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ا رم

دو روی سکه
اوراق  بهادار دولت

که مســئولیت اداره  دولت محترم تدبیر و امید 
کشــور را بــا دهها هــزار میلیــارد بدهــی برعهده 
گرفتــه بــود، پــس ا زمدت هــا بررســی و تحقیق 
که بدهی هــای معوقه و جاری  گرفت  تصمیــم 
خــود را نســبت بــه بخــش خصوصی با انتشــار 
اوراق خزانــه و مشــارکت تســویه نمایــد. ایــن 
کنون مورد نقد و ارزیابی های  تصمیم دولت تا
گرفته اما قبل از هر چیزی باید  زیادی صــورت 
گفت اراده دولت برای کاستن از بار بدهی  خود 
بــه بخــش خصوصــی، قابــل تقدیــر اســت. اما 
اینکه این تصمیم دولت آیا بهترین روش برای 
حــل و فصــل ایــن مســئله اســت و یا اینکــه آیا 
نیازمند تکمیل و اصالحاتی اســت یا نه؟ قابل 
تامل و بررسی است. جهت درک بهتر موضوع 
ابتــدا تعریفی از اســناد خزانه و اوراق مشــارکت 
و همچنیــن قوانین موجــود در این رابطه ارائه 
گذاری  می دهیم؛ ســپس در رابطه با شرایط وا
و منافع و ضررو زیان ناشی از آن را شرح و بسط 

خواهیم داد.
گفتــه  اســناد خزانــه بــه اوراق بهــادار بــا نامــی 
بــه  دولت هــا  تعهــد  بیانگــر  کــه  می شــود 
بازپرداخــت مبلــغ اســمی آنهــا در آینده اســت 
اسناد خزانه از ابزارهای مالی با ماهیت بدهی 
کوپن ســود منتشــر می شــود  کــه بــدون  بــوده 
بودجــه  کســری  تامیــن  آن  اصلــی  هــدف  و 
دولت هاست و اصلی ترین ابزار بازار پول جهت 
اعمال سیاست های پولی است. اسناد خزانه 
کــه  اســالمی نیــز اوراق بهــادار بــا نامــی اســت 
دولت به منظور تســویه بدهی های خود بابت 
طرح هــای تملــک دارایی هــای ســرمایه ای با 
قیمت اســمی و سررســید معینی به طلبکاران 

گذار می کند. غیردولتی وا
در رابطه با اوراق مشارکت ابهام زیادی موجود 

نیســت و دولــت، شــهرداری ها و شــرکت های 
دولتی می توانند برای پروژه های انتفاعی خود 
کوپن بهره چــاپ و در قبال مطالبات  اوراق بــا 
پیمانــکاران پرداخــت نماینــد و از ســال های 
قبل مورد استفاده بوده و استفاده از آن ادامه 
دارد، اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی و اوراق  
مشــارکت در یک بازار بدهی شــفاف می توانند 
کشور  سهم عمده ای در بازار سرمایه و اقتصاد 

داشته باشند.
در شرایط کنونی با توجه به کاهش درآمدهای 
دولــت و متعاقب آن افزایش بدهی های آن به 
بانک هــا و پیمانــکاران و ســایر ســازمان های 
کاهــش  کــه نهایتــًا باعــث  دولتــی و غیردولتــی 
شــدید نقدینگــی در بــازار پولی داخلــی و رکود 
اقتصــادی شــده اســت، انتشــار اوراق خزانه و 
کاهش تعهدات جاری دولت  مشارکت، ضمن 
کمــک بــه  گــردش مالــی و  می توانــد موجــب 
که اهل فن می دانند  گردد. چرا  خــروج از رکود 
کمبــود منابــع مالــی، انتشــار اوراق  در شــرایط 
قرضــه و مشــارکت یکــی از بهتریــن و مؤثرترین 
روش های تأمین منابع مالی پروژه های تملک 
کــه دارای ارزش  دارایــی مخصوصًا پروژه هایی 
افزوده و بازدهی مناســب هســتند، می باشــد 
که در مقایســه با ســایر روش هــای تأمین مالی 
نظیــر اســتقراض از بانک مرکــزی و وام از منابع 
خارجــی یــا انتشــار پــول، قابــل دســترس تر و 
کم هزینه تر می باشد. پرداخت تعهدات دولت 
از طریق این اوراق همزمان می تواند به عنوان 
کنتــرل نقدینگــی و  ابــزاری جهــت مدیریــت و 
گردنــد و در نهایــت بــا  شفاف ســازی هزینه هــا 

کاهش بیشتر تورم منجر شود. ایجاد رونق به 
کشــور ما قوانین مربوط به انتشــار این نوع  در 
اوراق برای اولین بار در سال 1343 به تصویب 

رســید و بــه دنبــال آن در ســال های 1348 و 
گرفــت و پــس از  1352 مــورد تجدیــد نظــر قــرار 
پیــروزی انقــالب اســالمی در راســتای قانــون 
اوراق بهادار مصوب ســال 1384  انتشار اسناد 
خزانــه اســالمی در قالــب قانــون بودجه ســال 

1392 و سال های بعد از آن شروع شد.
هدف از انتشــار اســناد خزانه اســالمی تســویه 
بدهی هــای دولــت بــه طلبــکاران غیردولتــی، 
کنتــرل نقدینگــی بــازار، اجــرای سیاســت های 
کســری بودجــه و مدیریــت بازار  پولــی، تامیــن 
می باشــد. همچنین این ابزار، اصلی ترین بازار 
پول جهت اعمال سیاست های پولی از سوی 

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران است.
تفــاوت عمــده اســناد خزانــه اســالمی با ســایر 
اوراق بهــادار در سررســید آن و پرداخــت ســود 
کمتــر  سررســیدی  عمدتــًا  اوراق  ایــن  اســت. 
از یکســال داشــته و بــدون ســود می باشــند و 
هیچگونه پرداخت میان دوره ای تحت عنوان 

سود نخواهد داشت.
اســناد خزانــه مرســوم در دنیــا توســط دولــت 
کمتــر از قیمت اســمی به خریــداران  بــه رقمی 
فروخته شده و از منابع مالی حاصل از فروش، 
بدهی هــای دولــت پرداخــت می شــود اّمــا در 
ایــران بــه دلیــل اشــکاالت فقهــی وارد بــر ایــن 
روش، دولــت جمهــوری اســالمی ایــران، ایــن 
اوراق را صادر و به شکل مستقیم به طلبکاران 
در  اوراق  دارنــده  می کنــد.  گــذار  وا غیردولتــی 
صــورت نیــاز به وجــه نقــد ایــن اوراق را در بازار 
ابزارهــای نوین مالی فرابــورس ایران به فروش 

می رساند.
در  ســرمایه  بــازار  فعــاالن  دغدغــه  بزرگتریــن 
خصــوص اســناد خزانــه اســالمی، عــدم ایفای 
تعهدات دولت در زمان سررســید اســت. برای 
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رفــع ایــن نگرانی دولت بــه این بدهــی اولویتی 
کارکنــان خود داده  هم ردیــف حقوق و مزایای 
گرفته  و بــه عنــوان بدهی ممتــاز دولــت در نظر 
کشــور نیز موظف است  کل  اســت. خزانه داری 
پرداخت مبلغ اســمی اســناد خزانه اســالمی را 
کنــد. ایــن تعهدنامه  در سررســید اوراق تعهــد 
بــه امضــاء وزیر امور اقتصادی و دارایی رســیده 
اســت و از این رو اســناد خزانه اســالمی ریسک 

نکول نخواهد داشت.
در آئین نامــه اجرایی بنــد )هـ( تبصره )5( قانون 
بودجه ســال 95 در بند )الف( ماده )یک( آمده 
که دولت به منظور تســویه بدهی های مسجل 
خــود بــا حفــظ قــدرت خریــد بابــت طرح های 
تملک دارایی های سرمایه ای و... اسناد با نام 
و یا بی نام به قیمت اســمی و سررســید معینی 
و  می نمایــد  گــذار  وا غیردولتــی  طلبــکاران  بــه 
ایــن اســناد معــاف از مالیات می باشــد. در بند 
)ب( در بحث حفظ قدرت خرید نوشــته شــده 
کثر پانزده درصد )%15(  مبلغی متناســب، حدا
تأخیــر در پرداخــت طلــب  یــک ســال  ازاء  بــه 
طلبــکاران غیردولتــی بــه مبلغ بدهی مســجل 
اضافه می شــود و در بند )پ( بدهی مســجل و 

تاریخ آن را تعریف می نماید.
در تبصــره یــک همــان آئین نامه بازه محاســبه 
حفظ قدرت خرید از زمان صدور حواله برای هر 
یــک از صورت وضعیت ها یا صورتحســاب های 
صادره طلبکاران غیردولتی توســط مقام مجاز 
دســتگاه اجرایــی تا تاریخ انتشــار اســناد خزانه 

تعریف شده است.
در ایــن آئین نامــه بحث حفــظ قــدرت خرید از 
تاریــخ انتشــار تا تاریخ سررســید مغفــول مانده 
و در نتیجــه پیمانــکاران و طلبکاران غیردولتی 
کمتر یا بیشــتر  هزینه هــای ناشــی از یــک ســال 

ما بین تاریخ انتشــار و تاریخ سررسید را باید 
خود تقبل نمایند.

در سال های گذشته به دلیل انباشت بدهی 
دولــت بــه پیمانــکاران بــا توجــه بــه اینکــه از 
زمان تســجیل بدهی تا زمان تاریخ انتشــار و 
اوراق تعهــد فاصله قابــل توجهی بود، حفظ 
قــدرت خریــد بــازه زمانــی تســجیل بدهی تا 
انتشــار اسناد اهمیتی بیشــتر از تاریخ انتشار 
پیمانــکاران  کثــر  ا لــذا  داشــت  سررســید  تــا 
اعتراضــی بــه موضــوع نداشــته و بــرای رفــع 
گرفتاری های انباشــته خود با عالقه نســبت 
کردند. به دریافت اوراق خزانه اعالم آمادگی 

در ســال 94 و متعاقب آن در سال 95 بخش 
اعظــم مطالبــه معوقــه پیمانــکاران بــا اوراق 
تسویه حســاب شــده و اینــک دولت مصمم 
و  پیمانــکاران  ماهیانــه  کارکردهــای  اســت 

کارهــای عمرانــی را نیــز به  مشــاوران شــاغل در 
صــورت جــاری توســط اســناد خزانــه پرداخت 
کــه مطالبات  نمایــد، ایــن بدیــن معنی اســت 
کاهشــی  پیمانــکاران در همــان مرحلــه اول بــا 
معادل بیســت درصد )بهــره بانکی( و یا معادل 
افــت قیمــت اســناد خزانــه در بــازار فرابــورس 

مواجه می شود.
که اشــاره شــد اوراق بهادار مخصوصًا  همانطور 
اوراق خزانــه اســالمی در بازار فرابــورس معامله 
می شــوند و در ایــن بازارهــا عــالوه بــر محاســبه 
افــت ارزش اوراق مابیــن تاریــخ انتشــار و تاریخ 
کشــش بازار  سررســید، مقــدار عرضــه و تقاضــا، 
و عالقمنــدی خریــداران نیــز تاثیــر بســزایی در 

قیمت نهایی معامالت خواهد داشت.
سندیکای شرکت های ساختمانی ایران و سایر 
تشــکل های همســو اهمیــت این بحــث یعنی 
افــت قیمــت اوراق را در مالقات هــای حضوری 
و  مرتبــط در ســازمان مدیریــت  بــا مســئوالن 
برنامه ریــزی، معاونت هــای رئیــس جمهوری، 
در  و  اجرایــی  وزارتخانه هــای  معاونیــن  و  وزرا 
نهایت به رئیس جمهور محترم یادآور شده اند 
کنون نتیجه ای حاصل نشده  ولی متاسفانه تا
و همچنان ابهام وجود دارد و مشــخص نشده 
کــه دولــت محتــرم چگونــه می خواهــد قــدرت 
خرید اوراق را از تاریخ انتشــار تا تاریخ سررســید 

حفظ نماید.
کلیه  در عین حال باید توجه داشت، پرداخت 
مطالبات بانک هــا و پیمانکاران از طریق اوراق 
کاهــش شــدید  یــا مشــارکت،  خزانــه اســالمی 
گــردش پولــی  نقدینگــی در بــازار و اختــالل در 
کــه در بازار  کنــد. از طرفی می دانیم  ایجــاد می 
داخلــی اوراق بهــادار در قبــال خریــد مصالــح یا 
تجهیزات قابلیت اســتفاده چندانی نداشــته و 

پیمانکاران نمی توانند به آسانی از آن استفاده 
کننــد و بانک ها نیز اســتقبال چندانــی از اوراق 
عمــل  بــه  مشــارکت  اوراق  مخصوصــًا  مذکــور 
خیلــی  هنــوز  نیــز  فرابــورس  بــازار  نیاورده انــد. 
توانمنــد نشــده اســت و در اول راه می باشــد. 
کــه همین شــرایط  بررســی ها نشــان مــی دهــد 
که شــماری از پیمانــکاران اوراق  موجب شــده 
دریافتــی را بــه عنــوان تضمیــن دریافــت وام به 
بانک هــای طرف قراردادهای خود ســپرده اند 
گر بخواهنــد اوراق دریافتــی را به وجه  که ا چــرا 
کنند، متحمل هزینه ای می شوند  نقد تبدیل 

که تقریبًا حدود 20% درصد است. 
که پیمانکاران  این زیان از آنجا ناشــی می شود 
در محاســبات اولیه پیشــنهاد قیمــت در زمان 
مناقصــه، چنیــن تنزیل هایــی را محاســبه و در 
قیمت پیشــنهادی خود منظور نکرده اند و در 
چهارچوب قراردادهای موجود نیز قابل تامین 
و تحمیل نیست. بنابراین در صورت ادامه این 
رونــد شــاهد تضعیف بیــش از حــد پیمانکاران 
کاهش درآمد پیمانکاران و  بخش خصوصــی و 
که ایــن می تواند در  انباشــت ضرر خواهیم بود 
کاهش  کندی پیشــرفت پروژه ها و  آینده باعث 
گردد و  کیفیت و نهایتًا به رکود اقتصادی منجر 
که با ورشکســتگی بخش  دور از انتظــار نیســت 
وســیعی از پیمانــکاران زیان هــای اقتصــادی و 

اجتماعی فراوانی حاصل شود .
ســندیکای شــرکت های ســاختمانی ایــران بــه 
عنــوان یکــی از اصلی تریــن تشــکل های صنفی 
فعال در صنعت احداث و به نمایندگی از طرف 
کشــور،  شــرکت های فعــال در عرصه ســازندگی 
ضمن تقدیر و تشکر از تالش های دولت محترم 
جهــت برون رفت از شــرایط فعلــی، اعتقاد دارد 
ضــرروت دارد دولت محترم برای جبران هزینه 
کاهــش ارزش مطالبــات پیمانــکاران در تمامی 
بازه ها اعم از زمان قطعیت تا زمان صدور اوراق 
و یــا در زمــان صــدور اوراق تــا تاریــخ سررســید 
آنهــا، بــا نرخ هــای  واقعــی محاســبه و پرداخت 
کثرتا ســقف  کند، ثانیًا بخشــی از مطالبات حدا
50% از محــل اوراق مذکــور و مابقــی بــه صورت 
که امــکان ادامه  نقــد پرداخت شــود به نحوی 
فراهــم  پیمانــکار  شــرکت های  بــرای  فعالیــت 
گشته و اشتغال موجود پایدار بماند. در خاتمه 
بــا تالش هــای دولــت محتــرم در  امیــد اســت 
جهــت جذب منابــع مالی داخلــی و خارجی با 
تقویــت بخش خصوصــی واقعــی و متعاقب آن 
افزایــش درآمدهای مالیاتــی و عمومی درآینده 
نه چندان دور شاهد خروج از رکود و شکوفایی 

کشور عزیزمان باشیم. اقتصادی در 

 هدف از انتشار اسناد خزانه 
اسالمی تســویه بدهی هــای 
دولت به طلبکاران غیردولتی، 
اجرای  بازار  نقدینگی  کنترل 
تامین  پولی،  سیاســت های 
مدیریت  و  بودجه  کســری 
بازار می باشــد. همچنین این 
ابــزار، اصلی ترین بازار پول 
سیاســت های  اعمال  جهت 
پولی از ســوی بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران است.
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اقتصاد مقاومتی
و  و چالش های پیش ر

سخنان 5 کارشناس درباره چالش های اقتصادی کشور

در میزگرد "اقتصاد مقاومتی: الزامات و چالش ها« 

 

تدوین برنامه 
حمایت  از تولید ملی 
یک ضرورت است 

علمی دانشــگاه  هیــأت  عضــو  مومنــی  فرشــاد 
اقتصــاد  درحال حاضــر  عالمه طباطبایــی: 
ایــران دقیقا در نقطه مقابل بایســته های یک 
اقتصاد با توان مقاومت قابل قبول است. دکتر 
عظیمی حــدود ١٥ ســال پیش، مــرگ مغزی را 
ح  به عنوان اســتعاره درباره اقتصــاد ایران مطر
کــرده بود. او در آن ســال ها عالئمــی را دریافت 

گویی سنســورهای سیاست های  که  کرده بود 
اقتصــادی و اجتماعــی ما قادر نیســت در برابر 
کنش نشان دهد. این ازکارافتادگی  تغییرات وا
گذشــته بــه طرز  متأســفانه به ویــژه در ١٠ســال 
غیرمتعارفــی افزایش یافته اســت. ما بی شــمار 
که  کنیم  شــواهد در این زمینه می توانیم ارائه 
به یک نمونه آن اشاره می کنم. در دوره جنگ 
بــه اعتبــار اینکــه ســاختار نهــادی درمجمــوع 
بــه  بــود،  تولیدمحــور  نهــادی  ســاختار  یــک 
محض اینکه شــوک بــرون زا )جنــگ تحمیلی( 
متوقــف شــد، در دو ســال اول بعــد از پذیرش 
قطع نامــه رشــدهای دورقمــی را بــرای اقتصاد 

و  الزامــات  مقاومتــی:  "اقتصــاد  میزگــرد  در 
چالش ها« که اخیرًا در دانشکده اقتصاد دانشگاه 
5کارشــناس  شــد،  برگــزار  طباطبایــی  عالمــه 
موجــود،  وضعیــت  ارزیابــی  بــه  اقتصــادی 
آسیب شناســی  و  مقاومتــی  اقتصــاد  الزامــات 
کشــور پرداختند. دکتر  فعالیت هــای اقتصادی 
علمی دانشــگاه  هیــأت  عضــو  مومنــی  فرشــاد 
عالمه طباطبایــی به همراه حســین راغفر عضو 
هیأت علمی دانشــگاه الزهرا)س(، پریســا مهاجر 
عضــو هیأت علمی دانشــگاه عالمه طباطبایی، 

امیرخادم علیــزاد، عضــو هیــأت علمی دانشــگاه 
گــروه  عالمــه طباطبایــی و امــراهلل امیــن مدیــر 
طباطبایــی  عالمــه  اسالمی دانشــگاه  اقتصــاد 
کــه بــه نوشــته  ســخنرانان ایــن میزگــرد بودنــد 
عادالنه کــردن  بــه  نگاهــی  بــا  شــرق(  )روزنامــه 
ســهم تولیــد در اقتصــاد ایــران به عنــوان یکی از 
کردنــد  کیــد  مؤلفه هــای اقتصــاد مقاومتــی، تا
کژکاری هــای اساســی  کــه اقتصــاد ایــران دچــار 
ساختاری است و با اقدامات سطحی نمی توان 
که نزدیک به ٥٥ ســال  ســاختار اقتصاد ایران را 

بخــش  در  ٧٠درصــد  حــدود  چیــزی  گذشــته 
خدمــات، ٢٥درصــد در صنعــت و حــدود پنــج 
کشاورزی متمرکز بوده، اصالح  درصد در بخش 
کرد. در این میزگرد مطرح شد: در بین سال های 
١٣٦٨ تــا پایــان ســال ١٣٩١، تورم مســکن فقط 
١٣هــزار و ٧٠٠ درصــد )دو برابــر بخــش صنعــت( 
بــوده و ســهم ســود در فعالیت هــای خدماتــی 
)خدمات مالی و پولی مثل خرید و فروش پول و 
ارز و سکه در این دوره( هم، ٢٠  هزار درصد بوده 

و ٣,٥ برابر صنعت سودآوری داشته است. 
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کنون وقتی شــوک مربوط  شــاهد بودیم. امــا ا
به سیاست های تنش آفرین دولت قبلی مهار 
شــد، مــا به هیچ وجــه نتوانســتیم از دور باطل 
کنیم و  رشــد انــدک و به شــدت نوســانی عبــور 
حتی در دوره پســاتوافق رشــد منفــی را تجربه 

کردیم.
دســت  بــه  را  نتیجــه ای  رخدادهــا  ایــن 
و  جزئی نگــری  رویکردهــای  بــا  کــه  می دهــد 
ایــن  وضعیــت  نمی تــوان  وصله وپینه کــردن 
اقتصــاد را بهبــود بخشــید. ما به یــک بازآرایی 
سیستمی در ساختار نهادی نیازمند هستیم. 
در مســیر ایــن عبور از ازکارکــرد افتادگی و رفتن 
بــاال، در  تــوان مقاومــت  بــا  اقتصــاد  به ســوی 
درجه اول نیازمند شفاف ســازی و غنی سازی 
مفهــوم اقتصــاد مقاومتــی هســتیم. واقعیــت 
کــه مفهــوم مقاومتــی در معنــای  ایــن اســت 
جهانــی آن، فقــط در یــک جنبــه، مقاومت در 
را  مهارکننــده  ســازوکارهای  و  تهدیدهــا  برابــر 
بــه ذهــن مــی آورد امــا بزرگ تریــن لطمه هایی 
کــه در نیم قــرن  اخیــر متحمــل شــدیم مربوط 
به واســطه  کــه  می شــود  فرصت هایــی  بــه 
کنش مساعد  نداشــتن قدرت انعطاف برای وا
نشــان دادن بــه فرصت هــا، بــه تهدیــد تبدیل 
یــاد داشــته  بــه  بایــد  از ســویی  شــده اســت. 
که اقتصاد مقاومتی دوای همه دردها  باشیم 
نیســت. ایــن ایــده فقط معطــوف بــه ابزارها و 
که قابلیت ما را برای مهار  ســازوکارهایی است 
تهدیدهــا و بهره گیــری از فرصت هــا در زمینــه 
شوک های برون زا ارتقا می دهد. در این زمینه 

هم نیازمند شفاف سازی هستیم.
کل  از  صنعتــی  پیشــرفته  کشــورهای  در 
در  را  شــوک  ســه  فقــط  بــرون زا  شــوک های 
قــرار داده انــد. مــا در  مرکــز برنامه هــای خــود 
ایــن زمینــه هــم بالتکلیــف هســتیم. در نظام 
تصمیم گیــری حتــی تــا این حــد نیز شــفافیت 
وجــود  واقعیــت  بــا  مواجه شــدن  جســارت  و 
گــر ایــن شــفافیت را نداشــته باشــیم  نــدارد. ا
دارد،  هــدف  بی شــمار  کــه  برنامــه ای  ماننــد 
کار هــم بی فرجــام خواهــد بــود. واقعیت  ایــن 
کــه آســیب پذیری مــا در برابر ســه  ایــن اســت 
گر بیش  کشــورهای صنعتــی ا شــوک برون زای 

کمتــر از آنهــا هــم نیســت. این  از آنهــا نباشــد، 
که ما با بی شــمار شــوک های  در حالــی اســت 
درون زا و بــرون زای دیگــر هم روبه رو هســتیم. 
گر در ســطح اندیشه ای تکلیف خود  بنابراین ا
را مشــخص نکنیــم امــکان اینکــه بتوانیم یک 
کنیم به  برنامــه اصولــی در این زمینــه طراحی 
حداقــل می رســد. در زمینــه حرکت به ســمت 
آن برنامــه هــم دو نکتــه حائزاهمیــت اســت.  
نکتــه اول اینکــه: ایــن مســئله فقــط معطوف 
بــه حیطــه اقتصــادی نیســت. نکتــه دوم نیــز 
کــه متأســفانه بــه قاعــده مألــوف  ایــن اســت 
فرهنگ ما، چیزهــای خوب را می خواهیم اما 
تمهیدات ابتدایی ترین لوازم و مقدمات آن را 

فراهم نمی کنیم.
اقتصــاد مقاومتــی از این ناحیــه نیز در معرض 
نکتــه،  دو  ایــن  اعتبــار  بــه  اســت.  تهدیــد 
کــه تالش می کنند  تلقی های سیاســت زده ای 
کل مســئولیت پیشبرد این مســئله را برعهده 
قــوه مجریه بگذارنــد هم تلقی های نادرســتی 
کــه بنیادهــا،  اســت. بــا حضــور نســبتا فعالــی 
نهادهــای عمومی غیردولتــی و... در اقتصــاد 
ایــران دارند و ســرجمع توانایی اقتصادی آنها 
کمتر  گر به مراتب بیشتر از قوه مجریه نباشد،  ا
از آن نیست؛ بنابراین نمی توان انتظار داشت 
آنها فقط مطالبه کننده باشــند و همه چیز را از 
قوه مجریه بخواهند. در این زمینه به نظر من 
نقــش قــوه مجریه خیلــی تعیین کننده اســت. 

کنند و  آنهــا بایــد در این زمینــه شفاف ســازی 
برنامه هــای خود را با رویکرد مشــارکت جویانه 
ارائه دهند و بستری را، هم برای شفاف  کردن 
امکان پذیرشــدن جلــب  هــم  و  مســئولیت ها 
مشــارکت همــگان بــرای حرکــت به آن ســمت 
دارد  وجــود  اتفاق نظــر  تقریبــا  کننــد.  فراهــم 
کادر  در  بایــد  مقاومتــی  اقتصــاد  برنامــه  کــه 
گیــرد و  یــک برنامــه توســعه مــورد توجــه قــرار 
کــه  کادر مســئله اساســی ایــن اســت  در ایــن 
لی و فساد  ســاختار نهادی مشــوق رانت و دال
بایــد جــای خود را به ســاختار نهادی مشــوق 

کارایی و بهره وری بدهد. دانش، 
کلی ترین ســطح سه فعالیت  در این مســیر در 
کار نظام سیاست گذاری  جدی باید در دستور 

گیرد.  قرار 
نخســت باالبردن هزینه فرصــت مفت خوارگی 
کنــون در فاجعه آمیزترین وضعیت  اســت. ما ا
مولدهــا  یعنــی  داریــم،  قــرار  زمینــه  ایــن  در 
مقهــور غیرمولدهــا شــده اند و تجــارت پــول و 
گرانه، موتور خلق  مســتغالت به صــورت ســودا
ارزش افزوده شــده اســت. رکــن تکمیل کننده 
برنامــه یــک  تدویــن  و   ایــن مســئله طراحــی 

 ملی مبارزه با فســاد بر محور پیشــگیری از آن 
است.

کنونــی در مبــارزه بــا فســاد در ایــران   رویکــرد 
کــه ســاختار نهــادی اجــازه وقــوع  ایــن اســت 
مــوارد فســاد را می دهــد و به صــورت انفعالــی 
که بســیار پرهزینه و  قصد برخورد با آن را دارد 
کم دســتاورد اســت و به هیچ وجه نمی تواند به 
کند، بلکه  کمــک  مقتضــای اقتصاد مقاومتی 
ســوءظن ها را افزایــش می دهــد. مؤلفــه آخــر 
در ایــن برنامــه، طراحــی و تدوین یــک برنامه 
حمایت گــرا از تولیــد ملــی اســت. در ســاختار 
کنونی خوِد تخصیص های رانتی ذیل  نهادی 
عنــوان تولیــد بیــش از آنکــه مضمــون ارتقــای 
بنیه تولیدی داشــته باشد، اســتفاده از تولید 
به مثابــه یک محمل برای توزیع رانت اســت، 
توســعه،  اصولــی  برنامه هــای  در  درحالی کــه 
مرز بیــن تولیدکننــدگان واقعــی و رانت جویان 

مشخص می شود.

 مفهوم مقاومتی در معنای جهانی 
آن، فقــط در یــک جنبه، مقاومت 
در برابــر تهدیدها و ســازوکارهای 
مــی آورد  ذهــن  بــه  را  مهارکننــده 
کــه  لطمه هایــی  بزرگ تریــن  امــا 
در نیم قــرن  اخیــر متحمــل شــدیم 
مربــوط به فرصت هایی می شــود 
قــدرت  نداشــتن  به واســطه  کــه 
انعطــاف بــرای واکنــش مســاعد 
بــه  فرصت هــا،  بــه  نشــان دادن 

تهدید تبدیل شده است.
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هیأت علمی دانشــگاه  عضــو  راغفــر  حســین 
اقتصــاد  از  مــا  از مطالعــه  آنچــه  الزهــرا)س(: 
مــا  می دهــد  نشــان  آمــده  به دســت  ایــران 
ســاختاری  اساســی  کژکاری هــای  دچــار 
بــا  ســاختاری  کاســتی های  آن  هســتیم. 
موجــود  متغیرهــای  و  پارامترهــا  تغییــرات 
اقتصــاد، امــکان اصــالح نــدارد. بــا اقدامات 
ایــران  اقتصــاد  ســاختار  نمی تــوان  ســطحی 
گذشــته حــدود  ٥٥ ســال  بــه  کــه نزدیــک  را 
درصــد   ٢٥ خدمــات،  بخــش  در  درصــد   ٧٠
پنــج درصــد در بخــش  در صنعــت و حــدود 
کنیم.مــا  اصــالح  بــوده،  متمرکــز  کشــاورزی 
کــه ســاختار اقتصــاد تغییر  نیازمنــد هســتیم 
که صنعت باید ســهم بســیار  کنــد. به نحوی 
کنــد و بــه دنبــال آن،  باالتــری را از آن خــود 
کشــاورزی، موجــب ایجــاد  تأثیــر صنعــت بــر 
کشــاورزی صنعتــی مناســب شــود و خدمات 
شــکل  صنعــت  مورد نیــاز  خدمــات  حــول 
صــد  در  ایــران  اقتصــادی  تاریــخ  امــا  گیــرد، 
که بخش  گذشــته حکایت از این دارد  ســال 
و  زمیــن  حــوزه  در  خدمــات  از  قابل توجهــی 
مســتغالت متمرکــز شــده اســت. در واقــع در 
کــه هیچ ارزش افــزوده ای برای  بخش هایــی 
پرســودترین  امــا  نمی کنــد  ایجــاد  اقتصــاد 
در  اســت.  بــوده  کشــور  اقتصــادی  فعالیــت 
فــروش  و  خریــد  حتــی  گذشــته  دهه هــای 
زمیــن از ســاخت مســکن هم پرســودتر بوده 
 اســت. آمارها نشــان می دهد تورم مسکن از

و  ١٣هــزار   ،٩١ ســال   پایــان  تــا   ٦٨ ســال   
٧٠٠درصــد بــوده اســت. ایــن رقــم در حــوزه 
کشــاورزی بــه هفت  هزار درصــد و در صنعت 
گــر  ا یعنــی  هــزار درصــد می رســد.  بــه شــش 
که فقط  کســی ســاختمان ســاخت، ســودی 
کاال در اثر تورم  از افزایــش قیمــت محصــول و 
به دســت آورده، دو برابر بخش صنعت است، 
دیگــری  هزینــه   هیــچ  اینکــه  بــدون  هــم  آن 
بــه  اقتصــاد  ایــن  متحمــل شــود. عالئمی کــه 
کــه  فعــاالن اقتصــادی می دهــد، ایــن اســت 
منابــع خــود را در جاهای امــن مانند خرید و 

کنند. فروش زمین ســرمایه گذاری 
زمیــن  فــروش  و  خریــد  دلیــل  همیــن  بــه 
ســنتی  و  تاریخــی  ســابقه ای  ایــران  در 
می کنــد.  جــذب  را  بزرگــی  منابــع  کــه  دارد 
بــه  و  نــدارد  تولیــد  ایــران  اقتصــاد  بنابرایــن 
یعنــی  اســت.  صفــر  جمــع  اقتصــاد  تعبیــری 
و  اســت  ثابــت  اقتصــاد  در  موجــود  کیــک 
داده  بخــش  یــک  بــه  بیشــتری  ســهم  گــر  ا
بخــش  ســهم  کــه  معناســت  ایــن  بــه  شــود 
کــم می شــود. وقتی ســهم ســود در  دیگــری 
و  مالــی  )خدمــات  خدماتــی  فعالیت هــای 
پولــی مثــل خریــد و فروش پول و ارز و ســکه 
اســت،  هــزار درصــد    ٢٠  )٩١ تــا   ٦٨ در دوره 
یعنــی فعالیت هــای خریــد و فــروش پــول در 
اقتصــاد ایــران ٣,٥ برابــر صنعــت ســودآوری 
داشــته اســت. بــا درنظرگرفتــن ســختی های 

نظام مالیاتی ما 
به شدت
 ضد تولید
 است

ایــن  بــه  نیســت  حاضــر  کســی  تولیــد،  کار 
صنعتــی  در  به ویــژه  آورد.  روی  فعالیت هــا 
بیمــه،  مالیــات،  جــدی  مشــکالت  بــا  کــه 
خ  نــر نوســانات  بی رویــه،  واردات  دســتمزد، 
تغییــر  ایــن  مادامی کــه  روبه روســت.  و...  ارز 
ســاختار را در اقتصــاد ایجــاد نکنیــم، ایجــاد 
اقتصــادی بــر پایه تولیــد، منتفی اســت. این 
کارآمد اســت.  اقتصــاد، اقتصــادی شــدیدا نا
کارآمد اســت  در ایــن اقتصاد، فعالیت های نا
اقتصــادی  فعالیت هــای  اصلــی  ســلطه  کــه 
چنیــن  در  بنابرایــن  می دهــد.  شــکل  را 
بخش هــای  ســمت  بــه  منابــع  اقتصــادی 
خدماتــی غیرمولــد به زیــان بخش های مولد 
کان  کمــا مــا  بنابرایــن  می کنــد.  پیــدا  ســوق 
تضعیــف  کار  نیــروی  دســتمزد  کــه  شــاهدیم 
که  می شــود. علــت آن نیــز به ایــن برمی گردد 
منابع اقتصاد جمع صفر، ســبب شــده ســهم 
ســرمایه به شــدت بزرگ تر شــود اما در مقابل 
کل هزینه هــای تولیــد و  کار در  ســهم نیــروی 
به شــدت  کشــور  در  اقتصــادی  فعالیت هــای 

یابد. کاهش 
که برخی مطالعات نشــان می دهد  به نحوی 
کل هزینه های تولید از ٢٥  کار از  سهم نیروی 
کاهش یافته اســت. این  درصــد به ٩ درصــد 
کار  آمار نشــان می دهــد چگونه ســهم نیروی 
تضعیــف می شــود و بی عدالتی هــای متعدد، 
گســترده و به تبع آن عدم  فقر، نابرابری های 
کارایــی افزایــش می یابــد. در چنین شــرایطی 
نمی توانیــم انتظــار داشــته باشــیم بهــره وری 
کاهــش  دســتمزدش  روز  هــر  کــه  کار  نیــروی 
کند. بــه همین دلیــل نیروی  می یابــد، رشــد 
و  اســت  ناراضــی  همــواره  کار  محیــط  در  کار 
کار از خــود نشــان نمی دهــد.  بــه  دلبســتگی 
بــا  همســویی   هیــچ  اصــوال  موجــود  اقتصــاد 
مقاومتــی  اقتصــاد  به  عنــوان  آن  از  آنچــه 
نیازمنــد  مــا  بنابرایــن  نــدارد.  می شــود،  یــاد 
اقتصــاد  در  نهــادی  و  ســاختاری  تغییــرات 
اصالحــات  ایــن  جملــه  از  هســتیم.  ایــران 
می تــوان به اصالحات نظــام بانکی و مالیاتی 
کــرد، زیــرا نظــام مالیاتــی ما به شــدت  اشــاره 
ضــد تولیــد و به نفــع فعالیت هــای غیرمولد و 

است. کارآمد  نا
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پریســا مهاجــر عضــو هیأت علمی دانشــگاه 
عالمه طباطبایی: یکــی از مؤلفه های ارتقای 
کــه  اســت  آن  اقتصــادی  نظــام  تــاب آوری 
درآمدهای دولت از منابع پایدار تأمین شــود. 
کــه ایــن درآمدها  منابــع پایــدار بــه ایــن معنــا 
اســت  الزم  شــود.  تأمیــن  مالیــات  از  بایــد 
کاهــش وابســتگی  فلســفه و چرایــی ضــرورت 
بــه درآمدهای نفتی در بودجه را مورد بررســی 
کمیتی  قرار دهیم. دولت یک سری وظایف حا
ازجملــه تأمیــن بهداشــت، آمــوزش، امنیــت، 
ســه  از  بایــد  کــه  دارد  برعهــده  و...  قضــاوت 
طریــق تأمیــن مالــی شــوند. پایدارتریــن روش 
که بتوانیم به اتکای درآمدهای  مالی آن است 
امــا  کنیــم،  تأمیــن  را  ج  مخــار ایــن  مالیاتــی، 
متأســفانه وابســتگی بــه درآمدهــای نفتــی در 
بودجــه حــدود ٤٠ درصد اســت. دولت مجبور 
اســت ایــن ارزها را بــه بانک مرکزی بفروشــد و 
درمقابــل، بانــک مرکزی هــم در مقابــل خرید 
کند.  این ارزها بایــد ریال را به دولت پرداخت 
پرداخــت ایــن ریــال بــه دو طریــق امکان پذیر 
اســت؛ بانــک مرکزی می توانــد این ارزهــا را به 
بخــش خصوصــی بفروشــد یــا اینکه به ســبب 
باالبــودن قیمت ارز امــکان فروش آن را ندارد، 
زیــرا در نتیجــه آن پایــه پولــی افزایــش خواهد 
یافت و چون پشــتوانه تولیدی برای آن وجود 
نــدارد، ایجاد تورم می کند و درنهایت می تواند 
بــه محدودشــدن طبقــه متوســط بینجامــد و 

در بلندمدت رشــد اقتصادی را تحت تأثیر قرار 
گر بانک مرکــزی بتواند ایــن ارزها را به  دهــد. ا
واردکنندگان بفروشد، در غیاب سیاست های 
کاالهای  مناسب ارزی ممکن است به واردات 
کــه می توانــد ضدتولیــد  مصرفــی منجــر شــود 
خ داده  کشــور ر کمااینکــه این اتفاق در  باشــد 
وابســتگی  کاهــش  فلســفه  بنابرایــن  اســت. 
بــه درآمدهــای نفتــی بــر همــه آشــکار اســت. 
بــه عقیــده مــن در صــدر راهکارهــای ارتقــای 
درآمدهای مالیاتی موضوع تشــریک اطالعات 
ح اســت. دلیل ایــن موضوع این اســت،  مطــر
زمانی که دو طرف در یک ارتباط وجود داشته 
باشــند و یک طرف دولت و طرف دیگر مؤدی 
باشــد، مؤدی یک سری اطالعات خصوصی از 
که  وضعیــت فروش و اطالعات مالی خود دارد 

کافی از آنها ندارد. دولت اطالع 
بنابرایــن ایــن نبود تقــارن اطالعــات می تواند 
کژمنشــی  و  اخالقــی  مخاطــرات  زمینه ســاز 
مؤدی باشــد و همین امر سبب شود تا مؤدی 
از  نکنــد.  پرداخــت  را  )مالیــات(  دولــت  حــق 
گر دولت نتواند درباره شناسایی  طرف دیگر، ا
گمرک نقش  کــه در  فعــاالن اقتصادی مجازی 
کند، ممکن است  ایفا می کنند، درســت عمل 
بنگاه های خوب توســط بنگاه هــای بد از بازار 
نشــان  مطالعــات  از  بســیاری  شــوند.  ج  خــار
داده انــد تشــریک اطالعات می توانــد بر پدیده 
بنابرایــن  کنــد.  غلبــه  اطالعــات  تقــارن  نبــود 

دولــت می تواند تا حدی اطالعات مؤدی را در 
اختیار داشــته باشــد و بــه این طریــق مالیات 
کشــور در  کند. ما در  عادالنه ای را از او دریافت 
که البته این مشــکل  ایــن زمینــه نقص داریــم 
محــدود به ایــران نیســت و مطالعــات جهانی 
کشــورها نیز  گواه بــر فــرار مالیاتی در ســایر  نیــز 
کشــورها را رهنمایــی   هســت. ایــن مطالعــات 
که باید از سوی یک سری مکانیسم ها  می کند 
از این تشریک اطالعات بهره مند شوند. برای 
مثــال در ســال ٢٠١٢ حــدود دو تــا ٢,٥ درصــد 
از تولیــد ناخالــص داخلــی اروپــا، فــرار مالیاتی 
بــود. همین طــور فــرار مالیاتــی آمریکا در ســال 
که  ٢٠٠١ چیــزی حدود ٣٥٠ میلیــارد دالر بوده 
کســری بودجه هــا و بدهی های  رقمی معــادل 
دولــت آمریکا در ســال های ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧ بوده 
اســت. این تصویر برای ایران بدتر اســت. سه 
گرفته به طور  که درباره ایران انجام  مطالعه ای 
متوســط فــرار مالیاتــی را چیــزی حــدود چهــار 
تــا ٣٠ درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی بــرآورد 

کرده اند.
گر این رقم را در تولید ناخالص داخلی امسال  ا
کنیــم، در خوش بینانه ترین حالت، ٤٠  ضــرب 
هــزار  میلیارد تومان و در بدبینانه ترین حالت، 
٣٠٠  هــزار  میلیــارد تومان فرار مالیاتی در ســال 
جــاری خواهــد بود. یکــی از دالیــل آن همین 
کــه میان دولت و  نبــود تقارن اطالعاتی اســت 

فعال اقتصادی ایجاد شده است.

٣٠٠  هزار  
میلیارد تومان
 فرار مالیاتی
 در سال جاری



 پیام آبادگران                                 
مرداد  1395
شماره 345

14

باید به سمت
 بخش خصوصی 
رفت
امیرخادم علیزاد عضو هیأت  علمی  دانشگاه 
گی هــای  ویژ بررســی  در   عالمــه  طباطبایــی: 
بازار ســرمایه ســازگار با اقتصــاد مقاومتی باید 
گفــت اولین الــزام برای بــازار ســرمایه تاب آور، 
اصــالح تلقــی مــا از اقتصــاد مقاومتــی اســت. 
کــه اقتصــاد مقاومتــی در ایران  در چندســالی 
ح شــده جز برخی مــوارد، عمدتا به بیان  مطر
که  گذشــته  کلی گویی هایــی ماننــد  شــعاری و 
کرده ایــم.  مشــکلی را حــل نمی کنــد، بســنده 
اقتصــاد مقاومتــی در ایــران بســته بــه  شــدت 
تحریم هــای یک جانبــه، چندجانبه یا جامع، 
به عنــوان  کــه  داشــت  خاصــی  خاســتگاه 
ح شــد، بدون  کنشــی در برابــر تحریــم مطــر وا
اینکه در بین مردم، دولت و بخش خصوصی 
گیر شــود. بنابراین اصالح تلقی  نهادینــه یا فرا
اســت.  مهــم  مقاومتــی  اقتصــاد  بــه  نســبت 
که نســبت  آنچــه بایــد انجــام دهیم آن اســت 
بــه تاب آورکــردن اقتصــاد به منزلــه پازلــی نگاه 
که هر بخش وظیفه خاص خود را دارد.  کنیم 
کشــورها در ســطح جهان  زمانی که به اقتصاد 
کشــورها در ادامه مســیر رشــد  می نگریم، این 
بــه  از دســتیابی  پــس  اقتصــادی و  و توســعه 
توســعه پایــدار، مهندســی ایجاد تــاب آوری را 
کرده اند، اما ما فقط  در ســه دهه اخیر دنبال 
کرد ه ایم.  کلی گویــی در این رابطه بســنده  بــه 
بــا  رابطــه  در  کــه  از ســخنرانی هایی  یکــی  در 
تــاب آوری اقتصــاد یا همان اقتصــاد مقاومتی 
متمرکز بر سیســتم مالی در مانیل برگزار شــد، 
اقتصــادی  برجســته  شــخصیت های  از  یکــی 
وقتــی ســخنان خــود را به پایــان بــرد، نتیجه  
گرفت: » برای ساختن نظام مالی تاب آور تنها 
کرد و باید به ســمت  کتفا  نمی توان به دولت ا
بخــش خصوصــی رفــت. «ایــن همــان چیزی 
گیری و مشارکت  که ما از آن به عنوان فرا است 
می کنیــم.  یــاد  مــردم  مســئوالنه  و  گاهانــه  آ
که ژاپن در سال ١٩٤٥  مشــارکتی می خواهیم 

پس از جنگ داشــت. در آن ســال مردم ژاپن 
روی خرابه هــا بــا پــای برهنــه راه می رفتنــد، 
گفتند چون  کفش نمی پوشید،  پرسیدند چرا 
هنــوز خودمان نمی توانیم دمپایی برای خود 
که  گیر مردم بود  بسازیم. این باور عمومی و فرا
آنها را به ژاپن امروز رساند. این نهادینه شدن 
کشور وجود  کنون در  که ا کنشی است  رفتار و 
ندارد. در مطالعه تاریخی یکی از شــرکت های 
کردنــد چــرا بســیاری از  بــزرگ جهــان بررســی 
کشــورهای بزرگ، عمــری زیر ٥٠ ســال دارند؟ 
که چهــار عامل برای  به ایــن نتیجه رســیدند 
نیــاز  بــاالی ٥٠ ســال  مانــدگاری شــرکت های 
تــاب آوری  یــا همــان  انعطاف پذیــری  اســت. 
اطالعاتــی،  شــفافیت  مقاومتــی(،  )اقتصــاد 

آمادگی بازار مالی برای تحت تأثیر قرار نگرفتن 
که به  از هر چالشی و جلوگیری از سرکوب مالی 
خ می دهد. جالب  خ های تورم بــاال ر خاطــر نر
آنکــه در این فهرســت چهارعامله، ســودآوری 
شــرکت ها وجــود نداشــت. آنها معتقــد بودند 
پیامد این چهار عامل، سودآوری است. آیا ما 
چنیــن رویکردی داریم؟ ما در بازار ســرمایه با 
کالن بــا تحلیل خرد بازارهای  تناقض شــرایط 
مالــی مواجهیــم. بــه لحــاظ خرد، بررســی ٢٦ 
بنــگاه نمونــه از صــد بنــگاه برتــر بورس نشــان 
کارایی  داد این بنگاه ها به لحاظ خرد شرایط 
کالن، فضای  اقتصــادی را دارند اما بــه لحاظ 
کارایی  کالن، فــرار مالیاتــی و... اجــازه  رانتــی 

بازار سرمایه را نمی دهد.
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با رتبه ١١٨ نمی توان
 اقتصاد دانش بنیان را

کرد  ایجاد 
امــراهلل امین مدیرگروه اقتصاد اسالمی دانشــگاه عالمه 
طباطبایــی: اقتصــاد ایــران از ابتــدا تــا بــه حــال هیــچ گاه 
کنونــی نیازمند بازآرایی و تحــول جدی نبوده  ماننــد زمان 
اســت. تا زمانی  که یک شــوک به اقتصاد ایران وارد نشــده 
بــود، مســئوالن ضرورت اصالح ســاختار اقتصــادی را بیان 
نکــرده بودنــد. به اقتصــاد مقاومتی می توانیــم از چند بعد 
کنیــم. مفهــوم اقتصــاد مقاومتــی در چارچــوب یــک  نــگاه 
کل است.  نظریه توســعه باید بیان شــود، زیرا جزئی از یک 
کــه برخی از آنها بــا یکدیگر  ٢٤ سیاســت اقتصــاد مقاومتــی 
هم پوشــانی دارند و می توان آنها را در ١٢ سیاســت خالصه 
گــر بخواهیم  کــرد، بــر چنــد محور اســتوار اســت. بنابرایــن ا
تــاب آوری اقتصــادی را مورد بحث قرار دهیــم، باید آن را با 
کنار آن توســعه منابع انسانی و  یک سیســتم یادگیری و در 

کنیم. توسعه پایدار بررسی 
گــر بنگریــم، خواهیم دید کشــورهای مختلف  از ایــن منظــر ا
کنیم.  کــه می توانیــم از آنها اســتفاده  تجــارب زیــادی دارنــد 
ادبیــات تاب آوری به دهه ٧٠ بازمی گــردد. در این زمان چند 
کشــورهای صنعتــی را به فکــر مقاوم کردن  که  اتفــاق رخ داد 
اقتصادشان نسبت به متغیرهای بیرونی انداخت. به عنوان 
مثــال در دهه ٧٠ یکباره قیمت های نفت باال رفت و شــوکی 
کشــورهای  کــرد.  کشــورهای صنعتــی تحمیــل  بــرون زا بــه 
صنعتــی در مقابــل این افزایش قیمت و شــوک های حاصل 
از آن، بــه فکــر افزایــش بهــره وری محصــوالت خــود افتادند. 
درواقع این کشورها تهدید شوک ها را به فرصت بدل کردند. 
از منظــر ادبیــات توســعه، توســعه ترکیبی از دانــش ضمنی و 
که ســرمایه انســانی، توســعه  ظرفیت هــای ســازمانی اســت 
پایدار و... در این مجموعه می گنجد. در یک بستر نامناسب 
کنیــد. به عنوان  تولیــدی نمی توانیــد دانــش ضمنی ایجــاد 
مثال از ١٨٩ کشور در زمینه کسب وکار، ایران در رتبه ١١٨ قرار 
کرد.  دارد. با رتبه ١١٨ نمی توان اقتصاد دانش بنیان را ایجاد 

کنیم. ما باید این فضا را در کشور ایجاد 
کاربــری بانک ها،   در ایــن زمینــه بایــد تولیدمحــوری، تغییر 
کارایــی مشــخص و سیســتم مالیات گیــری صحیــح،  نظــام 
مبارزه با قاچاق و... از جمله الزامات دستیابی به این هدف 
گفته دکتر عظیمی، برای دســتیابی به توســعه ما  باشــد. به 
نیازمنــد دو مؤلفــه فرهنگــی هســتیم، مبــارزه با فقــر و ایجاد 
عدالت و الگوسازی. از ویژگی های مناسب ادبیات توسعه و 
که اقتصاد مقاومتی نیز زیرمجموعه  فرهنگ مناســب تولید 
آن قــرار می گیرد، می تــوان به نظم پذیــری، جمعی کار کردن، 
تعاونــی فعالیت هــای  و  ریاضت کشــیدن   قناعت کــردن، 

کرد.  اشاره 

بــر  کــه وزیــر راه و شهرســازی  در حالــی 
گــذاری پروژه ها به شــرکت های  عــدم وا
کرده  کید  زیرمجموعــه این وزارتخانــه تا
بــود، یــک شــرکت زیرمجموعه ســازمان 
را  چابهــار  بنــدر  توســعه  ح  طــر بنــادر، 
گذشته وزیر  گرفته اســت. سال  برعهده 
راه و شهرســازی در نامه ای از 12 معاون 
خود خواســت تا برای جلوگیری از رانت 
و فساد، از انعقاد قرارداد با صندوق ها و 
کارکنان شــاغل و  تعاونی های وابســته و 

کنند. بازنشسته خود اجتناب 
بــا  بــود:  آمــده  آخونــدی  بخشــنامه  در 
کلــی اصل 44  توجــه بــه سیاســت های 
قانون اساســی جمهوری اســالمی ایران 
قانــون  و همچنیــن  قوانیــن مربوطــه  و 
ارتقای ســالمت نظــام اداری و مقابله با 
فســاد و بــه جهــت جلوگیــری از اعطــای 
هرگونــه امتیــاز و رانــت بــه اشــخاص یــا 
گروه های خاص، مقرر می شود از انعقاد 
پیمانــکاری،  از  اعــم  قــرارداد  نــوع  هــر 
اجــاره دارایی هــای مولــد، قراردادهــای
همچنیــن  و  آن  نظایــر   ،BOT، BLT
قراردادهــای خرید خدمات با اشــخاص 
حقیقــی و حقوقــی بــه نحــوی از انحــا با 
کنــان آن شــرکت یــا ســازمان اعــم از  کار 
شاغل و بازنشسته )مانند صندوق های 
بازنشســتگی، شــرکت ها و تعاونی هــای 
پس انــداز  صندوق هــای  کارکنــان، 
کارکنــان و...( خــودداری بــه عمــل آید. 
کــرده  کیــد  ایــن بخشــنامه همچنیــن تا
به قراردادهــای قبلی نیز در پایان مدت 
قــرارداد یا ظرف مدت شــش ماه خاتمه 
کی از آن است  داده شود. اما شواهد حا
زیرمجموعــه  شــرکت های  از  یکــی  کــه 
بنــادر  ســازمان  بازنشســتگی  صنــدوق 
بنــدری  پــروژه  یــک  وارد  دریانــوردی  و 
ایــن  پیــش در  از مدتــی  و  بــزرگ شــده 
کار اســت. بندر شهید  بندر مشــغول به 
که در اســتان سیستان  بهشــتی چابهار 
موقعیتــی  و  گرفتــه  قــرار  بلوچســتان  و 

اســتراتژیک دارد از مدتی قبل در اختیار 
تامیــن  کار  تــا  گرفتــه  قــرار  ایــن شــرکت 
تجهیــزات و ســاخت و ســاز در این بندر 

را انجام دهد.
دالر  میلیــون   400 پــروژه  ایــن  اعتبــار 
رقــم مطابــق  ایــن  از  کــه  بــرآورد شــده 
قانــون، 30 درصــد را ســازمان بنــادر به 
کــه وارد  بــه شــرکتی  صــورت بالعــوض 
این پــروژه می شــود پرداخــت می کند. 
مابقــی مبلــغ مــورد نیــاز بــرای توســعه 
ایــن بنــدر از صنــدوق توســعه ملی وام 
گرفتــه می شــود؛ بنابرایــن اینکه وزارت 
راه و شهرســازی بدون مشــارکت دادن 
را  پــروژه  ایــن  شــرکت های خصوصــی، 
زیرمجموعــه  شــرکت های  از  یکــی  بــه 
کرده جای بحث و بررســی  گذار  خود وا
که وزیر راه و شهرســازی  دارد. هرچنــد 
پــروژه،  ایــن  گــذاری  وا دریافــت  بــرای 
کــرده  مجــوز هیــأت دولــت را دریافــت 
اســت امــا همیــن مجــوز هــم بــر خالف 
که آخوندی مدتی  بخشنامه ای اســت 
کــرده بــود. ایــن در حالــی  پیــش ابــالغ 
کــه ایــن شــرکت زیــان ده بــود و  اســت 
کاری آن مربوط به یکی از  تنهــا ســابقه 
که اپراتوری  کشــور اســت  بنادر شــمال 
دارد.  برعهــده  را  آن  از  ســوم  یــک 
اتفاقاتــی از ایــن قبیل شــعار حمایت از 
که همواره از ســوی  بخش خصوصی را 
ح شــده در عمــل  دولــت یازدهــم مطــر
برخــالف  زیــرا  می کنــد.  شــائبه  دچــار 
هنــوز  ابالغیه هــا  و  تمامی بخشــنامه ها 
هم شرکت های خصولتی در مهمترین 
پروژه هــا حضور دارند. ســازمان بنادر و 
دریانوردی به عنــوان یکی از مهمترین 
ســازمان های زیرمجموعــه وزارت راه و 
کاال را به  کــه ورود و خــروج  شهرســازی 
کشــور برعهده دارد، پروژه های بزرگی را 
گذاری  کــه موضــوع وا رهبــری می کنــد 
صــورت  بیشــتری  دقــت  بــا  بایــد  آنهــا 

گیرد. 

