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حوادث اخیر ماننــد اعتراض های خودجوش 
کارگــران نســبت بــه تاخیــر در دریافــت حقوق 
برخــی  بــروز  همچنیــن  و  دستمزدشــان  و 
مختلــف  نقــاط  در  کنــده  پرا نارضایتی هــای 
کشور بار دیگر مسئله ای به نام جایگاه و پایگاه 
نهادهــای غیردولتــی و تشــکل های صنفــی و 
حرفــه ای را یــادآوری می کند. ایــن اعتراضات 
ظاهــرا دالیل حرفه ای، شــغلی و یــا اقتصادی 
کمرنگ تشــکل های  دارند اما به دلیل حضور 
رادیــکال  مســیر  وارد  آنهــا  هدایــت  در  مدنــی 
می شــوند. اینکه نارضایتی ها با ســرعتی بیش 
از انتظــار بــه مرزهــای قانــون و احتمــال عبــور 
کــه نیــاز بــه  از آن می رســد، مســئله ای اســت 
که  تامــل جــدی دارد تا هــم منافــع نیروهایی 
خواهان منافع مشــروع اقتصادی و مطالبات 
حرفه ای و شــغلی خود هســتند، تامین شــود 
و هــم اینکه چارچوب هــا و هنجارهای قانونی 
آســیب نبینــد. ایــن دســت از اتفاقــات بیانگــر 
که تامیــن منافع و ترمیم مشــکالت  آن اســت 
موجــود ایــن اقشــار در چرخــه بوروکراســی بــه 
مرور زمان با موانع و دســت اندازهایی مواجه 
شــده اســت. این موانــع بعضًا محصول رشــد 
گســتردگی بــی مباالتی در ســاختاری  فســاد و 
کــه بایــد در خدمــت شــکوفایی، رونــق  اســت 
کشــور و مردم باشد  توســعه و رشــد اقتصادی 
گیری و  امــا به مــرور دچار انقبــاض در تصمیم 

انسداد در فهم نیازها و الزامات رشد و توسعه 
جامعــه شــده اســت. ایــن اتفــاق باعث شــده 
اقشــار پایین دست جامعه در تامین معاش و 
رفــع و رجوع نیازهای مــادی و حرفه ای خود 
بــا تنگناهایــی مواجه شــوند و نیروهــای مولد 
در پیشــبرد فعالیت هــای حرفه ای و تولیدات 

خود دچار یک روند فرسایشی شوند.
گرچــه هــدف نظــام بوروکراســی اعــم از همــه 
و  نظارتــی  و  کننــده  اداره  قــوای  و  نهادهــا 

کــه منابــع و امکانات  کشــور آن اســت  قضایی 
ملــی را در خدمــت توســعه، عدالــت عمومی و 
و  تبعیــض  و  گیــرد  کار  بــه  کثــری  حدا رفــاه 
فســاد را از بــن برکنــد امــا واقعیــت ایــن اســت 
کــه در ایــن ماموریــت و هــدف خــود بــه حــد 
کافــی موفــق نبــوده اســت. بــرای موفقیت در 
ایــن عرصــه مکانیســم متعارفــی وجــود دارد 
بوکرواســی  نظــام  کارگــزاران  از  شــماری  کــه 
نســبت بــه آن شــناخت الزم و یــا در مــواردی  
بــه آن اعتقــاد ندارنــد. بــه عنــوان مثــال یکــی 
توســعه  بهینــه،  منابــع  تخصیــص  الزمــات  از 
کاهــش شــکاف های اقتصــادی آن  عدالــت و 
کاهش حجم دولــت، امکان  که ضمــن  اســت 
بــرای عمــوم مــردم و  فعالیت هــای بیشــتری 
بخش خصوصی فراهم شود. اما بر عکس این 
رویکــرد، حجم دولت همواره در حال توســعه 
بوده اســت. رشــد دولت معنایی جز آن ندارد 
گذشــته در  کشــور بیــش از  کــه منابــع محدود 
خدمت تامین نیازهای روزمره و هزینه ای قرار 
می گیــرد و فضا بــرای فعالیت های اقتصادی و 
... مردمی تنــگ تــر شــود. وقتــی عــده دولــت 
ج باشــد از انجام  پرشــمار و و ســفره اش پرخــر
کالن و ذاتــی خــودش محــروم  ماموریت هــای 

