامــل به ارزش هــای دینی 

نشان می دهد.
5 - برداشــت هایی وارونه و انحرافی یا سطحی 
از آموزه هــای دینــی دارد و بــر ایــن برداشــت ها 

کورکورانه دارد. باوری به شدت متعصب و 
کــه ماحظــه می شــود، بــا توجه به  همان گونــه 
که برای نمایندگان  اختیارات قانونی و وظایفی 
در نظر گرفته شده است و نیز شرایط اقتصادی، 
حســاس  شــدت  بــه  سیاســی  و  اجتماعــی 
کنونــی، تشــخیص نمایندگانــی توســعه یافته و 
متخصص و تاثیرگذار بسیار حائز اهمیت است. 
پنج گانــه  گی هــای  ویژ نه تنهــا  کــه  نمایندگانــی 
فــوق را نداشــته باشــند بلکــه حــل معضــات و 
مشــکات اقتصادی مــردم دراولویت اصلی آنها 
که بســتر  باشــد. ایــن بینش باعث خواهد شــد 
الزم برای حل مشکات اقتصادی فراهم شود. 
نکتــه آخر آنکــه، برای حل مشــکات اقتصادی 
کشــور، الزم نیســت نماینــدگان منتخب  فعلــی 
همه یــا اغلب آنها از دانش اقتصــادی برخوردار 
باشــند بلکــه بــا هــر تخصــص و دانشــی، وجــود 
و  اقتصــادی  مشــکات  رفــع  کــه  نمایندگانــی 
مادی مردم در اولویت آنها باشد و در واقع جزو 
کفایت می کند. ارزش های اعتقادی آنها باشد، 

 عملکــرد نماینــدگان دوره های 
واقــع  در  کــه  پیشــین مجلــس 
مســئولیت بخش قابل توجهی 
اقتصــادی  کارایی هــای  نا از 
دوش  بــر  موجــود  اجتماعــی 
انتخــاب  از  ناشــی  اســت  آنــان 
نه تنهــا  کــه  اســت  نمایندگانــی 
نگرش توســعه ای نداشته بلکه 
ضدتوســعه ای  بینشــی   

ً
بعضــا

داشتند.
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بخشــی امیــد  انــداز  چشــم  برجــام  از   پــس 
گرفته  کشــور ما قــرار   فــراروی اقتصــاد رکودزده 
اســت؛ مشــروط بر اینکــه از فرصت های پیش 
کثــر اســتفاده و بهــره بــرداری را بــا اتــکا  رو حدا
تغییــر  و  محــور  دانــش  مدیریــت  اعمــال  بــر 
کــه سال هاســت  دیدگاه هــای اقتصــاد دولتــی 
کمیــت دارد؛ بنماییم. در  کشــور حا بر اقتصاد 
دوران بعد از پســابرجام بخشــی از تحریم های 
مرتبــط بــا مســئله هســته ای ایــران برداشــته 
شــده و درصورت روند مثبــت اجرای تعهدات 
کلیه تحریم ها  مترتب بر توافق جامع به تدریج 
بسته به شرایط آتی تعلیق و یا لغو می شوند.

کشــور  ارتبــاط تنگاتنگ سیاســت و اقتصاد در 
که اقتصاد را تحت سیطره تصمیمات سیاسی 
و در اولویــت بخشــی بــه اهــداف سیاســی قرار 
داده؛ متاســفانه مجموعــه اقتصــاد دولتــی را 
هرچــه بیشــتر در اعماق مشــکات و معضات 
ســاختاری فــرو بــرده و عملکرد ایــن مجموعه 
نتایجــی  غیرعلمــی  و  نامتناســب  ســاختاری 
بــس نامطلــوب بــرای اقتصــاد بــزرگ ایــران بــا 
ظرفیت هــای نهــان و آشــکار مــادی و انســانی 

در  کونومــی  ژئوا فــرد  بــه  منحصــر  موقعیــت  و 
منطقه فراهم آورده است.

کــه ایــران از بنــد تحریم هــای  در حــال حاضــر 
بــا مســئله هســته ای علی الخصــوص  مرتبــط 
حرکــت  ســوییفت،  بانکــی،  تحریم هــای 
نفتکش هــا و بیمــه رهــا شــده اســت، بــه نظــر  
کشــور در حــال تجدیــد  کــه اقتصــاد  می رســد 
کــه  قواســت، زیــرا ایــن فرصــت فراهــم اســت 
کنــد و  صــادرات مــواد اولیــه و صنعتــی را آغــاز 
وجوه آن را از طریق سیستم بانکی و سوییفت 
دریافــت نماید. اما صدور نفــت   راحت ترین و 
کــه دولت ها  ســهل ترین اقدامــی بــوده اســت 
گســترش آن بوده انــد و به نظر  همــواره در پی 
کــه دولــت فعلی نیــز هنوز بــر همین  می رســد 
کــرد؛  مــدار حداقــل تــا مدتــی حرکــت خواهــد 
زیــرا خــام فروشــی از پروســه تولید تــا فروش و 
گذر زمــان طوالنی  دریافــت وجــه آن مســتلزم 
آن  تولیــد  هزینه هــای  آنکــه  ضمــن  نیســت، 
خ تنــازل یافته هر  در قبــال فــروش حتــی با نــر
بشــکه نفــت تــا 23 دالر قابــل قیــاس بــا هیــچ 
نــوع از انــواع صــادرات از نقطــه نظــر حصــول 

درآمدهــای ارزی نیســت. امــا تمام مشــکات 
کشــور از همیــن خام  گرفتاری هــای اقتصــاد  و 
فروشــی نشــأت می گیرنــد، زیــرا پــول پرقدرت 
کشــور می شــود و به ســبب نبود مدیریت  وارد 
صحیــح مبتنی بر الزامات علمی، وجود رانت، 
فســاد و ســهم خواهــی قدرت های سیاســی و 
اقتصــادی از منابــع نفتــی بــه هرز مــی رود و یا 
در تخصیــص منابــع نیازهــای واقعــی اقتصــاد 
بــه نحــو بهینــه توزیــع نمی شــود. نتیجــه آن 
کــه همــواره بخــش واقعــی اقتصــاد اعم  اســت 
کــه  و...  گردشــگری  کشــاورزی،  صنعــت،  از 
در رشــد توســعه اقتصــادی، ایجــاد اشــتغال و 
کنند؛  کاهــش بیــکاری نقــش موثــری ایفا مــی 
گرفته و به واســطه  در یــک حالت انفعــال قرار 
کثیری  تصمیمــات مجموعه اقتصــاد دولتی و 
کــه  اباغــی  مصوبــات  و  دســتورالعمل ها  از 
بــا  هســتند  تغییــر  درحــال  و  ناپایــدار  اغلــب 
بی ثباتــی اقتصــادی روبرو می شــوند و قادر به 
برنامه ریــزی برای تولیدات خود نیســتند؛ زیرا 
نبود ثبــات اقتصادی دشــمن ســرمایه گذاران 
یا ســرمایه گذاری در بخش های واقعی اقتصاد 

دکتر محمود جامساز 

اقتصاد کشور 
در حال تجدید قوا 
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اســت اما بخش غیرواقعی رانتــی از نبود ثبات 
که این سودآوری هیچ  اقتصادی سود می برد 
گاه در رشد اقتصادی و رفاه مردم نه تنها موثر 
کاهش رشــد اقتصادی،  نیســت بلکه اســباب 
افزایــش فقر، بیکاری و تعمیق فاصله طبقاتی 
که  کنون تنها قراردادهایی  را به وجود آورده، ا
پس از برجام به زودی قابلیت اجرا می یابند، 
همیــن قراردادهــای مربــوط بــه خام فروشــی 
کــه عطــش دولــت را در دریافــت وجــوه  اســت 

حاصله ی آسان رس تحریک می کند.
کــه بــرای پنج ســال   قــرارداد بــا توتــال فرانســه 
موافقــت شــده و فــروش عنقریــب 4 میلیــون 
که در حــال حاضر قرار اســت روزی 160  بشــکه 
هــزار بشــکه توســط این غــول نفتــی خریداری 
فــروش  شــود و همچنیــن ســایر قراردادهــای 
کشــورهای هند، عربســتان، اســپانیا و البته  با 
که البتــه ایــران ابایی از  ســایر مشــتریان نفتــی 
تخفیف هــای ویــژه بــرای جــذب آن ها نــدارد، 
مسلما  فروش نفت ایران و وجوه ارزی حاصله 
کاهــش  را افزایــش خواهــد داد امــا باتوجــه بــه 
که عربســتان سعودی  فوق العاده قیمت نفت 
نیــز در پایین نگــه داشــتن آن در جهت تحقق 
اهــداف سیاســی و اقتصــادی خــود در منطقه 
پــای می فشــارد، متاســفانه درآمــد حاصله در 
کامــل بــا   ســال جــاری و آینــده را در مغایــرت 
کنون  پیش بینی های بودجه قرار می دهد و از همین ا
کــه درآمدهــای حاصلــه   می تــوان حــدس زد 
کــردن شــکاف های مالی  بیشــتر در جهــت پــر 
دولت مصرف خواهد شــد. این درحالی اســت 
کــه منابع مالــی داخلی و همچنین تســهیات 
بانکــی درجهت تقویت بخــش خصوصی مولد 
که سهم بخش  کافی نیست و دولت الزم است 
خصوصی را در تحریک رشد اقتصادی از محل 

کند. صندوق توسعه ملی تامین 
عظیــم  هزینــه  کــه  نمی رســد  نظــر  بــه  امــا   
دولــت  عمیــق  بدهی هــای  و  دیوانســاالری 
بــه بانک هــا، پیمانــکاران، بخــش خصوصــی، 
نهادهــای  و  اجتماعــی  خدمــات  بیمه هــای 
دیگر چنین فرصتــی را به دولت برای پرداخت 
بدهی خود به بخش خصوصی و بانکها بدهد 
بــا این وصف عدم پرداخت  بدهی های دولت 
اســباب رکــود را فراهــم آورده و بخــش اعظــم 
اعطــای اعتبــارات بانکــی به بخــش خصوصی 
مولــد بــه واســطه ایــن بدهی هــا و البتــه ســایر 

مطالبات معوق رانتی حبس شده است.
علی ایهاالحــال در دوره پســابرجام، سیاســت 
گذاری هــای  ســرمایه  جهــت  در  بایــد  دولــت 
گســترش صنایــع وابســته بــه نفــت از  نفتــی، 
جمله  پتروشیمی و سایر فرآورده های نفتی به 
منظــور صــادارت نفت فــرآوری شــده و  نه خام 

گیرد. فروشی تعلق 
 ایــن تصمیمــات باید بــا هدف اعتــای بخش 
خصوصی مولد در جهت ایجاد رشد اقتصادی 
و اشتغال اتخاذ شــود تا سرمایه های داخلی با 
کرده و بــا ورود  شــرکت های خارجــی مشــارکت 
ســرمایه و تکنولوژی به این شرکت ها موجبات 
کیفیــت را به منظــور صادرات  افزایــش تولید با
کند. اما مشارکت شرکت های خارجی با  فراهم 
شرکت های بخش خصوصی داخلی نیز چندان 
کــه هیات هــای  آســان نیســت؛ درســت اســت 
گــذاران حرفــه ای بخــش خصوصــی  ســرمایه 
خارجــی در معیــت هیات هــای سیاســی اخیرا 

کرده انــد امــا تــا از لحــاظ رتبــه  بــه ایــران ســفر 
کشــور قانــع و ترغیب به  قابــل قبول اقتصادی 
گذاری نشوند، امکان مشارکت بخش  سرمایه 
خارجــی  ســرمایه گذاران  بــا  مولــد  خصوصــی 
موجــود نخواهــد بــود. زیــرا ســرمایه گذاران بــه 
گزارشات موسسات اعتبارسنجی معتبر  اعتبار 
بین المللــی اولویــت ســنجش و ارزیابــی اعتبــار 
کشــور می دهند و نه به  اقتصــادی و مالی را به 

بخش خصوصی.
کافی در  متاســفانه بــه دلیــل اینکــه اطاعــات 
زمینه های مختلف در کشور موجود نیست که 
علت آن به تعارض آمارهای مختلف مسئوالن 
گردد، موسســات اعتبارســنجی  دولتــی باز می 
کــه  گمانه زنــی می پردازنــد  مرتبــط جهــان بــه 
بــه  ورود  بــرای  ســرمایه گذاران  نظــر  چنــدان 
کشــور را جلــب نمی کنــد. بنابرایــن مهــم تریــن 
کــه باید توســط دولت  و اساســی ترین اقدامــی 
انجام شــود، در مرحله اول تاش بسیار جدی 
با ایمان کامل به تغییر مجموعه اقتصاد دولتی 
رانتی به منظومه اقتصاد آزاد رقابتی با محوریت 
گــر  روال ســابق   بخــش خصوصــی اســت واال ا
بــا  هــم  نفتــی  درآمدهــای  و   یابــد  ادامــه 
افزایــش تولیــد از یــک ســو و رشــد دور از انتظار 
 قیمــت جهانــی هــر بشــکه نفــت، روبــرو شــود

کــه تخصیص ایــن منابع به   بــه نظر نمی رســد 
گیــرد و بخــش خصوصــی  طــور بهینــه  صــورت 
گیری موثر  واقعــی بتوانــد از این منابع به بهــره 
در جهــت افزایش  رشــد اقتصادی و اشــتغال و 

کاهش بیکاری دست یابد.  

در دوره پسابرجام، سیاست 
دولت باید در جهت سرمایه 
گســترش  گذاری هــای نفتی، 
صنایــع وابســته بــه نفــت از 
ســایر  و  پتروشــیمی  جملــه  
فرآورده های نفتــی به منظور 
صــادارت نفت فرآوری شــده 
و  نه خام فروشی تعلق گیرد.
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مــا نیاز بــه لویی جرگه* داریم. ریش ســفیدان 
از جناحهــای مختلــف  اقتصــادی  و  سیاســی 
و  شــوند  جمــع  هــم  دور  اصولــی  قبــول  بــا 
دربــاره آینــده و الزامــات آن بــه توافــق برســند 
کار در شــرایط پســا تحریــم،  ک تریــن   خطرنــا
دامــن زدن بــه مطالبــات مردم و شــکل دادن 
کوتــاه مــدت اســت  بــه خواســت های رفاهــی 
که  الزم اســت ایــن شــهامت را داشــته باشــیم 
در مــورد سیاســت های اشــتباه جمــع بنــدی 

»رسمی« داشته باشیم.
دکتــر مســعود نیلــی مشــاور ارشــد اقتصــادی 
روزنامــه  بــا  گــو  و  گفــت  رئیــس جمهــوری در 
کنونــی  ایــران بــه بیــان ریشــه های مشــکات 
اقتصــاد و راه حل هــای بهبــود و حرکــت رو بــه 
توســعه آن پرداخــت. بســیاری از سیاســت ها 
بــه  روحانــی  دولــت  اقتصــادی  برنامه هــای  و 
مســعود نیلــی منتســب اســت.  وی بیــش از 
همــه  نیــاز بــه ایجــاد یــک وفــاق ملــی حــول 
گرفتــن  محــور توســعه اقتصــادی را بــا در نظــر 
ابعــاد مختلــف سیاســی و فرهنگی یادآور شــد 
و از تعبیــر لــزوم اجرای برجــام داخلی در حوزه 
اقتصــادی ســخن بــه میان مــی آورد. مســعود 

را  کشــور  کنونــی  مشــکات  ریشــه های  نیلــی 
کارآمدی چند ده ســاله  نیــز در چهــار محــور نا
مدیریــت اقتصادی، سیاســت های غلط دوره 
وفــور 84 تا 92، مســاله تحریم هــا و در آخر هم 
کرد. وی معتقد اســت  کاهش قیمت نفت ذکر 
گر  که در برهه حســاس اقتصادی قرار داریم و ا
نتوانیــم در داخل، اجماع مناســبی برای حل 
مشــکات اقتصــادی بــه وجود آوریــم، فرصت 

سوزی بزرگی مرتکب می شویم.
یــک  عنــوان  بــه  شــما  نیلــی  دکتــر  آقــای 
گذشــته در جریــان  کــه هــم در  اقتصــاددان 
کشــور بوده اید  شــرایط و وضعیت اقتصادی 
و هــم در حــال حاضــر در بطــن تصمیمــات 
کشــور  اقتصــادی  سیاســت گذاری های  و 
کنونی اقتصاد کشــور  حضور دارید، وضعیت 
بخواهیــد  گــر  ا می کنیــد؟  تحلیــل  چگونــه  را 
موشــکافانه مشــکالت و ریشــه های ایجــاد 
کنیــد، بــه چــه مــواردی اشــاره   آن را تبییــن 

 می کنید؟
تحلیــل  را  کنونــی  وضعیــت  بخواهیــم  گــر  ا
کنیــم،در یــک طرف فضــای با نشــاط و همراه 
کشــور ایجــاد شــده و کــه در   بــا امیــدی اســت 

 می توان با اتکای به آن، توان تولید و اشتغال 
و رشد مناسب اقتصادی را ارتقا داد. در طرف 
دیگر، می توانیم فهرســت بلندی از مشــکاتی 
کنــون اقتصــاد مــا بــا آن مواجــه اســت  کــه ا را 
که تحریم بخشــی از این مشــکات  کنیــم  ذکــر 
کــرده و بــرای برخــی مشــکات دیگــر  را ایجــاد 
کرده اســت.  نیــز تحریــم نقش زمینه ای را ایفا 
یعنــی اینکه مســتقیمًا ناشــی از تحریــم نبوده 
ولی وجود تحریم باعث شده نتوانیم عاج آن 
را از راه درســت در پیــش بگیریم. در نتیجه به 
که موقتی  ســمت راه های جایگزینــی رفته ایم 
بــوده و چندان اثربخــش نبوده اند و به همین 
کــرده  دلیــل در نهایــت بیمــاری توســعه پیــدا 
اســت. بنابرایــن فهرســت بلندی از مشــکات 
کشــور ناشــی از همین امر اســت. البته  کنونــی 
کشــور را تفکیک و مشــخص  اینکــه مشــکات 
کــه چقــدر از آن مربوط به تحریم اســت  کنیــم 
کار  و چقــدر بــه مســائل دیگــر، ممکــن اســت 

دشواری باشد.
و  موانــع  عمده تریــن  از  مــواردی  حداقــل 

کنید. مشکالت را ذکر 
که البته مشــخص اســت؛  فهرســت مشــکات 

دکتر مسعود نیلی 

برای توسعه اقتصادی 
نیاز به اجماع داخلی داریم

کشور * بزرگترین مجمع بزرگان و شخصیت های قومی و اجتماعی 
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از بحــران آب و مشــکات زیســت محیطــی در 
گرفته تا مســاله تنگنــای مالی  عرصــه طبیعی 
کشــور مــا بــا آن مواجه اســت  کــه نظــام مالــی 
بودجــه  در  کــه  منابعــی  کمبــود  و همچنیــن 
کارآمدی  که بــه نا وجــود دارد. مســئله انــرژی 
کشــوری  سیاســتگذاری مــا مربوط می شــود. 
گاز رتبه  که در منابع انرژی ســرآمد اســت و در 
اول و در نفــت هــم حداقــل رتبــه چهــارم دنیا 
کمبــود انــرژی مواجــه اســت.  را دارد خــود بــا 
که در  مســائل دیگــر ماننــد تولید محصوالتــی 
دنیــا قابلیت رقابــت را ندارند، نظــام دونرخی 
کــه در اقتصاد ما  ارز، بخــش غیررســمی بزرگی 
ک اســت. بخشــی  وجــود دارد و بســیار خطرنا
از این اقتصاد غیررســمی در حوزه هایی چون 
تجــارت ســیاه و مــواد مخدر اســت ولی بخش 
کشور است.  دیگر آن در شــریان اصلی اقتصاد 
بانکــی  و  پولــی  مؤسســات  و  مالــی  سیســتم 
کــه رســمًا پس انــداز مــردم را  غیرمجــاز داریــم 
جذب می کنند و تســهیات می دهند. بخش 
کنون بــه عنوان  بزرگــی از تجــارت خارجــی ما ا
قاچاق در حال فعالیت اســت. مــوارد دیگری 
که جای خود را دارند.بنابراین در  هم هســت 
که  مقــام تمثیل با یــک بیمار مواجه هســتیم 
کــه هرکدام از  یــک پرونده پزشــکی قطور دارد 
عناویــن آن بســیار جدی و مهم اســت و برای 
کدام از این بیماری ها نیــز فرآیند پیچیده  هــر 
درمــان بــا نتایــج غیــر قطعــی وجــود دارد. اما 
حــال  در  بیمــار  ایــن  بهبــود  بــرای  شــرایطی 
شکل گیری است.البته وقتی شما این پرونده 
را جلــوی تیم پزشــکی قرار مــی دهید می گوید 
عاوه بر مشــکل تک تک بیماری ها با مســئله 
که آن هم  تداخل راه های عاج هم مواجهیم 

به مشکات موجود اضافه می شود.
ریشــه یــا ریشــه های اصلی این مشــکالت 

عمیق را در چه می بینید؟ 
کشــور  اقتصــاد  مشــکات  پیچیدگــی  ایــن 
قطعــًا تنهــا حاصــل تحریم نیســت! مــا قبل از 
تحریــم هــم نابســامانی های زیــادی در حــوزه 
ســاختاری و اجرایــی داشــتیم. ضمــن اینکــه 
زیــاد  بســیار  هــم  مــا  قانونــی  پیچیدگی هــای 
بــوده و هســت.وقتی بــه ایــن فهرســت بلنــد 
می نگریــم، می توانیــم چهار مــورد را نام ببریم 
کــه در ایجــاد ایــن مشــکات نقش داشــتند یا 
کرده اند.اولین عامــل اینکه ما  آنهــا را تشــدید 

کــه اقتصــاد را خــوب اداره  ده هــا ســال اســت 
نمی کنیــم. اینکه مــا نتوانســته ایم یک بخش 
کافی بــه وجود آوریم،  خصوصــی قوی با توان 
کنیم  نتوانســته ایم ارتباط پایدار بــا دنیا برقرار 
مربــوط بــه یــک ســال دو ســال نمی شــود؛ مــا 
کــه بــا این مشــکل دســت  ده هــا ســال اســت 
نظــام  یــک  مــا  اینکــه  هســتیم.  گریبــان  بــه 
تأمیــن اجتماعی تعریف شــده درســتی ایجاد 
نکرده ایــم؛ مثــًا پرداخــت یارانه یک شــکل از 
تأمیــن اجتماعــی اســت و پاییــن نگه داشــتن 
قیمــت انــرژی و بســیاری سیاســت های دیگر 
اقتصادی با هدف تأمین اجتماعی شیوه های 
دیگر از تاش نادرســت برای تحقق این هدف 
هستند! این نشان می دهد ما سیاست های 
کارآمــدی در حــوزه تقویــت اقشــارکم درآمــد  نا
که در زمره وظایف هر دولتی  جامعه داشــتیم 
بــه شــمار مــی رود. یا اینکــه نتوانســته ایم یک 
کــه دارای ابزارهای مختلف  دولــت توانمند را 
در حوزه های مختلف باشــد، داشــته باشیم. 
کارشناســی، ضعف تــوان مالی، ضعف  ضعــف 
کســری بودجــه و... در زمره  تــوان مدیریتــی، 
و  یــک ســال  بــه  کــه مربــوط  اســت  مســائلی 
دوســال نمی شــود بلکــه ســالیان ســال اســت 
کــه وجــود دارنــد. پس بخشــی از مشــکات ما 
بلندمدت اســت.دومین عامل هــم به تجربه 
که ما عمدتًا در  دوران وفــور منابع بر می گــردد 
سال های نیمه دوم دهه 80 شاهد آن بودیم. 
کشــور  این دوره یک دوره اســتثنایی در تاریخ 
ما محسوب می شــود. استثنایی از دو جهت: 

یکــی از جهــت منابــع و یکی دیگر نیــز از جهت 
نوع سیاســتگذاری. بــه لحاظ منابــع ما فقط 
کردیــم و  یــک بــار دیگــر ایــن شــرایط را تجربــه 
آن هــم فاصلــه بین ســال های 1352 تا 1356 
است. بعد از این و در سال های بعد از انقاب 
را تجربــه  مــا هیچــگاه چنیــن دوران وفــوری 
نکرده ایــم. از جهت سیاســتگذاری هم دوران 
کــه فقط  اســتثنایی محســوب می شــود. چــرا 
ج  کــرد. یعنی مخار ج اقتصاد رشــد  ُبعــد مخار
کــرد. در مقام  دولــت، واردات و مصــرف رشــد 
کمترین  که یکی از  مقایســه مشاهده می کنیم 
مقادیــر رشــد ســرمایه گذاری در دوره ای بوده 
که ما بیشترین وفور منابع را داشته ایم.  است 
اقتصــاد مــا خیلــی بــه واردات وابســته شــد، 
بودجــه بــه نفت خیلی وابســته شــد و تجارت 
خارجی هم به واردات متکی به صادرات نفت 
وابسته شد و طبیعتًا آسیب پذیری اقتصاد ما 
در برابــر اعمــال تحریم هــا و محدودیت هــای 
بیرونی بســیار باال رفت. باالترین رشد بودجه 
دولــت در دو مقطــع اتفاق افتاده اســت. یکی 
ســال1385.  در  هــم  دیگــری  و   1353 ســال 
کشــور این رشــد بی ســابقه  در تاریــخ اقتصــاد 
که  اســت. ایــن نکتــه را بایــد مــد نظر قــرار داد 
قابلیــت  دیگــر  می کنــد  رشــد  بودجــه  وقتــی 
برگشــت ندارد!ســومین عامــل تحریم اســت. 
آن  بــه  تحریــم  عنــوان  بــه  کنــون  ا مــا  آنچــه 
می نگریم مربوط به ســال های 91 و 92 است. 
گیر. اقام و ابعادی  گســترده و فرا تحریم هــای 
کــرده بــود هــم  کشــور مــا را درگیــر  کــه تحریــم 
منحصر به فرد اســت. ســابق بر ایــن در تاریخ 
تحریــم، بیشــتر تحریم هــای تجــاری مــد نظــر 
بــود. امــا تحریم هــای مالــی اولین بار بــر ایران 
اعمــال شــد. حتــی عــراق هــم تحریــم بانکــی 
تحریم هــای  بیشــتر،  و  بــود  نکــرده  تجربــه  را 
شــد.عامل  اعمــال  کشــور  ایــن  بــر  تجــاری 
اســت.  نفــت  قیمــت  کاهــش  هــم   چهــارم 
کــه مربــوط به شــرایط حــال حاضر  مســاله ای 
کــردن آن در ایــن  اســت و مــا در حــال تجربــه 
فهرســت  هســتیم.بنابراین  بــزرگ  مقیــاس 
کشور دارای 4 منشأ است:  طوالنی مشــکات 
کارآمــدی بلند مدت، دوره وفــور نیمه دهه  نا

کاهش قیمت نفت. 80، تحریم و 
کنــون در چــه جایگاهــی قــرار  آقــای دکتــر! ا

 
امــروز   ماننــد  زمانــی  هیــچ 
اقتصاد و سیاســت ایــن اندازه  
بــا یکدیگــر در هم تنیــده نبوده 
اند و حل مشــکالت اقتصادی 
بــه ایجــاد وفــاق  بشــدت نیــاز 
در عرصــه سیاســی دارد. هیچ 
کشوری را شما نمی توانید پیدا 
که بتواند مشکالت بزرگ  کنید 
کنــد بــدون اینکه  خــود را حــل 
کرده  وفــاق مورد نظــر را ایجــاد 

باشد
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کنونی اقتصاد را چگونه  گرفته ایم؟ وضعیت 
عمــده  عامــل   4 ایــن  کنیــد؟  مــی  ارزیابــی 
کشــور چــه مصائبی بر  مشــکالت اقتصادی 

کرده اند؟ ما تحمیل 
کــه در  یکــی از ایــن چهــار مــورد تحریــم اســت 
حال حذف شدن اســت. لغو تحریم ها هم در 
دو ُبعــد مــد نظر اســت. یکی تصمیم سیاســی 
بــرای لغو تحریم هــا و دیگری هم لغــو واقعی و 
عینــی تحریم هــا در عرصــه اقتصاد. بیــن اینها 
تأخیــر زمانــی وجــود دارد. مثــًا اتحادیــه اروپا 
تحریم هــای بانکی علیــه ایران را لغــو می کند. 
بــه لحــاظ سیاســی این لغــو تحریم هــا صورت 
گرفتــه اســت اما بعد از آن نوبــت عملکرد خود 
بانک ها می شــود. بانک بــرای ایجاد مراودات 
بــه تصمیــم سیاســی بســنده نمی کنــد بلکــه 
بررســی  را  ایــران  بانک هــای  ریســک  میــزان 
بررســی  را  تجــاری  ترازنامه هــای  می کنــد، 
می کنــد و بعــد بــرای برقــراری مــراودات مالــی 
گام هــای دیگــری را برخواهــد داشــت. از ایــن 
کــه یکــی از آنها در  گفت  چهــار مانــع می تــوان 
که البته موضوع خیلی  حال رفع شــدن است 
کلی  مهمــی هم محســوب می شــود.به لحاظ 
کردن مشکات و مسائل موجود،  با فهرســت 
کشــور  کــه اقتصاد  بــه جــرأت می توانــم بگویم 
هیچــگاه با دورانــی به پیچیدگــی زمان حاضر 

کمتر برای  مواجــه نبــوده و البته این موضــوع 
مــردم توضیــح داده شــده اســت. مــردم ما در 
تجربــه  را  ســختی  خیلــی  ســال های  گذشــته 
کرده اند مانند ســال های 65 تا 67. سال 67 
کســری بودجــه 53 درصــدی بودیم و  شــاهد 
دولــت نیمــی از بودجــه اش را از منابــع بانــک 
که  کرد. بنــده معتقدم  مرکــزی اســتقراض می 
هرچند شــرایط ما از ســال 1367 بدتر نیســت 
که  اما بســیار پیچیده تر اســت. به ایــن خاطر 
کنونی نسبت به سال67  مشکات ما در دوره 
بــه مراتب بیشــتر اســت. آن دوران ما مشــکل 
محیط زیست نداشتیم. مشکل آب نداشتیم 
مشــکل انرژی نداشتیم. مشکل اشتغال را در 
ابعاد موجود نداشــتیم و از طرف دیگر، سطح 
زندگی و سبد مصرفی خانوارها هم این اندازه 
گاهی های  توســعه پیــدا نکرده بــود و ســطح آ
کنون  بین المللی هم تا این اندازه زیاد نبود. ا
هم تعداد مشــکات به مراتب بیشــتر اســت و 
هــم اهمیــت بیشــتری دارد و هــم پیچیدگــی 

زیادتری دارد.
کنونــی و با توجه به مشــکالتی  در وضعیــت 
کرده اید چــه اقداماتی را برای ایجاد  کــه ذکر 
اصالحــات ســاختاری در اقتصــاد بایــد مــد 
 در خصــوص آنچه 

ً
نظــر قــرار داد؟ آیــا اصــوال

مشــاهده  کشــور  در  اجماعــی  کــرد  بایــد 

می شــود؟ آیا در دولت شــرایط برقراری یک 
هماهنگــی واقعــی در عرصه سیاســتگذاری 

وجود دارد؟
بــرای ورود بــه شــرایط اصاحــات ســاختاری، 
که مشــکاتمان  کنیم  اول از همــه بایــد قبول 
کــه  اســت  بــوده  سیاســت هایی  از  ناشــی 
کــرده ایــم. یــک اصــل مهم  خودمــان اعمــال 
کنیــم و آن هــم  کــه بایــد بــه آن توجــه  هســت 
که در بلنــد مدت همه چیز ناشــی  ایــن اســت 
از تصمیمــات خودمــان اســت. اینکــه از رکــود 
و تــورم و مشــکات اقتصــادی دیگر ســخن به 
میان می آوریم اینها فقط مشکات اقتصادی 
سیاســی،  کامــًا  زیرســاختی  بلکــه  نیســت 
فرهنگــی و اجتماعــی دارد. این زیرســاخت ها 
مربــوط بــه خودمــان و عملکردمان اســت.در 
مرحله دوم الزم اســت این شــهامت را داشته 
که در مورد سیاست های اشتباه جمع  باشیم 
کنون هیچ  بندی »رســمی« داشــته باشــیم. ا
جمــع بندی و برآینــدی از این سیاســت های 
اشــتباه وجــود نــدارد و ارائــه نمی شــود. مــا از 
کشور در حوزه اقتصاد  عملکرد سیاستگذاری 
گونه جمع بندی رســمی نداریم. هرچه  هیــچ 
کارشناسی موردی است.  هست تحلیل های 
که در  که فان سیاست هایی  کنیم  مثًا اعام 
گذشــته اعمال می شــد اشــتباه بــوده و از این 
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کشــور ما پرونده  بــه بعد اعمال نمی شــود. در 
اســت.این  بــاز  همیشــه  سیاســت ها  همــه 
که ذکر شــد، هم به لحــاظ تعداد و  مشــکاتی 
هــم به لحاظ عمــق و اهمیت بســیار پیچیده 
کــه فرآیند  و در عیــن حــال چنــد بعدی اســت 
معالجــه و حــل ســاده ای هم نــدارد. در مقام 
کشــور را  کنونی اقتصاد  گر وضعیــت  مقایســه ا
بــا برخی از دوره های ســخت نقــاط دیگر دنیا 
کنیــم، متوجه تفاوت ها می شــویم.  مقایســه 
کشــورهای اروپای شــرقی اوایــل دهه 90  مثًا 
کشــورهای امریــکای التیــن در اواخــر دهــه  و 
کــه شــاهد بحران هــا و دوره های  80 میــادی 
اصاحــات اقتصــادی بودنــد وضعیــت بســیار 
کشــورها  ایــن  از  برخــی  داشــتند.  ســختی 
تورم هــای چند هزار درصدی داشــتند. با این 
کشــورها بــه جمع بنــدی واحــد در  حــال ایــن 
مــورد الزامات حل مشــکات رســیدند. عاوه 
بــر ایــن، آنهــا محدودیتــی هــم در اســتفاده از 
کارشناسی دنیا نداشتند. یعنی  ظرفیت های 
کــه شــما مثــًا یــک مریــض  ماننــد ایــن اســت 
گیری  بــد حــال داریــد و محدودیتــی در بهــره 
از پزشــک حــاذق ندارید.تفــاوت ایــن اســت 
گیری از پزشــک با  کــه مــا ضمــن آنکه در بهــره 
انــواع محدودیــت مواجهیم،در مــورد الزامات 
درمان هم حاضر نیستیم از حّد بیان ضرورت 
خــوب شــدن بیمــار قدمــی جلوتــر بگذاریــم. 

بیمــاری با این پرونده قطور، هم به پزشــکان 
حــاذق نیاز دارد و هم بــه همراهی و همکاری 
زمینــه ضعــف  هــردو  در  مــا  بیمــار.  بســتگان 
معنــی  بــه  بیمــار  بســتگان  همراهــی  داریــم. 
وفــاق سیاســی در مــورد الزامات حل مســائل 
که همراهان  اقتصادی است. ما نیازمند آنیم 
و اطرافیــان مریــض نهایــت همــکاری را با تیم 
در  پشــت  اینکــه  نــه  باشــند  داشــته  پزشــکی 
که هیچ، باالی ســر مریض در حال  اتاق عمل 
عمــل بــه نــزاع بــا یکدیگر مشــغول باشــند. به 

این شــکل اصًا امکان بهبود وضعیت مریض 
وجــود نــدارد. طبیعــی اســت تیــم پزشــکی با 
که خود دارد در این شرایط  همه ناتوانی هایی 
نمی تواند به نحو احسن وظایف خود را انجام 
دهــد و از طــرف دیگــر در بیرون از بیمارســتان 
عــده ای قصــد انفجار بیمارســتان را داشــتند 
که مســئولین بیمارستان توانستند جلوی آن 
انفجــار را بگیرند و مانع از تخریب بیمارســتان 
کــردن بمــب همــان لغــو  شــوند. ایــن خنثــی 
تحریم هاســت.اما اصل موضوع همان فرآیند 
کــه نتوانیــم با هم  درمــان اســت. ما تــا زمانی 
هماهنگ شــویم و در فعالیت های هم اخال 
ایجــاد نکنیــم بهبــود و توســعه بی معناســت. 
چگونــه  کــه  اســت  ایــن  مســئله  بنابرایــن 
کنیــم و با هم هماهنگ  گو  گفت و  می توانیــم 

کنیم. بشویم و وفاق ایجاد 
منظور از این هماهنگی و تالش برای تحقق 

آن چیست؟
گفتمــان  یــک  بایــد  کــه  اســت  ایــن  منظــور 
سیاســی یکپارچــه در عرصه اقتصــاد به وجود 
آوریــم. هیچ زمانی مانند امــروز اینقدر اقتصاد 
و سیاســت با یکدیگر در هم تنیده نبوده اند و 
حل مشکات اقتصادی بشدت نیاز به ایجاد 
کشوری را  وفاق در عرصه سیاســی دارد. هیچ 
که بتواند مشکات  کنید  شما نمی توانید پیدا 

اصالحــات  شــرایط  بــه  ورود  بــرای 
کنیم  ســاختاری، اول از همه باید قبول 
که مشکالتمان ناشی از سیاست هایی 
 بوده است که خودمان اعمال کرده ایم. 
بــه  بایــد  کــه  هســت  مهــم  اصــل  یــک 
اســت  ایــن  هــم  آن  و  کنیــم  توجــه  آن 
کــه در بلنــد مــدت همــه چیــز ناشــی از 
از  اینکــه  اســت.  خودمــان  تصمیمــات 
اقتصــادی  مشــکالت  و  تــورم  و  رکــود 
دیگــر ســخن بــه میــان مــی آوریــم اینها 
فقط مشــکالت اقتصادی نیست بلکه 
کامــاًل سیاســی، فرهنگی و  زیرســاختی 

اجتماعی دارد
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کند بدون اینکه وفاق مورد  بــزرگ خود را حل 
کاهش قیمت  کرده باشــد. حال  نظــر را ایجاد 
که  کنیــد  نفــت را هــم بــه ایــن مســئله اضافــه 
کاهــش داده اســت و بــه  امکانــات و منابــع را 
کادر  کــه  تجهیزاتــی  و  وســایل  دیگــر  عبــارت 
پزشــکی برای بهبــود وضعیت بیمــار نیاز دارد 
کاهــش  هــم محــدود و محدودتــر می شــود! 
کنــون شــاهد آن هســتیم،  کــه ا قیمــت نفتــی 
درآمــد مــا را معادل ســال 1378 و بعــد از آنکه 
ســال های بــدی بــه لحــاظ درآمدهــای نفتی 
کنونی دولت  ج  بوده اســت، قــرار داده! مخــار
بــه قیمت های ثابت معادل ســال های جنگ 
کاهش قیمــت نفت می تواند هم  اســت!البته 
یــک فرصت باشــد و هــم یک تهدیــد. فرصت 
که وابستگی ما به درآمدهای نفتی  این است 

کاهش یافته و حتی قطع شود. 
نــه  و  محتوایــی  سیاســی  انســجام  گــر  ا مــا 
شــرایط  از  می توانیــم  باشــیم  داشــته  شــکلی 
ســخت موجود یک فرصــت تاریخی بســازیم. 
کــه  کشــور مــا ماننــد معتــادی اســت  اقتصــاد 
نیازمنــد تــرک اعتیــاد اســت. تــرک اعتیــاد بــه 
کنونــی یــک فرصــت اســت.  نفــت در شــرایط 
گر چه ســخت اســت  تــرک اعتیــاد این معتاد ا
امــا در نهایــت امر مثبتــی تلقی می شــود.باید 
که ابعاد وضعیت و شــرایط اقتصادی ما  گفت 
بســیار ویژه اســت. ما تجربه برجام را داریم. با 
دشــمنانمان دور یک میز نشستیم و صحبت 
نتیجــه  ایــن  بــه  و  کردیــم  کــره  مذا کردیــم، 
کرد و به  که می شود مشکات را حل  رسیدیم 
توافق هم رســیدیم. در داخل هم نیاز به یک 
اجمــاع داریــم. نیــاز به برجــام داخلــی داریم. 
نیاز به وفاق سیاســی برای توسعه و پیشرفت 
نــه  داریــم.  اقتصــادی  مشــکات  از  خــروج  و 
نباشــد  خــوب  تقابــل  و  کــردن  دعــوا  اینکــه 
ک اســت.  کلمه خطرنا بلکــه به معنــی واقعی 
که نشــان می دهد  شــواهد زیادی وجود دارد 
انتظــارات مــردم از شــرایط پســاتحریم بســیار 
مثبــت و امیدوارکننــده اســت. ایــن در حالــی 
گذشته به بسیاری  که ظرف ســال های  است 
از بنیان های بهبود شــرایط آسیب جدی وارد 
شــده است. این شــکاف بزرگ مانند یک انبار 
که تا به حال دِر آن بسته بوده و  باروت اســت 
االن باز شده اســت. فضای غیر مسالمت آمیز 

بــا  بــازی  معنــی  بــه  برجــام،  پســا  سیاســی 
کبریت هــای روشــن در ایــن انبــار اســت. ایــن 
گــر فعــاالن سیاســی توجــه نکننــد و در نظر  را ا
که معنی ایجادنشــدن شــغل طی یک  نگیرند 
کشــور جــوان و اضافه  دوره 10 ســاله برای یک 
شــدن بیــش از 7 میلیون نفر بــه جمعیت غیر 
کشــور، معنی تــداوم شــرایط نامســاعد  فعــال 
رفاهی خانوارها طی یک دوره حداقل 8 ساله 
کشــاندن امید  )از 1386 تــا بحــال(، و به یأس 
گرفتــه چیســت، مطمئن  سرشــار تــازه شــکل 
کــه بــا یکدیگــر، حداقــل بــر ســر بقای  هســتم 
خودشــان بــه توافق می رســند. آنچــه بنده به 
اقتصــادی می توانــم  کارشــناس  یــک  عنــوان 
کــه ظرفیــت اقتصــاد برای  بگویــم ایــن اســت 
در  ســازنده،  غیــر  سیاســی  فضــای  تحمــل 
کنون نیاز به  حداقــل تاریخی خود قــرار دارد. ا
برجام داخلی حیاتی است. یادمان باشد واژه 
برجــام، مخفــف برنامــه جامع اقدام مشــترک 
کشور نقشی  که در سرنوشــت  کس  اســت. هر 
ایفــا می کنــد باید یــک درک قابل بیــان از واژه 
»مشــترک« داشــته باشــد. مــا بــا خارجی هــا و 
گســترده  کــه مــا را بــا تحریم هــای  دشــمنانی 
گذاشتند و ظلم های زیادی علیه  تحت فشــار 
کودکان  مــا روا داشــتند،مانع رســیدن دارو به 
گــو  گفــت و  و بیمــاران مــا شــدند، توانســتیم 
که با  کنیــم و بــه توافــق برســیم. چطور اســت 
مخالفیــن داخلی مــان نمی توانیم بر ســر یک 
میز بنشینیم و به توافق برسیم؟ یکی از اصلی 
کشور،  ترین عوامل ایجاد توسعه اقتصادی در 
گــوی مســالمت آمیز  گفــت و  برقــراری امــکان 

ملی است.
گــر وفــاق ملــی در خصــوص الزامــات   اصــواًل ا
دســتیابی به رشــد و تعالی اقتصــادی حاصل 
شــود، زمینــه ایجاد ثبــات و توســعه نیز فراهم 
کامًا به هم وابســته اند.  خواهد شــد. این دو 
البته اصًا این به معنای یک صدایی نیست. 
کردن با هم  می شــود راجع به نحــوه مخالفت 
نیز به اجماع و وفاق رســید. می توانیم به یک 
کشوری توسعه  فرمول مشترک برســیم. هیچ 
مــورد  در  بتوانــد  اینکــه  مگــر  نمی کنــد  پیــدا 
الزامــات آن بــه جمــع بنــدی مشــترک برســد. 
گــذر از  کردن تــورم،  الزمــه قطعــی تــک رقمــی 
چالــش بــزرگ اشــتغال و بهبــود وضــع رفاهــی 

گــو و توافــق بر ســر الزامــات آن  گفــت و  مــردم، 
است.