وژه بندری واگذاری پر
 به بخش خصولتی

  اخبار صنعت ساختمان



 پیام آبادگران                                 
مرداد  1395
شماره 345

16

طی چهار دهه گذشته اقتصاد ایران هم ملی کردن 
گیـر دولـت در اداره بنگاه هـای  گسـترده و دخالـت فرا
کـرده اسـت و هم خصوصی سـازی  صنعتـی را تجربـه 
جمهـوری  اساسـی  قانـون  اولیـن  کـه  حالـی  در  را. 

اقتصـاد را حیطـه دولـت اعـالم می کـرد.
تنهـا اخیـرا بازنگـری در اصـل چهـل و چهـارم قانـون 
اساسـی باعث محدود شـدن انحصارات دولتی شـده 
اسـت. بـاور بـه لـزوم حضـور دولـت و مداخلـه آن در امور 
صنایـع مختلـف محـدود بـه دوران معاصـر نبـوده و 
نیست. و در بسیاری از موارد دولتمردان از رویدادهای 
مختلـف بـرای افزایـش حضـور دولـت و مداخلـه آن در 
اقتصـاد بهـره برده اند. برای بسـیاری از دولتیـان دولت 
مالـک مطلق العنـان اقتصـاد اسـت کـه به بقیـه گاهی 
از فرصت هـا  بهره بـرداری  و  اقتصـاد  اجـازه حضـور در 
کـه بـرای بسـیاری در  را می دهـد. بی جهـت نیسـت 
مطالعه اقتصـاد ایـران واژه تیولداری به ذهن می رسـد 
و عملکرد برخی فعاالن و مدیران اقتصاد یادآور کارکرد 
فئودال هایـی  اسـت کـه بـه لطـف ملوکانه چنـد صباح 

گرفته انـد. ک خاصـه را در اختیـار  امـال
گـون  گونا همـه دهه هـای تاریـخ معاصـر دولت هـای 
گـون و به شـیوه های مختلـف در امور  گونا بـه دالیـل 
کرده انـد. بـا ایـن حـال  بنگاه هـای صنعتـی مداخلـه 
حتـی منتقـدان دولت هـا و اندیشـمندان چپگـرا از 

گذشـته  رونـد خصوصی سـازی صنایـع در دو دهـه 
انتقاد کرده اند و این سیاست را درست ندانسته اند. 
که به بهانه  گویـی در ذهـن هـم اهدافی وجـود دارند 
کـرد  آنهـا می تـوان حضـور مالکانـه دولـت را توجیـه 
ایـن  در  دانسـت.  تیولـداران دولتـی  تنهـا  را  بقیـه  و 
اول  دهـه  گسـترده  ملی سـازی های  کـه  فضاسـت 
کارشناسـی و تحلیلـی  انقـالب چنـدان مـورد بررسـی 
خصوصی سـازی ها  حالیکـه  در  اسـت  نگرفتـه  قـرار 
از  کسـی  کمتـر  اسـت.  بـوده  گسـترده  انتقـاد  مـورد 
زاویـه بهـره وری و انگیـزه فعالیـت خصوصـی به نظام 

اقتصـاد ایـران می نگـرد.
منتقـدان رونـد خصوصی سـازی اول کمرنگ شـدن 
نقش دولت را نمی پسـندند و سـپس با سـوءظن به 
روند خصوصی سازی می نگرند. ایشان بر این باورند 
که تنها نزدیکان به دیوانساالران از خصوصی سازی 
بهـره برده انـد و ایشـان بنگاه هـای صنعتـی نمونـه را 
کرده انـد.  بدیـن طریـق بـه وابسـتگان خـود منتقـل 
گرچـه وارد اسـت ولـی دربـاره رویـدادی  کـه  انتقـادی 
دولتیـان مالکانـه  نـگاه  در  ریشـه  بیشـتر  کـه   اسـت 
 بـه اقتصـاد دارد تـا خویشـاوند پرسـتی معمـول در 

کشـور مـا.
چنیـن  ماحصـل  را  کار  نیـروی  تعدیـل  ایشـان 
گذشـته می داننـد و دالیلـی  فرآینـدی در سـال های 

چـون زیان دهـی تولیـد و پاییـن بـودن بهـره وری را بـر 
نمی تابنـد. همچنیـن ایشـان بـه لـزوم آزادی عمـل 
کار باور ندارند و چشم  کارفرمایان در انتخاب نیروی 
کار  که به دلیل داشـتن نیروی  خود را بر بنگاه هایی 
بیش از اندازه بزرگ هرگز نتوانسـتند سـودده باشند، 
دولتـی  مالکیـت  تنهـا  ایشـان  نظـر  بـه  می بندنـد. 
کـه رفـاه جامعـه را تامیـن  یـا عمومی صنایـع اسـت 
می کند و مشاغل را تضمین می کند. در قوت چنین 
باورهایی و شدت چنین احساساتی همین بس که 
به رغم ابالغ مفاد اصل چهل و چهارم در اجرای آنها 
کسـی از مجریـان قانـون از خـود شـور و حرارتی نشـان 
که مسئول  نمی دهد. از سوی دیگر همان مدیرانی 
بـا  بهـره وری شـرکت های دولتـی هسـتند  و  کارآیـی 
کار برخـوردی سـرف وار دارنـد و بـرای رعایـت  نیـروی 
کارگـر را از یـک  کارمنـد و  قانـون دههـا و بلکـه صدهـا 

کرده انـد شـرکت بـه شـرکت دیگـری منتقـل 
شکی نیست که در اولین دهه انقالب انتقال مالکیت 
در برخـی بنگاه هـا بـه دالیـل شـرایط زمـان و مـکان 
الزم و ضـروری بـود. بـا ایـن حـال اولیـن تیم اقتصادی 
کشـور در دوران دولـت موقـت از فرصتـی کـه انقالب به 
ایشـان داده بـود بـرای تحقـق اهدافـی مـاورای تامیـن 
امنیـت دسـتاوردهای انقالب اسـتفاده کردنـد. طرح 
کـردن صنایـع و دسـته بندی بنگاه هـا  گسـترده ملـی 

تیولداری و 
بخش خصوصی

دکتر علی دادپی 

( تیرماه  منبع:  تجارت فردا 
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بـرای تضمیـن و تثبیـت حضـور پایـدار دولـت در اداره 
امـور روزمـره صنایـع تهیـه شـده بـود و نـه بـرای دفـاع از 
گروهی از صنایع در جا ملی اعالم شـدند  نظامی نوپا. 
گیرد.  تا اداره بنگاه ها و اموال آنها در اختیار دولت قرار 
بـرای گـروه دیگـری از بنگاه هـا دولـت مدیرانـی تعییـن 
کـرد تـا اداره آنهـا را بـر عهـده بگیرنـد بی آنکـه مالکیـت 
مالکین اصلی را نفی کنند و ایشان همچنان مالکین 
اسـمی این بنگاه هـا باقی ماندنـد. )البته این پرسـش 
آیـا  در مالکیـت بـدون حقـوق،  کـه  بی پاسـخ اسـت 

مالکیت همچنـان مالکیت اسـت؟
که ماننـد بسـیاری از انقالبیون  واقعیـت اینجا اسـت 
که مالکیت  گروه بر این باور بودند  پیش از خود این 
نابرابـری و  خصوصـی و سـرمایه داری عامـل اصلـی 
بی عدالتـی در جامعـه اسـت و شـاید بدیـن ترتیـب 
می خواسـتند بـه نوعـی عدالـت را در جامعـه برقـرار 
کـه همـه از خـوان  کننـد  کننـد و اطمینـان حاصـل 
نعمت هـای زندگـی اسـتفاده و بهـره خواهنـد بـرد. 
کـه تغییـر مالکیـت ایـن  نکتـه اصلـی در اینجـا بـود 
بنگاه هـا از فـرد بـه دولـت هرگـز بدان معنایـی که این 
نظریه پـردازان در نظـر داشـتند نبـود. حتـی فرآینـد 
کشـور بـا هدفـی غیـر از افزایـش  خصوصی سـازی در 
کارایـی اقتصـادی و سـودآوری بنگاه هـای اقتصـادی 
کـه صحبـت از افزایـش  گونـه ای  بـه اجـرا درآمـد بـه 
ممکـن  چنـدان  بخـش  ایـن  بهـره وری  و  کارآیـی 

نیسـت.
کنتـرل  کارآیـی و  گزینـش بیـن  بـه نظـر می رسـد در 
را  روش هایـی  همیشـه  دولتیـان  اقتصـاد،  مطلـق 
را  دولتـی  نهادهـای  مطلـق  کنتـرل  کـه  برگزیده انـد 
ایـران  در  خصوصـی  بخـش  اسـت.  کـرده  تضمیـن 
تاسـیس  بنگاه هـای جدیـد  باشـد٬  می توانـد فعـال 
کنـد و خطـوط تولیـد را راه انـدازی نمایـد ولـی واقعـا 
کـه بـا اجـازه  هرگـز مالـک نیسـت. مسـتاجری اسـت 
کشـور حضـور دارد و فعـال اسـت.  دولـت در اقتصـاد 

راضـی  را  خـود  انـد  نتوانسـته  هنـوز  سیاسـتمداران 
کارآیـی و نـوآوری اجازه  کارآفرینان بـه صرف  کننـد بـه 

کت در اقتصـاد را بدهنـد. شـرا
زمانی که سیاستمداران باید تصمیم بگیرند یا یکی 
گزینه هـای موجـود را انتخـاب می کنند یا به بحث  از 
مباحثـه  می پردازنـد.  موجـود  گزینه هـای  دربـاره 
ایجـاد وحـدت و  تبـادل اطالعـات جهـت  فرآینـد  و 
هم زبانی و هم رأیی درباره سیاست اتخاذ شده الزم 
و ضروریسـت. و اصوال هدف از فرآیند مردم سـاالری 
و بحـث همیـن بهینه سـازی تصمیمـات از طریـق 
کثرسـازی اسـتفاده از اطالعـات اسـت. بـا ایـن  حدا
حـال نبایـد از ایـن نکتـه غافل شـد که بعضـی اوقات 
مباحثـات فرصتی اسـت برای پافشـاری بـر باورهای 
سیاسـی و اعتقـادات. بسـیاری از ایـن فرصـت بـرای 
اسـتفاده  ایدئولوژیـک  بهانه هـای  بـه  مخالفـت 

کـه بـا آن  می کننـد تـا بـه هـر قیمتـی در برابـر تغییـری 
اینجاسـت  باشـند.  کـرده  مقاومـت  نیسـتند  آشـنا 
کـه بایـد از خـود بپرسـیم آیـا هزینـه فرصـت ناشـی از 
کاری را  کـه از دسـت مـی رود اجـازه چنیـن  منابعـی 

می دهـد؟
دربـاره  بحـث  در  دیگـری  فرآینـد  هـر  ماننـد 
سیاست گذاری نقطه بهینه ای وجود دارد که منافع 
حاصـل از مباحثـه بعـد از آن از هزینـه ادامـه مباحثـه 
کمتـر اسـت. پـس از ایـن نقطـه دیگـر ادامـه مباحثـه 
کـه بسـیاری از  فقـط هزینـه خالـص دارد. نکتـه ای 
سیاسـت مداران شـیفته تریبـون و دوربیـن فراموش 
می کننـد ایـن اسـت کـه هزینـه فرصـت منابعـی کـه از 
دست می رود در بهترین حالت قابل تخمین است 
و هزینـه واقعـی چـه بسـا بیشـتر از تخمین هـای مـا 
کشـور در حال نوشـتن چک  باشـند. در این شـرایط 
سفید امضا از منابعی است که صرف سیاست زدگی 
و  زمـان  گذشـت  می شـود.  سیاسـت گذاری  فرآینـد 
تحوالت اقتصادی هستند که هزینه واقعی و حجم 

واقعـی منابـع تلف شـده را نشـان می دهنـد.
کـه در نظام اقتصـادی ما بخش  واقعیـت اینجاسـت 
کـه بـه اجـازه  خصوصـی هنـوز حکـم مهمانـی را دارد 
تیولـداری  نـگاه  ایـن  اینجاسـت.  دولـت و دولتیـان 
کـه بنیـان نقـض حقـوق مالکانـه  بـه اقتصـاد اسـت 
اسـت و باعـث می گـردد تـا بخـش خصوصـی ایـران 
همیشـه خود را در برزخی بین تیولدار و مالک بیابد 
و نگران فردایش باشـد. از حاج محمدعلی برخوردار 
کـه در حـال شـروع یـک شـرکت  کارآفریـن امـروزی  تـا 
کارآفرینـان ایـران روزی از خـود  نـرم افزاریسـت همـه 
پرسـیده اند آیا بهتر نبود مغازه داری می کردند و وارد 
کـه دولـت خـود را مالـک آن  اقتصـادی نمی شـدند 

می دانـد؟

بخــش خصوصــی در ایــران می توانــد   
فعال باشــد٬ بنگاه های جدید تاســیس 
کنــد و خطوط تولیــد را راه انــدازی نماید 
ولی واقعا هرگز مالک نیست. مستاجری 
است که با اجازه دولت در اقتصاد کشور 
حضور دارد و فعال است. سیاستمداران 
هنوز نتوانســته اند خــود را راضی کنند به 
کارآفرینــان بــه صــرف کارآیــی و نــوآوری 

اجازه شراکت در اقتصاد را بدهند.
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مهندسـی  تشـکل های  گردهمایـی  مـرداد 95   17
بـا  تشـکل ها  آشـنایی  و  هم اندیشـی  بـرای 
برگـزار  تاسیسـاتی ها  سـندیکای  در  همدیگـر، 
کـه مهنـدس انصـاری،  مهنـدس احمـدی  و   شـد 
گردهمایـی را بـر  مهنـدس مسـگرپور مدیریـت ایـن 
عهـده داشـتند. مهنـدس محمـد احمـدی رئیـس 
هیأت مدیره انجمن شـرکت های تأسیسـاتی ایران 
کـرد:  عنـوان  مهمانـان  بـه  خوشـامدگویی  ضمـن 
تجهیزاتـی  و  تأسیسـاتی  شـرکت های  سـندیکای 
سـندیکای  نـام  بـا   1340/11/30 تاریـخ  در  ایـران 
سـازندگان و پیمانکاران و واردکنندگان تاسیسـات 
اعضـای  دربـاره  وی  شـد.  تاسـیس  سـاختمان 
سـندیکا،  ایـن  تشـکیل  فلسـفه  مدیـره،  هیـات 
زمینـه فعالیـت اعضای سـندیکا، اهـداف و وظایف 
سـندیکا، هیأت مدیـره و بازرسـان فعلـی سـندیکا، 
کمیته هـای تخصصـی و عمومی سـندیکا، عضویت 
و  تأسیسـات  توسـعه  فصلنامـه  تشـکل ها،  در 
تجهیزات، وسـایل ارتباطی سـندیکا و اقدامات در 

داد. ارائـه  توضیحاتـی  سـندیکا  اجـرای  دسـت 

عبده تبریزی:
 اقتصاد مقاومتی جایگزین

 علم اقتصاد نیست
سـخنران  اولیـن  عنـوان  بـه  تبریـزی  عبـده  دکتـر 
بـا موضـوع »تبییـن و تشـریح اقتصـاد  گردهمایـی 
مقاومتـی و بررسـی ابعـاد و ظرفیت هـا« سـخنرانی 
وضعیـت  از  مقاومتـی  اقتصـاد  کـرد:  عنـوان  و  کـرد 
ج شـده و دولت سـعی دارد آن را اجرایی  شـعار خار
کشـور  سـطح  باالتریـن  در  کـه  ایـن  از  غیـر  کنـد. 
مصوبـه اسـت، در مجلـس و قـوه قضائیـه بـه طـور 
جـدی دنبـال می شـود. از ایـن نظـر دانشـگاهیان 
هـم بـه آن می پردازنـد. مـن نیـز امـروز سـعی دارم 
مصوبـه  در  کـه  اصلـی  و 24  واژه  ایـن  از  تصویـری 
کنـم و بگویم ایـن اقتصاد چه نتایجی  آمـده تبییـن 

بـرای مهندسـان دارد. دولـت یازدهـم می توانسـت 
از بیـن سـه اسـتراتژی یکـی را در حـوزه اقتصـادی 
اصالحـات  برجـام،  اجـرای  کـه  کنـد  انتخـاب 
بـا دنیـا و  کثـری  کمـک تعامـل حدا سـاختاری بـه 
بانـک،  )اصـالح  از ظرفیت هـای ملـی  بهره بـرداری 
بـازار بدهـی، قیمت بازار، نرخ تـورم و...( را انتخاب 
کـه حـدود 30 درصـد از  کـرد. امـا مشـکل ایـن اسـت 
برجـام اجرایـی نشـده و مخالفـان دولـت بـه همـان 
ارتبـاط  آخـر  درصـد  آن 30  دارنـد.  انتقـاد  قسـمت 
بخـش  اسـت.  مـا  بـا  بـزرگ  بانک هـای  و  نهادهـا 
کند  کار  واقعـی اقتصـاد در اروپـا می خواهـد با ایـران 
بـه همیـن دلیـل  و  اسـت  نگـران  مالـی  امـا بخـش 
کار  گـون  گونا عقـب ایسـتاده و بـا ایـران بـه دالیـل 
نمی کنـد. البتـه موسسـات مالـی از دیـد اقتصـادی 
پرداخـت  بایـد  کـه  هسـتند  جریمه هایـی  نگـران 
کننـد. البتـه بخشـی از ایـن امـر به غیـر از بحث های 
و  مـا  بانک هـای  وضعیـت  بـه  مربـوط  سیاسـی 
سـال  از  بانکـی  مقـررات  آنهاسـت.  آمادگـی  عـدم 
شـده  عـوض  خیلـی   2008 بحـران  از  بعـد  و   2002
رونـد  ایـن  جریـان  در  اصـاًل  ایرانـی  بانک هـای  و 
بـه  خارجـی  بانک هـای  ورود  نیسـتند.  جهانـی 
از  کشـید.  بـه دالیـل متعـدد طـول خواهـد  ایـران 
مقـررات  بـا  انطبـاق   ،OFAC مجوزهـای  جملـه 
KYC )منابـع و مصـارف وجـوه(، بروکرات هـای دو 
بـا  موانـع  برداشـت   ،)NEW DUES )مثـال  طـرف 
کوچـک )معاملـه AIR BUS(، مقـررات  مثال هـای 
 FACTA ،دالری U-Turn مقـام ناظـر، مجوزهـای
یـا Count Foreign، Tax Compliance ACT و..... 
که دولت  دکتـر تبریـزی افـزود: در چهارچوب فعلـی 
اقتصـاد  را در قالـب  می خواهـد اصـالح سـاختاری 
مقاومتـی انجـام دهـد، بایـد دیـد اقتصـاد مقاومتی 
چیسـت. اقتصـاد مقاومتـی بـه تـوان اقتصـاد بـرای 
بـا  رویارویـی  از  بعـد  عـادی  وضعیـت  بـه  برگشـت 
کـه  شـک یـا بحـران داخلـی و خارجـی را می گوینـد، 
بایـد دید اقتصـاد ایران بعد از وضعیت هایی مانند 

کاهـش قیمـت نفـت و... چگونـه بایـد بـه  تحریـم و 
وضعیـت قبـل برگـردد. ایـن اقتصـاد 24 اصـل دارد 
آن(  آلترناتیـو  )نـه  اقتصـاد  علـم  چهارچـوب  در  کـه 
طراحـی شـده اسـت. ایـن مفهـوم بـه زمـان جنـگ 
و  اسـرائیل  و  اعـراب  دوران  درگیری هـای  سـرد، 
رکـود بلندمـدت در آمریـکا برمی گـردد. آمریکایی هـا 
کردند  کاهـش خطرپذیری اقتصـاد را پیدا  راه هـای 
کمتر انرژی بر، باال بردن  و اسـتفاده از فناوری های 
جایگزین هـای  از  اسـتفاده  و  اسـتراتژیک  ذخائـر 
گرفتنـد. نفـت شـیل نیـز حاصـل این  نفـت را پیـش 
اتـکای  مـورد  در  اتفـاق  ایـن  مشـابه  بـود.  رویکـرد 
گـر مـا بـا  ایـران بـه بانک هـای بـزرگ اروپایـی بـود. ا
که در  کشـورهایی  بانک های درجه 2 و بانک های 
کار می کردیـم-  جریـان تحریـم آسـیب پذیر نبودنـد 
امـا  بـود-  تحریـم  تأثیـر  تحـت  جریـان  کل  گرچـه  ا
در   راهـی  کـردن  پیـدا  بـرای  مـا  بـه  راه حل هایـی 
رهایـی از تحریـم بانکـی می داد. وابسـتگی ایران به 
صـادرات نفـت یـک حـوزه تهدیـد جـدی اسـت. مـا 
کاال و تامین بودجه وابسـته  بـه نفـت بـرای واردات 
چهارچـوب  در  را  مقاومتـی  اقتصـاد  گـر  ا هسـتیم. 
علـم اقتصـاد ببینیـم و فکـر نکنیـم یـک علـم جدید 
اسـت، چنین وابسـتگی هایی را عقالنی به حساب 

نمی آوریـم.
کـه امـروز  در افغانسـتان  وی افـزود: ظرفیت هـای 
ظرفیت هـای  می شـود  ایجـاد  مـا  بـرای  عـراق  و 
پایـداری نیسـت. البتـه در مورد چین مـا می توانیم 
سـال  سـالیان  را  درصـدی  غیرنفتـی 23  صـادرات 
همیـن  مـا  هـم  واردات  مـورد  در  کنیـم.  حفـظ 
23درصـد  بایـد  واقعـا  آیـا  داشـته ایم.  را  وضعیـت 
واردات ما در شرایط تحریم از امارات باشد. روشن 
مـا  بـه  کـه  بـوده  امـارات حیـاط خلوتـی  کـه  اسـت 
کمـک می کـرده، امـا ایـن جریـان بـرای صـادرات مـا 
جریـان پایـداری نبـوده اسـت. باید دیـد آلترناتیو ما 
کـه در ایـن وضعیـت باقـی  در ایـن شـرایط چیسـت 
نمانیـم و آسـیب نبینیـم. بایـد دیـد در چهارچـوب 

نقش مهم
 بخش خصوصی و 
وازی ملی ژ بور
 دراقتصاد مقاومتی
در گردهمایی تشکل های فنی و مهندسی مطرح شد 
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که این  24اصـل اقتصـاد مقاومتـی چـه باید بکنیـم 
را بشـکنیم و وقتـی دچـار بحرانـی می شـویم  فضـا 
آلترناتیـوی داشـته باشـیم و بتوانیـم پیـش برویـم. 
وی افـزود: همـه مـا مشـکالت مربـوط بـه اقتصـاد 
دولتـی  شـبه  نهادهـای  یارانه هـا،  جملـه  از  ایـران 
عناصـر،  برخـی  توسـط  فسـاد  تزریـق  خصولتـی،  و 
مشـکالت تأمیـن مالـی شـرکت ها، بحـران اعتبـاری 
و وضعیـت وخیـم بانک هـا را می دانیـم. نـرخ بهـره 
واقعـی در بسـیاری سـال ها در ایـران منفـی بـوده، 
گرفته اسـت.  گهـان 10درصـد با تـورم فاصله  حـاال نا
آیـا مـا واقعـا سـاالنه 10 درصـد رشـد خالـص داریـم  
یـا ایـن امـر بـه دالیـل مختلـف و غیرثابـت اسـت؟ 
گذشـته بیش  سـرمایه گذاری عظیـم در دولت های 
از تـوان بخـش ساختمان سـازی مـا بـود. ایـن اواخر 
مازاد سـرمایه گذاری در بخش مسـکن داشـته ایم و 
کـه بـه هدررفتـن سـرمایه ها  تخریـب زودتـر از موعـد 
منجـر شـده اسـت. امـا مـا چقـدر بـرای ایـن مـازاد 
اقتصـاد  چهارچـوب  در  مسـکن  در  سـرمایه گذاری 
جایگزینـی  امـکان  و  شـده ایم  آمـاده  مقاومتـی 
کرده ایـم.  بررسـی  را  توسـعه  حوزه هـای  سـایر  در 
شـرکت ها چـه آلترناتیـوی بـرای رفتـن بـه سـمت آن 
تـدارک دیده انـد تـا بیـکاری توسـعه نیابـد. نسـبت 
توبین کیـو )قیمـت سـاخت بـه فـروش( امـروزه نـرخ 
بیـن  از  دارد  حبـاب  و  نیسـت  10درصـد  از  باالتـر 
مـی رود. مـا بحران اعتباری هم داشـته ایم بنابراین 
در  سـرمایه های  بـرای  داریـم  نیـاز  کـه  قـدری  بـه 

گـردش  منابـع نداریـم.
بودجـه  مـورد  در  کـرد:  کیـد  تا تبریـزی  عبـده  دکتـر 
محـدود دولـت، همـه مـا از همیـن حـاال می دانیـم 
تمهیـدی  البتـه  اسـت.  صفـر  عمرانـی  بودجـه 
گردشـی  و  اوراقـی منتشـر شـود  تـا  اندیشـیده شـد 
کوچکـی بـود و ایـن اوراق در  کمـک  کـه  کنـد  ایجـاد 
بـازار قیمـت دارنـد. بودجـه اسـمی در برابـر بودجـه 
بـه  نسـبت  واقعـی  بودجـه  امـا  رفتـه  بـاال  واقعـی 
نـرخ  کـه مـا  آمـده اسـت در حالـی  پاییـن  سـال 90 

 GDP در  دولـت  نقـش  می خواهیـم.  باالیـی  رشـد 
که نشـان  )تولیـد ناخالـص ملـی( پائیـن آمده اسـت 
کمرنـگ  می دهـد دولـت در چرخـه اقتصـاد خیلـی 
گر خصوصی سـازی اتفاق  که ا شـده اسـت در حالی 
بیافتـد بودجـه جـاری دولـت طبیعتـا بـاال مـی رود. 
کـه به خاطر بودجه  گر ما دولتی هسـتیم  بنابرایـن ا
می کنیـم،  محـدود  را  سـرمایه ای  بودجـه  جـاری، 
مجبـور بـه خریـد خدمات هسـتیم و بودجـه جاری 
اقتصـاد  کـه در 7 اصـل  بـاال مـی رود. در حالـی  مـا 
در  اسـت،   شـده  کیـد  تا بهـره وری  روی  مقاومتـی 
کیـک اقتصـاد ایـران بهـره وری پائیـن آمـده اسـت و 
کـم آورده ایـم، دسـت بـه دامـان افزایـش  کـه  هرجـا 
کنونـی سـرمایه باالسـت و  سـرمایه شـده ایم. سـهم 
قسـمت گم شـده، بهره وری است. بهره وری مانند 
کـه دائمـًا درون آن وسـایل خانـه  اسـت  خانـه ای 
می بریـد ولـی اخـالق و ادب نمی بریـد. ایـن اتفـاق 
در صنایـع مـا محسـوس اسـت. وقتـی واردات پایـه 
برخـی صنایـع اسـت با باالرفتن قیمـت واردات، آن 

کشـانده می شـوند. صنایـع بـه تعطیلـی 
کـرد: از مـوارد مشـکالت دیگـر اقتصـاد  وی تصریـح 
کاهـش  کاهنـده،  کل  ایـران می تـوان بـه تقاضـای 
تولید ناخالص داخلی سـرانه، نرخ بیکاری فصلی، 
بـرای خانم هـا  نـرخ مشـارکت فعلـی )38 درصـد و 
مصـرف  خانـوار،  هـر  درآمـد  و  هزینـه  13درصـد(، 
انـرژی یارانـه ای ارزان بـه نـرخ مصـرف بـاال  انـرژی، 
و بهـره وری پاییـن صنعـت، نـرخ ارز چندگانـه، و... 
چهارچـوب  و  کارایـی  ایـن  بـا  اقتصـاد  کـرد.  اشـاره 
اقتصـاد  چهارچـوب  در  بایـد  و  نمی دهـد  جـواب 
کنیـم. قلمـرو اقتصـاد مقاومتـی  مقاومتـی حرکـت 
در ایـران شـامل شناسـایی حوزه هـای خطرپذیـر، 
کنترل  شناسایی راهکارهای کاهش خطرپذیری و 
کـه  و مدیریـت آنهـا، خـروج از حوزه هـای خطرپذیـر 
مقاوم سـازی  و  باالسـت،  آنهـا  در  آسـیب  احتمـال 
اقتصـاد در برابـر خطرپذیـری موجود اسـت. عوامل 
کـه  دارنـد  نقـش  مقاومـت  شـکل گیری  در  متعـدد 

شـامل سـاختار اقتصـاد، میـزان انعطاف پذیـری و 
پیش بینـی تدابیـر الزم بـرای مواجهه با شـوک های 
عـدم  و  صـادرات  و  واردات  در  تنـوع  گهانـی،  نا
کشـور خـاص، حکمروایـی خـوب،  کاالی  بـه  اتـکا 
برخورداری از مشـارکت و افزایش آن در بحران و... 
اسـت. از بین سیاسـت های 24گانه، سـه مورد آنها 
بـه صنعـت داخلـی و صنعـت احـداث مربوط اسـت 

کـه شـامل مـوارد زیـر اسـت:
و  امکانـات  کلیـه  فعال سـازی  و  تأمیـن شـرایط   -1
منابـع مالـی و سـرمایه های انسـانی و علمی کشـور 
کثر رسـاندن  کارآفرینـی و بـه حدا بـه منظـور توسـعه 
مشـارکت آحـاد جامعـه در فعالیت هـای اقتصـادی 
و  جمعـی  همکاری هـای  تشـویق  و  تسـهیل  بـا 
کم درآمـد و  کیـد بـر ارتقـاء درآمـد و نقـش طبقـات  تأ

متوسـط. 
بـا  اقتصـاد  بهـره وری در  قـراردادن رشـد  2- محـور 
کار،  نیـروی  تولیـد، توانمندسـازی  تقویـت عوامـل 
تقویـِت رقابت پذیـری اقتصـاد، ایجـاد بسـتر رقابـت 
ظرفیـت  کارگیـری  بـه  و  اسـتان ها  و  مناطـق  بیـن 
مزیت هـای  جغرافیـای  در  متنـوع  قابلیت هـای  و 

کشـور.  مناطـق 
کاالهـای  و  نهاده هـا  داخلـی  تولیـد  افزایـش   -3
اساسـی)به ویـژه در اقـالم وارداتـی( و اولویـت دادن 
بـه تولیـد محصـوالت و خدمـات راهبـردی و ایجـاد 
کاالهـای وارداتـی بـا هـدف  تنـوع در مبـادی تأمیـن 
کشـورهای محـدود و خـاص. کاهـش وابسـتگی بـه 
بایـد  مقاومتـی  اقتصـاد  بـه  کـردن  عمـل  بـرای 
جزئیات آن بررسی شود. این 24 بند قابل اعتناء، 
اهـم  اسـت.  اقتصـاد  علـم  در چهارچـوب  و  عملـی 
کـه اقتصـاد مقاومتـی بـه آن می پـردازد  موضوعاتـی 
کاهـش آسـیب پذیری اقتصـاد، پیش تـازی  شـامل 
اجتماعـی،  عدالـت  ارتقـای  دانش بنیـان،  اقتصـاد 
امنیـت  بهـره وری،  رشـد  و  رقابت پذیـری  تقویـت 
غـذا و درمـان، اصـالح الگـوی مصـرف، اصـالح نظام 
کشـور، حمایت هدفمند از صادرات )الزامات  مالی 
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اقتصاد مقاومتی برای سـرمایه گذاری در صنعت(، 
مقابلـه بـا ضربه پذیـری درآمـد نفـت، شفاف سـازی 
و سالم سـازی اقتصـاد، اتخـاذ سیاسـت های تولیـد 
اسـت.  و...  درآمـدی دولـت  نظـام  اصـالح  محـور، 
اقتصـاد مقاومتـی الزاماتـی بـرای سـرمایه گذاران در 

کـه شـامل مـوارد زیـر اسـت: صنعـت دارد 
- حرکت به سمت استفاده از بازار سرمایه

- اعطا نشدن حق انحصاری 
- سـرمایه گذاران باید از ظرفیت های تولید داخلی 

کنند. استفاده 
- عـدم توسـعه بخـش دولتـی و ایجـاد فضـا بـرای 

خصوصـی بخـش 
انتقـال  بـه  عالقـه  و  واردات  بـه  کمتـر  عالقـه   -

ی ژ لـو تکنو
- اسـتفاده از ظرفیت هـای اقتصـادی ایجـاد شـده 

در دوران تحریم هـا 
که عالقه بـه تولید در  کت بـا شـرکای خارجـی  - شـرا

ایـران دارند 
بــا  دولــت  بیشــتر  کــردن  بدهــکار  از  پرهیــز   -
جایگزینــی ضمانت نامه های تجــاری به جای 

ضمانت نامه های دولتی

اطهاری:
 اقتصاد مقاومتی بدون انباشت سرمایه 

ممکن نیست
»نقـش  دربـاره  اقتصـاددان  اطهـاری،  کمـال  دکتـر 

گفـت.  بخـش خصوصـی در توسـعه پایـدار« سـخن 
اقتصـاد  تحقـق  شـروط  دربـاره  کـرد:  عنـوان  وی 
خصوصـی  بخـش  هـر  گفـت  بایـد  مقاومتـی، 
کنـد.  محقـق  را  مقاومتـی  اقتصـاد  نمی توانـد 
سیاسـی  اقتصـاد  مفاهیـم  از  برخـی  بازخوانـی 
اقتصـاد  تـا  اسـت  الزم  اقتصـاد  مفاهیـم  کنـار  در 
مبنـای  آوریـم.  بیـرون  از شـکل شـعار  را  مقاومتـی 
مبنـای  اسـت.  مولـد  نیروهـای  رشـد  توسـعه، 
توسـعه فقـط بـا تخصیـص بهینـه منابـع و انباشـت 
انسـانی،  فیزیکـی  مالـی،  سـرمایه های  پیوسـته 
خ می دهـد. چیـزی  علمـی و فرهنگـی و نمادیـن ر
آن  از  بخشـی  مـا  و  رفتـه  بیـن  از  مدت هاسـت  کـه 
ایـن  طـی  را  دیگـر  بخـش  و  تحمیلـی  جنـگ  در  را 
بـه  بـاال  تـورم  از دسـت داده ایـم.  بـه مـرور  سـال ها 
دلیل صورت نگرفتن انباشـت اسـت. سرمایه های 
نمادیـن مـا )شـخصیت های مهـم اقتصـاد ایـران( 
کـه اقتصـاد  گذاشـته شـده اند. در حالـی  کنـار  هـم 
کـه  می آیـد  بیـرون  انشـاء  از  موقعـی  مقاومتـی 
بگیـرد.  قـرار  مـردم  روبـروی  نمادیـن  سـرمایه های 
مقاومتـی  اقتصـاد  هـدف  بـه  رسـیدن  افـزود:  وی 
بـدون اعتمـاد اجتماعی و انباشـت سـرمایه ممکن 
نیست. برنامه و بازار به طور ایدئولوژیک و مبتذلی 
گفته می شـد همه  گرفته اند. قبال  روبـروی هـم قـرار 
گفته می شـود همه چیز  کنون  چیـز دولتـی شـود و ا
البتـه مـن معتقـدم دسـت  بـازار سـپرده شـود.  بـه 
بـازار خـود بـه خـود سـاماندهی نمی شـود  نامرئـی 
گـر چنیـن چیـزی ممکـن بـود، هـر سـال جایـزه  و ا
تـا قاعـده جدیـدی  فـردی نمی دادنـد  بـه  را  نوبـل 

اندیشـه  بـدون  بنویسـد.  بـازار  سـاماندهی  بـرای 
از  آن،  سـاماندهی  و  اقتصـاد  علـم  دربـاره  درسـت 
ایدئولوژیـک  و جنـگ  تفریـط می رسـیم  بـه  افـراط 
کـدام از آنهـا خـود  کـه هیـچ  راه می افتـد. در حالـی 
بـه خـود مبتذل نیسـتند. در مجموع بایـد به وجه 
تاریخـی سـرمایه داری و خصوصی سـازی بپردازیم. 
روابـط بـازار از قدیـم وجود داشـته اسـت؛ امـا روابط 
کـه  بـازار بـا رقابـت معنـا دارد و بـا ایـن رقابـت اسـت 
چنانکـه  می انجامـد.  منابـع  بهینـه  تخصیـص  بـه 
مارکـس معتقـد اسـت وقتـی زور از اقتصـاد بیـرون 
ملغمـه  امـا  می گیـرد.  شـکل  مدنـی  جامعـه  بـرود 
هـم  افـزا  هـم  کـه  بـازار-  و  برنامـه  از  کارآمـدی  نا
کسـانی  که  نیسـتند- در اقتصـاد مـا پدیـد آمده چرا 
کنند.  کـه اقتصـاد را به خوبی سـاماندهی  نیسـتند 
حتـی اقتصـاد مقاومتی تعریف نشـده چه برسـد به 

اینکـه بـه مرحلـه عمـل رسـیده باشـد. 
اطهـاری افـزود: در تعریف اقتصـاد مقاومتی، نقش 
بخـش خصوصـی و بـورژوازی ملـی مهـم اسـت. دو 
کـه  ج وجـود دارد  عنصـر اساسـی در رابطـه بـا خـار
بـاال رفتن بهـره وری و معرفی محصوالتی به جهان 
کنیم پیوسـته  گـر ایـن دو را نتوانیـم عملی  اسـت و ا
از  اقتصـادی  نابرابـر روی می دهـد و مـازاد  مبادلـه 
خـروج  ملـی،  بـورژوازی  می شـود.  ج  خـار اقتصـاد 
مـازاد اقتصـادی را به حداقل می رسـاند تا انباشـت 
کـردن  بی معنـی  بگیـرد.  صـورت  بتوانـد  سـرمایه 
بـورژوازی ملـی ابتـذال اسـت. بایـد جلـوی مبادلـه 
کـردن اقتصـاد از روابـط اجتماعـی را  نابرابـر و تهـی 
برقـرار  را  رابطـه اجتماعـی  بـورژوازی ملـی  بگیریـم. 
رانتـی  دولـت  می یابـد.  حضـور  آن  در  و  می کنـد 
و  می کنـد  تهـی  روابـط  از  را  جامعـه  خصولتـی  و 
می گویـد جامعـه باید دنبال اقتصاد بـدود در حالی 
اعتـالی  و  اجتماعـی  ارتقـای  بـه  بایـد  اقتصـاد  کـه 
خـود  قانـون  کـه  حـال  عیـن  در  بیانجامـد  انسـان 
کـه در نئولیبرالیزیـم  کـه ابتذالـی  را دارد، در حالـی 
ایـران راه افتـاده، جامعـه را تهـی می کنـد. در آمریـکا 
کـم اسـت امـا در قالـب آن امـکان  نئولیبرالیـزم حا
و  شـود  تخریـب  طبقـه ای  دو  سـاختمان  نـدارد 
حتـی  شـود،  طبقـه  سـه  سـاختمان  بـه  تبدیـل 
کـرد. در  سـاختمان مسـکونی را نمی تـوان تجـاری 
نئولیبرالیـزم بـاب شـده، همـه چیـز در حـول محـور 
که در ایران این  کیفیت زندگی می چرخد در حالی 
مفهـوم بـه نـام اقتصـادی بـودن، حیـات اجتماعی 
اقتصـاد  و  اقتصـادی می کننـد  قربانـی عقالنیـت  را 
نـه سـرمایه نمادیـن تولیـد می کنـد و نـه آسـایش. 
کیفیت زندگی نیست  اقتصاد در خدمت جامعه و 
بـه اشـتباه  را  از آن مجـزا شـده اسـت و اسـم آن  و 
کـه اصال  گذاشـته اند در حالـی  عقالنیـت اقتصـادی 

نیسـت.  اقتصـادی 
دولـت  دچـار  ایـران  افـزود:  اقتصـاددان  ایـن 
کـه دولتـی رانتـی اسـت و  فراطبقاتـی شـده اسـت 
بـه مـرور رانتی تـر می شـود چـون از طبقـات مختلف 
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طـول  در  شـدن  رانتـی  ایـن  اسـت.  بریـده  جامعـه 
زمـان  باعـث شـده روابـط اقتصـادی غیرمقاومتـی 
و  اسـت  شـده  رایـج  ایـران  در  رانـت  انـواع  شـود. 
گرفـت. غیـر از رانت هـای دولتـی،  بایـد جلـوی آن را 
کم فروشـی و بـورژوازی مسـتقالت  رانت هایـی در ترا
بیـن  متعـارض  رابطـه  رشـد  اسـت.  شـده  ایجـاد 
بخش هـای اقتصـادی نیـز دیده می شـود. بـا توجه 
که به 50 درصد  به ارقام رشـد خرید و فروش زمین 
رابطـه  متعـارض  تشـکیل سـرمایه رسـیده اسـت، 
می شـود.  دیـده  صنعـت  و  مسـکن  رشـد  بیـن 
نـزول صنعـت منطبـق شـده  بـا  اوج هـای مسـکن 
اسـت. 52 درصـد سـپرده های سیسـتم بانکـی در 
بخـش مسـکن فریـز شـده اسـت. جلـوی سیسـتم 
گرفتـن، حیـات بخش های مولد  بـورژوازی رانتـی را 

را تجدیـد می کنـد.  بـورژوازی ملـی  و 
از  حمایـت  شـامل  را  مقاومتـی  اقتصـاد  وی 
در  فعـال  مشـارکت  دانش بنیـان،  شـرکت های 
کار اقتصـاد جهانـی، رفـع موانـع عضویـت  تقسـیم 
نقـش  بازمهندسـی  جهانـی،  تجـارت  سـازمان  در 
صادرات گـرا،  تولیـدات  گسـترش  آزاد،  مناطـق 
غرفه سـازی برای ورود شـرکت های مشـاور خارجی 
گفـت: اقتصـاد دانش بنیـان بـه  کـرد و  و... عنـوان 
که این شـرکت ها باید  خوبی تولید نشـده در حالی 
خدمـات مولـد بدهنـد. رتبـه مـا در اقتصـاد دانـش 
کشـور 94 اسـت. افـت مـا در این زمینه  در بیـن 150 
معنـادار اسـت و نشـان می دهـد مـا دارای اقتصـاد 
گرچـه  ا مقاومتـی  اقتصـاد  و  نیسـتیم  مقاومتـی 
دارد.  انشـایی  حالتـی  ولـی  دارد  خوبـی  رویکـرد 
یکـی از الزامـات اقتصـاد، دانـش نهادسـازی اسـت. 
ششـم،  برنامـه  احـکام  جـای  بـه  می کنـم  دعـوت 
صـورت  برنامـه  ایـن  در  منابـع  بهینـه  تخصیـص 
احـکام ذکـر  ایـن  و بودجـه  راه  بایـد نقشـه  بگیـرد. 

باشـد.  شـده 
آقـای اطهـاری افـزود: هـم افزایـی برنامه و بـازار جزو 
وظایـف دولـت اسـت. در برنامـه ششـم ایجاد نظام 
ارزش گـذاری دارایی هـای نامشـهود و احصـای آن 
بـه عنـوان سـرمایه در بنگاه هـای اقتصـادی مـورد 
کـه قبـال توسـط مـا مطـرح  گرفتـه اسـت  تائیـد قـرار 
کـه قبـال روی اقتصـاد دانـش  شـده بـود. همچنـان 
امـروزه  متاسـفانه  کـه  بودیـم  کـرده  کیـد  تا بنیـان 
تبدیـل  شـادمانی  بنـگاه  بـه  را  آن  شـهرداری ها 
دارایی هـای  ارزش گـذاری  ایجـاد  وقتـی  کرده انـد. 
اسـت،  نگرفتـه  صـورت  آن  احصـای  و  نامشـهود 
مشـاور  شـرکت های  ورود  بـرای  زمینه سـازی 
ممکـن  نیـز  ایرانـی،  شـرکت  مشـارکت  بـا  خارجـی 
اجتماعـی  مسـئولیت  بنگاه هـا  ولـی  نمی شـود. 
کننـد ابتـذال در  دارنـد از جملـه اینکـه بایـد سـعی 
کنـار بگذارند. این مسـئولیت اجتماعی  مفاهیـم را 
که سـرمایه یک رابطه  مکمل سـودآوری اسـت چرا 
کردن  اجتماعی است. شرکت در برنامه ها و دنبال 
اهـداف جـزو همیـن مسـئولیت اجتماعـی اسـت. 
توسـعه  بـه دولـت  بایـد  رانتـی  مـن دولـت  نظـر  بـه 

تبدیـل شـود و بـدون آن اقتصـاد مقاومتـی محقـق 
ایـن  و  نمی آیـد  بیـرون  انشـاء  از  انشـاء  نمی شـود. 
و  مدنـی  جامعـه  تشـکل های  مشـارکت  بـا  امـر 
بـورژوازی ملـی )نـه بـورژوازی رانتـی( ممکـن اسـت. 
گفتمان از اصـول اقتصاد  بـدون رعایـت ایـن اصـول 

بـود.  خواهـد  توخالـی  مقاومتـی 

مصطفـی  مهنـدس  گردهمایـی،  ایـن  ادامـه  در 
مدیـران  انجمـن  هیات مدیـره  رئیـس  امیری فـر  
فنـی و اجرایـی، بـه معرفـی ایـن انجمـن پرداخـت. 
 1373 سـال  را  انجمـن  ایـن  فعالیـت  تاریـخ  وی 
کـرد و تعـداد اعضـای آن را 500عضو حقیقی  عنـوان 
دانسـت. وی درباره مبانی و اهداف انجمن، ارکان 
اقدامـات  اهـم  انجمـن،  کمیسـیون های  انجمـن، 
انجمـن، اعضـای مؤسـس، اعضـای هیأت مدیـره و 
بازرسـان، شـرایط عضویت در انجمن، و... توضیح 

داد.

هیأت مدیـره  رئیـس  نائـب  سردشـتی  مهنـدس 
انجمـن شـرکت های آب و فاصـالب نیز به معرفی 
مـا  شـرکت های  گفـت:  و  پرداخـت  انجمـن  ایـن 
بـه  را  کار  پروژه هـا  تمـام  در  هسـتند  عضـو   65 کـه 
شـکل EPC  انجـام می دهنـد. قبـل از سـال 1372 
آب  پمپـاژ  پـروژه  یـا  تصفیه خانـه  پـروژه  هیـچ  مـا 
شـده  آن  وارد  داخلـی  شـرکت های  کـه  نداشـتیم 
بـه عنـوان صاحـب دانـش  از سـال 1372  باشـند. 
از 90 درصـد  بیـش  وارد شـدیم.  رقابـت  در عرصـه 
تصفیه خانه هـای آب و فاضـالب از سـال 1372 تـا 
کنـون توسـط شـرکت های مـا سـاخته شـده اند. مـا 
کـه دانش  در صنعـت آب و فاضـالب فعـال هسـتیم 

در  وی  اسـت.  آن  پیش نیازهـای  از  مهندسـی 
ادامـه بـه فعالیت هـا و دسـتاوردهای ایـن انجمـن، 
خاطرنشـان  و  پرداخـت  و...  انجمـن  کمیته هـای 
و  آب  شـرکت  و  نیـرو  وزارت  بـا  انجمـن  ایـن  کـرد: 
در  دارد  سـعی  و  دارد  همـکاری  کشـور  فاضـالب 

باشـد.   فعـال  جمعـی  فعالیت هـای 

کوالیی رئیس سـندیکای  مهنـدس علیرضـا 
چندیـن   ایـران  بـرق  صنعـت  گفـت:  ایـران  بـرق 
رتبـه بین المللـی از جمله رتبـه 19 تولید برق جهان 
را دارد. ایـن صنعـت بومی اسـت و ایـن بومی شـدن 
واقعـی اسـت. این سـندیکا بـاالی 600 میلیون دالر 
کـه بـا توجـه بـه مشـکالت  صـادرات صنعتـی دارد 
صنعـت  صنعـت،  ایـن  اسـت.  بزرگـی  کار  موجـود 
کمی ضعیـف اسـت.  نـوآوری  ولـی در  بالغـی اسـت 
کلیـدی الزم و منابـع انسـانی خوبـی داریـم و  مـواد 
که متاسـفانه قراردادهای  کارآمـدی داریم  صنعـت 
فاینانـس اخیـر آن را تهدیـد می کنـد. وی در ادامـه 
کمیته هـای  ایـن سـندیکا،  اعضـای  تعـداد  دربـاره 
کارهـای  سـندیکا،  کلیـدی  اقدامـات  سـندیکا، 
از جملـه  اصلـی سـندیکا  برنامـه  روزمـره سـندیکا، 
جهانـی  رتبـه  صنعـت،  راهبـردی  سـند  تدویـن 
در  افـزوده  ارزش  و  بهـره وری  بـرق،  صـادرات  در 
کـرد:  عنـوان  و  داد  توضیحاتـی  و...  صنعـت  ایـن 
مشـکالت صـادرات مـا در سـال های اخیـر عمدتـًا 

مربـوط بـه مشـکالت مـا در عـراق اسـت. 

انجمـن  هیأت مدیـره  دبیـر  آزاد   علـی  مهنـدس 
کـرد: راه وسـیله جابجایـی و  راهسـازی نیـز عنـوان 
گسـترش ارتباطـات و پیـش نیـاز تولیـد بیشـتر  پایـه 
پایه هـای  می شـود  سـاخته  راهـی  جـا  هـر  اسـت. 
پیشـرفت فرهنگـی و اجتماعـی و اقتصـادی مهیـا 
کـردن مسـیر تهـران- تبریـز  می گـردد. در 1319 طـی 
13 روز، تهران- مشهد 14 روز  و تهران - بوشهر 34 
کـه شورشـی  روز طـول می کشـید. در دوران پهلـوی 
روی  گنبـد  و  گـرگان  حوالـی  در   ترکمن هـا  توسـط 
کشـید تا هنگی از رشـت به  داده بود، 28 روز طول 
گـرگان بـرود و همیـن امر ذهن مسـئوالن مملکت را 
کل بودجه  کـرد و 25 درصـد  متوجـه اهمیـت راه هـا 

گرفـت.  کشـور در آن سـال بـه راهسـازی تعلـق 
بـه  بودجـه  درصـد   1/5 امـروز  گرچـه  ا افـزود:  وی 
راهسـازی تعلـق دارد، امـا نتایـج سـال ها توجـه بـه 
کیلومتـر  راهسـازی باعـث شـده اسـت امـروز 2500 
کیلومتـر  کیلومتـر بزرگـراه، 35 هـزار  آزاد راه، 15هـزار 
آسـفالته،  فرعـی  راه  کیلومتـر  هـزار   45 اصلـی،  راه 
آسـفالته، 10 هـزار  راه روسـتایی  کیلومتـر  130 هـزار 
کیلومتـر متـرو  کیلومتـر راه آهـن، 70 فـرودگاه، و 200 
کـه ارزش آنهـا هـزار تریلیـارد تومـان  داشـته باشـیم 
اسـت. بـر اسـاس آمـار، راه های موجود جـزو معدود 
که بر اساس آن می توانیم بگوییم  چیزهایی است 
کشـورهای پیشـرفته اسـت. امـا ایـن  ایـران در زمـره 
کار انسـان های میهن دوسـت  دسـتاوردها حاصـل 

 الزامات اقتصاد مقاومتی
 از دید دکتر عبده تبریزی:
- حرکت به سمت استفاده از 

بازار سرمایه
- اعطا نشدن حق انحصاری 

- سرمایه گذاران باید از 
ظرفیت های تولید داخلی استفاده 

کنند.
- عدم توسعه بخش دولتی 

- عالقه کمتر به واردات و عالقه 
به انتقال تکنولوژی

- استفاده از ظرفیت های اقتصادی 
ایجاد شده در دوران تحریم ها 

- شراکت با شرکای خارجی که 
عالقه به تولید در ایران دارند 

- پرهیز از بدهکار کردن بیشتر 
دولت 
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در  مشـکالت  تحمـل  بـا  کـه  بـوده  صادقـی  و 
کوهسـتان های  و  علـف  و  بـی آب  بیابان هـای 
ج  ار بـرای  مـا  انجمـن  کرده انـد.  کار  صعب العبـور 
نهـادن بـه ایـن تـالش سـتودنی در طـی سـال های 
86، 87 ،89 ،91، 93 از بـزرگان 4 حـوزه سـازمان 
و  مشـاور  مهندسـان  کارفرمایـان،  برنامه ریـزی، 
کشـور خدمت  که به جامعه سـازندگی  پیمانکاران  

کـرد.  کـرده بودنـد، تقدیـر 
در  راهسـازی  دربـاره  خاطراتـی  بـه  پایـان  در  وی 
امـروز  متاسـفانه  کـرد  کیـد  تا و  کـرد  اشـاره  کشـور 
و  نیسـت  مـا  منافـع  راسـتای  در  دولـت  سیاسـت 
زمینـه نابـودی سـازندگان مهیـا شـده اسـت. امـا بـا 
عشـق بـه وطـن می تـوان همـه موانـع را پشـت سـر 
گذاشـت. انجمـن شـرکت های راهسـازی از روز اول 
کرد و  کار  بـا شـعار »ایـران را دوسـت بداریم« آغاز بـه 

فعالیـت خـود را ادامـه داد. 