می شود.
کارنامــه نهادهــای  کــه   ســالیان درازی اســت 
غیردولتی در همه جوامع نشــان می دهد آنها 

ای  ای نهاد رد ار ت  گر ب ا ا
ر  ا آن را ا ن مدن وا با 
در  ا  ب  ندار  ن   دور 
ا در  ن نهاد م ر  
ام و گفت  ند  را اد  ن ا
ای  ت و نهاد وم ان  و م گ و 
د و  رن وا م  م گ
ود  نند  و د م  را ر در 
رای  دی  هد ا  آنه ر  گ و 

ت وم دار  ت و ا رو م
ود    ن
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کمتــر و بهره روی بیشــتر در قیاس با  بــا هزینه 
بخــش دولتــی عمــل می کننــد. حتــی توســعه 
نهادهــای غیــر دولتی در جوامع توســعه یافته 
کــه آنهــا بخش هایــی از  گرفتــه  چنــان شــتاب 
کمیتی  ماموریت های دولت ها و نهادهای حا
گرفته اند و بدون آنکه در ماموریت  را برعهــده 
کننــد، در  کمیتــی خللــی ایجــاد  نهادهــای حا
نیازهــای  و  ضرورت هــا  انتقــال  و  شناســایی 
گیری نقش  جامعــه به ســاختارهای تصمیــم 
کرده اند. انواع و اقســام نهادهایی  بهتری ایفا 
ای،  حرفــه  و  صنفــی  تشــکل های  چــون 
ســازمان های  تخصصــی،  علمــی و  انجمن هــا 
مــردم نهاد)ســمن(، خیریه هــا و تشــکل های 
و  اقتصــاد  و  اجتماعــی  فرهنگــی،  سیاســی، 
دولتــی  غیــر  مشــترک  ج  مخــر از  همگــی   ...
را  کنــار هــم جامعــه مدنــی  برخوردارنــد و در 
تشکیل می دهند و به این اعتبار می توان همه 
آنهــا را نهادهــای مدنی برشــمرد. تعاونی های 
صنفــی،  اتحادیه هــای  شــهری،  و  روســتایی 
و  محلــی  اجتماعــات  ورزشــی،  باشــگاه های 
انجمن هــای حرفــه ای )ماننــد انجمــن اولیا و 
مربیــان( و ... اجــزای دیگــری از ایــن محیــط 
مدنــی بــه شــمار می آینــد. در ایــران نهادهای 
مدنی همزاد عصر پس از مشــروطیت هســتند 
گــر فعالیت هایــی بــوده، بســیار  و پیــش از آن ا
معدود بوده و از رســمیت برخوردار نبوده اند. 
نگاهی به تاریخچه این نهادها نشان می دهد 
کــه آنهــا تالطم و فراز و نشــیب زیــادی به خود 

دیده اند.
کارکردهــای نهادهــای مدنی  گــر بــه اهمیــت  ا
واقــف باشــیم یا آن را از نظــر دور نگه نداریم به 
کــه چنیــن نهادهایی در  ایــن درک می رســیم 
گو میان  گفت و  نتیجــه ایجاد فرایند تعامــل و 
حکومــت و نهادهــای واســط مســتقل شــکل 
که وجود  می گیرند و در شرایطی رشد می کنند 
بــرای مشــروعیت  تهدیــدی  آنهــا  گســترش  و 
و اقتــدار حکومــت تلقــی نشــود. ایــن نهادهــا 
می توانند با انتخاب نماینده ای از درون خود، 
بــه صــورت غیرمســتقیم بــا دولــت در ارتبــاط 
که این خود می توانــد به وجود آورنده  باشــند 
که مســیر تامین  یک ســرمایه اجتماعی باشــد 
را میســر می کنــد.  ترمیــم مشــکالت  و  نیازهــا 
کننده  کــه نهادهای واســط و تســهیل  زمانــی 
وجود نداشــته باشــند، شــدت نارضایتی ها بر 
گذشــت.  رفتار معترضان اثر تصاعدی خواهد 
به عنوان مثال در مسئله اعتراضات دی ماه، 