می تــوان  را  هماهنگــی  و  وفــاق  نبــود  ایــن 
هــم  اخیــر  ای  هســته  توافــق  خصــوص  در 
و  توافــق  ایــن  بــه  نگاه هــا  کــرد.  مشــاهده 
کشــور در پرتو  همچنیــن شــرایط اقتصــادی 

این توافق متفاوت است.
کــه  بلــه درســت اســت. یــک نــگاه ایــن اســت 
کشور توانسته اند یک مساله بسیار  مسئوالن 
پیچیده سیاسی، حقوقی و فنی را با دنیا حل 
کننــد. این یــک ســرمایه سیاســی و اجتماعی 
که  کشــوری  کشــور محســوب می شــود.  برای 
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جمعیــت جوانش درصد باالیی دارد و فرصت 
بزرگی برای رشد و توسعه در اختیار آن قرار می 
دهد. این شــرایط سیاسی و سرمایه به دست 
آمــده، زمینــه ای را برای اصاح ســاختارهای 
کرده اســت  اقتصــادی و بهبود شــرایط فراهم 
کاهش یافته  و همزمان هم البته قیمت نفت 
کمبود  است.  وقتی ما هم در دوره وفور و هم 
کنیم چرا این  با مشــکل مواجهیم باید ســؤال 

طور است؟ 
واحدهــای  تعــداد  کــه  بدانیــد  اســت  جالــب 
تولیــدی تعطیــل شــده در دوران وفــور بســیار 
در  کــه  اســت  تولیــدی  واحدهــای  از  بیشــتر 

آن  هــم  شــدند!نگاه  تعطیــل  تحریــم  دوران 
که نزاع بر ســر توافق هســته ای را ادامه  اســت 
گذشــته بمانیــم. بــه جــای آنکــه  دهیــم و در 
گذشــته در جــا بزنیم. کنیم در  بــه آینــده نگاه 
کار در شــرایط پســا تحریــم،  ک تریــن  خطرنــا
دامن زدن به مطالبات مردم و شکل دادن به 
کوتاه مدت است. البته  خواســت های رفاهی 
کــه باید دســتاوردهای  در ایــن شــکی نیســت 
رفاهــی بهبــود شــرایط بــرای مــردم ملمــوس 
گر مهاری بر آن نزنیم معلوم نیست  باشــد اما ا

چه می شود؟
کشــور بــه ســمت دامــن زدن بــه  گــر فضــای   ا
کنــد سیاســت ها بــه جــای  مطالبــات حرکــت 
حل مشــکات اساسی و اصاح ساختارها، به 
کوتاه  کاربســت سیاســت های رفاهــی  ســمت 
مدت ســوق پیــدا می کند. مثلث پســا برجام، 
گر با  کاهــش قیمــت نفــت ا انتظــارات مــردم و 
دامن زدن فضای رســمی رســانه ای مطالبات 
ک خواهد  به مربع تبدیل شــود بســیار خطرنا

بود. 
آنقــدر  فعــاالن سیاســی،  کنــم  مــی  فکــر  مــن 
بــه  کــه  محصورنــد  خودشــان  فضــای  در 
حساســیت بــاالی شــرایط خــاص اقتصــادی 
کشور  بی توجهند.مستقل از شرایط دشواری 
گذاشــته ایم و آثــار مانــدگار آن،  کــه پشــت ســر 
کاهش شــدید قیمــت نفت و عدم   مســتقل از 
کاری نــدارد  پس انــداز در دوران وفــور، البتــه 
کــه مطالبات مردم را بی مهــار افزایش دهیم. 
که تحریم ها برداشــته  می توانیم بگوییم حال 
برگشــته  ســابق  حالــت  بــه  وضعیــت  شــده 
کــه در عــرض چنــد  اســت! مثــل ایــن اســت 
ثانیــه زلزلــه ای در جایــی بوقــوع مــی پیونــدد 
که آنجا  کشــد  ولــی بیش از 10 ســال طــول می 
را بشــود ســاخت. دقیقــًا دربــاره تحریم ها هم 
از تحریــم  پــس  البتــه شــرایط  همیــن اســت. 
حتمًا قابل مقایســه با شــرایط تحریم نخواهد 
بود. اما مهم داشــتن یک سطح قابل قبول از 
مطالبات و وجــود یک درک ملی و فراجناحی 
از اهمیــت موضــوع اســت.می توانیم بگوییــم 
که زلزله تمام شــد و به این توجه نکنیم  حاال 
کــه جبــران زیان هــای آن چگونــه صــورت می 
کاهش قیمت نفت هم این  گیــرد. در موضوع 
که   گفت مگر قرار نبود  صادق اســت. می توان 

کم شود و حذف شود.  وابستگی  ما به نفت 
ایــن  کــرد  پیــدا  کاهــش  قیمت هــا  کــه  حــال 
موضــوع در حــال تحقــق اســت. در اثــر همــه 
 ایــن نوع نگاه ها مطالبــه اجتماعی هم پدیدار

که اوضاع به سامان شده است  می شود حال 
باید وضعیت معیشت و زندگی بهبود یابد!

بــا همــه این تفاســیر برای تحقــق وفاق ملی 
مورد نظر چه پیشنهادی دارید؟ هماهنگی 
اقتصــادی بــه چــه ابزارهایــی نیــاز دارد؟ ما 
می توانیــم وفــاق را در چــه قالبــی بــه وجــود 
گــو در چه پــس زمینه ای به  گفت و  آوریــم؟ 

وفاق منجر می شود؟
بــه نظر بنده مســئله فهرســت بلند مشــکات 
کــه ایــن شــرایط را بــه وجــود  کشــور، عواملــی 
و  نفــت  قیمــت  کاهــش  مســئله  و  انــد  آورده 
که ما  مطالبــات مــردم، در موقعیتــی هســتند 
را بــر ســر یــک دو راهی قــرار داده انــد و تفاوت 
گر نتوانیم  این دو راهی سرنوشت ساز است. ا
ایــن شــرایط را تبدیــل بــه یــک فرصــت بــزرگ 
کنیم ممکن است با مشکات بسیار بیشتری 
مواجــه شــویم. این فرصت را بــه وجود آوردن 

نیاز به ایجاد وفاق دارد.
کردم   مــن قبــًا در جایی بــه یک مثال اشــاره 
تشــکیل شــاهد  افغانســتان  در  کــه  گفتــم   و 

 لویــی جرگه بودیــم و در قالب این لویی جرگه 
کشور دور هم جمع  ریش سفیدان قبایل این 
کردند و بــه آن هم  شــدند و بــر اصولــی توافــق 
کنــون مــا لویــی جرگــه  پایبنــد ماندنــد. ولــی ا
نداریم. مجمعی از سیاســیون و اقتصاددانان 
کنند و برای حل مشکل  که شــرایط را بررســی 
که در شرایط خوبی به سر نمی برد  این مریض 
بــه هماهنگــی و وفــاق برســند. در ایــن لویــی 
کشــورهای5+1  که ما با  گونه  جرگه باید همان 
کره کرده و به توافق رسیدیم، با یکدیگر نیز  مذا
گفت وگو بپردازیم. ریش  کره و بحــث و  بــه مذا
ســفیدان سیاســی و اقتصــادی از جناح هــای 
مختلــف با قبــول اصولی دور هم جمع شــوند 

و درباره آینده و الزامات آن به توافق برسند.
کــره در مــورد برجــام داخلی بســیار  اتفاقــًا مذا
مشــترکی  اهــداف  هــم  چــون  اســت  آســان تر 
بــه خواهیــم  مــی  همگــی  هــم  و   داریــم 

کشــورمان و بهبــود شــرایط   نتیجــه ای بــرای 
کنیم. اقتصادی دست پیدا 
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آخوندی: نیازمند نگاه تازه
 به اخالق حرفه ای هستیم  

عباس آخوندی در همایش جامعه مهندسی 
موضــوع بــه  حرفــه ای    اخــاق  مدیریــت   و 

 »اخــاق مهندســی و حقــوق شــهروندی« 
اخــاق  موضــوع  کــرد:  عنــوان  و  پرداخــت 
کــه  حرفــه ای موضــوع بســیار مهمــی اســت 
امیــد  و  می شــود  اجتماعــی  امیــد  موجــب 
اجتماعی نیز بدون اخاق غیر ممکن است.

گفــت: وقتــی راجــع بــه اخــاق صحبت  وی 
و  فــردی  اخــاق  بــه  موضــوع  می کنیــم 
ایثــار،  ماننــد  انســان  نفســی  فضیلت هــای 
داده  برگشــت  ازخودگذشــتگی  و  کاری  فــدا
می شــود حــال آنکــه اخــاق حرفــه ای یــک 
کــه در حــوزه اخــاق  موضــوع مــدرن اســت 

عمومی طبقه بندی می شود.
وزیــر راه و شهرســازی ادامــه داد: چــه بســا 
برخی ارزش های اخاق خصوصی و عمومی 
کیــد زیادی  بــا هــم در تباین باشــند، مــن تأ
کــه تفکیــک بیــن اخــاق خصوصــی و  دارم 
اخــاق  تقلیــل  باشــیم؛  داشــته  را  عمومــی 
کژتابی  عمومی بــه اخاق فردی ســبب یک 
کج فهمی در اخاق حرفه ای می شود  باید  و 
هوشــیار باشــیم و از اینکه اخاق عمومی به 

فردی تقلیل یابد بپرهیزیم.
وی افــزود: در اخــاق خصوصــی بــا پدیــده 
کــه ایــن  قــدرت روبــه رو نیســتیم در حالــی 
کله زیربنایــی اخــاق عمومــی را  پدیــده شــا

تشــکیل می دهد و مهم ترین موضوع در آن 
کنتــرل قــدرت اســت؛ در اخاق فــردی مهار 
کاما متفاوت  کــه دو موضوع  نفــس را داریم 
با یکدیگرنــد؛ در اخاق عمومــی اصلی ترین 
مســاله عدالت است آنچه در اخاق عمومی 
که چگونــه قدرت  گفتــه می شــود این اســت 
کنتــرل شــده و موظــف بــه اجــرای عدالــت 
فراتــر  بحث هــا  فــردی  اخــاق  در  هســتیم. 
از عدالــت اســت در واقــع عدالــت در اخــاق 
کــف فضیلت هاســت امــا در اخــاق  فــردی 
کــه بــا  عمومــی عدالــت رأس فضایــل اســت 

کاما متفاوتند. یکدیگر 
کــرد: یــک ســؤال تقدیــری  آخونــدی اظهــار 
امیرالمؤمنیــن  از  جملــه  از  شــده  حکمــا  از 
کــه جــود بهتــر اســت یــا عدالت؟ ســؤال  )ع( 
مهمــی اســت پاســخ حکمــا و حضــرت امیــر 
که عدالت برتر از جود اســت.  )ع( این اســت 
که در جود  ســؤال کننده در شــگفتی می رود 
کســب حق  می بخشــیم ولــی در عدالــت بــه 
کســب حق  که  می پردازیــم و چگونــه اســت 
بــر جــود برتری دارد؟ این بــه اخاق فردی و 

عمومی برمی گردد؛ موالنا می گوید  
در شریعت هم عطا هم زجر هست
شــاه را صدر و فرس را درگه اســت
عدل چه بود وضع اندر موضعش
ظلم چــه بود وضــع در ناموقعش

که عدل  پاســخ امیرالمؤمنین )ع( این است 
از جــود بهتر اســت چــون عدل هر چیــز را در 
جای خود می گذارد و جود هر چه را از جای 

آفت های غفلت
 از اخالق حرفه ای
آخوندی، بیطرف، جاللی
  جالل پور  و  ملکیانی فرد  در  همایش

 مهندسی و مدیریت اخالق حرفه ای 
کردند تشریح 

همایش »جامعه مهندسی و مدیریت 
اخالق حرفه ای« یکشنبه ۲ اسفند 
در ساختمان جامعه مهندسان مشاور 
ایران با حضور دکتر آخوندی وزیر 
راه و شهرسازی، پیروز حناچی معاون 
معماری و شهرسازی وزارت راه و 
شهرسازی، حبیب اله بی طرف رئیس 
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان 
تهران و کاظم جاللی رئیس مرکز 
پژوهش های مجلس شورای اسالمی 
برگزار شد. محورهای این همایش 
ارتقای اخالق حرفه ای مهندسی، 
اخالق مهندسی و حقوق شهروندی، 
اخالق مهندسی با محوریت گفتگو 
و هم اندیشی با کارفرمایان، شورای 
اخالق حرفه ای جامعه مهندسان 
مشاور ایران و  اخالق و جامعه بود. 
در این همایش حضور پیمانکاران و 
سازندگان  در حد انتظار نبود، نکته ای 
که مهندس منوچهر ملکیانی فرد

 به عنوان تنها سخنران پیمانکار 
همایش بدان اشاره کرد. 
دکتر محمدرضا عسکری ریاست این 
جلسه را برعهده داشت و مهندس 
مرتضی حقوقی  دبیرجامعه مهندسان 
مشاور، مهندس هرمزد رامینه رئیس 
شورای مدیریت جامعه مهندسان مشاور 
 ایران، و مهندس عطااهلل آیت الهی

 رئیس شورای اخالق حرفه ای جامعه 
مهندسان مشاور ایران اعضای
 پانل بودند.
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که قوام جامعه  ج می کند در حالی  خود خار
که هر چه در جای خود باشــد  به این اســت 
و عــدم تعادل ســبب عــدم توســعه و آبادانی 

است.
کــرد: وقتــی از اخــاق حرفــه ای  وی اضافــه 
بــه  ســپس  و  عــدل  بــه  می شــود  صحبــت 
حقــوق اساســی می رســیم  در حقــوق فردی 
کنیــد ، مــن  نمی توانیــد ســخاوت را مطالبــه 
می توانم ســخی باشــم یا نباشــم، می توانیم 
خوشــرو باشــم یــا نباشــم، ایثارگــر باشــم یــا 
نباشــم ولی در موضع عدل می توانید از من 
که عادل باشــی.  کــه موظفی  کنیــد  مطالبــه 
مــن بــه عنــوان حرفه مند نمی توانــم از عدل 
کنــم. ایــن تفــاوت بنیادیــن اخاق  تخطــی 

فردی و عمومی است.
کــرد: همیــن  ح  وزیــر راه و شهرســازی مطــر
االن هــم وقتــی در رســانه ها دربــاره اخــاق 
گزاره های  عمومی صحبت می شــود آن را به 
آدم  گــر  ا می گوینــد  می دهنــد.  ربــط  فــردی 
خوبــی مدیــر باشــد مســائل حــل می شــود. 
نظم مبنــی بر عدل از تشــخیص های فردی 
مدیــر خــوب بســیار بهتر اســت. تلفیــق این 
ایجــاد  هم افزایــی  و  ســینرژی  می توانــد  دو 
کنــد. البته اخاق فردی هم به خودی خود 
می توانــد »خودتنظیمــی« و »خودکنترلــی« 
کنــد و در جــای خــود بــاارزش اســت  ایجــاد 
اما اینکــه خودتنظیمی و خودکنترلی بتواند 
جایگزیــن اخاق حرفه ای باشــد قابل تصور 

نیست.
وی افــزود: در اخــاق عمومــی اصلی ترین 
مســاله عــدل یا به قــول امروزی ها انصاف 
(fairness( است و باید دید چگونه مفهوم 
عــدل در حوزه اخــاق مهندســی می آید. 
که از نظر من قدرت، تنها  در حوزه قدرت 
سیاسی یا نظامی نیست. قدرت آن است 
کــه فــردی آنچــه تشــخیص می دهــد اجرا 
می کند. یک مهندس تشــخیص می دهد 
که طرحی را تهیه کند شما نمی توانید وی 
کنید.  را مجبور به اعمال نظر شخصی تان 
او هر چه تشــخیص می دهــد در انجام آن 
قــدرت مطلــق دارد بنابرایــن قــدرت را در 
حوزه سیاسی و نظامی صرف جست وجو 
نکنیــد. آنها هــم قدرت هســتند اما حوزه 
حرفــه ای هم قــدرت به دنبــال دارد؛ یک 
پزشــک، یــک وکیــل یــک مهنــدس و هــر 

که دیگــران از انجام  کار حرفه ای  کــه  فــردی 
قــدرت  دهنــد،  انجــام  باشــند،  عاجــز  آن 
گر این حرفه مند به حرف شــما  دارد. اصــا ا
کرده  کار غیــر حرفه ای  کند، خیانت و  عمــل 
که قــدرت ندارد  کار صنفی  اســت بــر خــاف 
و تشــخیص مشــتری را انجــام می دهــد. در 
اقتصــاد مــدرن مفهــوم قــدرت بســیار مهــم 
است. حرفه ورزان قدرت اعمال دارند، حال 
ایــن حرفــه ورز می خواهد مهندس باشــد یا 
پزشک یا حســابرس یا حقوقدان. این افراد 
نســبت بــه هــم نیــز چنیــن روابطــی دارنــد، 
من مهنــدس نمی توانم در حوزه تشــخیص 
کنــم و او  پزشــکی بــه پزشــک اعمــال قدرت 
هــم امــکان اعمــال قــدرت بــه مهنــدس در 

کار مهندسی ندارد. حوزه 
و  مأموریــت  اینکــه  بیــان  بــا  آخونــدی 
اعمــال  کنتــرل  حرفــه ای  اخــاق  ماهیــت 
کرد: در مسیر آمدن به  قدرت هاســت، بیان 
ایــن مراســم، با دیــدن این ســاختمان های 
شــده اند  ســاخته  کوه هــا  در  کــه  بی قــواره 
داغ دلــم تــازه شــد. ایــن ســاختمان ها هــم 
امــا  شــده اند،  ســاخته  مهندســان  توســط 
کنتــرل اعمال قدرت مهندســان را  سیســتم 
نداشته ایم تا این ساختمان های بدقواره را 
نســازند. ایــن مفهوم اخاق حرفه ای اســت 
کنترل قــدرت می پــردازد. اصلی ترین  کــه به 

کاری  اولیــن  چیســت؟  قــدرت  مأموریــت 
کاالی  کــه  اســت  ایــن  می کنــد  قــدرت  کــه 
عمومــی ایجــاد می کنــد، هر چه باشــد فرقی 
کاالی  سیاســت  حــوزه  در  مثــا  نمی کنــد. 
عمومی ما می شــود نظــم و امنیت عمومی، 
در حوزه مهندســی می شــود دانش فنی، در 
حوزه پزشــکی می شــود تشــخیص بیماری. 
بنابرایــن اصلی ترین مأموریــت قدرت ایجاد 
از  کــه همــه  کاالیــی  کاالی عمومــی اســت. 
کســی را نمی تــوان  آن اســتفاده می کننــد و 
کاالی  کــرد، بــر خــاف  از اســتفاده آن منــع 
از  را  فــردی  نمی توانیــد  شــما  خصوصــی، 
کاالی  اســتفاده از نــور چــراغ بــه عنوان یــک 

کنید. عمومی منع 
عمومــی  کاالی  هــر  تولیــد  داد:  ادامــه  وی 
ایــن  کــه  اســت  ایــن  هزینــه ای دارد، مهــم 
بــرای همــه مــردم  بــر اســاس عــدل  هزینــه 
کاالی  آن  از  اســتفاده کنندگان  یــا  جامعــه 
عمومــی سرشــکن شــود و همــه هزینــه آن را 
کاالی عمومی استفاده  کســی از  گر  بدهند. ا
کــرد ولی هزینــه آن را نداد می شــود ســواری 
که آغــاز بداخاقی از   )Free Riding( مجانــی
کاالی عمومی  همین جاســت. اینکه فردی 
کنــد و  بــدون پرداخــت هزینــه اســتفاده  را 
بتواند سواری مجانی بگیرد صحیح نیست.
در  کــرد:  تصریــح  شهرســازی  و  راه  وزیــر 
و  اندرزنامــه  بــه  راجــع  همیشــه  اخــاق 
نصیحت الملوک حرف می زنیم اما این هایی 
گفتــه شــد در رابطــه بــا اخــاق حرفه ای  کــه 
کــه اساســا ماهیت شــان با  و عمومــی اســت 

اخاق فردی و اندرزنامه ها متفاوت است.
کرد: اولیــن مأموریت عدالت این  کید  وی تأ
را  کاالی عمومــی  بتوانــد هزینــه  کــه  اســت 
کند.  تســهیم و از ســواری مجانــی جلوگیری 
که از مفت سواری  کســی اســت  کم عادل  حا

کند. جلوگیری 
کرد: در برابر  ســواری  آخونــدی خاطرنشــان 
مجانــی در حــوزه اقتصاد سیاســی مفهومی 
نــام  بــه  برمی گــردد  اخــاق  بــه  کــه  داریــم 
برون ریــز.  یــا   )Externality( کســترنالیتی  ا
قدیمی تریــن مثــال بــرای ایــن مفهــوم، آب 
پشت بام و ناودان است. شما باید هزینه ای 
برای جمع آوری آب های ســطحی پشت بام 
کار  و سپس دفع آنها بپردازید اما ساده ترین 
کوچه  کــه یک نــاودان به داخــل  این اســت 

  در حقوق فردی نمی توانید سخاوت 
کنید ، من می توانم ســخی  را مطالبــه 
باشــم یــا نباشــم، می توانیم خوشــرو 
باشم یا نباشم، ایثارگر باشم یا نباشم 
ولی در موضع عــدل می توانید از من 
کــه عادل  کــه موظفی  کنیــد  مطالبــه 
حرفه منــد  عنــوان  بــه  مــن  باشــی. 
کنــم. این  نمی توانــم از عــدل تخطی 
و  فــردی  اخــالق  بنیادیــن  تفــاوت 

عمومی است 
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کــه رد می شــود خیــس  کنیــد تــا هــر  درســت 
شود. یعنی شما باید شخصا هزینه می دادید 

کنون هزینه شما را جامعه می دهد. اما  ا
بــا  وقتــی  مثــال ســاده  ایــن  ادامــه داد:  وی 
می شــود  منطبــق  زیســت محیطی  مســائل 
هزینــه  واقــع  در  دارد.  بزرگ تــری  تبعــات 
کل جامعه  فعالیت هــای اقتصــادی شــما بــه 
کارخانه به جای  منتقل می شــود، وقتی یک 
تصفیه و امحای پسآب خود، آن را به رودخانه 
کســترنالیتی  می ریــزد مصــداق بزرگ تــری از ا
گــر بخواهیــد بیمارســتان اســتاندارد  اســت. ا
داشته باشــید باید سیستم مســتقل امحای 
زباله های عفونی و بیمارستانی داشته باشید 
امــا وقتی هزینه ایجاد این سیســتم را ندهید 

هزینه آن میان جامعه سرشکن می شود.
کرد: اصلی ترین  وزیر راه و شهرســازی تصریح 
کمیتی،  مأموریــت دولــت به عنــوان نهــاد حا
 initializing( برون ریزهاســت  کــردن   درونــی 
کارخانه دار  Externalitties( یعنــی دولت باید 
کند  را موظف بــه تصفیه پســآب تولیدی اش 
گرنــه عدالــت را رعایت نکرده اســت. قدرت  و 
کــه همــه هزینه هــای  کنــد  بایــد مــن را وادار 
ســاخته ام  منطقــه ای  در  کــه  را  ســاختمانی 
گر من  کنــم. ا بــه آن منطقه بپــردازم و درونی 
کنم برون ریز  ایــن هزینــه را به جامعه منتقــل 
کنــد. بــا  می شــود و قــدرت بایــد آن را درونــی 
کنار هم قرار دادن اینها مفهومی برای اخاق 
حرفه ای و حقوق شهروندی ایجاد می شود.

وی افزود: مهم ترین حق شــهروند این است 
کــه حــق زیســت دارد، وظیفــه اش هــم ایــن 
کــه دریافــت  کــه در برابــر هــر خدمتــی  اســت 
می کنــد هزینه اش را بدهد امــا هزینه دیگران 
او ظلــم  بــر  کــه  از هــر هزینــه ای  نپــردازد و  را 
کند. حق شــهروند آن اســت  می شــود احتراز 
کــه هزینه بیهوده بــر او تحمیل نشــود و البته 
گاه باشد  برای دســتیابی به این حقش باید آ
گاهــی اش افزایش یابــد. یک حرفه ورز باید  و آ
همــواره مشــتری خــود را دربــاره پیامــد همه 
که  کنــد. این شــناخت اســت  گاه  کارهایــش آ
می گیــرد.  قــرار  شــهروندی  حقــوق  مبنــای 
گاه شــود تــا بیخــودی هزینــه  شــهروند بایــد آ
که از دو  گر بخواهیــم این دو بحث را  ندهــد. ا
کنیــم  ح  کســترنالیتی مطــر منظــر شــهروند و ا
باید با هم ادغام شوند تا به این نقطه برسیم 
کــه هزینــه دادن شــهروندان در برابــر دریافت 

گری  خدمات، لیبرالیســم نیست؛  بلکه سودا
است.

کرد: لیبرالیســم  کیــد  وزیــر راه و شهرســازی تأ
از  متفــاوت  کامــا  موضــوع  دو  گری  ســودا و 
یکدیگرنــد لیبرالیســم یعنی اینکــه همه برای 
کسی به حق  گاه باشند و  کسب حقوق خود آ
گری  آنهــا تعــدی نکند. ایــن موضوع با ســودا
متفاوت است اینکه شهروندان هزینه بیخود 
گــر هزینــه را بر  گری اســت امــا ا بدهنــد ســودا
اســاس عدالت بپردازند لیبرالیســم است. در 
کــه آنهــا را جــای یکدیگــر می گذاریــم و  حالــی 
که  نمی توانیم نتیجه درستی بگیریم. کسانی 
علیه لیبرالیســم حــرف می زنند در واقع دارند 
گری صحبت می کننــد. در حالی  علیــه ســودا
گری قیام  کــه اســاس لیبرالیســم علیــه ســودا
گری یعنی اینکه شما وقتی  کرده است. سودا
پرداخــت  علــت  دربــاره  هزینــه ای می دهیــد 
گاه نیســتید و بــه نوعــی هزینــه بیخود ی  آن آ
گری بــا توســعه هــم مخالف  داده ایــد. ســودا
که لیبرالیســم برای توسعه به  اســت در حالی 

میدان آمده است.
وی بــا بیــان اینکــه اخــاق حرفــه ای نتیجــه 
قیــام  گری  ســودا علیــه  و  اســت  لیبرالیســم 
کمتر دیده ام این تفاوت ها  گفت: من  می کند 
در حوزه اقتصاد سیاســی تبیین شده و به آن 

توجه شود.
که اخاق عمومــی اخاقی  آخونــدی با بیــان 
کــه ســه پایــه انصــاف، انعطاف پذیری  اســت 
تبییــن  بــه  داراســت،  را  بــودن  ســودمند  و 
کــرد: شــما بــر  ســودمندی پرداخــت و اظهــار 
کــه انجام  کاری  اســاس اخــاق حرفــه ای هــر 
گرنه  می دهیــد بایــد نافع و ســودمند باشــد و 
گفتم اخاق  اتاف مال دیگران اســت، اینکه 
فــردی بــا اخــاق حرفــه ای متفاوت اســت به 
همیــن ســودمندی برمی گــردد. فایده گرایــی 
اصــل بنیادیــن اخاق حرفه ای اســت و حال 
آنکه در اخاق فردی شما تا می توانید باید از 
سودمندی فردی بپرهیزید. شما نمی توانید 
به یک بانک دار بگویید به خاطر رضای خدا 
کنی ولی به مــن به عنوان  که ضــرر  کــن  کاری 
غ از جایــگاه حقوقی ام می توانید  یــک فرد فار

کن. کمک  که به فقیر  کنید  توصیه 
کشــور به مدت  وی افــزود: مغلطــه بزرگــی در 
که  خ داد بــه نــام مفهــوم مهــرورزی  8 ســال ر
فقــط در حــوزه اخــاق می گنجــد و شــما بــه 

کنید اما  عنوان شــخص می توانید مهــرورزی 
کــم مهرورز باشــد بایــد از جیــب مردم  گــر حا ا
کــم هزینه  کنــد چــون هــر پرداخت حا هزینــه 
دارد و هزینــه آن را مــردم می دهنــد. در حوزه 
در  اســت.  ظلــم  عیــن  مهــرورزی  حکومتــی، 
حوزه عمومی اصلی ترین بحث عدالت است. 
کامــا متفــاوت از یکدیگرنــد،  اینهــا دو ســپهر 
وقتــی ارزش هــای اخاقــی یــک ســپهر را بــه 
اشــتباه  می دهیــم  تعمیــم  دیگــری  ســپهر 

فاحش می کنیم.
کــم می تواند  آخونــدی بیــان داشــت: مگر حا
کشاورزان به سیستم بانکی  بگوید من بدهی 
را می دهــم؟ بدهــی بــه بانــک یعنــی بدهــی 
بــه مــردم. مگــر می توانــی بدهــی بــه مــردم را 
ببخشــی؟ در حوزه عمومــی اخاق به عدالت 
و انصاف برمی گردد اما در سپهر فردی به ایثار 
کــه ارزش های اخاقی  کاری برمی گردد  و فــدا
گر به عدل برگشــتیم  دو ســپهر یکی نیســت. ا
آن وقت شــما بافاصله حقوق اساســی دارید 
مــا در حــوزه عمومــی پاســخگویی داریــم امــا 
در اقــدام داوطلبانــه چنیــن چیــزی نیســت. 
در اخــاق حرفــه ای بایــد در برابر بــی اخاقی 
خصوصــی  ســپهر  در  امــا  شــد  بازخواســت 
کســی نمی توانــد به خاطــر بی اخاقــی فردی 
کنــد. چــون در اخــاق عمومی  را بازخواســت 
کار عدالــت و حقــوق اساســی مــردم  مبنــای 
اســت نه اقدام داوطلبانه. جامعه مهندسان 
مشاور منشــور اخاقی داده است، دستشان 
کار خوبــی اســت اما باید سیســتم  درد نکنــد 
گرنه این منشور  انتظامی هم داشته باشیم و 
می یابــد.  تنــزل  فــردی  اخــاق  بــه  اخاقــی 
اساســا در همــه نظام های حرفه ای سیســتم 
گــر حرفــه ورز تخلف  انتظامــی وجــود دارد تــا ا

کرد به دادگاه انتظامی ارجاع داده شود.
وزیر راه و شهرسازی در جمع بندی اظهارات 
گفت: مــا باید اخاق حرفه ای را بر چند  خود 
کنیــم: 1. انصــاف: آنچــه بــرای  اصــل تعریــف 
خود نمی پســندی برای دیگران هم مپسند؛ 
2. شــفافیت؛ 3. حفــظ یکپارچگــی رفتــاری: 
یعنی مِن حرفــه ورز در موقعیت های مختلف 
کــه در  یــک رفتــار داشــته باشــم، چــه زمانــی 
که بســط ید دارم؛  تنگنا هســتم و چــه زمانی 
کاری  4. پذیرش مســئولیت اقــدام: یعنی هر 
می کنم مسئولیت آن را بپذیرم.  امروزه دچار 
واپس گرایی اخاقی شــده ایم مثا یک ســری 
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که طراحی می کننــد، اما آن را  مشــاور داریــم 
کند  امضا نمی کنند و می گویند دیگری امضا 
مســئولیت اقــدام خــود را نمی پذیرنــد. مگر 
گفته  کارآیــی: اینکــه  می شــود؟؛ 5. افزایــش 
شــد فرد حرفه ورز اعمال قــدرت می کند آخر 
کار شــما هــر تصمیمــی می گیریــد هزینــه ای 
کــه هزینــه می دهنــد  کســانی  دارد و اغلــب 
پرداخــت  هزینــه  مقــدار  چــه  نمی داننــد 
کارآیــی  کمینــه و  کرده انــد. آیــا واقعــا هزینــه 
کارهایشان اعمال  بیشــینه را حرفه ورزان در 
گر خــاف این اصــل اتفاق  می کننــد؟ حــال ا
افتــاد امکان بازخواســت او وجــود دارد؟ 6. 
در  اصــل  مهم تریــن  منافــع:  تعــارض  عــدم 
اخاق حرفه ای اســت اینکه مــن هم بتوانم 
ناظــر باشــم هــم بتوانــم پیمانــکار، تعــارض 
منافــع را پذیرفتــه ام. اینجــا نقطــه آغازیــن 
کمتر به  که متأســفانه در ایران  لغزش اســت 
آن توجه شــده اســت. همه می گوییم او فرد 
باتقوایی اســت و خــودش می تواند خودش 
کند اســاس نقطــه تضــاد منافع با  کنتــرل  را 

اخاق حرفه ای در تضاد است.
مســتقل  بــازرس  مفهــوم  داد:  ادامــه  وی 
در حرفــه مهندســی بســیار مــورد اســتفاده 
کــه هیــچ وابســتگی به  اســت، یعنــی فــردی 
در  آنکــه  حــال  نــدارد.  پیمانــکار  و  کارفرمــا 
کار بــر  کل سیســتم ارجــاع  نظــام مهندســی 
ح ریزی شــده است.  مبنای تضاد منافع طر
گذاشــته ایم  را  متعــارض  منافــع  خودمــان 
بعــد دنبال شــعار اخاق حرفه ای هســتیم. 
باید این تفکیک ها شــفاف شــود تــا بتوانیم 

الفبای اخاق حرفه ای را داشته باشیم.