عملکرد قوی ما می تواند راهگشا باشد 
مهنـدس محمدرضا انصـاری رئیس انجمن صدور 
خدمات فنی و مهندسـی درباره »بررسـی و تحلیل 
مـدل جهانـی حضـور شـرکت های نظامـی در عرصه 
کـرد: از اوایـل سـال  کشـور« عنـوان  سـاخت و سـاز 
1370 صـادرات خدمـات فنـی و مهندسـی ممنـوع 
گوهـا و البـی صـورت  گفـت و  بـود. از سـال 1373 بـا 
کـه طـی آن  کـرد  گرفتـه، مجلـس قانونـی تصویـب 
شـورای حمایـت بـه ریاسـت رئیـس جمهـور بیـرون 
کـه تقریبـا هیـچ وقـت تشـکیل نشـد. ده سـال  آمـد 
بـه  غیرنفتـی  صـادرات  از  حمایـت  شـورای  بعـد 
ریاسـت رئیس جمهور )یا معاون اول وی( تشـکیل 
کـه در حـال حاضـر فعـال اسـت و هـر سـه مـاه  شـد 
آئین نامـه   1374 سـال  در  دارد.  جلسـه  یکبـار 
انجمـن   1377 سـال  در  و  آمـد  بیـرون  حمایـت 
کـه  صـدور خدمـات فنـی و مهندسـی تاسـیس شـد 
تـا امـروز نسـبتا موفـق بوده اسـت. بـا چانه زنی های 
انجمـن، ضمانت نامه هـا بـا 2 درصـد صـادر و 700 
شـرکت ها  توسـط  کشـور  از  بیـرون  موفـق  پـروژه 
انجـام شـده اسـت. جایـزه صادراتـی در سـال 1381 
تـا 8 درصـد تصویـب شـد، و از 1381 تـا 1391 باعـث 
جهـش صادراتـی شـد و شـرکت ها بـا اتـکای آن بـه 
کشـور تخفیـف دادنـد. متاسـفانه از سـال  بیـرون از 
میلیـارد  بـه 4/3  درصـدی  رشـد 45  بـا  کـه   1390

دالر صـادرات رسـیده بودیـم ایـن جایـزه بـه دلیـل 
امـروز 25  توسـط دولـت قطـع شـد.  بودجـه  نبـود 
میلیـارد دالر یعنـی حـدود 90 هـزار میلیـارد تومـان 
ظرفیـت آزاد بـرای صدور خدمات فنی و مهندسـی 
بـه  آغـاز  ترکیـه  مـا  همتـای   1907 از  البتـه   داریـم. 
کـرد و امروز صدور  صـدور خدمات فنی و مهندسـی 
خدمـات فنـی و مهندسـی آن بـه 30 میلیـارد دالر 
اقـالم اصلـی صادراتـی آن  از  رسـیده اسـت و یکـی 

اسـت. 
در  کنـون  تا اول  از  کـه  کسـانی  افـزود:  وی 
هیأت مدیـره انجمـن بوده انـد تـالش خـود را بـرای 
تسـهیل صـدور خدمـات فنـی و مهندسـی انجـام 
که در دوران تحریم و سخت شدن  داده اند، امری 
صـدور ضمانت نامـه و پذیـرش آن دشـوار بـود و بـا 
افـت زیـادی در صـدور خدمـات فنـی و مهندسـی 
مشـترک  فصـل  انجمـن  ایـن  شـدیم.  مواجـه 
صادراتـی همـه انجمن هـای صنعت احداث اسـت  
کارهـای تسـهیل را بـرای صـدور خدمـات فراهـم  و 

می کنـد.
کـرد:  عنـوان  عبـده  دکتـر  سـخنان  امتـداد  در  وی 

چگونـه می تـوان از فضـای اقتصـاد مقاومتـی بـرای 
کـرد.  اسـتفاده  مهندسـی  و  فنـی  خدمـات  صـدور 
کـه بـر  کشـور می توانـد از ابـزار اقتصـاد مقاومتـی  کل 
کـه می توانـد  مقاوم سـازی اقتصـاد در حوزه هایـی 
همـه  کننـد.  اسـتفاده  دارد  کیـد  تا شـود  تهدیـد 
می دانیـد اسـتفاده از منابـع دولتی وابسـته به پول 
نفت، دیگر مقدور نیسـت. دولت 500 هزار میلیارد 
تومان بر اساس قیمت قراردادها، طرح نیمه تمام 
ایجـاد  اشـتغال  نفـر  میلیـون   4 می توانـد  کـه  دارد 
حلـی  راه  دولـت  بایـد  آنهـا  انـدازی  راه  بـرای  کنـد. 
کشـور را بیابـد. از طرفـی  کنـد و منابـع واقعـی  پیـدا 
کشـور بـه عنـوان ذی نفـع نیـز می تواننـد  سـازندگان 
اغلـب  کـه  طرح هایـی  ایـن  از  تـا  بیابنـد  راهـی 
توجیـه اقتصـادی دارنـد و حـدود 700 هـزار شـغل 
کننـد. بعـد از بررسـی  ایجـاد می کننـد بهره بـرداری 
بـاره داده شـده  ایـن  زیـاد طرحـی در  و مطالعـات 
کـه دولـت 370 هـزار میلیـارد  اسـت. امـا از آنجایـی 
تومـان بدهـی دارد، برخـی دسـتکاری ها در طـرح 
کـه در حـال تصحیـح اسـت. در هر حال  انجـام شـد 
طرح هـای  در  خصوصـی  بخـش  سـرمایه گذاری 
بـه جـای سـرمایه گذاری های سـابق  عنـوان شـده 
کـه بدهـی دولـت  بـه ایـن  دارای اهمیـت اسـت چـرا 

نیسـت.  قابـل پرداخـت  زودی 
کـه سـرمایه گذاران خارجی  وی افـزود: بایـد بدانیـم 
کشـور اشـتغال بیابنـد و ایـن  هـم ممکـن اسـت در 
سـرمایه  اول  مسـیر  در  دارد،  مسـیر  دو  اشـتغال 
محـور اسـت )کـه سـرمایه بـه تنهایـی فقـط نقـش 
کـه مشـارکت بخـش  مخـرب دارد( و در مسـیر دوم 
که متاسـفانه اغلب  خصوصـی حائـز اهمیـت اسـت 
ایـن شـرکت های خارجـی توسـط مجموعـه دولـت 
بـرای مشـارکت به شـرکت های زیـر مجموعه دولت 
کـه دولـت بایـد شـرط  معرفـی می شـوند. در حالـی 
فعالیـت  بـرای  را  خصوصـی  بخـش  بـا  مشـارکت 
انجمن هـای شـما  و  بگـذارد  شـرکت های خارجـی 
هـم می تواننـد در ایجـاد ایـن مشـارکت نقشـی ایفـا 

کننـد. 
عبـده  آقـای  چنانچـه  افـزود:  انصـاری  مهنـدس 
دربـاره صـدور ضمانـت نامـه توسـط بانک هـا خبـر 
بیـرون  رقابـت  لحـاظ  از  مـا  بـرای  نکتـه  ایـن  داد 
مـا  شـرکت های  اسـت.  اهمیـت  دارای  کشـور  از 
ارائـه  بـاال  کیفیـت  بـا  کارهـای  کشـور  از  ج  خـار در 
کار  داده انـد، و ایـن فرصتـی طالیـی بـرای تمریـن 
کشـور  ج از  کار در خـار کشـور اسـت. بـرای  بیـرون از 
و داشـتن رقابـت بلنـد مـدت الزم اسـت بنگاه های 
بین المللـی  بنگاه هایـی  بـه  خصوصـی  بخـش 
ارتقـا یابنـد و اسـتراتژی بهبـود مدیریـت و HSE و 

گیـرد.   قـرار  مدنظـر  اجتماعـی  مسـئولیت های 
رئیـس انجمـن صـدور خدمـات فنـی و مهندسـی 
کـرد: اینکـه تشـکل ها زیر فشـار باشـند  خاطرنشـان 
ک  خطرنـا کننـد  عمـل  متفـرق  شـرایط  ایـن  در  و 
اسـت. در دولـت یازدهـم بـه شـورای هماهنگی بها 

 دکتر اطهاری:
اقتصــاد مقاومتی شــامل 
شــرکت های  از  حمایت 
فعال  مشارکت  دانش بنیان، 
در تقســیم کار اقتصــاد 
جهانی، رفع موانع عضویت 
در سازمان تجارت جهانی، 
مناطق  نقش  بازمهندســی 
تولیدات  گســترش  آزاد، 
غرفه سازی  صادرات گرا، 
شــرکت های  ورود  برای 
و... خارجــی   مشــاور 

 می شود.
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تشـکل های  همبسـتگی  بـا  بایـد  و  می شـود  داده 
گانـه و هدایـت و مدیریـت شـورا از آن اسـتفاده   18
کـرد. از شـما دعـوت می کنـم از ایـن شـورا حمایـت 
گفتگـو  کـه امـکان  کـه تنهـا جایـی اسـت  کنیـد چـرا 
از  می کنـد.  ممکـن  واحـد  صـدای  بـا  را  دولـت  بـا 
کـه دولـت منابـع نـدارد و بـه  ایـن رو در ایـن شـرایط 
بخش خصوصی روی آورده اسـت عملکرد قوی ما 

باشـد.  راهگشـا  می توانـد 

شـبه دولتی هـا مشـکالت بخـش خصوصـی 
کـرده انـد را دو چنـدان 

کانـون  رئیـس  سـعادتمند،  حسـن  مهنـدس 
و  مسـتندات  ارائـه  بـه   نیـز   عمرانـی  پیمانـکاران 
شـرکت های  حضـور  خصـوص  در  موجـود  قوانیـن 
شـبه  دولتی و نظامـی در عرصـه پروژه هـای عمرانـی 
گفـت:  و  پرداخـت  آنهـا  قانونـی  جایـگاه  بررسـی  و 
حضـور شـرکت های شـبه دولتـی در طـی سـال های 
گسـترده مشـکالت بخش  اخیـر و بـا وجـود بیـکاری 
امـر در  ایـن  کـرده اسـت.  را دو چنـدان  خصوصـی 
در  کـه  تشـکل هایی  شـد  قـرار  و  شـد  مطـرح  شـورا 
گزارش هـای خود را ارسـال  کرده انـد  کار  ایـن زمینـه 
کننـد تـا شـورا بـا جمع بندی درسـت تصمیـم بگیرد 

کنـش مطلـوب نشـان دهـد.  و وا
سـابقه  بـه  پرداختـن  واقـع  در  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
حضـور ایـن نـوع شـرکت ها بعـد از جنـگ جهانـی و 
مسـیر و سـرانجام آنهـا مدنظـر مـا بـود، خاطرنشـان 
بـر اسـاس آن شـرکت های  کـه  قانونـی  اولیـن  کـرد: 
کرده انـد اصـل  کار اقتصـادی ورود  شـبه دولتـی بـه 
»دولـت  می گویـد:  کـه  اسـت  اساسـی  قانـون   147
فنـی  تجهیـزات  و  افـراد  از  صلـح  زمـان  در  بایـد 
تولیـدی،  آموزشـی،  امـدادی،  کارهـای  در  ارتـش 
کامـل موازیـن عـدل  و جهـاد سـازندگی، بـا رعایـت 
آمادگـی  بـه  کـه  حـدی  در  کنـد  اسالمی اسـتفاده 
نیسـت  معلـوم  امـا  نیایـد.«  وارد  رزمی آسـیبی 
شـرکت ها  ایـن  حضـور  بـر  اصـل  ایـن  کجـای  در 
مـورد  اسـت.  شـده  کیـد  تا پیمانـکار  عنـوان  بـه 
را  خـود  کار  آن  اسـاس  بـر  دوسـتان  ایـن  دومی کـه 
از  بخشـی  تنظیـم  قانـون  مـاده22  کردنـد  شـروع 
می گویـد:  کـه  اسـت   )1380( دولـت  مالـی  مقـررات 
پشـتیبانی  و  دفـاع  وزارت  و  مسـلح  نیروهـای  »بـه 
اجـازه  اسـالمی ایران  جمهـوری  مسـلح  نیروهـای 
داده می شـود بـا توجـه بـه تخصص هـا و توانایی هـا 
و ظرفیـت نیروهـای تحـت نظـر خـود بـا حفـظ توان 
رزمی بـرای اجـرای طرح هـا و پروژه هـای اجرائـی بـا 
پیمانـکاری  قـرارداد  کشـور  اجرائـی  دسـتگاه های 
بابـت  از  دریافتـی  وجـوه  کلیـه  نماینـد.  منعقـد 
قراردادهـای مذکـور بـه حسـاب درآمـد اختصاصـی 
کل واریـز می گـردد و معـادل آن در  نـزد خزانـه داری 
نیـروی  وتقویـت  فـوق  قراردادهـای  اجـرای  جهـت 
در  ماشـین آالت  اسـتهالك  جایگزیـن  و  مربوطـه 
آئین نامـه  می یابـد.  اختصـاص  سـنواتی  بودجـه 

نیروهـای  کل  سـتاد  توسـط  مـاده  ایـن  اجرایـی 
و  دفـاع  وزارتخانه هـای  همـکاری  بـا  مسـلح 
و  اقتصـادی  امـور  و  مسـلح  نیروهـای  پشـتیبانی 
کشـور  برنامه ریـزی  و  مدیریـت  سـازمان  و  دارایـی 
تهیـه و از طریـق وزارت دفـاع و پشـتیبانی نیروهـای 
مصلـح بـه تصویـب هیـات وزیـران خواهـد رسـید«. 
در سـال 82 ایـن آئین نامـه تنظیم، تصویـب و ابالغ 
شـد. در قوانیـن بودجـه سـال های 84 و 85 و 86 
سـازمان  حضـور  جملـه  از  شـده  ذکـر  مـواردی  نیـز 
کانون سراسـری  بسـیج سـازندگی در امـور اجرایـی. 
بسـیج  سـازمان  تشـکیل  بـه  عمرانـی  پیمانـکاران 
کـرد و نقـدی بـر آن نوشـت. امـا  سـازندگی اعتـراض 
در برخـورد بـا آن انسـجام نداشـتیم. طرح تشـکیل 
این سـازمان در  86/5/17 در مجلس مطرح شـد 

نهایـت تصویـب شـد.  و در 
 وی افزود: طی یک مصاحبه، فرمانده قرارگاه خاتم
کـرد متوسـط پروژه هـای قـرارگاه بـاالی 300   عنـوان 
میلیـارد تومـان اسـت و در چنـد سـال اخیـر سـراغ 
وی  اسـت.  نرفتـه   متوسـط  و  کوچـک  پروژه هـای 
کارهـای  کـم بـر  اشـاره دارد اولیـن سـند و قانـون حا
دسـتورالعمل  دارد  اساسـنامه  حکـم  کـه  قـرارگاه 
مشـارکت سـپاه در برنامه هـای توسـعه اقتصـادی، 
اسـت.  )85( کشـور  فرهنگـی  و   اجتماعـی 
کـه در آن دسـتورالعمل مجـاز بـه ایجـاد    در حالـی 

نیسـت.  شـرکت 
وی افـزود: در ایـن مصاحبـه فرمانـده قـرارگاه اشـاره 
عمومـا  کـه  موسسـات  توسـط  پروژه هـا  ایـن  دارد 
بودجـه  و  برنامـه  سـازمان  درجـه  و  رتبـه  دارای 
کـه طبـق قانـون  هسـتند اجـرا می شـود، در حالـی 
شـرکت  تشـکیل  مجـوز  اصـال  قرب هـا  شـده  ذکـر 
ندارند یعنی تناقض آشکار و سوال برانگیزی وجود 
کـه از  گزارش هایـی  دارد. در هـر حـال امیدواریـم بـا 
جمع بنـدی  می نماییـم  دریافـت  تشـکل ها  بقیـه 

باشـیم. داشـته  مناسـبی 

دربـاره  سـادات نیا  سـعید  مهنـدس  همچنیـن 
و  شـفاف  سـالم،  رقابـت  زمینـه  »ایجـاد 
کار شـورا،  کـرد: در شـروع  انحصارزدایـی« عنـوان 

ششـم  محـور  کـه  بـود  شـده  تعریـف  محـور  شـش 
عنـوان  تحـت  شـفاف  و  سـالم  رقابـت  ایجـاد  آن 
بـا  کاری  گـروه  توسـط  کـه  بـود  انحصارزدایـی 
آقـای  بـود.  کامـوری  بیـژن  مهنـدس  مسـئولیت 
حمـزه مصطفـوی هـم نماینده سـازمان مدیریت و 

بودنـد.  گـروه  ایـن  در  برنامه ریـزی 
کـه متاسـفانه  کمیتـه لوایحـی تصویـب شـد  در ایـن 
متوقـف  لوایـح  ایـن   84 سـال  شـرایط  دلیـل  بـه 
کنیـم.  شـد و امـروز سـعی داریـم دوبـاره آن را احیـا 
شـکل  بـه  امکانـات  آوردن  فراهـم  لوایـح  ایـن  در 
عادالنـه، هـم سطح سـازی رقابـت، حـذف شـرایط 
حـد  تشـخیص  و  منافـع،  تضـاد  آورنـده  وجـود  بـه 
 رقابـت بیـن شـرکت های دولتـی و خصوصـی مـورد 

کید بود.  تا
وی افـزود: در توضیـح مـاده آخـر بایـد گفت فعالیت 
دو  بـه  منـوط  سـوم  برنامـه  توسـط  دولتـی  بخـش 
کـه در مـورد فعالیت هایی اسـت  شـرط شـده اسـت 
کـه بـه طـور طبیعـی در آنهـا انحصـار وجـود دارد، و 
کـه بخـش غیردولتی انگیـزه ای برای  فعالیت هایـی 

انجـام آن وجـود نـدارد. 
در مـورد شـرط انگیـزه، مهنـدس مصطفـوی انتقاد 
وجـود  انگیـزه  چـرا  دیـد  بایـد  کـه  داشـتند  جـدی 
در  کـرد.  برطـرف  را  آن  می تـوان  چگونـه  و  نـدارد 
ایـن بـاره راهبردهایـی ارائـه شـد از جملـه شـناخت 
کـه طبیعـت انحصـار دارنـد، تفکیک  فعالیت هایـی 
که بدون طبیعـت انحصاری به طور  فعالیت هایـی 
راهکارهـای  تعییـن  می شـوند،  انجـام  انحصـاری 
کردن انحصارهای موجود  انحصارزدایی، محـدود 
کمیـت و  گسـترش آنهـا، تفکیـک حا و جلوگیـری از 
کـه  مالکیـت از تصدی گـری مخصوصـا در مـواردی 
انحصـار دولتـی اجتناب ناپذیـر اسـت. در ایـن بـاره 
دو طـرح »رهایـی اقتصاد ایران از چنبره اقتصاد« و 
»مرزبندی مفهوم شـناختی بخش های خصوصی 

و عمومـی« ارائـه شـد. 
متاسـفانه ایـن طرح هـا مربـوط بـه سـال های 82 و 
کـه مغفـول ماندند و چه بسـا بـا توجه به  83 اسـت 
آنها امروزه بخش خصوصی شـرایط بهتری داشـت 

و تـوان تولیـد ملی تخریب نمی شـد. 
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کـه در اختیـار نشـریه آبادگـران  ضمـن تشـکر از فرصتـی 
کـه   گذاشـتید، اجـازه بدهیـد بـه عنـوان سـوال بپرسـم 

امـور  هدایـت  بـرای  را  تـان  تخصـص  و  تجربـه  چگونـه 
گرفته ایـد؟ کار  بـه  المـوت  شـرکت 

مدیریـت  در  را  شـرکت  هدایـت  کلـی  طـور  بـه 
مناسـب و موثـر بـر تمامـی منابـع شـرکت و در رأس 
از  پـس  دانـم.  مـی  انسـانی  نیـروی  و  منابـع  آنهـا 
ریـزی  برنامـه  و  اسـتراتژیک  تصمیمـات  اخـذ  آن 
کنتـرل  و  تصمیمـات  ایـن  کـردن  عملیاتـی  بـرای 
را همـواره  برنامـه ریزی هـا  ایـن  بـا  اقدامـات  دائـم 
کردن یک  مدنظـر داشـته ام. ایـن مهم با نهادینـه 
حاصـل  عملیاتـی  و  اطالعاتـی  یکپارچـه  سیسـتم 
شـده اسـت. در ایـن رابطـه تأثیـر نـرم افـزار و نـگاه 

اسـت. بـوده  پارامتـر  مهمتریـن  سیسـتمی 

و  خصوصـی  بخـش  در  کـه  کسـی  عنـوان  بـه  شـما 
در   هسـتید،  برخـوارد  باالیـی  تجربـه  از  پیمانـکاری 

عرصـه اجرایـی و عمرانـی چه تجربـه ای دارید؟ موانع 
دارد  وجـود  عمـل  میـدان  در  کـه  دشـواری هایی  و 
نسـبت بـه شـرکت های بـزرگ، متوسـط و کوچک چه 

دارنـد؟ تفاوت هایـی 
پیمانکاران بازوی اجرایی دولت هستند و همسو 
بـا اهـداف پیـش بینـی شـده در عمران و سـازندگی 
تریـن مهـم  آن  تبـع  بـه  دارنـد.  برمـی  گام   کشـور 
تـوان مـی  را  عرصـه  ایـن  در  رو  پیـش   مانـع 
دانسـت.  عمرانـی  پروژه هـای  بودجـه  کاهـش 
بـه  مشـاغل  و  تولیـدات  از  بسـیاری  وابسـتگی 
و  ملـی  تولیـد  درصـد  پروژه هـا،  ایـن  بـودن  فعـال 
کشـور را  بـه شـدت تحـت تأثیـر قـرار  نـرخ اشـتغال 
توقـف  و  توجـه  قابـل  رکـود  حاضـر  درحـال  و  داده 

از  اسـت.  شـده  موجـب  را  عمرانـی  فعالیت هـای 
موجـود  فرصت هـای  از  معمـوال  مـا  کـه  آنجایـی 
اسـتفاده  شـده  برنامه ریـزی  و  مـداوم  شـکل  بـه 
نمی کنیم، دچار مشـکل می شـویم. بر این اسـاس 
فعلـی  مشـکالت  سرچشـمه  کـه  بگویـم  می توانـم 
ایـن حـوزه بـه از بیـن رفتـن فرصت هایـی مربـوط 
داشـته ایم.  اختیـار  در  گذشـته  در  کـه  می شـود 
قابـل  درآمدهـای  بـه  توجـه  بـا  مثـال  عنـوان  بـه 
توجـه ناشـی از فـروش نفـت در طـول دهـه هشـتاد 
کافی  گذاری  خورشـیدی، انتظار می رفت سـرمایه 
آنهـا مزیـت  کـه در  پروژه هایـی  و  زیرسـاخت ها  در 
مقطـع  ایـن  در  تـا  گیـرد  صـورت  داریـم،  نسـبی 
کاهـش درآمدهـای نفتـی، بـازده  زمانـی و در برهـه 
بخشـی  سـرمایه گذاری ها  ایـن  سـود  و  اقتصـادی 
کنـد. امـا  کشـور را تامیـن  از منابـع مـورد نیـاز فعلـی 

بخش خصوصی و دولت 

دو خط موازی ریل توسعه
گفت و گو با مهندس ابراهیمی مدیرعامل شرکت الموت

محمدتقـی ابراهیمـی مدیرعامـل شـرکت المـوت اسـت. وی متولـد سـال 1337 و از اهالـی 
کار در حوزه سـازندگی کشـور  کارشناسـی عمران، وارد  که بعد از اخذ مدرک  گلپایگان اسـت 
گلپـا، در سـال  کوتاهـی بـه عنـوان مدیرعامـل و سـهامدار شـرکت بتـن  شـده و پـس از تجربـه 

کار خـود ادامـه داده اسـت.  1362 بـا تاسـیس شـرکت المـوت بـه 
در ادامـه گفـت وگـو بـا چهره هـای بـا تجربـه در حـوزه عمرانـی کشـور و   روایـت تجربـه، دانـش 
کارنامـه شـرکت های عضـو سـندیکا  بـا مهنـدس ابراهیمـی مدیرعامـل شـرکت المـوت و  و 
گفت  گو نشسته ایم. ابراهیمی در این  گفت و  نائب رئیس هلدینگ نام آوران مهندسی به 
گو از ضرورت ایفای نقش بخش خصوصی برای رسیدن به جایگاه مطلوب توسعه کشور  و 
کـه  می گویـد. آنچـه در پـی می آیـد ماحصـل دیدگاه هـای وی در برابـر پرسـش هایی اسـت 
پیرامون بایدهای بخش خصوصی و نبایدهای بخش دولتی در حوزه عمران مطرح است. 
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امـکان  حاضـر  حـال  در  و  نشـد  چنیـن  متاسـفانه 
کافـی بودجـه بـرای طرح هـای عمرانـی  تخصیـص 

نـدارد.  وجـود 
غیردولتـی  منابـع  از  سـرمایه  تأمیـن  طرفـی  از 
داخلـی و یـا خارجـی علی رغـم اجـرای برجـام - بـه 
مقـررات  وجـود  و  اولیـه  تحریم هـای  ادامـه  دلیـل 
موضـوع  در  ویـژه  بـه  گیـر  پا و  دسـت  قوانیـن  و 
ایـن  ع  فـر و  اصـل  بازپرداخـت  چگونگـی   تضمیـن 
بـه  و  اسـت  بسیارمشـکل   - گذاری هـا  سـرمایه 

می گیـرد. صـورت  کنـدی 
حتـی  و  بـزرگ  شـرکت  مـا  کنـم  مـی  تصـور  اصـوأل 
 متوسـط در مقایسـه با شـرکت های جهانی و حتی
بـه  گـر  ا داریـم.  کـم  بسـیار  یـا  نداریـم  ای  منطقـه   
بنـدی رتبـه  بـا  کـه  شـرکت هایی  کاری   ظرفیـت 

دارای  ریـزی  برنامـه  و  مدیریـت  سـازمان   
می بینیـد  کنیـد،  توجـه  هسـتند،  یـک  رتبـه 
کـه   نیسـت  سـطحی  در  ظرفیت هـا  ایـن  کـه 
المللـی،  بیـن  عـرف  و  اسـتاندارد ها   مطابـق 

شرکت های ایرانی را بزرگ بدانیم.
نظـر  بـه  کوچـک  شـرکت های  بـا  رابطـه  در 
تخصیـص  سـطح  همـان  در  آن هـا  رسـد  مـی 
صـورت  بـه  غیرعمرانـی  و  عمرانـی  بودجه هـای 
بدهنـد،  ادامـه  خـود  فعالیـت  بـه  بایـد  نیم بنـد 
اسـتراتژی  تغییـر  بـا  بایـد  دیگـر  شـرکت های  امـا 
رویکـرد  تغییـر  و  چابـک  و  توانـا  سـاختار  ایجـاد  و 
فنـی،  توجیـه  بـا  پروژه هایـی  تعریـف  سـمت  بـه 
کـرده و نسـبت بـه جـذب  اقتصـادی واقعـی حرکـت 
اقـدام  خارجـی  منابـع  از  گـذاری  سـرمایه  انـواع 
گـذاران سـرمایه  توجـه  جلـب  در  البتـه   کننـد. 
بـه  نسـبت  آنهـا  در  اطمینـان  ایجـاد  خارجـی، 

و  گذاری هـا  سـرمایه  ایـن  خـوب  بسـیار  بازگشـت 
کنـد.  وجـود امنیـت داخلـی نقـش مهمـی ایفـا مـی 
داخلـی  سیاسـتمداران  توجـه  جلـب  طـور  همیـن 
جـذب  فرصـت  از  بهره گیـری  کـه  مسـئله  ایـن  بـه 
و  اقتصـادی  رشـد  بـرای  خارجـی  سـرمایه های 
و  آرام  فضـای  ایجـاد  بـه  منـوط  کشـور  اشـتغال 
کـردن  ملغـی  گـذاری،  سـرمایه  بخـش  تضمیـن 
گیـر و تدویـن مقررات مناسـب از  قوانیـن دسـت و پا

اسـت. برخـوارد  بسـزایی  اهمیـت 

کـدام دسـته از مشـکالت مربـوط بـه رونـق  رفـع 
بخـش خصوصـی، مـی توانـد شـرکت های بخـش  

خصوصـی را  بـه موفقیـت بیشـتر یـاری برسـاند؟
گـر »دولـت محـور بـودن اقتصـاد« و  کلـی ا بـه طـور 
بـه »بخـش خصوصـی  بـه آن(  )نهادهـای وابسـته 
از  اقتصـاد  و  شـود  تبدیـل  اقتصـاد«  بـودن  محـور 
کشـور  گـردد، در منابـع درآمـدی  سیاسـت تفکیـک 
که ایـن امر به بخش  رونـق و تنـوع حادث می شـود 
کمک می کنـد تا در حوزه اقتصاد قدرت  خصوصـی 
بـا  الملـل  بیـن  و در صحنـه  کنـد  کسـب  بیشـتری 
کنـد. به طـور اخص  شـرکای خارجـی ارتبـاط برقـرار 
رفـع تنگناهـای تبـادالت بانکـی و تسـهیل مقـررات 
بـرای جـذب سـرمایه های خارجی اعـم ازفاینانس، 
بخـش  توانـد  مـی  و...  مسـتقیم  گـذاری  سـرمایه 

کنـد. خصوصـی را در موفقیـت بیشـتر یـاری 

تریـن  اصلـی  آیـا  می گویـد؟  چـه  شـما  تجربـه 
مسـائل تـان مربـوط بـه مشـکالت داخلـی مثـل 
کمبـود سـرمایه و تجربـه، ضعـف نیـروی انسـانی 
یـا  شـود  مـی  و...  مدیریـت  ضعـف  تخصـص،  و 

کمبـود  تحریم هـا،  رکـود،  مثـل  بیرونـی  عوامـل 
مقـررات  کشـور،  در  مالـی  گـردش  و  نقدینگـی 
گریـز، و نبـود  کارفرمایـان قانـون  گیـر،  دسـت و پا

هسـتند؟ اصلـی  مسـئله  واقعـی  رقابـت 
کمبـود  داخلـی  مشـکالت  تریـن  عمـده  واقـع  در 
سرمایه و ضعف مدیریت و در بحث عوامل بیرونی، 

کردیـد مسـائل اصلـی هسـتند. همگـی آنچـه ذکـر 
کمبـود  کمبـود سـرمایه،  در مـورد مسـائلی ماننـد 
و  مقـاالت  و...  تحریم هـا  رکـود،  نقدینگـی، 
بـه  مطالـب  و  گشـته  ارائـه  متعـددی  نوشـته های 
کـدام بحث هـای  گذاشـته شـده اسـت و هـر  بحـث 
در  مختصـر  طـور  بـه  لـذا  طلبـد.  مـی  را  مبسـوطی 
کارفرمایان  گیر و  مقوله مقررات و قوانین دست و پا
گریـز، مطالبـی را بـه عـرض مـی رسـانم. زیـرا  قانـون 
حـذف مقـررات زایـد و متضـاد مـی توانـد در افزایش 

باشـد. مؤثـر  بسـیار  سـرمایه گذاری 
کلـی  گیـر نباشـد، یعنـی بـه طـور  قانـون دسـت و پا
موفـق  تجربیـات  و  گـذاری  مقـررات  علمـی  اصـول 

گیـرد مثـاًل: جهـان مـورد توجـه قـرار 
• زبان قانون باید واضح و شفاف باشد.

حقوقـی  نظـام  از  گاهـی  آ و  کافـی  مالحظـه  بـا   •
شـود. نوشـته  موجـود 

کـه قانـون برآنهـا  • نظـرات تخصصـی مجموعـه ای 
اخـذ  ذیربـط  انجمن هـای  طریـق  از  دارد  شـمول 

شـود.
• قانـون نبایـد اقتدارگرایانه باشـد. زیرا بـه دور زدن 

متوالـی مقـررات منجر می شـود.
یـک  تصویـب  بـا  کـه  شـود  توجـه  نکتـه  ایـن  بـه   •
بایـد  دیگـر  قوانیـن  از  زیـادی  تعـداد  گزیـر  نا قانـون 

شـوند. اصـالح 
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• قوانین و مقررات نباید مکرراً اصالح شوند. 
مسـتقیم  مالیات هـای  اصـالح  قانـون  مثـال  بـرای 
کـه در قالـب  مصـوب 94/4/31 را در نظـر بگیریـد 
60 بنـد بسـیاری از مفـاد قانونـی مربـوط بـه قانـون 
مالیات های مسـتقیم را دسـتخوش تغییر سـاخته 
بـرای  پرداخت کننـدگان  و  مالیات گیرنـدگان  و 

ندارنـد. کافـی  اجـرای آن احاطـه 
اقتصاددانـان  از  یکـی  گفتـه  اینجـا  در  نمی توانـم 
نکنـم،  نقـل  را  بهکیـش(  مهـدی  )محمـد  ایرانـی 
ایشـان معتقـد اسـت حـدود 25 تـا 30 هـزار قانـون 
کاهـش یابـد، یعنـی  کـه بایـد بـه 2هـزار قانـون  داریـم 
گیر  حـدود 23 تـا 28 هـزار قانـون اضافـه و دسـت و پا

داریـم.
روش هـای  تحقیقـًا  مناقصـات،  برگـزاری  قانـون 
کیفیت مورد نظر با  کاربـردی جهـت تأمین  مفیـد و 
کم ترین قیمت متناسـب را طرح ریزی نموده، اما 
بـه سـان هـر قانـون بشـری دیگـری دارای ایراداتـی 
مشـخص  قانـون  اجـرای  سـال های  در  کـه  اسـت 
را  گریـزی  قانـون  اسـت  ممکـن  بعضـًا  و  گردیـده 
گـر ابتـدا اجمـال و  کنـد. بـه همیـن دلیـل ا تسـهیل 
کـه موجـب تفاسـیر و  ابهـام برخـی از مفـاد قانـون 
گاه متضـاد را فراهـم آورده، سـپس  برداشـت های 
کـه اساسـًا از دیـدگاه مقنـن مغفـول مانـده  مـواردی 
و موجـب خـالء قانونـی شـده، مرتفـع وکامـل شـود، 
حداقـل بـه  را  شـده  عنـوان  قانون گریـزی   مشـکل 

 می رساند.

ناسـالم  رقابت هـای  بـا  خـود  فعالیـت  در  آیـا 
نبـودن   منـد  قاعـده  از  ناشـی  هزینه هـای  و 

فعالیت هـای عمرانـی مواجـه هسـتید؟ آیا رقبای 
فعالیـت  خصولتـی  شـرکت های  مثـل  رانـت دار 
مضیقـه دچـار  را  خصوصـی  بخـش   ورقیبـان 

کرده اند؟  

بلـه. در چنـد جملـه قبـل خالصـه ای از اشـکاالت 
کردم، این اشـکاالت قطعًا  قانـون مناقصـات را ذکـر 
و  ناسـالم  رقابت هـای  بـا  را  پیمانـکاران  توانـد  مـی 
کرده  هزینه هـای ناشـی از ناقاعـده منـدی آن روبرو 

باشد.
کردید، رقیب محسوب  که ذکر  اصواًل شرکت هایی 
نمـی شـوند چـون رقابـت و رقیـب در یـک محیـط و 
بـازار همگـن، بـا شـرایط یکسـان برای همـه و بدون 
کاری بـا  کنـد. امـا در دوران  رانـت مفهـوم پیـدا مـی 
پروژه هایـی  جهـت  مناقصـه  برگـزاری  یـا  فراخـوان 
کیفـی و بـه تبـع  کـه شـرایط ارزیابـی  مواجـه بـوده ام 
آن جـداول امتیـاز دهـی فنی- بازرگانـی متمایل به 
شـرکت یـا شـرکت هایی خـاص تهیـه و مـورد اعمـال 

گرفتـه اند. قـرار 
بـه خاطـر مـی آورم در یـک بـازه زمانـی شـرکت های 
خصولتـی آنچنـان عرصـه را بـر پیمانکاران با سـابقه 
که برای اینکه این شـرکت های  کردند  صنـف تنـگ 
کننـد،  فعالیـت  بتواننـد  نیـز  خصوصـی  بخـش 
تفاهم نامـه ای دال بـر نپذیرفتـن پروژه هـای زیر 100 
میلیـارد تومـان توسـط شـرکت های خصولتی امضا 
ایشـان  توسـط  هـم  نامـه  تفاهـم  همیـن  امـا  شـد، 

رعایـت نشـد.

بخـش  و  دولـت  وگـوی  گفـت  شـما  نظـر  بـه 
صـورت    بـه  اخیـر  سـال های  در  کـه  خصوصـی 

نهـادی در آمـده اسـت چـه دسـتاوردی داشـته؟ 
اسـت؟ داشـته  اوضـاع  بهبـود  بـه  کمکـی  آیـا 

گفتگوها و نشسـت های مشـترک  به هر حال نفس 
دولـت  کـه  دهـد  مـی  نشـان  و  اسـت  مهـم  بسـیار 
آمادگـی شـنیدن نظـرات بخـش خصوصـی را دارد. 
کـردن  بـا  کـه بـه جـای درد دل  امـا مهـم آن اسـت 
اجرایـی  راهکارهـای  دقیـق،  و  علمـی  کار  انجـام 
ارائـه  دولـت  بـه  اقتصـادی  مشـکالت  حـل  بـرای 

گذشـته در اغلب نشسـت ها بارز  که در  شـود. آنچه 
بـود، تمرکـز بـر حـل مشـکالت بنگاه هـای تولیـدی، 
مشـکالت  نشـدن  مطـرح  و  معدنـی  و  صنعتـی 
کمرنـگ نماینـدگان  بـه دلیـل حضـور  پیمانـکاران 
شـدن  فعـال  بـا  کـه  بـود  پیمانـکاری  شـرکت های 
اخیـر   سـال های  در  احـداث  صنعـت  تشـکل های 
فضـای مثبتـی را بـه وجـود آورده اسـت. متاسـفانه 
گذشـته راه ایجابـی حـل مشـکالت بـه صـورت  در 
علمـی تهیـه و ارائـه نمـی شـد و توجـه بـه مشـکالت 
راه حـل  گـر  ا و  مانـد  مـی  باقـی  نظـر  و  نقـد  در حـد 
کافی  ایجابـی هـم ارائـه می شـد انعکاس رسـانه ای 
بـا  کـه خوشـبختانه در سـال های اخیـر و  نداشـت 
بیـن دولـت و بخـش  گـو  و  گفـت  بازگشـت فضـای 
خصوصـی، راهکارهـای عملـی و تخصصـی توسـط 
ارائـه مـی شـود.  بـه دولتمـردان  بخـش خصوصـی 
گذشـته با این مشـارکت  آنها نیز با رویکردی بهتر از 

مواجـه مـی شـوند.  

بـه عنـوان عضـو سـندیکای شـرکت های  شـما 
نهـاد     ایـن  فعالیـت  بـه  نگاهـی  چـه  سـاختمانی 

ظرفیت هایـی  آیـا  چیسـت؟  توقعتـان  داریـد؟ 
که بتوان آنها را برای موفقیت بیشـتر  وجود دارد 

سـاخت؟ فعـال  سـندیکا 
شـرکت های  سـندیکای  تأسـیس  تاریـخ  بـه  گـر  ا
سال1326خورشـیدی  کنیـم  توجـه  سـاختمانی 
اولیـن  از  یکـی  شـاید  پـس  می دهـد.  نشـان  را 
تشـکل های ایـن مـرز و بـوم اسـت. در تمامـی ایـن 
ایـن  حیـات  ادامـه  در  بزرگـی  انسـان های  سـال ها 
تشـکل نقـش داشـته و دارنـد. ایـن نهـاد و اعضـای 
زیـادی  توانایی هـای  دارای  بالفعـل  و  بالقـوه  آن 
سـندیکا  اخیـر  فعالیت هـای  چنانچـه  هسـتند. 
کارگروه هـا  گـر بتوانیـم در قالـب  نشـان داده اسـت، ا
و  شـده  تعریـف  ارتباطـی  تخصصـی  گروه هـای  و 
گیـر  تصمیـم  و  سـاز  تصمیـم  کـز  مرا بـا  تأثیرگـذار 
را  اعضـا  شـده  روز  بـه  مشـکالت  و  باشـیم  داشـته 
کـرده  اولویت بنـدی  و  بنـدی  جمع بنـدی، دسـته 
و سـپس بـه ترتیـب اولویـت بـرای آنها راهـکار علمی 
کـز  و فنـی حـل مشـکل تدویـن نمـوده و بـه ایـن مرا
ارائـه دهیـم، در حـل تعـداد بیشـتری از مشـکالت 

بـود.  خواهیـم  موفـق  

همتایـان  ماننـد  ایرانـی  شـرکت های  اغلـب  چـرا 
خارجـی خـود مانـا نیسـتند و برای ماندگار شـدن 

کـرد؟ شـرکت های ایرانـی چـه بایـد 
کلـی شـرکت ها بایـد بـا توجـه بـه سـازمان و  بـه طـور 
سیسـتم اداره شـوند و نباید اداره آنها قائم به ذات 
گر چنین باشد، با آمدن نسلی تشکیل  فرد باشد. ا
مـی شـوند و بـا رفتـن همـان نسـل از بیـن مـی رونـد 
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که نسـل های بعـد باید مدیریت  در حالـی 
ادامـه  و  گرفتـه  عهـده  بـر  را  شـرکت ها 
دهنـد. بـرای انتقال شـرکت به نسـل های 
ماننـد  مختلفـی  روش هـای  بعـدی 
کارمنـدان  انتخـاب افـراد شایسـته از بیـن 
کاردان از میـان  شـرکت، یـا انتخـاب افـراد 
کاری و در نهایت جذب بسـتگان  شـرکای 
گاهـی  خونـی مدیـران وجـود دارد. البتـه 
مـوارد اختـالف سـلیقه، اختـالف  ایـن  در 
از  افـراد  اسـتنباط  در  اختـالف  و  منافـع 
شـود. مـی  دیـده  اسـتراتژی  و   اهـداف 
  نباید گذاشت هیچ کدام از آنها به مدیریت
 شرکت، به عنوان سرمایه ملی صدمه بزند.

 جنابعالی نائب رئیس شرکت سرمایه گذاری  
بین المللی نام آوران مهندسی هستید، 
اهـداف  و  هلدینـگ  ایـن  دربـاره  لطفـا 

تشـکیل آن توضیـح دهیـد.
از سـال 1384 بـا هـدف ایجـاد یـک کمپانی 
کـه بتواند در پروژه هـای داخل مرزی  بـزرگ 
و بـرون مـرزی رقیـب شـرکت های خارجـی 
مهندسـی  نـام آوران  هلدینـگ  باشـد 
متشـکل از 78 شـرکت ایرانـی نـام آور و بـا 
سرمایه 125 میلیارد ریال در عرصه ساخت 
گرچـه ایـن هلدینـگ  گرفـت. ا و سـاز شـکل 
بعـد از تاسـیس در پروژه هـای بـزرگ فعـال 
و  تغییـرات  بـه  توجـه  بـا  امـا  اسـت  بـوده 
عمـال  کـه  سیاسـی  و  اجتماعـی  تحـوالت 
کـرده اسـت،  بخـش خصوصـی را محـدود 
تمرکـز  درونـی  توسـعه  بـر  حاضـر  حـال  در 
بتوانـد در شـرایط مطلـوب  تـا  کـرده اسـت 
کشـور  سـازندگی  در  مؤثـری  گام هـای 
گذشـته این شـرکت 300  بردارد. در 8 سـال 
بـا سـود  افزایـش سـرمایه داشـته و  درصـد 
پتانسـیل های تخصصـی  قابـل مالحظـه، 
و اجرایـی خـود را توسـعه داده اسـت تـا بـا 
پررنگ تـر شـدن نقـش بخـش خصوصـی و 
کار، دوشـادوش بـا  کسـب و  بهبـود فضـای 
شـرکت های توانمنـد ایرانـی با شـرکت های 

کنـد. بـزرگ جهـان رقابـت 

عنـوان  بـه  ابراهیمـی،  مهنـدس  آقـای 
کشـور و آینده  کنونی  سـخن آخر، شـرایط 
بخـش خصوصـی را چگونـه مـی بینیـد؟
کشـور ما یک برنامه مدون  متاسـفانه در 
نیروهـای  تـا  نـدارد  وجـود  اسـتراتژیک 
کنـد و نسـل های  سـازنده را بـا هـم همسـو 
اهـداف  بـه  رسـیدن  در  را  مختلـف 

ملـی  اهـداف  توانـد  مـی  کـه  اسـتراتژیکی 
کمپانی هـا بـه وجـود  کنـد.  باشـد، همـدل 
دولت هـا  رونـد،  مـی  بیـن  از  و  آینـد  مـی 
کـردن برنامـه خـود مـی  نیـز قبـل از پیـاده 
رونـد. دولت هـای جدیـد نیز قبـل از اینکه 
کامـل مسـتقر شـوند بـا انتقـاد از  بـه طـور 
دولت هـای قبلـی، هـدف خـود را تخریـب 
دسـتاوردهای دولـت قبـل قـرار می دهنـد 
می افتنـد سـازندگی  یـاد  بـه  زمانـی   و 
خرابی هـای  دارنـد  فرصـت  فقـط  کـه    
کننـد.  رجـوع  و  رفـع  را  آمـده  بـار  بـه 
اول  برنامـه  اهـداف  هنـوز  مـا  متاسـفانه 
کـه در آن از  توسـعه را محقـق نکـرده ایـم 
کشـور در  برقراری تمام شـریان های اصلی 
زمینـه راه و راه آهـن و...، و  تبدیـل شـدن 
گفتـه  بـه راه ترانزیـت غـرب و شـرق سـخن 
بودیـم. عـدم تحقـق همه برنامه ها ناشـی 
کـه  کلـی بـود  از نداشـتن برنامـه مـدون و 
امیـدوارم دربـاره تدویـن و اجرایـی شـدن 

کنیـم.  بـا اراده ای ملـی اقـدام  آن 
را  بهبـود  بـه  امیـد  بنـده  همـه،  ایـن  بـا 
دانـم.  مـی  توسـعه  مسـیر  در  قـدم  اولیـن 
بـا  کارشناسـان  و  فرهیختـگان  امیـدوارم 
تدویـن  بـرای  گذشـته  از  گرفتـن  درس 
یـک برنامـه مـدون متحـد شـوند؛ و البتـه 
بخـش  در  موجـود  دانـش  و  تجربیـات  از 
خصوصی در این زمینه اسـتفاده شـود. با 
ایـن همفکـری در تدویـن برنامه مدون، و 
عـزم ملـی بـرای اجـرای آن مـی توانیـم بـار 
کـه  دیگـر بـه ریـل توسـعه برگردیـم. ریلـی 
بخـش خصوصـی و دولـت دو خـط موازی 

آن هسـتند. و همـراه 

شـرایط  کـه  داریـد  امیـد  کـه  کردیـد  اشـاره 
موجـود بـه سـمت شـرایط مطلـوب تغییـر 
وضعیت دهد. الزامات این تغییر چیست؟
طبعـأ نـگاه مـن بـه آینـده مثبت اسـت. در 
وهلـه اول امیـدوارم دیدگاه هـای متفاوت 
سیاسـی پایگاه های قدرت به هم نزدیک 
شـوند تـا یـک دیـدگاه واحـد و عقالیـی بـه 
جهـان عرضـه شـود. ایـن دیـدگاه زمینه  را 
کـردن مسـیر جـذب سـرمایه  بـرای همـوار 
کنـد.  و همـکاری بـا جهانیـان آمـاده مـی 
از  اسـتفاده  فرصـت  ایـن همـکاری  اثـر  در 
نیـز  شـده  روز  بـه  مدیریـت  و  تکنولـوژی 
آیـد و توانایـی داخلـی بخـش  فراهـم مـی 
کند  خصوصـی هـم امکان ظهور پیـدا می 
افزایـش  و  اقتصـادی  رونـق  بـه  قطعـأ  کـه 

اشـتغال منجـر مـی شـود.

شرکت الموت در سال 1362 به عنوان شرکت پیمانکاری 
سهامی خاص تأسیس شد. 

فعالیت های اصلی این شرکت اختصاص دارد به:
و  آب  انتقــال  تونل هــای  )متــرو،  زیرزمینــی  •ســازه های 

فاضالب، تونل های انتقال تأسیسات(
•زیرســاخت )تونــل، پــل، جــاده و راه آهــن، مقاوم ســازی 

لرزه ای(
جمــع آوری  شــبکه  آبیــاری،  )شــبکه های  فاضــالب  و  •آب 
و  ســد  آب،  انتقــال  خطــوط  فاضــالب،  و  ســطحی  آبهــای 

نیروگاه های آبی(
•ســاختمان ها، تأسیسات شــهری )مجتمع های مسکونی 
و تجــاری، فضاهــای ورزشــی، اوقــات فراغــت و امکانــات، 

عمومی(
•انرژی و قدرت )نیروگاه ها(

•مجتمع های صنعتی )کارخانه های تولیدی(

رتبههای این شرکت:
در  1 رتبــه  دارای  پیمانــکاری:  صالحیــت   •رتبه بنــدی 
 راه ســازی، رتبــه 1 در آب، رتبــه 2 در ســاختمان، رتبــه 2 در 

نصب تجهیزات،
ح و ســاخت: رتبه 1  •  رتبه بنــدی صالحیــت پیمانکاری طر
در رشته راه و ترابری - راه سازی و رتبه چهار در رشته آب- 

تأسیسات آب و فاضالب 

فعالیت تشکلی:
ایــران،   •عضویــت در ســندیکای شــرکت های ســاختمانی 
انجمــن  ایــران،  بتــن  انجمــن  ایــران،  تونــل  انجمــن   

صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی
•مشــارکت بــا شــرکت ســرمایه گذاری بین المللــی نــام آوران 
مهندســی )هلدینگ متشــکل از 78 شرکت ایرانی نام آور در 
عرصه ساخت و ساز( و شرکت فراست )هلدینگ متشکل از 

80 شرکت برتر در زمینه زیر ساخت(

پروژههای مهم اجراشده: 
تونل هــای متــروی تهران، متــروی تبریز، متــروی اصفهان، 
کارخانه  کریم )تهران(،  تونل های انتقال آب بهمنیار و رباط 
نــواب،  نوســازی  ح  طــر ســاختمانهای  تهــران،  کمپوســت 
کیلــووات  بوســتان بــزرگ والیــت، تونــل انتقــال بــرق 230 
در تهــران، و تونلهــای جمــع آوری و انتقــال آبهای ســطحی 

ولنجک، خیام، مدرس درتهران و ...
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محمود جامساز، اقتصاددان درباره چگونگی تحقق 
کید قرار  که در برنامه ششـم مورد تا رشـد 8 درصدی 
گرفته، اظهار داشت: » اصوال رشد اقتصادی به رشد 
گفتـه می شـود؛ یعنـی ارزش  تولیـد ناخالـص داخلـی 
کاالهـا و خدمـات دولتـی در یـک دوره بـا دوره  کلیـه 
قبـل معمـوال یـک سـاله مقایسـه شـده و درصد رشـد 
اقتصـادی مسـلما  بـرای رشـد  تعییـن می شـود.  آن 
تحقـق  رشـد  ایـن  کـه  باشـد  موجـود  بایـد  الزاماتـی 
پذیرد. مهمترین این الزامات افزایش سرمایه گذاری 
در حوزه هـای مولـد اقتصـادی و همچنیـن افزایـش 
از رشـد  زیـرا بخـش قابـل توجهـی  بهـره وری اسـت. 