کوچک چندان  نهادهای مدنی در شــهرهای 
بســتر فعالیــت ندارنــد و از اینرو نتوانســتند به 

موقع هشدارهای الزم بدهند. 
طبــق یک تقســیم بنــدی، ســازمانهای مردم 
گــروه رســمی و غیررســمی تفکیک  نهــاد بــه دو 
می شوند. سازمان رسمی در مراجع قانونی به 
ثبت می رســد، دارای شناســنامه و اساسنامه 
اســت.  قانونــی  آن  فعالیــت  و  اســت  مــدون 
در بیشــتر تعاریــف از ســازمانهای مــردم نهــاد 
رســمی یاد می شــود.  عنــوان ســازمانهای  بــه 
ســازمان مــردم نهــاد بــه مثابــه مجموعــه ای 
که بــرای دســتیابی به  از افــراد حقیقــی اســت 
اهــداف مشــترک تالشــهای خــود را هماهنگ 
حقوقــی  شــخصیت  یــک  از  و  می کننــد 
برخوردارنــد. بنابرایــن، ســازمان مــردم نهــاد 
توســط دولــت تأســیس نمی شــود، بلکــه بــه 
ابتــکار اشــخاص حقیقی و حقوقــی خصوصی 
بنــا می گــردد؛ از دولــت مســتقل اســت؛ دارای 
اهــداف عمومی اســت؛ و در چارچــوب حقوق 

کشورها فعالیت می کند.  داخلی 
بــا این تعریــف و تبیین از نهادهــای غیردولتی 
گفــت دهــه 20 شمســی دوران ظهــور و  بایــد 
کــه در همــه دوران  رشــد ایــن نهادهــا بــوده 
بــن  یــا  و  گشــایش ها  شــاهد  مــا  آن  از   بعــد 
 بست هایی در فعالیت های این نهادها بوده ایم.

فعالیــت  ســالگی  هفتــاد  در  کــه  کنــون  ا   
برخــی از نهــادی قدیمــی از جملــه ســندیکای 
شرکت های ســاختمانی قرار داریم، می توانیم 
کاهش  به مرور تجــارب و نقش این نهادها در 
کاری، حرفه ای، تولیدی و افزایش  تنش های 
گیری و ســاختارهای  ثبات و پایداری تصمیم 
کید  کنیــم و بر ایــن نکته تا رســمی را یــاد آوری 
که نهادهای جامعۀ مدنی در  کنیــم از آنجایی 
توسعۀ یک جامعه نقش بسیار مهم و اساسی 
جامعــۀ  بــدون  توســعه  و  دموکراســی  دارنــد، 