بیطرف:  اخالق حرفه ای را
گذاشت کنار  نمی توان 

در ادامه مهندس حبیب اهلل بیطرف رئیس 
ســازمان نظام مهندســی اســتان تهــران نیز 
عمــران  و  توســعه  ح هــای  طر کــرد:  عنــوان 
کارکرد  شــهری در ساخت و سازهای شهری 
که شهرســازان قبل از  کم اثری دارد در حالی 
ح  که با طر کنند  کاری باید طرحی تهیه  هــر 
جامع منطبق باشــد. ایــن رفتار نمونه ای از 
بی اخاقی حرفه ای اســت. رئیس ســازمان 
نظــام مهندســی ســاختمان اســتان تهــران 
افــزود: رعایــت ضوابــط مقررات شهرســازی 
گرفته می شود.  در بســیاری از موارد نادیده 

کــه باید در  همچنیــن یکــی دیگــر از مواردی 
شهرســازی به عنــوان نمونــه اجرایی اخاق 
گرفته شود، رعایت مباحث  حرفه ای در نظر 
فرهنگــی و اخــاق اجتماعــی در شهرســازی 
اســت. متأســفانه در حــال حاضــر دور زدن 
قوانین شایع شده است. قانون گریزی های 
گذشــته دور زدن قانــون را برای همه  دولت 

کرده است. توجیه پذیر 
بــا بیــان اینکــه دو نــوع »نظــام فنــی و  وی 
دولتــی  ســاختمان های  بــرای  اجرایــی« 
بــرای  ســاختمان«  مهندســی  »نظــام  و 
ســازه های بخــش خصوصــی داریــم، ادامــه 
داد: در بخش نخست )نظام فنی و اجرایی( 
کمیتــی و تدویــن قوانیــن  دولــت نقــش حا
را دارد. امــا در ساختمان ســازی خصوصــی 
گرچــه وزارت راه و شهرســازی به نمایندگی  ا
کمیتی و نظارتی دارد، اما  از دولــت نقش حا
در اجــرا دســت بخــش خصوصــی باز اســت. 
در ایــن نظام شهرســازی )ساختمان ســازی 
کارفرمــا،  خصوصــی( افــرادی چــون مالــک، 
مجــری  ناظــر،  مجــری،  ســازنده،  طــراح، 
مهندســی،  نظــام  ســازمان  ذی صــاح، 
اینهــا  روابــط  کــه  داریــم  را   ... و  شــهرداری 
بــا یکدیگــر بســیار پیچیــده اســت و همیــن 
پیچیدگــی منشــأ بی اخاقی هــا و رفتارهــای 
خــاف ضوابــط و قوانیــن اســت. اما آیــا باید 

بــا وجــود ایــن توصیفــات، اخــاق حرفه ای 
گذاشــت؟ پاســخ خیــر اســت؛ اخاق  کنــار  را 
حرفه ای جایگاه خودش را دارد. وزیر اسبق 
کــرد: موازین اخــاق حرفه ای در  نیــرو بیــان 
کارفرما«، »مهندس  ســه حوزه »مهندس با 
با ســایر مهندسان و تشــکل های حرفه ای و 
صنفــی« و نهایتــا »مهنــدس با عمــوم مردم 
گــر  ا می شــود.  تقســیم بندی  جامعــه«  و 
کدهــای رفتــاری و اخــاق  حرفــه ورز از ایــن 
کرد باید به دادگاه انتظامی  حرفه ای تخطی 
تخصصی معرفی و بازخواســت شــود. برخی 
کارفرما  کدهــای رفتاری میــان مهندس با  از 
ح اســت: 1. انجام همه تعهدات  به این شــر
کارفرما  کــه مهندس بــا  اخاقــی و حرفــه ای 
دارد؛ 2. خــودداری از انجــام امور معارض با 
کارفرمــا؛ 3. حفظ اســرار و اطاعات  حقــوق 
کارفرمــا؛ 4. رعایــت صداقــت و شــفافیت در 
کارفرمــا؛ 5. جلوگیــری از  گــزارش ارســالی بــه 
کارفرما از ســوی عوامل  ورود ضــرر و زیــان به 
نقایــص اعــام  پــروژه؛ 6.   اجرایــی دیگــر در 

گزارش  کارفرمــا و در صورت عــدم توجه،   بــه 
به شهرداری؛ 7. اعام انصراف از مسئولیت 
کارفرما. در صورت تداوم موارد نقص توسط 
کدهــای رفتــاری  وی ســپس نمونه هایــی از 
و اخــاق حرفــه ای مهنــدس بــا مهندســان 
و تشــکل های حرفــه ای و صنفــی را چنیــن 

برشمرد:
1.  برخورداری از دانش و مهارت الزم نسبت 
که مســئولیت اجــرای آنها را  بــه پروژه هایــی 

می پذیرد
خــود  توانایی هــای  بزرگ نمایــی  عــدم    .2
دیگــر  توانایی هــای  کوچک نمایــی  عــدم  و 

مهندسان
3.  دانش اندوزی مداوم

و  ابداعــات  شــناختن  رســمیت  بــه   .  4
اختراعــات دیگــران در حوزه حرفــه و احقاق 

حقوق و مالکیت فردی آنها
5 . پرهیــز از تباتــی و ارتشــاء و اقدامــات غیــر 

اخاقی
تشــکل های  برابــر  در  مســئولیت پذیری   .6

صنفی و حرفه ای
گی های مثبت  7. ماحظــه محســنات و ویژ

دیگر مهندسان

ســه  در  حرفــه ای  اخــالق  موازیــن   
کارفرمــا«،  بــا  »مهنــدس  حــوزه 
و  مهندســان  ســایر  بــا  »مهنــدس 
و  صنفــی«  و  حرفــه ای  تشــکل های 
نهایتــا »مهنــدس بــا عمــوم مــردم و 
گر  جامعه« تقســیم بندی می شــود. ا
کدهــای رفتــاری و  حرفــه ورز از ایــن 
کــرد باید به  اخــالق حرفه ای تخطی 
دادگاه انتظامــی تخصصــی معرفــی و 

بازخواست شود 
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جاللی :  شرط توسعه توجه
 به اخالق حرفه ای است

پژوهش هــای  مرکــز  رئیــس  جالــی  کاظــم 
کشور  مجلس با بیان این که رشد اقتصادی 
بــود  منفــی 6.8 دهــم درصــد   91 در ســال 
گفت: اخاق حرفه ای موضوع بسیار مهمی 
کــه  اســت. در جامعــه ای زندگــی می کنیــم 
مدعی یک فرهنگ بزرگ دو هزار و 500 ساله 
کنــار آن از ذخایــر بزرگ معنوی و  اســت و در 
گرامی  دینــی برخورداریم. همچنیــن پیامبر 
اســام )ص( مدعی اخاق بــود و می فرمود: 
»إُنــی بعثت التَمــم مکارم االخاق «ایشــان 
رســالت خــود را اخاق مــی دانســتند؛ حال 

آنکه چرا ما اینقدر با اخاق فاصله داریم؟
نماینــده مردم شــاهرود در مجلس شــورای 
که  اســامی افزود: خاطــره ای بیــان می کنم 
ایــن خاطــره همیشــه بــرای مــن درس آمــوز 
شــدیدا  مــن  پیــش  ســال  ســه  دو  اســت. 
کمــر  و ناچار بــه حرکت  مبتــای به دیســک 
کمیته  کــردن بــا عصــا بــودم؛ همزمان عضــو 
حقــوق بشــر اتحادیه جهانــی بین المجالس 
کــه ســالی دو بــار این اجــاس در  هــم بــودم 
ژنــو برگــزار می شــود. در فــرودگاه ژنــو یکــی از 
دوســتانم را دیــدم وقتــی من را بــا عصا دید 
کرد تا مرا نزد پزشــک ببرد. بخشــی از  اصــرار 
کردند تا  مدارک پزشــکی ام را از ایران ارسال 
این دوست ایرانی بتواند برای من از یکی از 
پزشــکان حاذق ســوئیس وقت بگیرد وقتی 
ح حالی از  کردم و شــر به آن پزشــک مراجعه 
گفت مــن متخصص  بیمــاری ام ارائــه دادم 
کمر  مفاصل پا هستم و تخصصی در دیسک 
نــدارم. 10 تــا 15 دقیقه هم برای من توضیح 
کاری انجام دهم. شــنیده بودم  که چه  داد 
گران اســت اما به دلیل  ویزیت این پزشــک 
اینکــه اخــاق حرفه ای داشــت از من هزینه 
اتفاقــی  چنیــن  گــر  ا حــال  نگرفــت  ویزیــت 
خ مــی داد شــاید آن  در جامعــه خودمــان ر
پزشک دارویی برای من می نوشت و هزینه 
ویزیــت هــم می گرفت و  در نهایــت  بیمار به 
اســت  چگونــه  نمی رســید.  هــم  نتیجــه ای 
کــه به برخــی بی اخاقی های  آن جامعــه ای 
فردیـ  از نظر ما مسلمانانـ  متصف است در 
حــوزه اخاق حرفــه ای اینقدر بــه اخاقیات 

پایبندند؟
گفــت:  رئیــس مرکــز پژوهش هــای مجلــس 
کتاب های بســیاری  در بــاب اخــاق فــردی 

داریــم، همچنیــن مواعــظ اخاقــی و اســتاد 
اخــاق فــراوان داریم امــا باید به این پاســخ 
که چرا علی رغم این ذخایر فرهنگی ـ  برسیم 
که درس  دینــی و این میزان از تریبون هایی 
جامعــه  اخاقــی  وضــع  می دهنــد،  اخــاق 
بخــش  در  مــا  از  بســیاری  اســت؟  اینگونــه 
اخــاق اجتماعی و اخــاق حرفه ای از وضع 
موجــود ناراضــی هســتیم. اخــاق فــردی و 
اجتماعــی و حرفــه ای بــا هــم متفاوتنــد. در 
مفاهیــم انتزاعــی مشــکل چندانــی نداریم. 
از مــا بپرســند عدالــت را دوســت  گــر  ا مثــا 
کــس نمی گویــد مــرگ  داریــد یــا خیــر؟ هیــچ 
بــر عدالــت. بــه همین دلیــل هــم انقابیون 
کنــار هــم هســتند. در  در مفاهیــم انتزاعــی 
انقــاب خودمان هــم همین گونه بود. همه 
انقابیون مفاهیمی چون عدالت اجتماعی 
و آزادی و .. را تکــرار می کردنــد اما در مرحله 
اختــاف  دلیــل  بــه  نظرهــا  اختــاف  عمــل 

منافع آشکار می شود.
وی ادامــه داد: بــه نظر من بخــش زیادی از 
بــی اخاقی هــای مــا برگرفتــه از اختــاف در 
کشــور مــا اقتصــاد  نــوع دیــدگاه ماســت. در 
بــا قدرت سیاســی عجین شــده و بخشــی از 
بی اخاقی ها با عجین شدن قدرت سیاسی 
نشــأت  کــه  اســت  خــورده  گــره  اقتصــاد  بــا 
که در  کســانی  گرفتــه از اقتصاد نفتی اســت. 
مســند امــور بوده اند توزیع کننــده ثروت هم 

بوده اند. هرم اقتصاد از پایین شکل نگرفته 
کرده ایم  و ما همــواره از باال به پایین حرکت 
بی اخاقی هــا  از  زیــادی  بخــش  بنابرایــن 
کمیتیــم برمی گــردد. مثــا  کــه در حا بــه مــا 
قانــون تصویــب می کنیــم و به شــهرداری ها 
کــه درآمدشــان را خودشــان به  گوییــم  مــی 
هــم  محــدودی  ضوابــط  بیاورنــد.  دســت 
تعییــن می کنیــم امــا دستشــان به هــر حال 
که نتیجه اش  کاری باز است  برای انجام هر 
ایــن وضع شهرســازی های ماســت. در نوع 
شــدن  عجیــن  دلیــل  بــه  کــردن  حکومــت 
قدرت با نفت ســبب می شــود برخــی از امور 

کنیم. را از باال به جامعه تزریق 
اســتان  مــردم  نماینــدگان  مجمــع  عضــو 
ســمنان در مجلــس بــه ذکــر مثالــی در ایــن 
از  نمونــه  یــک  گفــت:  و  پرداخــت  زمینــه 
کردن هــا، جعل  ایــن از بــاال بــه پایین نــگاه 
اخاقــی  بــی  یــک  آمــار  جعــل  اســت.  آمــار 
اجتماعــی پدیــد مــی آورد. چــون بــه معنای 
کــردن تصمیم گیــران و لغــو فرآینــد  غافلگیــر 
تصمیم گیــری صحیــح اســت. آمــار و ارقامی 
کــه ارائه می کنیم خودســاخته اســت! ســال 
کردیــم  1391 مــا در مرکــز پژوهش هــا اعــام 
کشــور منفــی ســه و نیم اســت. دولت  رشــد 
گفــت مگــر مرکز  وقــت روی ســر مــا ریخــت و 
گفتیم  آمارید؟ به شما چه؟ ما هم در پاسخ 
این رقم بر اساس اعداد و ارقام خامی است 
کــه در اختیــار مــا بــوده. تحــت فشــار دولت 
قبــل بودیــم تــا اینکــه دولت عوض شــد. در 
دولــت یازدهــم بعــد از دو ســه ماه مرکــز آمار 
کــه در دولــت  ایــران بــا همیــن مدیــر فعلــی 
کرد رشــد  قبــل هم مدیــر مرکز آمار بود اعام 
کشــور در ســال 91 منفــی پنــج و  اقتصــادی 
چهار دهم درصد بوده اســت. بانک مرکزی 
درصــد.  دهــم  هشــت  و  پنــج  منفــی  گفــت 
آخریــن آمــار می گویــد منفی شــش و هشــت 
کــه دیگر  کشــاورزی  دهــم درصــد. در بخش 

جعل آمار بیداد می کرد.
وی بــا بیــان اینکه وقتــی ما خودمــان از باال 
به پایین در حال ترویج دروغ هســتیم، این 
رونــد به جامعــه هم تزریق می شــود تصریح 
قانــون  زدن  فکــر می کننــد دور  مــردم  کــرد: 
کار با مفهوم توســعه  می شــود زرنگــی. ایــن 
می بینیــم  اینکــه  نــدارد.  ســنخیتی  هیــچ 
کشــورمان بــا ایــن همــه منابــع زیرزمینــی و 
انواع سرمایه ها، وضع اقتصادی اش اینگونه 

از زیــادی  بخــش  مــن  نظــر  بــه    
 بی اخالقی های ما برگرفته از اختالف 
کشــور  در  ماســت.  دیــدگاه  نــوع  در 
مــا اقتصاد بــا قدرت سیاســی عجین 
بــا  از بی اخالقی هــا  شــده و بخشــی 
بــا  سیاســی  قــدرت  شــدن  عجیــن 
که نشــأت  گره خورده اســت  اقتصاد 
کسانی  گرفته از اقتصاد نفتی اســت. 
که در مسند امور بوده اند توزیع کننده 

ثروت هم بوده اند 
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اســت، بخــش زیــادی از آن بــه بی اخاقــی 
برمی گــردد. در هشــت ســال دولــت نهــم و 
که  دهــم ما 690 میلیارد دالر نفت فروختیم 
در تاریــخ ایران بی نظیر اســت. ضمن اینکه 
ایــن دو دولــت حــدود 300 میلیــارد دالر هم 
فــروش شــرکت های دولتی و ســایر درآمدها 
داشــته اســت یعنــی رقمــی نزدیــک بــه هزار 
میلیارد دالر مجموع درآمدهای دولت های 
را  بــوده اســت. وقتــی دولــت  نهــم و دهــم 
کردند حدود 440 هزار میلیارد تومان  گذر  وا
کــه  پروژه هــای روی زمیــن مانــده داشــتند 
از 5 درصــد پیشــرفت شــروع می شــد تــا بــه 
پروژه هــای بــا 90 درصــد پیشــرفت فیزیکــی 
خ تــورم و هزینــه نگهداری  گــر نر می رســید. ا
هم حســاب شود خواهید دید به چه رقمی 
دست می یابید. در کنار این ها، باید به بیش 
از 400 هــزار میلیــارد تومــان مجمــوع بدهی 
پیمانــکاران  خصوصــی،  بخــش  بــه  دولــت 
بانک هــا و ســازمان تأمیــن اجتماعــی را هم 
کنیــد. مهمتریــن علــت وقــوع ایــن  اضافــه 
اتفــاق، رواج بی اخاقی در جامعه در دولت 
که  گذشــته بــود. اول انقــاب بحث می شــد 
یــا تخصــص؟ خیلی هــا  تعهــد باالتــر اســت 
می گفتند تعهد مهم تر اســت بعدا فهمیدیم 
کرده ایم. امام صــادق می گوید خدا  اشــتباه 
که بلد نیست  کاری را  که  کسی را  کند  لعنت 
بــه عهده می گیــرد. یعنی اولین شــرط تعهد 
که بلد نیست  کاری  که انسان در  این است 

وارد نشود.
جالی با بیان اینکه متأسفانه در جامعه به 
کــردن نگاه تخصصی  زمامــداری و حکومت 
راحتــی  کار  می کنیــم  فکــر  و  نــدارد  وجــود 
کار یعنی  کرد: خود ایــن   اســت خاطرنشــان 
 بی اخاقی؛ اینکه یک فرد متخصص در جایگاه 
واقعی خود نباشــد، بی عدالتی و بی اخاقی 
اســت. عدالــت یعنــی اینکــه قــرار دادن هــر 
گر شــما متخصصی  چیــز در جای خودش. ا
را در جایــگاه خــودش قــرار ندادید می شــود 
ظلــم. در دو دولــت نهم و دهــم 5 رئیس در 
کرد. یکی از  ســازمان تأمین اجتماعــی تغییر 
ســازمان آب آمــد، یک نفــر از اداره برق آمد، 
کــه قاضی بــود در رأس  یــک بــار دیگر فردی 
کاری به اشــخاص  کــرد. مــن  ســازمان ورود 
ندارم ولی وقتی شــما فکر می کنید هر فردی 
می توانــد در یــک ســازمان تخصصــی به نام 

کنــد، این یعنی  تأمیــن اجتماعــی مدیریــت 
بی اخاقی.

وی ادامــه داد: بزرگ تریــن صنعــت در دنیا، 
گردشــگری اســت. وقتــی در طــول  صنعــت 
هشــت ســال دولت های نهم و دهم هشت 
گردشــگری مــدام تغییــر  مدیــر در ســازمان 
می کننــد و معموال هم نگاهمان این اســت 
کارهــا بــه راحتــی اداره می شــوند، ایــن  کــه 
یعنی رواج بی اخاقی اجتماعی و حرفه ای.

بیــان  مجلــس  پژوهش هــای  مرکــز  رئیــس 
در  بگوینــد هواپیمایــی  بــه شــما  گــر  ا کــرد: 
که خلبــان ندارد و تو بیا  ایــن فرودگاه داریم 
ایــن را به مقصد برســان، تعجــب می کنید و 
می گویید مگر من آمــوزش خلبانی دیده ام. 
گر به ما بگویند بیا در رأس این سازمان  اما ا
کن همــه ما اعام آمادگی  کار  یــا وزارت خانه 
مــن  می گوینــد  هــم  برخــی  تــازه  می کنیــم. 
کنــم.  حاضــرم دو یــا ســه وزارتخانــه را اداره 
کشــور ما می خواهد توسعه بیابد باید به  گر  ا
گر ما امور  کند. ا مقوله اخاق حرفه ای توجه 
کنیم، خودشــان هم  گذار  را به خود مردم وا
کاری می کننــد تا به عنوان فردی بی اخاق، 
گــر مــا بــه مــردم و بخــش  لکــه دار نشــوند. ا
کنیــم،  مقررات زدایــی  اعتمــاد  خصوصــی 
البتــه  خ می دهــد.  اتفاقــات خوبــی ر کنیــم 
کار نگاه توســعه محور داشت  باید برای این 
کــه در دولت قبل رایج بود و  نــه فقرمحوری 

کرد. کشور را دچار مشکل 
که  کرد: این دیدگاه دولت قبل  وی تصریــح 
در یــک جلســه 300-200 مصوبــه داشــت و 
کشــور  کلنگ زنی را شــروع می کرد،  بافاصله 
را بــه ایــن روز انداخــت. مــا اآلن در دوران 
فرصــت  یــک  برجــام  هســتیم.  پســابرجام 
کشــور اســت و باید بــه دولت  طایــی بــرای 
و مجلــس در ایــن خصــوص دســت مریــزاد 
کار ایستاد  گفت. دولت با قدرت پشــت این 
کره کننده هم حرفه ای ما را از این  و تیم مذا

ک عبور داد. پیچ تاریخی خطرنا
امــام  دانشــگاه  سیاســی  علــوم  اســتاد 
پرونــده  وقتــی  اینکــه  بیــان  بــا  صــادق)ع( 
کشــوری به شــورای امنیــت می رود یــا تغییر 
می شــود  داده   )Regime Change( رژیــم 
کشــور بایــد تســلیم شــود؛ امــا امــروز نــه  آن 
تســلیم شــدیم نه تغییر رژیم دادیم، تصریح 
علــم  در  جدیــد  مــدل  یــک  برجــام  کــرد:  

که در حــال حاضر در  روابــط بین الملــل بود 
دربــاره  دنیــا  علــوم سیاســی  دانشــگا ه های 
آن نظریه پــردازی می شــود. وی همچنیــن 
اینکــه در حــال حاضــر مهم تریــن  بیــان  بــا 
مشــکل، توسعه نیافتگی و اســتفاده نکردن 
کــرد: آنچــه امــروز  کیــد  از فرصت هاســت، تأ
باید به دنبالش باشــیم، اســتفاده از فرصت 
تاریخی به دست آمده است. باید از فرصت 
کشــور  بــه  خارجــی  هیأت هــای  رفت و آمــد 
کــرد. هفتــه قبــل خانــم اشــمیت  اســتفاده 
معــاون خانــم موگرینی بــه ایران و بــه دیدار 
مــن آمــد. برخی تصور می کننــد وقتی فردی 
کنــد،  ســرمایه گذاری  تــا  می آیــد  ایــران  بــه 
می خواهد همه منابع ما را بردارد و ببرد. در 
که ســرمایه گذار می خواهد ســودآوری  حالی 
که می بایست  داشته باشد و این ما هستیم 
این ســرمایه ها را به ســمت مناسب هدایت 

کنیم.
نماینده مردم شاهرود در مجلس اظهار کرد: 
این هیأت های خارجی درباره میزان فســاد 
اداری در ایــران هم تحقیــق می کنند. چون 
کنــد  کــه می خواهــد ســرمایه گذاری  فــردی 
یک رقم واقعی را برای ســرمایه گذاری اعام 
می کند )مثا 100 میلیارد دالر(؛ 10درصد هم 
کشــور مقصد را در نظر  هزینه فســاد مالی در 
که مجموعــا می شــود 110 میلیارد  می گیرنــد 
ایــن  آیــا  کــه  می کنــد  محاســبه  بعــد  دالر. 
گر  سرمایه گذاری،  اقتصادی هست یا خیر. ا
میزان فساد دو تا پنج درصد بود،  اقتصادی 
گــر فســاد 40 درصــد باشــد دیگــر  اســت امــا ا
که این رغبت  سرمایه گذاری نمی کند. حال 
در خارجی هــا بــرای ســرمایه گذاری در ایران 
گر بی اخاقی های سیاسی  به وجود آمده، ا
از  نتوانیــم  دیگــر  می ترســیم  بیندازیــم،  راه 
خارجی هــا  آمدهــای  و  رفــت  و  وضــع  ایــن 
کنیم. همان  برای ســرمایه گذاری اســتفاده 
که درباره سرمایه گذار داخلی می کنیم  کاری 
و آنقــدر او را دنبــال برخــی مجوزهــا ماه هــا 
کار به این روز افتاده  کســب و  که  می دوانیم 
کشــورهای همســایه  که در  اســت. در حالی 
کار  کســب و  کثر تا 7 ســاعت مجوزهای  حدا
که این  داده می شــود، خــوب معلوم اســت 

فرد دیگر رغبتی برای سرمایه گذاری ندارد.
مجلــس  پژوهش هــای  مرکــز  رئیــس 
می خواهیــم  امــروز  گــر  ا کــرد:  خاطرنشــان 
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نقشــه  بایــد  بیندیشــیم  کشــور  توســعه  بــه 
کــه به دســتگاه  راه درســتی داشــته باشــیم 
بــا  هــم  آن  برمی گــردد  کشــور  قانون گــذاری 
اســتفاده از ابــزار پژوهشــی. برخــی قوانیــن 
ماننــد  شــود  اصــاح  ســرعت  بــه  بایــد  مــا 
کار، پولــی و بانکــی،  بیمــه ای و ... .  قوانیــن 
کنیــم و نگاه  همچنیــن باید سیستم ســازی 
کم شــود. وقتی شــخص دوم  سیســتمی حا
کشور می گوید من قانون را قبول ندارم شما 
نمی توانید انتظار داشته باشید افراد عادی 

کنند  از قانون اطاعت 

جالل پور:
 اخــالق حرفه ای یکی از نیاز های بنگاه ها 

و تشکل هاست.
در  ایــران  اتــاق  رئیــس  جال پــور  محســن 
پنجمیــن همایــش ســاالنه شــورای اخــاق 
بــا  مشــاور  مهندســان  جامعــه  حرفــه ای 
موضوع جامعه مهندسی و مدیریت اخاق 
کشــورهای  حرفــه ای بــا اشــاره بــه آنچــه در 
گفــت:  اطــراف ایــران درحــال وقــوع اســت، 
کامل مشخص  کشــور به طور  امروز وضعیت 
کــه هزینه هــای بســیاری  اســت و می دانیــم 
 پرداخت شــد و متاســفانه وضعیت بنگاه ها 

کرد. و معیشت مردم سیر نزولی پیدا 
کارنامه  وی با بیــان اینکه در بحث اقتصاد، 
بخشــی  کــرد:  عنــوان  نداریــم،  درخشــانی 
ناشــی دیــده می شــود  اقتصــاد  در  آنچــه   از 

 از ســوء تدبیرهاســت. در دوران 80 ســاله، 
اقتصــاد ایــران بــر پایــه غلطــی اســتوار بود و 
اتــکای صــرف بــه منابــع نفتــی داشــت. بــه 
بخــش  و  نشــد  توجــه  کشــور  ظرفیت هــای 
خصوصــی را بــه بازی نگرفتیــم. حال دوران 
تحریم ها تمام شده و نگاه امیدوارنه نسبت 
به تغییر و وصل شدن به عرصه بین المللی 

گرفته است. شکل 
جال پــور در ادامــه بــه تغییــرات منطقه ای 
منطقــه ای  نظــر  از  گفــت:  و  کــرد  اشــاره 
آشــکاری روی داده و منطقــه در  تغییــرات 
آســتانه تغییــر جــدی اســت. از طــرف دیگــر 
اقتصــادی قــدرت  تبدیــل  حــال  در   چیــن 

 خــود بــه قدرت سیاســی بــوده و مــی بینیم 
گســترش  کــه حوزه نفــوذ آمریکا به خاور دور 

کرده است.   پیدا 
حضــور  و  تکفیری هــا  ایــران  اتــاق  رئیــس 
مهــم  خطــری  را  منطقــه  در  آنهــا  گســترده 
حــوزه  تکفیری هــا  افــزود:  و  کــرد  ارزیابــی 
گرفته تا اندونزی  گسترده ای از تونس و لیبی 
نابــودی  نفــوذ درآورده و در حــال  را تحــت 
حکومت ها هســتند؛ ترکیه و عربستان نیز از 
این مســئله تاثیر پذیرفته اند و به طور حتم 
جغرافیا و اقتصاد ایران را نیز تحت تاثیر قرار 

می دهند.
وی تغییرات زیســت محیطی و بروز ســونامی 
که خطرآفرین اســت،  ریزگردهــا در منطقــه را 
کید قــرار داد و افــزود: مهاجــرت افراد  مــورد تا
از ایــن منطقــه بــه دلیــل مشــکات مطــرح، 
از  مســائلی  دیگــر  و  دولت هــا  ورشکســتگی 
 ایــن دســت، همگــی، آینــده را در ابهــام قــرار 

داده است.
جال پــور یادآور شــد: ایران امنیــت و اقتدار 
کــه هزینــه  منطقــه را در اختیــار داشــته چرا
کرده است و بخشی  ج  بسیاری بابت آن خر
از ایــن هزینــه را فعــاالن اقتصــادی دانســته 
و ندانســته جبــران شــده و نشــده پرداخت 
که فردا غافلگیر  کرده اند. باید هشیار باشیم 

نشویم.
کشور ادامه  رئیس پارلمان بخش خصوصی 

داد: آنچــه انســجام ایــران را تهدید می کند، 
بحــث اقتصــاد و فضــای پیــش روی اقتصاد 
که  کشوری  ایران اســت؛ 7 میلیون بیکار در 
85 درصــد بودجــه آن از درآمدهــای نفتــی 
حاصــل می شــود، فربهــی دولــت و میلیونها 
که  کارمند دولتی و بازنشســته، قیمت نفتی 
تــا 10 ســال آینده نزولی پیش بینی می شــود 
کــه به شــدت بــه نقدینگی نیاز  و اقتصــادی 
دارد. عــاوه بــر ایــن موضوعــات چنــد هــزار 
میلیــارد تومان یارانه و چند ده هزار میلیارد 
میلیــارد  هــزار   400 کشــور،  جــاری  بودجــه 
تومــان پــرژه نیمه تمــام و بدهی های دولت 
کنار منابع  به بانک ها و بخش خصوصی در 
را  مبهمــی  وضعیــت  خشــکیده،  درآمــدی 

کشور رقم می زند. برای 
گذاری را راهی برای برون رفت  وی ســرمایه 
از ایــن وضعیت در شــرایط منطقه ای ایران 
گــذاری بــه  کــرد: ســرمایه  کیــد  دانســت و تا
کافــی نیــاز دارد.  شــرایط مســتعد و امنیــت 
بیــن از  وکار  کســب  فضــای  در  ایــران   رتبــه 
هیــچ  متاســفانه  و  اســت   118 کشــور   180  
کشوری با رتبه زیر 40 و 50  سرمایه گذاری در 

سرمایه گذاری نمی کند.
از  ایــران  فســاد  ک  ادرا شــاخص  جال پــور 
گفت:  کــرد و  کشــور را 136 عنــوان  بیــن 174 
کشور دچار  همه بنگاه ها، اقتصاد و فرهنگ 
فســاد اســت. در ایــن شــرایط بــرای حضــور 
گذار به فضای مناســب نیــاز داریم  ســرمایه 
کمیت و مردم باید دست  و در این رابطه حا

به دست هم دهند.
کاهش ســرمایه اجتماعی  رئیس اتاق ایران 
توجــه  مــورد  را  اخیــر  ســال  چنــد  طــول  در 
که به ســرمایه  قــرار داد و افــزود: صدمــه ای 
اجتماعــی وارد شــده حداقــل در نســل مــا 
جبــران نمی شــود. در شــرایط امــروز فســاد 
کــه همین  کــرده در حالــی  کــم  بهــره وری را 
موضــوع بهــره وری در شــرایط آرام و خــوب 
اقتصادی نیز بسیار سخت به دست می آید 

گزاف و صبر نیاز دارد. و به هزینه 
بــر اســاس اظهــارات وی همــه هیات هــای 
خــود  روابــط  احیــای  بــرای  کــه  اقتصــادی 
کســب وکار و  کردنــد، فضای  بــه ایــران ســفر 

مســئولیت اجتماعــی فعاالن 
وضعیــت  ایــن  در  اقتصــادی 
بــه  و  بــوده  گذشــته  از  بیــش 
مربــوط  کشــور  کیــان  حفــظ 
می شود. مـــــــــــــی توانیم شکل 
کـــــــننده  دهنــده و یکــــــپارچه 

بخش خـــــــصوصی باشیم  
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فســاد رایــج در آن را مــورد انتقاد قــرار دادند 
بــا فســاد بــرای مبــارزه  از برنامه هــای مــا   و 

 مــی پرســیدند. بدیــن ترتیــب نمی توانیــم 
کمیت این مساله را حل  منتظر شــویم تا حا
کار  کنند و مبنای  کنــد. بنگاه ها باید حرکت 
که عاوه  را برد-برد قــرار دهند؛ به این معنا 
بر دو طرف، منافع ملی را نیز درنظر بگیرند.

کید  جال پــور اخاق حرفــه ای را نیز مورد تا
گرایی برمبنای خرد  گفت: اخاق  قرار داد و 
اســت. توســعه پایدار و درازمــدت در فضای 
فســاد  و  رانــت  می شــود.  ممکــن  رقابتــی 
اجــازه حرکــت طوالنــی مــدت را نمــی دهد. 
اخــاق حرفه ای یکــی از نیاز های بنگاه ها و 

تشکل هاست.
اجتماعــی  مســئولیت  کــرد:  تصریــح  وی 
فعــاالن اقتصــادی در این وضعیــت بیش از 
کشــور مربوط  کیان  گذشــته بوده و به حفظ 
کار  می شــود. اتــاق، اخــاق را محــور اصلــی 
که برای ترویج  قــرار داده و بر این باور اســت 
اخــاق بــه همگرایی و انســجام نیــاز داریم. 
و  شــکل دهنده  می توانیــم  دارد  اعتقــاد 
یکپارچه کننده بخش خصوصی باشیم و در 
همین راســتا دبیرخانه مشترک سه اتاق در 
اتاق ایران تشــکیل شد تا شــاهد یکصدایی 

در این حوزه باشیم.
کشــور  خصوصــی  بخــش  پارلمــان  رئیــس 
بــه  را  خــود  بلــوغ  بایــد  کــرد:  خاطرنشــان 
کنیــم. اخاق حرفه ای هم  کمیت ثابت  حا
کسب وکار را بهبود داده و هم رقابت  فضای 
کــرده و درعیــن حــال شــأن بنــگاه  را ایجــاد 

اقتصادی را حفظ می کند. 

ملکیانی فرد: 

باید تدبیری اساسی اندیشید 
رئیــس  ملکیانی فــرد  منوچهــر  مهنــدس 
شــرکت های  ســندیکای  هیات مدیــره 
کــرد: در ایــن  ســاختمانی ایــران نیــز عنــوان 
همایــش قســمت اعظــم اخاق غائــب بود. 
کــه یک بخش اعظم جامعه مهندســی  چرا 
کار اجرا را بر عهده  کــه  پیمانکارانی هســتند 
که به قانون  دارند. آدم با اخاق کسی است 
احتــرام می گــذارد. آقــای صدرهاشــمی نژاد 

مدیرعامــل بانک اقتصاد نویــن با بیان این 
کــه از 4 هزار ضمانت نامــه پیمانکاران فقط 
یک مورد دچار مشــکل شــده است، معتقد 
بود جامعه پیمانکار جامعه ای است بسیار 
کــه می کند. بقیه  پایبنــد بــه امضا و تعهدی 

بانک ها هم همین نظر را دارند. 
ح ناتمــام، مقصر  وی افــزود: ایــن همــه طــر
نصیحــت  کــه  اجرایــی  دســتگاه  کیســت؟ 
می کنــد عامــل بدبختــی اســت. متاســفانه 
در جامعــه مــا در طــول تاریــخ اقتــدار ورای 
کردن تعریف شــده است. این  قانون حرکت 
بدترین نوع جامعه است. امروزه شهرداری 
هر کاری دلش می خواهد می کند. در کجای 
کجای دنیا  کم فروخته می شــود. در  دنیا ترا
گویند پل  کم سیار فروخته می شود و می  ترا
کجا دلتان خواســت بســازید؟ آیا  صدر را هر 
کند  کــه باید اخــاق را رعایــت  گروهــی  تنهــا 
آخونــدی  اســت؟ دکتــر  و مشــاور  پیمانــکار 
رئیــس شــورای عالــی معماری و شهرســازی 
اســت. ایشــان در همایش بلندمرتبه سازی 
زمیــن  ایــران  در  زندگــی  مــردم،  آی  گفتنــد 
تعطیل اســت. بنده هم از ســخنرانان بودم 
کردم بلندمرتبه ســازی قانون خود  و عنوان 
را دارد و رعایت نکردن آن خسران ملی را به 

همراه دارد. 
کردیم شــرایط  وی افزود: مدت زیادی تاش 
کــه در آن صحبت  عمومی پیمانی بنویســیم 
جــای  بــه  و  باشــد  الخطــاب  فصــل  مشــاور 
اصطــاح مشــاور من، اصطــاح مشــاور پروژه 
کــه  کردیــم  جایگزیــن شــود. هــر چــه تــاش 
مشــاور شــخصیتی مســتقل در پروژه داشــته 
باشــد موفــق نشــدیم. متاســفانه بــه توصیه 
کــه از روز اول می گفت فیدیک  آقــای رحمتی 
کنید توجهی نکردیم. به اســتناد  را جایگزین 
شــرایط عمومی پیمان امکان اجــرای قانون 
وجود ندارد. کارفرما هر کاری دلش می خواهد 
می کند  و تاخیرش مجاز محسوب می شود و 
تاخیــر پیمانــکار غیرمجــاز تلقی می شــود. در 
واقع نمی خواهند قانون وجود داشته باشد. 
کمبود  کرد: متاســفانه  ملکیانی فرد تصریح 
و  مشــاور  گــروه  دو  بیــن  گفتگــو  و  صحبــت 
پیمانــکار بــه مشــکات دامن زده اســت. تا 
گفــت چرا  کــه در یــک پــروژه مشــاور  جایــی 
پیــش پرداخــت را بــه پس پرداخــت تبدیل 
کــه به دلیــل دوری این  کنیــد؟ حرفی  نمــی 
کاری  شــرایط  بــه  نبــودن  آشــنا  و  گــروه  دو 

همدیگر ایجاد شده است. 
همــه  ایــن  کــرد:  عنــوان  پایــان  در  وی 
اســت،  آمــده  وجــود  بــه  چــرا  ناتمــام   طــرح 
چــون افــراد بــه اســم اقتــدار همــه چیــز را زیر پا 
گذاشــتند. و بایــد در این باره تدبیری اساســی 

اندیشید. 

دکتــر نجفقلــی حبیبیــان نائــب رئیــس انجمــن 
اخــالق در علــوم و فنــاوری بــا موضــوع» اخالق 
و جامعــه«، دکتــر پرویز پیــران جامعه شــناس و 
مشــاور ارشــد ســازمان ملل با موضوع »اخالق 
حرفــه ای امــری تزیینــی یا جــزو جدایــی ناپذیر 
پروژه هــای توســعه«، دکتــر محمدعلی حامدی 
عضو جامعه مهندسان مشاور ایران با موضوع 
»رکــود ممتــد، فرســایش اخــالق، خودفریبی«، 
مهندس خسرو زرتاب عضو جامعه مهندسان 
مشــاور ایران بــا موضوع »حقوق ملــی و اخالق 
حرفه ای«،  و مهندس نادر شکوفی  عضو جامعه 
مهندسان مشــاور ایران با موضوع »ایزو 37001 
استاندارد مبارزه با رشوه« از دیگر سخنرانان این 

همایش بودند. 

متاســفانه در جامعه مــا در طول تاریخ  
کردن تعریف  اقتــدار ورای قانون حرکت 
شــده اســت. ایــن بدترین نــوع جامعه 
کاری دلش  است. امروزه شهرداری هر 
کم  می خواهد می کند. در کجای دنیا ترا
کم  کجــای دنیا ترا فروخته می شــود. در 
گویند پل  ســیار فروخته می شــود و می 
صدر را هر کجا دلتان خواست بسازید؟ 
آیا تنها گروهی که باید اخالق را رعایت 

کند پیمانکار و مشاور است؟
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غالمحســین مصطفــوی رئیــس امــور نظــام 
کشــور در آغــاز ایــن برنامــه  فنــی و اجرایــی 
شــرکت های  تأســیس  ســابقه  کــرد:  عنــوان 
حاضــر قــرن  اوایــل  بــه  ایــران  در   مهندســی 
گردد و قبل از آن استادکاران و معماران   برمی 
کردند و هر یک  سنتی به این حرفه ورود پیدا 

گروهی تشکیل دادند. برای خود 
قــرن  اینکــه در نخســتین دهــه  بیــان  بــا  وی 
حاضــر ســاخت و ســاز در ایران دگرگون شــده، 
گفــت: در واقــع تحــوالت سیاســی و آشــنایی 
مــردم بــه حقــوق شــهروندی منجــر بــه ورود 
گفت  مدرنیتــه به زندگی مردم شــد و می توان 
کــه توســعه راه ها، احــداث راه آهن سراســری، 
کارخانــه قند و ســیمان و پارچه بافی  ســاخت 
از فعالیت های عمرانی آن دوره بوده اســت. با 
شروع جنگ جهانی دوم فعالیت های عمرانی 

چند ســال متوقف شــده بود اما در ســال های 
تحریــم بــا وجــود تنگناهــای اقتصــادی تاش 
که  بــرای عمــران و آبــادی آغاز شــد به طــوری 
یکــی از رخدادهــای قابــل توجه در دهه ســوم 
علی رغم رکودی اقتصادی و تهی بودن خزانه 
دولــت و تعطیلی نســبی پروژه های دولتی بود 
کــه  امــا 300 شــرکت در آن زمــان فعــال بودنــد 
کار بســیاری از این شــرکت ها  کمبود  بــه علــت 

ورشکست شدند.
وی بــا اشــاره بــه پروژه هــای عمرانــی تــا دهــه 
کــرد: اغلــب پروژه هــای عمرانی تا  1340 بیــان 
دهــه 40 توســط شــرکت های خارجــی انجــام 
کــه خوشــبختانه با حمایت ســازمان  می شــد 
برنامــه و بودجه از شــرکت های عمرانی، نقش 
که در  آنها در این عرصه پررنگ شــد به طوری 
کار را به دست  بســیاری از زمینه ها توانســتند 

قدردانی از
 پيشكسوتان

 صنعت احداث   

سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور 
همایش تقدیر از پیشکسوتان صنعت 
احداث در نظام فنی و اجرایی كشور 
را در روز دوشنبه هفدهم اسفندماه 
برگزار كرد. در این همایش از 
پیشکسوتان حوزه مشاوره كه بیش از 
50 سال در این زمینه فعالیت دارند و 
همچنین  از پیمانکاران پیشکسوت كه 
بیش از 60 سال در حوزه احداث
 فعالیت می كنند  تقدیر و تشکر شد. 
شركت هایی نیز به عنوان شركت های 
در خور تحسین از طریق شورای 
هماهنگی تشکل های مهندسی، صنفی 
و حرفه ای كشور معرفی شده بودند 
كه بیش از  30 سال سابقه فعالیت 
در زمینه احداث داشتند. همچنین 
از  5 نفر از افرادی كه به عنوان فرد 
پیشکسوت در زمینه صنعت احداث
 فعالیت دارند
 قدردانی شد. 
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بگیرند.
کشــور با اشاره  رئیس امور نظام فنی و اجرایی 
کشــور افزود:  بــه ســابقه نظام فنــی و اجرایــی 
کشــور به  گان نظــام فنــی و اجرایی  ســابقه واژ
کــه در آن زمان ســازمان  ســال 52 برمی گــردد 
مدیریت و برنامه ریزی ضوابط فنی را تصویب 
انقــاب  از  بعــد  کــه  گفــت  بایــد  حــال  و  کــرد 
شــرکت ها مجبــور به ســازندگی پاالیشــگاه ها و 
که از 53 سد ساخته  ســدها شــدند به طوری 
شــده از ســال 36 تا 80، 13 مورد تا ســال 51 و 
بقیــه از ســال 61 توســط نیروهــای متخصــص 

ایرانی ساخته شده است.
کارنامه درخشــان نظام فنی و اجرایی  وی بــه 
گفت: ســازمان  کرد و  کشــور در دهه 60 اشــاره 
کشــور در دهــه 60 تــا 70  نظــام فنــی و اجــرای 
آهــن  راه  و شــبکه  راه هــا  گســترش  زمینــه  در 
کارنامــه درخشــانی دارد و حــال در  سراســری 
کشــور بیــن  ایــن میــان ســازمان برنامه ریــزی 
توانســت  کشــور  فنــی  نیروهــای  و  شــرکت ها 

کند. ارتباط و زبان مشترکی ایجاد 
مصطفــوی در خصوص رخداد بزرگ ســال 81 
بیان داشــت: ســازمان مدیریت و برنامه ریزی 
کشــور در ســال 81 بــا نظــام مهندســی ایــران 
کــه به جرأت  توافقنامــه همــکاری امضــا نمود 
گفت نهاد تعامل در رشد و شکوفایی  می توان 
شــرکت های مهندســی شــتاب قابــل توجهــی 

کرده است.  ایجاد 

مهندس انصاری رئیس انجمن صادرکنندگان 
گفت:  خدمــات فنــی و مهندســی ایران نیــز 
قبــل از هــر چیز از ســازمان برنامــه و بودجه به 
دلیل توجه آنها به پیشکسوتان و شرکت های 
کــه طــول عمــری باالتــر از طــول عمــر  مانــدگار 
بنیانگــذار آن دارنــد تشــکر می کنــم. خســارت 
کــه در حوزه احــداث داده ایم اغلب  ســنگینی 
که وجود  که شرکت های ما  به این دلیل بوده 
آنهــا بــه نوعی ســرمایه ســازمانی اســت از بین 
که به  رفته انــد و نیــروی انســانی و ســرمایه ای 
کرده بودنــد از بین رفته اســت.  تدریــج جمــع 
که مالکیــت از مدیریت  بایــد به جایی برســیم 
مســتقل شــود و عمــر شــرکت بــه دوره زندگــی 
گامی در جهت  مالک خود وابســته نباشــد تــا 

توسعه برداشته شود. 
کار مهندســی عشق  وی افزود: ماهیت اصلی 
اســت. از ایــن رو حضور مهندســان در جامعه 
کننــده دارد. در فضای  بشــری تاثیــری تعیین 
کشور ما متغیرها و مجهولها زیاد است  متغییر 
و مهنــدس باید از این همه مجهول، معلومی 

بــه نام پــروژه بســازد. امــروزه از افــرادی تقدیر 
که ســالیان ســال این مجهولهــا را با  می شــود 

کرده اند.  ابتکار خود به معلومها تبدیل 
کشــور اظهار  کــم در  وی بــا اشــاره بــه رکــود حا
داشــت: بــرای خــروج از رکــود بایســتی تقاضــا 
کــه این امر  تحریــک شــود اما همــواره نگرانیم 
بــا تزریق پول انجام شــود.از طرفــی می توانیم 
از فضــای بیرون برای صادرات خدمات فنی و 
که یک تقاضای  کنیم چرا  مهندســی استفاده 
کــه آن را هزینــه نمی کنیم  مجانــی وجود دارد 
که این امر می تواند به خروج از رکود  در حالــی 

کند. کمک 
افزایــش  درصــدی  رشــد 8  بــه  اشــاره  بــا  وی 
گفت: رشــد افزایش تولید  تولید ناخالص ملی 
که بخشــی  ناخالــص ملــی هدفگــذاری شــده 
از ایــن امــر بــا صادرات فنــی و مهندســی قابل 
تحقق اســت و این امر محصول مشــترک اهل 
که با توجــه به اینکه باید  حرفه صنعت اســت 

بــرای خــروج از رکود و حصول رشــد اقدام الزم 
را انجام دهیم.