اقتصـادی را بهـره وری شـامل می شـود.«
ایـن کارشـناس اقتصـادی در گفـت و گو با خبرآنالین 
عنوان کرد:  »متاسـفانه در حال حاضر اقتصاد کشـور 
در رکود عمیقی به سر می برد و سیاست های کاهش 
تورمی دولـت نیـز بـر عمـق ایـن رکـود افـزوده اسـت. بـا 
کـه حـدود 85 تـا  کشـور  توجـه بـه شـرایط اقتصـادی 
90 درصـد اقتصـاد دولتـی اسـت، دولـت بـه سـبب آثار 
مخـرب تحریم هـای مالـی و اقتصاد که حتـی در مورد 
مربـوط  تحریم هـای  رفـع  آثـار  توافـق هسـته ای هـم 
بـه خـود را ظاهـر نسـاخته از یـک سـو و از سـوی دیگـر 
بودجه هـای  همـواره  کـه  خـام  نفـت  بهـای  کاهـش 
بـوده  وابسـته  آن  از  حاصـل  درآمدهـای  بـه  دولـت 
کنـد.  ترمیـم  را  تخریبـی  آثـار  ایـن  نتوانسـته  اسـت، 
همیـن طـور اختالس هـا و فسـاد اقتصـادی غیرقابـل 
یـک  نقدینگـی  نیمـی از  شـده  باعـث  کـه  تصـوری 
تریلیون تومانی قابل رصد نباشد اسباب قفل شدن 

اقتصـاد دولتـی را فراهـم آورده که بـه دنبال آن بخش 
خصوصـی نیـز از آسـیب در امـان نمانـده اسـت.«

کـرد: »دولـت البتـه در نهایـت تـالش  جامسـاز عنـوان 
دارد تا معضالت اقتصادی را حل و اقتصاد را سامان 
کـه  گفتـه  ببخشـد. امـا بـا توجـه بـه معضـالت پیـش 
کارآمدی های سـاختاری مجموعه  گر کاسـتی ها و نا ا
کاری  کنیـم، دولت  اقتصـاد دولتـی را نیز به آن اضافه 
بسـیار شـاق و سـختی را پیـش رو دارد. زیـرا اولیـن 
شـرطی که ذکر شـد یعنی نیاز به سـرمایه گذاری برای 
رشد اقتصادی چه از منظر سرمایه گذار داخلی و چه 
از محل سـرمایه گذاری های مسـتقیم خارجی کشـور 

بـا معضـل اساسـی روبه رو اسـت.«
این کارشناس اقتصادی گفت: »شاخص های کالن 
کـه بـه صـورت دوره ای توسـط مؤسسـات  اقتصـادی 
کشـورها  همـه  مـورد  در  بین المللـی  اعتبارسـنجی 
متغیرهـای  رتبه هـای  می شـود،  اعـالم  و  مشـخص 
ردیف هایـی  در  متاسـفانه  را  ایـران  اقتصـاد  کالن 
کـه سـرمایه گذاران خارجـی را بـرای  نشـان نمی دهـد 

کنـد.« راغـب  ایـران  در  سـرمایه گذاری 
وی ادامه داد: »هنوز متاسفانه با آنکه برجام اجرایی 
شـده، ولـی بسـیاری از بانک هـای معتبـر خارجـی از 
واهمـه جریمـه شـدن توسـط آمریـکا ارتبـاط پولـی و 
کـه ایـن خـود  بانکـی خـود را بـا ایـران آغـاز نکرده انـد 
موجبـات بـروز مسـائل روانـی در معامـالت خارجـی 
کشـور در همـکاری بـا شـرکای خارجـی شـده اسـت. 
کـه ریسـک های اقتصـادی و ترکیبـی اعم از  ضمـن آن 
اقتصـادی، مالـی و سیاسـی بـاال اسـت و ایـن عالمـت 

مشارکت بخش خصوصی 

با شرکای خارجی فراهم شود
محمود جامساز:

بـرای  خارجـی  و  داخلـی  سـرمایه گذاران  بـه  منفـی 
اسـت.« سـرمایه گذاری 

کـرد: »خـود دولـت نیـز بـا توجه  جامسـاز خاطرنشـان 
کاهـش درآمدهـای  از  ناشـی  مالـی  کمبودهـای  بـه 
عمرانـی  پروژه هـای  حتـی  کـه  نیسـت  قـادر  نفتـی 
کـه در  نیمه تمـام را بـه سـرانجام رسـاند. بـه طـوری 
دولـت  توسـط  پـروژه  هـزار   78 حـدود  حاضـر  حـال 
کـه بخـش خصوصـی می توانـد در آنهـا  اعـالم شـده 
مشـارکت داشـته باشـد. حال آنکـه بخش خصوصی 
پروژه هـای  از  بسـیاری  انجـام  بـرای  الزم  تـوان  هـم 
کـه قـرارگاه  نیمه تمـام را نـدارد. ایـن در حالـی اسـت 
طرح هـای  بیشـترین  مجـری  کـه  خاتم االنبیـاء 
کـه  کـرده  اعـالم  اسـت  دولـت  عمرانـی  و  زیربنایـی 
کـه  پروژه هـای زیـر 300 میلیـارد تومـان را نمی پذیـرد 
شـاید این چراغ سـبزی باشـد برای بخش خصوصی 

شـود.« پروژه هـا  ایـن  در  سـرمایه گذاری  وارد  کـه 
که هیچگاه  او با بیان اینکه تجربه نشـان داده اسـت 
بـه بخـش خصوصـی حیطـه اقتـدار و مدیریـت داده 
کـرد: »در سـاختار مجموعـه اقتصـاد  نشـده، تصریـح 
عملکـرد  ارائـه  بـه  قـادر  خصوصـی  بخـش  دولتـی، 
عـدم  دلیـل  بـه  هـم  آن  و  نبـوده  خـود  از  صحیحـی 
کـه  ایـن بخـش اسـت  از  حمایت هـای مالـی دولـت 
بـا ایـن بخـش  بایـد در مراحـل مختلـف اجـرا پـروژه 

کنـد.« تسـویه  را  حسـاب ها 
وی اظهار نظر کرد: »متاسفانه این تسویه حساب ها 
ارائـه  صورت وضعیت هـای  بررسـی  خـم  و  پیـچ  در 
درازا  بـه  چنـان  آن  خصوصـی  بخـش  توسـط  شـده 
که بخش خصوصی زیر بار تعهدات خود  می انجامد 
کـه بـه منظـور اجرای همیـن پروژه ها انجـام داده تاب 
نیـاورده و ناچـار بـه ترک پروژه می شـود یا اینکه دولت 
جایگزیـن دیگـری بـرای پیمانـکار خصوصـی تعییـن 

می کنـد.«
گفـت: »چنیـن شـرایطی خـاص مجموعـه  جامسـاز 
اقتصـاد دولتـی اسـت؛ در نتیجـه بخـش خصوصـی 
بـرای سـرمایه گذاری در پروژه هـای عمرانی عالقه ای 
نـدارد، زیـرا جذابیـت وجـود نـدارد. امـا راه مطمئنـی 
کـه بخـش خصوصـی بتوانـد در رشـد اقتصـاد سـهیم 
کـه مشـارکت ایـن بخـش بـا شـرکای  کـرد، ایـن اسـت 
کـه هـم از سـرمایه و آورده آنهـا  خارجـی فراهـم شـود 
و  مـدرن  تکنولوژی هـای  از  هـم  و  کنـد  اسـتفاده 

مدیریت هـای دانش بنیـان آنهـا بهـره بگیرنـد.«
هـم  مشـارکت ها  ایـن  »امـا  گفـت:  اقتصـاددان  ایـن 
تحـت تاثیـر سیاسـت های خارجـی دولـت از یـک سـو 
قـرار دارد  از دیگـر سـوی  اقتصـادی  و سیاسـت های 
گونـه مشـارکت های مشـترک بـه  کـه متاسـفانه ایـن 

نمی رسـد.« سـرانجام 
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بخـش  بـه  دولـت  بدهی هـای  بازخوانـی 
کـه بـرای رهایـی از  خصوصـی و راه حل هایـی 

اسـت شـده  ارائـه  آن 
تامیـن  بیمه هـا،  بانک هـا،  بـه  دولـت  بدهـی 
ترجیع بنـد  خصوصـی  بخـش  و  اجتماعـی 
از همـان زمـان  از مقامـات  سـخنان بسـیاری 
گیـری دولـت یازدهـم بـوده اسـت و در  شـکل 
را  متفاوتـی  ارقـام  مختلـف  منابـع  میـان  ایـن 
بخـش  پیمانـکاران  بـه  دولـت  بدهـی  بـرای 
جملـه  آن  از  کرده انـد.  عنـوان  خصوصـی 
بدهـی  خـود  روزه   100 گـزارش  در  روحانـی 
دولـت بـه پیمانـکاران و بخش هـای مختلـف 
هزارمیلیاردتومـان   55 حـدود  را  خصوصـی  و 
گذشـته هـم رئیـس  کـرد. شـهریور سـال  اعـالم 
بـه  دولـت  بدهی هـای  حسابرسـی  سـازمان 
هـزار   94 را  خصوصـی  بخـش  پیمانـکاران 
گفته بود  کـرده و  میلیـارد تومـان بدهی عنوان 
البتـه بخش هایـی از آن تسـویه شـده و اعـداد 
آن قطعـی نیسـت. برخـی معتقدنـد احتمـاال 

بدهی هـای  خصـوص  در  رقـم  دقیق تریـن 
هـزار   94 رقـم  همیـن  پیمانـکاران  بـه  دولـت 
سـازمان  رئیـس  کـه  اسـت  تومانـی  میلیـارد 

اسـت. کـرده  اعـالم  حسابرسـی 
تومانـی  میلیـارد  هـزار  رقـم 94  بـودن  نزدیـک 
پیمانـکاران  بخـش  بـه  دولـت  بدهـی  بـه 
بهادرانـی،  ابراهیـم  را  خصوصـی  بخـش 
و  می کنـد  تاییـد  هـم  تهـران  اتـاق  کل  دبیـر 
شـاید  می گویـد:  نیـوز  اقتصـاد  بـا  گفت وگـو  در 
رئیـس  کـه  را  تومانـی  میلیـارد  هـزار   94 رقـم 
را  اسـت  کـرده  عنـوان  حسابرسـی  سـازمان 
مطالبـات  رقـم  بـه  رقـم  نزدیک تریـن  بتـوان 
رئیـس  چـون  دانسـت.  دولـت  از  پیمانـکاران 
کـرده  کـه اعـالم  سـازمان حسابرسـی آمـاری را 
کـه نتیجـه حسابرسـی اقدامـات  آمـاری اسـت 
گفتـه بخشـی از ایـن  دولـت اسـت. البتـه وی 
ایـن  بـا  احتمـاال  و  شـده  پرداخـت  بدهی هـا 
میلیـارد  هـزار   94 ایـن  از  بخشـی  حسـاب 
ایـن  گـر  ا حـال  اسـت.  شـده  پرداخـت  تومـان 

رقـم را مبنـا قـرار دهیـم، بدهـی بـا ایـن حجـم 
اتفـاق  خصوصـی  بخـش  پیمانـکاران  بـه 
ایـن  از  بخشـی  چـون  نیسـت.  خوشـایندی 
اسـت. گذشـته  سـال های  بـه  مربـوط  بدهـی 
و  شهرسـازی  و  راه  نیـرو،  وزارتخانه هـای 
بـه  وزارتخانه هـا  بدهکارتریـن  جـزو  نفـت 
پیمانـکاران هسـتند و آمـار متفاوتـی از میـزان 
بدهـی ایـن وزارتخانه هـا هـم عنـوان می شـود. 
شـهریور  راه  وزیـر  نادقیـق.  و  متفـاوت  آمـاری 
را  دولـت  بدهی هـای  ارقـام  گذشـته  سـال 
گرچـه آمـار  گفتـه بـود: ا تکان دهنـده خوانـده و 
بـه  رسـمی در خصـوص میـزان بدهـی دولـت 
کاال و خدمـات  پیمانـکاران و تأمین کننـدگان 
و بدهـی دولـت بـه بانک هـا و بانـک مرکـزی در 
دسـت نیسـت؛ امـا ارقـام تکان دهنـده اسـت. 
عبـاس آخونـدی بدهـی وزارارتخانـه متبوعـش 
بـه پیمانـکاران را 5 هـزار میلیـارد تومان عنوان 
از  بدهـی  ایـن  اسـت  قـرار  بـود  گفتـه  و  کـرده 
طریق انتشـار اوراق بهادار صکوک اجاره یکجا 

دومینوی بدهی های  دولت
 و چرخه تولید رکود

 بازخوانی بدهی های دولت به بخش خصوصی و راه حل هایی 
که برای رهایی از آن ارائه شده است
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شـود.  پرداخـت 
گذشـته بدهی  وزیـر نیـرو هـم اسـفند ماه سـال 
بـرق را حـدود 24 هـزار  انباشـته شـده بخـش 
ایـن  بـا  گفتـه  و  کـرد  عنـوان  تومـان  میلیـارد 
کاهـش  شـرایط سـرمایه گذاری در ایـن بخـش 
امسـال  مـاه  معـاون وی خـرداد  امـا  می یابـد. 
رقـم بدهی هـای ایـن وزارتخانه بـه پیمانکاران 
کشـور را 28  بخـش خصوصـی و شـبکه بانکـی 
کـرد. اسـفند سـال  هـزار میلیـارد تومـان عنـوان 
گفت وگـو بـا  گذشـته هـم مدیرعامـل توانیـر در 
پیمانـکاران  بـه  دولـت  بدهـی  میـزان  تسـنیم 
صنعـت آب و بـرق را 30 هـزار میلیـارد تومـان 
نفـت  وزارت  بدهی هـای  بـود.  کـرده  عنـوان 
ملـی  شـرکت  مدیرعامـل  اسـت.  بسـیار  هـم 
اردیبهشـت  خبـری  نشسـت  در  ایـران  نفـت 
شـرکت  بدهی هـای  رقـم  خـود  جـاری  سـال 
دالر  میلیـارد   50 حـدود  را  ایـران  نفـت  ملـی 
کـه ایـن شـرکت را دچـار بحـران مالـی  دانسـت 
کـرده اسـت. وزیـر اقتصـاد هـم چنـدی پیـش 
گفتـه بـود قـرار اسـت 30 هـزار میلیـارد تومـان از 
کاهـش دهنـد  اعتبـارات یارانه هـای نقـدی را 
تـا بتواننـد بـا آن طلـب پیمانـکاران را بپردازند. 
رقـم دقیـق بدهی هـا هـر چـه باشـد قدر مسـلم 
بدهی هـا  ایـن  پرداخـت  عـدم  کـه  اسـت  ایـن 
توسـط دولـت، پیمانـکاران بخـش خصوصـی 
و در مرحلـه بعـد بانک هـا را بـا چالـش مواجـه 
بدهـی  بازپرداخـت  تـوان  دولـت  اسـت.  کـرده 
امـکان  پیمانـکاران  و  نـدارد  را  پیمانـکاران 
وصـول مطالبـات خـود را ندارنـد و بانک ها هم 
تـوان وصـول مطالبـات معـوق را نداشـته و در 
اثـر آن قـدرت پرداخـت مجدد وام و تسـهیالت 
دسـت از  را  دیگـر  پیمانـکاران  و  واحدهـا   بـه 
که در نهایـت این بدهکاری دولت   مـی دهنـد 
ماننـد یـک چرخـه بـه همـه بخش هـا سـرایت 
می کنـد و همـه بخش ها درگیر رکود می شـوند.

بودجه 95، بودجه تسویه دولت
 با پیمانکاران؟ 

بـه  دولـت  بدهـی  خبرهـای  میـان  در  شـاید 
سـایر بخش هـا، مطالبـات پیمانـکاران بخـش 
دارد.  تـری  متفـاوت  سرگذشـت  خصوصـی 
کاهـش درآمدهـای دولـت  و  تحریم هـا  اثـر  در 
بدهـی  انباشـته  حجـم   90 دهـه  ابتـدای  از 
فزونـی و  رشـد  خصوصـی  بخـش  بـه   دولـت 

کـه  وقـت  دولـت  یافـت.  بی سـابقه ای 
کلید  طرح های تملک سـرمایه ای بسـیاری را 
گاه بـا شـرایط جدیـدی مواجـه  زده بـود، بـه نـا
کـه نتوانسـت بـرای آن راه حلـی بیابـد و  شـد 
ایـن نابسـامانی بـا تغییـر دولـت و سـرکار آمـدن 
دولـت تدبیـر و امیـد همـراه شـد. دولـت جدید 
امـا از همـان ابتـدا بحـران بدهی را به رسـمیت 
شـناخت و بیـش از همـه آثـار و تبعـات بدهـی 
بـه پیمانـکاران را مـورد توجـه قـرار داد. در ایـن 
گرفـت تـا بتواند  راسـتا تحـرکات زیـادی صـورت 

کنـد.  آنـرا تسـویه 
گزارش های رسـانه ای سـال گذشـته  براسـاس 
رقـم بدهی هـای دولـت بـه پیمانـکاران بخـش 
کـه  اسـت  گرفتـه  بـاال  حالـی  در  خصوصـی 
معـاون اول رئیـس جمهـور تیمـی متشـکل از 
کل بانـک  رئیـس سـازمان مدیریـت و رئیـس 
مرکـزی را مامـور تدویـن راهکارهـای پرداخـت 
کرده اسـت. بدهی هـای دولـت به پیمانکاران 
گزارشـی  آمـد  کار  روی  کـه  یازدهـم  دولـت 
منتشـر  قبـل  دولـت  بدهی هـای  میـزان  از 
قبـل  مـی داد دولـت  نشـان  کـه  گزارشـی  کـرد. 
قبـال  در  خـود  تعهـدات  بـه  سال هاسـت 

که هم  پیمانـکاران عمـل نکـرده اسـت. زمانـی 
موعـد عمـل دولـت یازدهـم رسـید هـم قیمـت 
نفـت بـا افـت 50 درصـدی مواجـه شـد و هـم 
تعهدات عمرانی و یارانه مانعی برای پرداخت 
بدهی هـای دولـت شـدند و منجـر بـه ناتوانی و 
ورشکسـتگی های زیـادی در بخـش خصوصی 
کل پیشـین اتاق  شـد. ابراهیم بهادرانی، دبیر 
تاثیـرات  از  اقتصادنیـوز  بـا  گفت و گـو  تهـران در 
خصوصـی  بخـش  بـه  دولـت  بدهـی  منفـی 
کیـد می کنـد: مگـر پیمانـکاران مـا  می گویـد و تا
کـه از ایـن میـزان،  چقـدر توانایـی مالـی دارنـد 
دسـت  آن  تومـان  میلیـارد  هـزار   94 حـدود 
بدهـی  ایـن  نشـود؟  وصـول  و  باشـد  دولـت 
خواهـد  کی  وحشـتنا بسـیار  اقتصـادی  آثـار 

گذاشـت.
وی می گویـد آثـار بدهی هـا ماننـد یـک دومینـو 
دیگـر  بخـش  بـه  بخشـی  از  مـدام  کـه  اسـت 
که طلب  منتقـل می شـود. در قـدم اول دولـت 
نمی توانـد  هـم  پیمانـکار  ندهـد،  را  پیمانـکار 
طلـب بانک هـا را بپـردازد در نتیجـه مطالبـات 
کـم  بانک هـا  تـوان  و  می یابـد  افزایـش  معـوق 
بـه  جدیـد  تسـهیالت  نمی تواننـد  و  می شـود 
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بخـش خصوصـی بدهنـد و تـوان پیمانـکاران 
کـه بخـش  کـم وکمتـر می شـود. از طرفـی وقتـی 
در  اسـمش  باشـد  بانـک  مقـروض  خصوصـی 
لیسـت سـیاه قـرار می گیـرد و بانک هـا هـم بـه 
آن وام نمی دهنـد. ممنوع الخروج می شـوند و 
کشـور را دارنـد نه  نـه امـکان فعالیـت در داخـل 
کشـور را. ج از  تـوان ارزآوری بـا فعالیـت در خـار
کـه  سـوال  ایـن  بـه  پاسـخ  در  هـم  اسـحاق  آل 
پرداخـت ایـن بدهی هـا تـا چـه حـد بـه پویایـی 
بیـان  کـرد؟  خواهـد  کمـک  خصوصـی  بخـش 
می کند: تاثیر خیلی زیادی در بخش خصوصی 
مـا دارد. پرداخـت بدهی هـا زنجیـره وار بـه چنـد 
کمک می کند و در چند ردیف در تولید  زنجیره 

مـا می توانـد بسـیار موثـر باشـد.

راهکارهای قانونی مجلس 
کمیسـیون  عضـو  فالحی بابا جـان،  عبـاس 
بـاره  درایـن  اقتصادنیـوز  بـه  مجلـس  عمـران 
بـه  بسـیاری  عمرانـی  پروژه هـای  بـود  گفتـه 
دلیـل عـدم وصول مطالبـات بخش خصوصی 
از دولـت ناتمـام مانـد و همیـن موضـوع خـود 
منجـر بـه خسـارات عمـده ای می شـود. مـا در 
سـال 93 و 94 بودجه ها را بر مبنای 80 درصد 
کـه محقـق  کـرده بودیـم  پیشـرفت فیزیکـی بنـا 
کـه در فضـای  گشایشـی  نشـد. امـا بـا توجـه بـه 
کشـور بـه وجـود آمـده و بـه خصـوص در  مالـی 
تدویـن چشـم انداز و برنامـه پنـج سـاله ششـم 
ایـن  در  مناسـبی  برنامه ریـزی  بایـد  توسـعه، 
زمینـه داشـته باشـیم تـا ایـن پروژه هـای نیمـه 
تمـام را بـه پایـان برسـانیم. بنابرایـن در الیحـه 
کـه  بودجـه سـال 95 دولـت را ملـزم می کنیـم 

حتمـا بدهـی بخـش خصوصـی را بپـردازد.
کمیسـیون  عضـو  دیگـر  خسـروی  علیرضـا 
مجلـس  راهکارهـای  دربـاره  مجلـس  عمـران 
گفتـه اسـت: راه هـای  بـه دولـت در ایـن زمینـه 
زیـادی وجـود دارد مـا مـوادی را در ایـن زمینـه 
کـه بنـد ب مـاده  کردیـم  در مجلـس تصویـب 
کـه در ایـن مصوبـه بانـک طلـب پیمانـکار   56
طـرف  دولـت  بـا  بانـک  و  می کـرد  پرداخـت  را 
حسـاب می شـد. یعنـی دیگـر دولـت بـه بحـش 
خصوصـی بدهـکار نبـود و دولـت بـه بانک هـا 
مشـکل  میـان  ایـن  در  امـا  می شـد.  بدهـکار 
بدهـی همچنـان بـه قـوت خود باقی اسـت و از 

بـه بخـش دیگـر منتقـل می شـود. بخشـی 
اسـت  قـرار  بـود  کـرده  اعـالم  اقتصـاد  وزیـر  امـا 
تعهـدات  از  تومـان  میلیـارد  هـزار   30 حـدود 
کننـد و آن را  پرداخـت یارانـه نقـدی را حـذف 
اختصـاص  خصوصـی  بخـش  پیمانـکاران  بـه 
نماینـدگان  گفتـه  خـالف  بـر  چـون  دهنـد. 
نـداده  خ  ر کشـور  فضـای  در  مالـی  گشـایش 
طلـب  بـود  امیـدوار  آن  بـه  اتـکا  بـا  بتـوان  کـه 
دولـت  اعضـای  شـود.  پرداخـت  پیمانـکاران 
راهـکار  سخنرانی هاشـان  در  بارهـا  خـود 
اجـرا  را  آن  امـا  پیشـنهاد داده انـد  را  عملیاتـی 
اسـاس آن دولـت  بـر  کـه  راهـکاری  نکرده انـد؛ 
یارانـه  پرداخـت  جـای  بـه  را  خـود  اعتبـارات 
کند.  نقدی صرف عمران و پرداخت بدهی ها 
امـا نماینـدگان مجلـس همچنـان راهکارهـای 
 30 وصـول  چشـم انتظار  و  می دهنـد  دیگـری 
که در  میلیـارد دالر منابـع بلوکـه شـده هسـتند 

کنـد. آفرینـی  معجـزه  ایـران  اقتصـاد 

خبر خوش تسویه بدهی
خـوش  خبـر  اینکـه  تـا  داشـت  ادامـه  بحث هـا 
و   رسـید  طلبـکاران  بـا  دولـت  بدهـی  تسـویه 
کل مدیریت بدهی های دولت در وزارت  مدیر 
اقتصـاد بـا اشـاره بـه عـزم دولـت بـرای تسـویه 
بدهـی خـود از طریـق انتشـار اوراق بهـادار در 
گفـت: امسـال همـه بدهـی دولت  سـال جـاری 

می شـود. تسـویه  خصوصـی  پیمانـکاران  بـه 
گفـت: در سـال 95 حجـم اوراق  مهـدی بنانـی 
بدهـی از سـوی دولـت افزایـش قابـل توجهـی 
کـه تمرکـز و اولویـت اصلـی دولت بر اسـاس  دارد 
تصویـب  بـه  تلفیـق  کمیسـیون  در  کـه  آنچـه 
رسـیده، تنهـا بـر پرداخـت بدهـی و مطالبـات 
پیمانکاران در سال جاری متمرکز شده است.
بنانـی ادامـه داد: برخـالف متـن الیحـه بودجه 
دولت، بر اسـاس بند الف تبصره 20 متاسـفانه 
امـکان تسـویه مطالبـات برای سـایر طلبکاران 
بازنشسـتگی  صندوق هـای  جملـه  از  دولتـی 
برنامـه  بـه  مسـئول  مقـام  ایـن  نـدارد.  وجـود 
اوراق  نویسـی  پذیـره  و  انتشـار  بـرای  دولـت 
کـرد  اشـاره  سـرمایه  بـازار  طریـق  از  بدهـی 
منتشـر  امسـال  کـه  اوراقـی  حجـم  افـزود:  و 
می شـود، در مجمـوع 17 هـزار و 500 میلیـارد 
میلیـارد  هـزار   5 حجـم  بـه  نسـبت  تومـان 

افزایـش  گذشـته  سـال  در  اوراق  ایـن  تومانـی 
گفـت: ایـن اوراق شـامل  یافتـه اسـت. بنانـی 
اوراق خزانـه اسـالمی بـا سررسـید یـک تـا سـه 
سـاله بـه ارزش 7500 میلیـارد تومـان و اوراق بـا 
کمتر از یکسال 10هزار میلیارد تومان  سررسید 
اسـت. وی افـزود: در مـورد صکـوک اجـاره نیـز 
امسـال 15 هـزار میلیـارد تومـان بـرای اجـرای 
طرح هـای عمرانـی دولتـی مـورد اسـتفاده قـرار 

گرفـت. خواهـد 
بنانـی دربـاره اینکـه مطالبـات پیمانـکاران بـه 
ویـژه در حـوزه بـرق چگونه تسـویه خواهد شـد، 
پاسـخ داد: از طریـق انتشـار اوراق اسـناد خزانـه 
اسـالمی و صکـوک اجـاره مطابـق بـا آنچـه که در 
کنـون به تصویب رسـیده،  کمیسـیون تلفیـق تا 
همـه بدهی هـای دولـت بـا پیمانـکاران امسـال 

تسـویه می شـود.
مدیـر کل بدهی هـای دولـت در وزارت اقتصـاد 
جملـه  از  پیمانـکاران  بدهـی  بحـث  گفـت: 
پیمانکاران برق قاعدتًا امسـال تمام می شـود 
کنـار اوراق مذکـور  کـه در  و ایـن در حالـی اسـت 
حجمـی بالـغ بـر 12 هـزار و 500 میلیـارد تومـان 
کـه  اوراق تسـویه خزانـه وجـود خواهـد داشـت 
از  ابـزار تهاتـری در قبـال تسـویه طلـب دولـت 
پیمانکاران و یا سایر اشخاص طلبکار از دولت 
کـرد: دولـت همچنـان  کیـد  خواهـد بـود. وی تا
تسویه مبلغ اسمی اوراق اسناد خزانه اسالمی 
را تضمیـن می کنـد و الزمـه موفقیـت ایـن اوراق 
پرداخـت  در  دولـت  ضمانـت  بدهـی،  بـازار  در 
مبالـغ اسـمی بـر اسـاس موعد سررسـید اسـت. 
مدتـی بعـد از این اظهارت نوبت به سـخنگوی 
کـه  وعده داد بـا اصالحیه بودجه  دولـت رسـید 
کشـور از رکـود خـارج و میـزان  سـال 95اقتصـاد 
اشـتغال افزایـش مي یابـد. محمدباقـر نوبخـت 
مالـي  اوراق  طریـق  از  مي توانیـم  داد:  توضیـح 
قـرار  پیمانـکاران  ایـن  اختیـار  در  دولـت  کـه 
کـه آنهـا در ازاي  کنیـم  مي دهـد فرصتـي ایجـاد 
بدهي شـان بـه بانك هـا ایـن اوراق را بـا بانك هـا 
بانـك  بـه  چـون  هـم  بانك هـا  و  کننـد  تسـویه 
مرکـزي بدهـي دارنـد بـا بانك مرکـزي هماهنگ 
شـده اسـت تـا بدهـي بانك هـا را از طریـق ایـن 
کار  کند. وي افزود: با این  اوراق، تهاتر و تسویه 
بانك ها امکان پیدا مي کنند تا تسـهیالت مورد 
نیاز را در اختیار واحدهاي تولیدي قرار دهند.
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از  معـاون فنـی و درآمـد سـازمان تأمیـن اجتماعـی 
و  سـخت  110شـغل  حـدود  تصویـب  و  شناسـایی 

داد. خبـر  شـغلی  گـروه  سـیزده  قالـب  در  زیـان آور 
گفت و گـو بـا »ایـران« بـا اشـاره   محمـد حسـن زدا در 
به تصمیمات اتخاذ شده در شورای عالی حفاظت 
گـروه  گفـت: پیـش از ایـن تشـخیص مشـاغل  فنـی 
در  شـده  پیش بینـی  کمیته هـای  عهـده  بـه  )ب( 
آئین نامـه بـود و ایـن موضـوع موجب اعمال سـلیقه 
گروه ب می شـد و به همین دلیل بیش  در مشـاغل 
گـروه  کمیته هـا بـه عنـوان مشـاغل  از 1200 شـغل در 
بررسـی های  از  پـس  امـا  بـود.  رأی داده شـده  )ب( 
گـروه شـغلی احصـا  الزم حـدود 110 شـغل در سـیزده 
و بـه تصویـب شـورای عالـی حفاظـت فنی رسـید تا از 
کار  کمیته هـای بـدوی ادارات تعـاون،  ایـن بـه بعـد 
و رفاه اجتماعی اسـتانها طبق معیار های مشـخص 
شـده و دسـتور العمل واحد در خصوص درخواسـت 
بیمـه شـدگان بـرای بازنشسـتگی بر اسـاس مشـاغل 
کننـد. وی بـا اشـاره  سـخت و زیـان آور تصمیم گیـری 
بـه تعریـف قانـون دربـاره مشـاغل سـخت و زیـان آور 
اظهـار داشـت : خوشـبختانه در قانـون بـه صراحـت 

و  سـخت  مشـاغل  ویژگی هـای  و  ماهیـت  دربـاره 
بایـد  کلـی  بـه طـور  امـا  آور بحـث شـده اسـت  زیـان 
بـه دو دسـته  زیـان آور  و  کـه مشـاغل سـخت  گفـت 
کـه ذاتـًا جـزو  تقسـیم می شـوند: نخسـت مشـاغلی 
عبارتـی  بـه  نیسـتند  آور  زیـان  و  سـخت  مشـاغل 
کـه صفـت سـخت و زیـان آوری بـا ماهیـت  مشـاغلی 
کارگیری تمهیدات  آن شغل وابستگی دارد اما با به 
کارفرما  بهداشـتی، ایمنی و تدابیر مناسـب از سـوی 
کرد مثل  می تـوان سـختی و زیـان آوری آنهـا را حذف 

تراشـکاری و، جوشـکاری و......
گروه )الف(  که به نام  گروه اول  وی افزود: در مشاغل 
دایـر  کارگاه هـای  کارفرمایـان  می شـوند  شـناخته 
مکلفند ظرف دو سال از تاریخ ابالغ تصمیم قطعی 
کمیته یا شـورا حسـب مورد نسـبت به سـالم سازی، 
شـرایط  و  عوامـل  ایمن سـازی  آالینده هـا،  کاهـش 
اسـتاندارد های  و  مجـاز  حـد  مطابـق  کار  محیـط 
کار و آیین نامه های مربوط  مشخص شده در قانون 
)مصوب شورای عالی حفاظت فنی( و سایر قوانین 
کننـد. زدا ادامـه داد:  موضوعـه در ایـن زمینـه اقـدام 
که ماهیتًا سـخت و زیان آورند و با به  دوم مشـاغلی 

کارگیـری تمهیـدات بهداشـتی، ایمنـی و تدابیـر فنی 
کارفرمـا، صفت سـخت و زیـان آوری کاهش  از سـوی 
یافتـه امـا همچنـان سـخت و زیـان آوری آنهـا حفـظ 

کار در معـادن. می شـود مثـل غواصـی و 
گروه )ب(  گفت: در تطبیق و تشخیص مشاغل  وی 
کمیته هـای اسـتانی ماهیـت شـغل و عـدم  توسـط 
امـکان رفـع صفـت سـخت و زیـان آوری مطابـق بنـد 
ک عمل اسـت و خارج از مـوارد ذیل پس  مذکـور مـال
از رعایـت مـاده 2 آییـن نامـه اجرایـی و تبصـره آن و 
کمیته های اسـتانی برابـر مقـررات می تواند  بـا تأییـد 
در  افـزود:  زدا  شـود.  محسـوب  )الـف(  گـروه  جـزو 
کار مسـتمر  گـروه )ب( تمـاس و یا  خصـوص مشـاغل 
مشـاغل  لـذا  بـوده  ک  مـال نظـر  مـورد  گروه هـای  در 
خدماتـی،  پشـتیبانی،  سرپرسـتی،  مدیریتـی، 
که اسـتمرار  کارشناسـی، نظارتی و نظایر آنها  اداری، 
فعالیت فرد در خارج از محل فعالیت و شـرح شـغل 
زیـان آور  و  سـخت  مشـاغل  )ب(  گـروه  مشـمولین 
گـروه مذکـور خـارج اسـت. بـه طـور  اسـت، از شـمول 
کارکنانی که مسـتقیمًا در  کار در معـادن صرفـًا  مثـال 
گروه )ب( معادن مشغول فعالیت هستند مشمول 

 تعیین 110شغل سخت و زیان آور
وه شغلی  در 13 گر

 معاون فنی تامین اجتماعی اعالم کرد
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کـه بـه دلیـل ماهیـت  خواهنـد بـود و اشـخاصی 
شـغل بـه طـور محـدود و یـا بـه دلیل سرکشـی به 
طـور موقـت یـا سـاعتی به ایـن مکان هـا مراجعه 
می کننـد مشـمول ایـن ضوابـط نخواهنـد بـود. 
معـاون فنـی و درآمـد سـازمان تأمیـن اجتماعـی 
کارهـای در معرض پرتوهای  اظهار داشـت: بجز 
کتیو به تشـخیص سـازمان  یونسـاز و مواد رادیوا
انـرژی اتمی کـه مشـمول قانون حفاظـت در برابر 
اشعه مصوب مورخ بیستم فروردین ماه 1368 
مجلـس شـورای اسـالمی و اصالحـات بعـدی آن 
و سـایر قوانیـن و مقـررات مربوطه قرار می گیرند، 
گـروه )ب( بـه شـرح ذیل هسـتند: فعالیت هـای 
یـا  تحت االرضـی  از  اعـم  معـادن  در  کار   -1
در  کارگـر  می کنـد  ایجـاب  کـه  سـطح االرضی 
تونل هـا و راهروهـای سرپوشـیده بـه اسـتخراج 

بپـردازد.
یـا منفجـر  کـردن  کار اسـتخراج شـامل جدا  -2
کار، حمل مواد عملیات  سـاختن مواد از سـطح 
مربـوط بـه انفجـار، اداره تأسیسـات آب و برق در 
کلـی هرگونـه مباشـرت  داخـل معـدن و بـه طـور 
کارگـر در تونل هـا،  کـه ایجـاب نمایـد  و نظارتـی 
راهروهـا یـا میله های معـدن انجام وظیفه کند.
فاضالب هـا،  چاه هـا،  قنـوات،  حفـر  در  کار   -3

سربسـته. مخـازن  و  زیرزمینـی  تونل هـای 
کوره هـای  از  موادمـذاب  حمـل  و  تخلیـه   -4
مجـاورت  در  مسـتمر  کار  و  کار  بـه  مشـغول 
کارگـر در معـرض  کـه  کوره هـای ذوب بـه نحـوی 
مسـتقیم حـرارت یـا بخـارات زیـان آور متصاعـد از 

باشـد. کـوره 
امـر  در  مسـتمراً  و  مسـتقیمًا  کـه  کارگـری   -5
کارگاه هـای دباغـی، ساالمبورسـازی و  تولیـد در 
کار مسـتمر در  کنـی اشـتغال دارد و  ک  روده پـا
گندآبروها - جمع آوری، حمل و دفن و بازیافت 

زبالـه بـه صـورت غیرمکانیـزه
جمـع آوری  امـر  بـه  مسـتمراً  کـه  کارگـری   -6
مسـتمر  )نظافـت  کـود  کـردن  انبـار  انتقـال،  و 
طویلـه، اصطبـل، سـالن های پـرورش طیـور( در 

دارد. اشـتغال  طیـور  و  دامـداری  واحدهـای 
در  و  بـاز  فضـای  در  مـداوم  و  مسـتمر  کار   -7
ارتفاع بیش از 5 متر از سـطح مبنا روی دکل ها، 
اتاقک هـای متحـرک، داربسـت ها و اسـکلت ها.
کار مداوم روی خطوط و پسـت های انتقال   -8

برق با فشـار شـصت و سـه کیلوولت و باالتر.
9- مشـاغل شن پاشـی، پخت آسـفالت دسـتی، 

قیرپاشـی و مالچ پاشی.
10- کار در محل های با فشار محیط غیرمعمول 

از قبیل غواصی.
کار مسـتمر در محیط هایـی بـا فشـار صوتـی   -11
یـا حـذف آن در  کنتـرل  امـکان  کـه  بـاال  بسـیار 
بـا  شـنوایی  دسـتگاه  از  حفاظـت  بـا  محیـط 

نیسـت. امکانپذیـر  فـردی  حفاظـت  وسـایل 
ع  کار در امور سمپاشی باغ ها و اشجار و مزار  -12
کـن و طویله هـا و آشـیانه های  و ضدعفونـی اما

مرغـداری در زمان سمپاشـی.
کـه مسـتقیمًا در امـر تولید و ترکیب  کارگـری   -13
کار  انجـام  زمـان  در  حشـره کش ها  و  سـموم 

دارد. اشـتغال 
کـه بـا وجـود  کار بـا وسـایل دارای ارتعـاش   -14
رعایـت مقـررات حفاظـت فنـی و ایمنـی در حـد 
کارگر زیـان آور  غیرمعمـول باشـد و بـرای سـالمتی 

باشـد.
مذکـور  ظرفیـت  بـه  توجـه  بـا  کـرد:  کیـد  تأ زدا 
پیشـنهاد  و  ضـرورت  صـورت  در  آئین نامـه  در 
بـار  یـک  مـاه  شـش  هـر  اسـتانی  کمیته هـای 
فعالیت های مصوب فوق قابل طرح در شورای 
عالـی حفاظـت فنـی خواهـد بود.معـاون فنـی و 
درآمـد سـازمان تأمیـن اجتماعـی دربـاره شـرایط 
برخـورداری از قانـون مشـاغل سـخت و زیـان آور 
گفـت سـابقه پرداخت حق  بـرای بیمـه شـدگان 
کارهای سـخت و زیـان آور به هر میزان،  بیمـه در 
قبل یا بعد از اشـتغال در مشـاغل عادی به ازای 
هر سـال سـابقه یک و نیم )1/5( سـال محاسبه 
کـه  گفتـه وی بیمه شـدگانی  بـه  خواهـد شـد.  
کار  بـه  اشـتغال  زیـان آور  و  سـخت  مشـاغل  در 
داشـته اند، بـه یکـی از حـاالت زیـر می تواننـد از 
مزایای بازنشستگی وفق قانون مذکور بهره مند 
سـال   20 حداقـل  کـه  افـرادی   - شـوند.الف 
کارهای سخت و  متوالی یا 25 سال متناوب در 
زیان آور )مخل سـالمت( اشـتغال داشـته باشـند 
و حـق بیمـه مـدت مزبور را به صنـدوق پرداخته 
کنند. باشـند، می تواننـد تقاضای بازنشسـتگی 
ب - کسـانی که فاقد شـرط سـابقه مقرر در بند) 
سـایر  از  اسـتفاده  متقاضـی  لیکـن  بـوده،  الـف( 
تأمیـن  قانـون  مـاده 76  در  مقـرر  بازنشسـتگی 
اجتماعـی و تبصره هـای ذیل آن بـوده و حداقل 
کارهـای سـخت و زیان آور اشـتغال  یـک سـال در 
کار داشـته باشـند، هر سـال سـابقه پرداخت  به 
کارهای سخت و زیان آور یک  حق بیمه آنان در 

سـال و نیـم محاسـبه خواهـد شـد.
زدا افـزود: در حـال حاضـر بیـش از 290 هـزار نفـر 
با اسـتفاده از قانون سـخت و زیان آور بازنشسـته 

شـده اند.

کمیته فنی پروژه های  تشکیل 
زیرساختی ایران و ایتالیا

قائم مقــام وزیــر راه  با اشــاره به همکاری ایــران و ایتالیا 
گفت: راه اندازی مرکز تست  در پروژه های زیرســاختی، 
که قرارداد  در راه آهــن را بــا ایتالیایی ها دنبــال می کنیم 
ایــن پــروژه در حــال نهایی شــدن اســت؛ بــا راه اندازی 
این مرکز می توان هم تســت خط و هم تســت ناوگان را 
کاشــان   با بیان اینکه در حوزه  انجــام داد. اصغر فخریه 
راه آهن با ایتالیایی ها چندین پروژه را دنبال می کنیم، 
اظهــار داشــت: یکــی از ایــن پروژه هــا قطار سریع الســیر 
کــه ایــن خــط به قطــار تهــران- قم-  ک اســت  قــم- ارا
اصفهــان متصل می شــود. وی افزود: خریــد تجهیزات 
پــروژه تهــران- قــم- اصفهــان از دیگــر پروژه هــای ما با 
گر چــه تامین مالــی این پــروژه بر عهده  ایتالیــا اســت، ا
کــه برخــی از  چینی هــا اســت امــا شــرط مــا ایــن بــوده 
که وزارت راه و شهرســازی  تجهیــزات را از شــرکت هایی 

کنند. کرده، خریداری  تعیین 
کاشــان بــا بیــان اینکــه بــرای پــروژه خــط آهن  فخریــه 
کرده ایــم، اظهار  کره  تهران-همــدان هم بــا ایتالیــا مذا
گر به  داشــت: مطالعــات ایــن پروژه هــا شــروع شــده و ا
کرد. وی  نتیجه رسیدیم با ایتالیایی ها توافق خواهیم 
با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی  شرطی بسیار مهم 
کــرات بــا شــرکت های ایتالیایــی داشــته اســت،  در مذا
کــه بــرای اجرای همــه این  گفــت: شــرط مــا این اســت 
کنند  پروژه هــا، ایتالیایی ها باید مناقصــه داخلی برگزار 
و پیمانــکار و اپراتورهای داخلی در این مناقصه حضور 
داشــته باشــند. قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور 
بین الملل ادامه داد: در بخش جاده ای، ساخت پروژه 
که این پروژه از  کار داریم  کریدور شــماره 10 را در دســتور 
بــازرگان تــا بندر امام خمینی )ره( اســت و شــامل چند 
قطعــه اســت؛ ایتالیایی هــا برای ســرمایه گذاری بر روی 
کریدور به صــورت BOT اعالم آمادگی  دو قطعــه از ایــن 
گر به  کرده انــد، مطالعات اولیه را هم انجــام داده اند و ا
ایــن نتیجــه برســند این پــروژه توجیــه اقتصــادی دارد 
ســرمایه ســاخت این دو قطعه را به ایــران می آورند اما 
بــرای ســاخت آن از پیمانــکاران داخلــی باید اســتفاده 
کار را باید شــرکت های  که 51 درصد از  کننــد  بــه طوری 
ایرانی انجام دهند. فخریه کاشــان بــا بیان اینکه پیش 
قــرارداد ایــن پــروژه در ســفر اخیــر  بــه ایتالیا امضا شــد، 
کــه ایتالیایی هــا بــرای ادامه  گفــت: قــرار بــر ایــن اســت 
کــه  کــرات در ایــن بــاره بــه ایــران بیاینــد ؛ از آنجــا   مذا
همکاری ها  با ایتالیا ابعاد وســیعی دارد قرار بر این شــد 
کمیته  که هر 6 ماه، یک بار در ایتالیا و یک بار در ایران 

فنی پروژه های زیر ساختی تشکیل شود.

  اخبار صنعت ساختمان
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صحبـت  مشـترک  زبانـی  بـا  جهـان  مـردم  آغـاز،  در 
گرفتند  می کردنـد. تـا اینکـه افراد جـاه طلبی تصمیم 
کـه بـدون نیـاز بـه اراده خداونـد  بـرج بلنـدی بسـازند 
آنهـا را بـه بهشـت برسـاند. سـاخت بـرج در بابـل آغـاز 
شد اما به زودی اتفاق عجیبی افتاد و بنا به خواست 
کنان بـرج بـه زبانـی متفـاوت  کـدام از سـا پـروردگار هـر 
کـه هیچ کـس حـرف دیگـری را  سـخن گفتنـد چنـان 
نمی فهمید. درباره واقعی بودن داسـتان برج بابل و 
کاربـرد  بـرج تردیدهایـی وجـود دارد، اما یک چیز را به 
گفـت و آن اینکـه هـزاران سـال  طـور قطعـی  می تـوان 
کـه مـردم جهـان زبـان یکدیگـر را نمی فهمنـد.  اسـت 
ایـن تمثیـل زیبـا می توانـد بـه خوبـی وضعیـت مـا را 
کنـد. ایـن  در درک متفـاوت از مفهـوم توسـعه روشـن 
کـه مطلـوب همـه مـا رسـیدن بـه توسـعه اسـت امـا 
در تفاهـم بـر سـر راههـای رسـیدن، موانـع موجـود و 

پیش نیازهـای آن همزبـان نیسـتیم. 

خواسـت و نیـت مشـترکی بـرای توسـعه وجـود دارد 
پـس چـرا حرکت به سـمت تحقـق آن مقدور نیسـت. 
کـه در پاسـخ بـه چنیـن  برخـالف نظـر بسـیاری افـراد 

کیـد می کننـد، بهتـر اسـت  سـوالی روی یـک مولفـه تا
پاسـخ ایـن پرسـش را در مولفه هـای مختلـف دیـد. 

منابـع  و  طبیعـی،  منابـع  مالـی،  منابـع  1-امنیـت، 
که  انسانی از پیش نیازهای ابتدایی توسعه هستند 
در کشـور مـا و بـا وجـود ایـن تنـوع اقلیـم همـه آنهـا بـه 
گرچه در طی سـالیان گذشته  وفور یافت می شـوند. ا
مدیریـت ایـن منابـع مطلـوب نبـوده و تکیـه بر منابع 
ایـن  بـه  مربـوط  فرصتهـای  از  را  دولتمـردان  نفتـی، 
کـرده اسـت. ایـن در صورتـی اسـت  سـرمایه ها غافـل 
کـه در کشـورهای تـازه توسـعه یافتـه، با وجـود فقدان 
منابع طبیعی و حتی مالی، مسـیر توسـعه با تکیه بر 
منابع انسـانی و پتانسـیلهای آن هموار شـده اسـت.  
ایـن  بـا  رویکـرد توسـعه«  و  بـه »مـدل  2- پرداختـن 
آغـاز  توسـعه می رسـیم«  بـه  راه  کـدام  »از  کـه  سـوال 
گمـان ایـن روزهـا بحث هایـی دربـاره  می شـود. بـی 
پتانسـیل بـاالی مـدل اقتصـاد مقاومتـی بـه عنـوان 
مدلـی مطلـوب در جریـان اسـت. هـدف اصلـی ایـن 
مـدل رسـیدن بـه درجـه ای از رشـد و ثبات اقتصادی 
کنـد در رویارویـی بـا  کـه اقتصـاد ملـی را قـادر  اسـت 
بحران هـای  یـا  تحریـم  ماننـد  بیرونـی  متغییرهـای 

کوتـاه مـدت آسـیب نبینـد. ایـن اقتصـاد بـه عنـوان 
بـرون نگـر محرک هـای توسـعه  اقتصـادی درون زا و 
پایـدار را در درون جامعـه می بینـد و ادامـه حرکـت در 
مسـیر درسـت را با رصد کردن اقتصاد جهانی ممکن 
می دانـد. توجـه بـه ظرفیتهـای ملـی، تقویـت تولید و 
کید روی  بهره وری، توجه به اقتصاد دانش محور، تا
کارهـا بـه بخـش خصوصـی و مردمی کـردن  گـذاری  وا
گیری از توان شـرکتهای  اقتصاد، قطع واردات و بهره 
گسـترش عدالـت اجتماعـی و ... از اصـول  داخلـی، 

اقتصـاد مقاومتـی اسـت. 
صرف نظـر ا زنقـاط قـوت و ضعـف ایـن مدل ، از سـالها 
کارشناسان و فعاالن  قبل و پیش از مطرح شدن آن 
بخـش خصوصـی همیـن نـگاه درون زا را داشـته انـد 
کـرده انـد بـا شـرط تامین مالـی، قادرند  کیـد  و بارهـا تا
خارجـی  شـرکتهای  بـه  کـه  را  کارهایـی  از  بسـیاری 
گـذار می شـود با تـوان نیروهای متخصـص ایرانی و  وا
در درون کشـور انجـام دهنـد. آنهـا از هـر فرصتی برای 
مطالبه خواسـتهای خود که شـفافیت در مناقصات 
کار به نیروهای متخصص بوده، استفاده  گذاری  و وا

کـرده انـد، بـدون آنکـه به نتیجه مطلوبی برسـند. 
دولـت نیـز در چهارچـوب احـکام اقتصـاد مقاومتـی 
و برنامه هـای توسـعه و اصـل 44 از توجـه بـه بخـش 
گفتـه  امـا در عمـل  خصوصـی و تعامـل بـا آن سـخن 
کنـار منابـع مالی  نشـان داده، بخـش خصوصـی را در 
موجود در آن و تامین مالی پروژه ها به دست فعاالن 
آن، بـه رسـمیت می شناسـد و در غیـر ایـن صـورت 
کـه بـه  ترجیـح می دهـد بـا شـرکتهای شـبه دولتـی - 
منابـع نامحـدود دولتـی دسترسـی دارنـد- همـکاری 
اسـت  معتقـد  خصوصـی  بخـش  مقابـل   در  کنـد. 
گذاری بار مالی پروژه ها بدون مقدمه و بسترسازی  وا
که در سالیان اخیر و در طی  الزم بر دوش این بخش 
کار  رقابـت ناعادالنـه و شـرایط تحریـم تضعیـف شـده 
درسـتی نیسـت. بـا ایـن وجـود طـی چنـد سـال اخیـر 
کـه  فعـاالن ایـن بخـش بـه ایـن نتیجـه رسـیده انـد 
که در عرصه رقابت نابرابر، سنگرهای باقی  برای این 
گـذار نکننـد ناچارنـد برای  مانـده را بـه خصولتی هـا وا

تجمیـع تـوان مالـی تشـکلهای خـود اقـدام کننـد.
پذیـر  امـکان  برنامـه  داشـتن  بـدون  توسـعه   -3
نیست. برنامه های توسعه برنامه هایی میان مدت 
کـه بـا تکیـه بـر راهبردهـا و رویکردهـا نوشـته  هسـتند 
می شـوند و نحـوه مدیریـت منابـع را برای رسـیدن به 
کشـور مـا  اهـداف مشـخص می کننـد. متاسـفانه در 
گرایانـه یافتـه انـد  برنامه هـای توسـعه شـکلی آرمـان 
و از واقعیتهـای موجـود غافـل شـده انـد، بـه همیـن 
کم تر شـده اسـت.  دلیل امکان تحقق آنها روز به روز 

 پیش نیازهای توسعه
 در هزارتوی برج بابل

آرزو نوری
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و البته نوشتن برنامه های توسعه جدید در حالی که 
کار  برنامه های قبلی به سـرانجام نرسـیده اند به نظر 

بیهـوده ای اسـت. 
گـر توسـعه را امـری درون زا در نظـر بگیریـم بیـش  4- ا
از هـر چیـزی الزم اسـت انگیـزه و خواسـت الزم بـرای 
توسـعه شـکل بگیرد. امری که تنها با فرهنگ سازی 
مـا  از  بسـیاری  سـال ها  ایـن  در  اسـت.  ممکـن 
صحنه ای آشنا را بارها و بارها دیده ایم. فروشنده ها 
کننـد بـا افتخـار  بـرای اینکـه از جنـس خـود تعریـف 
کیـد می کننـد »ترکـه« ... یـا »خارجـی«.... در حالی  تا
کـه ایـن حـس افتخـار و سـربلندی بایـد زمانـی ایجـاد 
البتـه  »ایرانـه...«.  بگوینـد:  فروشـنده ها  کـه  شـود 
وطن پرسـتی می تواند یکی از انگیزه ها برای توسـعه 
باشـد و رسـیدن بـه رفـاه عمومـی، تبدیـل شـدن بـه 
قدرت منطقه ای، قدرت جهانی، و ...نیز می توانند 

انگیزه هـای قابـل توجهـی باشـند. 
کار مطلـوب نیـز پیـش نیـاز الزم  کسـب و  5- فضـای 
بـرای حرکـت موتـور توسـعه اسـت. در فضـای کسـب 
کار سـالم، سـرمایه اجتماعـی، اعتمـاد اجتماعـی،  و 
معنـوی  مالکیـت  نظـام  و  برابـر،  رقابـت  شـفافیت، 

دارد.  وجـود 
کار ایران همواره از نبودن  اما فعاالن فضای کسب و 
نظـام  انـد.  کـرده  گالیـه  نابرابـر  رقابـت  و  شـفافیت 
کنده سر و  مالکیت معنوی نیز با وجود تالشهای پرا
سامانی نگرفته است. اما وضعیت ما در مورد اعتماد 
و سرمایه اجتماعی احتیاج به تامل دقیق تری دارد. 
بنـا بـه گفته دکتر رنانی سـرمایه اجتماعـی در تعریفی 
سـاده، مجموعـه شـرایط و مجموعه قواعـد اخالقی، 
کـه بـه طـور ضمنـی رفتـار  اجتماعـی و رفتـاری اسـت 
کمـک می کنـد تـا سـرمایه  افـراد را شـکل می دهـد و 
انسانی و سرمایه مادی و اقتصادی بتوانند در تعامل 
بـا هـم بـه یـک رشـد پویـا برسـند. بنابرایـن، سـرمایه 
اجتماعـی بسـتر و فضایی اسـت که تعامـل نیروهای 
از سـرمایه   انسـانی  نیـروی  ایـن  اسـتفاده  و  انسـانی 
کـه  کم هزینـه می کنـد. تـا زمانـی  مـادی را تسـهیل و 
در یـک جامعه سـرمایه اجتماعـی در حدی مطلوب 
کنـش و سیاسـتگذاری  وجـود نداشـته باشـد هیـچ 
اقتصـادی بـه موفقیـت منتهـی نمی شـود. چنانچـه 
مثال زنده آن را در بی رغبتی سرمایه گذاران خارجی 
بـودن  پاییـن  بـه دلیـل  ایـران  بـازار  بـرای حضـور در 
کار دیدیـم. کسـب و  شـاخصه های سـالمت فضـای 
کارشناسـان پاییـن آمـدن سـرمایه اجتماعـی  اغلـب 
را بـه مـرور زمـان و در پـی بـی حرمـت شـدن قانـون، 
بی ثباتی اقتصادی و سیاسی، تغییر مداوم قوانین و 
رویه هـا، فسـاد مقامات، شـکاف بین مـردم و دولت، 

اقتصـادی  تصمیم هـای  ارزشـها،  از  اسـتفاده  سـوء 
سیاسـتهای  اقتصـادی،  فشـارهای  زده،  شـتاب 
کار،  غلـط اقتصـادی، رواج فسـاد در فضـای کسـب و 
کارآمـدی سیسـتم نظـارت برعملکـرد دولتهـا و  نا و 

بنگاههـا می داننـد. 
متاسفانه در جامعه ما نیز کاهش سرمایه اجتماعی 
در دو سـطح عمومی جامعـه )روابـط عـادی و روزمـره 
دولتمـردان(  و  باالتر)نخبـگان  سـطوح  در  و  مـردم( 
دیـده می شـود. نشـانه های افـول سـرمایه اجتماعی 
از  اسـت  زیـادی  مـوارد  شـامل  جامعـه  سـطح  در 
جملـه: تشـدید مهاجـرت،  بـاال رفتـن میـزان جرایـم 
عمـدی، کشـیدن نـرده و حصـار دور خانه هـا، بیشـتر 
شـدن وثیقه هـا در معامـالت، نسـیه نـدادن، بیشـتر 
شـدن خلـف وعده هـا، تخلفـات رانندگـی عمـدی، 
کـم شـدن اعتمـاد، زیـاد شـدن چک بی محـل، عدم 
پایبندی به تعهدات مالی و ... اما در سـطوح باالتر، 
زمانـی که مقامـات یک دولت یا نجبگان مورد اقبال 
مـردم قانـون یـا هنجارهـا را زیرپـا بگذارنـد و از طـرف 
نهادهـای قضایـی عکـس العمـل مناسـبی در ایـن 
بـاره دیـده نشـود، بـه طـور ضمنـی بـه دیگـر سـطوح 
کـه آنهـا نیـز می تواننـد  جامعـه پیغـام داده می شـود 
قوانیـن را زیـر پـا بگذاریـد و اتفـاق خاصـی نمی افتـد. 
کاهـش سـرمایه اجتماعـی  و بدینگونـه زمینه هـای 

می شـود. فراهـم 
کـه آیـا بیـن سـرمایه اجتماعـی  امـا سـوال اینجاسـت 
و توسـعه ارتباطـی وجـود دارد؟ پاسـخ مثبـت اسـت. 
چنانچـه رئیـس جمهـور فرانسـه در سـال 1355 و در 
کاری و حصـار  گل  سـفر بـه ایـران بـا دیـدن  وضعیـت 
گفتـن  کـرد: »سـخن  گلهـا تصریـح  کشـیده شـده دور 
گل هـای  کـه مجبـور اسـت  بـرای ملتـی  از توسـعه، 

محافظـت  حصـار  گذاشـتن  بـا  را  خـود  خیابانهـای 
افـول  بـا  کـه  اسـت  ایـن  واقعیـت  اسـت«.  زود  کنـد 
سـرمایه اجتماعـی بـی اعتمـادی بـه آینـده، غیرقابل 
کـم  کنشـگران اقتصـادی،  پیـش بینـی بـودن رفتـار 
بـودن ثبـات اقتصـادی و سیاسـی و شـفاف نبـودن 
کار بـه طـور عملـی انگیـزه هـر نـوع  کسـب و  فضـای 
فعالیتـی را از بیـن می بـرد. از طرفی هر گونه فعالیتی، 
و  تـوان  دارد.  همـراه  بـه  را  زیـادی  ریسـک  و  هزینـه 
مخصوصـا  و  کشـور  سـازنده  بخش هـای  پتانسـیل 
کـه می توانسـت در مسـیر توسـعه  بخـش خصوصـی 
گرفته شـود برای رفع موانع و مشـکالت صرف  کار  به 
می شـود بـی آنکـه نتیجـه مطلوبـی بـه دسـت آیـد. 
گیـری  دولتمـردان بـه جـای برنامـه ریـزی و تصمیـم 
بـرای آینـده بـه طـور مسـتمر در صـدد رفـع و رجـوع 
کاسـتی ها و توضیـح دربـاره برنامه هـای عملی نشـده 
دولتهـا  معمـول  شـعار  برخـالف  واقـع  در  هسـتند. 
در مـورد تسـریع فراینـد توسـعه، در چنیـن شـرایطی 
کنـد و در مـواردی  حرکـت بـه سـمت توسـعه بسـیار 
تریـن  اصلـی  تامیـن  بـا  بـود. مگـر  ناممکـن خواهـد 
که احیای اخالق حرفه ای و خلق  پیش نیاز توسعه 
مجـدد اعتمـاد و سـرمایه اجتماعـی اسـت. امـری که 
بـه مـرور زمـان و  فقـط بـا خواسـت فـردی و اجتماعـی 
افـراد شـکل می گیـرد و بـا عـزم دولـت بـرای مبـارزه بـا 
مصادیـق ناهنجاری، عدم شـفافیت، رقابـت نابرابر، 

رانـت، بی عدالتـی و ... ادامـه می یابـد.
در ایـن میـان بخـش خصوصی و تشـکلهای صنعت 
احـداث نیـز نقـش بـه سـزایی دارنـد. ایـن تشـکلها بـا 
وضـع قوانیـن اخالق حرفه ای در حوزه فعالیت خود 
کـردن سیسـتمی کارآمد برای اعمـال نظارت  و پیـاده 
رونـد  بـه  می تواننـد  قوانیـن  ایـن  شـدن  اجرایـی  بـر 

کنند.   کمـک  بازگشـت سـرمایه اجتماعـی 
6- و ...