مدنی شدنی نیست. 
نهادهــای  وظایــف  و  ماموریت هــا  تعریــف  در 
کــه آنچه را  مدنــی ایــن امر بدیهــی وجود دارد 
کاری  کــه نهادهــای مدنــی انجــام می دهنــد، 
کــه حکومت بتوانــد آن  را انجام دهد.  نیســت 
چنانچــه حکومت، چنیــن وظایفی را بخواهد 
کــه  راســًا انجــام دهــد، بــه معنــای آن اســت 
می خواهــد همــه فضاهــا را در اختیــار بگیــرد. 
گرفتن  نهادهای مدنی می توانند مانع فاصله 
دولت از مردم و مردم از دولت شوند و نگذارند 
گر نهادهای  کــه میان ایــن دو جدایی بیفتد. ا
بتواننــد  گروهــی  تشــکل های  ماننــد  مدنــی 
گو در ســاختار  گفت و  منافــع خــود را از طریــق 
کمیــت نیز با درک  کمیــت پیش ببرند و حا حا
کــه عرصه فعالیت آنها  کند  جایــگاه آنها تالش 
گــذار برخوردار  از بســتری امــن، پایــدار و تاثیــر 
کاهش  باشد، بخشی از بار و مسئولیت دولت 
گــر چنیــن نشــود بــر ســنگینی  پیــدا می کنــد. ا
اداره  دشــواری  و  دولــت  مســئولیت های 
جامعــه افزوده می شــود. اســتقبال مســئوالن 
مختلــف از حق اعتراض و دادخواهی مردم در 
ماههای اخیر در قالب تشــکل ها و اجتماعات 
گام رو بــه جلویــی اســت. امــا به نظر می رســد 
که از  ایــن اســتقبال زمانــی موثــر خواهد افتــد 
دامنــه مقــررات و حجــم دولت به نفــع تقویت 
حضــور نهادهــای مدنــی و بخــش خصوصــی 
کاســته شــود. بــه عنــوان یکــی از قدیمی ترین 
کنیم  تشــکل های صنفی الزم اســت یــادآوری 
کــه نقــش و جایــگاه نهادهــای مدنــی در اداره 
گرفــت و  بهتــر جامعــه را بایــد در عمــل جــدی 
بــا همــان جدیــت راهکارهــای ســودمند و اثــر 
کرد تا بخشــی از فعالیت های  بخــش را دنبــال 
گذار شود و  غیر ضرور دولت به بخش مدنی وا

آنها بتوانند موقعیت خود را ارتقا دهند. 
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سندیکای شرکت های ساختمانی ایران یکی 
که حدود  از اولین تشکل های حرفه ای است 
تاســیس آن می گــذرد. ماهنامــه  از  70 ســال 
پیام آبادگران برای پاسداشــت ســال ها تالش 
ایــن تشــکل صنفــی و بررســی وضعیــت ســایر 
کلــی نهادهــای  تشــکل های صنفــی و  بطــور 
مدنــی در میزگــردی بــه بررســی مســئولیت ها 
و وظایــف ایــن نهادهــا و تشــکل ها و شــرایط 
کنونــی آنهــا پرداختــه اســت. در ایــن میزگــرد 
دکتر پدرام ســلطانی نائب رئیــس اتاق ایران، 
رئیــس  نائــب  ســعیدآبادی  بیــژن  مهنــدس 
هیات مدیره ســندیکا، دکتر محمود جامســاز 
درویــش  محمــد  مهنــدس  اقتصــاددان، 
محمــود  مهنــدس  زیســت،  محیــط  فعــال 

مصطفی زاده ســردبیر ماهنامــه پیام آبادگران 
حاضــر بودنــد و ابعــاد مختلــف این مســئله را 

کردند.  کاوی  وا
ا  نف ما ب   های  اب 

رم گردد ا  ند مانند 
ن  دس  مهن میزگــرد  ایــن  ابتــدای  در 
ر  مد ا  ر  نا  دآبادی 
کــرد: امســال هفتادمین  ا  نیــز عنوان  ند
ســالگرد تاســیس یکــی از اولیــن ســازمانهای 
حــدود  ســندیکا  اســت.  ایــران  نهــاد  مــردم 
ســال 1325 - 1326 تاســیس شــد و بــا فــراز و 
نشــیب های زیادی مخصوصا در سالهای بعد 
که همــکاران ما با ســعی  از انقــالب روبــرو شــد 
و تــالش زیــاد موفــق به حفــظ و نگهــداری آن 