رؤســای  داشــت:  بیــان  ادامــه  در  انصــاری 
و  فنــی  شــرکت های  از  کشــورها  جمهــور 
بــه طوریکــه در  مهندســی حمایــت می کننــد 
مراســم امضای قرارداد آنها حاضر   می شوند و 
که در  مهم تر از این موارد می توان به حمایتی 
کرد زیرا ریشه شرکت ها  کنند اشاره   داخل می 
در داخل بایســتی تقویت شــود تا آنها بتوانند 

کنند. در بیرون فعالیت 
رئیــس هیات مدیره انجمــن صادرکنندگان با 
اشاره به صادرات خدمات فنی و مهندسی به 
گفت: صــادرات ما عمدتا در عراق جمع  عراق 
 شــده و ظرفیــت 25 میلیــارد دالری آن بــه زیر
کــه آن هــم بــا ناامنی   1 میلیــارد دالر رســیده، 
عــراق 38 شــرکت حاضــر در عــراق بــا 50 پروژه 
در آنجا ســرگردان شده اند. البته خوشبختانه 
دولــت با پرداخــت وام 200 میلیــون دالری به 

کرد تا از این ورطه بیرون آیند. کمک  آنها 
وی با انتقاد از توقف جایزه صادراتی همزمان 
که مسئله ای  با تحریمها گفت: با توجه به این 
بــه نام رکــود داریــم تقویت شــرکت ها و اجرای 
صحنــه  بــه  را  آنهــا  صادراتــی  جایــزه  دوبــاره 
جهانی بازمی گرداند. استعداد خوبی در ایران 
وجود دارد و مهندســان ما از لحاظ استاندارد 
کار جهانی هستند. از 640 ضمانت  در ســطح 
نامه صادر شــده فقط یکی از آنها ضبط شــده 
کــه نشــان از این قابلیتهــا دارد.همیــن امور با 
کمک می کند از رکود بیرون آمده دوباره  ارزش 
گذشــته درخشــان  کنیــم. بــا توجــه بــه  رشــد 
خــود و بــا همــکاری متقابــل می توانیم مســیر 

کنیم.  مهندسی را طی 

کوتاهی درباره راهسازان،  بعد از نمایش فیلم 
مهندس مســگرپور  دبیر شــورای هماهنگی 
کــرد: مهندس مصطفــوی عنوان  نیــز تصریح 
کردند سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دهه 
را  بــه نحــوی شــرکت های فعــال خارجــی   40

کشور :  رئیس امور نظام فنی و اجرایی 
برنامه ریــزی  و  مدیریــت  ســازمان 
کشــور در سال 81 با نظام مهندسی 
امضــا  همــکاری  توافقنامــه  ایــران 
گفــت  کــه بــه جــرأت می تــوان  نمــود 
تعامــل در رشــد و شــکوفایی  نهــاد 
 شرکـــــــت های مــــــــــهندسی شـــــتاب

کرده است.   قابل توجهی  ایجاد 
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کار با شــرکت های  کردنــد بــرای ادامه  موظــف 
که زمینه ای برای ایجاد  کنند  ایرانی همکاری 
امــروز  توانمنــد شــد.  و  شــرکت های مســتقل 
کــه در همــه زمینه هــای مهندســی مســتقل 
که در آن دوره چنین  هستیم باید به مدیرانی 
گفت. امروز در دوره  گرفتند تبریک  تصمیمــی 
که  که دوره حساسی است  پسا برجام هستیم 
بــا سیاســتهای دولــت موفق به رفــع تحریمها 
شــده ایم. و بــرای شــرکت های ایرانــی فضایی 
کنند  کشور فعالیت  که در بیرون از  ایجاد شده 
کنند. در  و از ســرمایه گذاری خارجی اســتفاده 
بودجــه نیز ســهم عمــده ســرمایه گذاری برای 
ســرمایه گذاری  طریــق  از  عمرانــی  طرحهــای 
مــا  ســرزمین  اســت.  شــده  دیــده  خارجــی 
نیــروی  مــا  دارد.  زیــادی  نســبی  مزیتهــای 
که برای  انســانی )4 میلیون دانشــجو( داریــم  
مــورد  ســرمایه گذاری  بایــد  آنهــا  اشــتغالزایی 
گیرد. در بحث موقعیت جغرافیایی  توجه قرار 
که مزیت  کشــور مرز مشــترک دارد   ایران با 15 
گذاران  مهمی اســت و می تواند برای ســرمایه 
کاال مهم باشــد  کریدور حمل و نقل  به عنوان 
و دسترســی آنهــا را بــه بــازار 400 میلیون نفری 
کنــد. برای اســتفاده  همســایگان ایــران مهیا 
کشــور قوانین و  از ایــن مزیتهــا بایــد در داخــل 

پشتیبانی الزم را داشته باشیم. 
وی بــا تشــکر از مهنــدس طهماســب رضــوی 
کــردن مدیریــت و مالکیت  کــه همــواره بر جدا 
کیــد دارد از الزاماتــی بــرای جذب  شــرکت ها تا
کرد و این الزامات را شامل تدوین  سرمایه یاد 
قوانین در جهت ایجاد سهولت و    یکنواختی 
فــرم  بین المللــی  قراردادهــای  )در  قوانیــن 
کشور  که باید در  ح اســت  قرارداد فیدیک مطر
گمرکــی  و انتقــال  اجــرا شــود(، تســهیل امــور 

تکنولوژی و ... دانست. 
ســازمان  اخیــر  دوره هــای  در  افــزود:  وی 
مدیریــت و برنامه ریــزی و بــه طــور عــام دولت 
بــه  کــه  می کنــد  دنبــال  را  جــدی  سیاســتی 
سیاســتگذاری  وارد  ســرمایه گذاری  جــای 
بــه بخــش خصوصــی  شــوند. ســرمایه گذاری 
گــذار می شــود  و ایــن بخــش بایــد آمادگــی  وا
پذیــرش آن را داشــته باشــد. ما بایــد از دولت 
بخواهیــم زمینــه ایــن تغییــر نقــش را فراهــم 
گرفتــاری طرحهای  کنــد. در غیــر این صــورت 
نیمــه تمــام ادامه می یابد و در آینده با بحران 
معــاون  هســتیم.  روبــرو  رکــود  رفتــن  بــاال  و 
کشــور آمارهایــی از آســیبهای اجتماعــی  وزیــر 
کــه ریشــه آن در عدم اشــتغال  کردنــد   ح  مطــر
گســترده و سیاســتگذاری درســت  و بیــکاری 

اســت. شورای هماهنگی آمادگی خود را برای 
همــکاری بــا دولــت در زمینــه تدویــن قانــون 
کار، سیاستهای بخش  کســب و  بهبود فضای 
خصوصــی و تدویــن مقــررات فیدیــک اعــام 
می کنــد و امیدوار اســت با این همکاری روزگار 

بهتری برای مردم ایران رقم بخورد. 

غالمرضا شــافعی معــاون نظــارت راهبردی 
کشور  رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
نیز در نخستین همایش تقدیر از پیشکسوتان 
کشــور  صنعــت احداث در نظام فنی و اجرایی 
کشورهای صنعتی و پیشرو در  با اشاره به رموز 
کردن شرکت های حوزه یپمانکاری و  نهادینه 
مشــاوره و مهندســی اظهــار داشــت: در حوزه 
کار و افــق 1404 بر اســاس سیاســت های اباغ 
کشور اول در منطقه، ما باشیم. شده بایستی 
وی افزود: در برنامه پنج ساله ششم توسعه از 
ســال 95 تا 99 بر اساس سیاست های اعامی 
که ساالنه هشت درصد رشد مداوم  قرار است 
داشــته باشــیم و از نظر برخی ها دســتیابی به 
ایــن هــدف غیرقابــل وصــول اســت امــا بنــده 
کنونی  که شــرایط  مخالف این امر هســتم چرا 
که ظرفیت های  مشابه سال 68 الی 69 است 
صنعــت  حوزه هــای  در  زیــادی  بااســتفاده 

کشاورزی و مشاوره داشتیم.
شــافعی بــا اشــاره بــه رشــد 11 درصــدی ســال 
گفــت: در حــال حاضــر شــرایطی مشــابه   69
ســال 69 داریــم و از ســویی در شــرایط تحریم 
کشــورمان را نمی خریدند و شــرکت های  نفت 
خارجــی نیــز مایــل بــه همــکاری نبودنــد امــا 
کردند  پیمانــکاران بــا این وجــود خود را پیــدا 
گرچــه  کارهــا را ا و روی پــای خــود ایســتادند و 
دالیــل  تاخیــر  ایــن  بردنــد.  پیــش  تاخیــر  بــا 
متعــددی ماننــد عدم امــکان جابجایی پول، 
نرســیدن تجهیزات، هزینه باالی ارسال پول، 

نداشتن تجربه و ... داشت. 
آقــای  دولــت  در  مــن  کــه  زمانــی  گفــت:  وی 
خاتمــی وزیــر بــودم بحثــی پیــش آمــد دربــاره 
گازپــروم و پتروناس   کنسرســیوم توتال،  اینکه 
کارهــای پیمانــکاری را در فــاز 3 انجام دهند. 
و  گســترش  ســازمان  دادم  پیشــنهاد  مــن 
کــه امروز تابع وزارت صنایع اســت 5  نوســازی 
درصد مشارکت داده شود تا مهندسان ایرانی 
کنسرســیوم زیر  که  کار را یــاد بگیرند  ایــن نــوع 
بــار این امــر نرفت. ایــن امر همزمان بــا قانون 
کــه اجــازه ســرمایه گذاری بــاالی  داماتــو بــود 
را  ایــران  در  ســرمایه گذاری  دالر  میلیــون  دو 
از طرفــی  بــه شــرکت های خارجــی نمــی داد. 

کنسرســیوم به شــکل بــای بک بــود، از این رو 
به ناچار پذیرفتیم. 

کیفیت  معاون نظارت راهبردی با بیان اینکه 
گرفتــه  جــدی  کشــور  در  بایســتی  نظــارت  و 
گاهــی خبر از  گفت: هــر از  کــرد و  شــود، اشــاره 
گوشــمان می رســد به  فروریختــن پــل و ... به 
کــه چنــد روز پیــش بنده شــاهد چند  طــوری 
که  گفــت  کــه بایــد  نمونــه از ایــن مــوارد بــودم 
مشکات این چنینی مربوط به اجرا و نظارت 
که همواره الزم اســت  مهندســین ناظر اســت 
گرفته شــود  کشــور جدی  کیفیــت و نظارت در 
نیــز ســازمان مدیریــت و  ایــن خصــوص  و در 
برنامه ریزی نیز براســاس قانون موظف اســت 
کند و در نهایت  مجریان و مشــاوران را ارزیابی 
که شایستگی اجرای  مجریانی انتخاب شــوند 

ح های مورد نظر را داشته باشند. طر
گفت:  وی در خصــوص منابــع مالــی فاینانس 
در واقــع بســیاری از پروژه هــا بــا منابــع دولتی 
کنون حدود 400  کــه ا قابل تحقق نیســت چرا 
هــزار میلیــارد تومان پروژه هــای ناتمام دولتی 
که  کشــور وجــود دارد ایــن در حالــی اســت  در 
گذشته  بر اســاس آمار این مربوط به دو ســال 
کــه بــا بهبــود  اســت و حــال الزم بــه ذکراســت 
ایــن  در  گذشــته  ســال  دو  در  کشــور  اوضــاع 
شــرایط می توانیم تنها 30 هزار میلیارد تومان 
که این  بــه پروژه های ناتمام اختصاص دهیم 
که 13 ســال زمــان برای  امــر بــدان معنا اســت 

تکمیل پروژه های ناتمام الزم است.
شــافعی بــا اشــاره بــه سیاســت های اباغــی از 
کرد:  ســوی مقــام معظم رهبــری خاطرنشــان 
رهبــری 80 سیاســت  مقــام معظــم  از ســوی 
کم بر برنامه ششــم عاوه بر سیاســت های  حا
کــه 21 مورد آن  اقتصــاد مقاومتــی اعام شــده 
پیمانــکاری  و  و ســاز  پروژه هــای ســاخت  بــه 
می تــوان  دیگــر  ســوی  از  و  دارد  اختصــاص 
کــه در الیحه بودجه مــوارد متعددی به  گفــت 
امــر ســاخت و ســاز، پیمانــکاری و مشــاوره نیز 

تخصیص داده شده است.
صنــدوق  تشــکیل  هــدف  بــه  اشــاره  بــا  وی 
توســعه ملی بیان داشــت: در واقــع هر دولتی 
کار مــی آیــد از منابــع پولــی حاصل از  کــه روی 
درآمدهای نفتی اســتفاده می کند اما هدف از 
که این  تشــکیل صندوق توسعه ملی این بود 
ح بود با  کشــور مطــر کــه ســال ها در  سیاســتی 
خ دهد  کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی ر
و به همین خاطر در برنامه ششــم قرار شــد به 
جای اختصاص 20 درصد از منابع درآمدهای 
نفتــی بــه صندوق توســعه ملــی بــه 30 درصد 
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که در ســال 95 به دلیل  افزایــش یابد هر چند 
کمبــود منابــع همــان 20 درصد واریز می شــود 
امــا از ســال 96 عــاوه بــر 30 درصــد دو درصــد 

ساالنه نیز اضافه می شود

)مهنــدس  فنــی  شــورای  اعضــای  ادامــه  در 
دادمــان،  مهنــدس  تفضلــی،  مهــدی 
مهنــدس الماســی( و مهنــدس مصطفــوی، 
مهنــدس انصــاری و مهنــدس شــافعی برای 
اهــدای تندیس هــا بــه جایــگاه دعوت شــدند  
کــرد: ایــن  کــه مهنــدس شــافعی خاطرنشــان 
کامبیز  تندیس توســط هنرمنــد مجسمه ســاز 
صابــری طراحــی شــده اســت.  این اثــر هنری 
که با  برگرفتــه از آرم نظام فنی و اجرایی اســت 
کید بر نظام هستی و آیه »اهلل نور السماوات  تا
که  کید دارد  و االرض«  طراحی شده است و تا
کند و  نظــام فنــی و اجرایی باید شفا ف ســازی 

کوری در انجام پروژه نگذارد. هیچ نکته 
یکــي از زیباتریــن رخدادهــای این مراســم آن 
که یکي از برگزیدگان و پیشکسوتان فهیم،  بود 
یعنــی آقای مهندس علــی آزاد، از محدوده ی 
یــاد  و  گذشــت  نیــز  حیــات  درقیــد  عزیــزان 
پیشــگامان درگذشــته ی حوزه ی صعت احداث 
گرامی داشت.  و نظام فنی و اجرایی کشور را نیز 
کار و تاش رســمي ســال 1395  اینك و در آغاز 
هنــگام  در  ایشــان  یادآوریهــاي  خورشــیدي، 
دریافــت لــوح تقدیــر خــود و از پشــت تریبــون 

همایش را نقل می کنیم:
که  مــا بــرای ســازندگی مملکت، 4 ســتون داریم 
کارفرما اســت و یکی مشاور، یکی پیمانکار  یکی 
برنامه ریــزی؛  و  مدیریــت  ســازمان  هــم  یکــی  و 
کــه امــروز در میان ما  بــرای پاسداشــت عزیزانی 
نیســتند، نــام چند تــن از آنان را یادآور می شــوم 

که ما ادامه دهنده  راه آن بزرگان هستیم:
- از مشــاوران: آقــای فرمانفرماییــان، مهنــدس 

دانا، ادیب، طالقانی دفتری؛
مهنــدس  اعلــم،  مهنــدس  پیمانــکاران:  از   -
اصغرزاده، مهندس مولوی، مهندس نهاوندی، 

مهندس آبادیان؛
کارفرمایــان: دکتــر شــالچیان، حامی، بهنیا،  - از 

کالنتری؛ اربابی، شهیدان دکتر دادمان و 
- از ســازمان برنامــه و بودجــه: ابتهــاج بــزرگ، 
مهنــدس اصفیــا، مهنــدس صدیقــی، مهنــدس 

هدایت  و مهندس سحابی.
را  یادشــان  و  می گذاریــم  احتــرام  را  همــه 

پاس می داریم.
 در ادامــه مراســم تندیــس برگزیــدگان بــه آنها 

ح ذیل بود:   که اسامی آنها به شر اعطا شد 

پیمانکاران پیشکسوت 
کامزا 1-مهندس علیرضا 

  شرکت تکنیک- 66 سال سابقه
2- مهندس محمدعلی تخم پاش 

شرکت رس- 66 سال سابقه
3- مهندس مهران دایی

 شرکت اردیبهشت- 64 سال سابقه
4- مهندس طاهر ایزدپناه

 شرکت راه و ساختمان مولوی- 64 سال سابقه
4- مهندس عبدالحسین بیگدلی

 شرکت جنرال مکانیک- 61 سال سابقه
5- مهندس سعید زین ساز

 شرکت ست- 61 سال سابقه

مشاوران پیشکسوت 
1-مهندس محمد مهدی دباغ

 شرکت مشاور پارس- 56 سال سابقه

کاظمی 2- مهندس منوچهر 
 شرکت رستاب- 56 سال سابقه

3-مهندس اسماعیل مسگرپور
 شرکت تهران بوستن- 53 سال سابقه

4- مهندس حمید تدین
کونسولت- 53 سال سابقه  شرکت پارس 

5- مهندس مجید امیر ذهنی
 شرکت مشاور برآیند- 52 سال سابقه

شرکت های در خور تحسین:
1-مهندس نادر افشار ابراهیمی

 شرکت تهران جنوب
خ هاشم زاده 2-مهندس فر

 شرکت شالوده
3-مهندس امیرمحمد امیرابراهیمی

 شرکت تابلیه
4-مهندس میرسمد حبیبی پاسدار

 شرکت جروند
5-مهندس محمد ابوطالبی

 شرکت دنارهساز

افراد پیشکسوت: 
1- دکتر علی اصغر اردکانیان

 مدیرعامل مهندسین مشاور رمپ
2- مهندس حسن نوری

 عضو هیات مدیره کانون سراسری انجمن های 
شرکت های ساختمانی و تاسیساتی

3- مهندس محمد عطاردیان
 عضــو شــورای عالــی ســندیکای شــرکت های 

ساختمانی
4- مهندس علی آزاد

 دبیر انجمن شرکت های راهسازی ایران
5- مهندس عطااهلل هاشمی
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پاگرد در راه پله ها، زمینه ســاز فراغتی كوتاه برای انسان  از فشار 
ناشی از باال رفتن از پله ها است و این پاگرد در مجله......

كمیسیون انتشارات    

رد
پاگ

   

 

گی 30 ویژ
 رقابت 
کردن

 1-در جامعــه رقابتــی: عمــوم مســائل مالــی
 در اوج شفافیت

اقتصــاد،  در  رقابــت  ســالم:  2-جامعــه 
سیاست، علم و هنر

3-کلیدی ترین نوع رقابت: در اطالع رسانی 
دقیق و تنوع رسانه ها

از  هســتند  شــهروندانی  رقبــا،  و  4-رقیــب 
که اندیشــه ها و مهارت های  کشــور  همین 

مختلفی دارند
5-معنــای رقابــت: رویارویــی اندیشــه های 

fact مختلف با ارائه استدالل و
۶-معنــای رقابــت: رویارویــی مهارت هــای 

گون در قدرت بیان و اقناع گونا
برنامه هــای  رویارویــی  رقابــت:  7-معنــای 

مختلف در تحقق اهداف
کــه با رقابــت و توانایی  8-کســی یــا بنگاهی 
 به جایگاهی رسیده، از مشروعیت، مقبولیت 

و پایداری برخوردار است
رقابــت کــه  بنگاهــی  یــا  کســی  ذات   ۹-در 
 می کند، یادگیری و بهتر شدن نهفته است؛

10-فقدان رقابت = جمود و سکون

11-جامعه رقابتی: تعطیلی نهادینه شدۀ چاپلوسی و رانت
کار می کند که رقابت می کند، حداقل روزی 12 ساعت  12-کسی 

کند و بهتر شود که رقابت می کند، محتاج رقیب است تا رشد  13-کسی 
که فکر و تولید می کند، یعنی رقابت می کند. پس نیازی به تخریب ندارد 14-کسی 

آرزوی او  بــرای  و  گفتــه  تبریــک  خــود  رقیــب  بــه  خــورد  شکســت  رقابــت،  در  کــه   15-کســی 
 موفقیت می کند

که رقابت نمی کند ولی امکانات می خواهد، ناچار باید دروغ بگوید 1۶-کسی 
کــه رقابــت می کنــد، بالــذات به طــرف سیســتم، سیســتماتیک بــودن و  17-کســی یــا بنگاهــی 

سیستمیک بودن سوق پیدا می کند
که با رقابت و توانایی زندگی می کند، حداقل انتظارات از دیگران را دارد 18-کسی 

کم توانا تقسیم می کند که رقابت می کند، انسانها را به خیلی توانا، توانا، متوسط و  1۹-کسی 
که با رقابت به جایگاهی رسیده، نیاز به اظهار ارادت به دیگران را نخواهد داشت 20-کسی 

که رقابت می کند به طور دائمی روش ها و اندیشه های خود را بازبینی می کند 21-کسی 
که رقابت می کند، بسیار مشورت می کند 22-کسی 

کینه، دشــمنی، انتقام و  کــه رقابــت می کند چون بــا توانایی و فکــر زندگی می کنــد از  23-کســی 
حسادت فاصله دارد

کــه رقابــت می کند چون با توانایــی و فکر زندگی می کند، نیازی به دشــنام و بدگویی  24-کســی 
ندارد

که رقابــت می کند، زمــان، افق زمانــی و دراز مــدت بــرای او اهمیت پیدا  25-کســی یــا بنگاهــی 
می کند

که رقابت ضعیف است، اقتدارگرایی ریشه می دواند 2۶-در جامعه ای 
که رقابت ضعیف است، اندیشه ها و روش ها، تکامل پیدا  نمی کنند 27-در جامعه ای 

28-جامعۀ رقابتی نیازمند یک ســاختار حقوقی دقیق، به روز و اجرایی است
گستردۀ بین المللی دارد 2۹-جامعۀ رقابتی، ارتباطات 

کنند،  گل شــدن را پیــدا  کــه رقابــت نیســت، غنچه هــا قبــل از آنکــه فرصــت  30-در جامعــه ای 
پژمرده می شوند

دکتر  محمود سریع القلم 
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 ای دریغ از »ما«
کامی نگیریم از بهار... گر   ا

بهاریه فریدون مشیری

ک بوی باران، بوی سبزه، بوی خا
ک شاخه های شسته، باران خورده، پا

آسمان آبی و ابر سپید
برگ های سبز بید

عطر نرگس، رقص باد
نغمه و بانگ پرستوهای شاد
کبوترهای مست گرم  خلوت 

نرم نرمک می رسد اینک بهار
خوش به حاِل روزگار ...

خوش به حاِل چشمه ها و دشتها
خوش به حاِل دانه ها و سبزه ها

خوش بحال غنچه های نیمه باز
که میخندد به ناز خوش بحال دختر میخک 

خوش بحاِل جاِن لبریز از شراب
خوش بحاِل آفتاب ...

گرچه در این روزگار ای دل من، 
کام جامه رنگین نمی پوشی به 

باده رنگین نمی نوشی ز جام
نقل و سبزه در میاِن سفره نیست

که می باید تهی است جامت از آن می 
گل نرقصی با نسیم گر چون  ای دریغ از »تو« ا

گر مستم نسازد آفتاب ای دریغ از »من« ا
کامی نگیریم از بهار... گر  ای دریغ از »ما« ا

گر نکوبی شیشه غم را به سنگ
هفت رنگش می شود هفتاد رنگ ...

مجلــه نــوروز < فرهنــگ - بهاریــه یــا بهارانــه آن 
ایرانــی  کــه ســرایندگان  اشــعار هســتند  از  دســته 
که  در وصــف نــوروز و بهــار ســروده اند. بهاریه ای 

می خوانید سروده فریدون مشیری است.
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اعضای هیات دولت، با الحاق موادی از آیین نامه 
اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 
با هدف توجه به اصول اخاق حرفه ای در  ارائه 
کردنــد. اعضای  خدمــات مهندســی موافقــت 
که در تاریخ دوم  دولت در جلسه هیات دولت 
اســفند مــاه بــه ریاســت اســحاق جهانگیری، 

معــاون اول رئیس جمهوری تشــکیل شــد، با 
الحاق موادی از آیین نامه اجرایی قانون نظام 
مهندسی و کنترل ساختمان موافقت کردند. 
اصــاح آیین نامــه فــوق بــا در خواســت عباس 
آخونــدی وزیــر راه و شــهر ســازی در خصــوص 
اصــول اخــاق حرفــه ای مهندســی، رجحــان 

منافــع عمومی، ضــرورت رفع تعــارض منافع و 
اجتنــاب از تکفــل همزمــان امور و نیــز ضرورت 
تقویــت رویکــرد حفظ محیط زیســت و میراث 
فرهنگی کشور در انجام امور مهندسی است که 
همزمان با روز بزرگداشت مهندس به تصویب 

هیات وزیران رسید.

گرفت: همزمان با روز مهندس و با امضای معاون اول رئیس جمهور صورت 

تصویب اصول اخالق حرفه ای مهندسی در جلسه هیات وزیران

روز مهنــدس چهارشــنبه 5  بزرگداشــت  همایــش 
ج میاد برگزار شد.  اسفند در سالن همایش های بر
دکتــر عبــاس آخونــدی در ایــن همایــش همکاری 
مهندســان را الزمــه رفــع مشــکل های متعــدد در 
کشــور و  بخش های حمل و نقلی و ســکونت گاهی 
اجرای پروژه های عمرانی دانســت و  با برشــمردن 
گفــت: مهندســان جــوان  فرصت هــای پســابرجام 
ایرانی با استفاده از بازار به وجود آمده در منطقه، 
که از  بــه بازتعریــف نقــش ایران در حــوزه ایرانشــهر 
ســیحون تا خلیج فارس و از ِســند تا قفقاز  اســت، 

می پردازند. 
کبــر تــرکان رئیــس شــورای مرکــزی ســازمان نظام  ا
رئیــس  مشــاور  و  کشــور  ســاختمان  مهندســی 
دفــاع  دوران  در  مهندســان  تــاش  جمهــوری 
از  ســال   20 گفــت:  تــرکان  نهــاد.  ج  ار را  مقــدس 
که در این مدت  تاسیس نظام مهندسی می گذرد 
مهندســان یک میلیارد و 500 مترمربع ســاختمان 
کرد ســازمان های  ســاخته اند. وی ابــراز امیدواری 

نظــام مهندســی اســتان ها تا پایــان برنامه ششــم 
توســعه فهرست بهای ساختمان، شرایط عمومی 
پیمــان و مقــررات ملی در بخش های شهرســازی، 

کنند. نقشه برداری و ترافیک را تدوین 
نظــام  ســازمان  رئیــس  بیطــرف  الــه  حبیــب 
ســابقه  تهــران،  اســتان  ســاختمان  مهندســی 
ســاله  هــزار  پنــج  را  ایــران  در   مهندســی 

دانست. 
بیطرف در تشــریح اقدام های آتی ســازمان نظام 
گفت: اجرای  مهندســی ساختمان استان تهران 
دقیــق قوانیــن، ترویــج اخــاق حرفــه ای، نظــام 
کیفیت  بخشــی به امور صنفی مهندسان، بهبود 
شــهروندان  حقــوق  از  دفــاع  و  وســاز  ســاخت 

بخش هایی از این فعالیت هاســت.
هــزار ســال  »پنــج  فیلــم مســتند  مراســم  ایــن  در 
رؤســای  از  از  و  پخــش  ایــران«  مهندســی  تاریــخ 
پیشین نظام مهندسی ساختمان استان تهران و 

مهندسان پیشکسوت قدردانی شد.

یادبود  روز مهندس
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رئیــس هیأت مدیــره ســندیکای شــرکت های 
گر ما به راحتی روابط  گفت: ا ساختمانی ایران 
کشــورها بهــم بزنیــم، نتیجــه   خــود را بــا ســایر 
کــه صادرات خدمــات فنی و  ایــن خواهد بود 

کشور ما به اشکال برمی خورد. مهندسی در 
گفت وگو بــا »صما«  منوچهــر ملکیانــی فــرد در 
کرد: زیرســاخت  بــا بیــان مطلب فــوق تصریح 
فنــی  خدمــات  صــادرات  توســعه  بــرای  الزم 
از بخشــی  کــه  اســت  ایــن  مهندســی،   و 
که  گیرد  کشور بر این مبنا قرار   سیاســت های 
کشــورها دچار خدشــه نشــود  روابــط بــا ســایر 
تــا بتوانیــم موانــع موجــود در مســیر صــادرات 
خدمات فنی و مهندســی را بــرای پیمانکاران 

فعال ایرانی برداریم.
کــرد: بــه این ترتیــب و از  ملکیانــی فــرد اضافــه 
کشــورهای دیگــر،  بــا  طریــق برقــراری روابــط 
کــه  کنــد  دولــت می توانــد شــرایطی را فراهــم 
کشــورها  پیمانــکاران ایرانــی بتواننــد در ایــن 
کشــور  که  کاری  کننــد، دقیقا همــان  فعالیــت 
کشــورها بــرای توســعه صادرات  ترکیه و ســایر 
خدمــات فنی و مهندســی شــرکت هــای خود 

انجام می دهند. 
وی در خصوص اینکه با لغو تحریم ها و اجرای 
برجام، صادرات خدمات فنی و مهندسی چه 
وضعیتی را تجربه خواهد کرد، گفت: امیدوارم 
برجام باقی بماند و با بهانه گیری های مختلف 
در مسیر آن سنگ اندازی نشود. ملکیانی فرد 
بــا بیــان اینکه تداوم برجام بســتگی بســیاری 
بــه انتخابــات آمریکا و دشــمنی های احتمالی 
کید  کشورهای دیگر مثل اسرائیل و... دارد، تا
کشــور ایران قطعا  گر برجام باقی بماند،  کــرد: ا
در بخــش صــدور خدمــات فنــی و مهندســی 

گفتن خواهد داشت.  حرف های زیادی برای 
او بــا اشــاره بــه توانمنــدی باالی شــرکت های 
کرد:  ایرانــی در زمینــه هــای مختلــف تصریــح 
از  زمینه هــا  همــه  در  داخلــی  هــای  شــرکت 
توانمنــدی و تخصــص باالیــی برخوردارنــد و 
کلی در تمــام بخش هــای صنعت  مــا به طــور 
گرفتــه تــا پل ســازی،  ســاختمان از راهســازی 
تونل سازی، بندرسازی، پروژه های نفتی و... 

کامل قرار داریم. در مرحله خوداتکایی 
رئیــس هیات مدیــره ســندیکای شــرکت های 
ســاختمانی ایران با ابراز تاسف از اینکه وجود 
تحریم ها نگذاشــت تــا بتوانیم پتانســیل های 
واقعــی شــرکت های ایرانــی در این حرفــه را به 

کــرد: دولت  معــرض نمایش بگذاریــم، عنوان 
صــادرات  توســعه  در  مهمــی  بســیار  نقــش 

خدمات فنی و مهندسی دارد.
کرد: برای توسعه صادرات خدمات  وی اضافه 
فنــی و مهندســی دولت بایــد اقداماتی مهمی 
کــه از جمله آنها ایجاد تســهیات  انجــام دهد 
چــه در امــور بانکــی و چــه در امــور سیاســی و 

همچنین پشتیبانی های الزم است.
ملکیانــی فــرد در پاســخ بــه اینکــه بــا توجه به 
بهبــود  و  پســاتحریم  مناســب  فضــای  وجــود 
کشورهای اروپایی،  روابط بین المللی ایران با 
چشــم انداز صــدور خدمات فنی و مهندســی 
بــود،  آینــده چگونــه خواهــد  کشــور در ســال 
گفــت: تا بــه امروز بــه دلیل وجــود تحریم های 
ظالمانــه، متاســفانه ایــران نتوانســته آن طور 
که باید پتانسیل های خودش را نشان بدهد. 
که بعد از لغو  کرد: به نظر می رســد  وی اضافه 
کــه با مملکت ما  کامــل تحریم ها و در صورتی 
به درستی رفتار و روابط به درستی برقرار شود 
و در عیــن حال بانک ها و دولت ها هم به طور 
کنند،  صحیــح از ایــن مقوله مهــم پشــتیبانی 
همکاری هــا در بخــش صــدور خدمــات فنی و 

مهندسی پررنگ خواهد شد. 
کرد: نباید فراموش  ملکیانی فرد خاطر نشــان 
داخلــی  تحریم هــای  از  بســیاری  کــه  کنیــم 
مشــکل تر از تحریم هــای خارجی اســت. یعنی 
تحریم هــای  از  بدتــر  بســیار  خودتحریمــی 
خارجــی اســت و امیدواریــم همــه دســت بــه 
دســت هم بدهیم تا بتوانیم در دولت تدبیر و 
امید یادگار خوبی را از خود در بخش صادرات 

خدمات فنی و مهندسی به جای بگذاریم.
گفتگوی سایت صما  متن 

همــه  در  داخلــی  هــای  شــرکت 
تخصــص  و  توانمنــدی  از  زمینه هــا 
طــور  بــه  مــا  و  برخوردارنــد  باالیــی 
کلــی در تمــام بخــش هــای صنعــت 
تــا  گرفتــه  راهســازی  از  ســاختمان 
پل سازی، تونل ســازی، بندرسازی، 
مرحلــه  در  و...  نفتــی  پروژه هــای 

کامل قرار داریم. خوداتکایی 

رئیس هیات مدیره سندیکای شرکت های ساختمانی ایران:

خودتحریمی 
بدتر از تحریم های خارجی است 
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مدیریــت  ملــی  همایــش  در  آخونــدی  عبــاس 
کــه در دانشــگاه  خردمندانــه فضــای ســرزمین 
کــرد: تهــران بــرای ما  تهــران برگــزار شــد، اظهــار 
یادآور هویت و خاطره ایرانی نیست. وجه ممیز 
ج  که میزان هر تهران با بقیه شــهرها این اســت 
ج آن بیش از بســیاری از شــهرهای جهان  و مــر
کــه طبــع ایرانــی را بــه ذهن  اســت ولــی چیــزی 
کند وجود  بیــاورد و خرســندی از زندگی ایجــاد 

ندارد
کاالیی شدن را در باالترین  وی با بیان اینکه ما 
گفت: در تهران  حد ممکن در تهران می بینیم، 
همــه چیــز قابل خریــد و فــروش اســت. در این 
شــرایط آب، محیط زیســت، درمــان، هوا، عبور 

و مرور و همه چیز تبدیل به مسئله می شود.
بــه وضعیــت  وزیــر راه و شهرســازی همچنیــن 
گفت: آنچه  کرد و  کشــور اشــاره  ســایر شهرهای 
گرفته  ح جامع ســرزمین مورد غفلت قرار  در طر
مفهوم ایران اســت.آخوندی با بیان اینکه طی 
گذشــته تمدن های زیادی  دو هزار و 500 ســاله 
کرد: ســوریه و مصر  از بین رفته اند، خاطرنشــان 
عربــی نبودنــد ولــی عربــی شــدند در حالیکه ما 
هنوز مفهومی به نام ایران را داریم. ســوال این 

که راز ماندگاری ایران چیست؟ است 
گــر منظور ما از ایران از ســند  کــرد: ا وی تصریــح 

تا فرات است چرا باید پدیده هایی مثل داعش 
گر ایران از ســیهون تا  و طالبان شــکل بگیــرد؟ ا
میــان رودان اســت ما االن چه حــس تعلقی به 

تاجیکستان و ازبکستان داریم.
وزیــر راه و شهرســازی با بیان اینکــه ایران فقط 
کم  تهران نیست، گفت: ما از یک سو با حجم ترا
جمعیــت در تهران مواجهیم. جمعیت تهران و 
البــرز طی ســال های اخیر از هشــت میلیون نفر 
به 15 میلیون نفر رســیده در حالیکه در جنوب 
کیلومتر مربع  کشــور 4.8 نفر درهــر  کم  کشــور ترا
است این نوعی عدم خرسندی از وضع موجود 
را نشــان می دهد و آمارهــای مهاجرت نخبگان 

از ایران این مسئله را تایید می کند.
کرد: شــهرهایی مثل ملبورن  آخوندی تصریــح 
شــهر  شــاخص های  نظــر  از  ونکــوور  و  اســترالیا 
خــوب در صــدر شــهرهای جهان قــرار می گیرند 
گر فقط معیار شــهر خوب باشــد مردم باید  کــه ا
کننــد و بــه ایــن شــهرها  ســرزمین خــود را رهــا 
برونــد امــا نمی رونــد ایــن بــه مفهــوم آن اســت 
کــه در  کــه چیزهــای دیگــری هــم وجــود دارد 
رویکردهــای  آن  و  اســت  مهــم  برنامه ریــزی 

معرفتی است.
صحبت هــای  از  دیگــری  بخــش  در  آخونــدی 
را  کالبــد شــهرها  در  اصلی تریــن مســئله  خــود 