چنانچـه از بررسـی چنـد پیش نیـاز الزم برای توسـعه 
اقتصـادی، اجتماعـی و سیاسـی  برمی آیـد مسـائل 
جوامع به هم تنیده هستند و برای پیدا کردن موانع 
کلی  کردن این موارد باید با نگاهی  توسعه و برطرف 
کـرد. بی شـک توسـعه  و سیسـتمی به مسـئله نـگاه 
برج بلندی است اما چگونه می توان به ساختن آن 
که همدلی و همزبانی الزم برای این  اندیشید وقتی 
کار شـکل نگرفتـه اسـت؟ و پیـش نیازهـای موجـود 
آن، در خـالل فرصـت سـوزی مـا در حـال از بین رفتن 

هستند؟

اجتماعــی، ســرمایه  افــول  بــا    
 بــی اعتمادی به آینــده، غیرقابل 
پیش بینی بودن رفتار کنشــگران 
ثبــات  بــودن  کــم  اقتصــادی، 
اقتصــادی و سیاســی و شــفاف 
نبودن فضای کسب و کار به طور 
عملی انگیزه هــر نوع فعالیتی را از 

بین می برد.
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کار  و آئین نامه هـای  کارگاه آموزشـی »تبییـن قانـون 
کار  بازرسـی  و  کار  قانـون  سـرفصل  دو  بـا  مرتبـط« 
کار مـواردی ماننـد  برگـزار شـد. در سـرفصل قانـون 
کار، دستمزد و مزایای  کار، قرارداد  مشمولین قانون 
کار  رفاهی، مراجع حل اختالف  و سایر موارد قانون 
کار مواردی مانند  بررسـی شـد.  در سـرفصل بازرسی 
کار، مشـاغل  کار، حوادث  حفاظت فنی و بهداشـت 
سـخت و زیـان آور، جرائـم و مجازات هـا مـورد بررسـی 

گرفت.   قـرار 

سـیامک  مهنـدس  سـمینار  ایـن  ابتـدای  در 
کمیسـیون قوانیـن و مقـررات و  مسـعودی رئیـس 
مسـئول برگـزاری ایـن دوره هـای آموزشـی، ضمـن 
کـرد: برنامـه امـروز    خیرمقـدم بـه مهمانـان عنـوان 
در دو بخـش برگـزار خواهـد شـد، بخـش اول دربـاره 
کار اسـت  کار و بخـش دوم دربـاره بازرسـی  قوانیـن 

کارگاه ساختمانی 
از میدان جنگ 
خطرناک تر است
در کارگاه آموزشی
 »تبیین قانون کار وآئین نامه های مرتبط« 
مطرح شد:
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که این دو بخش توسـط آقای اسـماعیل ظریفی آزاد 
خدمـت  جبـران  و  کار  روابـط  محتـرم  کل  مدیـر 
کار و رفـاه اجتماعـی و آقـای حسـین  وزارت تعـاون، 
کل وزارت تعاون،  محمدزاده معاون اسبق بازرسی 
کارشـناس رسمی دادگسـتری  کار و رفـاه اجتماعـی و 
ارائه خواهد شـد. در پایان هر دو بخش نیز  پرسـش 
نظرسـنجی  برگـه  ضمـن  در  بـود.  خواهـد  پاسـخ  و 
نیـز در اختیـار شـما قـرار داد شـده تـا بـه وسـیله آن 
گردیـده و سـمینار بعـدی  مـوارد ابهـام جمع بنـدی 
کتابچـه ای نیـز بـا  معطـوف بـه مـوارد ابهـام باشـد. 
کار وآئین نامه هـای  قانـون  از  نـام »دانسـتنی هایی 
کـه توسـط آقـای ظریفـی آزاد تالیـف شـده  مرتبـط« 
خدمت شما تقدیم گردیده است. در کنار مدرسان 
و مهمانـان محتـرم امـروز، افتخـار داریـم در خدمـت 
آقای قدسی مدیرکل سابق درآمد و مشاور سندیکا  
حـوزه  در  سـندیکا  مشـاور  گلـزاری  خانـم  باشـیم، 
کـه اعضـای  ایـن جمـع حاضـر هسـتند  کار هـم در 
از  خـود  می تواننـد  مسـائل  مطـرح  بـرای  سـندیکا 

طریـق سـندیکا بـا ایشـان در ارتبـاط باشـند. 
کار و  در ادامـه اسـماعیل ظریفـی آزاد مدیـرکل روابـط 
کار و رفـاه اجتماعـی  جبـران خدمـت وزارت تعـاون، 
کاری بنـده بخـش قابـل توجهـی  کـرد:  حـوزه  عنـوان 
کـه فصـول 1و 2 و 3و  کار را شـامل  می شـود  از قانـون 
بخشـی از فصل 5 و فصل 7 و 9 و بخشـی از فصل 10 
را شامل  می شود. این اداره کل قبال اداره کل تنظیم 
و نظـارت و طبقه بنـدی مشـاغل و مزد بـود که بعد از 
کار و جبـران خدمـت  کل روابـط  ادغـام بـه نـام اداره 

کار و رفـاه اجتماعـی نامیـده شـد. وزارت تعـاون، 
وجـوه  مهم تریـن  از  یکـی  کار  کـرد:  عنـوان  وی 
کارفرمـا هسـتند یـا  زندگـی بشـر اسـت. انسـان ها یـا 
کارگـر یـا خویش فرمـا. عمـده افـراد بشـر جـزو دسـته 
ایـن  مبنـای  بـر  بشـر  حیـات  کل  و  هسـتند  اول 
کارگر  کارفرما و  تقسیم بندی پیش  می رود لذا رابطه 
مهـم اسـت و بـه حـدی مهم بـوده که در کشـورهای 
کامـال خصوصـی تلقـی  صنعتـی دولـت ایـن حـوزه را 
کرده اسـت  کـرده و قانون گذاری  نکـرده و بـه آن ورود 
حکومتـی  جنبـه  حـدی  تـا  شـده  وضـع  مقـررات  و 
کارگر و  کـه تعـدادی معتقدنـد این رابطـه  کـرده  پیـدا 
کارفرما بخشی از حقوق عمومی محسوب  می شود. 
کـه روی رابطـه افـراد بـا  بـر خـالف حقـوق خصوصـی 
کیـد  می کنـد در حقـوق عمومی بیشـتر روی  افـراد تا

کیـد  می شـود.  رابطـه دولـت و افـراد جامعـه تأ
کار که دسـتی  ظریفـی آزاد افـزود: بـه نظـر مـن حقوق 
خصوصـی  حقـوق  در  دسـتی  عمومـی و  حقـوق  در 
قانـون  ایـن  اسـت.  تـا حـدی حـوزه مسـتقلی  دارد 
وآئین نامه هـا  بخشـنامه ها  ولـی  دارد  مـاده   203

قانـون  ماننـد  و  دارد  زیـادی  مرتبـط  قانون هـای  و 
کـه  حسـاب  می آیـد  بـه  ارگانیـک  قانونـی  اساسـی 
اجتماعـی  روابـط  و  مناسـبات  از  عمـده ای  بخـش 
رو  ایـن  از  قـرار  می دهـد.  تاثیـر  تحـت  را  سیاسـی  و 
فعـاالن اقتصـادی هـم بـه ناچـار بایـد ایـن قوانیـن را 
 بداننـد و ندانسـتن آن هزینه هایـی بـرای آنهـا بـه بـار

 خواهد آورد. 
کار سـخن  قانـون  ادامـه دربـاره مشـمولین  وی در 
آنهـا  از  پیمانـکار  کـه  افـرادی  کـرد:   عنـوان  و  گفـت 
کار کمـک  می گیرد پیمانکار به حسـاب  بـرای انجـام 
کارگـر بایـد شـخص حقیقـی باشـد،  کارگـر؟   می آیـد یـا 
و پیمانـکار شـخصی حقیقـی یـا حقوقی اسـت، پس 
گـر طـرف قـرارداد انجمـن یا نهـادی بـود رابطه دیگر  ا
تابـع  کار  نیسـت.  کارفرمـا(  )کارگـر-  تابـع  کار  رابطـه 
کار را فی المباشـره  کارگـر بایـد  شـرایطی دارد از جملـه 
دریافـت  برابـر  در  و  دهـد  انجـام  رأسـا  یعنـی 

کار قـرارداد  کنـد. یعنی قـرارداد  کار  حق السـعی)مزد( 
تعهـد  هـم  برابـر  در  طـرف  دو  یعنـی  اسـت  معـوض 
کار مجانـی عقـد معـوض نیسـت.  دارنـد، از ایـن رو 
کار  کارگر وابسـته به  در ایـن رابطـه حیـات اقتصـادی 
اسـت، و مجمـوع ایـن عوامـل تبعیـت اقتصـادی را 
 می سـازد. تبعیـت حقوقـی هـم در ایـن رابطـه وجود 
کار  می کنـد.  کارفرمـا  نظـر  تحـت  کارگـر  یعنـی  دارد 
کار تابع است. البته بخشی  کار ناظر بر رابطه  قانون 
کار تابع  خارج شـده اند مانند  از قراردادها از شـمول 
کارگاه های زیر  کارهای دولتی.  کارهای خانوادگی یا 
کار خـارج بودند، بعضی  5 نفـر قبـال از شـمول قانون 
کارگاه هـای زیـر ده نفـر نیـز از شـمول  فکـر  می کننـد 
کار خـارج هسـتند ولـی آنهـا فقـط از برخـی  قانـون 
قانـون  مشـمول  هـر  قبـال  هسـتند.  معـاف  قوانیـن 
کار مشـمول قانـون تامیـن اجتماعـی هـم بـود ولـی 
بعضـی مشـمولین تامیـن اجتماعـی شـامل قانـون 
کار نبودنـد. بعـد از اجـرای اصـل 44 قـرار شـد ضمـن 
کار صندوق هـای قبلـی در صـورت  تبعیـت از قانـون 
ضـرورت حفـظ شـود و مقـررات بیمـه ای خـود را نگه 

دارنـد. 
و  ماهیـت  نـوع،  کـه  نکتـه  ایـن  روی  کیـد  تا بـا  وی 
کار مهم است و عنوان آن نمی  تواند  موضوع قرارداد 
ماهیـت را مغفـول نگه دارد، افزود: شـخص حقیقی 
کار را  کسـی  گـر بـا همـکاری  کـه طـرف قـرارداد اسـت ا
کنند پیمانکار  کار  انجام دهد یا افرادی زیر نظر وی 
ولـو  پیمانـکاری  رابطـه  در  محسـوب  می شـود. 
شـخص حقیقـی باشـد متعهـد بـه نتیجـه اسـت امـا 
کارگـر فقـط متعهـد  کارفرمایـی،  کارگـری -  در رابطـه 

کار اسـت.  بـه رونـد 
کار  کار در مـاده 7 قانـون  ظریفـی آزاد افـزود: قـرارداد 
کتبـی و شـفاهی  کار را  تعریـف شـده اسـت، و قـرارداد 
کار  قانـون  اسـت.  دانسـته  غیرموقـت  و  موقـت  و 
قراردادهای شـفاهی را به رسـمیت شـناخته اسـت، 
کشور در ماده 41  )البته در قانون ارتقای نظام مالی 
که قـرارداد  کار شـده  الحاقـات و اصالحاتـی به قانون 
که چندان  کتبـی دانسـته اسـت  کار بـاالی 30 روزه را 

ظریفی آزاد:
  قــرارداد بایــد صحیــح باشــد یعنــی 
کلیــت قــرارداد و اجــزای آن صحیح 
کارمزد و  باشد. ارکان اصلی قرارداد 
که شرایطی  طرفین قرارداد هستند 
جملــه  از  می باشــد  آنهــا   شــامل 
داشــتن قصد و رضا، مشروع بودن 
موضــوع  بــودن  معیــن  و  موضــوع 
هــم مهم اســت. در قرارداد شــروط 
جایگاه مهمی دارد. شرط در قانون 

معنای تعهد و الزام را هم دارد.
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رسمیت نیافته است(، عقدها یا تشریفاتی هستند 
کار جزو عقود غیرتشریفاتی  یا غیرتشریفاتی، قرارداد 
اسـت  حمایتـی  قانونـی  کار  قانـون  کـه  چـرا  اسـت 
و  اسـت  شـده  وضـع  کارگـران  از  حمایـت  بـرای  و 
کـه قـدرت  کارفرمـا-   می خواهـد تـوازن حقوقـی بیـن 

کارگـر برقـرار نمایـد.  اقتصـادی دارد- را بـا 
و در  کار دائـم  قـرارداد  کارهـای ماهیتـا مسـتمر،  در 
کار موقت اسـت.  کارهایـی با ماهیت موقـت، قرارداد 
در پروژه ها اغلب قراردادها موقت هسـتند. در کشـور 
مـا 94 درصـد قرارداهـا موقـت هسـتند. ایـن اتفـاق 
گفته در صورتی  که  مربوط به تبصره 2 ماده 7 اسـت 
کار مسـتمر باشـد و در قرارداد مدت آن ذکر نشـود  که 
اداری  عدالـت  دیـوان  حسـاب  می آیـد.  دائمی بـه 
حکمی داد و عنوان کرد: در قرارداهای ماهیتا مستمر 
ایـن  باشـیم.  داشـته  موقـت  قـرارداد  مـا  می توانیـم 
اصـل بـر اسـاس »مفهوم مخالـف« از تبصره 2 مـاده 7 
گر  که ا که مفهوم مخالف آن این است  برداشت شد 
قـرارداد مسـتمر بـود و در قـرارداد ذکـر مـدت شـده بود 
کار  قـرارداد غیرمسـتمر اسـت و همیـن امـر کل قانـون 
را تحـت تاثیـر قـرار داده اسـت.  البته قانون به خودی 
خـود چندان مشـکلی نـدارد و در اغلب مـوارد  اجرای 
کارفرماهـا  نامطلـوب  دیـدگاه  بـر  قانـون   نامطلـوب 

کار تاثیـر گذاشـته اسـت.  دربـاره قانـون 
و  پرداخـت  قـرارداد  عقـد  شـروط  بـه  ادامـه  در  وی 
کلیت قرارداد  گفت: قرارداد باید صحیح باشد یعنی 
قـرارداد  اصلـی  ارکان  باشـد.  صحیـح  آن  اجـزای  و 
که شـرایطی شامل  کارمزد و طرفین قرارداد هسـتند 
آنهـا باشـد از جملـه داشـتن قصـد و رضـا، مشـروع 
مهـم  هـم  موضـوع  بـودن  معیـن  و  موضـوع  بـودن 
اسـت. در قـرارداد شـروط جایگاه مهمی دارد. شـرط 
در قانون معنای تعهد و الزام را هم دارد.  در قرارداد 
کار  گر قـرارداد  کار اثـر عقـد قرارداد آنی نیسـت و حتی ا
موقـت باشـد عقـد مسـتمر بـه حسـاب  می آیـد. ایـن 
یافتـن شـروط  اهمیـت  باعـث  بـودن عقـد  مسـتمر 
 می شـود. شـروط ضمـن عقـد هـم بایـد در قـرارداد 
صحیـح باشـد. شـروط نبایـد خـالف قوانیـن باشـد، 
نبایـد نامشـروع یـا خـالف نظـم عمومی باشـد. نباید 
خالف قانون یا اخالق حسنه باشد. برای نمونه هر 
کنـد بایـد همـان  کاری  کارگـر بخواهیـم اضافـه  بـار از 
کنیـم و شـرط کلی برای  موقـع رضایـت وی را کسـب 
کـردن وی جهـت اضافـه کاری در طـول سـال،  ملـزم 
گاهـی وقت هـا شـرط باطـل به  شـرط باطلـی اسـت. 
کل قـرارداد خللـی وارد نمی  کنـد امـا در برخـی مـوارد 

کل قـرارداد را باطـل  می کننـد. 
ظریفـی آزاد افـزود: قانون مدنی قانون تنظیم کننده 
بیـن  رابطـه  کار  قانـون  اسـت،  اشـخاص  روابـط 

پـس  مشـخص  می کنـد.  کار  مـورد  در  را  اشـخاص 
قانـون  کار  قانـون  عمومـی و  قانـون  مدنـی  قانـون 
خـاص اسـت. در چنیـن مـواردی، هنـگام سـکوت 
بـه  هسـتیم  مکلـف  ابهـام  وجـود  یـا  خـاص  قانـون 
مدنـی  قانـون  در  کنیـم.  عمومی مراجعـه  قانـون 
که خالف مقتضای عقد باشـد یا غیرمقدور  شـرطی 

اسـت.  شـده  اعـالم  باطـل  باشـد 
کل مزد  گفـت:  وی دربـاره شـاخص جبـران خدمـت 
که به نیروی انسـانی در ازای خدمت آنها  و مزایایی 
تعلق  می گیرد، جبران خدمت گفته  می شود. سهم 
کاال  ایـن شـاخص را در هزینـه تمام شـده خدمـات و 
اندازه گیـری  می کننـد تـا مشـخص شـود چه مقـدار از 
کار اسـت. در  عایدی تولید یا خدمات سـهم نیروی 
آمریـکا ایـن شـاخص حـدود 70 درصـد اسـت یعنـی 
کاالی تولیـد شـده حـدود 70 درصـد آن سـهم  از هـر 
نیـروی انسـانی اسـت. در اسـترالیا این مقـدار حدود 

64 درصـد و در اتحادیـه اروپـا ایـن رقـم حدود
52-70 درصـد اسـت. در سـال 1390 ایـن شـاخص 
 5 زیـر  شـاید  امـروز  و  بـود  درصـد   7/4 ایـران   در 
درصـد باشـد. بی شـک در بیـن تمـام کشـورها  ایران 
پایین تریـن رتبـه را در تمـام دنیـا دارد. البتـه برخـی 
معتقـد بودنـد مـا کشـور خـام فروشـی هسـتیم بـرای 
که ما طی یک بررسی  همین این سهم پایین است 
پتروشـیمی متوجه  و  نفـت  سـهم  کـردن  خـارج  بـا 

تغییـر یـک درصـدی در آن شـدیم.  
کار و جبـران خدمـت وزارت تعـاون،  مدیـرکل روابـط 
سـطح  بـودن  پاییـن  افـزود:  اجتماعـی  رفـاه  و  کار 
دسـتمزد،  آسـیب های فرهنگـی و اقتصـادی زیادی 
کارفرما است  را به همراه دارد. ظاهرا این امر به نفع 
کار نیرویی بی ارزش    اما با نشـان دادن اینکه نیروی 
دامـن  مغزهـا  فـرار  بـه  اسـت  بـی ارزش  امـری  کار  و 
می زند، نیروی باقی مانده هم بی انگیزه می شـوند. 
از  بسـیاری  ریشـه  می توانـد  دسـتمزد  بـودن  کـم 

نابسـامانی های فرهنگـی و اجتماعـی هـم باشـد.
که شـرایط  کردیـم  مـا در سـال 1390 زمینـه ای ایجـاد 
آورد،   وجـود  بـه  را   وضعیت پرداخت هـا  در  تغییـر 
آن  طبـق  کـه  بـود  آئین نامـه ای  تدویـن  هـم  آن 
طبقه بنـدی و جبـران خدمـت تصحیـح شـد و 22 
خـرداد 95 توسـط هیـأت وزیـران بـه تصویب رسـید. 
قبال برای جبران خدمت شـغل را در نظر  می گرفتند 
ولـی امـروزه روش هـا مختلـف شـده و پرداخـت فقط 
بـر اسـاس شـغل نیسـت و بـر اسـاس شـغل و شـرایط 

شـاغل و عملکـرد وی اسـت. 

کارگاه آموزشـی حسـین محمـدزاده  در ادامـه ایـن 
کار و رفاه  معاون اسبق بازرسی کل وزارت تعاون، 

کارشـناس رسمی دادگسـتری عنـوان  اجتماعـی و 
کار اسـت. بر  کار دربـاره بازرسـی  کـرد: فصـل 4 قانـون 
کشـور  کار  اسـاس مـاده 85 بـرای صیانـت از نیـروی 
شـورای عالـی حفاظـت فنـی تشـکیل  شـده اسـت. 
مـاده 86 اعضـای آن را توضیـح داده اسـت. در مـاده 
کار زنان و  کار نوشته شده برای نظارت بر  96 قانون 
کل بازرسی  کار و مسائل ایمنی اداره  شرایط محیط 
کل  کار تشـکیل  می شـود. البتـه در 1325 ابتـدا اداره 
کار بـوده و بعـد وزارت فرهنـگ و معـارف و  بازرسـی 
پیشـه تشـکیل شـده اسـت. بـر اسـاس آن هـر آئین-
کار تصویـب  کـه در شـورای عالـی حفاظـت  نامـه ای 

شـود در حکـم قانـون اسـت.
شـما  حرفـه  بـا  مسـتقیما  آئین نامه هـا  از  تعـدادی   
کار ایـن  کار دارد. بـر اسـاس مـواد 176 قانـون  سـر و 
ورود  بـه  نیـازی  و  دارد  اجرایـی  حکـم  آئین نامه هـا 
مجلـس و دیـوان اداری نـدارد، مسـتقیما بـه دادسـرا 
کیفـری طبعیـت  می کنـد. حتـی   مـی رود و از قوانیـن 
گرفتـه  کار شـرایطی در نظـر  بـرای اسـتخدام بازرسـان 

شـده اسـت. 
کار  کـرد: فصـل 4 درباره بازرسـی  محمـدزاده تصریـح 
کار  می توانـد  بـازرس  تـا 106  اسـت. طبـق مـواد 96 
کارگاهـی  گـر  کنـد و ا کـی را متوقـف  دسـتگاه خطرنا
کارفرمـا  ک تشـخیص داده شـد جرائـم را بـه  خطرنـا

کارگاه را نمایـد. اعـالم یـا درخواسـت تعطیـل 
مسـئولیت  بحـث  کار  جدیـد  قانـون   69 سـال  در 
کار را بـه وزارت بهداشـت داده بـود. یعنـی  بهداشـت 
ضابطیـن  گـزارش  حکـم  در  کار  بازرسـان  گـزارش 
گـزارش بایـد  اسـت. و مرجـع قضائـی بـر اسـاس آن 
کنـد. در حـال  انجـام شـده رسـیدگی  تخلفـات  بـه 
50آئین نامـه  از  بیـش  فنـی  عالـی  شـورای  حاضـر 
از  دارد  مختلـف  سیسـتم های  و  صنایـع  دربـاره 
کارگاه های سـاختمانی.  جملـه آئین نامـه حفاظتـی 
مبحث 12 سـازمان نظام مهندسـی و همه مباحثی 
کنـد  کمـک  کـه  می توانـد بـه پیشـگیری از حـوادث 
از جملـه مبحـث 2 و 3 نیـز مربـوط بـه پیمانـکاران 
گاهـی در ایـن  کسـب آ  می شـود و از ایـن رو ضـرورت 
از  مـا  انتظـار  بنابرایـن  ضـروری  می سـازد.  را  حـوزه 
شـما ایـن اسـت که مسـائل مختلـف قانونـی مربوط 
بایـد قانـون شـهرداری ها  را بدانیـد. شـما  بـه خـود 
از قانـون مدنـی را بدانیـد چـون صنعـت  و مـوادی 
شـما بـا مشـاغل و حـرف مختلـف در ارتبـاط اسـت. 
قانـون  دو  زیـان آور  و  سـخت  کارهـای  افـزود:  وی 
کار اسـت  دارد. اولیـن قانـون تبصـره مـاده 52 قانـون 
معرفـی سـخت  کار  را  شـغلی  عنـوان   12 و    

 کرده است. 
کار در روز و ممنـوع بـودن  تنهـا مزایـای آن 6 سـاعت 
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اضافـه  یـک هفتـه مرخصـی  و  اسـت  کاری  اضافـه 
در سـال دارد. در اواخـر دهـه 70 بـر اسـاس شـرایط 
واحدهـای تولیـدی، سـازمان تامیـن اجتماعـی بـا 
کارهـای  اصـالح تبصـره الحاقـی مـاده 76 ، قانـون 
کـرد و در  سـخت و زیـان آور را در سـال 80 تصویـب 
ایـن  طبـق  بـر  شـد.  تدویـن  آن  سـال 81آئین نامـه 
کار سـخت و زیـان آور یک و نیم  قانـون هـر یـک سـال 
سـال محاسـبه خواهـد شـد و در سـوابق افـراد باقـی 
سـخت  مشـاغل  قانـون  ایـن  طبـق  مانـد.  خواهـد 
کار،  و زیـان آور همـان 12 شـغل ذکـر شـده در قانـون 
کار سـخت و زیـان آور  کـه  بـه عـالوه مـواردی اسـت 

شـود.  داده  تشـخیص 
کمیتـه بـدوی و تجدیـد نظـر دیـده  درآئین نامـه دو 
کـه  کمیتـه بـدوی  شـده اسـت. افـراد  می تواننـد در 
5 نماینـده مختلـف دارد تقاضـا دهنـد تـا شغلشـان 
گر اعتراضی  بررسی  شود و درباره آن رای داده شود. ا
کمیته تجدید  کمیته بدوی شود پرونده به  به رای 
کمیته درخواست دوباره بررسی  نظر  می رود. در آن 
کمیته باید ابالغ شـود  و اعالم نتیجه  می شـود. نظر 
کارفرمـا بایـد 4 درصـد حقـوق را بـه سـازمان تامین  و 
کنـد ولـی وقتـی رای تائیـد شـد  اجتماعـی پرداخـت 
سازمان تامین اجتماعی باید مستمری متقاضی را 

کارفرمـا مطالبـه نماید.  کنـد و بعـداً  آن  از  برقـرار 
کارگاه هـای  ایمنـی  دربـاره  محمـدزاده  ادامـه  در 
سـاختمانی نیـز افـزود: در حـال حاضـر آمـار حـوادث 
گرفتـه  کل حـوادث پیشـی  از  کارهـای سـاختمانی 
اسـت. ایـن امـر بـه دالیل مختلفی از جمله مسـائل 
و  غیراسـتاندارد  وسـایل  و  ماشـین آالت  مالـی، 
دست سـاز و مصالـح غیـر اسـتاندارد اسـت و همیـن 
بـرای  زیـادی  دردسـرهای  اسـت  ممکـن  حـوادث 
کنند از این رو بهتر اسـت قوانین  پیمانـکاران ایجـاد 
از اختالفـات عمـده ساختمان سـازی و  را بدانیـم. 
کار  بـودن محـل  بـه متغیـر  صنایـع دیگـر  می تـوان 
کار در شـرایط آب و  در صنعـت سـاختمان، انجـام 
کار، تغییـر  هوایـی مختلـف، تکـرای نبـودن ماهیـت 
کار، و متعدد  کار بـا زمـان، عـدم ثبات ترکیب نیـروی 
کـرد. بخش  بـودن شـرکت های طـرف قرارداد اشـاره 
مهندسی و ساختمان فعالیت های مختلفی را دربر 
کارهای مختلف را  کارفرمـای اصلی وقتـی  می گیـرد. 
گـذار می کنـد، هـر پیمانـکار  بـه پیمانـکاران جـزء وا
در بخـش خـود مسـئول و پیمانـکار اصلـی مسـئول 
هماهنگـی آنهـا اسـت. شـرایط عمومـی و بهداشـت 
کار بـا پیمانـکار اصلـی اسـت و پیمانـکار اصلـی بایـد 
کار، بـا پیمانـکار فرعـی  در مـورد جزئیـات و شـرایط 
بـه توافـق برسـد. بـه دلیل پیچیدگی ایـن امر عموما 
فـردی را در شـرکت بـه عنـوان مسـئول HSE در نظـر 

 می گیرنـد. 
تخریـب،  بـه  مربـوط  قوانیـن  بـه  ادامـه  در  وی 
در  حـوادث  بیشـترین  گفـت:  و  پرداخـت 
کار  کـه در این  ساختمان سـازی بـه این دلیل اسـت 
همه افراد متخصص و غیرمتخصص وارد شده اند. 
تخریـب بایـد از باالتریـن نقطـه شـروع  شـود. بـرای 
گاز اطـالع  کتبـا بـه اداره بـرق و آب و  تخریـب بایـد 
دهیـد و بعـد از انجـام اقدامـات الزم از سـوی آنهـا 
گاهـی از فنـون تخریـب و  آغـاز بـه تخریـب نماییـد. آ
پیش بینی هـای ایمنـی در ایـن بـاره ضـروری اسـت. 
گودبـرداری نیـز باید مسـائل جانبـی و حفاظت از  در 
گودبـرداری بیـش از  کنین رعایـت شـود. و بـرای  سـا
ک انجـام  یـک یـا دو متـر نیـز الزم اسـت آزمایـش خـا
گـر بـه نیلینگ  احتیـاج دارید بر اسـاس ماده  شـود. ا
38 و 27 قانـون مدنـی بایـد بـرای انجـام آن اجـازه 
بگیریـد. بـه غیـر از خود منزل، فضای زیـر و باالی آن 

جـزو مایملـک افراد حسـاب  می شـود و کسـی بدون 
قسـمت  آن  در  نمی  توانـد  محضـری  رضایت نامـه 
گر اتفاق بیافتد غیر  کند وگرنه ا میـخ بکوبـد یا تزریق 
از خسـارات آن اتفـاق، مسـئله تجـاوز بـه ملـک هـم 
مطـرح اسـت. مبحـث حفاظـت داربسـت هـم مورد 
گرفتـه و همـه چیـز بـه لحـاظ اسـتاندارد  بررسـی قـرار 
درآئین نامـه ذکـر شـده ولـی من داربسـت اسـتاندارد 
کـف پـر اسـت و از  ندیـده ام. در داربسـت اسـتاندارد 
چنـد طـرف مهار شـده و امکان سـقوط صفر اسـت. 
محاسـبات  و  اسـت  مهـم  داربسـت  نـوع  و  جنـس 
خاصـی دارد. بیشـترین خطـر مربـوط بـه داربسـت 
مربـوط بـه سـقوط اسـت. داربسـت ها بایـد هـر روز 
چـک شـوند. نحوه اتصـال در داربسـت ها جدیداً به 
صـورت نـر و مادگـی شـده اسـت و حفـاظ جلـو زائـده 
کفشـک  دارد و داخـل آن  می افتـد. داربسـت بایـد 
و  20سـانت  متـر  یـک  از  کسـی  گـر  ا باشـد.  داشـته 
کار  می کنـد حتمـا بایـد کمربنـد نجات داشـته  باالتـر 
کمربنـد  کمربنـد نجـات هـم مهـم اسـت و بـا  باشـد. 
ایمنـی فـرق دارد و طـول بیشـتری دارد. متاسـفانه 
کار  می کننـد  فلـزی  اسـکلت  روی  کـه  کسـانی  در 
خطر سـقوط بسـیار زیاد است. و اسـتفاده از قالب و 
کمربند ضروری است. درباره جرثقیل هم باید دید 
کند چقدر اسـت  کـه  می توانـد  حمل  کثـر وزنـی  حدا

و در چـه زاویـه ای؟ 
کار در  از حـوادث  از ذکـر مـواردی  محمـدزاده پـس 
خطـای  گـر  ا کـرد:  تصریـح  سـاختمانی  کارگاه هـای 
سـهوی یـا عمـدی مربـوط بـه حفاظـت را در اجـرای 
پـروژه دیدیـد بـرای هشـدار بـه بقیـه افـراد بـه طـور 
کارگاه سـاختمانی از  که  جدی وارد عمل شـوید چرا 
ک تـر اسـت و هر سـهل انگاری  میـدان جنـگ خطرنا

ممکـن اسـت خطرآفریـن باشـد. 

 محمدزاده :
 بیشــترین حوادث در ساختمان ســازی به 
ایــن دلیل اســت کــه در این کار همــه افراد 
متخصص و غیرمتخصص وارد شده اند. 

اگر خطای سهوی یا عمدی مربوط 
پــروژه  اجــرای  در  را  حفاظــت  بــه 
دیدید برای هشــدار به بقیه افراد به 
طور جدی وارد عمل شــوید چرا که 
کارگاه ســاختمانی از میــدان جنگ 
ک تر است و هر سهل انگاری  خطرنا

ممکن است خطرآفرین باشد. 

1- نیلینــگ یــک روش تهیــه و ایجــاد تکیــه گاه موقــت 
بــرای زمین و نگهداری از آن بــرای طول مدت حفاری در 

ساختمانهای جدید می باشد
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دومیـن نشسـت هم اندیشـی شـورای سـازمان های 
جامعـه مدنـی با نهادهـای مدنی برگـزار شـد. در این 
که روز سه شنبه12 مرداد 1395 در سندیکا  نشست 
برگـزار شـد، نماینـدگان انجمن هـای مختلف حضور 

داشتند.
عطاردیـان  محمـد  مهنـدس  سـخنرانی  بـا  جلسـه 
رئیـس شـورای مرکـزی سـازمان های جامعـه مدنـی 
حضـور  از  قدردانـی  و  تشـکر  ضمـن  وی  شـد.  آغـاز 
گفت: ما در این جلسـه بیشـتر  افراد در این نشسـت 
مسـائل  بـه  نسـبت  همـه  چـون  هسـتیم  شـنونده 
گاهـی دارنـد. هـدف شـورا   سـازمان های مـردم نهـاد آ
کنار یکدیگر جهت  کـردن نهادهای مدنـی در  جمـع 
آشنایی آنها با هم و سپس نیازسنجی آنها  می باشد 
و اینکه چه کمک های متقابلی به یکدیگر خواهیم 
کـه بتوانیم  داشـت. جمـع شـدن مـا برای این اسـت 
بـه یکدیگـر یـاری برسـانیم چون اصـل سـازمان های 
در  جامعـه  بـه  اجتماعـی  کمک هـای  نهـاد  مـردم 
گـون اسـت. هـر بـار جمـع شـدن ها  گونا زمینه هـای 
باعـث یادگیـری و آشـنایی می شـود. مـا امیدواریم در 
یک همایش بتوانیم تعداد بیشتری از سازمان های 

کنیـم. گـرد هـم جمـع  مـردم نهـاد را 
در ادامـه سـعید دهقـان، عضـو هیأت مدیـره شـورا 
ضمن تشکر از حاضران بیان کرد که شورا خوشحال 
کـه دسـتور جلسـات بعـدی از دل ایـن  خواهـد شـد 
نشسـت ها  اسـتخراج شـود؛ در نشسـت اول توضیح 
کـه بعـد از 10سـال فعالیـت و اخـذ مجـوز فکـر  دادیـم 
کنـار  کـه دیگـر مـا میزبـان نیسـتیم و همـه در  کردیـم 
کل جمـع اسـت. بعـد  هـم خواهیـم بـود و میزبـان 
از برگـزاری چنـد جلسـه و حضـور افـراد عالقمنـد و بـا 
انگیـزه، مجمـع عمومی تشـکیل خواهیـم داد و در 
آنجـا هیأت مدیـره انتخاب خواهد شـد. فعال به طور 
کـرده  موقـت مؤسسـین »حجـم« جلسـات را اداره 
گفـت  و دسـتور جلسـه پیشـنهاد می کننـد. دهقـان 
کـه مـا نیـاز بـه برنامـه عمـل داریـم و بـه همیـن دلیـل 
دستورجلسـه ای را در این رابطه پیشـنهاد داده ایم:  
گو و انتخاب عناوین سمینارهای  1-بحث و گفت و 

سال 95 شورا
2-بحـث و تبـادل نظـر در مورد تشـکیل کمیته های 

تخصصی مـورد نیاز
در مورد دسـتور جلسـه دوم دوسـتان  می توانند نظر 

کمیته ها به چه صورت باشـد. به عنوان  که  بدهند 
کـودکان و تامیـن اجتماعـی بـا هـم یـا بـه طـور  مثـال 

مجـزا، کمیته هـای زنـان و....
  در ادامـه خانـم حسـینی پور یکـی از ضروری تریـن 
حقـوق  بـا  جامعـه  آحـاد  "آشـنایی  را  مسـائل 
گفـت مـا هرچقدر طـی ماه ها  شـهروندی" دانسـت و 
و سـال ها دور هـم جمـع شـویم بـه دلیـل ناآشـنایی 
نتیجـه  بـه  خـود،  اجتماعـی  مسـئولیت  بـا  جامعـه 

رسـید. نخواهیـم  مطلـوب 
نیـز  شـورا  هیأت مدیـره  عضـو  رحمانـی  بهـزاد  دکتـر 
گفـت: موضوعی که متاسـفانه مغفول مانـده اخالق 
کـه ناظـر بـر روابـط در سـازمان های  حرفـه ای اسـت 
مدنی است که به دلیل برداشت و تفسیر بد جایگاه 
"اخـالق  نیـت  دو  بـا  اسـت.  داده  دسـت  از  را  خـود 
سـمینارهای  عناویـن  از  یـک  حرفـه ای"  می توانـد 
کـه تنظیم کننـده  مـا باشـد؛ یکـی معرفـی سـاختاری 
روابـط در جامعـه مدنی هسـت و دیگری اینکه لغت 

کنیـم. »اخـالق« را  دوبـاره معنـا 
کمیـان از انجمـن متخصصیـن  در ادامـه خانـم هوا
شـفافیت؛  دربـاره  گـر  ا گفـت:  محیط زیسـت 

 پیشنهادهاو طرح  هایی 
برای قدرتمند شدن 

فعالیت های شبکه ای و اجتماعی
برگزاری دومین نشست هم اندیشی »نهادهای مدنی« 
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پاسـخگویی و قانون مداری و "اهداف توسـعه پایدار" 
کنیـم بـه نتایـج مطلوبـی خواهیـم رسـید. صحبـت 
خانـم برلیانـت بزرگمهر نماینده انجمن تغذیـه ایران 
کـه در جامعـه وجـود  بـا توجـه بـه معضـالت سـالمتی 
دارنـد و ارتبـاط آنهـا بـا تغذیه، سـمینارهایی را در این 
زمینه پیشـنهاد دادند مانند: "روشـنگری جامعه در 
ارتباط با مسائل بهداشت و سالمت"، "بررسی شیوه 
زندگـی و عـادات غذایی جامعه"، "چاقی، علل ایجاد 
"تاثیـر  سـرطان"،  و  "تغذیـه  پیشـگیری"،  راه هـای  و 
تغذیـه بـر اعصـاب و روان و اعصـاب و روان بـر تغذیـه".
در ادامـه بهـارک علی پنـاه عضـو »شـورا« بـا اشـاره بـه 
اینکه زندگی دیجیتال فرهنگ زندگی آدم ها را تغییر 
گفـت: تعامـالت و روابط انسـان ها بـا وجود این  داده 
کرده و "تاثیر شبکه های اجتماعی بر  شبکه ها تغییر 
سـازمان های مردم نهاد"  می تواند موضوع جدیدی 

برای سـمینار باشد.
کرد:  خانـم اشـرفی نماینده انجمن حامی نیز عنـوان 
وقتـی مـا  می خواهیـم بـرای سـازمان های غیردولتـی 
تقسـیم بندی  یـک  می توانیـم  بگذاریـم  سـمیناری 
حـوزه  بـه  تقسـیم بندی  ایـن  باشـیم.  داشـته  کلـی 
که می تواند  خود سـازمان های غیردولتی برمی گردد 
سـاختار و مسـئولیت های آنهـا باشـد. عناوینی مثل 
و....  مسـئولیت پذیری  پاسـخگویی،  شـفافیت، 
سـازمان ها  خـود  سـاختاری  چهارچـوب  بـه  اینهـا 
حوزه هـای  بـه  هـم  موضوعـات  بعضـی  بر می گـردد. 
کاری خـود مـا برمی گردد مثل سـالمت و آسـیب های 
هرکـدام  کـه  هسـتند  شـاخه  دو  اینهـا  اجتماعـی. 
می توانند سـرفصل های خودشـان را داشته باشند.

در ادامه رضا درمان نماینده جامعه یاوری فرهنگی 
عناویـن  بـه  راجـع  از صحبـت  قبـل  کـه  کـرد  کیـد  تا
کنیـم که هـدف از برگـزاری  سـمینارها باید مشـخص 
اهـداف  می توانیـم  نـوع  بـه  بـا توجـه  آنهـا چیسـت. 
اعضـای  آیـا  می خواهیـم  کنیـم.  تعریـف  را  عناویـن 
کنیـم؟ آیـا  می خواهیـم بیـن اعضـای  جدیـد جـذب 
موجـود هماهنگـی، همدلـی بیشـتر و فرصتـی بـرای 
کنیم یا فقـط موضوع ما اطالع رسـانی  تعامـل ایجـاد 

گاهـی بخشـی در موضوعـات فنـی اسـت؟ و آ
پـس از صحبت هـای آقـای درمـان، سـعید دهقـان 
صحبت های ایشان و خانم اشرفی را مرکز ثقل جمع 
گوهـای  گفـت و  کـه بـا  کـرد  دانسـت و ابـراز امیـدواری 
کات بیشتری دست پیدا کرد و  بیشتر بتوان به اشترا

کـه ما دنبال زبان مشـترک هسـتیم. کـرد  کیـد  تا
خانـم عزیزپنـاه نماینـده انجمـن حمایـت از حقـوق 
گفتنـد: در حـال حاضـر حلقـه مفقـوده "گـم  کـودکان 
بـودن نحـوه مشـارکت بخـش خصوصـی بـا نهادهـای 
مدنی" است. باید بخش خصوصی و نهادهای مدنی 
گاه کـرد کـه چگونـه می توانند با هم فعالیت کنند. را آ
در ادامـه آقـای قلی نیـا نماینـده شـورای انجمن های 
در  بایـد  سـمینارها  بحـث  گفـت  علمی ایـران 

گیـرد. هـر  سـمینارهای تخصصـی مـورد بررسـی قـرار 
عمومـی و  دارد:  موضـوع  دو  برویـم  بخواهیـم  راهـی 
عمومی همچـون  موضوعـات  بـه  اختصاصـی. 
اخـالق  دیجیتـال،  زندگـی  اجتماعـی،  مسـئولیت 
بـه  کـه  شـد  اشـاره   ... و  پایـدار  توسـعه  حرفـه ای، 
درد تمـام نهادهـا می خـورد. امـا بعضـی موضوعـات 
اختصاصی هستند. در واقع مسئولیت های مغفول 
که باید دسته بندی بشود و  مانده به تفکیک حوزه 
گر بتوانیم در جایی گفتمان  گفتمان به  راه اندازیم. ا
نیندازیـم  راه  گفتمـان  گـر  ا پیروزیـم،  بیندازیـم  راه 
منفعل هسـتیم. آسـیب ها باید اولویت بندی شوند 
کسـی خـود را  گـر مـا اولویـت آنهـا را ندانیـم هـر  چـون ا
زبـان  آسـیب ها  اولویت بنـدی  اولویـت  می دانـد.  در 
مشـترک خیلـی خوبـی را بـرای هـم جهتـی NGOهـا 
و حتـی وام گیـری از فعالیت هایNGOهـا از یکدیگـر 
فراهـم  می کنـد. قلی نیـا موضوع مهم دیگـر  "مطالعه 
تطبیقی و تبادل تجارب بین المللی" دانست و گفت 
کرد چون یک راهی   می توان از این تجارب اسـتفاده 
کـه آنها چه  را آنهـا پیموده انـد و مـا بایـد بررسـی کنیم 
راه هایـی را رفته انـد و چـه راه هایـی را مـا  می توانیـم از 

کنیـم آنهـا وام بگیریـم سازگارسـازی و بو می سـازی 
خانـم شـیخ محمد نماینـده خانه فرهنگ و توسـعه 
کـه آیا تنهـا راه ارتبـاط نهادهای  کردنـد  پایـدار عنـوان 
شـاید  هسـت؟  سـمینار  برگـزاری  جامعـه  بـا  مدنـی 
و  بـه نشسـت های تخصصـی  نیـاز  از سـمینار  قبـل 

باشـیم. داشـته  آموزشـی  کارگروه هـای 
بـر  اصـراری  شـورا  اعضـای  کـه  کـرد  کیـد  تا دهقـان 
دستورجلسـات نداشـته و هدف نهایی نیسـت و در 
ایـن جلسـه می تـوان بـرای جلسـات آینـده، سـاز وکار 
کـرد. آنهـا و حتـی دستورجلسـات آنهـا تصمیم گیـری 

هنرمنـدان  انجمـن  نماینـده  مصطفـوی  ادامـه  در 
گفت احساس می کنم دغدغه همه  کم بینا  نابینا و 
کـه چطور مـا و جامعه شـرح وظایف خود  ایـن اسـت 
را بشناسـیم. وی نداشـتن رسـانه را یکی از بزرگترین 
کارگروه هـای تخصصی  مشـکالتNGO ها دانسـت و 
کـه بتوانـد بـه  کـرد  کـرد و یـک بسـتری ایجـاد  تعریـف 

کنـد. صـورت حرفـه ای رسـانه داری 
گفـت از  گـروه ورزش و خانـواده  امیـدی جعفـری از 
شـورا توقع توان افزایی دارد. باید پتانسـیل های هم 
ک بگذاریـم و از توانمندی هـای یکدیگـر  را بـه اشـترا
کـه  کردنـد  کیـد  کنیـم. ایشـان در ادامـه تا اسـتفاده 
شـورا بایـد بـه سـمت عضوگیری حرکـت کند. بایـد در 
مـورد تثبیـت جایـگاه سـمن ها و نقـش و جایـگاه آنها 
کـرد.  گـو  گفـت و  در فعالیت هـای اجتماعـی بیشـتر 
کـه به درد   می تـوان دو نـوع سـمینار برگزار کرد: "آنچه 
کـه  مدیـران و مسـئوالن سـمن می خـورد" و "آنچـه 
کیـد  بـه درد جامعـه می خـورد". ایشـان همچنیـن تا
داشـتند کـه شـورا بایـد بـا برگـزاری کنفرانس خبـری و 
کمبود رسانه را جبران نماید. کارهایی از این قبیل، 

گفـت:  هموفیلـی  کانـون  انجمـن  قویـدل  احمـد 
شـبکه  و  توانمندسـازی  مـورد  در  سال هاسـت 
سـازی صحبـت شـده اسـت. بایـد یـک نـگاه از بـاال 
کـه در حـال  کـرد  بـه جامعـه مدنـی داشـت و بررسـی 
حاضـر چـه چیـزی مانـع فعالیت هـای مدنـی اسـت.  
ک مهم تمام  داشـتن ظرفیت مشـارکت، وجه اشـترا
کـه می تواننـد در  اصـالح  سـازمان های مدنـی اسـت 
ساختار جامعه مشارکت داشته باشند. االن شرایط 
اجتماعـی طـوری اسـت کـه دولت حامل یـک قانون 
کـه بـه هـر  در ارتبـاط بـا سـازمان های مدنـی اسـت 
نحوی تصویب شود، سیمای جامعه مدنی را تغییر 
کـه همـه  گیـر" باشـد  خواهـد داد. سـمینار بایـد "فرا
کننـد و ظرفیت هـای جامعـه مدنـی  بتواننـد شـرکت 
بـه دنبـال آن ضـرورت  کنـد و  بـه جامعـه معرفـی  را 
از حقـوق جامعـه مدنـی مطـرح شـود. در  صیانـت 
حاشـیه سـمینارها می توان معرفی نهادهـای مدنی 

مختلـف را هـم داشـت.
کیانـا،  هنـری  فرهنگـی  گـروه  نماینـده  یزدان پنـاه 
بـا ذکـر اینکـه سـازمان های مـردم نهـاد حـد فاصـل 
کـه  کـرد:  تصریـح  هسـتند،  جامعـه  و  دولـت  بیـن 
راحـت  خیـال  و  نشـوند  تثبیـت  سـازمان ها  ایـن  تـا 
نداشـته باشـند، برگـزاری سـمینار و... تاثیـر آنچنانـی 
کنیـم تـا یـک سـاختار واحـد را  نـدارد. مـا بایـد تـالش 
کنیـم و همـه  بـرای سـازمان های مـردم نهـاد تعریـف 

بگیرنـد. قـرار  آن  چهارچـوب  در  سـازمان ها 
کید  در ادامـه حمیده حبیبی نماینـده فاندوران با تا
که باید از  گفت  به اسـتفاده از شـبکه های اجتماعی 
پتانسـیل نسـل جدیـد در ایـن زمینـه بهـره بـرد. وی 
نیـاز امـروز جامعـه را نوآوری هـای اجتماعـی دانسـت 
کـه سـازمان های مـردم نهـاد بایـد بـه آن توجه کنند.