شــدند. خوشــبختانه ســندیکا به عنــوان یک 
نهــاد قدیمــی و ســرپا در بخش هــای مختلف 
کار اعضــای خــود نقــش  کســب و  مرتبــط بــه 
کــرده اســت. در آســتانه برگــزاری  مهمــی ایفــا 
جشن هفتاد ســالگی سندیکا، ما سعی داریم 
کنیــم. هــدف  بــرای برگــزاری آن هدفگــذاری 
که نقش نهادهای صنفی  ســندیکا این اســت 
کشــور تبیین و نقشــه راهی برای  را در اقتصاد 
و  اقتصــاد  ایــن نهادهــا در  نقــش  بــردن  بــاال 
کنــد و از دولــت به  کشــور ترســیم  کار  کســب و 
STATE بخواهــد در عرصــه اقتصــاد  مفهــوم 
نقــش بیشــتری بــه آنهــا بدهــد تــا در نهایــت 
و  بیــن سیاســتگذاری دولــت،  کافــی  تعــادل 

کار برقرار شود. کسب و  محیط 

د  طفی  ند م بادی و م عید ند  ند د م ا م ام ر  طانی د در  ر  میزگردی با حضور د

صوصی  ش  ت دوراندیش جامعه مدنی و ب دو
ود می داند را همراه 
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ان نا ر  درا  ر  در ادامــه د
کردنــد: درابتــدا بایــد  رگان عنــوان  ا با ا
کار  کســب و  میان نهادهای تشــکلی مرتبط با 
و نهادهــای غیرانتفاعــی جامعــه مدنــی تمایز 
کالســیک NGO ها به  قائــل شــویم. در تعریف 
که  ســازمان های غیر انتفاعی اطالق می شــود 
در ارتباط با جامعه مدنی هستند و تشکلهای 
 Business Member(هــاBMO یــا  اقتصــادی 
oriented Organizations( تشکلهایی هستند 
کســب وکار هســتند.  کــه زیرمجموعــه جامعــه 
لــذا در تعاریــف همکاری هــای بین بخشــی در 
کشــورها معموال از ســه ضلع دولــت به معنای 
عام، جامعه مدنی و بخش خصوصی نام برده 
می شــود. در ادبیــات ســازمان ملــل هــم ایــن 
مثلث به رســمیت شــناخته می شود و تقسیم 
آن  طبــق  ماموریــت  و  وظایــف  تعریــف  کار، 
صــورت می گیرد. فــرق بین ســازمانهای مردم 
نهــاد و تشــکلهای بخــش خصوصــی در ایــن 
که تشکلهای بخش خصوصی عموما با  اســت 
دریافت وجوه و منابع از سوی اعضا به عنوان 
مقابــل  در  و  می شــوند  اداره  عضویــت  حــق 
بــه آنهــا خدمــات ارائــه می دهنــد یــا در مســیر 
منافع آنها حرکت می کنند. اما در ســازمانهای 
مــردم نهــاد، منابــع تامیــن وجــوه هــواداران و 
مجموعــه ای از همراهــان هســتند و ســازمان 
در راســتای هدف یا متناســب بــا دغدغه های 
کــه ســازمان را تشــکیل داده انــد و از  گروهــی 
آن حمایــت می کننــد حرکت می کنــد و این امر 
الزامــا در منافــع افراد عضو آن انعــکاس ندارد. 
کــه منافــع  مثــال NGOهــای زیســت محیطــی 
افــراد را دنبــال نمی کننــد و محیــط زیســت را 
کار و ...  کودکان  مدنظر دارند، یا فعاالن حوزه 
پس الزم است بین این دو تمایز قائل شویم.