راه ورسم 
مدیریت خردمندانه

 دیدگاه های دولتمردان در  همایش ملی مدیریت خردمندانه فضای سرزمین

همایش ملی مدیریت 
خردمندانه فضای سرزمین 
روز 5 اسفند در دانشگاه 
تهران برگزار شد. در این 
همایش مقامات وزارت راه 
و شهرسازی، دستگاه قضا، 
وزارت جهاد کشاورزی، 
سازمان منابع طبیعی، 
برخی از شهرداران و 
دهیاران و اعضای شورای 
اسالمی برخی از شهرها 
حضور داشتند و عالوه 
بر بررسی راهکارهای 
جلوگیری از پدیده هایی 
نظیر زمین خواری، راه های 
بازپس گیری زمینهای غصب 
شده را در جهت تحقق 
منافع مّلی، تبیین کردند.
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گفت:  مســاله موبیلیتی )جابجایی( دانست و 
بایــد بــه ســمت حمــل و نقل ریــل پایــه برویم 
اما نســبت بــه این مســاله بی توجــه بوده ایم.
وزیــر راه و شهرســازی بــه احــداث شــهرهای 
گفت: هنوز ارتباط صدرا با  کرد و  جدید اشــاره 
شــیراز، بهارســتان با اصفهان، سهند با تبریز، 
هشــتگرد و پردیــس بــا تهــران تعریــف نشــده 
اســت در حالیکــه از احداث این شــهرها بیش 
که  از 25 ســال می گــذرد. ایــن نشــان می دهد 
ســکونتگاه ها  بــر  مبتنــی  برنامه ریــزی  نظــام 
بــدون توجه به جابجایی انجام شــده اســت.
آخونــدی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه ایــران 
دارای مرزهــای آبــی زیــادی اســت، امــا برخی 
کشــورهای آســیای میانه حتی به یک متر آب 
گفت: متاســفانه  هــم دسترســی هــم ندارنــد، 
و  مــردم  زندگــی  در  را  ســهم  کمتریــن  دریــا 
کرد:  کشــور ایفا می کنــد. وی تصریــح  اقتصــاد 
کشــور یک مزیت بزرگ اســت اما در  دریــا برای 
بحث جابجایی و منبع اقتصادی سهم بسیار 

اندکی را داراست.
در ابتدای این مراســم پیروز حناچی معاون 
شهرســازی و معماری وزیر راه و شهرســازی 
ح های  کــه مانیتورینــگ طر گفــت: در دوره ای 
توسعه شهری خاموش بود شاهد پروژه هایی 
که به تخریب محیط زیست پرداختند. بودیم 
گردنه حیران، لواســان و پردیســبان  وی پروژه 
گفت:  آبیک را از جمله این پروژه ها دانســت و 
کــه ایــن پروژه ها  کردیــم  از ســال 1392 تــاش 
موفــق  زیــادی  حــدود  تــا  و  کنیــم  متوقــف  را 
شــدیم.وی یکــی از معضــات زندگــی شــهری 
گفــت:  و  بــه شــهرداری ها مرتبــط دانســت  را 
کــه حقــوق  شــهرداری ها شــهر را می فروشــند 
بدهند. یکی از اســتانداران می گفت ســال 84 
شهرداری شهرشان هشت هزار پرسنل داشته 
کــه امــروز به 18 هزار پرســنل رســیده اســت. تا 
که شــهرداری ها چنیــن بدنه ای دارند  موقعی 
کار زیربنایی و جدی داشت. نمی توان انتظار 

ابتکار: تخریب محیط زیست  
یک تهدید جدی است

دکتر معصومه ابتکار رئیس ســازمان حفاظت 
ملــی  همایــش  در  ایــران  زیســت  محیــط  
گفت:  »مدیریت خردمندانه فضای سرزمین« 
برنامه ســاماندهی آلودگی هوا برای تهران و 7 
که  کانشــهر در دولــت یازدهــم 28 مــاه اســت 
گــر در برنامــه چهــارم و  در حــال اجراســت و ا

کاهش آلودگی هوا اســتمرار پیدا  پنجم برنامه 
می کرد، امروز به نتایج مثبتی می رســیدیم اما 
چون عما از سال 84 برنامه ها متوقف شد ما 

کردیم. دوباره از نو شروع 
ســازمان  رئیــس  و  رئیس جمهــوری  معــاون 
 4 روز  عصــر  ایــران،  محیط زیســت  حفاظــت 
اســفندماه در مراســم اختتامیــه همایش ملی 
گفت: در  مدیریت خردمندانه فضای سرزمین 
شهریورماه سال جاری، سیاست های توسعه 
پایــدار بــه عنــوان اهــداف 15 ســاله جهــان بــه 
کشــور توســط  تصویب رســید و آینده 15 ســال 
مقام معظم رهبری در 17 محور بر اساس برنامه 
جهانــی تعریف شــد. معاون رئیــس جمهوری 
کــه دارای 17  افــزود: برنامــه 15 ســاله مصــوب 
که  محور است به همه ابعاد توسعه اشاره دارد 
محور مباحث آنها توســعه پایدار اســت. بحث 
که  گونــه ای اتفاق بیفتد  اینکه توســعه باید به 
کیفیت زندگی را  کیفیت زندگی و شاخص های 
به خطــر نینــدازد و همچنین مــازم با تخریب 
محیط زیست و هوا نباشد و حقوق نسل های 
گونه ای  آینــده را پایمــال نکنــد. بدین معنا بــه 
که نســل های بعــد و آیندگان به  زندگی نکنیم 
کردند،  که پیشــینیان آمدند، غارت  ما بگویند 
بردنــد و خوردند و چیزی برای ما نگذاشــتند؛ 
که مفهوم توســعه ناپایــداری به زبــان عامیانه 

است.
محیط زیســت  حفاظــت  ســازمان  رئیــس 
که  ایــران ادامــه داد: همتای جنــگ و ناامنی 
که  متاســفانه در دنیــا با وجود همــه صحبتی 
گیرتــر شــده،  از صلــح می شــود روز بــه روز فرا
مســاله تخریــب محیط زیســت به عنــوان یکی 
کره  از تهدیدهــای جــدی بــرای آینده بشــر در 
که موضوع  ح شــد و پــس از آن بود  زمیــن مطر
کار مناسبات جهانی  توســعه پایدار در دستور 
گرفت. اینکه چطور دنیا به  به طور جدی قرار 
این جمع بندی رسید به مدیریت خردمندانه 
فضای سرزمین برمی گردد و اینکه آسیب های 

بشر به طبیعت بیش از حد انتظار بود.
کابینــه دولــت تدبیــر و  ایــن مقــام مســئول در 

کــرد: بــا برداشــت غیرمنطقــی از  کیــد  امیــد تا
گسترده بشر، صدمات  طبیعت و تخریب های 
کــه  کــی  جبــران ناپذیــری بــه آن وارد شــد. خا
در شــهرها تبدیل به آســفالت و بتن می شــود 
عامل تنفســی زمین را نابــود و این نابودی در 

نهایت چرخه زندگی را مختل می کند.
ک  گفت: ســرعت تخریــب و نابودی خا ابتــکار 
هــم بر اثــر فرســایش و هــم در اثــر فرآیندهایی 
مثل توســعه شهرنشــینی و هر فعالیت دیگر از 
کشــاورزی ناپایدار در دنیا روند ســریعی  جمله 
گرد و غبار اســت.  که یکی از آثارش نیز  داشــت 
گر رطوبت خود را از دســت  ک ا بدیــن معنا خا
بدهد و درســت مدیریت نشود به جای زمین 
بــه هوا می آیــد و تبدیل به با می شــود. یعنی 
نعمــت خــدادادی در اثــر مدیریــت نادرســت 
بــه طبیعــت،  و بهره بــرداری ناپایــدار و فشــار 
طبیعــت نه تنها خدمــات رایگان خود را قطع 

که خدماتش تبدیل به با می شود. می کند 
رئیس ســازمان محیط زیســت ایران بــا انتقاد 
از اینکــه تخریــب و نابــودی محیط زیســت در 
گفت:  گرفت  فرهنگ عمومــی موردغفلت قرار 
بــه هرحــال ظرفیــت زیســتی جهــان محــدود 
اســت و میــزان برداشــت و تخریــب مــا بیــش 
از آن ظرفیــت اســت. در حــال حاضــر بیــش از 
توان تولید دریاها از دریاها آبزیان را برداشــت، 
بیشتر از توان تولید مرتع، چرا و بیشتر از توان 
کشاورزی انجام می شود، بیشتر  ک،  تولید خا
از توان تولید آب آن هم در این شــرایط  داریم 
آب ها را آلوده می کنیم، بیشــتر از توان پاالیش 
گلخانه ای و  گازهــای  کــره زمین داریــم  هــوای 

آلودگی هوا ایجاد می کنیم.

ظرفیت زیستی جهان،
 ۶ماه از توان بازسازی عقب است

ابتــکار ادامــه داد: ظرفیــت زیســتی جهــان، 6 
مــاه از تــوان باززســازی و خودپاالیــی جهــان 
عقــب اســت. بدیــن معنــا ما بیشــتر برداشــت 
که 7 میلیارد  می کنیم، برای هر ســال فعالیتی 
کره زمین دارند برای هر سال  کن در  انسان سا
1.5 ســال وقــت نیــاز دارد تــا خود را بازســازی 
کند. سرعت تخریب جنگل ها در هر دقیقه به 

اندازه تخریب یک زمین فوتبال است.
گفت: تنوع زیســتی  معــاون رئیس جمهــوری 
که چرخه حیات طبیعت اســت دارد از  جهان 
بین می رود؛ تنوعی که حیات ما به آن بستگی 
دارد. رئیــس ســازمان حفاظت محیط زیســت 
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ادامــه داد: برخــی تصور می کنند حشــرات چه 
کشــاورزی دنیا به  فایــده ای دارنــد؟ 70 درصد 
گرده افشــانی زنبورها بســتگی دارد. متاســفانه 
مــا بــا اســتفاده بی رویــه از ســم و ســموم دفــع 
آفــات ریشــه حشــرات مفیــد را در طبیعــت از 
که امروز به زنــگ خطری تبدیل  بیــن می بریــم 
منطقــه ای  می خواهیــم  گــر  ا اســت.  شــده 
کنیم بخشی از برنامه ریزی، توجه  برنامه ریزی 
کشــاورزی و دامداری اســت. در حال  به بحث 
کشــور پنــج برابــر ظرفیت شــان  حاضــر، مراتــع 
کــه با این وضع  بــرای بازســازی زمان می گیرند 
بارندگی، باید شــرایط را تغییر دهیم تا مرتع به 
گفــت: 50 درصد  بیابــان تبدیــل نشــود.ابتکار 
عرصــه ســرزمینی مــا در حــال حاضر به ســمت 
بیابان شــدن پیــش مــی رود، بــرای اینکه مرتع 
مدیریــت  نیازمنــد  نشــود  تبدیــل  بیابــان  بــه 
خردمندانــه هســتیم. در حــال حاضــر، عرصــه 
را دارد.  نیــز همیــن مســائل  ایــران  کشــاورزی 
کشــاورزی مــا فعالیت خود  بــرای اینکــه عرصه 
را بــه قیمــت نابــودی تــاالب انجام ندهــد باید 
از نظرموقعیــت، مکانیابــی،  خردمندانــه هــم 

کنیم. گیری مدیریت  بارگذاری، جهت 

گــرد و غبــار در ایران؛  تشــریح دالیــل 
خشــک کردن تاالب جازموریان یکی 

کشور گرد و غبار  از دالیل پدیده 
کابینــه دولت تدبیــر و امیــد افزود:  ایــن عضــو 
ایــران،  تاالب هــای  ارزشــمندترین  از  یکــی 
تــاالب جازموریــان در منطقــه بیــن سیســتان 
که تا 15 ســال پیش بیشــترین  کرمان اســت  و 
کشــور را تولیــد می کــرد امــا بــه دلیــل  علوفــه 
و  زیرزمینــی  آب هــای  از  بی رویــه  برداشــت 
امــروز  آب،  منابــع  غیرخردمندانــه  مدیریــت 
جازموریــان تبدیــل بــه یــک تــاالب خشــک و 
ایــران  گــرد و غبــار  کانون هــای مهــم  از  یکــی 
شــده اســت. ابتــکار ادامــه داد: مطالعــات مــا 
کل  گــرد و غبار  کــه 25 درصد  نشــان می دهــد 
ایــران از جازموریان اســت امــا به جای آن 35 
هــزار چــاه مجــاز و غیرمجــاز در همــان منطقه 
کشــاورزی  کانون قوی  گرفته و بــه یک  شــکل 
کشــاورزی  گرچه محصوالت  تبدیل شــده اما ا
آنجــا صــادر می شــود و در آمارهــا نیــز می آیــد 
امــا خردمندانه نیســت. همچنیــن ما طی 20 
گذشته 24 میلیون نفر را به سمت چند  سال 
اســتان البــرز، تهــران و محدوده هــای اطــراف 

جمعیــت،  درصــد   30 یعنــی  آوردیــم.  تهــران 
کشــور در  فعالیت اقتصادی و فعالیت صنعتی 
که به نظر  ک متمرکز شده است  1.2 درصد خا
کشوری  می رســد خردمندانه نیست. آیا هیچ 
ایــن چنیــن و بــدون توجــه بــه ظرفیت هــای 
گفــت:  می کنــد؟وی  برنامه ریــزی  زیســتی 
مدیریــت ســرزمین امــروز یکــی از مولفه هــای 
اصلــی توســعه پایــدار اســت. خوشــبختانه ما 
کردیم  در دولــت یازدهــم ایــن فرصت را پیــدا 
تا بــه صورت جدی به توســعه پایدار بپردازیم 
و ایــن پرداختــن بــه مســائل زیســت محیطی 
بعــد  در  توســعه  بــه  مربــوط  مســائل  نظــر  از 
کان و مباحــث شــهری در موضوع شــهرهای 
کــه حداقل شــاخص های  پایــدار، شــهرهایی 
قــرار  مدنظــر  را  شــهری  شــکوفایی  و  زندگــی 
می دهنــد و در برنامه ریــزی خردمندانه خود، 
ظرفیت زیســتی را درنظر می گیرند و بر اســاس 
ظرفیت زیســتی بارگــذاری فعالیــت، جمعیت 
می شــود.  دارنــد،  اقتصــادی  فعالیت هــای  و 
رئیس ســازمان حفاظت محیط زیســت ایران 
ادامه داد: خوشبختانه یکی از اتفاقات خوبی 
ابــاغ  اســت  داده  خ  ر یازدهــم  دولــت  در  کــه 
کشــور و توجه به مســائل  کلــی  سیاســت های 
زیســت محیطی در همــه بخش هاســت. طــی 
در  نظــام  کلــی  سیاســت های  جــاری  ســال 
بــار  نخســتین  بــرای  محیط زیســت  موضــوع 
توســط مقــام معظــم رهبــری و در 17 محــور 
اباغ شــد. بر اساس آن، همه قوا از جمله قوه 
مجریه پیگیر حفاظت از محیط زیست شدند 
و در ایــن حال اعتمــاد مردمی نیز برای تحقق 
آن بوجــود آمــد زیــرا با وجــود تنــوع دیدگاهی 
مدیریــت  کشــور  موجــود  مشــکات  از  یکــی 
خردمندانــه، یکپارچــه و هماهنــگ بــا فضای 

سرزمین است.
کــه  آســیب هایی  نظــر  از  افــزود: شــاید  ابتــکار 
طبیعــت مــا در حال حاضــر دارد تجربه می کند 
ایــن مجلــس یکــی از آخریــن فرصت هــا بــرای 

ما باشــد بــرای اینکه جلــوی رونــد تخریب ها را 
بگیریــم و انتخابــات   مجلــس فرصتی اســت تا 
جلــوی نابــودی دریاچه ارومیــه و نابودی 165 
ارومیــه،  ســفره آب زیرزمینــی شــبیه دریاچــه 
گاوخونــی را بگیریــم. وی  جازموریان، هامــون، 
افزود: لیست بلندباالیی از تاالب های با ارزش 
گر مدیریــت خردمندانه برای آنها  که ا را داریــم 
نداشــته باشــیم همگی آنها تبدیل بــه بحرانی 
گــر نتوانیم  در شــهرهای مــا می شــوند. یعنــی ا
که خوشــبختانه  کنیــم  مشــکل ارومیــه را حل 
در دولــت یازدهم بخشــی از مشــکات آن مهار 
شــده اســت، نمی توانیــم بحران هــای زیســت 
ارومیــه  گــر دریاچــه  ا کنیــم.  را حــل  محیطــی 
آســیب ببینــد زندگــی در ســکونتگاه های دیگر 
همچون تبریز نیز دشوار خواهد شد. این عضو 
کابینــه دولــت یازدهم ادامه داد: نــگاه جامع و 
تاثیرگذار در مدیریت خردمندانه سرزمین برای 
که  کلی  ما مهم اســت. ما بعد از سیاســت های 
توســط مقام معظــم رهبری اعام شــد، برنامه 
در  خوشــبختانه  کــه  داریــم  را  توســعه  ششــم 
برنامه ششم توسعه، برنامه ای که دولت با نظر 
کرده است  کارشناسی و مطالعه دقیق تصویب 
محوریــت مباحــث محیــط زیســتی و توســعه 
پایــدار در بخش هــای مختلــف برنامــه بســیار 
قــوی دیــده شــده اســت. عــاوه بــر آن برنامــه 
بخشــی محیط زیســت، یک برنامه فرابخشــی 
کشــور در  بــرای همه دســتگاه های توســعه ای 
برنامــه ششــم بــرای توجــه دادن بــه الزامــات 
گازهای  کاهــش انتشــار  زیســت محیطــی مثل 
گلخانــه ای، مدیریــت خردمندانــه منابــع آب، 
ک، تنوع زیســتی ایــران در این برنامه دیده  خا
کید  شده و بســیار امیدبخشی اســت. ابتکار تا
کرد: برنامه ششــم توســعه برای اینکه بتوانیم 
اســاس  بــر  و  متوقــف  را  تخریبــی  روندهــای 
که داریم بــرای برنامه های آتی از  برنامه هایــی 
جمله مکران ارزیابی راهبردی داشــته باشیم 

بسیار امید بخش است.
ســاماندهی  برنامــه  گفــت:  پایــان  در  وی 
در  کانشــهر   7 و  تهــران  بــرای  هــوا  آلودگــی 
کــه دارد اجرا  دولــت یازدهــم 28 مــاه اســت 
گر در  که نتایــج قابل قبولــی دارد. ا می شــود 
کاهش آلودگی  برنامــه چهارم و پنجــم برنامه 
بــه نتایــج  هــوا اســتمرار پیــدا می کــرد امــروز 
مثبتــی می رســیدیم امــا چــون عمــا از ســال 
84 برنامه هــا متوقــف شــد ما دوباره از ســال 

کردیم.  92 شروع 
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کره تجاری مذا
کارفرمایان ایرانی با همتایان قبرسی  

گــروه 1+5 در  پــس از قــرارداد تاریخــی ایــران و 
ژنــو در تاریــخ 24 نوامبر ســال 2015 میادی، 
و  اقتصــادی  بــزرگ  هیأت هــای  و  مقامــات 
کشــورهای مختلــف به ایران آمدند  تجاری از 
تــا بســتر الزم بــرای بهره گیــری از فرصت های 
بالقــوه و فــراوان اقتصادی و تجــاری در ایران 
را برای خود فراهــم آورند. بزرگترین مأموریت 
از  پــس  ایــران  در  نیــز  قبــرس  کشــور  تجــاری 
امضاء برجام و در آستانه رفع تحریم ها، از روز 
یکشــنبه )6 مــارس برابر با 16 اســفند( با ورود 
حدود پنجاه شــرکت و بانک قبرسی به تهران 
آغاز و تا روز سه شنبه 8 مارس ادامه داشت.

جــاری،  مــاه  اوائــل  در  راســتا  همیــن  در 
کریســتوس  مکاتبــه ای رســمی از ســوی آقای 
 Christos Michaelides میخاییلیــدس 
کارفرمایــان و صنعتگران  رئیــس »فدراســیون 
بــه  خطــاب   )  OEB اختصــار  )بــه  قبــرس« 
عطاردیــان  محمــد  مهنــدس  آقــای  جنــاب 
کــه طــی آن ضمــن ابــراز  گردیــده بــود  ارســال 
دو  میــان  روابــط  گســترش  بــه  عاقمنــدی 
کارفرمایــی ملــی، و همــکاری مشــترک  نهــاد 
بــه  تجــاری  هیــات  یــک  ورود  دو،  آن  میــان 

تــا 18 اســفند نیــز اعــام  ایــران در تاریــخ 15 
شــده بود. هدف از این دیدار بر قراری روابط 
بازرگانــی و انجــام همکاری هــای مشــترک دو 
گردیده بــود. بخــش اصلی این  جانبــه اعــام 
کاری دو جانبه با هدف   دیــدار ماقات هــای 
بررســی امکان همکاریهــای متقابل و ارتقای 
گذاری در قبرس و ایران  فرصت های ســرمایه 

در بخش های مختلف ذکر شده بود.
 1394 مــاه  16اســفند  یکشــنبه  روز  شــامگاه 
کانون  که از سوی  کارفرمایان ایرانی  گروهی از 
کارفرمایــی ایــران  عالــی انجمن هــای صنفــی 
)کعاصکا( دعوت شــده  بودند در ســالن زرین 
هتــل پارســیان آزادی واقع در شــمال تهران، 
که به ایران  با اعضــای هیأت تجاری قبرســی 
کردنــد تا متناســب  کــرده بــود، ماقــات  ســفر 
بــا نیازهــای خــود بــا همتایــان قبرســی بــرای 
تجــاری  همکاری هــای  و  ســرمایه گذاری ها 

کنند. کره  مشترک مذا
شــده، تدویــن  پیــش  از  برنامــه   طبــق 
رئیــس  میخاییلیــدس  کریســتوس  آقایــان 
کارفرمایــان و صنعتگــران قبرس،  فدراســیون 
کشــاورزی،  کویالیــس وزیــر محتــرم  نیکــوس 

توســعه روســتایی و محیــط زیســت قبــرس، 
محتــرم  مقــام  قائــم  حســینی  تقــی  محمــد 
اجتماعــی، ســفیر  رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزارت 
کلیتــو  محتــرم قبــرس در ایــران، و ماریــوس 
ریاســت محترم آژانس توســعه سرمایه گذرای 
عطاردیــان  محمــد  مهنــدس  و  قبــرس،   در 
ضمــن  کعاصــکا،  ســوی  از  نمایندگــی  بــه 
گســترش مزایــای  تشــریح  بــه   ســخنانی 

کشــور پرداختند. پس   روابــط تجاری بین دو 
کارفرمایــان  از آن، دیدارهــای دوجانبــه بیــن 

ایرانی و همتایان قبرسی آنان شروع شد.
کارفرمایان و  کــه فدراســیون  قابــل ذکر اســت 
صنعتگــران قبــرس، بــه اختصــار OEB دارای 
عضــو  حرفــه ای  انجمــن   64 و  شــرکت   4500
اســت، اقتصــادی  بخش هــای  تمامــی   از 
کارفرمایان   به عاوه عضو سازمان بین المللی 
کارفرمایــی  اجــزاء  از  و  اســت  آی-او-یــی(   (
 )آی-ال-او( مــی باشــد. نهــاد یاد شــده عضو

)حــوزه  مــد  بیزینــس  و  یــوروپ،  بیزینــس   
مدیترانه( نیز می باشد.
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ایــران    ســاختمانی  شــرکت های  ســندیکای 
بــه  کــه  تخصصــی  تشــکل  یــک  عنــوان  بــه 
کشــور  صورتــی بنیادین به اجرای پروژه ها در 
می پــردازد، غیــر از آنکه باید بــه باالترین وجه 
مجهــز  ســاختمانی  فنــی  تکنولوژی هــای  بــه 
 باشــد، بلکــه به خاطــر آنکه ایــن پروژه ها باید
کیفیــت،   - هزینــه   - زمــان   : چارچــوب  در   
بــه اجــراء درآینــد، لــذا بایــد در همــان ســطح 
تکنولوژی هــای  بــه  ســاختمان  تکنولــوژی 

مدیریت پروژه نیز مجهز  باشــد.
که تهیه و منتشــر می گــردد، آخرین   مطالبــی 
مقــاالت نشــر یافتــه در طــی ســال های 2013 
کــه در ســایت های تخصصــی  تــا 2016 اســت 
گر تئوری ها  ح و ارائه می گردد. هرچنــد ا مطــر
و مطالــب، قدیمی تــر از ایــن تاریخ باشــد ولی 
کــه طی ســال های  مطالبــی را در بــر می گیــرد 

گرفته اند. مزبور مورد اشــاره و استناد قرار 
که تقاضا  نکته اصلی نیازهای شرکت ها است 
می گردد تا مدیران محترم پروژه ها و رؤســای 
مهندســان  همچنیــن  و  کارگاه هــا  محتــرم 
برنامه ریــزی  محتــرم اجرایــی و دفتــر فنــی و 
کیفیت شــرکت های  کنتــرل  کنتــرل پــروژه و  و 
کاری و  ســاختمانی عضــو ســندیکا، نیازهــای 
اطاعاتــی خودرا برای نشــریه ارســال فرمایند 
در  می گــردد  تهیــه  کــه  مقاالتــی  سلســله  تــا 
ســطح و در جهــت رفــع نیازهای شــرکت های 
ســاختمانی باشــد و یــا آنکــه پاســخ بــه ایــن 

گردد. ســوال ها در هر نشریه تهیه و ارائه 
کــه تهیــه و تقدیــم  در ایــن سلســله مقــاالت 

می گــردد ســعی می شــود تــا مقــاالت متنوعی 
کــه  مطالبــی  از  گســترده ای  دامنــه   در 
تــا بتوانــد  ارائــه شــود   پیش بینــی می گــردد، 
بــه  شــغلی  حیطــه  هــر  از  خواننــدگان  بــرای 
گیردد. ضمن  نحــوی مفید یا قابل توجه قرار 
که  آنکه مطالب منتشــره در نشــریات مشــابه 
مــورد توجــه مدیــران پروژه هــا و شــرکت های 
بــه  اســت  دیگــر  کشــورهای  در  ســاختمانی 
گردید. همان صورت ترجمه و تقدیم خواهد 
در ایــن راســتا، بــا فــرض اینکــه شــرکت ها بــا 
کافی  مبانی اولیه و متون پایه آشــنایی الزم و 
کاس آموزشــی  که یک  دارنــد و بــا این فــرض 
در نظــر نبــوده و صرفًا ارائه مقــاالت تخصصی 
مطمــع نظر می باشــد، سلســه مطالب متنوع 
گفته از متــون اصل بین المللی ترجمه  پیش 

و تقدیم می گردد.
 ، راســتا  ایــن  در  مقالــه  اولیــن  عنــوان  بــه 
 ROLLING WAVE " برنامه ریــزی بــه روش

گردیده اســت.  " ترجمه و تقدیم 
 

انواعی از پروژه های
ROLLING WAVE  

غلطــان  مــوج  یــا   ROLLING WAVE
کنیــم در  کــه شــاید تصــور  اســت  سیســتمی 
کشــورهای عقب مانده یا جهان ســوم چنین 
یــک  ماننــد  پــروژه  کــه  می دهــد  خ  ر امــری 
یــک  و  باشــد  مشــک آب همــواره در تاطــم 
ح ها  روز بــاال و روز دیگــر در پایین باشــد و طر
اجــراء،  دوران  طــی  در  بــار  چنــد  و  چندیــن 

گردنــد. در ســال 1370 در یکــی  دچــار تغییــر 
ایــران مســئولین  کــم جمعیــت  از شــهرهای 
امــر بیمارســتانی بــا ظرفیــت 180 تختخــواب 
کــرده و مهنــدس مشــاور برای  را پیــش بینــی 
نقشــه  تهیــه  بــه  اقــدام  بیمارســتانی  چنیــن 
کــرده بــود. امــا در حیــن اجــراء مســئولین امر 
متعــددی  بیمارســتانهای  بــا  کــه  دریافتنــد 
همجــوار  مختلــف  شهرســتان های  در  کــه 
احــداث شــده اســت، چنیــن بیمارســتانی با 
کمبــود بیمــار مواجه خواهد شــد. بــه همین 
دلیــل در حیــن اجــرای اســکلت بیمارســتان 
کــه توســط یکــی از شــرکت های عضــو انجمن 
شــرکت های ســاختمانی به انجام می رســید، 
ظرفیــت نصف شــد و قرار شــد تا بیمارســتان 
از  صرفنظــر  شــود.  احــداث  تختخوابــی   90
گذاشته  اینکه فشــار زیادی برای اتمام پروژه 
شــد ولــی بیمارســتان بعــد از اجرای اســکلت 
کاری  کارهــای ســفت  مدتهــا متوقــف بــود تــا 
کاری و در آینــده تجهیــز بیمارســتان  و نــازک 
انجــام شــود. عین ایــن امر در ســال 2014 در 
کشورهای  هندوستان و سال 2015 در یکی از 
خ داد و بیمارســتان  جنوبــی خلیــج فــارس ر
کوچکتــر شــد و  یــا 3 طبقــه،  بــه 2  5 طبقــه 
CLAIM از ایــن بابــت  پیمانــکاران بــه فکــر  
افتادنــد و بحث هــای بســیاری در خصــوص 

گردید. ح  برنامه ریزی و پیشــبرد پروژه مطر
بــه مرکــز فرهنگــی تونــس نظــر مــی افکنیــم. 
اجــرای آن 10 ســال بطــول انجامیــد. در طــی 
خ  این 10 ســال فــراز و نشــیب های بســیاری ر

مهندس عبدالمجید قوام

آثار موج غلطان
در مدیریت  پروژه ها
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برنامه ریزی با تكنیک 
ROLLING WAVE 

Rolling-Wave Progressive Elaboration For Project Schedules
 مارک وارنر  - ترجمه : عبدالمجید قوام 

داد. 
بیاییــم یــک مرکز فرهنگی یا مــوزه هنر را مورد 
کشــوری  کنیم در  نگــرش قــرار دهیــم. فــرض 
میخواهیم یک مرکز فرهنگی و هنری احداث 
ح اصلی بســیار خوب اســت و مورد  کنیــم. طر
گرفته و بودجه ای برای آن منظور  تأییــد قرار 
می شــود. دســت اندرکاران با توجه به زمینی 
مجموعــه،  یــک  بــرای  دارنــد  اختیــار  در  کــه 
طرحــی اولیــه را در قالب یــک معماری خاص 
ارائــه و آن معماری تصویــب و تأیید می گردد. 
ح پیــش مــی رود موضوعات  کــه طــر بــه مــرور 
ح می شــود: بیاییم در این مرکز  جدیدی مطر
کافــه تریا نیــز بگذاریم  فرهنگــی و هنــری یک 
که بازدیدکنندگان وقتی خسته شدند چیزی 
بیاشــامند و بخورند. پس به یک مکان بدین 
کافه  امــر نیاز خواهیم داشــت. بدیهی اســت 
ســرو  آن  در  نوشــیدنی  و  خوردنــی  کــه  تریــا 
گــرم و فاضاب  می گردد، سیســتم آب ســرد و 
و سیســتم تهویــه و هــود آشــپزخانه و غیــره و 

که با اصل موزه هنری  غیره خواهد خواســت 
که بخواهیم  ســنخیتی ندارد. پس در هرکجــا 
کنیم به شــبکه  ایــن عنصر جدید را جایگزین 
مــوارد  و  دودکــش  کانــال  و  فاضــاب  و  آب 
ملزومــات خاص مربوطه نیازخواهیم داشــت 
که دوباره  و بایــد اجــراء شــود. در اینجا اســت 
ابتــدا  در  میدهــد.  خ  ر تخریب هــا  و  کاری هــا 
تصــور می شــود در طبقــه باال بهترین شــرایط 
را احراز نماید. بعد از مدتی ممکن اســت فکر 
که زیرزمیــن و فضایی وســیع تر بهترین  شــود 
طبقــه  در  شــده  اجــراء  فضــای  پــس  اســت. 
بــاال تخریــب و فضایــی در زیرزمیــن بدین امر  
که همواره  اختصاص می یابد . قس علی هذا 

در پروژه ها با آن مواجه هســتیم. 
که دارای  بــه یک پروژه بزرگ نظــر می افکنیم 
واحدهــای فرآینــدی متعــدد اســت. بدیهــی 
کل  اســت در ایــن قبیــل پروژه هــا نمــی آینــد 
ح را بــه اتمام  کارهــای مهندســی تمامــی طــر
کارهــای اجرایــی را  رســانند و ســپس بیاینــد 

کننــد. به محض آنکه نقشــه های یک  شــروع 
کارهای  یــا چنــد واحــد فرآینــدی آمــاده شــد 
اجرایــی مربوطــه آغــاز و بــا اتخــاذ روش هــای 
کارهــای  اجــراء،  و  مهندســی  همزمانــی 
مهندســی دیگر واحدها پیش می رود تا زمان 
گــردد. در اینجا  کارهــای اجرایــی آنها نیــز آغاز 
کارهــا  کار نقشــه و متــره  نیــز بــرای بخشــی از 
موجــود و می تــوان برنامه ریــزی دقیقــی را به 
عمل آورد ولی برای باقی واحدهای فرآیندی 
خیلــی  نیســت  موجــود  نقشــه ای  هیــچ  کــه 
که بتوان برنامه ریــزی با "دقت  ســخت اســت 
متوسط" را به نحو مطلوب به انجام رسانید. 

کرد؟ پــس برای این قبیل پروژه ها چه باید 
در ســطح بین المللــی راه حــل برنامه ریزی به 
شــده  پیشــنهاد   ROLLING WAVE روش 
غلطــان"  "مــوج  برنامه ریــزی  روش  اســت. 
بــا  در حقیقــت "پویایــی برنامــه" در انطبــاق 

ح می سازد.  "پویایی زمان" را مطر

مجتمع هــا"،  و  "پیچیــده  پروژه هــای  در 
"فعالیــت"  هــزاران  یــا  صدهــا  بــا  "چندســاله" 
بیــن  و  گردنــد  تعریــف  پــروژه  بــرای  بایــد  کــه 
ایــن فعالیت هــا نیــز هــزاران "رابطــه منطقی و 
تــرادف و تقــدم و تأخــر" مــورد نیــاز می باشــد، 
هــزاران  و  گــردد،  تعریــف  برنامــه  در  بایــد  کــه 
"بــرآورد" بــرای فعالیت هــا، بابــت مــدت اجراء 
کار و مقادیــر مصرف منابــع در انواع  و مقادیــر 
تجهیــزات،  و  ماشــین آالت  انســانی،  )نیــروی 
بایــد صــورت  مالــی(  منابــع  و مصالــح،  مــواد 
پذیــرد. تیــم برنامه ریــزی بایــد تــاش بســیار 
را  پیچیــده ای  و  ســخت  محاســبات  و  زیــاد 
گیــر و جامــع   بــه عمــل آورد تــا یــک برنامــه فرا
تهیــه    Integrated Project Schedule )IPS)  
کــه یــک دام عمومــی  شــود. در اینجــا اســت 
که اغلب مدیــران پروژه ها در  پدیدار می شــود 
آن مــی افتنــد. زمانــی زیــاد صــرف می گــردد تا 

چنین برنامه ای تهیه شــود. حال آنکه بعد از 
که قــرار اســت در آینده  کارهایی  مدتــی بــرای 
که در  دور بــه انجــام رســند به علــت تغییراتــی 
ح )SCOPE OF WORK( ممکن  ســیمای طر
است پدید آید یا بواسطه تأخیرات و تغییراتی 
کــه حادث می گــردد، زمان های شــروع جابجا 
کلیــه برنامه های  می شــود و بــه همین دلیــل 
تهیــه شــده چــه از نظــر تاریخ هــای شــروع و 
خاتمــه فعالیت هــا و چــه از نظر نــوع و مقادیر 
منابــع در زمان هــای مقرر، بــی ارزش خواهند 
گردیــد. بدیــن لحــاظ زمــان و تــاش مصروفه 
بــرای تهیــه ایــن برنامه ســنگین، بــی ارزش و 

گردید. تلف شده ارزیابی خواهد 
برنامه ریــزی  گفــت:  می تــوان  ســاده  خیلــی 
کوتــاه مــدت و در  کــه در  کارهایــی  تفصیلــی 
آینده نزدیک )نزدیک برد( به اجراء در می آیند 
کارهایی باشد  باید خیلی تفصیلی تر از برنامه 

کــه در آینــده دور و در مقیــاس ســال های بعد 
)فراسالی( به اجراء در خواهند آمد. 

در ایــن مقالــه بــه ایــن امــر پرداخته می شــود 
کاربــرد "تکنیــک  کــه برنامه ریــزی بــه صــورت 
 " رونــده  پیــش  تدریجــی  تفصیلگردانــی 
 )Progressive Elaboration Technique)
کــه تحــت عنــوان برنامه ریــزی "مــوج غلطان" 
بطــور  می توانــد  چگونــه  می شــود  شــناخته 
قابــل ماحظــه ای در پروژه هــای بــزرگ زمان 
کوتــاه و در وقــت صرفــه جویی  برنامه ریــزی را 
کنــد. حتــی بواســطه آنکــه بجــای پرداختــن 
گمــان و پیــش بینــی آینــده دور  بــه حــدس و 
اجــرای  بــه  چــون  شــناخته،  نــا  دســترس  از 
مســائل  پیگیــری  و  امــور  پیشــبرد  و  کارهــا 
پــروژه می پردازیــم و وقــت خودرا مصــروف آن 
کوتاه تر شدن زمان اجرای پروژه  می سازیم در 

نیز می تواند تأثیرگذار باشد.
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که  جزییــات آن دســته از فعالیت هــای پــروژه 
در ســال های آتــی بــه اجــراء در می آینــد، الزم 
کم و  کامــًا دقیق و بــی  کــه در برنامــه  نیســت 
گردنــد. البتــه این خیلــی مهم  کاســت لحــاظ 
گام هایــی را  کــه مــا تمــام  گــر  و خــوب اســت ا
کــه در هفتــه ســوم ماه تیــر در چهار ســال بعد 
بایــد انجــام دهیــم، از هــم اینــک بدانیــم، اما 
کــه مــا دقیقًا  امــر مســلم و قطعــی ایــن اســت 
که در آن هفته چه پیش آمدهایی  نمی دانیم 
خ خواهــد داد و چه اتفاقاتی در این بین، در  ر

طی این 4 سال، حادث خواهد شد.
که ما احتمااًل یا  کامًا صحیح اســت  این ادعا 
کــه در ماه های  بطــور قطــع و یقین نمی دانیم 
خ خواهد داد.  آتــی بعد از این، چه اتفاقاتــی ر
کــه طــی 4 روز  گــر بدانــد  یــک مدیــر پــروژه ، ا
خ خواهد  آینــده چــه اتفاقاتــی بطــور قطعــی ر
داد، اغلــب خوب عمل می کنــد. ما می توانیم 
کــه در مقیــاس بیــش از یک ســال  کارهایــی را 
"فراســالی" بایــد انجــام شــود، حــدس بزنیم و 
گمانــه زنی های زیادی  البتــه مقادیر حدس و 
قطعًا در این راستا ضرورت خواهد داشت، اما 
کوشــش در  خیلــی از مدیــران پروژه هــا ، برای 
کارهای  گمان برای  زمینه انجام این حدس و 

فراسالی ، دچار مشکل می گردند.
در اغلــب حــاالت، این عبــارت از اتــاف زمان 
گمان  کــه اینک بخواهیم به حــدس و  اســت، 
بــرای آینــده بپردازیــم. در واقــع، دل نگرانــی 
کارهــای "فراســالی" ، صرف  بــرای جزئیاتــی از 
زمــان بــه صورتی پر هزینه اســت و در حقیقت 
کار و فکــر و زمان و البته  اتــاف منابــع پرارزش 
هزینــه نیــروی انســانی مربوطــه اســت. مثالی 

آورده می شود:
کــه در بــاال  گمــان"  ابتــدا بــه لغــت "حــدس و 
کردیــم، توجــه نماییــد. رئیــس،  بــه آن اشــاره 
کننــده مالی پروژه،  کارفرمــا، تأمین  مشــتری، 
کــه باید به  یــا هــر شــخصی در رده باالتــر از مــا 
گــزارش دهیــم، محتمــًا نمی خواهنــد از ما  او 
کار بر اســاس  گمان بشــنود یــا ما به  حــدس و 
کنیــم. اما یک  گمــان" به آنهــا اقرار  "حــدس و 
چیــزی    )Schedule( زمانــی  بنــدی  جــدول 
بیشــتر از یــک "حــدس محاســباتی و تا حدی 
که هر  برآورد قریب به یقین" در این باره است، 
یک از فعالیت های پروژه چقدر طول خواهند 
کشــید و بــه چــه ترتیبــی بــه انجــام خواهنــد 
رســید. یک مدیر پــروژه حق الزحمــه دریافت 
می کنــد تــا پــروژه را در مســیر خــود بــه جریــان 

درآورد و پیــش ببــرد اما به هر حــال هنوز اینها 
حدسیات هستند و نه بیشتر.