ملیحـه سـاغری نماینـده جمعیـت زنـان مبـارزه بـا 
گفـت بـرای هـدف مشـترک  آلودگـی محیـط زیسـت 

کـرد. بایـد تیـم قـوی داشـته و بـا دولـت تعامـل 
کـه  تصویـری  گفـت:  موسـوی  زهـرا  دکتـر  ادامـه  در 
کـه  امـروز از NGOهـا در ایـران  می بینـم بـا تصویـری 
در گذشـته وجـود داشـت متفـاوت بـوده و این باعث 
خوشـحالی اسـت. تعدادNGOهای ایرانی در داخل 
مرزها کمرنگ شده و تعدادNGOهای دولتی بیشتر 
شـده اسـت. بـرای تغییـر، بایـد نوع فعالیت سـمن ها 
کنـد. مـا تعـداد  از سیاسـتی بـه مشـارکتی تغییـر پیـدا 
و  می کننـد  کاری  مـوازی  کـه  داریـم   NGO زیـادی 
گرفتـه و جلسـات  بایـد بیـن آنهـا هماهنگـی صـورت 
تخصصی برگزار شـود. برای اعتمادسازی بین دولت 
و NG، بایـد بـه جـای فقط انتقـاد کردن، راهـکار ارائه 
کـرد. بایـد بـا  داد و آن موقـع می تـوان بـا دولـت البـی 
کـرد و از آنهـا درخواسـت  سـازمان های دولتـی البـی 
گرفته و  کـرد تـا در برنامه هـای خـود NGOهـا را درنظر 
به آنها بودجه اختصاص دهند تا NGOها در ارتباط 

بـا معضـالت موجـود طـرح ارائـه دهنـد.



 پیام آبادگران                                 
مرداد  1395
شماره 345

42

محسـن جالل پـور، رئیـس اتـاق بازرگانـی و صنایـع 
اسـتعفای  اعـالم  بـا  مـرداد  دهـم  ایـران  معـادن  و 
و  حـرف  کـه  شـد  باعـث  خـود،  غافلگیرکننـده 
شـکل  کناره گیـری اش  دربـاره  زیـادی  حدیث هـای 
گیـرد. او در نامـه اش دلیـل اقـدام خـود را بیمـاری و 
گفـت در چنیـن شـرایطی  عارضـه قلبـی دانسـت و 
اتـاق را فراهـم  از سـرعقل و تدبیـر مسـیر انتخابـات 
می کنـد. امـا برخـی از فعاالن بخـش خصوصی دلیل 
این اسـتعفا را فشـار بخش دولتی بر اتاق و ناامیدی 
جالل پـور از کسـب موفقیـت بـرای بخـش خصوصی 
اعـالم کردنـد. اسـتعفای او در همـان روز بـا مخالفـت 
اعضای هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران مواجه 
شـد امـا پـس از مدتـی و اصـرار جالل پـور، مقـرر شـد 
روز14 شـهریور انتخابـات جدیـدی برگـزار و جایگزین 

وی معیـن شـود.

کناره گیری به روایت جالل پور دالیل 
وه، که با این عمرهای کوته و بی اعتبار...

افتخـار  بزرگتریـن  و  روز  ٢٤خرداد١٣٩٤مهم تریـن 
کارآفرینـان  سـوی  از  کـه  روزی  اسـت.  مـن  زندگـی 
کشـور بـه عنـوان سـخنگوی بخـش خصوصـی  ایـن 

اتـاق  ریاسـت  کرسـی  روز  آن  شـدم.  برگزیـده  ایـران 
ایـران بـه امانـت بـه من سـپرده شـد و مأموریتی بس 
کار  می دانسـتم  نهـاد.  رویـم  پیـش  بـزرگ  و  خطیـر 
بـس دشـواری پیـش رو دارم. تحریم هـای چندالیه، 
انباشـت عظیم بیکاران و رکود مزمن کشـور را تهدید 
می کرد. نبرد سنگین با تورم در جریان بود. بنگاه ها 
افتـاده و حـال اقتصـاد اصـال خـوب نبـود.  از نفـس 
کـردم  و عهـد  بـودم  پذیرفتـه  مسـئولیت سـنگینی 
هرچـه دارم برسـر ایـن خدمـت بنهـم. بـر ایـن عهـد 

کوتاهـی نکـردم. صادقانـه ایسـتادم و 
ک نهاد درهیأت رئیسـه،  چـه بسـیار زنـان و مـردان پا
کـه در ایـن تـالش  هیـأت نماینـدگان و سـازمان اتـاق 
کوشـیدند. ایـن مأموریـت مهـم تمـام  بیـش از مـن 
مهمتـر  و  بدنـی  نیـروی  تمـام  مـن،  عمـر  سـاعات 
را  روحـی ام  و  عاطفـی  قـوای  همـه  بسـیج  همـه،  از 
امـا  داشـت  بیمـاری  سـابقه  مـن  قلـب  می طلبیـد. 
گمـان داشـتم اشـتیاق روحـی خدمـت به ایـران عزیز 
کـرد. در ابتدای  ایـن عضـو بیمـار را نیز همراه خواهـد 
سـال جاری عارضه قلبی چند روزی بسـتری ام کرد. 
کیدًا ممنوع کردند  پزشکان کار سنگین و پرتنش را ا
بـاز  گفتـم  بـه خـود  وانهـم.  را  کار  امـا نمی توانسـتم 

کار مرا بیازارد.  می کوشم اما اجازه نخواهم داد تنش 
اما نشـد.

هـر  اقتصـاد  اصلـی  سـرمایه  بنگاه هـا  مـن  بـاور  بـه 
کـه خـود بارهـا بنـگاه سـاخته و بـرای  کشـورند. مـن 
توفیـق آن جنگیـده بودم نیک می دانسـتم هربنگاه 
موفـق عصـاره سـرمایه گذاری و تـالش سـالیان ده ها، 
صدهـا و هـزاران ایرانـی اسـت. وقتی مـرگ بنگاهی را 
می دیـدم، هنگامـی که زانو زدن فعاالن اقتصـادی را 
ناظـر بـودم، آنـگاه که درهرجا و هر سـفر صدها جوان 
الیـق ایرانـی از مـن تقاضـای شـغل داشـتند چگونـه 

می توانسـتم رنـج نبـرم؟!
مشاهده هجوم یکپارچه دشمنان خارجی ایران در 
کلوخ پرانی  کنار سـنگ اندازی و  عرصه بین الملل در 
داخلـی دائمـا قلبـم را جریحـه دار می کـرد. هـر شـب 
کـه تـو ضامـن همـه آنچه که  بـه خـود نهیـب مـی زدم 
کـه در  می گـذرد نیسـتی... حدیـث با نفـس می کردم 
کوچکی  این ساختار بزرگ و عریض و طویل تو عضو 
کـه بایـد تـا می توانـی در انجـام وظیفـه خود،  هسـتی 
خـوب بکوشـی... امـا مگـر قلـب آدمیـزاد زبـان آدمـی 
کار دسـتت می دهـد. سـرش می شـود!؟ می سـوزد و 
القصـه.  فرصت طلـب.  و  مـزاج  دمدمـی  قلـب  ایـن 

ودهنگام  جالل پور  کناره گیری ز
از ریاست اتاق ایران 
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بامـداد چهارشـنبه دوهفتـه قبـل پـس از بازگشـت از 
کردسـتان آنچه پزشـکان پیش بینی می کردند  سـفر 
پیـش آمـد. مـرگ را به چشـم دیـدم. تجربه ای اسـت 

خنـک و تسـلی بخش.....
گفتمش: دیدار می نمایی و پرهیز می کنی

بازار خویش و آتش ما تیز می کنی
نمانـده.  رمقـی  افتـاده ام.  بیمـاری  بسـتر  در  حـال 
پزشکان صریحا مرا از اشتغاالت سنگین و تنش زا تا 
پایـان عمـر نهی می کنند. می دانم در بحبوحـه کارزار 

کارآفریـن ایرانـی، بـرای  سـخت شـما زنـان و مـردان 
نجـات اقتصـاد ملـی نمی تـوان پذیرفـت سـخنگوی 
بخـش خصوصـی، ناقـص و نیمـه کاره در خدمتتـان 
شـما،  بـه  خدمـت  اقتضـای  امـروز  علی هـذا  باشـد. 
اسـتعفا  ایـن  اسـت.  ایـران  اتـاق  ریاسـت  از  اسـتعفا 
قطعـی از سـر وظیفه شناسـی و امانتـداری و متکـی 
کمـال فروتنـی از تک تـک  برعقـل و تدبیـر اسـت. در 
شـما عزیـزان سپاسـگزاری و از تقصیـر و قصـور خـود 
خدمتگـزار  ایـن  می خواهـم  شـما  از  عذرخواهـم. 

فرصـت  نکنیـد.  فرامـوش  دعـا  از  و  عفـو  را  کوچـک 
خدمت به این سـرزمین جاودانه و این مردم خوب 
بـرای هرکـس بهاری زودگذر اسـت. فرصت هایتـان را 

غنیمـت شـمرید و قـدر بدانیـد.
فردا بی شک از آِن ایران است

متن استعفای جالل پور خطاب به اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران بدین شرح است:

بسمه تعالی
اعضای محترم هیات نمایندگان اتاق ایران

کـه افتخـار امانتـداری کرسـی ریاسـت اتـاق ایـران توسـط برگزیـدگان بخـش خصوصـی کشـور را پیـدا نمـودم تـا بـه امـروز  از 24 خـرداد 

همـواره بـر 2 مطلـب مهـم پا فشـردم:

که الزمه آن انسجام بخش مردمی اقتصاد ایران و ارتقای جایگاه تشکل های  کشور  اول: اعتالی بخش خصوصی و جایگاه آن در 

مدنی و خصوصا اتاق های سراسـر کشور می باشد.

کار و  کسـب و  کرسـی در جهـت رفـع موانـع  کثـری وظایـف و مسـئولیت های تعریـف شـده بـرای ایـن  دوم: انجـام درسـت و حدا

کار در حیطه قانون و  بسترسازی برای سرمایه گذاری و ایجاد فضای امید و انگیزه و تالش در جهت بهبود مستمر فضای کسب و 

مقـررات و اختیـارات و مسـئولیت های مربوطـه.

گرفتم  کار  قضاوت در میزان توفیق در انجام این ماموریت ها را به شـما می سـپارم اما اذعان می کنم تمام توانم را در این مسـیر به 

تا امانتدار خوبی باشـم.

کـه ناتوانـی جسـمی و بیمـاری قلبـی مـرا از ادامـه ایـن مسـیر بازداشـته ضمـن ادای تکریم و احترام به پیشـگاه شـما سـروران  کنـون  ا

کـه متکـی بـه عقـل و تدبیـر و از سـر وظیفه شناسـی و  کوتاهی هـا، بدیـن وسـیله اسـتعفای قطعـی خـود  و عذرخواهـی از قصـورات و 

امانتـداری و در نهایـت عذرخواهـی اسـت را بـه اطـالع آن بزرگـواران می رسـانم.

فرصـت را غنیمـت شـمرده از خانـواده عزیـز اتـاق ایـران، هیـات رییسـه ارزشـمند، مشـاورین، هیـات نماینـدگان، روسـای اتاق هـای 

کشـور، روسـای تشـکل ها، روسـای اتاق هـای مشـترک، روسـای کمیسـیون ها، سـازمان های وابسـته بـه اتـاق، دبیـرکل، معاونیـن، 

مدیـران، پرسـنل و همـه همـکاران محتـرم خانـواده بـزرگ اتـاق ایـران بابـت حمایـت، همراهـی و بلنـد نظری شـان سپاسـگزاری 
می نمایـم.

کمیتی که با باور به نقش بی بدیل بخش خصوصی  کم نبودند عتاصر فهیم و خدوم در قوای سه گانه و سازمان های باالدستی حا

کمال قدردانی را به عمل می آورم.  که از همه الطاف و همراهی شـان  کشـور بودند  در اقتصاد ملی یار و یاور من و بخش خصوصی 

مسلمًا یاد این عزیزان هیچگاه از خاطرم نخواهد رفت.

الزم می دانم از رؤسا و اعضای اتاق های تعاون و اصناف که با بلندنظری و وطن پرستی بنیان مقدس دبیرخانه سه اتاق را نهادند 

سپاس ویژه داشته باشم. این حرکت نشانه بلوغ فعاالن اقتصادی ایران و محل امید بخش مردمی اقتصاد ایران است.

همراهی اقتصاددانان و محققین و باالخص اصحاب رسانه همواره دلگرمی مضاعف می داد. من از آنها بسیار آموختم. دریافتم 

گـر قدمـی در راه خدمـت بـه ایـران بـرداری، می توانـی روی همراهـی خردمندان این سـرزمین حسـاب کنی و پی بـردم که اینان  کـه ا

چه خالصانه و دلسـوزانه مشارکت می نمایند.

کنون در پایان این مأموریت خطیر از همه شما عزیزان دو تقاضا و خواهش جدی دارم: ا

ع وقت جلسه هیات نمایندگان را تشکیل داده و مطابق قانون و عرف مقدس  اول اینکه از همه شما عزیزان می خواهم که در اسر

جامعه اقتصادی ایران، رییس جدید اتاق ایران را انتخاب فرمایید. نپسندید که این مهم حتی یک هفته به تاخیر افتد.

دوم هم از همه شما بزرگواران می خواهم همچون انتخابات گذشته، صحنه انتخابات را به نمایش خرد جمعی هیات نمایندگان 

و صحنه بلوغ و وفاق بزرگان بخش خصوصی کشور تبدیل نمایید.

از همه شما سروران محترم تقاضای عفو و التماس دعای خاص دارم.
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در  مکاترونیــک  عنــوان  بــا  آموزشــی  ســمینار 
ســندیکا  در  مــرداد   5 عمرانــی  ماشــین  آالت 
برگزار شــد و مهندس ماهــان هرمزی و علیرضا 

دیبایی  نیا به تشریح این مبحث پرداختند.  
کاری وی مربــوط  کــه ســوابق  ماهــان هرمــزی 
)تامین کننــده  مهندســی هارمونیک  گــروه  بــه 
شــرکت  و  مهندســی(  خــاص  راه حل  هــای 
غ التحصیــل  فار اســت،  خ  نیمــر مهندســی 
رشــته  در  کانــادا  فریــزر  ســایمن  دانشــگاه 
مهندسی سیستم  های مکاترونیک متمرکز در 
کچویتورها اســت. همچنین وی  سنســورها و ا
کلمبیا  غ  التحصیــل مؤسســه فنی بریتیــش  فار
پی  ال  اســی  کنتــرل  سیســتم های  رشــته  در 
بــرای شــرکت  های زیمنس و آلن بردلی اســت. 
غ التحصیل  مهندس علیرضا دیبایی  نیا نیز فار
رشــته  در  کانــادا  فیزیــر  ســایمن  دانشــگاه 

مهندسی سیستم  های مکاترونیک است.
شــد:  عنــوان  ســمینار  ایــن  از  بخشــی  در 

مهندســی مکاترونیــک یــا مهندســی مکانیک 
مهندســی  رشــته  ســه  تلفیــق  الکـــترونیک  و 
مکانیــک، مهندســی الکترونیــک و مهندســی 
کامپیوتــر اســت. ایــن رشــته ســعی بــر آن دارد 
تــا نگاهــی یکپارچــه به سیســتم های تشــکیل 
کنترلی  شــده از اجزای مکانیکی، الکترونیکی، 
و نرم افزار داشــته باشــد. اما هدف مکاترونیک 
میان رشــته های  داخلــی  ارتبــاط  ایجــاد 
مهندسی مرتبط با اتوماسیون و خودکارسازی 
کنتــرِل پیشــرفته را در  اســت، تــا یــک نمایــه از 
سیســتم های ترکیبــی بــه خدمــت بگیــرد. بــا 
استفاده از این رشته می توان به سیستم های 
انعطاف پذیرتــر  و  راحت تــر  ارزان تــر،  ســاده تر، 
غ  التحصیالن  دســت یافــت. در نــگاه دیگــر فار
رشــته مهندســی مکاترونیــک بــا دیــد جامعی 
کــه از علوم مهندســی )الکترونیــک، مکانیک، 
ح های  کامپیوتر( دارنــد می توانند بر اجرای طر
آنهــا  بــرای  و  داشــته  نظــارت  مهندســی، 

از  هــدف  نماینــد.  ارائــه  بهتــری  برنامه ریــزی 
بــردن  بــاال  در مهندســی،  رشــته  ایــن  ایجــاد 
طــور  بــه  اســت.  بــوده  سیســتم  یــک  کارایــی 
که  مثــال سیســتم الکترونیکــی فرمان خــودرو 
امروزه در بیشــتر اتومبیل  ها جایگزین سیستم 
قدیمی هیدرولیکی شــده است، باعث افزایش 
کارایــی سیســتم فرمــان اتومبیــل، بــاال رفتــن 
بــازده موتــور، پاییــن آمــدن مصرف ســوخت و 
باال رفتن امنیت خودرو در مسیرهای ناهموار 

می  شود. 
ایــن ســمینار دربــاره علــم مکاترونیــک در  در 
مکاترونیــک،  کاربــردی  زمینه  هــای  ایــران، 
نانومکاترونیک، قسمتهای اصلی مکاترونیک، 
آینــده  مکاترونیــک در ماشــین  آالت عمرانــی، 
سیستم  های مکاترونیک توضیحاتی ارائه شد 
که خوانندگان محتــرم ماهنامه برای خواندن 
مشروح آن می  توانند به فصلنامه ماشین  آالت 

مراجعه نمایند. 

پنجم مرداد در سندیکا برگزار شد 

 

ونیک  سمینار  کاربرد مکاتر
در ماشین آالت عمرانی
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در زمینــه صنعتی ســازی ســاختمان ســؤاالت 
رویکــرد  اســت.  مانــده  پاســخ  مهمی بــدون 
رونــد  از  جــدای  ســاختمان  صنعتی ســازی 
کشــور نیســت. آیــا در وضعیت  صنعتی شــدن 
کشــور آمادگی الزم بــرای انجام  گذشــته،  دهه 
کار،   کسب و  کار را داشته است؟ آیا فضای  این 
بــازار،  ثبات اقتصادی و سیاســی اجازه به اجرا 
در آمدن این ضرورت را داده است؟ و اصواًل آیا 
کار با هویت ملی و فرهنگ ایرانی ســازگار  ایــن 
که  است؟ و در مورد بومی سازی فناوری هایی 
ج می آید، آیا زمینه توســعه آن  کورکورانه از خار
فراهــم بوده اســت؟ جواب تمام این ســؤاالت 
صنعتی ســازی  رویکــرد  بــه  ورود  نیــاز  پیــش 
کــه ایــن روزهــا بــدون توجــه بــه حــل و  اســت 
فصــل موضوعاتی از این دســت، ایــن ضرورت 
در حــال درجا زدن بوده و البتــه نتایج ناقصی 
هــم داشــته اســت؛ از جملــه واردات مصالــح و 
که بدون توجه  فناوری هــای نوین غیرضروری 
بــه نیازهای ســاخت و ســاز بوده اســت. در 15 

گذشــته روند صنعتی سازی ســاختمان  ســال 
کنــد و ضعیــف بــوده و محــدود به چند  بســیار 
مــورد خــاص از جملــه حرکــت انبوه ســازی بــه 
طــور ناقــص و واردات مصالــح و فناوری هــای 

عمدتاً  غیرضروری بوده است. 

بیان مسئله:
ایــران بــا داشــتن حدود یــک درصــد جمعیت 
را  جهــان  کل  انــرژی  4درصــد  حــدود  جهــان 
مصرف می کند! بخش خانگی با مصرف بیش 
کشور باالترین  کل انرژی مصرفی  از 40درصد از 
سهم را در میان سایر بخش های اقتصادی به 
خود اختصاص داده اســت از طرفــی بزرگترین 
بــه  کشــور مربــوط  انــرژی در  ســهم هدررفــت 
کــه عمــر  ساختمان هاســت. ســاختمان هایی 
کــم و مقاومــت آنهــا  کیفیت شــان  کوتــاه،  آنهــا 
نامشــخص اســت. تاریخچه صنعتی ســازی در 
کارگیــری روش های  کــه بــه  کشــور نشــان داده 
کمبود نیروهای ماهر، ضعف  ســنتی ســاخت، 

کــز  بیــن مرا ارتبــاط ضعیــف  پــروژه،  مدیریــت 
مقــررات  کمبــود  و  ســازندگان  و  گــذار  قانــون 
در صنعــت ســاخت و ســاز باعث شــده تــا این 
کمبودهایــی در بخــش مســکن و  صنعــت بــا 
کیفیــت نامناســب آن در تولیــد مواجه باشــد. 
کنــون در ایــن خصــوص انجام  نتیجــه آنچــه تا
غیرمقــاوم  ســاختمان های  تولیــد  پذیرفتــه 
اســت بــا هدررفتن بیش از حد انــرژی، مصالح 
و هزینــه. به همین دلیــل ضرورت رو آوردن به 
کامــاًل  رویکردهــای صنعتی ســازی ســاختمان 
انجمــن  را  »صنعتی ســازی«  اســت.  مشــهود 
بین المللــی تحقیقــات و نــوآوری ســاختمان، 
کــه در آن  فناوری هــای ســاختمانی می دانــد 
طراحــی،  سیســتماتیک  و  نویــن  روش هــای 
کنترل شــده به  اجــرا و برنامه ریــزی تولیــدی و 
کار رفته اســت و همچنین از یک روند تولیدی 
در  می باشــد.  بهره منــد  مکانیکــی  و  خــودکار 
کافــی نبوده و  کشــور مــا حوزه انجــام پذیرفتــه 
از  نــه  اســت.  برنداشــته  نتایــج درخشــانی در 

 
 مهندس کیهان زرین نقش/ مدیرعامل شرکت بناپرداز سپاهان

 

مشکالت صنعتی سازی 
ساختمان  کشور
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از ســاخت و ســاز  آلودگی هــای حاصــل  انــواع 
کاســته شــده و نــه از تخریــب  تولیــد مصالــح 
منابــع طبیعــی، نه به تقاضای مســکن پاســخ 
داده شــده و نه تحقیق و توســعه ای جدی در 
ایــن مورد صــورت پذیرفته اســت. مســئله ای 
که چرا  ح می شــود این اســت  که در اینجا مطر
کشور علی رغم تالش هایی در این حوزه موفق 
کجا باید  نبوده اســت؟ عمــدۀ مشــکالت را در 
کرد؟ در بخش خصوصی؟ دولتی؟ یا  جستجو 

مردم و فرهنگمان؟
کــه روشــن شــدن ایــن  اعتقــاد بــر ایــن اســت 
و  اصــالح  را   رفتــه  مســیر  می توانــد  موضــوع 
راهکارهــای جدیــدی بنــا ســازد. بــه هــر حال 
کشــورهای پیشــرفته همواره  توســعه صنعتی 
کشــور مــا نیز از  مبتنــی بــر ســعی و خطا بوده و 
ایــن قاعــده مســتثنی نیســت؛ منتهــی  بــا این 
کشــورها  که امروز تجربیات بســیاری از  تفاوت 
گذشــته  کــه در  در دســترس اســت، تجربــه ای 
در دســترس نبــوده و امــروز بــا توســعه روابــط 
خارجی می توان از آنها بســیار آموخت و مسیر 
کشور  توسعه صنعتی شدن ساختمان ها را در 

هموار نمود. )نمودار -1(
کشــور در پنجــاه ســال  خ رشــد اقتصــادی    نــر
گذشــته با فراز و نشیب های زیادی روبرو بوده 
است. در طول دو دهه قبل نیز رشد اقتصادی 
کمتر و با نوسانات بیشتری همراه بوده است و 
این چنین روندی فرصت شکل گیری و به ثمر 
رســیدن بخش های صنعتی، سرمایه گذاری و 
توســعه را اجــازه نمی دهد. فراز و نشــیب های 
کشــور با  سیاســی و منطقــه ای و نحوه برخورد 
آن شــاید یکــی از عامــل اساســی در ایــن رشــد 
ضعیف بوده اســت. صنعتی سازی ساختمان 
کشــور از آنچه  نیــز به عنوان بخشــی از صنعت 
رشــد  و  نبــوده  مســتثنی  اســت  داده  روی 

چشمگیری نداشته است.)نمودار -2(
می تــوان  جــا  همیــن  در  را  مشــکل  پــای  رد 

کــرد. در توســعه هــر صنعتــی، بایــد  جســتجو 
نقــش تکنولــوژی را بیشــتر و نقش دولــت را در 
کمتــر نمــود تا توســعه انجام پذیــرد. اما در  آن 
کشــور ما دولت محور تمــام فعالیت های مهم 
و البتــه مانعــی جــدی در این امر بوده اســت. 
از طرفــی بــا توجــه بــه ظرفیــت بــاالی تقاضا و 
کمبــود دانــش و نقــص فنی  ناتوانــی صنعــت، 
گزیــر به  در مســیر صنعتی ســازی ســاختمان نا
از  بهره گیــری  بین المللــی،  ارتباطــات  ایجــاد 
کشــورها، تحقیق و توســعه زیاد  تجــارب ســایر 
در حــوزه فناوری هــای بــه روز دنیــا، مشــارکت 
بنگاه هــای خارجــی و ســرمایه گذاری خارجــی 

کنون میسر نشده است.  که تا بوده ایم 
 مرکــز پژوهش هــای مجلــس پنــج عامل 

ً
اخیــرا

کاهــش تــوان بالقــوه و رشــد صنعتــی  موثــر در 
کرده اســت. بر این اســاس  در ایــران را معرفی 
ارزی(،  نامناســب  )سیاســت های  از  ترکیبــی 
منابــع  )کاهــش  اقتصــادی(،  )تحریم هــای 
نفتــی(، )کاهــش انگیــزه بــرای ســرمایه گذاری 
بــه  )کاهــش دسترســی  و  در بخــش صنعــت( 
طریــق  از  روز  بــه  تجهیــزات  و  ماشــین آالت 
در  تــا  شــده  ســبب  بین الملــل(  بازارهــای 
کاهش  ســال های اخیر توان بالقوه این بخش 
یابــد. بررســی های ایــن نهاد پژوهشــی نشــان 
می دهــد ادامــه این روند حتــی رکود در بخش 

کرد. صنعت را تشدید خواهد 
در بحث صنعتی سازی بخشی از سرمایه های 
کشــور بایــد به صورت ســاختمان و بخشــی به 
صــورت تجهیــزات تولیدات صنعتــی و مصالح 
کیفیت، بخشــی به صــورت ماشــین آالت و  بــا 
بخشــی در قالــب فناوری هــای نویــن و دانش 
گرفته شود.  کار  استفاده از آن در تولید اجرا به 
غ از چنین نگرشی  کنون فار صنعتی ســازی، تا
کار باید با مدیریت منســجم  بوده اســت. این 
و دیــدگاه سیســتمی انجام پذیــرد تــا بتواند در 
کند. کشور نقش مثبتی ایفا  توسعه اقتصادی 

کنــون به طور جــدی به آن  که تا  ایــن مســئله 
پرداختــه نشــده باعث می شــود انتقال دانش 
و مهــارت باال، تمریــن برای ورود بــه بازارهای 
رقابتــی منطقــه ای و دنیــا در ســال های آتــی 
کار میســر نشــود.  و بهبــود بهــره وری نیــروی 
کاربــردن  بــه  صنعتی ســازی ســاختمان تنهــا 
مصالــح و ســازه های جدیــد نیســت بلکــه هــر 
کاهــش  و  کیفیــت  بهبــود  باعــث  کــه  عملــی 
گــردد جــزو  هزینــه و افزایــش دوام و عمــر بنــا 
صنعتی شدن ســاختمان محسوب می شود. 
لذا تبدیل نیروی انســانی به ســرمایه انسانی، 
تقویت، آئین نامه ها، حل و فصل مسائل فنی 
کارگیــری مدیریت پــروژه تأثیر  مهندســی و بــه 
به ســزایی در این صنعت دارد. مســیر توســعه 
کشور با طراحی،  صنعتی ســازی ساختمان در 
که  گســترش مجموعه پیشــنهاداتی  تکمیل و 
در ایــن مقالــه عنــوان می شــود قابــل حصــول 
اســت. ایجــاد شــبکه و زنجیره هــای تولیــد و 
بــا نهادهــا و  اجــرای صنعتــی بایــد در پیونــد 
فرآیندهــای اقتصاد آزاد و بــازار جهانی صورت 
که تا امروز وجود داشــته  پذیــرد. اما دیدگاهی 
اســت صرفًا داخلــی بــوده و بی انگیزگی بخش 
خصوصی ســرمایه گذار و اصواًل  سیاســت های 
کمیــت، رویکردی بیرونی بــه روند صنعتی  حا
شــدن نداشــته اســت. تغییر نگرش در فضای 
کالن اقتصــاد ایران می تواند این تغییرات را در 
بخش های صنعت تســری بخشد و نتیجه آن 
می توانــد صــادرات آموزه هــا، مصالــح و دانش 
بــه  ســاختمان  صنعتی ســازی  از  گرفتــه  فرا
منطقه باشد. بی شک ارائه آموخته ها در بازار 
کار حاصــل این تغییر  کســب و  جهانــی و رونق 

نگرش است. 
صنعتی ســازی  کــه  اســت  ایــن  واقعیــت 
رویکــرد  و  برخودکفایــی  تکیــه  بــا  ســاختمان 
درونــی بــه تنهایی میســر نیســت و این بخش 
و  روش هــا  از  بهره گیــری  و  تعامــل  از  گزیــر  نا
کشورهاســت. در ایــن فرآیند  تجربیــات ســایر 
فرصت هایی برای تخصصی شــدن فعالیت ها 
فرآهــم می آیــد و عالوه بــر آن نیازهــای متقابل 
و  می شــود  ثبــت  کشــورها  ســایر  و  جهــان  بــا 
تعامالت بین المللــی را تقویت می کند؛ در این 
کشــورهای حاشــیه خلیــج  کنــون از  زمینــه تا
کافی اســت وضعیت  فــارس عقــب افتاده ایم، 
توسعه شــهری دبی را با ایران مقایسه نمائید 
تــا میزان ایــن عقب افتادگــی و دوری از جهان 

آزاد را دریابیم.

کالن اقتصادی ایران: نمودار -1 :جایگاه صنعتی سازی ساختمان در فضای 
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فنــی  مســائل  فصــل  و  حــل  در  مــا  کشــور  در 
اتصاالت بتنی پیش ســاخته و یا برخورد با زلزله 
کشــور  که مهمترین تهدید ســاخت و ســازهای 
اســت مشــکالت حــل نشــده بســیاری داریــم؛ 
هنوز قادر به حل مسئله اتصاالت در پانل های 
پیش ساخته نیســتیم در حالیکه همین روش 
بــه میزان زیادی در فرانســه در حال اجراســت. 
کــه در تحقیــق و تولیــد بتن های  جالــب اســت 
ویــژه دارای جایزه های بین المللی هســتیم اما 
در اجرای ســاختمان های شــهری توانایی الزم 
گــر بخواهیم به تولیــد مصالح نوین  را نداریــم! ا
کار  و روش های جدید بپردازیم بهتر اســت این 
با رویکردی بین المللی همراه باشــد. حتی باید 
کرد،  به جهانی شدن فعالیت های بنگاهی فکر 
هــم در زمینــه صنعتی ســازی مصالــح و هــم در 
زمینه فناوری های نو و خدمات وابسته به آن.  
بــا توجــه به روند بخش صنعت و توســعه آن در 
گذشــته اصوال صنعت، تــوان ورود  چهل ســال 
بــه مســئله صنعتــی شــدن ســاختمان و تولید 
انبــوه بــا فناوری هــای نویــن را نداشــته اســت 
حتــی واردات فناوری هــای نویــن چنــدان بــه 
نفــع صنعتی ســازی تمــام نشــده، بلکــه عمدتا 
غیرضــروری و بــدون توجــه نیازهای ســاخت و 
گرفته است. بی ثباتی سیاست های  ساز انجام 
پولــی و مالــی و ارزی تاثیــر زیــادی بــر صنعــت 
گذاشته اســت. لذا به نظر می رسد  ســاختمان 
مهیا نمودن الزامات و شــرایط محیطی توسعه 
ملــی،  ســطح  در  ســاختمان  صنعتی ســازی 
پیــش نیــاز انجــام ســایر فعالیت هــا می باشــد. 
از طرفــی بــرای صنعتی ســازی ســاختمان نیــاز 
بــه الزامــات نهــادی، ســازمان های نهــاد محور 
مردمی بــرای جلــب توجــه و نشــر ضرورت هــا و 
کردن  گاه  مزایای صنعتی ســازی ســاختمان و آ
کارآمــدی روش های ســنتی وجود  جامعــه از نا
موفقیــت  تخصصــی  و  فنــی  نهادهــای  دارد. 
چندانی در اطالع رسانی عمومی نداشته اند. در 

گر با هدف  فضای اقتصاد کالن، صنعتی سازی ا
ارتقای توان داخلی و توسعه صنعتگر به منظور 
ج از ایران در سال های  صادرات به بازارهای خار
آتــی پــس از رفــع نیازهــای داخلــی برنامه ریزی 
شــود در جهــت توســعه بــوده و موفــق خواهــد 
شــد امــا چنانچه آینــده ادامــه رونــد درونگرای 
نخواهــد  نتیجــه  بــه  امــر  ایــن  باشــد  گذشــته 
رســید. صنعتی ســازی معقــول برنامه ریــزی بــر 
مبنــای حمایــت داخلــی بــرای عبــور از مرحلــه 
جایگزینــی واردات به ســمت توســعه صــادرات 
کشــور بــا  اســت. جهت گیــری توســعه صنعتــی 
رویکــرد درونگرایی صرف،  باعث حذف فضای 
رقابت می شــود. ارتقاء نیافتن سطح فناوری و 
مهارت هــا، توســعه نیافتن بازارهــای صادرات، 
بخــش  در  مالــی  منابــع  مؤثــر  نشــدن  جــذب 
صنعــت، نتایجی از این رویکرد بوده اســت. لذا 
انگیــزه ای بــرای صنعت گــر و ســرمایه گذار باقــی 
نمانــده تا پا به عصر صنعتی ســازی ســاختمان 
بســتر معضــالت،  بــوده  کــه  بســتری  بگــذارد. 
مشــکالت و موانع بوده نه بســتر سرمایه گذاری 
صحیــح  برنامه ریــزی  بــا  بایــد  بازارســازی.  و 
که صنعتی ســازی ســاختمان  مانع این شــویم 
کشــور در طــول  ماننــد سیاســت های صنعتــی 
گذشــته از نظــر تنــوع و  برنامه هــای توســعه ای 
تعــداد برنامه هــا افزایــش ولــی از نظر اثربخشــی 
سیاســت ها ناچیــز و فقیــر باشــد و این امــر عزم 
گروه های تخصصی و همکاری  ملی، مشــارکت 

سرمایه گذاران و صنعت گران را می طلبد.
نتیجه:

 مشکل مســکن و صنعتی سازی ساختمان ها 
کشــوردر ده ســال  کالن  بــا توجــه بــه شــرایط 
گذشــته و بــا تکیه بــر پایه دانش  امــروز جامعه 
به سرعت حل شــدنی نیست. فرآیند صنعتی 
شــدن را نمی تــوان به شــکل ســنتی پی گیری 
و  نویــن  عرصه هــای  بــه  ورود  بلکــه  کــرد. 
ســاماندهی تولیــد و اجرا باید به شــکل جدید 

صــورت پذیرد. این نو شــدن تنهــا مختص به 
مســائل تولیــد نیســت بلکــه شــامل روش هــا، 
نیــز  ســاختمان  بــه  نگرش هــا  و  رویکردهــا 
می باشــد. نــگاه تولیــد داخلی به طــور صرف، 
بــه تنهایــی راهگشــا نبــوده و رویکــرد خارجــی 
نیز الزامی اســت. ارتباط و مشارکت بنگاه های 
گرفتــن دانش هــای  خارجــی بــرای در اختیــار 
الزم، توصیه هــای فنــی و تکنولوژی هــای برتــر 
در این صنعت ضروری اســت و نتیجه این امر 
تبلــور دانش در تجهیــزات، ابزارهــا، روش ها و 
تولید اســت. یعنی درســت آنچه مــا به آن نیاز 

داشته اما به آن دست نیافته ایم.
کــه هــر نــوع حرکــت   از طرفــی مشــخص اســت 
صنعتــی مســتلزم ثبــات سیاســی و اقتصــادی 
کالن اســت. بنابرایــن بــه نظر  کشــور در ســطح 
نمی رسد امروز بحث صنعتی سازی ساختمان 
کافی  بــه زودی بــه نتیجه برســد چون شــرایط 
والزم بــرای انجــام آن فراهــم نیســت. از جمله 
نبــود ثبــات سیاســی، عــدم تضمیــن حقــوق 
بــرای  اراده سیاســی  فــردی، وجــود نداشــتن 
بــرای  الزمــه  زیرســاخت های  نبــود  توســعه، 
کارآفرینی  تأمین مالی این بخش، عدم توسعه 
کافــی و  و مهــارت الزمــه، عــدم وجــود دانــش 
استانداردهای الزم، نبود فضای سرمایه گذاری 
بخــش  کــم کاری  شــده،  تضمیــن  و  مطمئــن 
گاه سازی مردم  تحقیق و توسعه و نبود برنامه آ
کنونی  در این خصوص، بنابراین ادامه رویکرد 
قطعًا به نتیجه نخواهد رسید. این مسئله باید 
پیش از آنکه دچار حوادث جبران ناپذیر شویم 
کشــور درآیــد. در غیــر  بــه صــورت اولویــت اول 
این صورت صنعتی ســازی ساختمان چنانچه 
بــا تدویــن برنامــه جامــع و اســتراتژیك همــراه 
شــود شــاید در طول 10 تا 15 سال آینده بتواند 

انجام شدنی باشد.

منابع:
- غالمرضــا هوایــی، خــرم آبــادی، »نقــش صنعتی 
ســازی ساختمان با اســتفاده از فناوری های نوین 
در الگوی مصرف انرژی«، مجله دانش نما، شماره 

236-238، دی و اسفند 93
توســعه  همکاران،»اســتراتژی  و  نیلــی  مســعود   -
علمــی،  انتشــارات  مؤسســه  کشــور«،  صنعتــی 
دانشــگاه صنعتــی شــریف، دانشــکده مدیریــت و 

اقتصاد، ویرایش دوم 1382

نمودار -2 
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جهــت دســتیابی بــه توســعه پایــدار در جهــان امــروزی بایــد تعاملی بین 
جامعــه، اقتصــاد و محیــط زیســت بــه وجــود آیــد. یکــی از اساســی ترین 
گازهــای  تولیــد  کاهــش  امــروز  جهــان  در  محیط زیســتی  موضوعــات 
گلخانــه ای در اثــر مصرف ســوخت های فســیلی می باشــد. بدیــن منظور 
کشــورهای جهــان و  ســازمان های جهانــی جهــت دســتیابی بــه توســعه 
پایــدار در بودجه هــای ســاالنه خــود مبالغــی را در بخش هــای مختلــف 
که  کــه مصرف کننــده انرژی هــای فســیلی هســتند، پیش بینــی می کنند؛ 
گردیــده با بررســی شــرایط و  بــه منظــور دســتیابی بــه این هــدف، ســعی 
پارامترهای درگیر در طراحی جاده های معدنی و عمرانی و با بهینه سازی 
کاهش مصرف ســوخت و میــزان تولید  توزیــع ماشــین آالت حمل جهت 
گلخانه ای نسبت به میزان حجم معنی از مصالح جابجا شده به  گازهای 
کارگاه  روشــی ارایه شــود. بدین منظور یک پروژه عمرانی بــزرگ به عنوان 
پایلــوت انتخاب شــد. اطالعــات حاصله از برداشــت های میدانی مصرف 
ک هایی  ســوخت ماشــین آالت حمــل پــروژه پایلــوت )کــه شــامل دامپترا
بــا ظرفیــت 35 و 45 تنــی و قــدرت موتورهــای 450 و 500 اســب بخــاری 
می باشــد( توســط روش هــای تجزیه و تحلیــل داده ها بــرای تبیین رابطه 
بیــن پارامترهــای تاثیرگــذار بــر مصــرف ســوخت از روش رگرســیون چنــد 

متغیــره خطــی و جهــت بهینه ســازی توزیــع نــاوگان از روش برنامه ریــزی 
خطــی اســتفاده شــد. پــس از تحلیل داده هــا، تاثیــر پارامترهــای جاده و 
کاهــش تولید  نحــوه توزیــع ماشــین آالت بــر مصــرف ســوخت و چگونگی 
که نتیجه به دســت  گلخانــه ای در بخــش حمــل مشــخص شــد  گازهــای 
گازهای  کاهــش مصــرف ســوخت و در نتیجه تولیــد  آمــده نشــان دهنده 

گلخانه ای می باشد.
گلخانه ای گازهای  کلید واژه: توسعه پایدار، بهینه سازی مصرف سوخت، 

مقدمه
کــه از طبیعت به  بــا توجــه بــه نیــاز روزافــزون بشــر به انــواع مــواد معدنــی 
برخــی  انجــام  اســتحصال می شــود و همچنیــن  صورت هــای مختلفــی 
فرآیندهــا بــرای تبدیل آن بــه مواد قابل مصــرف در صنایع دیگــر، نیاز به 
انرژی های مختلفی از جمله سوخت های فسیلی به میزان بسیار زیادی 
وجود دارد. به عالوه بشر امروز به انجام پروژه های عمرانی و ساختمانی که 
که  مواد اولیه آنها نیز از مواد معدنی فرآوری شده نیاز دارد. ماشین آالتی 
در انجام اینگونه پروژه ها مورد اســتفاده قرار می گیرند وابستگی شدیدی 
بــه ســوخت های فســیلی دارد. در نتیجــه جهت انجــام فعالیت های ذکر 

 کاهش تولید گازهای گلخانه ای 
با بهینه سازی مصرف سوخت

 در ماشین آالت عمرانی
داود بهادربیگی، دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی معدن -  استخراج، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب

دکتر نوید حسینی عالئی، رییس گروه مهندسی معدن - استخراج، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب
دکتر  احسان رضازاده آذر، استادیار دانشگاه لیک هد 
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شده نیاز به سوخت های فسیلی می باشد. ماشین آالت فعال در معادن 
روباز و پروژه های عظیم عمرانی شــباهت بســیار نزدیکی به یکدیگر دارند 
گونــه فعالیت ها  کی در این  و بــرای بارگیــری و حمــل مصالح ســنگی و خا
کمپرســی بهره  ک ها و یا  عمدتــًا از بیل هــای مکانیکی و همچنین دامپترا
که با توجه به قدرت بسیار باالی موتور اینگونه دستگاه ها  گرفته می شود 

گازوئیل در آنها بسیار باال می باشد. میزان مصرف سوخت 
کــه از ترکیبــات ســوخت های فســیلی مشــخص اســت، ایــن  همانطــور 
 NOX، ،CH4 ،CO، CO2 گازهایــی از قبیــل ســوخت ها پــس از احتــراق 
کاهش  SOX، HC و ذرات معلــق تولید می نمایند. هوای ناســالم ســبب 
کیفیــت زندگــی و افزایــش بیماری های تنفســی و ریوی، قلبــی و عروقی و 
گرم شــده زمین را نیز  کاهش هوش در جوامع می شــود. همچنین پدیده 
بــه همراه دارد. در این شــرایط هزینه های پزشــکی تحمیلی در خصوص 
آلودگــی هــوا نیــز افزایش خواهــد یافت. این شــرایط ســبب پاییــن آمدن 
شــاخص بهداشــت و ســالمت در جوامــع نیز می شــود. بنابرایــن ضرورت 
شناســایی و مهــار منابــع تولیدکننــده آالینده های جو بســیار نمــود پیدا 
می کند. می توان  با بهینه ســازی مصرف ســوخت در بخش های مختلف 
صنعــت از جملــه بخــش حمــل مصالــح در معــادن روبــاز و پروژه هــای 
گلخانه ای اقدام و هزینه های  گازهای  کاهش تولید  عمرانی، در راســتای 
کاهش داد  درمانی ناشــی از بیماری های ایجاد شــده در اثر آلودگی هوا را 
گرمایش  کیفیت زندگی جامعه نمود. به عالوه روند پدیده  و صرف بهبود 

کاهشی نمود. زمین را 

قوانین و مطالعات انجام شده:
در اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، حفاظت محیط 
که نسل امروز و نسل های فردا باید در آن حیات روبه رشد داشته  زیست 
باشــند، وظیفه عمومی تلقــی می گردد. از ایــن رو فعالیت های اقتصادی 
کــه بــا آلودگی محیط زیســت یــا تخریب غیرقابــل جبران آن  و غیــره در آن 
کند ممنوع اســت]8[. براین اســاس، در قانــون برنامه پنج  مالزمــه پیــدا 
ســاله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران موادی از جمله مشوق هایی 
ک، اخذ  گســترش انرزی های پا کاهش مصرف ســوخت فســیلی،  جهت 
کاهــش قوانیــن و  گنجانــده شــده اســت]9[.   ک  گواهی هــای توســعه پــا
گلخانه ای توســط سازمان  گازهای  کاهش تولید  اســتانداردهایی جهت 
انجمــن منابــع هــوا در ســازمان  امریــکا  ایــاالت متحــده  محیط زیســت 
که مدل هایی جهت  کالیفرنیا )CARB2009( اشــاره نمود  محیط زیســت 
گازهای تولیدی توســط تجهیزات غیرجاده ای ارائه شــده  تعییــن میزان 

است]13[.
گازهای  کاهش میزان تولید  در خصوص بهینه ســازی مصرف ســوخت و 
گزوز نیز دولت ایاالت متحده امریکا محدودیت هایی در خصوص تولید  ا
گازهای  که شرکت های تولیدکننده  کربن قائل شــده است. به طوری  گاز 
کشوری یا محل عمل نموده و در غیر این  گلخانه ای باید مطابق قوانین 
گلخانه ای  گازهــای  صــورت می بایســت جهــت تولیــد بیــش از حد مجــاز 

تعیین شده جریمه پرداخت نمایند.
کربن همانند اروپــا در امریکا  کســید  گاز دی ا کــه میــزان تولید  در صورتــی 
کاهــش میــزان  کشــورها اجبــاری شــود، می توانــد عاملــی جهــت  و دیگــر 
گلخانــه ای در بیــن شــرکت ها، صنایــع باشــد. بــه طوری  گازهــای  تولیــد 
کشــورها  این اجــازه را می دهد تا با تشــکیل مرکز بورس و  کــه بــه صنایع و 
کربن دار تأثیر مهمی در اقتصاد  گازهای  خریــد و فروش میزان تولید مجاز 

کاهــش تولیــد آالینده هــای هوا داشــته باشــد. این مرکز خریــد و فروش  و 
کشــورها می باشــد  کربن مجاز تولیدی شــرکت ها یا  بازتابی از مقدار مازاد 
که قیمــت آن همانند اروپا تا  کــه تمایــل به فروش آن را دارند. در صورتی 
گازهای  کاهش 65درصد تولید  حدود 20 دالر به ازای هر تن باشد سبب 

کشورهای در حال توسعه تا سال 2030 ظاهر شد]28[. گلخانه ای در 
ســازمان حفاظــت محیط زیســت امریــکا و تعــداد زیادی از ســازمان های 
کاهــش میــزان  وابســته ایالتــی جهــت بهینه ســازی مصــرف ســوخت و 
گاز مشــوق هایی را پیشــنهاد دادند. این پیشــنهادها شامل نصب  تولید 
تجهیزات بهینه سازی مصرف سوخت و استفاده از تکنولوژی های جدید 
کیت هــای تصفیه  کــه می تــوان از  بــر روی ماشــین آالت قدیمی می باشــد 
گزوز، تعویض موتور و تعویض تجهیزات قدیمی نام برد.  گازهای خروجی ا
کار رفته در تجهیزات و تکنولوژی های جدید به مراتب  استانداردهای به 
ح هــا تــا  ســختگیرانه تر از اســتانداردهای موجــود می باشــد. اینگونــه طر
کاملی نخواهند  کلیه تجهیزات قدیمی را شامل شود اثر بخشی  که  زمانی 

داشت و همچنین دارای پروسه زمان بری می باشد]12[.
کاهش تولید  کارل مویر )Carl Moyer( جهت  برنامه دیگری به نام برنامه 
کســید نیتروژن )NOx( تا مقدار 5100 تن )متریک( در ســال با پیشــنهاد  ا
ح مشــابه دیگــر در ایــاالت تگــزاس  مشــوق های مالــی اجــرا شــد]2[. طــر
که حدود 33% از  گلخانه ای پیشــنهاد شــد  گازهای  کاهش تولید  جهت 

مشوق های مالی تعیین شده را به خود اختصاص داد]26[.
گلخانــه ای در بخــش  گازهــای  کاهــش تولیــد   یکــی دیگــر از روش هــای 
فعالیت های عمرانی استفاده از مواد باطله صنایع دیگر به عنوان مصالح 
جایگزین می باشــد. به طور مثال نیروگاه های حرارتی جهت تولید انرژی 
کستر ذغال تولید شده را  از ذغال سنگ استفاده می نمایند. می توان خا
کارخانجات تولید سیمان و یا آسفالت به عنوان مصالح اولیه استفاده  در 
کلیه صنایع  نمود. این اقدام یک عمل بســیار ســودده می باشــد و برای 

می تواند یک معامله برد - برد باشد]10[.
گاز  در ســال 2008 آقایان هانســن و فری تأثیر ترکیبات ســوخت در میزان 
کردند. نتایج  گزوز تولیدی توسط ماشین آالت عمرانی و معدنی بررسی  ا
گرچه ســوخت های فســیلی دارای ترکیبات یکســانی  مشــخص می کنــد ا

گاز متفاوتی می باشد]20،17[.  هستند اما دارای نسبت تولید 
در ســال 2009 آقــای لویــز بــا اســتفاده از یک دســتگاه قابل حمــل میزان 
گاز تولیدی توسط 7 نوع مختلف ماشین آالت عمرانی  سوخت مصرفی و 
و معدنــی را اندازه گیــری نمــود. ماشــین آالت مورد آزمایش شــامل بکهو، 
که براساس  ک لودر و لودرها می باشد  کامیون، ترا گریدر،  بیل مکانیکی، 
گروه تقســیم شــده اســت. از روابط ارائه شــده  میــزان قــدرت موتور به 10 
توســط آقای لویز می توان جهت تخمین میزان سوخت مصرفی و میزان 
گاز تولیــدی برای موتورهایی با قدرت هایی مختلف، با توجه به تکفیک 

حالت های فعال )Non-Idling( و غیرفعال )Idling( استفاده نمود]21[.
در ســال 2011 آقــای لویــز تأثیــر بهــره وری ماشــین آالت را بــر روی تولیــد 
کرد. با توجه به مطالعات انجام شــده بر روی  گلخانه ای بررســی  گازهای 
 )Idling( و غیرفعال )Non-Idling( خ فعال گاز با توجه به نر نسبت تولید 
گاز براســاس تغییر در  ماشــین آالت، روشــی جهت تخمیــن درصد تولیــد 

راندمان ماشین آالت عمرانی ارائه نمود]22[.
در سال 2012 آقایان لی و اهن از دانشگاه های الینویز و میشیگان با انجام 
یــک مطالعه میدانی جهــت تعیین میزان تأثیر راندمان ماشــین آالت در 
گلخانه ای انجــام دادند  گازهــای  عملیــات اجرایــی بــر روی میــزان تولید 
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که توجه بــه موضوعات محیط  که نتایج حاصل شــده، بیانگر این اســت 
زیســتی در مرحلــه طراحــی می توانــد ســبب افزایــش مقادیــر زمانبندی، 

ح ها شود.  کاهش مسایل محیط زیستی طر هزینه و 
در پروژه هــای عمرانــی و معدنــی بــزرگ بــا توجــه بــه حجم بــاالی مصرف 
کیفی آب و هوای  گلخانه ای، ســبب تغییر شــرایط  گازهای  انرژی و تولید 
گازهای تولیدی برای سالمتی  گرم شــدن جهانی هوا می شــود.  منطقه و 
 ، NOx گازهای ک بوده و شامل  و محیط زیســت جانداران بســیار خطرنا

ذرات معلق )PM( و CO ، سرب و ترکیبات SOx می باشد]15[.
در بسیاری از مقاالت و گزارش های ارائه شده جهت کاستن از میزان تولید 
که از جمله می توان  گلخانه ای پیشــنهادهایی داده شــده اســت  گازهای 
کاهــش زمــان بیکاری دســتگاه ها )Non-Idling, Idling( و اســتفاده بهتر 
از تــوان دســتگاه ها، آمــوزش اپراتــور دســتگاه ها جهــت اســتفاده بهتــر از 
ماشــین آالت، استفاده از سوخت های دارای مقدار بسیار پایین سولفور، 
کمتری تولید می کند،  گازهای  که  گیاهی یا ســوختی  ســوخت های دیزل 
تعمیرات و ســرویس و نگهداری موتور، اســتفاده از تکنولوژی های جدید 
کــردن تجهیزات اشــاره نمود]11،  کــردن موتــور، همچنین برقی  در بــه روز 

 .]27 ،26 ،12
راهکارهای پیشــنهاد شــده هماننــد نصب قطعات جدید بــر روی موتور، 
استفاده از تکنولوژی های جدید در ساخت ماشین آالت و تولید سوخت 
کامل برای  مــورد نیــاز آنها اغلــب هزینه بر بوده و حتــی انجام آنها به طــور 
کشــورهای پیشــرفته میســر نمی باشــد. در پروژه هــای معدنــی و عمرانــی 
همیشــه هدف از بهینه ســازی نــاوگان حمل، ایجاد یــک هماهنگی بین 
ماشــین آالت حمل و ماشــین آالت بارگیری بوده است. این عمل هرچند 
ک هــا در صــف بارگیــری و افزایــش  کاهــش زمــان انتظــار دامپترا باعــث 
گازهای  کاهش در مصرف ســوخت و تولید  راندمــان می شــود، در نتیجه 
گلخانه ای را نیز به همراه دارد. اما به نظر می رســد این فرآیند باید با دید 
گیرد و فرآیند بهینه سازی توزیع ناوگان حمل  وسیع تری مورد ارزیابی قرار 
کاهــش میــزان مصرف ســوخت بــرای حمل یک حجــم معین  بــر اســاس 
مصالــح تولیــدی در جبهه های اســتخراجی معادن و پروژه هــای عمرانی 
با توجه به شــرایط طراحی جاده ها در چگونگی مصرف ســوخت توســط 

ناوگان حمل انجام شود.