تشــکیل  تاریخچــه  در  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ســازمانهای غیرانتفاعــی عمومــا آنهــا در ابتــدا 
خواســتگاه واحــدی داشــته اند، افزود: شــاید 
ایــن تمایــز در جریان رشــد و تحــول آنها اتفاق 
افتاد. شاید در دنیا تمایز بیشتر از زمانی اتفاق 
گرفتند، به  کــه اتاقهــای بازرگانی شــکل  افتــاد 
که در دنیا تکثیر شد و با همین  عنوان نهادی 
کشــورها تاســیس و توســعه یافــت.  عنــوان در 
در حــال حاضر در دنیا بیــن 25-35 هزار اتاق 
کارکردهــای مختلف تشــکیل شــده اســت.  بــا 

طبیعتــا در همین مســیر تشــکلهای تخصصی 
گرفته انــد. اتــاق بازرگانی  یــا صنفی نیــز شــکل 
منافــع عــام بازرگانان و صنعت گران را پوشــش 
مــی داد. تشــکالت صنفــی و تخصصــی منافــع 
صنفی بخشهای مختلف را پوشش می دادند 
کــه  ســاختمانی  شــرکتهای  ســندیکای  مثــل 
حــوزه عمــران را نمایندگــی می کــرد. در واقــع 
و  بودنــد  شــده  تشــکیل  مقیــاس  در  اتاقهــا 
تشــکلها در SCOPE تشــکیل شــده اند یعنــی 

حوزه صنفی مشخص و تخصصی.

ارتبــاط  کــرد:  خاطرنشــان  ان  درا 
تشــکلهای مختلف با اتاقها مدلهای مختلفی 
کارفرمایــی زیر چتر  دارد. در ایــران تشــکلهای 
اتاق هستند و در تعامل با آن طی یک سلسله 
کشــورها اتاقهــای  مراتــب هســتند، در بعضــی 
بازرگانــی بــه صورت یــک ســازمان غیرانتفاعی 
شــبیه NGOهــا تشــکیل می شــود و جامعیت 
که در بعضی شــهرها 4-3  ندارنــد مثــل آمریکا 
کار می کنند و آنجا ســطح اتاقها  اتــاق همزمان 
و BMOهــا همطراز اســت و در تعامــل رودر رو 

با هم هستند. 
وی بــا بیــان اینکــه شناســنامه تشــکلی اتــاق 
در  افــزود:  اســت،  مدرن تــر  دنیــا  در  بازرگانــی 
گرفته و بعد  1509 در مارسی اولین اتاق شکل 
در اروپــای قــرن 17 تعــداد زیــادی اتاق شــکل 
گرفــت. در انگلیــس و آمریــکا در قــرن 19 اتاقها 

گرفتنــد. در اواخــر قــرن 19 و اوایل قرن  شــکل 
20 در سایر نقاط از جمله ایران مجلس وکالی 
کــه عمال   تجــار متناظــر بــا اتــاق بــه وجــود آمد 
که به موجب چند قانون  اولین نسل اتاق بود 
در ســالهای 1305، 1311، و 1348 تغییــر نــام و 
وظیفــه داد و اتاق بازرگانــی و صنایع و معادن 
ادغام و تشکیل شدند. به غیر از اتاقها در دنیا 
که  تشــکلهای صنفی دیگری هم  وجود دارند 
تاریخچــه مدون جهانــی ندارند. البته منابعی 
کــه ببینیــم ریشــه واحــد و ارتباط  نداشــته ایم 
که  کشورهایی  معینی بین توسعه تشــکلی در 
کرده اند وجود داشته یا  از الگوی هم استفاده 
کارگری قابل  نه، شــاید این امــر در تشــکلهای 

کارفرمایی. لمس تر باشد تا اتحادیه های 
کــرد: در ایران  نائــب رئیس اتــاق ایران تصریح 
ســابقه تشــکلهای صنفــی مــا به تشــکل هایی 
کمتــر تشــکل  ماننــد ســندیکا برمی گــردد. مــا 
کــه تاریــخ تاســیس آن بــه قبل  صنفــی داریــم 
تشــکلهای  عمومــا  باشــد.  برگشــته   1320 از 
قدیمی ما عمری در حد 60 یا 70 ســال دارند. 
که در اســتانها  البتــه بــه جــز برخــی از تشــکلها 
یــا شهرســتانها تشــکیل می شــد و ســاختار آن 