که: در باب اینکه در  همه متفق القول هستیم 
کارهایی قابلیت انجام و اتمام  کوتاه مدت چه 
کثر دقت پیشگویی  را دارند، می توانیم با حدا
کنیم، تــا اینکه بتوانیم به پیشــگویی در مورد 
خ  ر چــه  بعــد  ســال های  یــا  ماه هــا  در  اینکــه 

خواهد  داد، بپردازیم.
"تکنیــک  نوعــی  غلطــان  مــوج  برنامه ریــزی 
تفصیلگردانــی تدریجــی پیــش رونــده" اســت 
کــه مــا بــر  فعالیت هــا و مــوارد تحویلــی "مــوج" 
زمــان  یــا  مــدت  کوتــاه  بــه محــدوده  مربــوط 
کامل به صورت  نزدیــک )نزدیک برد( را بطــور 
تفصیلی در بیاوریم، متمرکز می شــویم و زمان 
کمتــری بــرای بــرآورد مــوارد تفصیلــی و مــدت 
گذاشــته و صرف  اجراء فعالیت های فراســالی 

می نماییم. 
کار  همچنانکــه زمــان بی وقفــه جلــو مــی رود، 
کــه این مــوج غلطان  مــا نیــز ایــن خواهــد بود 
گمان را به جلو رانیم و تفصیل سازی  حدس و 
بیشــتری همراه با اصاحات و بهسازی برنامه 
را به انجام رســانیم ، همگام با افق های پروژه 
گســترش یافته و تغییر می یابد. در ابتدای  که 

کوتاه مــدت)Near – Term works(  بطور  کارهای نزدیک برد یــا  که با تکنیک موج غلطان تهیه شــده اســت.  کلــی از جــدول بنــدی زمانی  شــکل 1:  یــک مثــال 
کوتاه هســتند و ساختار شکســت تفصیلی فعالیت ها را نشان میدهند. در حالیکه فعالیت های  که دارای زمان های  قابل مالحظه و مشــخصی تجزیه شــده اند 

کلی تعریف شده اند و به تفصیل در نیامده اند و مدت های طویل تری را تا حد ۶ ماه شامل می گردند. فراسالی )Out – Year( به صورت خیلی 
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کوتــاه مدت یا نزدیــک برد، به  کارهــای  پــروژه 
گام های اجرایی تجزیه  فعالیت های جزیــی و 
می گردند و آنها در ریز ترین ســطح امکانپذیر، 
می گردنــد.  تعریــف  و  درآمــده  تفصیــل  بــه 
که  فعالیت هــای جــدول بنــدی زمانــی شــده 
گــزارش دهــی بعــدی  در طــی چندیــن پریــود 
بــه اجــراء در خواهنــد آمــد بــه صــورت خیلــی 

گسترده تعریف می گردند.
بــه عنوان مثال فازهــای اول و دوم پروژه باید 
کامًا تفصیلی شکســته  کامل به صورت  بطور 
شــوند. امــا فازهــای 3 تا 6 می تواند در ســطح 
کلــی یــا تیتــروار  ح  زیرپــروژه یــا خطــوط و طــر
کلــی  گردنــد. فازهــای 7 تــا 10 بطــور  خاصــه 
که فعالیت های  برآورد خواهند شد. در زمانی 
جــدول بنــدی زمانــی شــده فــاز اول در حــال 
برنامه ریــزی  هســتند،  پیشــرفت  و  اجــراء 
در  شــد.  خواهــد  آغــاز   3 فــاز  بــرای  تفصیلــی 
که فاز 2 در جریان اجــراء قرار می گیرد،  زمانــی 
گردید. و به  برنامه ریــزی فاز 4 شــروع خواهــد 

همین ترتیب برای فازهای بعدی.
کار ، برنامه ریــزی مــوج غلطان،  در ایــن روش 
کــه فعالیت های  بــه مــا ایــن اجــازه را می دهد 
کارهای  کاری جــاری و نزدیــک بــرد همــراه بــا 
قابــل تحویــل مربوطه بــه خوبی پیــش روند، 
در حیــن اینکه اصاح و بهســازی برنامه برای 
کارهــای آتــی بطــور صحیــح در حــال انجــام و 

پیشرفت خواهد بود.
ایــن نــوع رویکــرد مدیریــت پــروژه، بخصوص 
که دســتیابی بــه اطاعات مورد  برای مواقعی 
کارهای مربوط  نیاز برای برنامه ریزی تفصیلی 
بــه بخــش آینــده، منــوط بــه بــرآورد حاصل از 
کامل و موفقیت آمیز فازهای  انجــام و تکمیل 
قبلــی پــروژه می گــردد، بطور خاصی ســودمند 
که  کاربــردی اســت. بــه عبــارت دیگر هــرگاه  و 
کارهای  کارهــای آینــده منوط به نتایــج مفید 
قبلی باشــند، اساسًا باید روش موج غلطان را 

گرفت. پیش 
کلــی از برنامه ریــزی موج  در اینجــا یــک مثــال 

غلطان ذکر می شود. )شکل -1(
کارهــای نزدیک برد  خاطر نشــان مــی ســازد، 
(Near – Term works( در ایــن تصویــر ارائــه 
کامًا  کلی در باال، به صورت  شده از یک برنامه 
تفصیلــی و خیلی ریز و به صورت عینی و واقع 
کــه در واقعیت امــر باید  بینانــه بــدان صــورت 
پیــش رود، بــرآورد شــده و همچنیــن ترادف و 
روابط منطقی بین فعالیت ها به همان ترتیب 

ج شده است. به عبارتی  در برنامه تعریف و در
لیســت فعالیت هــا، بــرآورد احجــام و مقادیــر 
تــرادف فعالیت هــا،  کارهــا، روابــط منطقــی و 
بــرآورد منابع )نیروی انســانی، ماشــین آالت و 
تجهیزات، مواد و مصالح، منابع مالی( همگی 
کامًا تفصیلی و تا حد امکان دقیق  به صورت 
و منطبــق بــا مهندســی اجــراء در برنامــه قیــد 

شده اند. 
مــدت میــان  یــا  بــرد  میــان   فعالیت هــای 

کــه بــه دنبــال فعالیت هــای    )Mid – Term) 
صــورت  بــه  شــده اند،  ج  در بــرد،  نزدیــک 
بــه  و  شــده اند  لحــاظ  بزرگتــری  بلوک هــای 
که به صورت  همین سطح بسنده شده است 
فعالیت های با ابعاد متوســط به آنها نگریسته 

شود.
فعالیت هــای فراســالی )Out – Year( بــه طور 
که  خیلی  خاصه وار، توسط بلوک های بزرگی 
که باید  ح شده اند، از تاشی  کلی یا چکی مطر
گیرند، مورد  در آینــده، طی ســال بعد صــورت 

گردیده اند. اشاره واقع 
کــه  داشــت  بخاطــر  بایــد  همچنیــن 
قابــل  یــک  ســطح  مایل اســتون های 
که  گزارش دهــی، دارای ریتم موزونی هســتند 
گردیــدن جدول  ارتباطــی بــا ســطح تفصیلــی 
مایــل  از  نــوع  ایــن  ندارنــد.  زمانــی  بنــدی 
اســتون ها معمواًل بــرای مدیریت های عالی یا 
کارفرمایــان یا تأمین کننــدگان مالی پروژه مهم 
کــه بدیــن لحــاظ مــا بایــد اغلب،  می باشــند، 
در  پــروژه  ابتــدای  همــان  از  را  آنهــا  جملگــی 
ج نماییم. تا اشخاص ذی نفع فوق  برنامه در
که  کارهای اساسی یا مواردی  الذکر نسبت به 
در زمان های خاص تحویل می گردند اشــراف 
کــه رونــد تحــوالت در  یابنــد و متوجــه شــوند 
ح ریزی شــده است یا خواهد  پروژه چگونه طر
کارهای  شــد. خیلی از این مایل استون ها به 
گره خورده اند. نظیر آنکه  خاصی از فعالیت ها 
کی اسکلت فلزی ساخته و نصب خواهد شد. 
اما برخی اوقات مایل اســتون های فراســالی، 
کــه بــر اســاس برخــی حدســیات و  الزم اســت 
کارشناســی  برآوردهــای تخمینــی، یا قضاوت 
و بــه صــورت دســت ســازی شــده، در برنامــه 
اســتون های  مایــل  نظیــر  شــوند.  جایگزیــن 
که به صورت مثال  شماره 5 و 7 در برنامه ای 
بــاال آورده شــده اســت. همچنانکــه  کلــی در 
مــا  مــی رود،  پیــش  بــه  زمــان  غلطــان  مــوج 
می توانیــم برنامــه مایــل اســتون ها را اصاح و 

بهســازی نمــوده و با دقت بیشــتری به برنامه 
 حرکــت مایــل اســتون ها، پیــش نیــاز منطقی

 (Logical Predecessors( بدهیم. 
فعالیت هــای  ریــز  پروژه هــا،  تمــام  در  غالبــًا 
فراســالی دچــار تغییــر می گردنــد و همچنانکه 
کاملتــر می گــردد، آنهــا  پــروژه پیــش مــی رود و 
تعدیــل و منطبق بــر واقعیــات می گردند. این 
ح می شــود :  بحث هــا و اســتدالل ها نیــز مطــر
کــه قبــًا در اختیــار نبــود  اطاعــات جدیــدی 
که فکر و تصور  بدســت آمده اســت، فعالیتی را 
می شــد به ســادگی انجام می شــود، با مشکل 
پدیــدار شــد، مســائل و  تأخیــر  مواجــه شــد، 
گردید، عوامــل بیرونی  مشــکات فنی پدیــدار 
کارهــای درونــی  کنتــرل مــا  ج از اختیــار و  خــار
کار رفتند،  پروژه را تحت تأثیر قرار داد، نیروی 
کرد و موارد نظیر اینها. با  کار بــروز  تغییــرات در 
گفت: صرف وقت  ایــن تفاصیل صادقانه باید 
کامل عیار جهت  زیاد برای محاسبات دقیق و 
برنامه ریــزی  بــرای  زمانبنــدی  برنامــه  تهیــه 
فراسالی، اتاف زمان است. ما ، نه فقط اینکه 
تاش قابل ماحظه و پرارزشی را صرف برآورد 
که در  چیزهایی آنهم به تفصیل زیاد می کنیم 
واقع در آینده بطور قطعی ناصحیح می گردند 
و تغییــر خواهنــد یافــت، بلکــه مــا بایــد بطــور 
کارهــای قبلی و نتایج محاســباتی  مســتمر در 
تعــداد  از  وســیع  ســطحی  در  ایــم،  کــرده  کــه 
کنیم و  فعالیت هــا، رفع ایــراد نماییم و اصاح 
نتیجه تغییرات را بــه فعالیت ها در حالیکه به 
پیــش می روند، اعمــال نماییــم و در IPS وارد 
گــر فعالیت های فراســالی  ســازیم. حــال آنکه ا
کنیم دامنــه اصاحات و  کلــی تعریــف  را بطــور 
کــه بدیــن خاطــر، بطور مســتمر صورت  کاری 

کمتر  می گردد.  می گیرد، 
شایسته اســت تا زمان برای آیتم های نزدیک 
برد و میان برد یا به عبارتی کوتاه و میان مدت، 
صــرف شــود و مــا تــا ســرحد مقــدورات تــاش 
خــودرا معطــوف بــه ایــن فعالیت هــا نمــوده و 
کامل تر برنامه ریــزی نماییم  آنهــا را دقیق تــر و 
و در خصــوص فعالیت های فراســالی از مســیر 
پروژه هــا،  ســایر  بــه  مربــوط  قبلــی  تجــارب 
کارشناســی،  برآوردهــای مهندســی، و نظرات 
کلــی انجام  برآوردهــای مربوطــه را بــه صــورت 

دهیم.
گــر ممکــن باشــد، اعمــال ضربه گیــر )بافــر( یــا  ا
برآوردهــای  بــرای  )فلــوت(  شــناوری  زمــان 
فعالیت هــای فراســالی جهــت هموارســازی و 



 پیام آبادگران                                 
اسفند 1394 
شماره 340 

44

رفع اثرات نامناســب ناشــی از تغییرات آینده، 
تدبیری مطلوب اســت. و ســپس بعــد از تهیه 
برنامــه، توقــف دســتکاری مکــرر فعالیت های 
فراســالی و تمامــی تمرکــز و توجــه بــر مدیریت 

کارهای نزدیک برد. تاش بر روی 
و  مــی رود،  پیــش  بــه  زمــان  همچنانکــه 
فعالیت هــای میــان بــرد آغــاز بــه ســینه خیــز 
کــردن، به ســمت نزدیک برد شــدن می کنند، 
در آن هنــگام بایــد مــا و تیــم همکارمــان ایــن 
فعالیت هــا را نیز به صــورت تفصیلی درآورده و 
که در افــق مجاور  ایــن فعالیت هــای جدیــد را 

مشاهده شده اند اصاح و بهسازی نماییم.
مــوج زمان به جلو حرکت می کند، و به همین 
ســان تــاش تدویــن برنامه نیز باید به ســمت 
جلــو پیــش رود، در انطبــاق با پویایــی زمان، 

برنامه نیز به صورت پویا، باید پیش رود.
که یک  بطور مثال، در پروژه فعلی در دســت ، 
پــروژه 10 ســاله احــداث یــک مجتمــع نجومی 
تلسکوپ خورشیدی است، برای برنامه ریزی 
چندســال اول ، مــا خــودرا منحصر بــه اجرای 
و  تجهیــزات  نصــب  کارهــای  و  کردیــم  گنبــد 
کلــی در  و  انــدازی و تســت خیلــی چکــی  راه 
گردید. ما در  جــدول زمانبندی، برنامه ریــزی 
که  واقــع به درســتی و بــه دقت نمی دانســتیم 
فعالیت های تســت تجهیــزات نجومی چگونه 
بــه دنبــال هــم انجام خواهند شــد یــا آنکه آن 
انجــام  را  کارهــا  ایــن  کــه می خواهنــد  کادری 
دهنــد، چگونه و به چــه ترتیبی عمل خواهند 
کار  کرد. بدیــن خاطر ما وقت خودرا برای این 
کارها باشــیم  کــه دل نگران این  تلــف نکردیم 
که تخصــص مربوطه را  زیــرا در آینــده عده ای 
کارها را  خواهنــد داشــت، خواهنــد آمد و ایــن 
که به  انجــام خواهنــد داد و بهتر اســت زمانی 
کارهــا نزدیک شــدیم بــه آنهــا بپردازیم و  ایــن 
کنــون خودرا بــه آنها مشــغول نکنیم و  از هــم ا
وقــت خودرا تلــف نســازیم. از پروژه های قبلی 
کارهایی بطور  که چنین  این تجربه را داشتیم 
چکــی یک ســال زمــان در بــر خواهند داشــت 
تا بــه انجام رســند. بدین لحاظ خیلی ســاده 
کارهــا در جدول  ما یک ســال زمــان برای این 
زمانبنــدی قــرار دادیم و ســپس تــاش خودرا 
کــه  بــر برنامه ریــزی و مدیریــت فعالیت هایــی 
کار اخص رهنمون می گشــتند،  متمرکز  بــه آن 
کردیــم . مــا بــرای بازبینــی مجــدد و شکســت 
یــک  بــه صــورت  کــه  نگــر  کلــی  فعالیت هــای 

بلوک بزرگ تعریف شــده بودند، ترتیبی فراهم 
ساختیم تا این فعالیت ها را اصاح و بهسازی 
کوچکتر  کــرده و آنها را به فعالیت هــای دقیقتر 
کــه بتوانیم آنها  کنیم بطوری  تجزیــه و تبدیل 
را همچنانکــه بــه فــاز مربوطه وارد می شــویم، 

کنیم.  ردیابی و مدیریت 
در اینجا شرایط قبلی و بعدی از جدول بندی 
زمانی تهیه شــده، ارائه شــده تــا نمایش دهد 

کار چگونه صورت پذیرفته است: که این 
تفصیلگردانی تدریجًا پیشــرونده موج غلطان 
کــه در یکــی از پروژه های نگارنده اعمال شــده 

است.
انجــام   بــاز  اولیــن  می کنــد،  یــادآوری 
بطــور  زمانبنــدی  جــدول   )ITERATION)
گنبــد نجومــی را لمــس  کارهــای  گســترده ای 
که در سال 2015 به اجراء در می آمد.  می کرد. 
کار 3 ســال زودتر  که این  ایــن بدان خاطر بود 
از اجــراء آن، برنامه ریــزی می گردید و ما دقیقًا 
کار چگونــه بــه انجــام  کــه ایــن  نمی دانســتیم 
خواهــد رســید. همچنانکــه بــه ابتدای ســال 
2015 رســیدیم، بازبینــی مجــددی بــه عمــل 
کارهــا را اصاح و  آوردیــم و جــدول زمانبنــدی 
بهســازی نمودیــم و ایــن فعالیــت را بــه اجــزاء 

کردیم. کوچکتر با دقت باالتر تجزیه 
کاســیکی  که در باال ذکر شــد، نمایش  مثالــی 
کــه چگونــه برنامه ریزی موج  از ایــن امر اســت 
غلطــان در پروژه هــای بــزرگ و پیچیــده عمل 

می کنــد. البته ایــن خبر خوش قضیه اســت و 
گر صادقانــه بگوییم،  کــه، ا خبــر بد این اســت 
مــا در برخــی بخش های پــروژه خــود، بخوبی 
عمــل نمی کنیــم. در واقــع، زیرسیســتم های 
کــه جانمایــی برنامه  مهندســین مــا هنگامی 
کارهای  گیــر را تهیــه می کننــد، در  جامــع و فرا
فراســالی  فعالیت هــای  بــه  مربــوط  تفصیلــی 
بســیار زیــاد پیــش می رونــد، و مــا و آنهــا هنوز 
خ می دهــد هزینه  کــه ر هــم بــرای اشــتباهاتی 
مدیــران  اینکــه  بــاب  از  می کنیــم.  پرداخــت 
کاری - مهندســی، باید همه  این بســته های 
کنند،  ماهــه وقــت قابل ماحظــه ای را صرف 
کننــد و  بــرای آنکــه تغییــرات جدیــد را اعمــال 
حدسیات و برآوردهای بد و اشتباه را مدیریت 
که  کننــد و بــه بازخواســت ها بخاطــر تغییراتی 
ایجــاد شــده اســت، توضیــح و پاســخ دهنــد. 
گر ما  کــرد، ا از همگــی اینهــا می شــود  اجتناب 
مفاهیــم برنامه ریــزی مــوج غلطــان را در همه 
کار بقبوالنیم و جا  آحــاد تیم پــروژه از ابتــدای 

بیاندازیم. 
خط آخــر اینکــه، در پروژه های بــا طول مدت 
تدریجــًا  تفصیلگردانــی  تکنیــک  ایــن   ، کوتــاه 
ســودمندی  مشــخص،  بطــور  پیشــرونده 
کرد. امــا در پروژه های  چندانــی پیــدا نخواهد 
کارهای  پیچیده و مشــتمل بر مجموعه ای از 
المــدت،  طویــل  اجــراء  دوره  بــا  ســنگین، 
بکارگیــری رویکــرد مــوج غلطــان می توانــد بــه 
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کلی را بهبود بخشــیده  نحــو بارزی بهــره وری 
توقعــات   و  انتظــارات  مدیریــت  بــه  کمــک  و 
ذی نفعان و سهامداران نماید و این اطمینان 
که واقعًا  که شما بر چیزهایی  گرداند  را حاصل 
گردیده اید. بر موج  کار اصلی هســتند متمرکــز 

سوار شوید!
 

بحث و نظر
کــه در ســال  مطالــب بــاال ترجمــه متنــی بــود 
2015 توســط آقــای "مــارک وارنــر" تهیــه شــده 
بــا حفــظ امانــت ولــی افزایــش اندکــی  بــود و 
در  تــا  اســت  گردیــده  ترجمــه  توضیحــات 
نشــریه پیام آبادگران برای توســعه بحث های 

گردد.  مدیریت پروژه منتشر 
ج علمــی و تخصصــی بــه  ایشــان دارای مــدار
عنــوان یــک مهنــدس حرفــه ای PE و دارای 
تجربــه  ســال   30 از  بیــش  بــا    PMP مــدرک 
که بیش از 20 ســال آن در  مهندســی هســتند 
ســمت مدیریــت پروژه بوده اســت.  بــا تجربه 
در پروژه هــای هوافضــا – نجومــی – آموزشــی  
از بیــش   .  R&D  ســاختمان های ســنگین – 
کتــاب . پــروژه اخیر   100 مقالــه فنــی و 5 جلــد 
دالری  میلیــون   350 پــروژه  یــک  ایشــان 
ســال   10 کــه  اســت  خورشــیدی  تلســکوپ 
کارهای  بطــول خواهــد انجامید و مشــتمل بر 

مهندسی و ساختمانی است.
مطالب مطروحه توســط ایشــان بجای خود، 
صحیح و دقیق می باشــند امــا این مطالب به 

ح زیر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. شر
1- اســتفاده از موج غلطان برای پروژه های 
 در کشور 

ً
کوتاه مدت و نمونه واقعی که اخیرا

بــه اجــراء درآمده اســت. )بــرای حفظ اســرار 
کارفرمــا از ذکر نام پــروژه خودداری  پروژه هــا و 

شده است(
کوتــاه مــدت  کشــور مــا پروژه هــای متعــدد   در 
که دچار تغییرات فراوان  به اجــراء در می آیند 
کشــورهای اروپایی به  می گردنــد. ایــن امــر در 
خ می دهــد به همین دلیل نویســنده  نــدرت ر
کوتاه  که در پروژه های  مقاله اظهار داشته اند 
تکنیــک  ایــن  بــر  مــدت ســودمندی خاصــی 

نمی توان انتظار داشت.
بــه  طبقــه   14 در  ای  پــروژه   1391 ســال  در 
تعییــن و  گذاشــته شــد و پیمانــکار  مناقصــه 
قرارداد در اردیبهشــت ماه ســال 1392منعقد 
کارگاه انجام  و قــرار شــد طی یــک مــاه تجهیــز 

که  گرفت  کارفرما در نظر  شــود. در همین ایام 
تغییراتی در پروژه بدهد و لذا اقدام به انتخاب 
مهندس مشــاور جدیــدی نمــود و از پیمانکار 
کارگاه، طی حدود  خواســت تــا پــس از تجهیــز 
کارهای معمولی مشــغول  یــک مــاه خودرا بــه 
ســازد تا در مرداد ماه 92 نقشه های جدید در 
کار بطور اساســی  گیرد و  اختیــار پیمانــکار قرار 
اردیبهشــت  در  اینکــه  خاصــه  گــردد.  آغــاز 
ســال 1393 یعنــی یــک ســال بعــد، بخشــی از 
نقشــه های اجرایــی به پیمانــکار تحویل داده 
شــد و سرنوشــت برخــی طبقــات نظیــر طبقه 
12 و همکــف و زیرزمیــن هنوز مشــخص نبود. 
ضمــن آنکــه در ابتــدای امــر مقرر شــده بــود تا 
 12 طبقه 

ً
ســاختمان 14 طبقه باشــد ولی بعدا

تثبیت شد و 2 طبقه حذف شد. 
برای چنین پروژه ای غیر از روش موج غلطان 
هرچنــد پروژه عبارت از یک پروژه 2 ســاله بود 
گرفــت. زیرا  تکنیــک دیگــری را نمی شــد بــکار 
وقتــی بــرای 3 طبقــه از 12  طبقــه نقشــه ای 
کــرد و  در دســت نیســت، نمی تــوان بــرآوردی 
کــرد زیرا جنس  حتــی مصالحــی را پیش بینی 
که از آن باید خرید  کشــوری  مصالح مصرفی و 
کاری دیوارها  گیرد، اعم از آنکه نــازک  صــورت 
 HPL ،از جنس : ســرامیک باشد، چوب باشد
گــچ و رنــگ باشــد و غیــره، هیــچ چیــز  باشــد، 
که هــر یک از  مشــخص نبــود و بدیهــی اســت 
آیتم هــای فوق نیروی انســانی مربوط به خود 
و غیــر همســانی را در بــردارد و زمانبــری ایــن 
کارهــا نیــز همســان نمی باشــد زیــرا یکــی نجار 
گچ  کار و آن یکی  می خواهد دیگری ســرامیک 
کارهــای متفاوتــی را در بر  کــه زیــر  کار و نقــاش 
کارهــای پروژه  کل  خواهنــد داشــت. در واقــع 
همگــی  کاری  نــازک  و  کاری  ســفت  و  نمــا  از 
بکلــی تغییــر یافــت، آنهــم بــا تحویل نقشــه ها 
بــه صــورت تدریجی و همــراه با تأخیــر فراوان. 
بدیــن خاطر در این برنامه ریزی برای طبقات 
گرفــت برنامه  کــه نقشــه در اختیار  گانــه ای   9
کامــًا تفصیلــی در حــدود 8800 فعالیــت برای 
گانه  فضاهای مختلف تهیه شد اما طبقات 3 
کلی مورد نگرش  که نقشه نداشتند به صورت 
که نقشــه جدیدی بدست  گرفتند. هرگاه  قرار 
می رســید ، فعالیت مربوطه شناسایی شده و 
کار و مصالــح مربوطه به انجام رســیده  بــرآورد 
و برنامــه تفصیلی آن تهیه می گردید. در اینجا 
کنتــرل پــروژه به جای  مســئول برنامه ریــزی و 
صــرف وقــت بــرای برنامه ریــزی در خصــوص 

که در ابهام بوده و مشــخص نبودند  کارهایــی 
و اتاف وقــت بدین خاطر، وقت خودرا صرف 
کارها  کارها و فشار بر پیشبرد  کنترل و پیگیری 

در جبهه های فعال می نمود. 
که در  که مطابــق مطالبــی  الزم بــه ذکــر اســت 
گذشت در شرایطی  ح آن  این مقاله در باال شر
زمانبنــدی  برنامــه  خواســتار  ح  مدیرطــر کــه 
کارهای بدون نقشه مبهم بود،  تفصیلی برای 
که برنامــه تفصیلی  پیمانــکار ابــراز می داشــت 
برای موارد مبهم قابل ارائه نیســت و براساس 
کلی  مفاهیــم تئوریــک فقــط می تــوان برنامــه 
ارائــه نمــود. برای ایــن پروژه طی 2 ســال بالغ 
که  گردید  بــر 14 برنامــه متفــاوت تهیــه و ارائــه 
در انطباق با مفاهیم موج غلطان بوده است. 
کــه نمــای ســنگی بــه نمای شیشــه ای  وقتــی 
عمــده  بخــش  واقــع  در  می شــود،  تبدیــل 
کــه  می شــوند  حــذف  پیرامونــی  دیوارهــای 
ســطح  کــه  باشــد  ایــن  مثابــه  بــه  می توانــد 
کمتر از یک سوم برسد. سپس  دیوارچینی به 
ج و حمــل و نصب قطعات  کارهــای خرید خار
زیرســازی شیشه نما و ساخت و انتقال همراه 
کیلویــی  بــا صعوبــت قطعــات بیــش از یکصــد 
شیشــه ها بــه بــاال و نصــب پرصعوبــت آنهــا در 
کــه بــا اجــرای دیــوار  ارتفــاع پدیــدار می شــود، 
بلــوک ســیمانی تناســبی نــدارد، و در برنامــه 
تغییرات بنیادین ایجاد می کند و البته چنین 
کاربــرد چندانــی  برنامــه از پیــش تهیــه شــده 
نخواهــد داشــت. و الجــرم روش مــوج غلطان 
کتیــک و تکنیــک در همیــن پــروژه  بهتریــن تا

کوتاه مدت است. 
کارهــای چوبــی  کــه  تــا زمانــی  در ایــن پــروژه 
کلی  ناشــناخته بود 42 فعالیت برای آنها بطور 
که از تفصیــل پایینی برخوردار  در برنامــه اولیه 
بود )در کل 1082 فعالیت برای 12 طبقه( لحاظ 
شد. اما بعد از دریافت نقشه ها این فعالیت ها 
در برنامــه خیلی تفصیلــی )8810 فعالیت برای 
9 طبقــه(  بــه 708 فعالیــت افزایــش یافــت در 
حالیکــه بعــد از دریافــت نقشــه ها و دیتیل ها، 
کار مشــخص شــد و حیــن اجراء  حجــم عظیم 
که قبل  گردیــد ،  کار پدیدار  صعوبــت ســنگین 
از آن هیچیــک مشــخص نبود. بــه اینها خرید 
از اروپــا و حمل و مشــکات تحریم و ســاخت و 

صعوبت زیرسازی و نصب را باید افزود.
مناقصــه  بــه  ای  پــروژه   1372 ســال  2-در 
کارخانه صنایع  گذاشــته شد  که عبارت از یک 
شیمیایی و سلولزی بود که باید خیلی سریع به 
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کارخانه قبل از  اجــراء می رســید. زیرا تجهیــزات 
انقاب از کشور سوئیس خریداری شده بود و به 
علت عدم اجراء کارخانه و سپری شدن زیاد ایام 
از زمان خرید، گارانتی تجهیزات روبه پایان رفته 
بــود. بدیــن خاطــر باید طی 3 مــاه پــروژه آماده 
نصــب تجهیــزات می گردید. چنانچه به نشــریه 
شــماره 19 و 20 ســال 1373کانــون مهندســین 
غ التحصیل دانشکده فنی مراجعه فرمایید  فار
کــه در زمــان  گزارشــی از ایــن پــروژه آمــده اســت 
شروع پروژه تنها حدود 5% از نقشه ها در اختیار 
پیمانکار بود و برای آنکه بتوان به سرعت پروژه 
کاربــرد تکنیک های خاصی  را پیــش برد نیاز به 

بود. برای آن پروژه تکنیک :
SUCCESSIVE APPROXIMATION & 

ANALYTICAL EVALUATION

گرفتــه شــد. بطوریکــه در شــرایط نبــود   بــکار 
نقشــه و محدودیــت شــدید زمانی بــه صورت 
را  آینــده  بتوانیــم  آنکــه  بــرای  مــدت،  کوتــاه 
کار را به موقع پیش ببریم اقدام  پیش بینــی و 
گیری های متوالی شــد و همه ماهه  به تقریب 
کارها،  با توجه به نقشه های جدید و پیشرفت 
کارگاهی تهیه و  برنامــه اصاح و برنامه ماهانه 
ایــن برنامــه به 2 برنامــه 2 هفتگــی و 4 برنامه 
کارگاهــی اباغ  کاری  هفتگــی تجزیــه و برنامــه 
می گردیــد. ایــن پروژه توســط مســئوالن وقت 
وزارت صنایــع بــه عنوان پروژه ســریع صنعتی 
که زمین تحویل داده  گردید. از روزی  انتخاب 
کــه نماینــده شــرکت سوئیســی،  شــد تــا روزی 

محصــول را بــه صــورت موفقیــت آمیــز تولید 
نمــود فقــط 2 ســال زمان ســپری شــد. برای 
صنایــع  در  صنعتــی  ســاختمان   32 اجــراء 
کــه برخی  شــیمیایی و ســلولزی در شــرایطی 
کار  ســاختمانها و ســازه ها از ابتــدا تــا انتهای 
اصًا مشخص نبودند نظیر چست های بتنی 
که  و تصفیه خانه فاضاب و تصفیه خانه آب 
ح و با سرعت به  در دوران انتهایی پروژه مطر
اجراء در آمدند. بنا براین تکنیک هایی نظیر 
کوتاه مــدت نیز  مــوج غلطــان در پروژه هــای 

کاربرد دارند. قابلیت 
3- مــا برنامه ریزی را بدین صورت تعریف 
کاری در چــه زمانــی در  کــه : چــه  می کنیــم 
کســانی چگونــه و چطور و  کجــا توســط چــه 
چــرا باید انجام شــود. در واقــع برنامه ریزی 
گر  برای پاســخ به این سؤاالت است. حال ا
کــه چــه مقدار  کار ندانیــم  بــرای تــا انتهــای 
کاری چه موقعی  کار پیــش روی داریم و هر 

گروهی باید انجام شــود، از نفس  توســط چه 
گردیــده ایــم. در تکنیک  ج  برنامه ریــزی خــار
مــوج غلطــان در واقــع مــا بــا ندانســته هایی 
الوقــوع  تغییــرات حتمــی  و  مواجــه هســتیم 
کــه همــه مــا تجربــه ایــن  و اجتنــاب ناپذیــر 
داد.  خواهنــد  خ  ر حتمــًا  داریــم  را  تغییــرات 
مــوج غلطــان میگویــد  تکنیــک  در حقیقــت 
وقتــی نمی دانیم در آینده چــه پیش خواهد 
بخوبــی  را  آتــی  کارهــای  آنکــه  از  اعــم  آمــد، 
بشناســیم و به آنها مسلط باشیم - بر خاف 
که با نصب  نمونــه مــورد بحث در این مقالــه 
تجهیزات نجومی و تســت آنها آشنایی دقیق 
کامــل موجــود نبــود ولی بواســطه تغییرات  و 
در نقشــه ها و جابجایی فضاها و بروز مسائل 
تکنیکــی یا بروز مســائل مالــی و یا نبود برخی 
مصالــح و عــدم دسترســی بــه آنهــا، بنابراین 
تکنیک موج غلطان روشی صحیح و منطقی 
که بااســتثناء همه پروژه ها به نحوی  اســت 
دچــار این تغییــرات و اصاحــات می گردند و 
بهتــر اســت تا از ابتدا وقت خــودرا برای آنچه 
در آینــده دچــار تغییــر می گردد تلــف نکنیم و 
کنترل  کاربــرد ایــن تکنیک، بــر پیگیــری و  بــا 

کنیم.  کارهــای جاری تمرکز 
که  امــا به ایــن نکته مهــم جلب نظر مــی دارد 
: بــرای آنکه بر آینده مســلط باشــیم و بتوانیم 
از  پاییــن  اعتمــاد  ســطح  بــا  حتــی  تصویــری 
کار و پــروژه داشــته باشــیم ، الزم اســت تا  کل 
فعالیت های آینده را اعم از میان برد یا دوربرد 

فراســالی، مورد برآورد و پیش بینی قرار دهیم 
ســطحی  بــا  حتــی  را  مربوطــه  نمودارهــای  و 
کلی  پاییــن از اعتمــاد به عنوان تصویر ســازی 
از پــروژه تهیــه نماییم تــا بتوانیم خــودرا برای 
کارهــا در آینده آماده و مهیا ســازیم.  پیشــبرد 
کــه پــروژه پیــش مــی رود ایــن  البتــه بــه مــرور 
برنامــه بر اســاس اطاعــات جدیــد و تغییرات 
کار و یا بروز تأخیرات  پدیدار شــده در اسکوپ 
پیش بینی نشــده، مورد اصاح قرار می گیرد و 
 جداول و نمودارهــای اطاعاتی تهیه 

ً
مجــددا

می گردنــد. زیــرا مــا هیچــگاه برنامــه را یکبــار 
برای همیشــه تا انتهای پروژه تهیه نمی کنیم 
و بنــا بــر تعریــف برنامــه را بــه عنــوان مبنــای 
تغییــرات در آینــده تهیــه می کنیــم. برنامــه در 
طــی پریودهایــی از مــاه تــا 3 مــاه و تا ســاالنه 
بــه هنــگام )Update( می گــردد. با ایــن وجود 
کــه چنانچــه یک تیم  می تــوان اظهار داشــت 
از  باشــد و  برنامه ریــزی در اختیــار  حرفــه ای 
بابــت هزینه مربوطه اشــکالی در بین نباشــد، 
گمــان بــرای آینــده حتی بــا حداقل  حــدس و 
متعــدد  برنامه هــای  تهیــه  و  اعتمــاد  ســطح 
را  متفــاوت  شــرایط  در  وضعیــت  هریــک  کــه 
گیــران قرار دهــد و آنها را  پیــش روی تصمیــم 
در تصمیم گیری هــای آتــی یــاری و راهنمایــی 
کنــد، امــری صحیــح و منطقــی اســت. زیــرا با 
نگــرش به تصاویری متفاوت از آینده در قبال 
بدهیــم  ح  کــه می خواهیــم در طــر تغییراتــی 
یــا بررســی اثــرات ریســک ها و احتمــال وقــوع 
در  آن  اثــر  و  آینــده  در  مشــکات  و  مســائل 
ح، بهتــر می توانیم  دســتیابی بــه اهــداف طــر
کارهــا را بــه ســمت  آینــده پــروژه را بســازیم و 
دســتیابی به موفقیت پیــش برده و هدایت و 

راهبری نماییم.
 روش برنامه ریــزی "مــوج غلطان" در حقیقت 
"پویایی برنامه" در انطباق با "پویایی زمان" را 

ح می سازد. مطر
4- تفاوت سیســتم موج غلطان با سیستم 
احتمالــی GERT : در سیســتم مــوج غلطان 
کــه نمی دانیم چه خواهند بود  بــا  موضوعاتی 
و تصویــر و تصــوری از آنهــا نداریــم یا بــه میزان 
اندک داریم، مواجه هســتیم. اما در سیســتم 
مشــخص  مــواردی  بــا    GERT برنامه ریــزی 
کم شــوند  که می توانند زیاد و  رودررو هســتیم 
اقــدام  جهــت  بررســی  بــرای  زمانــی  فقــط  یــا 

احتمالی را شامل شوند. 

نوعــی  غلطــان  مــوج  برنامه ریــزی 
"تکنیک تفصیلگردانی تدریجی پیش 
کــه مــا بــر  فعالیت هــا  رونــده" اســت 
بــه  و مــوارد تحویلــی "مــوج" مربــوط 
کوتاه مــدت یا زمان نزدیک  محدوده 
)نزدیــک برد( را بطــور کامل به صورت 
تفصیلی در بیاوریم، متمرکز می شویم 
مــوارد  بــرآورد  بــرای  کمتــری  زمــان  و 
تفصیلــی و مــدت اجــراء فعالیت های 
فراسالی گذاشته و صرف می نماییم. 
"مــوج  برنامه ریــزی  روش  واقــع  در 
غلطان" در حقیقت "پویایی برنامه" 
را  زمــان"  "پویایــی  بــا  انطبــاق   در 

ح می سازد. مطر
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 عصر روز سه شنبه 27 بهمن ماه 1394 جناب 
آقــای تاپیــوال مشــاور ویــژه مدیــرکل ســازمان 
کامران فنی زاده  کار و  جناب آقای  بین المللی 
کار و  معاون محتــرم دپارتمان مدیریت روابط 
گروهی از اعضای  سه جانبه گرایی )س ب ک( با 
کانون عالی انجمن های  محترم هیأت مدیره 
کارفرمایــی ایــران )کعاصــکا( در ســالن  صنفــی 
کنفرانس هیأت مدیره ســندیکای شرکت های 
کردند تا  ســاختمانی ایــران در تهــران ماقــات 
کعاصکا  چالش های فراروی ارتقای مشــارکت 
در فراینــد ملــی ســه جانبه گرایی را بــه صــورت 
تشــکل های  نماینــدگان  ســوی  از  مســتقیم 
بــرای  و  بشــنوند  کشــور  سراســر  کارفرمایــی 
کمک هــای فنــی احتمالــی از ســوی س ب ک 

کنند. برنامه ریزی 

بــا  فنــی زاده  آقــای  جنــاب  نشســت  ایــن  در 
قطعنامــه ی   4 بنــد  در  کــه  نکاتــی  یــادآوری 
روز هــای 3  کــه  کار  ملــی  ششــمین همایــش 
برگــزار  تهــران  در   1394 مــاه  اردیبهشــت   8 و 
کــه  شــد، آمــده اســت، خاطــر نشــان ســاخت 
کارگران و  در آن قطعنامــه نماینــدگان دولــت، 
کــه »تمهیدات  کرده بودند  کارفرمایــان توافق 
الزم بــراي الحاق بــه مقاوله نامه هاي 87، 89 
کار« فراهم شــود. بدیهی  ســازمان بین المللی 

که این قطعنامه در سازمان بین المللی  اســت 
گســترده ای داشــت و ایــن ماقات  کار بازتــاب 
نیز برای فراهم سازی همان تمهیدات صورت 
آقــای  نشســت،  ایــن  ادامــه  در  می پذیــرد. 
که ســال ها قبل نیز بــه همین منظور  تاپیــوال، 
گــزارش مختصری از  کــرده بود،  بــه ایران ســفر 
رونــد ســه جانبه  گرایی ارائــه داد و از حاضــران 
تــا مشــکات احتمالــی  در نشســت خواســت 
خودشــان در ارتبــاط بــا دولــت و تشــکل های 
کمک های  کنند تا نسبت به  کارگری را تشریح 
فنی برای رفع این مشکات برنامه ریزی شود. 
در ادامــه نماینــدگان حاضــر در ایــن نشســت 
ح نظرات، پیشــنهادها و ســؤاالت خود  بــه طر
کــره  مذا و  مشــاور  آن هــا  حــول  و  پرداختنــد 

کردند.