عوامل تاثیرگذار
گلخانه ای: گازهای  کاهش تولید   در 

گلخانه ای در بخش حمل معادن روباز و پروژه های  گازهای  کاهش تولید 
که باید این عوامل در ابتدا  گونی می باشد  گونا عمرانی وابسته به عوامل 
گردد. این عوامل را می توان به پارامترهای وابســته به شرایط  شناســایی 
جــاده، پارامترهــای وابســته به دســتگاه، پارامترهای وابســته به شــرایط 

محیطی و پارامترهای وابسته به سوخت تقسیم نمود.
پارامترهای وابسته به شرایط جاده را می توان به عواملی از جمله شیب، 
کیفیت ســطح جاده )که در  تعداد قوس ها، شــعاع قوس ها، عرض جاده، 
میزان مقاومت غلطشی تاثیرگذار است( و طول مسیر اشاره نمود. هرچه 
کوتاه شــدن طول مســیر خواهد شد در  شــیب جاده بیشــتر باشد ســبب 
که موتور دستگاه باید جهت تولید قدرت بیشتر سوخت بیشتری  صورتی 
که احتماال در این حالت  کمتری حرکت می کند  مصرف نماید و با سرعت 

کمتری  گر جاده دارای شیب  کمتری نیز حمل می نماید. ا تعداد سرویس 
باشــد در نتیجه  بر طول مســیر افزوده خواهد شــد و همچنین دستگاه با 
کند و احتمال اینکه تعداد  کمتر و ســرعت بیشــتر می تواند حرکت  قدرت 
سرویس بیشتری حمل نماید وجود دارد. تعداد قوس ها می تواند سبب 
ایجاد نوسان در یکنواختی سرعت حرکت دستگاه شود و افزایش مصرف 
کمتر دربر داشــته باشد. شعاع  ســوخت را در قبال حمل  تعداد ســرویس 
کند به طوری  قوس نیز می تواند ایجاد نوسان در سرعت حرکت دستگاه 
کمتری از قوس  کمتر باشــد، اپراتور باید با ســرعت  که هر چه شــعاع قوس 
کــه قوس هایی با شــعاع زیاد هم دیــد اپراتور را به  عبــور نمایــد در صورتی 
کاهش سرعت دستگاه از قوس  خوبی تامین می نماید و هم اپراتور بدون 

عبور نماید.
 پارامترهای وابســته به دســتگاه را می توان به عواملی از جمله تکنولوژی 
مورد استفاده در ساخت دستگاه، صالحیت و شایستگی اپراتور، شرایط 
تعمیــرات و نگهــداری، عمــر دســتگاه، قــدرت دســتگاه، وزن و ظرفیــت 
دســتگاه )که در میزان مقاومت غلطکی و قدرت دستگاه تاثیرگذار است( 
کم تجربه احتمال افزایش  اشــاره نمود. در صورت استفاده از اپراتورهای 
مصرف سوخت وجود دارد. هرچه شرایط نگهداری و سرویس دستگاه ها 
بهتر باشد شاهد کاهش مصرف سوخت خواهیم بود. هرچه عمر دستگاه 
بیشــتر باشــد مصرف ســوخت نیــز افزایش خواهــد یافت. هرچــه ظرفیت 
دســتگاه بیشتر باشد نیاز به موتوری با قدرت باالتر خواهد بود در نتیجه 
مصرف ســوخت افزایش می باید اما با توجه به تناژ حمل بیشــتر نســبت 
کاهش یابد. همچنین  سوخت مصرفی به حجم مصالح حمل شده باید 
موتورهایــی بــا تکنولوژی قدیمی تر میزان ســوخت بیشــتری جهت تولید 
قدرت مورد نظر نســبت به موتورهایی با تکنولوژی بروز مصرف می کنند. 
هر چه دســتگاه ظرفیت حمل بیشــتری داشته باشــد دارای وزن خالص 
کــه مجمــوع وزن دســتگاه همــراه با بار ســبب  بیشــتری نیــز خواهــد بــود 

افزایش مقاومت غلطشی و افزایش مصرف سوخت می شود.
پارامترهــای وابســته به شــرایط محیطــی را می تــوان به عواملــی از میزان 
کاری، میزان درجــه حرارت محیط،  ارتفــاع از ســطح دریاهــای آزاد جبهه 
گــرد و غبــار اشــاره نمــود. در صــورت فعالیت  فعالیــت در محیط هــای پــر 
کوهســتانی و مرتفع قــرار دارند به  دســتگاه در پروژه هایــی موقعیت هــای 
کاهش  کسیژن و احتمال بروز احتراق ناقص سوخت و  دلیل رقیق شدن ا
قدرت موتور نیاز به مصرف ســوخت بیشــتری باشــد. فعالیت دستگاه در 
کسیژن دریافتی از طریق فیلترها  کاهش ا گرد و غبار باعث  محیط های پر 
کســیژن به موتور می شــود در نتیجه  و صافی هــای هــوای مجاری تزریق ا
موتور جهت تامین قدرت مورد نیاز باید سوخت بیشتری مصرف نماید.

پارامترهــای وابســته به ســوخت را می توان بــه عواملی از جملــه راندمان 
کیفیت سوخت مصرفی و نوع سوخت اشاره نمود. سوخت، 

روش تحقیق:
جهــت ارزیابی اثــرات پارامترهای طراحی جاده بــر روی چگونگی مصرف 
ســوخت و همچنین نحــوه توزیع ناوگان حمل بر اســاس حداقل مصرف 
ســوخت برای حمــل یک حجم معیــن از جبهه های اســتخراجی معادن 
کارگاه پایلــوت انتخاب  روبــاز و پروژه هــای عمرانــی، یک پــروژه به عنــوان 
شد. در مرحله بعد جدولی جهت جمع آوری داده های مورد نیاز مطابق 
که در  جدول 1 تهیه و بر اســاس آن میزان ســوخت مصرفی ناوگان حمل 
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مســیرهای از پیش تعیین شــده فعال بوده اند، اندازه گیری شــده است. 
)جدول -1(

کاری پر می شــود و در   مخزن ســوخت هر دســتگاه در اوایل شــروع تایم 
کاری دوباره مخزن ســوخت همان دستگاه ها با حضور  اواخر همان تایم 
در محــل ســوخت زنی پــر می شــود. در نتیجــه میــزان ســوخت مصرفــی 
در یــک بــازه زمانــی خاص، مســیر و تعــداد ســرویس مصالح حمل شــده 
مشخص به دست می آید. این فرآیند اندازه گیری میزان مصرف سوخت 
در چند ماه مختلف با توجه به تغییر در شرایط پارامترهای طراحی جاده 
گردید. در این ماه ها تمامی مســیرهای تعیین شــده نیز توســط تیم  تکرار 

گردید تا تمام خصوصیات جاده مشخص شود. نقشه برداری برداشت 
که روش رگرسیون چند متغیره یک  پس از جمع آوری داده ها، از آنجایی 
روش قدرتمند در پی بردن به روابط بین متغیرها می باشــد از این روش 
جهــت بررســی رابطــه بیــن متغیرهــای مســتقل و متغیر وابســته مصرف 
سوخت استفاده شده است. در آخر با استفاده از روش های برنامه ریزی 
خطی فرآیند بهینه ســازی میزان مصرف ســوخت بر اســاس توزیع بهینه 

ناوگان حمل و پارامترهای طراحی جاده انجام شده است.
جمع آوری داده:

بــه منظــور دســتیابی بــه هــدف تعییــن شــده، یکــی از پروژه هــای بــزرگ 
گردید. پروژه  عمرانی در بخش سدسازی به عنوان پروژه پایلوت انتخاب 
کی مرتفع قرار می گیرد. اجزای تشکیل دهنده  مذکور در رده ســدهای خا
ســد شــامل 6.5 میلیــون مترمکعــب پوســته ســنگریزه ای، یــک میلیون 
مترمکعــب هســته ناتــراوا از جنــس جی ســی، یــک میلیــون مترمکعــب 

فیلترهای ریزدانه و درشــت دانه می باشــد. مدت زمان اجرای بدنه ســد 
24 ماه تعیین شــد. جهت تامین 7.5 میلیون مترمکعب مصالح ســنگی 
ریزدانــه و درشــت دانــه(،  )فیلترهــای   B-A، GR7-GR7 معدن هــای
کــه همگــی این معادن  B، GR6-GR4 ،GR8 )تامیــن مصالــح پوســته( 
دارای توده هــای آهکــی ضخیم الیه و نازک الیه بــه همراه میان الیه های 

رادیوالریتی می باشد شناسایی و عملیات بهره برداری از آنها آغاز شد.
از بین معادن ذکر شده معدن های GR8 و B-GR4 معادن اصلی تامین 
که ماشــین آالت اصلی  مصالح پوســته ســنگریزه ای بدنه ســد می باشند 
گرفته  بارگیری و حمل در این دو معدن مســتقر شــده و مورد بررســی قرار 
اســت. جهــت توزیع ماشــین آالت حمل و بارگیــری در دو معدن مذکور از 
ظرفیــت تولیــد معادن فوق اســتفاده شــده اســت. ظرفیت تولیــد روزانه 
معــدن B-GR4 معــادل2850 و معــدن GR8 معــادل 7657 مترمکعب 
می باشد. ماشین آالت اختصاص یافته جهت حمل این مقدار از مصالح 
مــورد نیــاز پوســته بدنه ســد از معادن مذکــور به ترتیب شــامل مجموعه 
ک هــای 35 و 45 تنــی ســاخت شــرکت بالز و بیل هــای مکانیکی  دامپترا

کوماتسو می باشد. PC800 ساخت شرکت 
کریزی  که به مرور زمان تــراز خا بــا توجه به شــرایط پروژه های سدســازی 
کاهــش می یابد.  بدنــه افزایــش و تراز جبهه هــای اســتخراجی در معادن 
در نتیجه شــرایط جاده ها به صورت متناوب و بســته بــه میزان تغییرات 
ارتفاعــی بدنه ســد و معــادن دچار تغییراتی می شــود. ایــن موضوع برای 
انجام مطالعه مورد نظر بســیار مناســب می باشــد، چون طول بیشــتری 
از مســیر جــاده ارتباطی بین بدنه ســد و معــادن اغلب ثابــت باقی مانده 

جدول 1: جدول جمع آوری اطالعات مصرف سوخت در سایت
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جدول 2 خصوصیات مسیرهای دسترسی به معادن باالدست بدنه سد

Min. 
Roud  
Grade

Max. 
Roud  
Grade

Roud 
General 

Grade

No. Roud 
Changing 

Grade

Min. Radius 
Roud 

curve(m)

Max. Radius 
Roud 

curve(m)

Avg. Radius 
Roud 

curve(m)

No. Roud 
curve

Roud 
Length

(m)
DateDescriptionRow

8.26%-7.84%2.26%-824.62592-95134.0582043.2Septebmer-2013
14.23%-9.86%1.38%77.60149.6861.58121842.75March-2014
8.55%-13.34%5.18%613.00186.8064.50191549May-2014

9.58%-0.00%8.37%-25.88289.2976.86162126.82April-2014GR4-A Roud2

14.23%-9.86%5.20%67.60149.6865.63101300March-2014
4.89-13.347.85513186.865.61161280May-2014

Up-stream Mining Rouds Properties 

1

3

GR4-B Roud

Daryan 
Valley Roud
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و فقــط نقــاط ابتدایــی و انتهایــی آنها تغییــر می کنند. با توجــه به میزان 
کریزی در ماه های سپتامبر 2013 تا اپریل سال 2014  پیش بینی شده خا
مســیرهای مورد اســتفاده در سپتامبر 2013 تا اپریل ســال 2014 طراحی 
شــد تــا امــکان تردد بــرای نــاوگان حمل پــروژه فراهم شــود. مشــخصات 

جاده های مذکور به ترتیب در جدول های 2 و 3 آمده است. 
در زمــان تهیه برنامه زمان بندی پروژه راندمان های روزانه حمل مصالح 
مورد نیاز بدنه سد از معادن GR8 و B-GR4 به تربیت 22 سرویس و 32 
ســرویس به ازای هر دســتگاه تعیین شد. جهت تعیین تعداد سرویس ها 
از روش هــای معمــول محاســباتی بــا اندازه گیــری طــول مســیر و ســرعت 
متوســط حرکت ماشــین آالت در طول مســیر رفت و برگشــت و همچنین 
کردن زمان های رفت و برگشت، انتظار در صف بارگیری، بارگیری،  اضافه 

انتظار در صف جهت تخلیه و نهایتا تخلیه بار محاسبه شده است.
بــه منظور جمــع آوری داده های مورد نظر باید مســیرهای انتخاب شــود 
که قسمت های انتهایی مسیر دچار تغییر شود تا امکان بررسی تغییرات 
که بتوان تمام اطالعات  گردد. جدولی طراحی شد  مصرف سوخت میسر 
را در آن ثبــت نمــود. در مرحلــه بعــدی اقــدام به برداشــت پروفیل طولی 
جاده هــای ارتباطی بیــن معدن هــای B، GR8-GR4 و A-GR4 تا مرکز 
بدنه ســد یعنی هســته رســی شــد. پس از اتمام برداشــت پروفیل طولی 
گردید.  جاده های مذکور خالصه اطالعات جاده ها در جدول 2 و 3 ثبت 
که تقریبا از دو سمت معدن و  دلیل انتخاب جاده های مذکور این است 

بدنــه دچــار تغییــرات می شــوند و می تــوان میــزان تغییــرات در مصــرف 
سوخت را وابسته به آنها دانست.

ک های مورد اســتفاده در حمل  جــدول 1 بــرای تعداد 120 مورد از دامپترا
که 105 مورد  مصالح پوسته بدنه سد در ماه های سپتامبرتا اپریل پر شد 
کامل شــرایط ذکر شــده در بخــش روش تحقیق  از اندازه گیری هــا به طور 
را دارا بــوده و مــورد قبــول واقع شــد. 15 مــورد از اندازه گیری هــا به دالیل 
کاری در مدت زمان بررسی مصرف سوخت  مختلف از جمله تغییر جبهه 
و یــا بــروز نقص فنــی در دســتگاه از مجموعه نمونه ها حذف شــد. پس از 
تکمیــل جــدول ذکــر شــده در محل ایســتگاه ســوخت زنی، اطالعــات به 
دســت آمــده پــردازش و داده های مرتبط بــه تعداد ســرویس های حمل 

شده توسط هر دستگاه در بازه زمانی اندازه گیری نیز به آن اضافه شد.

تحلیل توصیفی داده ها:
که در تحلیل رگرســیون  در خصوص تجزیه و تحلیل توصیفی داده هایی 
کار می روند بررســی توزیع نرمال اطالعات از اهمیت ویژه ای برخوردار  به 
گر  است. توزیع نرمال در این نوع تحلیل یکی از فرض های مهم است و ا
کار رفته در تحلیل رگرسیون دارای توزیع نرمال نباشند نتایج  داده ها به 
حاصلــه دارای قابلیــت اطمینــان باالیی نمی باشــد و در این صورت باید 
از آزمون هــای ناپارامتری متناســب با آنها اســتفاده نمود. جهت بررســی 

کشیدگی بهره برد. توزیع نرمال داده ها می توان از مقادیر چولگی و 

جدول 2: خصوصیات مسیرهای دسترسی به معادن پایین دست بدنه سد

Min. 
Roud  
Grade

Max. 
Roud  
Grade

Roud 
General 

Grade

No. Roud 
Changing 

Grade

Min. Radius 
Roud 

curve(m)

Max. Radius 
Roud 

curve(m)

Avg. Radius 
Roud 

curve(m)

No. Roud 
curve

Roud 
Length

(m)
DateDescriptionRow

6.18%-6.45%1.85%714.80792.35256.43174160Septebmer-2013
No. 3 GR8 

Roud
1

7.22%-8.00%2.67%66.80792.35228.14164528March-2014
No. 2 GR8 

Roud
2

11.24%-8.00%2.70%86.80792.35213.66174833March-2014
No. 1 GR8 

Roud
3

Down-stream Mining Rouds Properties 

جدول 3: بررسی ضرایب چولگی و کشیدگی در دامپتراکهای 35 و 45 تنی
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کــه در جــدول 4 مشــاهده می شــود مقــدار ضرایــب خطــای   همانطــور 
کلیــه متغیرهــا بیــن محــدوده 2- تــا 2+  کشــیدگی  اســتاندارد چولگــی و 
گرفت، داده هــا دارای توزیع نرمــال و برای  کــه می توان نتیجــه  می باشــد 

استفاده در آزمون ها و تحلیل های آماری مناسب است.

تحلیل رگرسیون:
رگرسیون خطی یکی از تکنیک های پیچیده آماری برای داده هایی است 
که علم  که معموال در ســطح ســنجش داده های فاصله ای اســت. از آنجا 
که  درصدد پیش بینی و تبیین پدیده ها می باشد، بنابراین در تحقیقاتی 
لت دارند از تحلیل رگرســیون می توان استفاده  بر پیش بینی یا تبیین دال

نمود.
که در  جهت ایجاد مدل، 2 متغیرهای وابســته مورد نظر را تعیین نموده 
lit/km- که به ترتیب متغیر وابسته اینجا 2 متغیر وابســته مد نظر اســت 
کــه جهــت تبییــن واریانس  lit/km ،m3 می باشــد. متغیرهــای مســتقل 
متغیرهــای وابســته ذکر شــده اســتفاده خواهد شــد شــامل حجم حمل 
کثر  کثر شــعاع قــوس، حداقــل و حدا شــده، طــول مســیر، حداقــل و حدا
شــعاع شــیب و متوســط شــیب جاده و شــعاع جاده می شــود. هر یک از 
گانــه توســط متغیرهای مســتقل مورد  متغیرهــای وابســته بــه طــور جدا

گرفته تا مناسب ترین مدل حاصل شود. ارزیابی قرار 

ســاخت مــدل تاثیرپذیــری مصــرف ســوخت از پارامترهــای طراحــی 
جاده:

در مــدل اول میــزان تبییــن واریانــس متغیــر وابســته لیتــر بــه ازای هــر 
کیلومتــر توســط متغیرهــای مســتقل در  مکعب-کیلومتــر و لیتــر بــه ازای 

ک های 35 تنی 7 مورد بررسی قرار می گیرد.  دامپترا
به دلیل اینکه میزان مشارکت هر متغیر در تبیین واریانس متغیر وابسته 
بــا اســتفاده از روش  کلیــه متغیرهــای مــدل  در مــدل مشــاهده شــود، 
که به  همزمان وارد مدل می شــود. ســپس در ادامه متغیرهای مســتقلی 
طور معنی داری در تبیین واریانس متغیر وابســته مشــارکت نداشــته و یا 
دارای تولورانس نزدیک به صفر باشند از مدل حذف می شوند تا شرایط 

مدل و ضریب همبستگی آن بهبود یابد.

مــدل تاثیرپذیــری مصــرف ســوخت از پارامترهــای طراحــی جــاده در 
ک های 35 تنی: دامپترا

در ایــن مــدل متغیر لیتر ســوخت مصرفی به ازای هــر مترمکعب-کیلومتر 
به عنوان متغیر وابســته به همراه متغیرهای مســتقل ذکر شــده در فوق 
بــه روش همزمــان وراد مــدل شــده اســت. به جــز متغیر حداقل شــیب و 
مترمکعــب حجــم حمل شــده متغیرهای دیگر در ســطح معنــی داری در 
تبییــن واریانــس متغیــر وابســته مشــارکت نداشــته اند. همچنیــن متغیر 
مستقل متوسط شعاع قوس به دلیل داشتن مقدار تولورانس نزدیک به 
صفر از مدل توسط نرم افزار حذف شده است. مدل حاصل شده هرچند 
دارای ضریــب همبســتگی معــادل 0.809 اســت اما به دلیــل وجود رابطه 
هم خطی باال بین متغیرهای مستقا نمی تواند مدل مناسبی باشد و باید 
کثر  کیلومتراژ طی شــده، حدا گیــرد و متغیرهای  مــدل مــورد بازبینی قرار 

شــعاع قــوس و شــیب، شــیب عمومی جــاده بــا توجه بــه اینکه در ســطح 
معنــی داری در تبییــن واریانــس متغیر وابســته شــرکت نکرده انــد از مدل 
گردید تا نتایج حاصل شده مورد ارزیابی  حذف و دوباره مدل جدید اجرا 

گیرد. قرار 
که حذف متغیرهای مســتقل  گردید  پــس از اجرای مدل جدید مالحظه 
کاهش یا رشــد ضریب همبســتگی  نام برده در فوق تاثیر قابل توجهی در 
کلیــه متغیرهای مســتقل در  کــه  مدل نداشــته اســت. ولی ســبب شــده 
سطح معنی داری در تبیین واریانس متغیر وابسته شرکت داشته باشند. 
بــه عالوه مشــکالت موجــود در مدل قبلی بــا توجه به حــذف متغیرهای 
گرفته است.  کنونی در حالت مناسبی قرار  فوق از بین رفته است و مدل 
به منظور بررسی متغیرهای مستقل در تبیین متغیر وابسته لیتر مصرف 
ک هــای 35 تنی، مــدل دیگری  کیلومتــر در دامپترا ســوخت بــه ازای هــر 
کلیه متغیرهای مســتقل بــا روش همزمان  ایجــاد شــد. در این مــدل نیز 
که در ســطح معنی داری در  وارد مدل شــده اســت و در ادامه متغیرهایی 
تبیین واریانس متغیر وابسته شرکت نداشته و یا دارای تولورانس نزدیک 

به صفر هستند از مدل حذف شده اند.
کــه شــرایط مــدل تقریبــا مشــابه مدل  پــس اجــرای مــدل مشــاهده شــد 
اول می باشــد. در ایــن مــدل نیــز برخــی از متغیرهای مســتقل در ســطح 
معنی داری در تبیین واریانس متغیر وابســته شــرکت نداشــته و متوســط 
شــعاع جاده نیز به دلیل داشــتن تولورانس نزدیک به صفر ازمدل حذف 
کل  گردیــد. در مرحلــه بعــدی به منظــور بهبود شــرایط مــدل متغیرهای 
کثر شــعاع جاده، حداقل شــیب و شــیب  مســافت طی شــده )km(، حدا
عمومی جــاده از مدل حذف می شــود و مدل دوباره بــا متغیرهای جدید 

اجرا شد.
از مقایســه دو مدل ســاخته شده با متغیرهای وابسته متفاوت مشاهده 
کــه متغیرهای مســتقل مترمکعــب حجم حمل شــده، حداقل  می شــود 
شــعاع جــاده، حداقــل شــیب جــاده و طــول مســیر در تبییــن واریانــس 
کیلومتر در سطح  کیلومتر-مترمکعب و لیتر به  متغیرهای وابسته لیتر به 

معنی داری مشارکت حدود 80 درصدی داشته اند.
متغیرهای مترمکعب حمل شــده، حداقل شــعاع جــاده، طول جاده در 
که نشــان دهنده این مطلب اســت  هر دو مدل دارای عالمت منفی بوده 
کــه متغیرهــای مذکــور دارای نســبت معکوس با متغیر وابســته هســتند. 
کمتر از ظرفیت اســمی خود بارگیری شــود  که دســتگاه  یعنــی در صورتــی 
گر شــعاع  ایــن امــر ســبب افزایش مصرف ســوخت خواهد شــد. به عالوه ا
کاهــش مصــرف  جــاده در متغیــر حداقــل شــعاع افزایــش یابــد موجبــات 
کاهش  سوخت را به همراه دارد. در صورت افزایش طول جاده نیز شاهد 
که  مصــرف ســوخت خواهیم بــود. این امــر به ایــن خاطر اتفــاق می افتد 
که دســتگاه متوقف می شــود زیادتر  کوتــاه تعــداد دفعاتــی  در مســیرهای 
که باید دســتگاه بر مقاومت غلطشی  می باشــد، در نتیجه تعداد دفعاتی 
کوتاه دستگاه اغلب با  کند بیشــتر می شــود. به عالوه در مســیرهای  غلبه 
که در مســیرهای طوالنی  دنده هــای ســنگین حرکــت می کنــد در صورتی 
بیشــتر مســیر توســط دنده های ســبک دســتگاه طــی می شــود. طوالنی 
که آن هم افزایش زمان سیکل حمل و  شدن مسیر مشکلی ایجاد می کند 
تعداد ماشین آالت حمل است. یعنی در اینگونه مسیرها برای جابجایی 
کوتاهتــر از تعداد ماشــین آالت  یــک حجــم معیــن نســبت بــه مســیرهای 
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که این نکته باید از نظر اقتصادی مورد بررســی  بیشــتری اســتفاده شــود 
گیرد. متغیر مســتقل حداقل شــیب نیز بر روی متغیرهای وابسته در  قرار 
هــر دو مــدل تاثیــر می گذارد. با افزایش شــیب، متغیر مصرف ســوخت نیز 

افزایش می یابد.

مــدل تاثیرپذیــری مصــرف ســوخت از پارامترهــای طراحــی جــاده در 
ک های 45 تنی: دامپترا

ک هــای 35  پــس از ایجــاد و بررســی مــدل مصــرف ســوخت در دامپترا
ک های 45 تنی ایجاد شــد. برای  تنــی، مدل هایــی نیز باید بــرای دامپترا
ک هــای 35 از مطالعات  ایــن منظور داده های مــورد نظر همانند دامپترا

میدانی در پروژه پایلوت به دست آمده است.
در ابتــدا متغیــر وابســته لیتــر بــه ازای هــر مترمکعب-کیلومتــر بــه همــراه 
مــدل  وارد  همزمانــی  روش  از  اســتفاده  بــا  مســتقل  تمامی متغیرهــای 
کل مراحــل طی شــده در این  می شــود. بــه منظــور خالصه ســازی از ذکــر 
ک های 35 تنی  که همانند مدل های مصرف سوخت در دامپترا قسمت 

می باشد خودداری می شود.
ک های 45 تنی مشــاهده شــد  در خصوص مدل مصرف ســوخت دامپترا
که فقط متغیرهای مســتقل مترمکعب حجم حمل شده، حداقل شیب 
و طــول جــاده در تبییــن متغیــر وابســته لیتر ســوخت مصرفی بــه ازای هر 
گذار بوده و این 3 متغیر در حدود 87.8 درصد  مترمکعب-کیلومتــر تاثیر 
از واریانس متغیر وابسته را در مدل مذکور تبیین می کنند. متغیر مستقل 
حداقل شعاع جاده نیز به دلیل داشتن تولورانس نزدیک به صفر از مدل 
حذف شــده اســت. همچنیــن متغیــر حداقل شــیب جاده نیز در ســطح 
معنی داری در برآورد واریانس متغیر وابســته شــرکت نداشــته است و تنها 
که  در ایــن مــدل 2 متغیــر حجم حمل شــده و طول جاده باقــی می ماند 
اهــداف تحقیــق را باتوجــه به اینکه بررســی تاثیرگــذاری شــرایط جاده در 
مصرف ســوخت بوده است را فراهم نمی آورد و مدل دوم بر اساس متغیر 

گرفته است. کیلومتر مورد بررسی قرار  وابسته لیتر به 
ک های 45 تنی با ضریب همبســتگی  مــدل دوم مصرف ســوخت دامپترا
کیلومتر توســط  0.945، متغیــر وابســته لیتــر ســوخت مصرفی بــه ازای هر 
متغیرهای وابسته حجم حمل شده، طول جاده و حداقل شعاع تبیین 
شــده اســت. متغیرهای مستقل مذکور در سطح معنی داری در محاسبه 

واریانس متغیر وابسته شرکت داشته اند.
بــا 45 تنــی  تنــی  ک هــای 35  در بررســی مــدل مصــرف ســوخت دامپرا
کــه بــر اســاس متغیــر وابســته لیتــر بــه  کــه مدل هایــی  می تــوان دریافــت 
کیلومتــر می باشــند در شــرایط بهتــری از نظــر پارامترهــای همخطــی و یــا 
مشــارکت متغیرهــای مســتقل در محاســبه واریانــس متغیــر وابســته قرار 
ک های 35 با  دارد. همچنین در مقایســه دو مدل مصرف سوخت دامپرا
که متغیر حداقل شــیب در مدل مصرف ســوخت  45 تنی دیده می شــود 
ک های 45 تنی نتوانسته است در سطح معنی داری در محاسبه  دامپترا
واریانس متغیر وابســته شرکت داشته باشد و از معادله حذف شده است 
ک های 35  کــه متغیر مذکــور در مدل صــرف ســوخت دامپترا در صورتــی 
تنــی در ســطح معنــی داری در تبییــن واریانــس متغیــر وابســته مشــارکت 

داشته است.
ک هــای 35 و 45 تنــی معادلــه  بــا توجــه بــه مدل هــای دوم در دامپترا

رگرسیون مصرف سوخت را می توان به صورت زیر نوشت:

رابطه 1   :                           

  رابطه 2: 

 m ،کیلومتر حمــل مصالح P برابــر میــزان مصــرف ســوخت بــه لیتــر در هــر 
 r ،کــه حمل شــود میــزان مترمکعــب حجــم حمــل شــده یــا می خواهیــم 
 s ،کیلومتر حداقل شــعاع قوس موجود در جاده به متر، d طول جاده به 

حداقل شیب جاده به درجه می باشد. 
به منظور تعیین میزان افت همبســتگی و اعتبارسنجی معادله رگرسیون 

به دست آمده می توان از رابطه زیر استفاده نمود:
رابطه 3 :

                       

ک 45 و 35 برابر  میــزان افــت ضریب همبســتگی به ترتیب بــرای دامپتــرا
که بیانگر مناســب بودن تعداد نمونه ها و اعتبار  با 0.007 و 0.03 می باشــد 

معادالت رگرسیون ارایه شده می باشد.

تحلیل بهینه ســازی ناوگان حمل در مســیرهای مربوطه و تاثیر آن در 
گلخانه ای: گازهای  کاهش مصرف سوخت و تولید 

با توجه به مشــخص شــدن روابط مصرف ســوخت ماشین آالت حمل در 
ح از معادن ذکر  پــروژه مورد مطالعه و شــرایط تامین مصالح مورد نیــاز طر
شــده در بخش های قبلی، در این قســمت اقدام به بهینه ســازی ناوگان 
ماشــین آالت حمــل بــر اســاس سیاســت های تامیــن مصالــح از معــادن 
B-GR4 و GR8 منطبــق بــا ســوخت مصرفی می شــود. به عبــارت دیگر، 
هدف بهینه ســازی مصرف ســوخت بر اســاس بهینه ســازی توزیع ناوگان 
که حجم مورد  گونــه ای  حمــل در بین معادن نامبرده شــده می باشــد به 

انتظار با حداقل ترین سوخت مصرفی ممکن به بدنه سد منتقل شود.
بدین منظور از روش برنامه ریزی خطی اســتفاده شده است. جهت اجرا 
که متشــکل از  ایــن روش ابتــدا نیــاز به یک تابع حداقل ســازی می باشــد 
رابطه سوخت مصرفی و حجمی که باید حمل شود می باشد. سپس باید 
کامال  که در ادامه  شــرایط مسئله را برای تابع حداقل ســازی تعریف نمود 

ح داده شده است. شر
در ابتــدا بــه تعریــف پارامترهــای مــورد نیاز بهینه ســازی مصرف ســوخت 
کــه معادالت رگرســیون فقــط در محدوده  پرداختــه می شــود. از آنجایــی 
جامعــه آمــاری مــورد مطالعه قادر بــه پیش بینی می باشــند بایــد احجام 
کــه در محدوده  ح را تبدیل بــه حجمی نمود  برنامــه ای مــورد نظــر در طــر
که  کار حجم برنامه ای  احجام جامعه آماری تهیه شــده باشــد. برای این 
کاری  کاری حود در یــک روز  هــر دســتگاه  بایــد در طول مــدت19 ســاعت 
کاری محاســبه نموده تــا حجم مورد  بــه آن دســت یابد را برای 5ســاعت 
گیرد. در مرحله  نظــر مطابق جــدول 5 و 6 در محدوده جامعه آماری قرار 
بعدی پارامترهای جاده در ســپتامبر و مارس مطابق جداول 7 و 8 مورد 

استفاده قرار می گیرد.

 B-GR4 ک 35 تنی از معادن جدول 4: حجم حمل شده توسط دامپترا
کاری و GR8 به بدنه سد در 5 ساعت 
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جدول 4: حجم حمل شده توسط دامپتراک 35 تنی از معادن GR4-B و GR8 به بدنه سد در 5 ساعت کاری

Index
Hauling Quantity on 

5 Hours m3
Daily Work Time

H
Capacity

m3
Daily Total No. of 
Service per Truck

m196.81911.532GR4-B1
m266.61911.522GR82

Mine 
Name

Programme Volume Have to Hauling from GR8 and GR4-B Mines to Dam Body on 5 Hours

Dumptruck 35t
Row

جدول 5: حجم حمل شده توسط دامپتراک 45 تنی از معادن GR4-B و GR8 به بدنه سد در 5 ساعت کاری

Index
Hauling Quantity on 

5 Hours m3
Daily Work Time

H
Capacity

m3
Daily Total No. of 
Service per Truck

m3134.7191632GR4-B1
m492.6191622GR82

Programme Volume Have to Hauling from GR8 and GR4-B Mines to Dam Body on 5 Hours

Dumptruck 45t
Mine 
Name

Row

جدول 6: مشخصات جاده های معادن طرح در سپتامبر 2013

Min. Roud 
Grade (d)

Min. Radius 
Roud Curve (m)

Length 
(Km)

roud 
Name

Row

-4.7224.622.043GR4-B1
-3.5414.84.16GR82

Roud Properties on September

جدول 7: مشخصات جاده های معادن طرح در مارس 2014 

Min. Roud 
Grade (d)

Min. Radius 
Roud Curve (m)

Length 
(Km)

roud 
Name

Row

-8.107.61.84275GR4-B1
-6.416.84.833GR82

Roud Properties on March
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مفروضات مسئله شامل موارد زیر می باشد:
 ،X1 برابــر بــا B-GR4 ک هــای 35 تنــی فعــال در معــدن تعــداد دامپترا
ک هــای 35 تنــی فعال در معــدن GR8 برابر بــا X2، تعداد  تعــداد دامپترا
ک هــای 45 تنــی فعــال در معــدن B-GR4 برابــر بــا X3، تعــداد  دامپترا
ک هــای 45 تنــی فعــال در معــدن GR8 برابر بــا X4، حجم حمل  دامپترا
 m معــادل B-GR4 ک 35 از معــدن شــده توســط یــک دســتگاه دامپتــرا
 GR8 ک 35 از معدن 1، حجم حمل شــده توســط یک دســتگاه دامپترا

معادل
ک 45 از معــدن  m2، حجــم حمــل شــده توســط یــک دســتگاه دامپتــرا
ک  B-GR4 معادل m3، حجم حمل شــده توســط یک دســتگاه دامپترا

.m4 معادل GR8 45 از معدن
شرایط مسئله شامل موارد زیر است:

ک های 35 تنی    کل دامپترا 1-  تعداد 

ک های 45 تنی             کل دامپترا 2-  تعداد 

معــدن از  بایــد  کاری  ســاعت   5 زمــان  مــدت  در  حجمی کــه   -3 
GR 4-Bحمل شود:

           

کاری بایــد از معدن GR8 حمل  4- حجمی کــه در مــدت زمان 5 ســاعت 
شود

ک 35 تنــی اختصــاص یافتــه بــه معــدن B-GR4 در  5- تعــداد دامپتــرا
شهریور 92   

ک 35 تنی اختصاص یافته به معدن GR8 در شهریور 92            6- تعداد دامپترا

ک 35 تنی اختصاص یافته به معدن B-GR4 در شهریور 92 7- تعداد دامپترا

ک 35 تنی اختصاص یافته به معدن GR8 در شهریور 92   8- تعداد دامپترا

-9

بــا جایگزینــی مقادیــر پارامترهــای مربــوط به حجــم و شــرایط جاده های 
که برابر  شــهریور 92 در رابطه 4 میزان ســوخت مصرفی به دســت می آید 
کــه میــزان حجم مــورد انتظار به ترتیــب از معادن  154.47 لیتــر می شــود 
B-GR4 و GR8 با توجه به توزیع ماشین آالت ذکر شده در فوق، به بدنه 
ســد حمل نمی شــود و احجام حمل شــده بــه ترتیب برابر بــا 771 و 2006 
مترمکعــب می باشــد. این اختالف حجم در پروژه های سدســازی شــاید 
کــه دارای جبهه های اســتخراجی  چنــدان مهــم نباشــد ولــی در معــادن 
که از اختالط  مختلفی هستند و هر جبهه استخراجی دارای عیاری است 
کاری بــه عیار مورد نظر  احجــام معینی از مصالح اســتخراجی جبهه های 

دســت یافته می شود اهمیت داشته باشد. حال باید توزیع ماشین آالت 
گونه ای بهینه شــود تا هم حجم مــورد انتظار از معادن مذکور به بدنه  به 
کمترین میــزان خود  ســد حمــل شــود و هــم میزان ســوخت مصرفــی بــه 
که نتایج  برسد. برای این منظور از روش برنامه ریزی خطی استفاده شد 

حاصل شده در ادامه و نمودار-  1 آورده شده است. 
در حدود 6.6 لیتر کاهش به ازای هر کیلومتر با تغییر در توزیع ماشین آالت 
حمــل بین معادن مورد نظر ایجاد می شــود. بــه عبارت دیگر: برای حمل 
کل مســافتی در حــدود  771 مترمکعــب مصالــح از معــدن B-GR4 در 
کیلومتر و برای حمل 2006 مترمکعب مصالح از معدن GR8 باید   103.22
کیلومتــر قبل از انجام فرآیند بهینه ســازی  مســافتی در حــدود 650.274 
توزیع ماشین آالت طی شود. در این حالت برای حمل 2777 مترمکعب 
که به ازای هر  کیلومتر طی شــود  مصالح باید مســافتی معادل 753.494 

کیلومتر 154.468 لیتر سوخت مصرف می شود.
پس از بهینه ســازی توزیع ماشــین آالت بین معــادن، جهت حمل 754 
کیلومتر و برای حمل  کل 120.42  متــر مکعــب مصالح از B-GR4 بایــد در 
از معــدن GR8 مســافتی در حــدود 626.18  2018 مترمکعــب مصالــح 
کل مســافت طی شــده بــرای حمل  کیلومتــر بایــد طــی شــود.در مجموع 
که به  کیلومتر مســافت طی شــود  2772 مترمکعــب مصالــح باید 746.6 

کیلومتر 147.85 سوخت مصرف می شود. ازای هر 
کیلومتر برای حمل 2772  کاهش در مصرف سوخت به ازای هر  6.6 لیتر 
کاهش مصرف  مترمکعــب مصالــح و بعبارت دیگر حدود 2.38 ســی ســی 
گر حجم پوســته  ســوخت به ازای هر مترمکعب-کیلومتر بوجود می آید. ا
که جهت حمل  کل مسافتی  بدنه ســد برابر 6،500،000 مترمکعب باشــد، 
این مقدار حجم باید از معادن به سمت بدنه سد طی شود برابر است با:

رایطه 5:   
                           

   رابطه 6:
                             

کل مصالــح  بــا جمــع مقادیــر حاصــل از رابطه هــای 5 و 6 میــزان حمــل 
مصرفی در پوســته بدنه ســد بر اساس نســبت حمل از معادن B-GR4 و 
که برابر با Km-3  m 23297064.57   می باشد.  GR8 به دست می آید 
کاهش ســوخت مصرفی به ازای هر مترمکعب-کیومتر  حاصلضرب مقدار 

نمودار 1: نحوه توزیع ناوگان حمل بین معادن قبل از بهینه سازی و بعد 
کمترین میزان ســوخت مصرفــی و پارامترهای  از بهینه ســازی بــر اســاس 

طراحی جاده برای حمل یک حجم معین از مصالح
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کل عملیــات حمــل مصالح پوســته بدنه ســد بیانگــرکل مقدار  در میــزان 
کاهــش یافتــه مصــرف ســوخت در اثــر بهینه ســازی توزیــع نــاوگان حمــل 

مطابق رابطه زیر باشد:
رابطه 7:    

                             

ضریب انتشار
گلخانه ا ی و آالینده  گازهای  ضرایب انتشار معیاری برای محاسبه میزان 
کــه در بخش های  منتشــر شــده در اثــر مصــرف انواع ســوخت می باشــند 
مختلف انرژی مقادیر مخصوص به خود را دارا هستند. جدول 9 ضرایب 
گلخانــه ای در بخش حمل و نقل بر اســاس  گازهــای  انتشــار آالینده هــا و 

نوع سوخت نقتگاز توزیع شده در ایران را ارائه می دهد.
گاز CO2 به  گلخانه ای میــزان انتشــار  گازهــای  بــر اســاس ضرایب انتشــار 
کیلوگرم می باشــد.  گازوییل معادل 2585.15  ازای هــر 1،000 لیتــر مصرف 
یعنــی فقط می توان با بهینه ســازی توزیع ماشــین آالت در فعالیت حمل 
کــه هیچگونــه هزینــه ای هــم برای پــروژه نــدارد به  مصالــح پوســته بدنــه 
میــزان 55،469.86 لیتــر در مصــرف ســوخت صرفه جویــی نمــود تــا در 
گلخانه ای CO2 کاهش حاصل  گاز  کیلوگرم در تولید  حدود 143،397.91 
گلخانــه ای به وجــود می آید  گازهــای  کــه در دیگر  کاهشــی   شــود. میــزان 

در جدول 10 آورده شده است.

گلخانــه ای در اثر  گاز   بررســی مصــرف ســوخت ناوگان حمــل و تولیــد 
تغییر پارامترهای جاده:

کــه از روابط رگرســیون مصرف ســوخت پیدا اســت پارامترهای  همانطــور 
حداقــل شــیب جــاده، حداقل شــعاع جاده، طــول جاده و میــزان حجم 
حمــل شــده مصالح در مصرف ســوخت تاثیرگذار هســتند. میــزان حجم 
کــرده و با تغییر  حمــل شــده یعنی توزیع اولیه ماشــین آالت را ثابت فرض 
در دیگــر پارامترهــای تاثیرگــذار در معــادالت 1 و 2 می توان اثــر پارامترهای 
طراحــی جــاده را در مصرف ســوخت مشــخص نمود. برای ایــن منظور از 
پارامترهــای جاده های برداشــت شــده در اســفندماه اســتفاده می شــود 
کــه در جــدول 8 آمــده اســت. با جایگزینــی مقادیــر در رابطه هــای 1 و 2 و 
ضــرب نتایــج آنهــا در تعــداد ماشــین آالت فعــال در معــادن B-GR4 و 
کل ســوخت مصرفــی به ازای هر  کــه در بخــش قبلی آمده می توان   GR8
کیلومتر  کــه معــادل 165.654 لیتر به ازای هــر  کیلومتــر را محاســبه نمود 
بــرای حمــل 2777 مترمکعب می باشــد. در مقایســه این میــزان مصرف 

ســوخت بــا میــزان مصــرف ســوخت در جاده هــای ســپتامبرکه معــادل 
که به میران 11.186  کیلومتر است می توان دید  154.468 لیتر به ازای هر 
لیتــر افزایــش در مصــرف ســوخت ایجاد شــده اســت. بــه عبــارت دیگر در 
صورتی که کل مصالح مورد نیاز پوسته بدنه سد را از جاده هایی که دارای 
مشــخصات جاده هــای مــارس هســتند حمــل شــود، بــا افزایــش مصرف 
ســوختی بالــغ بــر 104،803.571 لیتــر نســبت بــه اســتفاده از جاده هــای 
ســپتامبر مواجه خواهیم شــد. محاســبات مربوطه در ادامه آورده شــده 

است:
رابطه 8:   

                           

   رابطه 9:
                           

کل حمل مصالح به دست می آید   از حاصل جمع رابطه های 8 و 9 مقدار 
کل  کــه برابربــا m 3 - km 26،018،115.44  می باشــد. از حاصضــرب مقدار 
حمــل در مقــدار مصــرف ســوخت افزایــش یافته بــه ازای هــر مترمکعب-

کل افزایش مصــرف به دلیل تغییر در شــرایط پارامترهای  کیلومتــر میــزان 
که در رابطه 10 آورده شده است: طراحی جاده به دست می آید 

رابطه 10:     
                           

که    بــا بررســی شــرایط جاده هــا در دو مــاه ســپتامبر و مارس پــی می بریم 
ایــن افزایــش در مصــرف با توجه به معــادالت 1 و 2 منطقی می باشــد زیرا 
کمتر از  پارامترحداقل شــعاع و شــیب در جاده های سپتامبر هر دو معدن 
مارس اســت. طول مســیر معدن B-GR4 به بدنه سد در جاده سپتامبر 
کاهش داشته ولی در معدن GR8 افزایشی بوده است.  نسبت به مارس 

جدول 8: مقدار ضریب انتشار گازهای گلخانه ای[7]

Amount of Emission per 1000 Liter 
Fuel Consumption (Kg per 1000 lit)G.H.G TypeRow

2585.15Co21
13.22Co2
51.41Nox3
22.72CH4
13.6SPM5

جدول 9: کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در اثر بهینه سازی توزیع ناوگان حمل

 Decreasing  Amount of Emission Due to 
Optimizing of Fleet Distribution (Kg)

Amount of Emission per 1000 Liter 
Fuel Consumption (Kg per 1000 lit)G.H.G TypeRow

143,3982585.15Co21
73313.22Co2

2,85251.41Nox3
1,26022.72CH4
75413.6SPM5
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که باعث افزایش مصرف ســوخت  که بیان شــد، تمامی عواملی  همانطور 
که آن هــم افزایش طول  می شــوند در جاده هــای مارس به جــز یک مورد 

خ داده است.  مسیر در معدن GR8 بوده ر
گلخانــه ای در اثــر مصرف  گازهــای  بــا اســتفاده از جــدول ضرایــب انتشــار 
بــه میــزان   CO2 گلخانــه ای گاز  افزیــش تولیــد  ســوخت دیــزل، شــاهد 
کیلوگــرم در ایــن بخــش از پــروژه خواهیــم بــود. میــزان   270،932.952
گلخانــه ای به وجــود می آید در جــدول 10  گازهــای  کــه در دیگــر  افزایشــی 

آورده شده است.
گرم شــدن زمین  گلخانه ای پدیده  گازهای  مهمتریــن آثار مخرب انتشــار 
 ،)IPCC( کارگروه بین المللی بررســی تغییرات آب و هوا می باشــد. توســط 
گرمایشــی جهان به منظور مقایســه قابلیت هر یک از  شــاخص پتانســیل 
گازها ارائه  گرما در جو، نسبت به سایر  گلخانه ای در نگه داشــتن  گازهای 

که در جدول 11 آمده است]7[. شده 
کســیدکربن بــه  گاز دی ا کــه مشــخص اســت در ایــن مقایســه   همانطــور 
گلخانه ای بر اســاس  گازهای  گرفته شــده و دیگر  عنــوان شــاخص در نظر 
گاز متان در یک بازه 100 ســاله 25  آن ســنجیده شــده اند. به عنوان مثال 
کسیدکربن جذب  گاز دی ا گرمای بیشــتری در واحد جرم نســبت به  برابر 
کســید نیتروژن نیز در یک بازه 100 ســال 298  می کند. به عالوه ترکیبات ا
کسیدکربن جذب  گاز دی ا گرمای بیشــتری در واحد جرم نســبت به  برابر 
کــه بــا بهینه ســازی توزیــع  می کنــد. در نتیجــه می تــوان مشــاهده نمــود 
که به ترتیب  نــاوگان حمــل و همچنین اصالح پارامترهای طراحی جــاده 
کسید نیتروژن به میزان 2،852 و 5،388  کاهش انتشار ترکیبات ا سبب 
گرمایشــی جهــان در  کاهــش پتانســیل  کل می شــود، باعــث  کیلوگــرم در 

گاز در یک دوره 100 ســاله به میــزان 824،228 و  گرما توســط این  جــذب 
کسدکربن می شود. 1،557،132 به ترتیب نسبت به دی ا

نتیجه گیری:
کاهش تولید  روش های پیشنهادی جهت بهینه سازی مصرف سوخت و 
کــه تامین منابع مالــی آن برای  گلخانــه ای عمدتــا هزینه بر بوده  گازهــای 
تمامی کشورهای جهان میسر نمی باشد. در روش بررسی تاثیر پارامترهای 
طراحــی جــاده بر مصرف ســوخت ماشــین آالت حمل و همچنیــن توزیع 

که: بهینه ماشین آالت بر اساس جاده های موجود مشخص شد 
 پارامترهای حجم حمل شده توسط هر دستگاه، حداقل شعاع قوس، 
طــول مســیر و حداقــل شــیب جــاده در بیــن پارامترهــای دیگــر در تبیین 
کــه میــزان مصرف ســوخت ماشــین آالت حمل می باشــد  متغیــر وابســته 
ک های بــا ظرفیت  کــه به ترتیــب میــزان آن در دامپترا شــرکت داشــته اند 
ک هــای 35 تنی برابر  45 تــن برایــر بــا 0.023، 0.249، 2.473 و در دامپترا

0.038، 0.141، 1.282، 0.395 می باشد.
کاهش در مصرف ســوخت ماشــین آالت حمل برای جابجایی    میزان 
یــک حجم معیــن از معادن GR4B و GR8 بر اســاس بهینه ســازی توزیع 
که  نــاوگان حمل برابر 55،470 لیتر در مدت زمان اجرای پروژه می باشــد 

رقم قابل توجهی می باشد.
کسیدکربن بر اساس ضریب  گلخانه ای دی ا گاز  کاهش در تولید   میزان 
کشور و بهینه سازی توزیع ناوگان حمل  انتشار سوخت مصرفی در داخل 

کیلوگرم می باشد. برابر با 143،398 
کاهش در مصرف ســوخت ماشــین آالت حمــل برای جابجایی    میزان 

جدول 10: افزایش انتشار گازهای گلخانه ای در اثر تغییر شرایط جاده ها

 Decreasing  Amount of Emission Due to 
Optimizing of Fleet Distribution (Kg)

Amount of Emission per 1000 Liter 
Fuel Consumption (Kg per 1000 lit)G.H.G TypeRow

270,9332585.15Co21
1,38613.22Co2
5,38851.41Nox3
2,38122.72CH4
1,42513.6SPM5

جدول 11: تخمین عددی پتانسیل های گرمایش جهانی گازهای گلخانه ای در مقایسه با دی اکسید کربن )پتانسیل گرمایش یک 
کیلوگرم گاز نسبت به پتانسیل گرمایش یک کیلوگرم دی اکسید کربن(

500-yr100-yr20-yr
111- CO21

7.6257212 CH42
153298289114 N2O3

122001480012000270 CHF34

Global Warming Potential for 
Given Time HorizonLifetime

(years)
Chemical 
 FormulaRow
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یــک حجــم معین از معادن GR4B و GR8 بر اســاس بهینه ســازی 
شــرایط جاده برابر 104،803 لیتر در مدت زمان اجرای پروژه اســت 

که رقم قابل توجهی می باشد.
بــر  کســیدکربن  دی ا گلخانــه ای  گاز  تولیــد  در  کاهــش  میــزان   
کشــور و تغییر در  اســاس ضریب انتشــار ســوخت مصرفی در داخل 

کیلوگرم می باشد. پارامترهای طراحی جاده برابر با 270،933 
گرمایشــی جهان برای یک  کاهش در شــاخص پتانســیل   میزان 
بازه زمانی 100 ســاله برای ترکیبات نیتروژن بر اســاس بهینه ســازی 
توزیــع نــاوگان حمل و پارامترهای طراحی مســیرها بــه ترتیب برابر 

کسیدکربن می باشد. با 824،228 و 1،557،132 نسبت به دی ا
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بهینه  سـازی  بـا  »آشـنایی  آموزشـی  همایـش 
تصمیمات مربوط به هزینه چرخه عمر دارایی  های 
فیزیکـی« بـا رویکرد ناوگان تجهیـزات سـیار 16 مرداد 
گـروه آریانـا در سـندیکای شـرکت های  و بـا همـکاری 
ایـن دوره دربـاره  برگـزار شـد. در  ایـران  سـاختمانی 
مناسـب ترین زمـان خریـد تجهیـز جدیـد، بهتریـن 
زمـان  تعویـض تجهیزات فعلی و چگونگی محاسـبه 
فیزیکـی  دارایی  هـای  کلیـه  عمـر  چرخـه  هزینـه 

ارائـه  شـد.  آموزش هایـی 
محتـوای دوره نحـوه محاسـبه جریـان نقـدی وجود 
ارزش  بـه  مربـوط  محاسـبات   ،  )LCC(cash flow
منظـور  بـه  گزینـه  بهتریـن  انتخـاب  پـول،  زمانـی 
پیـدا  عمـر،  چرخـه  هزینه  هـای  حداقل  سـازی 
ماشـین  آالتی  و  تجهیـزات  اقتصـادی   عمـر  کـردن 
الگـوی عملیاتـی خاصـی اسـتفاده می  کننـد،  از  کـه 
تصمیم  گیری در مورد اینکه آیا ماشین  آالت تعویض 
شـود یـا خیر، تصمیم گیـری در مورد زمـان تعویض یا 

بـر می گرفـت. را در  تعمیـر تجهیـزات و... 
کـه  مـدرس ایـن  دوره  دکتـر علـی ذواشـکیانی بـود 
دارایی  هـای  مدیریـت  زمینـه   در  را  خـود  دکتـرای 
فیزیکی )مدیریت نگهداری و تعمیرات( از دانشـگاه 
مرکـز  و مدیـر  اسـت  کـرده  کانـادا دریافـت  تورنتـوی 
تورنتـو  دانشـگاه  فیزیکـی  دارایی  هـای  آموزشـی 
بـه عنـوان رهبـر  نیـز می باشـد. وی در سـال 2013  
اقتصـادی جـوان در داووس برگزیـده شـد. و سـابقه 
اجرای پروژه  های متعدد در زمینه مشاوره مدیریت 

ماشـین  آالت  و  تجهیـزات  و  فیزیکـی  دارایی  هـای 
سـیار را در بزرگتریـن و معتبرتریـن صنایـع معدنـی، 
سـاختمانی و حمـل و نقـل در نقـاط مختلف جهان 

دارد.
در ابتـدای ایـن همایـش مهندس امیـر ملک نیازی 
دبیر یازدهمین همایش نگهداری و تعمیرات آریانا 
 15 از  فیزیکـی  دارایی  هـای  مدیریـت  کـرد:  عنـوان 
سـال قبل در حد واژه وارد ایران شـد و به مرور و به 
کـه خیلـی از صنایـع  کنـدی توسـعه یافـت تـا جایـی 
سـرعت  بـا  دیگـر  صنایـع  بـه  نسـبت  محـور  تجهیـز 
اینکـه  علی رغـم  رفتنـد.  آن  سـمت  بـه  بیشـتری 
ولـی  دارد  زیـادی  هزینـه  سـیار  نـاوگان  نگهـداری 
مدیریـت دارایی  هـای فیریکـی توسـعه نیافتـه بـود. 
البتـه امـروزه خیلـی از نهادهـا و ارگان ها به مدیریت 
قـرار  و  داده  انـد  نشـان  توجـه  فیزیکـی  دارایی  هـای 
کـه تجهیزمحـور هسـتند،  شـده در سـازمان  هایی 
گذشـته اغلـب  ایـن خـالء جبـران شـود. در 11 سـال 
پنل  های مؤسسـه آریانا مربوط به نفت و نیرو بوده 
که صنعت را  گروهی  اسـت. حضـور هپکو به عنـوان 
می  شـناخت و  به عنوان شـریک علمی و اجرایی در 
کنـار مـا، زمینـه آشـنایی شـرکت آریانـا و PAMCO  را 
کرد تا در همایش یازدهم پنلی را  با سـندیکا فراهم 

در حـِوزه تجهیـزات سـیار داشـته باشـیم. 
مدیریـت  کـرد:  عنـوان  نیـز  ذواشـکیانی  علـی  دکتـر 
دارایی فیزیکی ادامه مدیریت نگهداری و تعمیرات 
کتورهایـی ماننـد اثـر تامین قطعـه یدکی  بـه عـالوه فا

مناسب، منابع انسانی، مهندسی و خرید تجهیزات 
اسـت تا شـرکت بیشترین بازگشت سـرمایه را داشته 
گرفتن تکنیک  های به روز نگهداشـت،  باشـد. با یاد 

هزینه  هـا کاهـش می  یابـد. 
وی در بخـش دیگـری از ایـن سـمینار در مورد هزینه 
گفـت: مدیـران بـا سـابقه و خردمنـد بـا  چرخـه عمـر 
کرده    انـد  ایـن مفهـوم آشـنا هسـتند و بـه آن عمـل 
کـه مـدل و روش جدیـد بـرای  امـا بحـث ایـن اسـت 
کـردن سـرعت عملکـرد و پاییـن آوردن هزینه  بیشـتر 
گـر شـما بخواهیـد چیـزی بخرید یـا کاری  چیسـت؟ ا
کوتاه مـدت، میان مـدت و  انجـام دهیـد هزینه  هـای 
کنیـد  کـه بایـد بـه همـه آنهـا توجـه  بلندمـدت داریـد 
بـه  بیشـتر  کـه  اسـت  طـوری  انسـان  ذائقـه  گرچـه  ا
کوتاه مـدت توجه می  کند. شـرکتی  هزینه  هـا و اثـرات 
کـه بتوانـد درازمـدت را ببینـد و بـر اسـاس آن عمـل 
کـردن تبعـات  کنـد موفق  تـر اسـت، در واقـع لحـاظ 
کنار  که می  تواند هزینه داشـته باشـد در  تصمیمات 
هزینه فعلی اثربخش است. مثال در ساخت جاده و 
پل  می  توان هزینه  هایی برای دوام سـازه   انجام داد 
کـه ایـن امـر، هزینه  های بعدی مربوط به تعمیرات و 

کـم می  کنـد.  نگهـداری را 
این سمینار با توضیحات تکمیلی دکتر ذواشکیانی 
ادامـه یافـت و بـا پرسـش و پاسـخ حاضـران بـه پایـان 
کـه از خواننـدگان محتـرم ماهنامـه دعـوت  رسـید. 
بـه  سـمینار  ایـن  مشـروح  خوانـدن  بـرای  می  کنیـم 

کننـد. فصلنامـه ماشـین  آالت مراجعـه 

چگونه بهترین زمان تعویض تجهیزات 
فعلی را محاسبه کنیم

 برگزاری همایش »آشنایی با بهینه  سازی تصمیمات مربوط 

به هزینه چرخه عمر دارایی  های فیزیکی« در سندیکا
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کسـول  کار تیمـی« نوشـته جـان ما کتـاب »17 اصـل 
کیاونـد  عزیـز  مهنـدس  توسـط  توسـط  کـه  اسـت 
کـرده اسـت.  ترجمـه شـده، و نشـر فـرا آن را منتشـر 
در  فصـل،   17 و  مقدمـه،  سـه  دارای  کتـاب  ایـن 
کتاب  کسـول، نویسنده  224صفحه اسـت. جان ما
پـرآوازه »صفتهـای بایسـته یـك رهبـر« نیـز هسـت که 
کـه در یـك  کیـد دارد  کار تیمـی، تا کتـاب 17 اصـل  در 
سـازمان »اهمیـت تشـکیل تیـم از تولیـد محصـول 

کمتـر نیسـت«. 
کار  نویسـنده بـه 17 صفـت ضـروری بـرای بازیگـران 
گفتـار بـه ایـن ویژگی هـا  کـه در ایـن  تیمی می پـردازد 

می شـود. پرداختـه 

کارتیمی بـا  پذیرنـد:  انعطـاف  و  سـازگار  1-اعضـا 
ناپذیـری سـازگار نیسـت. جلـو  انعطـاف  خشـکی و 
تـرس  بـر  گرفـت،  می تـوان  را  خویـش  خشـونت 
می تـوان چیـره شـد و تنبلـی را بـا حربـه انضبـاط از 
کـرد، امـا خشـکی دمـاغ عالجـی نـدارد، و  خـود دور 
گـر بخواهیـد بـا  بـذر انهـدام را در درون خـود دارد. ا
کار کنیـد و در تیـم عضـوی موثـر باشـید باید  دیگـران 
از انطبـاق بـر تیـم ابایـی نداشـته باشـید. بازیگـران 
سـازگار و انعطاف پذیر تیم آموختن را دوسـت دارند 

و احسـاس امنیـت می کننـد. آنهـا خـالق هسـتند و 
خدمـت بـه مـردم را دوسـت دارنـد. 

2- هـم دسـت و هـم داسـتانند: اول بایـد با یکدیگر 
چالش هـای  شـد.  برنـده  یکدیگـر  بـا  بعـد  کـرد،  کار 
ضروری تریـن  و  می طلبـد،  تیمی بـزرگ  کار  بـزرگ، 
کارهای دشـوار موفق می سـازد  کـه تیـم را در  صفتـی 
همکاری توأم با همدلی اعضای آن است. همکاری 
تـوأم بـا همدلـی یعنـی اینکـه بـا دل و جـان با یکدیگر 
کـه چهـار تحـول بایـد  کنیـم. نویسـنده نظـر داده  کار 

رخ دهـد تـا همـکاری اعضـای تیـم همدالنـه شـود
  تحـول در برداشـت و بینـش - بـه اعضـای تیـم بـه 
چشـم همکارانی همدل بنگرید نه به چشـم رقیب؛
کـه  کنیـد  گـر بخواهیـد ذهنیتـی پیـدا    نگـرش - ا
خـود و اعضـای تیـم را به جای رقیب مکمل یکدیگر 

بدانیـد بـه حمایـت از اعضـای تیـم روی آوریـد؛
کانـون  کانـون توجـه - بـه جـای خـود، تیـم را در    

توجـه قـرار دهیـد؛
  بـه نتیجه بیندیشـید- همـکاری و همدلی، چند 

را، چنـدان می کند.

کـه خـود را بـه انجـام  3- تعهدپذیرنـد: لحظـه ای 

یـاری  بـه  هـم  خداونـد  می سـازید،  متعهـد  کـــاری 
گر تعهدی  کـه ا می آیـد. دسـتهایی بـه یـاری می آیند 
از  را  تعهـد  مـرد  از  بسـیاری  نمی آمدنـد.  نداشـتید 
آنهـا  احسـاس  می نگرنـد.  خـود  احسـاس  دریچـه 
راسـتین  تعهـد  امـا  اسـت.  تعهـد  انجـام  راهنمـای 
چیـزی دیگـر اسـت. تعهـد امـری احساسـی نیسـت 
معمـواًل  تعهـد  ماسـت.  منـش  در  آن  ریشـه  بلکـه 
درگیـر و دار سـختی خـود را نشـان می دهـد. تعهـد 
بـه اسـتعداد و توانایـی بسـتگی نـدارد. تعهـد بـر اثـر 
انتخـاب ایجـاد می شـود، نـه بـر اثـر شـرایط و تعهدی 
کـه مبتنـی بـر ارزش هـا باشـد. زیـرا پذیـرش  می مانـد 
تعهـد یـك چیـز اسـت و پایبنـدی بـه آن چیـز دیگـر. 

4-ارتبـاط برقـرار می کننـد: تیـم یعنـی یـك جـان در 
کنیـد، امـا بـا  چندیـن بـدن. مثـل خردمنـدان فکـر 
کالم  مـردم بـه زبـان خودشـان حـرف بزنیـد. جـان 
کـرد، مگـر اینکـه  کار تیمی نمی تـوان  کـه  ایـن اسـت 
گـر ارتبـاط  کننـد. ا بازیکنـان بـا یکدیگـر ارتبـاط برقـرار 
افـراد  از  کار نیسـت، بلکـه جمعـی  نباشـد تیمـی در 
ارتبـاط  ندارنـد.  یکدیگـر  بـا  پیونـدی  کـه  هسـتند 
داشـتن  می سـازد.  محکـم  را  اعتمـاد  بازپایه هـای 
مقاصـد پنهـان، و ایجـاد ارتبـاط از طریـق شـخص 

17 اصل کار تیمی

نگاهی به کتاب جان ماکسول  با ترجمه عزیز کیاوند
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ثالـث مناسـبات تیـم را تضعیـف می کنـد. مـردم بـه 
گرفته شوند، دل می دهند.  که در آن به بازی  کاری 

5-الیـق و بـا کفایت هسـتند: اعضـای با کفایت هر 
کار را در بهتریـن  تیمی توانایـی و صالحیـت انجـام 
کفایـت  وجـه ممکـن آن دارنـد. آدم هـای الیـق و بـا 
برپایـه  را  مـا  ارزش  تعالـی،  هسـتند.  تعالی طلـب 
توانایـی و ظرفیـت خـود مـا می سـنجد. آدم هـای بـا 
کفایـت بـه متوسـط قانـع نمی شـوند. نیـروی خـود را 
کار خویـش متمرکـز می سـازند و در طبـق اخـالص  بـر 
کار خـود را  کیفیـت  کفایـت،  می گذارنـد. آدم هـای بـا 

نمی آورنـد.  پاییـن 

کـه بحـث و  آنهایـی  از  6- قابـل اعتمـاد هسـتند: 
که در  کسانی بترسید  استدالل می کنند نترسید، از 

گفتگـو طفـره می رونـد. بحـث و 
پایه های اعتماد به نظر نویسنده عبارتند از:

سـعی  کـه  داده  نظـر  نویسـنده   - اصلـی  انگیـزه    
درسـت  چارچوبـی  در  را  خـود  انگیزه هـای  می کنـم 
قـرار دهـم و اعضـای تیـم را نیـز تشـویق بـه همیـن 
مصلحـت  کـه  باشـد  کسـی  گـر  ا حـال  می کنـم،  کار 
خویـش را بـر مصلحت تیم مقدم بدارد قابل اعتماد 

نخواهدبـود.
  مسـئولیت - در تحلیـل نهایـی، صفـت مشـترك 
همـه آدم هـای موفـق مسـئولیت پذیری آنها اسـت. 
قابـل  اشـخاص  چـرا  کـه  می فهمانـد  مـا  بـه  انگیـزه 
اعتمـاد هسـتند، امـا احسـاس مسـئولیت اشـخاص 
که می خواهند قابل اعتماد باشند. نشـان می دهد 
  فکرکردن - قابلیت اعتماد فراتر از مسئولیت پذیری 
اسـت. مسـئولیت پذیری بایـد بـا فکـر همراه باشـد تا 

بـه درد بخورد.
تیمی همیشـه  یـاران  بـر  نتـوان  گـر  ا  - پایـداری    
کرد، هیچگاه به آنها اعتماد نکنید. پایداری  اعتماد 
کـه بـه  فراتـر از اسـتعداد اسـت. منشـی را می طلبـد 

رغـم دشـواری ها جـا نزنـد. 

کـه  اسـت  انضبـاط  کـوره  در  دارنـد:  انضبـاط   -7
استعداد به توانایی تبدیل می شود. انضباط انجام 
تـا  انجـام دهیـد،  کـه نمی خواهیـد  اسـت  کارهایـی 
که می خواهید انجام  کاری بشـوید  دسـت به انجام 
دهیـد. اشـخاص بایـد در سـه زمینـه انضبـاط ایجـاد 

کننـد تـا بـرای تیـم مفیـد باشـند:
گر ذهن خود را فعال نگاه     انضباط اندیشیدن- ا
دارید پیوسـته به چالش هایی ذهنی روی می آورید 

و همواره به چیزهای مثبت می اندیشید؛
  انضباط احساسـات، نگذارید احساسـات شـما را 
که نباید  کاری  کـه بایـد بکنیـد بـاز دارد یـا بـه  کاری  از 

بکنید وادارد.
   انضباط الزم برای اقدام و عمل - تفاوت برنده با 

بازنده درعمل و بی عملی است. 

ارزش  و  قـدر  بـر  بـاال می کشـند:  را  تیـم  یـاران،   -8
کاری بزرگ اسـت. بیشـتر مـردم وقتی  یـاران افـزودن 
کـه بـه وضـع موجـود راضـی می شـوند از صعـود بـه 
کسـی را  قله هـای باالتـر بـاز می ماننـد. اعضـای تیـم، 
کـه بتوانـد آنـان را بـاال ببـرد، و بـر تـوان و ظرفیـت آنهـا 
کـه  کسـانی  می سـتایند.  و  دارنـد  دوسـت  بیفزایـد 
یـاران تیمی خـود را پروبـال می دهنـد و راه رشدشـان 

را می گشـایند چنـد ویژگـی مشـترك دارنـد:
   یاران تیمی خود را قدر می شناسند؛

    ارزش های یاران تیمی را ارج می نهند؛
   قدر و منزلت یاران تیمی را باال می برند؛

   بـه دیگـران بـال و پـر می دهنـد قبـل از آنکـه خـود 
بـال و پـر گشـایند.

کسـی  بـه  همیشـه  مـردم  کـه  اسـت  ایـن  حقیقـت 
کـه از  کسـی  کنـد نزدیـك می شـوند و از  کـه بزرگشـان 

می جوینـد.  دوری  بکاهـد  قدرشـان 

انجـام  اشـتیاق  بـدون  بـزرگ  کاری  مشـتاقند:   -9
نشـده اسـت. هیـچ چیـز جـای اشـتیاق را نمی گیـرد. 
شـگرف  نیرویـی  باشـد  مشـتاقان  محفـل  تیمی کـه 
می یابـد، و چنیـن نیرویـی منشـاء قـدرت می شـود. 
کـه نگـرش انسـان دسـت  آدم هـای موفـق می داننـد 
کـه  خـود اوسـت و اشـتیاق بخشـی از آن اسـت. آنـان 
از خـارج  نیرویـی  تـا  دسـت روی دسـت می گذارنـد 
گـر  اشـتیاق شـان را برانگیـزد ریـزه خـوار دیگراننـد. ا
بـازی را آغـاز نکنیـد برنـده نمی شـوید. بـر تـرس غلبـه 
کنیـد. بـرای غلبـه بـر تـرس، بایـد تـرس را احسـاس 
کنیـد و بعـد دسـت بـه عمل بزنیـد. راه شکسـتن دور 
کـه بـا تـرس رو بـه رو شـویم  تـرس فقـط ایـن اسـت 
گـر  ا طـور  همیـن  برداریـم.  گامی عملـی  سـپس  و 
گام  بخواهیـم از مشـتاقان باشـیم، بایـد در ایـن راه 

برداریـم. 

کـردن با عقاید  10- قصـدی و هدفـی دارنـد: زندگـی 
جهانیان آسان است، فرورفتن در الك عقاید و افکار 
کسی است  خویش نیز آسان است. اما انسان بزرگ 
کـه هـم در میـان جمـع باشـد و هـم اسـتقالل رأی و 
کـه  کنـد. تیمی موفـق می شـود  فکـر خـود را حفـظ 
اعضـای آن بـرای رسـیدن بـه مقصـد مصمـم باشـند 
کارشـان باشـد. نویسـنده از  و هوش و حواسشـان به 
قول »ویتنی« نخسـتین رئیس آزمایشـگاه پژوهشی 
جنـرال الکتریك گفته اسـت: »بعضی از مـردم هزاران 
می خواهنـد  کـه  را  کــاری  چـرا  کـه  می آورنـد  دلیـل 
کـه فقـط یـك  انجـام دهنـد نمی تواننـد. در صورتـی 
کـه چـرا می تواننـد«. طـول عمـر مـا  دلیـل نیـاز دارنـد 
دسـت خـود مـا نیسـت، امـا صـرف عمـر دسـت خـود 
کنیـم، از  گـر هدفـی و مقصـودی را دنبـال  ماسـت. ا
کـه خداونـد بـه مـا داده نهایـت  عمـر و اسـتعدادی 

کـرد.  اسـتفاده را خواهیـم 

کامیابـی،  راز  می کننـد:  رسـالت  احسـاس   -11
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کـه »چرا«یـی  کسـی  راه هـدف اسـت.  پایـداری در 
کـه بـرای آن زندگـی می کند تقریبًا »چگونه«ای  دارد 
را تحمـل می کنـد. یـاران تیمی که رسـالتی را بر دوش 
بـه تیـم  را نسـبت  خـود احسـاس می کننـد و خـود 
تیـم  رهبـر  کـه  می گذارنـد  باشـند  سـاخته  متعهـد 
وظیفـه رهبـری خـود را انجـام دهـد. نویسـنده برای 
کـه احسـاس رسـالت می کننـد چهـار ویژگـی را  آنـان 

کـرده اسـت: شناسـایی و معرفـی 
   مقصد تیم را می دانند؛

   می گذارند که رهبر تیم، رهبری کند؛
توفیـق بعـد  می خواهنـد  را  تیـم  توفیـق  اول    

 خود را؛
تـا  کـه الزم باشـد دسـت می زننـد  کاری     بـه هـر 

دهنـد.  انجـام  را  خـود  رسـالت 

12- آماده انـد: آمادگـی، تفـاوت بیـن بـرد و باخـت 
آمادگـی  حاصـل  چشـمگیر،  دسـتاوردهای  اسـت. 
عادی و معمولی اسـت. آمادگی از آنجا آغاز می شـود 
کـه بدانیـد بـرای چـه چیـزی آمـاده می شـوید. بـرای 
کار و کوششـی بایـد مراقـب جنبه های  توفیـق درهـر 
نظـر  از  را  خـود  بایـد  باشـید.  خـود  بـازی  ذهنـی 
تیـم  بـه  خـود،  بـه  بایـد  امـا  کنیـد.  جسـمی آماده 
کـه در آن هسـتید نیـز  خـود و بـه شـرایط و موقعیتـی 
نگرشی مثبت داشته باشید. »هنری فورد« عقیده 
کامیابی بیش از هر چیز دیگر  که: »راز  داشـته اسـت 
کـه بـه  در آمادگـی اسـت«. آمادگـی ایجـاب می کنـد 
کنـون  کـه ا سـیر حرکـت آینـده بیندیشـیم بـه طـوری 

کـه بعدهـا چـه نیـازی داریـم. دریابیـم 

کـه  کـس  آن  می جوشـند:  تیـم  یـاران  بـا   -13
عقایـد خویـش را بیشـتر از یـاران تیـم دوسـت دارد و 
عقیده هـای خـود را پیـش می بـرد، تیـم را از حرکـت 
میـان  بـه  مناسـبات  پـای  کـه  وقتـی  مـی دارد.  بـاز 
می آیـد همـه چیـز بـا احتـرام و ارج نهـادن دیگـران 

آغاز می شـود. جورج مك دوفالد شـاعر اسـکاتلندی 
کـه بـه مـن اعتمـاد می کنـد از  عقیـده دارد: »کسـی 
گامی فراتـر نهاده اسـت.«  کـه مـرا دوسـت دارد  کسـی 

شـما،  ارتقـای  خویشـند:  ارتقـای  درپـی   -14
گویـی  کـه  بیاموزیـد  چنـان  اسـت.  تیـم  ارتقـای 
کـه  کنیـد  زندگـی  چنـان  داریـد.  جاودانـه  عمـری 
گویـی همیـن فـردا پایـان عمـر شماسـت. نویسـنده 
از قـول مدیرعامـل جـوان »نوکیـا« در ارتبـاط بـا ارتقـا 
که اسـتراتژی او دو خط را دنبال می کرد.  می نویسـد 
که تالش های سـازمان را در  گرفت  نخسـت تصمیم 
کار مهـم دیگـر این  فنـاوری اطالعـات متمرکـز سـازد. 
که  کند. زیرا او تشخیص داد  که به آدم ها توجه  بود 
ارزش شـرکت بـه منابـع انسـانی اسـت و نـه بـه منابع 
طبیعـی. او می گویـد: »آمـوزش مـدام حـق هـر کسـی 

کار می کنـد.«  کـه در آن شـرکت  اسـت 

که تیم باشد، منی  15- از خود گذشته اند: جایی 
در کار نیست. یك شاعر به شوخی گفته است: »ما را 
که به دیگران نیکی  کرده است  خدا برای این خلق 
کنیم. دیگران اینجا چه می کنند، نمی دانم«. هیچ 
تیمی توفیـق نمی یابـد، مگـر اینکه هرکس دیگـری را 
بر خود مقدم بدارد. از خودگذشتگی آسان نیست. 
را چگونـه در  از خودگذشـتگی  بـذر  امـا الزم اسـت. 
گام هـای  کار را بـا  بسـتر ذهـن خـود می پاشـید ایـن 

زیـر بردارید: 
   بخشنده و گشاده دست باشید؛

   سیاست بازی را کنار بگذارید؛
   وفادار باشید؛

   به وابستگی متقابل بیش از استقالل ارج نهید.

گشـایند: دنبـال درد نگردیـد، درمـان  16- مشـکل 
کنیـد. نویسـنده از قـول »آلفـرد مونتاپـرت«  را پیـدا 
کثـر مـردم دشـواری ها را می بینند، اما  می نویسـد: »ا

کـه هدف هـا را می بینند اندك اسـت،  شـمار کسـانی 
کامیابـی را اینهـا رقـم می زننـد.« تاریـخ 

تیـپ شـخصیتی مـا، پـرورش و تربیـت، و تاریخچـه 
کـه تـا چـه حـد  زندگـی شـخصی مـا تعییـن می کنـد 
گشـا هسـتیم. امـا البتـه هرکسـی می توانـد  مشـکل 
کنید  اهـل یافتـن راه حـل باشـد. بـه حقایقـی توجـه 
کـه همـه راه حل جویان و مشکل گشـایان تشـخیص 

داده انـد:
   مشکالت، تصویرهای ذهنی ما هستند؛

   همه مشکالت قابل حل هستند؛
   مشـکالت، آن چنـان را آن چنان تـر می کننـد. در 
رویارویـی بـا مشـکالت چهـار راه در پیـش داریـد: فرار 
کردن مشکل  از مشکل، مبارزه با مشکل، فراموش 

یـا رویارویـی بـا آن انتخاب شـما کدام اسـت. 

17- پی گیر و نستوه اند: هرگز میدان را ترك نکنید. 
دور را دیـدن یـك چیـز اسـت و رفتـن بـه آنجـا چیـزی 
دیگـر. آدم هـای نسـتوه بـه بخت، سرنوشـت، یا قضا 
دشـوار  شـرایط  کـه  وقتـی  و  نیسـتند  متکـی  قـدر  و 
کـه  می داننـد  نمی کشـند.  دسـت  کار  از  می شـود، 
کوشـش، روز وادادن نیسـت. تومـاس  روز جهـد و 
کـه  ادیسـون می گفـت: »مـن از جایـی آغـاز می کنـم 

کـرده اسـت.«  آخریـن نفـر رهـا 
گـر  »ا می نویسـد:  »ویلیامـز«  قـول  از  نویسـنده 
مـردم   درصـد  پنجـاه  از  باشـید   سـختکوش 
گـر صـادق باشـید از چهـل   آمریـکا جلـو افتـاده ایـد، ا
دیگـر  درصـد  ده  و  می افتیـد  پیـش  دیگـر  درصـد 
و  چنـگ  بـا  اسـت  جنگـی  آزاد،  اقتصـاد  نظـام  در 
دنـدان. در پایـان مترجـم نظر داده: »خوشـا به حال 
کامیابـی باشـد  کـه در آن صداقـت مایـه  جامعـه ای 
و َبـدا بـه حـال مردمی کـه در بیـن آنهـا صداقـت مایـه 

کامی باشـد.« نا
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چکیده : 
برنامـة آنالیـز روغـن بـه دو صـورت می توانـد در مـورد 
  Spot Checkاول روش  شـود.  اجـرا  دسـتگاه ها 
کنترل هـای مـوردی  می باشـد، ایـن روش بـه منظـور 
بسـیار  عیـوب  پیش بینـی  بـرای  آن  قابلیـت  و  بـوده 
خرابی هـای  روش  ایـن  در  کثـراً  ا می باشـد.  محـدود 

بـود.  خواهـد  تشـخیص  قابـل  شـدید 
ایـن  در  می باشـد.   Trend Monitoring دوم  روش 
روش نمونه گیـری بـه صـورت مسـتمر و پیوسـته در 
فاصله زمانی مشـخص )بر اسـاس وضعیت دسـتگاه( 
از دسـتگاه انجـام می شـود و  بـر خـالف Spot Check در 
ایـن روش پیش بینـی عیـوب امکان پذیـر می باشـد. 
در این مقاله به بررسی یك مورد خرابی موتور اتوبوس 
سـازمان حمـل و نقـل ماساچوسـت پرداختـه شـده 
اسـت. در ایـن سـازمان، واحـد پشـتیبانی اتوبوس هـا، 
بـه وجـود مشـکلی در دسـتگاه  روغـن  آنالیـز  از  قبـل 
مشـکوك شـده بـود. لـذا نمونـه روغـن از موتـور دو زمانه 
گرفتـه شـد.  دیتریـت دسـتگاه مـورد نظـر جهـت آنالیـز 
نتایج آنالیز شرایط نامناسب روانکار و فرسایش شدید 
را نشـان می داد. جهت تفسـیر نتایج و  تشخیص نوع 
خرابی، آنالیز میکروسکوپی ذرات فرسایشی ) فروگرافی( 

و بازدیـد خرابـی نیـز صـورت گرفـت. مطالعـه این مـورد 
برنامـه  اجـرای  از طریـق  کـه  خرابـی نشـان می دهـد 
CM می تـوان عیـب مکانیکی سیسـتم سـوپاپ موتور 
را در مراحـل اولیـه و قبـل از بـروز خسـارات زنجیـره ای 

شناسـائی و رفـع نمـود.

مقدمه 
مؤثرتریـن حالـت یـك برنامه آنالیـز روغن روتیـن، وقتی 
کـه روش آنالیـز رونـد )Trend Monitoring(  اجـرا  اسـت 
می گردد. برروی نمونه های گرفته شـده از دسـتگاه ها 
و تجهیـزات معمـواًل آنالیـز رونـد اجـرا نمی شـود بلکـه 
  )Spot Check(کنترل هـای مـوردی اینـکار بـه منظـور 
اجـرا می گـردد. بـه همیـن دلیـل اطالعـات حاصلـه در 
ایـن حالـت بـرای پیش بینـی عیـوب بسـیار محـدود 
ازایـن  می توانـد  شـدید  خرابی هـای  هرچنـد  اسـت، 

طریـق )Spot Check( تشـخیص داده شـود.
 :Spot Check دالیلی برای نمونه گیری جهت

کیفیت  - مشـخص شـدن Base-line: جهت تعیین 
عملکرد اجزاء یك دسـتگاه

- تردید در مورد یك مشـکل: رسـیدگی به اظهار نظر 
اپراتوردستگاه یا پرسنل نت 

- تأیید مشکل: تکنیك های دیگر )نت( )نگهداری و 

تعمیرات(  وجود عیبی را نشان داده اند، در این ارتباط 
آنالیز روغن اعتماد بیشتری را در اینکه دستگاه نیاز به 

بازدیـد دارد به وجود می آورد.

سابقه : 
 ) MBTA( سـازمان امـور حمـل و نقـل ماسـا چوسـت 
از  بـا 980 دسـتگاه  نـاوگان  بـا در اختیـار داشـتن یـك 
اتوبوس هـا، وظیفـه نگهـداری و تعمیـرات آنهـا را نیز بر 
کثـر این اتوبوس هـا دارای موتـور دیزل  عهـده دارد کـه ا

دیترویـت می باشـند.
واحـد پشـتیبانی اتوبوس هـا در چارلسـتون متوجـه 
اتوبوس هـای شـهری شـد.  ایـرادی در موتـور  وجـود 
لـذا یـك نمونـه روغـن از موتـور اتوبـوس دو زمانـه دیـزل 
دیترویـت جهـت آنالیـز گرفتـه شـد و  تسـت های آنالیـز 
روغـن جهت تشـخیص وضعیت موتـور و روانـکار روی 
گرفـت. نتایـج آنالیـز شـرایط نامناسـب  نمونـه انجـام 
گـزارش  روانـکار و فرسـایش شـدید را نشـان مـی داد. 
کی از  رسـیدگی سـریع و توقف دسـتگاه  آنالیز روغن حا
جهـت انجام بازرسـی های دقیق تر بـود. بازدید موتور، 
کـرده  کیفیـت را تاییـد  فرسـایش شـدید و روغـن فاقـد 
کـه در نقطـه اتصـال اهـرم سـوپاپ و میـل  نشـان داد 

وش ها و منفعت های   ر
وغن  تجزیه و تحلیل ر

|منبع : U.S. NATIONAL TRIBOLOGY SERVICES  |  عبدالصمد محمدی  |مدیرعامل شرکت توان کاو نت|
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تایپیـت یکـی از سـیلندرها فرسـایش شـدیدی ایجـاد 
شـده اسـت.  موتـور بـاز و تعمیـر شـد.

تفسیر نتایج:
ذرات  مقـدار  بـودن  بـاال  اسـپکترومتری  آزمایـش   
آهـن  را نشـان می دهـد.  آهنـی  ریـز و درشـت  بسـیار 
آن  تولیـد  و  بـوده  فرسایشـی  فلـزات  متداول تریـن  از 
می توانـد بواسـطه فرسـایش قسـمت های مختلـف 
موتـور ماننـد بـوش سـیلندر، دسـته پیسـتون، رینـگ 

تایپیـت باشـد. اهـرم سـوپاپ، و میـل  پیسـتون، 
دارای  سـیلندر  بـوش  هنگامی کـه  کـروم  مشـاهده 
کـروم باشـد نشـان دهنده فرسـایش  روکـش از جنـس 
بـوش سـیلندر و همچنیـن نشـان دهندة فرسـایش 

می باشـد. پیسـتون  رینگ هـای 
کـروم تـا  کسـتری بـا روکـش نسـبتًا ضخیـم  چـدن خا
در  معمـول  طـور  بـه   )in 0.008)    mm ضخامـت0.2 
کار می رود. حضور مقدار زیاد  رینگ های پیسـتون به 
قلـع نشـان دهنده فرسـایش یاتاقان هـای بـا روکـش 

می باشـد.  )Babbitt lined  bearings( بایسـتی  
از  یاتاقان هـای شـاتون  و اسـبك سـوپاپ سـطوحی 
جنـس بابیـت دارند. این یاتاقان ها  به طور معمـول از 
کـه الیـه ای از جنـس  نـوع  Tri-metal sleeve  هسـتند 
برنـز یـا برنـج سـخت دارنـد و در آن نواحـی کـه الیـه نازك 
کار رفتـه از پوشـش آلومینیومی اسـتفاده  بابیـت بـه 
شـده اسـت. بنابراین وجود قلع و مس نشـان دهندة 
طـور  بـه  سـیلیس  می باشـد.  یاتاقان هـا  فرسـایش 
معمول نشانه ای از آلودگی روغن به گرد و غبار موجود 

کلسـیم، فسـفر و روی جـزء  هـوا می باشـد. منیزیـم، 
فرموالسـیون افزودنی هـای روغـن می باشـند.

آنالیز میکروسکوپی 
 ذرات فرسایشی )فروگرافی( 

آنالیـز میکروسـکوپی، مقـدار زیـادی ذرات فرسایشـی 
کمتـر از 10 میکـرون در طـول فروگـرام  آهـن ریـز بـا قطـر 
ذرات  متوسـط  تـا  کـم  مقـدار  و  شیشـه ای(  )اسـالید 
گـرام  لغزشـی شـدید در محـل ورودی فرا فرسایشـی 
شـدید  لغزشـی  فرسـایش  ذرات  می دهـد.  نشـان  را 
مشـاهده شـده قطـری بیـن 15 تـا 45 میکـرون دارند و 
نشـان دهنده خراشیده شدن سطوح لغزشـی بر روی 

می باشـد.  هـم 
بـه  غیرآهنـی  فرسایشـی  ذرات  مقادیـر  فروگـرام  در 
خصـوص مـس و فلـزات سـفید )آلومینیـوم و بابیـت(. 
مـواد ته نشـین شـده و دوده ای رنـگ قابـل مشـاهده 
بود. مقادیر متوسـط تا زیادی آلودگی های کریسـتالی 

)خاك/شـن( نیـز مشـاهده شـد.

  شکل 1 : مقدار زیاد رسوبات ذرات فرسایشی آهنی 

1

ریز     شکل 2 : ذرات مس و آلومینیوم در طول فروگرام  

کربنی  اغلب گرد و خاك و تجمع ذرات دوده ای و مواد 
که توسط روغن به قسمت تحت بار دیوارة سیلندر و 
غیره حمل می شوند باعث فرسایش رینگ و سیلندر 
خواهنـد شـد. جهـت مشـخص شـدن منبـع ذرات 
فرسایشی آهنی،  فروگرام تا دمای F 625 حرارت داده 
شـد و تغییـر رنـگ بـه واسـطه حـرارت مـورد آنالیـز قـرار 
گرفت. اغلب ذرات فرسایشی آهنی به قهوه ای روشن 
کـه نشـان دهنده چـدن می باشـد و  تغییـر می کننـد 
مقداری از ذرات فرسایشی لغزشی شدید به رنگ آبی 
درمی آینـد که نشـان دهنده فوالد کربنـی و فوالدهای 

کـم آلیاژی اسـت.

بازدید 
قطعات موتور از کار افتاده جهت مشخص شدن نوع 
و وسعت خرابی مورد بازرسی قرار گرفت. اولین نشانه 
خرابـی شـدید همانطـور کـه در بـاال توضیـح داده شـد 
در محل اتصال میل تایپیت و اهرم سـوپاپ ) اسـبك( 

بود.

. 

 
              ppm افزودنی ها/آالیندها        ppm فلزات فرسایشی 

                                     Fe2036آهن                Si 487سیلیس

    Cr            112كروم                       B43بور

           Pb   5سرب                  Na61سدیم

             Cu 48مس               Mg 917منیزیم

               Sn 242قلع                Ca 1547كلسیم

         Al 93آلومینیوم                   Ba1باریم

              Ni3نیكل                     P2130فسفر

              Ag0نقره                  Zn 4129روی

         Mo264مولیبدن                  V1وانادیوم

            Ti8تیتانیوم

تسـت های روغـن جهـت تشـخیص نوع خرابی:
آنالیـز عنصـری اسـپکترومتری 

آنالیز میکروسـکوپی ذرات فرسایشـی
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1

  شکل 3 : اهرم سوپاپ )اسبك( 

1

 شـکل 4 : مقـدار زیـاد رسـوبات لجـن و الك بـر روی 
ورودی هـای سـیلندر. برخـی از ورودی و خروجی هـا 
تقریبا بسـته شـده اند، محدود شـدن شـدید جریان 

هوا.

)اسـبك(  اهـرم سـوپاپ  یاتاقان هـای  بـه  همچنیـن 
بـود. سـیلندر  رفتـه  میـان  از  و  وارد شـده  خسـارت 
مقدارزیـاد رسـوبات لجـن و الك را نشـان می دهـد که 
همچنیـن  کرده انـد.  محـدود  را  خروجـی  و  ورودی 
فرسایش بوش سیلندر و رینگ پیستون ها مشاهده 
شد. بوش سیلندر نشان دهنده آثار فرسایش است.

آنالیز خرابی 
خرابـی موتـور در اثـر آسـیب مکانیکـی وارد شـده بـه 

کـه باعـث بـاز و  اسـبك سـوپاپ و میـل تایپیـت بـود 
بسـت نامناسـب سـوپاپ های خروجی گردیده بود.
نامیزانـی یـا خطـای جازنـی در مونتـاژ یـا اتصـال میـل 
تایپیـت بـه اهـرم سـوپاپ ممکن اسـت علـت خرابی 
که این نهایتًا باعث نارسـائی در ورود هوا  بوده باشـد 
گازهـای خروجـی می شـود. در ایـن شـرایط  و دفـع 
احتراق سوخت کامل نخواهد بود و در نتیجه مقدار 
زیاد دوده و لجن همانطور که در آنالیز روغن و بازدید 
موتور مشاهده گردید، تشکیل خواهد شد. به عالوه 
تشکیل لجن و الك در دریچه های خروجی که باعث 
محـدود شـدن جریـان می گردد موجب پائیـن آمدن 

نسـبت هوا/سـوخت نیز خواهد شد.
کـم زیـاد دوده وگـرد و خـاك  باعـث آلودگـی روانـکار  ترا
آلوده کننـده سـاینده باعـث  ایـن ذرات  بـود.   شـده 
پیسـتون ها  رینـگ  و  سـیلندر  بـوش  فرسـایش 
می شـوند و موجـب تولیـد ذرات فرسایشـی لغزشـی 
آثـار فرسـایش  بـاال می شـوند.  و غلتشـی در حجـم 
مشـاهده شـده در بـوش سـیلندر بـا نـوع فرسـایش 

دارد.  مطابقـت  سایشـی 
همچنیـن انـدازه و عمـق مسـیر فرسـایش مشـاهده 
شـده بـر روی بـوش سـیلندر، توزیـع متفـاوت انـدازة  
آنالیـز  در  شـده  مشـاهده  آهنـی  فرسایشـی  ذرات 
میکروسـکوپی را توجیـه می کنـد. ذرات فرسایشـی 
کوچك تـر از 4 تـا 6 میکـرون بـه واسـطه  ریـز بـا انـدازه 
دوده  ذرات   )Polishing Effect( صیقـل کاری  اثـر 
مکانیـزم  ایـن  شـده اند.  تولیـد  روغـن  در  موجـود 
  )Bore Polishing عمقـی  )صیقـل کاری  فرسـایش 
تولیـد حجـم  بـه رسـوبات موتـور مربـوط اسـت  کـه 
زیـادی از ذرات فرسایشـی سایشـی از بـوش سـیلندر 
و رینگ هـای پیسـتون را موجـب خواهد شـد. ذرات 

فرسایشی چدنی ریز در فروگرافی و مقدار زیاد آهن در 
اسـپکترومتری ایـن یافته هـا را تأییـد می کنـد.

ذرات بشـقابی شـکل الیـه ای و ذرات تولیـد شـده بـه 
واسـطه فرسـایش شـدید که بعـد از عملیـات حرارتی 
فروگـرام به آبی تغییر رنگ می دهنـد و از جنس فوالد 
کم کربن می باشـند از اسـبك سـوپاپ  و میل تایپیت 
تولیـد شـده اند. خرابـی ایجـاد شـده توسـط اسـبك 
سـوپاپ در محـل اتصـال بـا میـل تایـپ باعـث جـدا 
شـدن ذرات فرسایشـی بـزرگ تـا انـدازه 45 میکـرون 

کـه در فروگـراف قابـل مشـاهده اسـت.  خواهـد شـد 
حرکت معیوب اسـبك سـوپاپ که به واسـطه عیوب 
تنـش  ایجـاد  باعـث  اسـت  شـده  ایجـاد  مکانیکـی 
کـه در نهایـت  شـدید در یاتاقان هـای اسـبك شـده 
 باعـث از بیـن رفتـن و خسـارت بـه پوشـش بابیتـی
 (Babbitt lining( خواهـد شـد. بازدیـد یاتاقان هـا و 
مقدار زیاد قلع و مس در اسپکترومتری و آنالیز ذرات 

فرسایشـی ایـن یافته هـا را تأییـد می کند.

نتیجه: 
بـه  کمـك  تنهـا  نـه  روغـن  آنالیـز  بررسـی،  ایـن  در 
کمـك شـایانی نیـز  تشـخیص مشـکل نمـود، بلکـه 
در تشـخیص علـت و مکانیسـم خرابـی داشـت. بـا 
تشخیص خرابی در مراحل اولیه حل مشکل بسیار 
که در  آسان تر خواهد بود. در این مطالعه همانطور 
باال توضیح داده شده مرحله اولیه خرابی خسارت 
مکانیکی به اهرم سوپاپ بود که باعث پائین آمدن 
بازدهـی موتـور می شـود. مونتـاژ مناسـب و نصـب 
صحیـح اهـرم سـوپاپ و میل تایپیت مشـکل را رفع 

خواهـد نمـود.

گفت: 100 هزار هکتار از ســمت  دبیــر ســتاد احیــای دریاچه ارومیــه 
شــرقی ورودی زرینــه رود بــه دریاچــه ارومیــه و 440 هــزار هکتــار از 

ســمت شرقی جزیره اســالمی قابل احیا نیست.
کالنتری به برداشت های نمک از بستر دریاچه ارومیه اشاره  عیسی 
کارخانه شیشه ســازی مراغه با نظارت  گفت: در حال حاضــر  کــرد و 
محیط زیســت در حــد نیــاز خــود از نمــک دریاچه ارومیه برداشــت 
کارخانه را نیمه فنــی و نیمه  کالنتــری برداشــت های ایــن  می کنــد. 
کــرد: برداشــت نمــک بایــد از بســتر دریاچه  علمی خوانــد و تصریــح 
که ایــن اقدام  کــف دریاچــه شــکافته نشــود  ارومیــه علمی باشــد تــا 
ســبب فرســایش نمکــی دریاچه ارومیه شــده و بعدها مشــکالتی را 
به وجود می آورد. دبیر ســتاد احیای دریاچه ارومیه برداشــت های 

540هزار هکتار از دریاچه ارومیه غیرقابل احیا است
  اخبار صنعت ساختمان
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عمومــی از شــورآبه دریاچــه ارومیــه را بــدون مشــکل خوانــد و 
افزود: قبال نیز از شــورآبه برداشــت نمک انجام می شــد و این 
کالنتری تصریح  نوع برداشــت ها آســیبی به دریاچه نمی زند. 
کــرد: رســوبات زرینــه رود و ایجــاد شــیب منفــی در این مســیر 
ســبب شده اســت تا دیگر این قســمت از دریاچه احیا نشود، 
بنابرایــن زرینــه رود به ســیمینه رود وصل شــده تــا تبخیر آب 
صــورت نگیــرد و ایــن بخش غیــر قابل احیای دریاچــه ارومیه 
بــه پــارک حیات وحش تبدیل می شــود. وی حاشــیه ســمت 
کیلومتر معادل  کــه 4 هــزار و 400  شــرقی جزیــره اســالمی را نیز 
گفت: در این  440 هــزار هکتار اســت غیــر غابل احیا خوانــد و 

بخــش از دریاچه ارومیه نیز آبی وجود نخواهد داشــت

ماشــااهلل عظیمی دبیــرکل اتــاق تعــاون ایــران 
کید بــر پرداخت دیون پیمانــکاران اظهار  بــا تا
کرد: پیمانکاران سرمایه های فنی و مهندسی 
کشور هستتند و می توانند از توانایی های خود 
کنند. از این رو  برای تکمیل پروژه ها استفاده 
مشــارکت بخش خصوصی در زیر ساخت های 
گــذاری پروژه ها  گســترش یابــد و وا کشــور باید 
به بخش هــای خصوصــی و غیردولتی وتامین 

گرفت. مالی آن ها مدنظر قرار 
صعنــت  نمایشــگاه  شــانزدهمین  عظیمــی در 
کــرد: صنعــت ســاختمان از  ســاختمان اظهــار 
بــرای ســرمایه گذران و  جذابیت هــای باالیــی 
صنعت گــران برخوردار اســت و رشــد فناوری و 
تنــوع مصالح ســاختمانی و مواد اولیه و ثانویه 
نیز بازار مناســبی برای تهیه مــواد اولیه فراهم 

کرده است.
رشــته   300 حاضــر  حــال  در  داد:  ادامــه  وی 
فعالیــت بــه صــورت غیرمســتقیم و 200 رشــته 
فعالیــت بــه صورت مســتقیم از محــل صنعت 
کل  ســاختمان بــه وجــود می آیــد و 12 درصــد 
کشــور در بخــش مســکن صــورت  اشــتغال در 
می گیــرد. دبیــرکل اتــاق تعــاون ایــران ســرانه 
ایجــاد یــک شــغل در بخــش مســکن را 3 برابر 

گفــت:  کــرد و  کمتــر از ســایر بخش هــا عنــوان 
توجه به بخش مســکن و صنعت ساختمان از 
خواسته های ســازندگان و سرمایه گذاران این 

حوزه است.
مســاعدت  و  همــکاری  بــه  اشــاره  بــا  وی 
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت در برگــزاری 
ســاختمان  صنعــت  نمایشــگاه  شــانزدهمین 
افزود: امســال 1235 شــرکت خارجی و داخلی 
کشــور دنیــا در ایــن نمایشــگاه شــرکت  از 24 
کشــور ما و  کــه با توجه بــه امن بودن  کرده انــد 
جذابیت باالی صنعت ســاختمان، اســتقبال 
داشــته  بســیاری  رشــد  امســال  نمایشــگاه  از 
اجــرای  ضــرورت  بــر  کیــد  تا اســت.عظیمی با 
سیاســت های تحریــک بخــش مســکن خاطــر 
کرد: مجلس و دولت همکاری بسیاری  نشان 
گره گشــایی در بخش ســاختمان  خوبــی برای 
داشــته اند. در حــال حاضــر مشــکل اصلــی ما 
تحــرک بخــش ســاختمان اســت چــون غالــب 
اقتصــاد دولتــی اســت و بایــد ســهم دولــت در 
 44 اصــل  سیاســت های  اســاس  بــر  اقتصــاد 
کاهــش یابــد و بــه ســمت بخــش خصوصــی و 
تعاونی برود.وی تامین مالی مناسب در حوزه 
گفــت: بانک هــا  ســاختمان را خواســتار شــد و 

در ورود بــه عرصــه ســاخت و ســاز، و صنعــت 
کننــد و  ســاختمان بایــد بیــش از پیــش ورود 
بســیاری از قید و بندها در این بخش از میان 
نمایشــگاه  شــانزدهمین  در  شــود.  برداشــته 
که اتاق تعاون  بین المللــی صنعت ســاختمان 
کــرده بــود، در مجمــوع یــک هــزار و 100  برگــزار 
شــرکت داخلــی و خارجــی شــامل 800 شــرکت 
کشــور   23 از  خارجــی  شــرکت   300 و  داخلــی 
کشورهای  جهان حضور داشتند و نمایندگان 
بلژیــک، چیــن، فرانســه، آلمان، مجارســتان، 
کره جنوبی، آفریقای جنوبی، اسپانیا،  ایتالیا، 
ســوئد،  ســوییس،  ترکیــه،  روســیه،  تایــوان، 
انگلســتان، اتریــش، دانمــارک، ژاپــن، هلنــد، 
دســتاوردها،  آخریــن  آمریــکا  و  فنالنــد  نــروژ، 
فناوری هــا و محصوالت خود را در معرض دید 

بازدیدکنندگان قرار دادند. 
ایــن نمایشــگاه از 22 مــرداد تــا 25 مــرداد بــا 
کشــور در  هــدف شناســاندن توانمندی هــای 
ایــن عرصــه، اســتفاده از فناوری هــای نویــن 
کشــورها و تامیــن مــواد اولیه مورد نیــاز داخل 
تجهیــزات  و  فناوری هــا  انتقــال  همچنیــن  و 
که از محصوالت ایرانی  کشــورهایی  داخلی به 

استفاده می کنند، برپا شده بود. 

  اخبار صنعت ساختمان

  اخبار صنعت ساختمان

دبیرکل اتاق تعاون ایران :

دیون پیمانکاران باید پرداخت شود
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پاگرد در راه پله ها، زمینه ســاز فراغتی کوتاه برای انسان  از فشار پاگرد
ناشی از باال رفتن از پله ها است و این پاگرد در مجله......

کمیسیون انتشارات    

رد
پاگ

   

1 - مصاحبه شغلی
در پایان مصاحبه شغلی برای استخدام در شرکتی، مدیر منابع انسانی شرکت از مهندس جوان 

صفر کیلومتر ام آی تی پرسید: برای شروع کار، حقوق مورد انتظار شما چیست؟
مهندس گفت: حدود 75000 دالر در سال، بسته به اینکه چه مزایایی داده شود. 

مدیر منابع انسانی گفت: خب، نظر شما درباره 5 هفته تعطیلی، 14 روز تعطیلی با حقوق، بیمه 
کامل درمانی و حقوق بازنشستگی ویژه و خودروی شیک و مدل باال چیست؟

مهندس جوان از جا پرید و با تعجب پرسید: شوخی می کنید؟ 
مدیر منابع انسانی گفت: بله، اما یادت باشه اول تو شروع کردی.

نکته: یادمان باشد که پیشرفت تدریجی است. اگر پیشنهادی به شما شد که حاوی ترقی ناگهانی 
و یک شبه است ، تردید کنید.

یک ضرب المثل آذری می گوید: دروغگو ، طمعکار را خوب فریب می دهد.

 2- کارمند تازه وارد
مردی به استخدام یک شرکت بزرگ درآمد. در اولین روز کار خود، با کافه تریا تماس گرفت و 

فریاد زد: یک فنجان قهوه برای من بیاورید.
صدایی از آن طرف پاســخ داد: شماره داخلی را اشتباه گرفته ای. می دانی تو با کی داری حرف 

می  زنی؟
کارمند تازه وارد گفت: نه

صدای آن طرف گفت: من مدیر اجرایی شرکت هستم، احمق.
مرد تازه وارد با لحنی حق به جانب گفت: و تو میدانی با کی حرف میزنی، بیچاره.

مدیر اجرایی گفت: نه
کارمند تازه وارد گفت: »خوبه« و سریع گوشی را گذاشت.

نکته: شما هر چقدر هم مدیر باشید ، تافته جدا بافته نیستید. کاری نکنید که کارمندتان از این 
که او را نشناخته اید ، خوشحال شود.

 3- اشتباه موردی
کارمندی به دفتر رئیس خود می رود و می گوید: معنی این چیست؟ شما 200 دالر کمتر از چیزی 

که توافق کرده بودیم به من پرداخت کردید.
رئیس پاسخ می دهد: خودم می دانم، اما ماه گذشته که 200 دالر بیشتر به تو پرداخت کردم هیچ 

شکایتی نکردی.
کارمند با حاضر جوابی پاســخ می دهد: درسته، من معموال از اشتباه های موردی می گذرم اما 

وقتی تکرار می شود وظیفه خود می دانم به شما گزارش کنم.
نکته: کارمندان همیشه از شما انتظار دارند.

4- زندگی پس از مرگ
رئیس: شما به زندگی پس از مرگ اعتقاد دارید؟

کارمند: بله!
رئیس: خوب است. چون ساعتی پیش پدربزرگتان به اینجا آمده و می خواهد شما را ببیند، همان 

که دیروز برای شرکت در مراسم تشییع جنازه اش مرخصی گرفته بودید.
 نکته: مراقب کارمندانی که می خواهند شما را دور بزنند باشید. گاهی اوقات ، کارمندی که در 

اتاق تان نشسته ، می تواند ضربه ای بسیار بزرگ تر از رقیبان تان به شما بزند.

 5- تصمیم قاطع مدیریتی
روزی مدیر یکی از شرکت های بزرگ در حالیکه به سمت دفتر کارش می رفت چشمش به جوانی 

افتاد که در راهرو ایستاده بود و به اطراف خود نگاه میکرد.
جلو رفت و از او پرسید: شما ماهانه چقدر حقوق دریافت می کنی؟

جوان با تعجب جواب داد: ماهی 2000 دالر.
مدیر با نگاهی آشفته دست به جیب شد و از کیف پول خود 6000 دالر را در آورده و به جوان داد و 
به او گفت: این حقوق سه ماه تو، برو و دیگر اینجا پیدایت نشود، تو اخراجی ! ما به کارمندان خود 

حقوق می دهیم که کار کنند نه اینکه یکجا بایستند و بیکار به اطراف نگاه کنند.
جوان با خوشحالی از جا جهید و به سرعت دور شد. مدیر از کارمند دیگری که در نزدیکیش بود 

پرسید: آن جوان کارمند کدام قسمت بود؟
کارمند با تعجب از رفتار مدیر خود به او جواب داد: او پیک پیتزا فروشی بود که برای کارکنان 

پیتزا آورده بود.
نکته 1:  نیروهای تان را به چهره بشناسید. این نکته البته در شرکت های کوچک و متوسط جاری است 

هر چند که در شرکت های بزرگ نیز مدیر باید نیروهای اصلی و اثرگذار را به اسم و قیافه بشناسد.
نکته 2: هرگز در حال خشم و عجوالنه تصمیم نگیرید. 

پنج نکته مدیریتی و آموزنده