مدیرعامل شــرکت ســاخت با بیان اینکه برای 
تکمیــل هرچــه ســریع تر آزادراه تهران-شــمال 
کاری  در حــال حاضر 6 پیمانــکار در 84 جبهه 
مناقصــه  گفــت:  هســتند،  فعالیــت  مشــغول 
اتصال منطقه یک آزادراه به منطقه دو و جاده 
موجود چالوس - تهران  در حال انجام است. 

ســاخت  شــرکت  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
کشــور،  نقــل  و  حمــل  زیربناهــای  توســعه  و 
 مدیرعامل شــرکت ساخت در بازدید از منطقه 
که با همراهی رئیس  یک آزادراه تهران- شمال 
بنیاد مســتضعفان  انجام شــد،  اظهار داشــت: 
فعال تریــن  از  یکــی  شــمال   - تهــران  آزادراه 
که  پروژه های شــرکت ساخت اســت به نحوی 
کاری با 6 پیمانکار در حال  پروژه در 84 جبهه 

تکمیل و ساخت است.
وی افــزود: با اولویت قــرار دادن قطعه یک و با 
پیاده ســازی اســتراتژی اقتصاد مقاومتی، پنج 
پیمانکار ایرانی به پروژه افزوده شد و به همراه 
پیمانــکار چینــی در حال حاضــر 6 پیمانکار در 
کید  کل ایــن پروژه مشــغول هســتند. نــورزاد  تا
کرد: در حال حاضر 511 دســتگاه ماشــین آالت 

و  یــک هــزار و 710 نفــر نیــروی انســانی بــه طور 
مستقیم در این پروژه فعال هستند.

معــاون وزیــر راه و شهرســازی بــا بیــان اینکــه 
 49 حــدود  قطعــه  ایــن  فیزیکــی  پیشــرفت 
حفــاری  درصــد   90 افــزود:  اســت،  درصــد 
تونل هــا بــه پایــان رســیده اســت و همزمــان 
عملیــات الینینــگ هــم در حال انجام اســت 
کــه بــرای ایــن منظــور 13 قالــب در پــروژه در 
که بنا داریم این تعداد  حال اســتفاده اســت 
را تــا اردیبهشــت بــه 25 دســتگاه ارتقا دهیم 
و بکارگیــری ایــن تعــداد قالــب در یــک پــروژه 
بــه صــورت همزمــان بــی ســابقه اســت. وی 
در توضیــح آخریــن وضعیت قطعــه چهار این 
کــرد: مراحــل ایمن ســازی این  آزادراه عنــوان 
قطعــه پایــان یافتــه و ســایر بخش های جاده 
نیــز بررســی شــده اســت و همه نواقــص آن با 
بتــن پاشــی، میخ کوبــی و یا نصب ســازه های 
بــزرگ فلــزی 100 درصــد مرتفــع شــده اســت. 
بــه پیشــرفت 59 درصــدی  بــا اشــاره  نــورزاد 
حفــاری تونــل شــرقی البــرز اظهار داشــت: در 
قطعــه دو ایــن آزادراه، عمده تریــن موضــوع 

حفــاری تونــل بلنــد البــرز بــه طــول 6400متر 
دســتگاه   107 و  پیمانــکار  دو  کــه  اســت 
در  انســانی  نیــروی  334نفــر  و  ماشــین آالت 
کنون 3 هزار و  ایــن منطقه فعال هســتند و تا

778 متر آن حفاری شــده است.
وی افــزود: مطالعــات تکمیلــی طراحــی تونــل 
نیــز از ســوی پیمانــکار ایتالیایــی بــا 60 درصــد 
پیشرفت فیزیکی ادامه دارد. نورازد در توضیح 
آزادراه  ایــن  ســه  منطقــه  احــداث  عملیــات 
کرد:  مقرر اســت در منطقه ســه آزادراه  عنــوان 

کیلومتر حدفاصل   تهران - شمال به طول 47 
پــل زنگولــه تا ســه راهــی دشــت نظیر، مشــاور 
طراح انتخاب شود. معان وزیر راه و شهرسازی 
کنون قرارداد نظارت بر اجرای   یادآور شد: هم ا
دوم  مرحلــه  مطالعــات  البــرز،  شــرقی  تونــل 
الکتریکال و مکانیکال منطقه یک، زیباســازی 
منطقــه یــک، برگــزاری مناقصه محــدود برای 
کارگــزاری جهت تامین بــرق در طول  مشــاور و 
مســیر منطقــه یــک، برگــزاری مناقصــه اتصال 
منطقــه یــک بــه منطقــه دو و جــاده موجــود 

چالوس- تهران  در حال انجام است.

 رایزنی کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران
 برای دریافت کمک فنی از »س ب ک«

 برگزاری مناقصه اتصال منطقه یک آزادراه تهران-شمال به منطقه دو و جاده فعلی چالوس 
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غ از مزایا و معایــب با توجه  در ایــن مطلــب فــار
بــه پرســش های انجــام شــده در مورد " اســناد 
خزانه اســامی" و "اوراق تسویه خزانه" با اشاره 
بــه  مســتندات قانونی دو مورد فــوق را توضیح 

می دهیم.
تامیــن  جهــت  متفاوتــی  روش هــای  کنــون  تا
کســری بودجه در اقتصادهــای متعارف تعریف 
که هریک از این روش ها  شــده اند؛ افزون براین 
کــه بــه نســبت وضعیت  مزایــا و معایبــی دارنــد 
نمــود  اقــدام  آنهــا  انتخــاب  بــه  بایــد  موجــود 
رایج ترین راه برای تامین کسری  بودجه دولت، 

انتشار اوراق قرضه به ویژه اسناد خزانه است. 
گواه  که  اســناد خزانــه، اوراق بهاداری هســتند 
تعهد ناشــر بــه بازپرداخت مبلغ اســمی آنها در 
آینــده اســت. اســناد خزانــه از ابزارهــای مالــی 
دارای ماهیــت بدهــی هســتند. هــدف اصلــی 

کسری بودجه دولت هاست. این ابزار، تامین 

1 -اسناد خزانه اسالمی چیست؟
از ابزارهای مالی است که  مبتنی بر بدهی دولت 
بــه نظــام بانکــی، ذینفعــان و تامین کننــدگان 
کل  وزارت  منابع بوده  و به وسیله خزانه داری 

امور اقتصاد و دارایی منتشر می شود.
کــه دولــت می توانــد  بــا انعقــاد  گونــه  بــه ایــن 
قراردادهای  مربوط به مبادله های واقعی، اوراق 
بهــادار خزانه را برای سررســید در اختیار بانکها، 
پیمانکاران یا تامین کنندگان نیازهای جاری و به 

طور کلی طلبکاران دولت  قرار دهد.
- این اوراق ابتدا در بازار اولیه به وسیله دولت 
بــرای تامیــن مالــی هزینه هــای جــاری منتشــر 

می شــود و ســپس در بازار ثانویه خرید و فروش 
می شود.

- اسناد خزانه سود پرداختی میان دوره ندارند 
و صرفــا مبلــغ اســمی اوراق در سررســید قابــل 

پرداخت است.
- ایــن اوراق قابلیــت عرضه ثانویــه را نیز دارند؛ 
گــر دارنــده اوراق تمایل به  کــه ا بــه این معنــی 
نگهــداری اوراق تا سررســید را نداشــته باشــد، 
می تواند آن را در بازار ثانویه به فروش برساند.

- ایــن اوراق بــه پیمانــکاران غیردولتی طلبکار 
گــذار و ســپس در صــورت نیــاز بــه  از دولــت وا
کســر  نقدینگــی از جانــب ایشــان، این اوراق با 
قیمــت اســمی )تنزیــل در بــازار ثانویــه( در بازار 
فرابــورس قابلیــت معاملــه دارنــد. بازپرداخت 
قیمت اسمی اسناد خزانه در سررسید، توسط 
وزارت امــور اقتصــادی و دارایی به نمایندگی از 

سوی دولت تضمین شده است.

-  نیازهای مالی دولت :
پروژه هــای  اجــرای  بابــت  دولــت  بدهــی   -1

گذشته 
2- نیــاز اساســی دولت به منابــع جهت انجام 

پروژه های جدید 
3- آثــار مخــرب اقتصــادی ناشــی از ابزارهــای 
کســری بودجــه و بدهی  موســوم جهت تامین 
که به منظور جبران کسری بودجه از راه  دولت  
ابزارهای اســامی باید به طراحی اســناد خزانه 
کسری  اســامی متناســب با هریک از ســه نوع 

کرد. بودجه اقدام 

مستندات قانونی واسناد باالدستی:
بودجــه  قانــون   )6( تبصــره  )ط(  بنــد    -1

کشور کل  سال1393 
دولــت مجــاز اســت اســناد خزانــه اســامي بــا 
حفــظ قــدرت خریــد را بــا سررســید یــك تا ســه 
کند  ســال بــه صورت بي نــام و یا بــا نام، صــادر 
و بــه منظور تســویه بدهي مســجل خــود بابت 
طرحهاي تملك داراییهاي ســرمایه اي مطابق 
کشور، به  ماده )20( قانون محاســبات عمومي 
قیمت اســمي تا ســقف 30هزار میلیارد ریال به 

گذار نماید. طلبکاران غیردولتي وا
کــه آیین نامــه اجرایــی بند  الزم بــه ذکــر اســت 
کشور  )ط( تبصره 6 قانون بودجه ســال 93کل 
در تاریــخ 93/01/17 بــه تصویب هیات وزیران 

رسیده است.
پنجــم  برنامــه  قانــون  مــاده97  "ب"  بنــد   -2
توســعه در مــورد ترویــج اســتفاده از ابزارهــاي 
تأمین مالي اسامي جدید نظیر صکوك، جهت 
کشــور  کمــك به تأمین مالي اســامي بانك هاي 
اســت. اســناد خزانــه بعنــوان یکــی از صکــوک 
که  کشــورهای اروپایی هم منتشــر می شود  در 
کنــون در ایــن زمینه عقــب مانده ایم و اینکه  تا
آیا دولت می تواند با اســتفاده از ابزارهای مالی 
متنــوع  و مشــروع و مجــاز بدهــی خــود را بــه 
بخــش غیردولتی پرداخت نماید؛ مســاله دوم 

این بحث می تواند باشد.

2-اوراق تسویه خزانه چیست؟
یکی دیگر از روش های پرداخت  بدهی دولت به 
که توسط دولت پیش بینی و  بخش غیردولتی  

محمد  تکلی/عضو کمیسیون اقتصاد 

   اسناد خزانه اسالمی 
 اوراق تسویه خزانه 
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گرفت  مورد تصویب مجلس شورای اسامی قرار 
و راهکاری برای تســویه بدهی دولت با مطالبات  
پیش بینی شــده اســت اوراق تسویه خزانه است 
کل وزارت امور  که مقرر اســت توســط خزانه داری 
گــردد. البتــه اوراق  اقتصــادی  و دارایــی منتشــر 
کــه در  تســویه خزانــه بایســتی بــه نحــوی باشــد 
گیرد  گشایش مشکات طلبکاران نیز قرار  جهت 
) توضیح این بحث در مقاله های بعدی می آید.(

- قوانین و مستندات قانونی:
الــف:  بند "ی" تبصره 6 قانون بودجه ســال 94 
"به دولت اجازه داده می شــود بدهیهای قطعی 
خــود بــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی تعاونی و 
کــه درچهارچــوب مقــررات مربوط  خصوصــی را 
تــا پایــان ســال 1392 ایجــاد شــده، بــا مطالبات 
قطعی دولت )وزارتخانه ها و مؤسســات دولتی( 
کنــد. بدیــن منظــور  از اشــخاص مزبــور تســویه 
وزارت امــور اقتصــادی و دارایی، اســناد تعهدی 
خاصــی را با عنــوان »اوراق تســویه خزانه« صادر 
می کنــد و در اختیار اشــخاص حقیقی و حقوقی 
خصوصــی و تعاونــی طلبــکار و متقابــًا بدهــکار 
قرار می دهد. این اســناد صرفًا به منظور تسویه 
دســتگاههای  بــه  یادشــده  اشــخاص  بدهــی 
اجرایــی و شــرکت ها و مؤسســات دولتــی مــورد 

استفاده قرار می گیرد."
ب: بنــد الف مــاده 2 قانون رفع موانــع تولید به 
کثــر ظرف مــدت شــش ماه از تاریخ  شــرح " حدا
الزم االجراء شــدن این قانون، بدهیهای قطعی 
خــود بــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی تعاونی و 
کــه در چهارچــوب مقــررات مربوط  خصوصــی را 
تــا پایــان ســال 1392 ایجــاد شــده، بــا مطالبات 
مؤسســات  و  )وزارتخانه–هــا  دولــت  قطعــی 
کنــد. بدیــن  دولتــی( از اشــخاص مزبــور تســویه 
منظــور وزارت امــور اقتصــادی و دارایی، اســناد 
تعهدی خاصی را با عنوان »اوراق تسویه خزانه« 
صــادر می کنــد و در اختیــار اشــخاص حقیقــی و 
حقوقــی خصوصــی و تعاونــی طلبــکار و متقابــًا 
بدهکار قرار می دهد. این اسناد صرفًا به  منظور 
تســویه بدهی اشــخاص یادشده به دولت  مورد 
اســتفاده قرار می گیرد. جمع مبلغ اوراق تســویه 
کــه به  موجــب این مــاده صادر می شــود  خزانــه 
و در اختیــار طلبــکاران قــرار می گیــرد، به صورت 
ج  جمعــی- خرجــی در بودجه هــای ســنواتی در
می شود." مقرر ا ست آیین نامه قانون تهیه و به 

تصویب هیات محترم وزیران برسد.

خصوصی سازی 
یا نفوذی سازی 

حمیدرضا عسگری 

پــس از ابــاغ تفســیریه جدیــد اصــل 44 قانــون 
گــذاری 80  اساســی از ســوی رهبــری، مبنی بر وا
درصد سهام بخش های دولتی این انتظار وجود 
کشــور به ســمت و  کــه برنامه اقتصادی  داشــت 
سوی این قانون حرکت کند که متاسفانه چنین 
گذاری بسیاری از بخش های دولتی  نشد و در وا
از جمله صنایع بزرگ به بخش خصوصی، شاهد 

تضاد و تناقض آشکار با اصل44 بودیم.
خصوصی ســازی در ســال های اخیر با چندین 
کــه از جملــه آن می توان به  مشــکل مواجه بود 
تغییر مسیر اجرای اصل 44 و سلیقه ای برخورد 
کــرد. قــرار بــر  گذاری هــا اشــاره  کــردن در رونــد وا
گــذاری نهادهای دولتــی به بخش خصوصی  وا
بــود، امــا از یکســو بخــش خصوصــی بــه ســبب 
شــرایط نامناســب ریســك پذیری این مســاله را 
که از  نمی پذیرفت و از ســوی دیگــر بخش هایی 
بازدهی و ســود سرشــار تضمین شــده برخوردار 
بودنــد به نهادهای رســمی دیگری محول شــد 
گونــه ای  گذاری هــا بــه  . درمــوارد دیگــری نیــز وا
که همچنــان انحصار دولــت بر آنها  بــوده اســت 
باقی اســت و روند تصمیم گیری ها با اعمال نظر 

دولتی ها صورت می گیرد.
عــدم توفیــق اجــرای سیاســت های اصــل 44 و 
گذاری ها به بخش خصوصــی را باید در  رونــد وا
چند محور مورد بررســی قرار داد. در اولین مورد 
گذاری ها  بایــد به اصاحات ســاختاری در امر وا
که هــر نهاد و بخشــی  توجــه ویــژه داشــت، چــرا 
که  گــذاری پیــش نیازهایــی را الزم دارد  بــرای وا
گذاری  بــدون انجام آنهــا نمی توان به توفیــق وا

امیدوار بود.
گذاری  به عنوام مثــال وزارتخانه ها تمایلی به وا
بنگاه های ســودده به بخش خصوصی ندارند. 
در نتیجــه اطاعــات الزم را در خصــوص اصاح 
خصوصی ســازی  ســازمان  اختیــار  در  ســاختار 
قــرار نمی دهند. و یا وجود رانت های سیاســی و 
اطاعاتــی گســترده در بازارهای ســهام منجر به 
گذاری ها می گردد،  تعویق یا ناقص اجرا شدن وا
لذا باید اصاح ســاختاری را به عنوان پیش نیاز 

خصوصی سازی مد نظر قرار داد.
گذاری ها به  درکنــار این مســاله بایــد پیــش از وا
تقویت بنیه اقتصاد داخلی و تولید ملی مبادرت 
نمود تا بخش خصوصی دارای توانایی مدیریت 
گــردد. در اوضــاع و احوالــی اقتصــاد ثبات  مالــی 
چندانــی نــدارد و قوانین اقتصادی دســتخوش 
گردیده اســت نمی توان  منافــع و رانت بازی هــا 
کــه بخــش خصوصــی از عهــده  انتظــار داشــت 
که الیه های از روابط  مدیریــت نهادهای دولتی 

و ضوابط را به دور خود پیچیده اند، برآیند.
که بخش خصوصــی از قــدرت و توانایی  زمانــی 
کار به نفوذ شبه دولتی ها  الزم برخوردار نباشد، 
ثــروت  و  قــدرت  امتیــاز  از  کــه  کشــید  خواهــد 
گذاری های  برخوردارنــد. البتــه ممکن اســت وا
این چنینی هم موجب بهبود اوضاع گردد اما تا 
کم باشد هیچ  هنگامی مدیریت دولت بر آن حا

خ نخواهد داد. اتفاق مثبتی ر
کــه  اســت  ایــن  دیگــر  کننــده  نگــران  موضــوع 
گذاری ها در ســال های اخیر عمدتا به صورت  وا
کمتر  گذاری سهام و مالکیت بوده و مدیریت  وا
کثــر  کنــون مدیریــت ا منتقــل شــده اســت و تا
بنگاه هــای خصوصی شــده، در اختیــار دولــت 
اســت. این مشــکل یکــی از بزگ تریــن موانع در 
راســتای دســتیابی به اهداف خصوصی ســازی 
که نیاز به توجه جدی دارد.اما  کشــور اســت  در 
که می تواند ریشــه خصوصی سازی  مســاله آخر 
کشــور را بخشکاند مقاومت برخی مسئوالن  در 
گذاری بخشــی از صنایع و  ونهادهــا در مقابل وا
که به طور ســنتی همچنان  بخش هایی اســت 
تحــت حمایت دولــت فعالیت می کننــد و حتی 

زیان دهی چشمگیری هم دارند.
اخیر ســازمان خصوصــی از مقاومت و مخالفت 
گذاری  برخــی نماینــدگان مجلــس در مقابــل وا
معــادن،  صنایــع،  برخــی  ســازی  خصوصــی  و 
کارخانه هــای صنعتــی، و شــرکت های تولیــدی 
که این  در مناطق انتخابیه آنها خبر داده است 
موضــوع نشــان از نفــوذ غیرقانونــی برخــی افراد 

وگروه ها در روند اجرای اصل44 دارد.
کــه در ایــن ماجــرا خــود دولــت  گفتــه نمانــد  نا
اولیــن و ضــروری ترین اولویت تغییر ســاختاری 
در بیــن وزارتخانه هــا و نهادهــای تحــت امرش، 
کــه شــفافیت در عملکــرد و  می باشــد.تازمانی 
رونــد اقتصــادی و اجــرای قانــون صــورت نگیرد 
گــذار داخلی وخارجی بــرای ورود  هیچ ســرمایه 
که  کشــور ریسك نمی کند، چرا  به عرصه اقتصاد 
در حــال حاضر روابــط موجود در امور اقتصادی 
بــر ضوابط چیرگی یافتــه و بی قانونی در اقتصاد 

کرده است.  کشور نفوذ عمیقی پیدا 
 منبع: روزنامه آفرینش 
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 کارگاه آمــــــــوزشی ماشــین آالت روز پنجشــنبه
 15 بهمــن مــاه بــا موضــوع »انــواع روانکارهــا 
وضعیــت  پایــش  در  تســت ها  کاربــرد  و 
علیرضــا  دکتــر  ســخنرانی   بــا  ماشــین آالت« 
مســعودی و موضــوع »تاثیــرات آلودگی آب در 
روانکارهــا و ســوخت« بــا ســخنرانی  مهنــدس  
شــرکت های  ســندیکای  در  بهرامــی  هــادی 

ساختمانی ایران برگزار شد. 
غ التحصیــل  فار مســعودی  علیرضــا  دکتــر 
مهندســی مکانیك دانشگاه علم و صنعت  در 
  OCM ســال  1363، و فوق لیسانس و دکتری

در دانشگاه سوانزس )1373( است.
ایــران  صنــــعت  در   OCM مــــــــبتکر  کــه  وی 
(1368( و مســئول واحــد تحقیقــات شــرکت 
ایــن  در  اســت،   )1374( تدبیــرکاران  البــرز 
کــرد: OCM یکــی از  ســمینار آموزشــی عنــوان 
وضعیــت  ارتقــای  و  بهینه ســازی  روش هــای 
صنعتــی  جامعــه  در  اســت.  ماشــین آالت 
 OCM از  بهینــه  اســتفاده  موانــع  از  یکــی  مــا 
آن  از  اســتفاده  ابتــدای  در  کــه  اســت  ایــن 
نمی شــود. تعریــف  آن  از  روشــنی   اهــداف 

 )شکل 1(
  

ایشــان مهمتریــن اهــداف اســتراتژیک پایــش 
ح زیر  وضعیت ماشین آالت یا  OCM  را به شر

برشمردند:
• افزایش قابلیت اطمینان

• افزایش بهره وری اقتصادی
کنترل های فنی و مدیریتی • افزایش 

• افزایش عمر تجهیزات
• ماحظات زیست محیطی  )شکل -2(

گســتره فعالیــت OCM در تمــام    وی  افــزود: 
گرچــه بخــش  حــوزه صنعــت دیــده می شــود ا
دفاعــی و هوایــی بیشــترین اســتفاده را از آن 
متعــدد   OCM بکارگیــری  مصادیــق  دارد. 

هستند از جمله:
کنترل صحت و دقت انجام سرویس ها  -1

گاهی از روند فرسایش دستگاه 2- آ
کنترل عوامل فرسایش  3- شناسائی و 

و  )نگهــداری   PM بهینه ســازی  و  کنتــرل   -4
ســرویس  ماننــد  شــده  زمانبنــدی  تعمیــرات 
دوره ای که برای انجام آن می توان از اطاعات 

کرد.( استخراج شده از روغن استفاده 
 RCM ،RBI 5- اجرای موثر

کیفیت تعمیرات کنترل  6-  برنامه ریزی و 
کیفیت و صرفه جوئی مواد مصرفی  کنترل   -7

و قطعات
8- عیب یابی به موقع

9-  افزایــش قابلیــت اطمینــان و طــول عمــر 
دستگاه

کنترل های مختلف مدیریتی  -10
11-  مطالعه و تحقیقات مختلف

کیفیت محصوالت تولیدی کنترل   -12
کنترل/کاهش هزینه ها   -13

14-  ماحظات زیست محیطی
15- و ....

تعریــف  اینکــه هدف گــذاری و  بیــان  بــا  وی 
اهــداف  تحقــق  در   OCM در  اهــداف 
آچــار  مجموعــه   OCM:افــزود اســت،  مهــم 
کسی با توجه به توان  که هر  مجهزی اســت 
بهره برداری خود از این پتانســیل اســتفاده 
OCM با ماشــین های مختلفی  می کنــد. در 
روبرو هســتیم و متناســب بــا آن تعریف ها و 

اســتانداردهای مختلفــی وجود دارد. 
کامل  برای ایجاد CM موثر باید همه حلقه ها 
باشــد. مهمترین ارکان برنامــه CM عبارتند از 
برنامــه صحیــح نمونه گیــری، تســتهای جامع 
و  تحلیــل  میدانــی،  اطاعــات  اســتاندارد،  و 
کــه البته  تفســیر نتایــج و اقدامــات متناســب 
یعنــی  بگیرنــد  قــرار  کامــل  چرخــه  در  بایــد 
ماشــین، نمونه، آزمایش، پردازش  اطاعات، 
 تحلیــل اولیه و ارســال نتایــج، تحلیل نهایی،

کمیتــه مشــترک و مدیریــت،   تصمیم ســازی، 
و اقدامــات  برنامه ریــزی،   تصمیم گیــری، 

 نمونه گیری مجدد. 

گیری از یك سیستم نت جامع جهت  بهره 

PM و CM تلفیق برنامه های

)Integrated Maintenance System(

)IMS( را می توانید در شکل 3 ببینید
)شکل -3(

ح شد  در سمینار آموزشی ماشین آالت مطر

OCM یکی از روش های بهینه سازی
الت است  و ارتقای وضعیت ماشین آ
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 همچنین ماحظاتی مهم  در تعریف انتظارات 
که شامل موارد زیر است:  از  CM  وجود دارد 

ارزش  و  گــی/روش  ویژ نظــر  از  صنعــت  نــوع   •
تولید

تجهیــزات  تعــداد  و  ارزش  فنــی،  گیهــای  ویژ  •
CM تحت پوشش

کار دستگاه ها • محیط و شرایط 
• نیروی انسانی CM )تعداد و تخصص(

)بانــك   CM اجــرای  دوره  طــول  و  تجربــه   •
اطاعات(

 CM و  نــت  برنامه هــای  ســازمانی،  ســاختار   •
)جایگاه، اختیارات و وظایف( 

• استراتژی های نت موجود )PM، پیش اقدام 
و غیره(

کرد: مهمترین ریشه های موثر  وی خاطرنشان 
کار آمــدی CM نیــز  بــه عوامــل مختلفــی  در نــا

برمی گردد از جمله: 
1-عــدم تعریف و پیش بینی اهداف و انتظارات 

مشخص 
بــا  انتظــارات  میــزان  و  نــوع  تناســب  2-عــدم 

مشخصات برنامه CM مورد استفاده
3-عــدم بکارگیــری سیســتم جامــع مکانیــزه و 

ثبت/گردش مناسب اطاعات
کافــی در زمینــه  کادر و دانــش فنــی  4-فقــدان 
مهندســی CM، روغــن، تکنیکهــای عیب یابــی 

و غیره
5-فقدان جایگاه و ارتباطات سازمانی مناسب 

 CM
کافــی بــه تنــوع، توانایــی و  6-عــدم شــناخت 
اســتاندارد  روشــهای  و  آزمایشــها  محدودیــت 

مربوطه
7-عــدم دسترســی بــه اطاعــات و منابــع فنی 

الزم و توصیه های سازنده ماشین 
برنامــه  برنامه ریــزی و اجــرای دقیــق  8-عــدم 

SOS نمونه گیری
بــدون  تغییــر  روانکارهــا،  مدیریــت  9-فقــدان 

برنامه نوع و مشخصات روغنهای مصرفی
10-عــدم تمایل و همکاری بســیاری از پرســنل 
ســنتی نــت بــه اجــرای CM و در برخــی مــوارد 

اختال تعمدی
11-عــدم وجــود سیســتم ارزیابــی اثربخشــی و 
کوتــاه و بلنــد مدت)منافع  مقایســه اقتصــادی 

CM پیش اقدام، عمر دستگاه(

)شکل -1(

)شکل -2(

)شکل -3(
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منافــع  ارزیابــی  و  محاســبه  12-عــدم 
غیرمســتقیم CM )افزایــش ایمنــی و قابلیــت 
کاهــش توقــف تجهیــزات همــکار،  اطمینــان، 

غیره(
هزینــه  تامیــن  در  مدیــران  کثــر  ا 13-ترجیــح 
هزینــه  بجــای  دســتمزد(  و  )قطعــه  تعمیــر 

پیشگیری 
14-عــدم وجــود ســازمان CM موثــر، منابع یا 

مراجع رسمی و علمی فنی/آموزشی 
15-عــدم بکارگیری CM بصورت بســته جامع 

نت
گذاری های تحقیقاتی الزم  16-عدم ســرمایه 
و  فرسایشــی  رفتــار  شــاخصها،   ،)Base Line)

غیره(
همــه  بکارگیــری  و  دسترســی  17-عــدم 

 CM آزمایشهای مورد نیاز
18-عــدم برنامه ریــزی و پیش بینی دوره های 

آموزش و ارتقاء تجربه
روشــهای  از  اســتفاده  و  19-ترویــج 

کارآمد  غیراستاندارد/علمی و نا
و  ظرفیــت  از  غیرواقع بینانــه  20-انتظــارات 

 CM قابلیت
CM 21- مشکات مدیریتی

انتظــارات  البتــه عوامــل اصلــی عــدم تحقــق 
شــامل عــدم تعریــف و اولویت بندی روشــن از 
اهداف و انتظــارات CM، عدم برنامه ریزی در 
نمونه گیری و انجام آزمایشهای مناسب،عدم 
 CM ارزیابی میزان اثربخشــی فنی و اقتصادی
و سیستم بازخور، نقصان دانش فنی و تجربه 

و مدیریت الزم و  بکارگیری CM غیر استاندارد 
است. )شکل -4(

اهداف وانتظارات متداول از CM عبارتند از: 
و  )روانــکار  مــواد مصرفــی   کیفیــت  کنتــرل   •

فیلترها و غیره(
و  روغــن  عمــر  افزایــش  و  ســامت  کنتــرل   •

سرویس
• عیب یابی به موقع

کیفیت انجام سرویسها کنترل صحت و   •
PM کنترل و بهینه سازی  •

کیفیت تعمیرات و قطعات کنترل   •
کنترلهای مدیریتی  •

• تحقیق و بررسی فرسایش و خرابی و عوامل 
موثر 

• و ... 
 OCM وی افــزود: انتظــار غیــر واقــع بینانــه از
کــه  از طریق CM هرگونــه عیب در  ایــن اســت 
تشــخیص  قابــل  بموقــع  مکانیکــی  سیســتم 
 OCM هدف گــذاری  در  اســت.  پیشــگیری  و 
فرســایش  کنترل-پیشــگیری  اول  اولویــت 

غیرعادی و  اولویت دوم عیب یابی است.

وضعیــت  مراقبــت  افــزود:  مســعودی  دکتــر 
پیشــرفته  روشــی   )Condition Monitoring)
و  تعمیــر  بــرای  کــه  اســت  شــده  شــناخته  و 
نگهداری ماشین آالت است و تکنولوژی آنالیز 
روغــن وذرات فرسایشــی، یکــی از شــاخه های 
روش فــوق می باشــد. روغــن مصرف شــده در 

ماشــین آالت، اطاعاتــی ارزشــمند از وضعیت 
را  ماشــین  یــک  در  موجــود  قطعــات  کارکــرد 
بدســت می دهد. پدیده فرســایش و شکست 
که در  یک فرایند است و به ما فرصت می دهد 
کافی اقدام موثر انجام دهیم. فرسایش  زمان 
در سیســتمها بــه معنــی از دســت دهــی ماده 
مکانیکــی  سیســتمهای  قطعــات  ســطح  از 
فلــزات  میــزان  عــادی  فرســایش  در  اســت. 
نامعمــول  فرســایش  در  امــا  هســتند  نرمــال 
ایــن فلزات بیشــتر می شــوند. انواع فرســایش 
شامل فرســایش عادی، فرسایش غیر عادی، 
فرســایش جــدی، عیــب اولیــه، عیــب جدی، 
خرابــی اولیه، خرابی جــدی و خرابی نهایی و 

توقف است. 
قبل از خرابی نهایی ماشــین با آزمایش روغن 
می توان بــه فرایند فرســایش نامعمول پی برد 
ایــن  اســتخراج  بــرای  کــرد.  برطــرف  را  آن  و 
اطاعــات آزمایشــهای متعددی وجــود دارد. 
آزمایشــهای مــورد نیــاز برنامــه OCM وابســته 
بــه ماشــین و ماموریت آن اســت از جمله نوع 
کاری، شرایط  ماشــین، اهمیت و حساســیت 
تعمیــرات  خرابــی،  ســوابق  محیــط،  و  کاری 
هزینــه  ماشــین،  ارزش  قبــل،  آزمایشــهای  و 
از  نــوع روغــن  و  راهبــری و تعمیــرات، حجــم 
کــه بــدون توجــه بــه آنها  ایــن قبیــل هســتند 
تصمیم گیــری اشــتباه خواهد بــود.وی بابیان 
اینکــه  صدهــا آزمایــش در جهــان بــرای روغن 
کــرد: از آنالیــز روغــن  وجــود دارد، خاطرنشــان 
انتظــار داریــم مــواد آالینــده، مــواد افزودنــی و 
کنــد.  میــزان فرســایش  را بــرای مــا مشــخص 
آنالیز جنس و مقدار ذرات را برای ما مشخص 
و  روغــن  مــورد  در  مهــم  اطاعــات  می کنــد. 

دستگاه عبارتند از : 
گرانروی    -1

2-  آنالیز عنصری  
3-  آلودگی آب 

 TBN  -4
 TAN  -5

کف   -6
7-  نقطه ریزش

PA  -8
RBOT  -9

10- خوردگی 

)شکل -4(

)شکل -4(
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11-  و غیره...
وی درباره شناســایی منشــاء و منبــع ذرات و 
عناصــر موجــود در روغــن سیســتم ها عنــوان 
در  موجــود  ذرات  و  عناصــر  مهمتریــن  کــرد:  
نمونه روغن عناصر و ذرات فرسایشــی، عناصر 
افزودنــی هســتند.  و عناصــر  آالینــده  و ذرات 
اطاعــات مربوط به عناصر و ذرات فرسایشــی 
نیــز مربــوط بــه جنــس مقــدار، انــدازه، توزیــع 

اندازه ای، شکل، رنگ و... است. 
مهمتریــن ذرات و عناصــر فرسایشــی شــامل 
کروم  آهــن، مــس، ســرب، قلــع ، آلومینیــوم و 
آالینــده  ذرات  و  عناصــر  مهمتریــن  اســت. 
بــور  و  باریــم  نیــز ســدیم، ســیلیس،  متــداول 
شــامل  افزودنــی  عناصــر  مهمتریــن  اســت. 
کلسیم و منیزیم است. تک تک  فسفر، روی ، 
فلــزات مربــوط بــه قطعــات مختلفی هســتند 
مثا ســیلیس فقــط مربوط به آلودگــی بیرونی 
نیســت و مقداری سیلیس در روغن به عنوان 
کــف وجــود  افزودنــی و بــه عنــوان عامــل ضــد 
دارد. ســیلیس در ساخت خود قطعات نیز به 
کار مــی رود. روغن خام پاالیشــگاه بــه تنهایی 
قابل استفاده در ماشینها نیست و با ترکیباتی 
کلســیم مــاده  قابــل اســتفاده می شــود. مثــا 
کننده درون روغن اســت و به نوعی ضد  ک  پا

اسید است. 
کــرد: مهــم ترین تســت مربوط به  وی عنــوان 
روغــن آنالیــز عنصــری )Spectroscopy( اســت  
کمتر از یک  که انواع عناصر موجود در روغن را 
گاه تا 60  دقیقه مشــخص می کند. این عناصر 
گرچه مــا عمومــا 20 عنصر را  عنصــر می رســد. ا
اندازه گیری می کنیم. مشخصات این آزمایش 

عبارتند از: 
• شناســائی ذرات در مرحلــه فرســایش عادی 

کوچکتر(  )کوچکتر از 0/1 میکرون و 
• شناســائی ذرات فرسایشــی متنــوع )بیش از 

60 نوع(
• شناسایی ذرات فرسایشی ترکیبی

• شناســائی ذرات غیر فلزی آالینده )ســیلیس 
و غیره(

کیفیــت  • شناســائی عناصــر افزودنــی )نــوع و 
کارکرده( روغن نو ویا 

OCM دربــاره  وی افــزود: مهــم تریــن هــدف 
کیفیت و صحت روغن  روغن  بررســی و حفظ 

کنتــرل آلودگــی  آن اســت. آلودگــی روغــن در  و 
بیــش از 80% فرسایشــهای غیــر عــادی موثــر 

است. 
کنتــرل  بــا  متناســب  فرســایش  کاهــش  بــا 
عمرماشــین  روانــکار  آلودگی هــای  کاهــش  و 

افزایش می یابد
کــرد: عوامــل اصلــی  دکتــر مســعودی تصریــح 
فرســایش ماشــین آالت و تجهیــزات در ایــران 
عــدم اقدام الزم بــه دلیل نقصــان دانش فنی 
و یــا اراده مدیریتــی دربــاره ســرویس، اصــاح 
کاربــری، تنظیــم ، تعویــض، تعمیــر موضعــی و 

تعمیر اساسی است. 
وی افزود برای بررسی ارزیابی میزان اثربخشی 
منافــع  ایمنــی،  اطمینــان،  قابلیــت   CM
مســتقیم و  منافــع غیرمســتقیم مهــم اســت. 
 CM اقتصــادی  جنبه هــای  مدیــران  نظــر  از 
مهمترین شــاخص ارزیابی عملکرد آن است. 
اما  فقدان الگوهای مناســب محاســبه منافع 
 ،PM اقتصــادی در زمینه هــای بهینــه ســازی
 ،)Proactive Maintenance( نــت پیش اقــدام
 ماحظات زیســت محیطی، افزایش بهره وری
قابلیــت  افزایــش  عدالنفــع،  از  اجتنــاب  و   

اطمینان و ایمنی و... وجود دارد. 
امــکان   CM اجــرای  بــا  کلــی  بــرآورد  یــک  در 
کاهــش هزینه نگهداری و تعمیر تا 25% وجود 
داشــته و در تولید تا دوبرابر این میزان اســت. 
برخــی نمونه هــای صرفــه جویــی در ایــن باره 

شامل موارد زیر است: 
در  کاهــش   %97 ژاپــن:  کــی  کاوازا 1-فــوالد 

خرابی اجزاء هیدرولیک
2-فــوالد ژاپــن: تعــداد خرابیها به یــک پنجم 

کاهش یافت
3-کاتــر پیار: هزینه بــه صرفه جویی برابر یک 

به ده شد.
خرابیهــای   %75 رولزرویــز:  4-شــرکت 
کنتــرل هیدرولیــک  پیش بینــی نشــده قابــل 

ناشی از  آلودگی روغن
5- و ... 

داده  نشــان  آمریکایــی  دانشــگاه  تحقیقــات 
کنترل  اســت هزینه فرسایش و تعمیرات قابل 
که  6 تــا 7 درصــد درآمــد ناخالــص ملی اســت 

نمونه های آن در ایران شامل: 
1-حمل و نقل و عمرانی ایران: بطور متوســط 

افزایش عمر روغن موتورها تا %100
2-راه آهــن ایران: متوســط عمــر روغن دیزلها 

کیلومتر به حدود 180/000 از حدود 60/000 
 50 حــدود  کاهــش  مشــهد:  3-اتوبوســرانی 

درصدی میزان فرسایشهای غیرعادی
کاربران  4- و ... آمارهــای متعــدد و متنــوع از 

مختلف داخلی
از  حاصــل  اقتصــادی  منافــع  افــزود:  وی 
و  بلندمــدت(  و  )کوتاه مــدت  مســتقیم    CM
غیرمســتقیم )کوتاه مدت  و بلندمدت( است. 
کلــی محاســبه منافــع اقتصــادی آن نیز  روش 
کــردن منافــع غیرمســتقیم بــا منافع  از جمــع 
مســتقیم حاصــل می شــود. منافــع مســتقیم  
کاهــش زمــان توقــف  شــامل مــواردی ماننــد  
کاهــش  قطعــات  مصــرف  کاهــش  دســتگاه 
کاهــش هزینه مــواد مصرفی  هزینــه دســتمزد 
روغــن  عمــر  )طــول  سرویســها  دوره  افزایــش 
کاهش مصــرف انرژی،  کارایــی،  و...( افزایــش 
غیــر  منافــع  اســت.  دســتگاه  عمــر  افزایــش  و 
مســتقیم شامل  پیشــگیری از ضایعات ناشی 
از توقف ها، اجتناب از سرمایه گذاری مضاعف 
در تأمیــن ماشــین آالت، افزایش ابعــاد ایمنی 
کار دســتگاه،  کار دســتگاه،  اطمینان از ادامه 
کاهش حجم  کاهــش توقف هــای زنجیــره ای، 
کنترل هــای مختلف  ذخیــره قطعــات یدکــی، 
کار دســتگاه های  مدیریتــی، افزایش راندمان 
پــروژه   پیشــرفت  ســرعت  افزایــش  همــکار، 
اســت.  زیســت محیطی  آلودگــی  کاهــش  و 
منافــع  کاربــران صرفــا  از  بســیاری  متاســفانه 
 CM کوتاه مــدت را  بعنــوان منافع مســتقیم و 

می شناسند. 
کارگاه آموزشــی مهندس  ســخنران بعدی این 
محمد هادی بهرامی مســئول آزمایشگاه البرز 
گیهای  که درباره آشنایی با ویژ تدبیرکاران بود 
گفت. وی با اشاره به چرخه  روانکارها ســخن 
کرد: در پاالیشــگاه  پاالیــش نفت خــام عنــوان 
ج تقطیر اتمســفریک می شود  نفت اول وارد بر
و ترکیبات مختلف آن جدا می شود. ولی برای 
ج خاء  تهیــه روغــن باقی مانــده نفت وارد بــر

می شود.
کرد.  گازوییــل اشــاره  وی بــه تفــاوت بنزیــن و 
گفت: بنزین  شــامل ترکیبــات آروماتیک  به  و 
عاوه هیدروکربن های زنجیره ای و شــاخه دار 
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)سیرشــده و ســیر نشــده( و  نفتنیــک اســت. 
هــر چه درصد آروماتیک هــا و هیدروکربورهای 
کتان )آرام سوزی(  شاخه دار بیشتر باشد عدد ا
مجــاز  درصــد  کزیمــم  ما مــی رود.  باالتــر 
آروماتیک های بنزین  35 درصد است. تاریخ 
کثــر 6 مــاه پــس از تولیــد  مصــرف بنزیــن  حدا
گی های بنزین طبق استاندارد ملی  است. ویژ

ایران  ISIRI 4904 است. 
پایــداری  آزمــون  بــا  بنزیــن  عمــر  طــول 
 Induction Period )ASTM کسیداســیون  ا
اندازه گیــری  می شــود.  ســنجیده   )D525
کثر مقدار  کسیداســیون حدا مقاومت در برابر ا
الفینــی  ترکیبــات  اســت.  دقیقــه   480 مجــاز 
نتیجــه  در  و  شــده  کســید  ا انبــارش  طــی  در 

کسیداسیون صمغ تولید می گردد. ا
 GUM Content )ASTM آزمــون مقدار صمــغ
گیــری مقــدار صمــغ در  انــدازه  بــرای   )D381
کثر  بنزیــن و ســوخت های هوایی اســت. حدا

 100ml/4mg مقدارمجاز صمغ در بنزین
کثــر مقدارمجــاز صمغ در ســوخت های  و حدا
باعــث  صمــغ  اســت.   100ml/7mg هوایــی  
گرفتگی مســیرهای ســوخت رســانی می شود. 
کسیداســیون و تشــکیل  جهــت جلوگیــری از ا
کسیداســیون  ا ضــد  ترکیبــات  از  صمــغ 

نیتروژن دار استفاده می شود. 
گاز )گازوئیل(  گفــت: نفت  گاز  وی دربــاره نفت 
گی های  ترکیبات اشــباع و خطی هستند و ویژ
 ISIRI  گاز طبــق اســتاندارد ملــی ایــران نفــت 

4903 اســت. دیــزل تولید شــده از جداســازی 
نفــت خام در ایــران فاقــد ترکیبــات آروماتیک 
شــامل  ایــران  دیــزل  می باشــد.  الفینــی  و 
هیدروکربنهــای راســت زنجیــر بــا میــل ترکیبی 
 Kin. گاز   نفــت  گرانــروی  می باشــد.  پاییــن 
از  کمتــر  گرانــروی  اســت.   cSt  4~2  :Vis
کــردن  پمــپ  در  اشــکال  و  نشــتی  باعــث   2
گرانــروی باالتــر از 4  باعــث بــاال رفتــن  اســت. 
گاز را بــا  تولیــد دوده اســت. زود ســوزی نفــت 
گیــری شــاخص ســتان یــا عــدد ســتان  انــدازه 

 (cetane index & cetane number( مشــخص 
می نماینــد. حداقــل شــاخص ســتان در نفت 
گاز  51  گاز  46 و حداقــل عــدد ســتان در نفــت 
اســت. باال بودن نقطه جــوش نهایی در نفت 
کربــن باقیمانــده  گاز باعــث بــاال رفتــن درصــد 
گاز    نفــت  نهایــی در  می گــردد. نقطــه جــوش 
کربــن  کثــر مقــدار  C 360 ،350 و حدا  =FBP
باقیمانــده )10 درصــد باقیمانه تقطیــر(: %0.3 
کربــن  بــودن  بــاال  اســت.   )ASTM D4530)
گازوئیل می شود.  باقیمانده باعث خام سوزی 
انژکتــور  در  گازوئیــل  مناســب  پاشــش  عــدم 
کربــن روی ســوزن انژکتــور و  بــه دلیــل رســوب 
کــرده و  گرفتگــی آن عملکــرد انژکتــور را مختــل 

گازوئیل می گردد.   باعث ایجاد خام سوزی 
گاز  گوگــرد در نفــت  مهنــدس بهرامــی افــزود: 
که   مزایــا و معایبی دارد. مزایای آن این اســت 
گاز  ســولفور باعــث ایجــاد Lubricity در نفــت 
گاز  می گــردد. چنانچــه مقدار ســولفور در نفت 
 Lubricity خاصیــت  باشــد   300ppm از  کمتــر 
کاهــش مقدار  کاهش پیــدا می کند.  گاز  نفــت 
گاز  و  کم شــدن Lubricity نفــت  گوگــرد باعــث 
گوگــرد  افزایــش ســایش ســوزن انژکتــور اســت. 
گوگــرد المنتــال و مرکاپتان هــا  معایبــی دارد.  
گاز  باعــث ایجــاد خاصیــت خوردگــی در نفــت 
می گردند. گوگرد باعث از کار افتادن کاتالیست 
کاتالیســت باعــث  کار افتــادن  گــزوز شــده و از  ا
کســیژن شــده  ا در عملکــرد سنســور  تداخــل 
فرمــان  نمی توانــد  سنســور  ایــن  نتیجــه  در  و 
و  هــوا  تنظیم کننــده  کامپیوتــر  بــه  درســت 
افزایــش  خوردگــی  افزایــش  بدهــد.  ســوخت  
موتــور  ج شــدن  کاتالیســت خــار مســمومیت 
از تنظیــم و افزایــش آلودگــی هــوا از معایــب آن 
گزوز دارای 3 عملکرد  کاتالیســت های ا اســت. 

)جدول -1(

)جدول -2(

)جدول -2(
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اصلــی و یــک عملکــرد فرعــی می باشــند. چهــار 
ترکیــب ســمی CO و هیدروکربنهــای نســوخته 
بــه  تبدیــل  را    SO کاتالیســت  کــس و ســم  نا و 
گوگــرد و البته مهمتر  ترکیبــات بی خطر می کند. 
کاتالیست جذب شده و عمر  از آن فسفر توسط 

کاهش می دهند. کاتالسیت را به شدت 
گفــت: بایــد بــه نوع  وی دربــاره انتخــاب روغــن 
)معدنی/سنتزی/نیمه ســنتزی(،  پایــه  روغــن 
کیفیت  گران روی )SAE / ISO(، و سطح  درجه 

کرد.  (ISO / API / DIN / GE / GM( توجه 

گرانروی :  1-درجه 
الف- روغن های موتور و دنده خودرو بر اســاس 

)SAE( استاندارد انجمن مهندسان خودرو
Multi grade  روغن های چند درجه ای

50-20W SAE , 40-15w SAE
        Mono grade     روغن های تک درجه ای

50 SAE , 40 SAE , 30 SAE
ب- روغن های هیدرولیک و صنعتی بر اســاس 

ISO استاندارد بین المللی
گرید  وی افــزود: آزمایش های الزم جهت تعیین 

عبارتند از: 
Kinematic Viscosity ویسکوزیته کینماتیک  • 

که ویسکوزیته روغن را در دمای 40 و 100 درجه   
می سنجد.

کــه به اندازه   Shear Stability پایــداری برشــی •
گرانروی  گیــری مقــدار درصــد افــت ویســکوزیته 
کم  گــراد با ســرعت برشــی  در 100 درجــه ســانتی 

می پردازد.
گرانــروی در 150درجــه ســانتی گراد با ســرعت    •

 HTHS برشی زیاد
گرانــروی ظاهــری در دمــای پائیــن مربوط به    •

CCS کردن موتور هنگام روشن 
گرانــروی ظاهــری در دمــای پائیــن مربوط به    •

MRV پمپاژ روغن
 Brookfield بروکفیلــد  روش  بــه  گرانــروی    •
Viscosity بــرای ویســکوزیته نمونه در دماهای 

منفی )جداول1 و 2(
مهمتریــن  کــرد:  تصریــح  بهرامــی  مهنــدس   
کیفیــت  کتــور در انتخــاب یــک روغــن ســطح  فا
)کارآیــی( اســت. روغــن پایــه بــا افزودنی هایــی 
کیفیت این افزودنی ها مهم  که  ترکیب می شــود 
کیفی  کاربری روغن ها سطوح  است. با توجه به 

مختلفی توسط سازمان های بین المللی و ملی 
تدوین می گــردد. مواد افزودنی مهمترین نقش 
کیفــی روغــن دارند.مهمترین مواد  را در ســطح 

افزودنی عبارتند از: 
ک کننده ومتفرق کننده 1-پا

 )Detergent & Dispersant) 
)Anti Wear( 2- ضد سایش

)Anti Oxidant( کسیداسیون 3-ضد ا
گرانروی  4-بهبوددهنده شاخص 

)VI Improver) 
)Anti Rust( 5-ضد زنگ

ک  6- بهبوددهنده های اصطکا
)Anti Friction) 

)Anti Foam( کف 7- ضد 
)EP-Extreme pressure( 8-فشار پذیر

 Pour Point( ریــزش  نقطــه  9-پایین آورنــده 
)Depressant

و  گــی  ویژ مصــرف،  میــزان  کاربــرد،  گفــت:  وی 
مشخصات عمومی مواد افزودنی عبارتند از: 

Engine oil additive
Infineum D1240
Lubrizol 8900x
Antiwear Hydraulic additive
HiTEC 521
Gear oil additive
HiTEC 343
Grease additive
Lubrizol 5235
وی افــزود : ســه مــورد اول بــرای روغــن موتــور 
گی  کاربــرد، میــزان مصــرف، ویژ مهــم هســتند. 
مهــم  افزودنــی  مــواد  عمومــی  مشــخصات  و 
گر مخلوط شــوند باید از  اســت. بنزیــن و روغن ا
ASHLESS استفاده شود. مواد افزودنی فلزدار 
کلســیم و منیزیم و  نباید در روغن باشــد، مانند 
کســتر باعث  کسترســاز هســتند و خا که خا روی 

رسوب گذاری می شود. 
کــرد:  اضافــه  آموزشــی  کاس  ایــن  مــدرس 
اســاس  بــر  موتــور  روغن هــای  طبقه بنــدی 
کارایی طبق طبقه بنــدی انجمن نفت  ســطوح 
آمریــکا  )API( شــامل روغن هــای موتــور بنزینی 
(Service Station( و روغن هــای موتــور دیزلــی 
(Commercial( اســت. طبقه بنــدی روغن های 
کارایی شامل روغن های  دنده بر اساس سطوح 

دنــده  روغن هــای  هیپوئیدیــو  و  ســاده  دنــده 
اتوماتیك است. 

روغنهــای هیدرولیــک بــه ســه دســته تقســیم 
می شوند:

از  جلوگیــری  خاصیــت  دارای  روغنهــای   -1
کسیداسیون زنگ زدگی و ا

R&D    -   )Anti Rust & Anti Oxidation) 
2- روغنهای دارای خاصیت ضد سایش 

AW -     )Anti Wear)
و  بــاال  گرانــروی  روغنهــای دارای شــاخص   -3

خاصیت ضد سایش
HVI & AW -   )Anti Wear & High VI)

روغــن پایــه معدنــی حاصــل پاالیش نفــت خام 
گروه تقسیم  می باشد و طبق تعریف API به سه 
روش  تقســیم بندی  ایــن  اســاس  می شــود. 
گروه هــا،  پاالیــش می باشــد. بــا افزایــش شــماره 
پاالیشــگاه های  می یابــد.  افزایــش  نیــز  کیفیــت 

گروه 1 )یک( را تولید می نمایند. ایران 
ســاختار  اســاس  بــر  پایــه  روغنهــای  انــواع 

هیدروکربوری:
 2+CnH2n1-گروه پارافینیک

CnH2n 2-گروه نفتنیک
3-گروه آروماتیک

4-روغن پایه های مخلوط
جدول -3 در مقایسه خواص روغن پایه با سایر 

روغنها  یاری بخش است.
 

مراحل پاالیش نفت خام تا حصول برش روغنی 
Lub cut عبارتند از: 
• تقطیر اتمسفریک

•  تقطیر در خاء
گیری با حال پروپان •  آسفالت 

Lub Tower تقطیر در  •
)I گروه ) نمودار الف - شمای تولید روغنهای پایه 

کــرد: محدودیت هــای اســتفاده از    وی عنــوان 
روغنهای پایه معدنی عبارتند از:

 1-باال بودن نقطه ریزش
درجــه  در  روغــن،  در  کــس  وا وجــود  دلیــل  بــه 
حرارت هــای پاییــن روغــن دارای ســّیالیت الزم 

نمی باشد.
کسیداسیون کم در برابر ا 2-مقاومت 

در شــرایط عملکرد مداوم در درجه حرارت های 
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بــاال منجــر بــه تولیــد لجــن و اســید در روغــن 
می شود.

گرانروی با درجه حرارت 3-وابستگی زیاد 
بســیار  بــاال  حرارت هــای  درجــه  در  روغــن 
 رقیــق و در درجــه حرارت هــای پاییــن بســیار

 سفت باشد.
عملیاتــی  شــرایط  در  کاربــرد  4-محدودیــت 

سخت
در درجــه حرارت های خیلی باال روغن شــروع 

به شکستن می کند.
فرآیندهــای  حاصــل  ســنتزی  پایــه  روغــن 
پیچیــده پتروشــیمی هســتند و طبــق تعریــف 

گروه تقسیم می شود. API به سه 
 )PAO( 1- پلی آلفا الفین

)PIO( 2- پلی اینترنال الفین ها
گایکولها ، پلی استر ها،  گروه ها )پلی  3- ســایر 

سیلیکونها و ...(
فــرد  بــه  منحصــر  خصوصیــت  روغنهــا  ایــن 
گــران قیمت هســتند. روغــن پایه  دارنــد ولــی 
روغن هــای  اختــاط  حاصــل  نیمه ســنتزی 
پایــه معدنــی و ســنتزی اســت. اختــاط پایــه 
نفتی70~80% پایه سنتزی20~30%  و مقرون 

به صرفه است. 
کیفیت،  بــرای انتخــاب روغــن معــادل ســطح 
گرانروی( و روغن پایه مهم است.  گرید )درجه 
گریــس مخلوطــی  گفــت:  گریــس  دربــاره  وی 

I گروه )شکل -5( نمودار   - شمای تولید روغنهای پایه 

)جدول -3(

گریس( )جدول -NLGI ) )4 جدول درجه بندی 
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که از یك ســیال روانکار )روغن(  ژالتینی اســت 
غلیظ کننــده  یــا  قوام دهنــده  مــاده  یــك  و 
(Thickener( و مــواد افزودنــی خاص ســاخته 

می شود.
برای طبقه بندی آن دو نکته مهم است: 

گیاهی( • نوع روغن پایه )معدنی، سینتتیك، 
• نــوع مــاده ســفت کننده )صابونهــای فلزی، 

پلیمرها، مواد معدنی(
و  ســرعت  نــوع،  بــه  بســته  گریــس  انتخــاب 
رطوبــت،  و  ماشــین آالت  عملیاتــی  دمــای 
ممانعــت  قابلیــت  حــرارت،  درجــه  تغییــرات 
از زنگ زدگــی و خوردگــی ماشــین آالت و عمــر 
کاری مجــدد  گریــس  گریــس و شــرایط  مفیــد 
گریس در مقایســه  دارد. مزایــای روانــکاری بــا 
با ســایر روغن ها شــامل قابلیت مانــدگاری در 
کاهــش  محــل روانــکاری و ســهولت مصــرف و 
کامل تــر شــدن آب بندی  دفعــات روانــکاری و 
بهینه ســازی  و  نشــتی  کاهــش  دســتگاه ها، 
چســبندگی روانــکار به قطعات در دما و فشــار 
باال و ســادگی طراحی سیســتم های روانکاری 
شــامل  گریــس  بــا  روانــکاری  معایــب  اســت. 
کم، عــدم قابلیت نفوذ  قابلیــت خنك کنندگی 
بــه قطعــات ریــز و مجــاری دســتگاه ها، عــدم 
قابلیــت پاك کنندگــی و دور نمــودن آلودگی هــا 
از ســطوح قطعــات متحــرك  و عــدم ســهولت 

بسته بندی و انبارداری است. 
گریس(  )جدول NLGI:4 درجه بندی 

 
گریســها کارکــرد انــواع   بــرای مقایســه شــرایط 

در شکل جدول 5 و 6 آمده است.
وی درباره تغییــر نقطه جوش و انجماد اتیلن 
گلیکــول افــزود: مــاده اصلــی تشــکیل دهنده 
گلیکول  ســیال ضــد یخ - ضــد جــوش اتیلــن 
اســت. این مــاده نقطه انجمــاد آب را پایین و 
نقطه جوش را باال می برد و جزو  بازدارنده های 
که  بــا ثابت نگه داشــتن  خوردگــی اســت چــرا 
کسیداســیون  ا از  ناشــی  اســیدهای   PH
بــرای  می کننــد.  خنثــی  را  گلیکــول  اتیلــن 
در  گلیکــول  اتیلــن  بــا  کســیژن  ا منظــور  ایــن 
اســید  گلیکولیــك  و  گزالیــك  ا اســید  گرمــا  اثــر 
کشــش  کاهش  کف )با  که ضد  ایجــاد می کنــد 
 ســطحی،حباب های هــوا را از بیــن می برنــد (

گریسها کارکرد انواع  )جدول -5( مقایسه شرایط 

)جدول -۶(

)شکل-۶(
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کنتــرل   اســت. رنــگ آن  جهــت شناســایی و 
کثر 5% است.  نشتی مهم است و آب آن حد ا
کمی حرارت  گفــت وجــود آب در روغن با   وی 
باعــث تولید لجن می شــود. در روغــن موتور و 
هیدرولیــک افزودنــی قطبی زیاد وجــود دارد. 
افزودنی هــای قطبــی و مــواد افزودنــی قطبــی 
کــه باعــث جــدا نشــدن آب می شــود.  اســت 
افزودنی ســر قطبی و یک ســر غیر قطبی دارند 
که آلودگی ها را می شوید. افزودنی قطبی آب را 
در روغن نگه می دارد. پس ما باید جلوی ورود 
گر وارد شــود باقیمانده  آب را بگیریــم. چــون ا
تولیــد لجــن می کنــد. در ماشــینهای بنزینــی 
آب عاوه بــر تولید لجن خود زنگ زدگی ایجاد 
کارتر  که دمای  می کند. بخصوص در ماشینی 
پایین دارد و آب بخار نمی شود. ما چند مدل 
آب داریــم از جملــه آب آزاد و آب حــل شــده ؛ 
در موتــور دیــزل به نــدرت آب دیده می شــود. 
مــواد افزودنــی درصــد و عمــر مشــخصی دارد 
بــرای همین از یــک روغن نمی تــوان به مدت 
کرد. روغن اســتفاده شــده  طوالنــی اســتفاده 
کارخانــه ای برای تصفیــه برد و  را می تــوان بــه 
مجددا مواد افزودنی مناســب به آن افزود. در 
ایــن صورت چــون روغن پایــه از روغــن بیرون 

آمده فرقی با روغن نو ندارد. 
بــا  مرتبــط  و  مهــم  آزمونهــای  پایــان  در  وی 

روانکارها را برشمرد. 
ح زیر بود:  موارد آزمون بشر

1-آنالیز عنصری
 Atomic Emission Spectrometry 

فـــــــــــــرسایشی عـــــــــناصر  اندازه گیــری  بــه   کــه 
),Ca,P,Zn,Mg( افزودنی ها ،)Fe,Cr,Al,…)

آالینده ها   )…,Si,Na,B ( می پردازد.
ASTM D-6595 :روش تست

ppm :واحد اندازه گیری
)Coarse( و درشت )Fine( آنالیز ذرات ریز

کمترین درجه  2-نقطه اشتعال: اندازه گیری 
که روغن در یك لحظه آتش بگیرد حرارتی 

روش تست: 
)ASTM D-92)open cup •

)ASTM D-93 & ASTM D-3828)closed cup •
C  :گیری واحد اندازه 

3-نقطه ریزش: اندازه گیری: پایین ترین درجه 
حرارتی که روغن می تواند در آن جاری گردد.

97-ASTM D :روش تست
C° :گیری واحد اندازه 

اندازه گیری:میلی گــرم  کل:  اســیدی  4-عــدد 
مــواد  خنثی ســازی  جهــت  مصرفــی  پتــاس 

اسیدی موجود در روغن
روش تست:

ASTM D-664  •
ASTM D-974 •

mg KOH/g :گیری واحد اندازه 
اندازه گیــری:   :TBN کل  قلیائیــت  5-عــدد 

گرم روغن مقدار مواد قلیایی موجود در یك 
2896-ASTM D :روش تست

mg KOH/g :گیری واحد اندازه 
DENSITY: اندازه گیری:نسبت  6-دانســیته 
وزن بــه حجــم روغــن در دمــای 15/5 درجــه 

سانتیگراد
4052-ASTM D :روش تست

گیری:  واحد اندازه 
     Kg/m3

اندازه گیری:حباب هــای   :Foaming 7-کــف 
هوای ایجاد شده در سطح روغن

892-ASTM D :روش تست
)tendency( ml/)stability( ml :واحد اندازه گیری

 :Air Releaseروغــن از  هــوا  8-جداســازی 
اندازه گیری:قدرت روغن در رهاسازی هوا

3427-ASTM D :روش تست
Min :واحد اندازه گیری

اندازه گیــری:   Water Content آب   9-مقــدار 
مقدار آلودگی آب

روش تست:
•  ASTM D-6304 )کارل فیشر(

•  ASTM D-95 )تقطیر(
•  ASTM D-1796 )سانتریفیوژ(

کل تست( • Crackle Test )کرا
گیری: واحد اندازه 
ppm , %vol , %wt

گیری عدد رنگ روغن 10- رنگ: اندازه 
1500-ASTM D :روش تست

Index :گیری واحد اندازه 
Copper Corrosion  11-خوردگی مس

گیری:وجــود یــا عدم وجــود خوردگی و  انــدازه 
کارآیی مواد ضد خوردگی

روش تست:

•  ASTM D-130 )روغن(
•  ASTM D-4048)گریس(

Visual :گیری واحد اندازه 
کستر سولفاته کستر و خا 12-خا

Sulfated Ash & Ash
کســتر  خا وزنــی  درصــد  گیری:مقــدار  انــدازه 

حاصل از سوختن روغن 
روش تست:

کستر( •  ASTM D-482)خا
کستر سولفاته( •  ASTM D-874)خا

wt% :گیری واحد اندازه 
13-سنجش ذرات فرسایشی

)Particle Quantifier )PQ
اندازه گیــری :میزان ذرات فرسایشــی آهنی در 

روغن
روش تست:

 دستورالعمل سازنده دستگاه
index :واحد اندازه گیری

14-فروگرافی مستقیم
)Direct Reading Ferrography )DRF

شناســایی :ذرات فرسایشــی دارای خاصیــت 
 5 )زیــر  کوچــك  محــدوده  دو  در  آهنربایــی 

میکرون( و بزرگ )باالی 5 میکرون(
روش تست:

 دستورالعمل سازنده دستگاه
15-آلودگی سوخت

Fuel Dilution
گاز و بنزین(  اندازه گیری :مقدار سوخت )نفت 

وارد شده به روغن موتور
روش تست:

دستورالعمل سازنده دستگاه
Vol% :گیری واحد اندازه 

16-دوده
Soot Determination

اندازه گیری :درصد وزنی  دوده در روغن موتور
روش تست:

ASTM E2412
wt% :واحد اندازه گیری

17-مواد نامحلول در پنتان و تولوئن
Pentane & Toluene Insolubles

در  کــه  روغــن  در  مــوادی  اندازه گیری:مقــدار 
حالهای پنتان و تولوئن قابل حل نیستند.
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893-ASTM D :روش تست
wt% :گیری واحد اندازه 

18-فروگرافی مشاهداتی
)Analytical Ferrography )AF

2011-ASTM D7690
هــدف :از ذرات فلــزی موجــود در روغــن روی 
المهای مخصوص توســط دستگاه AF رسوب 
بــه وســیله میکروســکوپ  داده شــده ســپس 
ذرات مختلــف موجــود بــر روی الم مشــاهده 
می شــود. بــا مشــاهده و مطالعــه ذرات از نظــر 
و  عوامــل  بــه  می تــوان  مختلــف  گیهــای  ویژ
محل تولید ذرات و چگونگی فرآیند فرســایش 

پی برد. 
19-شمارنده ذرات

Particle Counter)PC
اندازه گیری:تعداد ذرات معلق در روغن

روش تست:
11500 ISO •

 استاندارد ها:
4406 ISO •

1638 NAS •
واحد اندازه گیری: 
20-شکل شناسی

)Particle Analyzer )PA
اندازه گیری:

Particle Shape Classifier and Particle Counter
شمارش تعداد ذرات معلق در روغن

طبقه بندی ذرات بر اساس شکل
گیری دوده و آب آزاد اندازه 

استاندارد شمارش ذرات: 
NAS1638&ISO4406

 .Particles/ml :گیری واحد اندازه 
کم ذرات 21-ترا

)Particle Density )PD
بمنظور :بررسی سطح تمیزی روغنها از طریق 

مشاهده و ارزیابی ذرات موجود در روغن
روش تست: 

11-ASTM D7684
4407 BS ISO

کسیداسیون 22-پایداری ا
)Oxidation Stability )RBOT

گیری:مقــدار مقاومــت روغــن در برابــر  انــدازه 
کسیداسیون ا

روش تست: 
2272-ASTM D

گیری: دقیقه واحد اندازه 
23-وارنیش

)Varnish Potential Testing )VPT
اندازه گیری:پتانسل تشکیل وارنیش

روش تست: 
7843-ASTM D

24-ممانعت از زنگ زدگی
Rust Preventing Characteristic

کارآیی مواد  اندازه گیری:وجــود و عدم وجود و 
ضد زنگ

روش تست:
665-ASTM D 

واحد اندازه گیری:
Pass/Fail 

25-جداپذیری آب از روغن
 Water Separability & Demulsibility
اندازه گیری:توان جداسازی روغن از آب

روش تست: 
) Water Separability)1401-ASTM D  •

)Demulsibility)19 IP  •
 Min , Sec :واحد اندازه گیری

)Distillation( 26-تقطیر
تقطیر محصوالت نفتی

. فشار اتمسفر
. خاء

روش تست: 
86-ASTM D

1160-ASTM D
27-قلیائیت ذخیره
Reserve Alkalinity

گیری:مقدار قلیائیت ذخیره در مایعات  اندازه 
کننده موتور )ضد یخ( خنك 

روش تست: 
1121-ASTM D

ml :گیری واحد اندازه 
گوگرد 28-مقدار 

در  گوگــرد  وزنــی  درصــد  گیری:مقــدار  انــدازه 
سوخت و روغن پایه

روش تست: 
4294-ASTM D

wt%-ppm :گیری واحد اندازه 
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بــا شــرایط نویــن فراهــم شــده بــرای برقــراری 
روابــط اقتصادی میان جهــان با ایران و ایران 
بــا جهــان دولتهــای ایــران و مجارســتان هــم  
گســترش  گفتگوهــای متعددی را در ارتباط با 
نموده انــد. آغــاز  اقتصــادی   همکاریهــای 
فوریــه    ششــم  شــنبه  خبــرروز  اســاس   بــر 
منــاMNA رئیــس بانــک مرکــزی مجارســتان 
در   Gyrgy Matolcsyماتولچــی ج  جــور آقــای 
دیــدار روز جمعــه پنجــم فوریــه با ســفیر ایران 
در مجارســتان آقــای محمــد رضــا مرشــدزاده 
کید  کشــور تا بر توســعه همکاریهای بانکی دو 
گفتگو ســفیر ایران با شــاره به ده  کــرد. در این 
قــرارداد همــکاری امضــا شــده میــان ایــران و 
کشور   مجارستان پیرو سفر رئیس جمهور این 
Viktor Orban بــه  جنــاب آقــای ویکتوراربــن 
ایران در ســال جاری از توسعه همکاری های 
گفت .این اولین ســفر یک  فــی ما بین ســخن 
نخســت وزیــر مجارســتان به ایران پــس از 27 
ســال بــوده و بــه ایــن لحــاظ نوید بخــش آغاز 
که حجم  دوران بســیار متفاوتی می باشد چرا 
کشور به یک چهلم سالهای دهه  مبادالت دو 

هشتاد رسیده است 
گزارش خبرگــزا ری مجاری   پیشــتر و بر اســاس  
گذشته میادی طی  MTI    در ماه نوامبر ســال 
گردهمایی با حضور 200 کارآفرین ایرانی و مجاری 
 نخســت وزیــر مجارســتان آقــای ویکتــور اوربــن
 ضمــن اعــام تــاش بــرای تســهیات مالیاتــی 

گشــایش اتاق  کارآفرینان  خبر   دو جانبــه بــرای 
در  کشــور   دو  میــان  اقتصــادی  همکاریهــای 
تهران و تاسیس اتاق فکر همکاریهای مشترک 
کشــور  در  از چشــم انداز های مهم همکاری دو 
زمینه های آمــوزش و تحقیقات,اقتصاد دانش 
پایه  ,انرژی پایدار  , آب, تصفیه آبهای شهری  و 
کشاورزی، نساجی،  عمران شهری  عمران آب، 
 و انبــوه ســازی، توریســم، خــودرو و در نهایــت

 صنا یع  دارویی خبر داد.  
   آقای دکتر کیا گلسرخی عضو گروه بین المللی 
پیــچ مجارســتان،   آبــی در دانشــگاه  اقتصــاد 
مشاور موسسه تحقیق برای  توسعه احدات و 
انرژی و مســئول پروژه تاسیس مرکز مطالعات 
گفتگویی  عالی  اقتصاد آبی  آسیای مرکزی در 
گــرو ترنــد  Agrotrend  توضیحاتی  بــا روزنامه ا
در مــورد  فرصتهــای جدیــد  بــه دســت آمــده 

برای باالبردن همکاریها ارایه نموده اند.

گفتگوها؛  مروری اجمالی  بر این 
گــرو ترنــد: ریشــه و ســابقه فکــر ایجــاد مرکــز     ا
مطالعــات عالی اقتصاد آبی در آســیای مرکزی 
بــا همــکاری  موسســه تحقیــق بــرای  توســعه 

کجاست؟  صنعت احداث از 
توســط  مرکــزی  چنیــن  تاســیس  اهمیــت   
 Günter Pauli گانتر پایولی جناب   آقای دکتر 
کتــاب "اقتصــاد آبی  ده ســال، صد  نویســنده 
نــو آوری و یکصــد میلیــون فرصت  شــغلی"  در 

یکی از نشســتهای مشــترک با ایشــان در شهر 
پیچ مجارســتان در حضور رئیس هیأت امناء 
موسسه تحقیق برای  توسعه احداث و انرژی 
گردید . آقای پایوولی  ح  ایــران  و اینجانب طــر
یکســال پیــش از آن بنــا  بــه دعــوت  موسســه 
تحقیق برای  توســعه صنعــت احدات و انرژی 
مراســم رونمایی  در  شــرکت  بــرای  ایشــان  از 
کتاب اقتصاد آبی در چارچوب  ترجمه فارسی 
توانمنــدی  ایجــاد  ظرفیت ســازی،  کنفرانــس 
کــه بــه تهران ســفر  و توســعه پایــدار  هنگامــی 
کــرده بودنــد بــا اشــاره بــه ظرفیت هــای باالی 
بــا اســتفاده مانــده و قابــل  بــه خدمت گیری 
در  پایــدار  توســعه  و  آبــی  اقتصــاد  بخــش  در 
 ســخنرانی خود به اهمیت مسئله آب، انرژی، 
کشــاورزی و عمران بــرای افزایش ســالهای با   
کیفیت زندگی  در ترکیه و ایران اشاره نموده و 
ایجــاد یک مرکز مطالعات مشــترک منطقه ای  
را برای تعریف و اســتخراج نو آوری ها  و پس از 
آن مدیریت مشــترک منطقــه ای  این پروژه ها 

اشاره نموده بودند. 
گــرو ترند: لطفا توضیحات بیشــتری در مورد  ا
آبــی  اقتصــاد  چارچــوب  در  کــه  پروژه هایــی 

تعریف می شوند، ارایه بفرمایید.
کــه حــاوی یکصد  کتــاب  بــد نیســت به خــود 
)کتــاب  بنماییــم  مراجعــه  هــم  اســت  نمونــه 
بــه چندیــن زبــان از جملــه فارســی و مجــاری 
را می تــوان   آبــی  اقتصــاد  شــده(  ترجمــه  هــم 

گلسرخی  با مجله   Agro Trend مجارستان کیا  به بهانه مصاحبه  

فرصت های نوین پیش روی
 صنعت احداث و انرژی ایران

 در بازارهای بین المللی 

گلسرخی  با مجله    کیا  گلسرخی  با مجله   به بهانه مصاحبه   کیا  به بهانه مصاحبه  
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کاربردهایی  برای  اقتصاد نــو آوری برای یافتن 
همــه  داشــته ها قلمــداد نمــود. اقتصــاد آبــی 
گردش  گردش ســرمایه های دانشــی و  اقتصــاد 
مغزهاســت  نــگاه اقتصــاد آبــی چنــد صنعتــی 
است. آنچه در یک صنعت ظرفیت بااستفاده  
یا ضایعات و پســماند  تلقی  می شود با نوآوری  
آن  کمــک  بــه  می توانــد  دیگــری  جــای  در 
کل اقتصاد آمــده و ایجاد  صنعــت و در نتیجــه 
 کار بنمایــد. چیــزی به نــام تولیــد بــد نداریــم؛ 
بــر عکــس اقتصــاد ســبز تمامــی توجــه متمرکــز 
بــر پیشــگیری از تولید پاســتیک نیســت بلکه 
کاربــر دهایی بــرای بقایای آن اســت به  یافتــن 
کــه ایجــاد فرصت هــای جدیــد شــغلی  نحــوی 
گاه بــه ظاهــر  بی ارتباط  در صنــا یــع متعــدد و 
گردد. مثــال خوب آن بــاال بردن  بــا هم میســر 
همــکاری میــان بخشــهای آی تــی )IT(، آب، 
کشــاورزی ا ســت.  ســوال مهــم مــا در  انــرژی و 
که به  مرکــز مطالعــات اقتصــاد آبــی ایــن اســت 
کوسیســتم  عنــوان مثال چگونــه با طرح یک ا
بطــور همزمــان از فرایند تبخیر آبهای ســاحلی 
ســاحلی  گلخانه هــای  انــرژی  تامیــن  بــرای 
اســتفاده نمــوده و دقیقا از همیــن فرایند برای 

شوری زدایی هم استفاده بنماییم.
دســتاوردهای خوبــی هــم در ایــن زمینــه بــا 
کمــک محققــی نیجریایی االصــل از دانشــگاه 
پرینســتون داشــته ایم. بــا همــکاری موسســه 
تحقیق و توسعه صنعت احدات و انرژی،گروه 
توســعه منطقه ای  اقتصاد آبی دانشگاه پییچ   
پایــگاه  تاســیس  فکــر  در  مجارســتان   )Pecs)
مشــترک تحقیقاتــی بــرای یــک پــروژه پایلوت 

کیــش  بــرای مرکــز  مطالعــات عالــی  در جزیــره 
که همکاری چندین رشته صنعتی را  هستیم 

گرفت. دربر خواهد 
رفتــه رفته اقتصاد آبــی را اقتصاد  چهار بعدی 
کــه در تمامی ســطوح اقتصادی به  می نامیــم 
کره  تحلیــل خروجی هــا می پردازد )آبــی رنگ 
زمیــن اســت. اقتصــاد آبــی بــه معنــی نــگاه به 
کره زمین اســت.( به عنوان مثال  کل  اقتصــاد 
کیفیــت باال یک  اندازه گیــری ســالهای عمــر با 

خروجی مد نظر اقتصاد آبی است.
بــرای   منظورظرفیت ســازی  ایــن  بــرای   
که اثربخشــی آن  نوآوری هایــی را مد نظر دارد 
کیفیــت زندگــی قابــل اندازه گیــری  در بخــش 

که یک معیار جامع توسعه می باشد.  باشد؛ 
بــرای انتقال ایــن نوع نــگاه و توانمندی های 
مــورد نیــاز بــرای نــو آوری، برنامه هــای جامــع 
مشــاوره و آموزشــی نیز با همکاری موسســه و 
گردیده است.  5 دانشگاه بین المللی  طراحی 
گــی فرصت هــای ایجاد شــده  گروترنــد: ویــژ   ا

کجا می بینید؟ توسط اقتصاد آبی را در 
مهمتریــن آنهــا باالبردن امکان تجاری ســازی 
از  خــروج  دیگــر،  صنایــع  در  توانمندی هــا 
بازارهــای محــدود محلــی و ورود بــه بازارهای 
منطقــه ای و بین المللــی، اســتفاده بهینــه از 
نــوآوری  بــرای  جغرافیایــی  فرهنگــی  میــراث 

پایدار می باشد.
گــر بــه چشــم انداز  زمینه هــای مهــم اقتصــاد  ا
جهــان تــا ســال 2030  نگاهــی داشــته باشــیم  
کارآفرینی و نوآوری پایدار  ظرفیت ســازی برای 
و  نموده انــد  خــود  آن  از  را  رتبه هــا  باالتریــن 

کاملتریــن مــدل موجــود در هــر  اقتصــاد آبــی 
دو بخــش  به نظر می رســد. امســال همکاری 
کشــورهای جنوبــی آفریقــا آغــاز  جدیــدی را بــا 
کردیــم و امیــد داریــم دانــش حاصــل شــده از 
مرکــز مطالعات آســیای میانــه را بتوانیم به آن 
منطقــه منتقــل نماییم. خبر خــوب دیگر هم 
که دولت مجارستان مصمم است  این اســت 
همــکاری بــا ایــران بــه ســطوح بســیار باالیــی 
برســد و همین اســتراتژی را نیز با آفریقا دنبال 
ایجــاد  بــه همیــن دلیــل در فکــر  می نمایــد.  
کشاورزی،   کنسرسیوم های مشترک برای بازار 
جنــوب  انبوه ســازی  و  آب  انــرژی،  نســاجی، 
آفریقــا  هســتیم. اخیرا شــرکتهای اندونزیایی، 
اســترالیایی و  تایوانــی هــم ابــراز تمایــل خــود 
کنسرســیومهای مــا بــرای  را بــرای شــرکت در 

آسیای مرکزی و آفریقا اعام نموده اند.
            

گام بعدی چیست؟ گروترند :   ا
گام توجــه بســیار بــاال بــه برنامه های   مهمتریــن 
و  ســمینارها  دوره هــا،  اســت.  ظرفیت ســازی 
کنفرانس هایی توسط دانشگاه معماری تورینو در 
ایتالیا، دانشگاه پیچ مجارستان، دانشگاه اوهایو 
آمریکا، موسســه تحقیق برای  توســعه احــدات  و 
انــرژی برگزار شــده و برای اردیبهشــت ماه امســال 
قصد داریم سلسله کارگاه هایی را در جزیره کیش  با 
توجه به نیاز  مرکز مطالعات  برای استخراج و تعریف 
 پروژه های مشترک با نگاه ویژه به بخشهای طراحی، 
 HSE پایــدار،  انــرژی  آب،  کشــاورزی،   ، مصالــح 
ــهندسان مـــشاور  ــ,  EPC، محیط زیست مــــــــــــــــــ

برگزار نماییم. 



کتابهای پرسش و پاسخ  حاوی  مجموعه 
 پرســش پیمانــکاران از نظــام فنی اجرایی

پاســخ های  و  مرتبــط  مراجــع  برخــی  در   
مربوطه است.

موضــوع  بــا  مجموعــه  ایــن  ســوم   جلــد 
و  دســتورالعمل ها  بخشــنامه ها،  ضوابــط 

آئین نامه ها به زودی منتشر می گردد.
این کتاب حاوی پرسش هایی در خصوص 
خدمــات  بــا  مرتبــط  قوانیــن  مجموعــه 

پیمانکاری است.
تهیه کتــاب مزبور  به کلیــه دســت اندرکاران، 
شــرکت ها و مجریان و  مهندســان  پروژه های 

عمرانی توصیه می گردد .
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