بیشتر شبیه اتاق بود تا تشکل صنفی.
گفــت:  ن مجــری میزگــرد  ای و در ادامــه آ
عــالوه بر اینکه بایــد اصطالح مشــترکی از روی 
تســامح بــرای نهادهای مدنــی و اقتصادی در 
نظر بگیریم تا بتوانیم به این مســئله بپردازیم 
کــه ایــن ســازمانها و نهادهــا چــه مشــکالت و 
دارنــد،  کمیــت  برابــر حا مســائل مشــترکی در 
بایــد ببینیــم نهادهــای مدنــی و اقتصــادی ما 
که از طرف  در چــه وضعیتی هســتند و پیامــی 
کمیتــی دریافــت می کنند چقدر  نهادهــای حا

برای فعالیت آنها امیدبخش است. 

ام مرد  ام مدن 
ت  ت ا ا دو در م

ا اقتصاددان و تحلیل گر  ا  ود  ر م د
مسائل اقتصادی در پاسخ عنوان کرد: با توجه 
به اینکه 70 ســال از عمر سندیکا می گذرد باید 
دیــد تأثیــر این ســندیکا و تشــکل های مشــابه 
چگونه بوده است؟ برای پاسخ باید به جامعه 
که تمــام این مفاهیــم با آن  کرد  مدنــی اشــاره 
مرتبــط اســت. افالطــون و ارســطو و ســقراط 
جامعــه  مدنــی را همطــراز دولت می دانســتند 

ران:  ا ا  نا ر ا
های  اب  ران  ا در 
ا  ب   ا  م نف 
ا  ردد م رم گ ا  ند د  مانن
نف دار   ر  
ا  ب   آن  ا  ار 
ا  وم د  با رگ   
ری در  د ما  های 
د ا  ا دارن ا   د  
ها  در  ر ا  ب  
انها   هر ا  انها  ا
ر  آن  ار  ا و  د  م 

نف ا   ود  ا   ا
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بیــن  گــر مشــکالت و معضالتــی  ا و می گفتنــد 
و  گفتگــو  طریــق  از  بایــد  آمــد  پیــش  مــردم 
و  دیالکتیــک  اســاس  بــر  و  اجتماعــی  تعامــل 
که حقیقت را شــفاف می ســازد  مناظره هایــی 
حل شــود. در حقیقت ریشــه جامعه مدنی به 
دولت متصل بود. به مرور زمان این فرضیه ها 
کــه تحقق آن  هماننــد فرضیــه مدینــه فاضلــه 
ممکن نبود توســط اندیشــمندان و متفکرین 

گرفت. کاوی قرار  پسین مورد انتقاد و وا
را  حکومــت  ناظم الدولــه  خــان  ملکــم  میــرزا 
ســازمانی مســتقل از ملت و منشــاء امر و نهی 
ترتیــب حکومــت  بدیــن  در جامعــه می دانــد 
و  می کنــد  معرفــی  تکلیــف  و  حــق  منشــاء  را 
وظایــف حکومت را در ســه حــوزه حفظ نظم، 
حفــظ حقوق جانــی و حفظ حقوق مالی افراد 
خالصــه می کند. پــس از جنگ جهانــی دوم و 
بــا تأســیس ســازمان ملــل متحــد در 1945 و 
که حــق انتخاب  تدویــن قوانیــن دموکراتیــک 
رســمیت  بــه  سرنوشتشــان  تعییــن  در  مــردم 
کشــورهای غربی به تبعیت  کثر  شــناخته شد ا
کمان و  از آموزه هــای ســازمان ملــل متحــد حا
رژیــم سیاســی خود را بــر مبنای حــق انتخاب 
کــه نمونــه ای  آزاد انتخــاب نمودنــد و احــزاب 
از ســازمان های مردم نهــاد با اهداف سیاســی 
هســتند نقــش اساســی را در ایــن فراینــد ایفــا 
بــه  و  شــوند  قوی تــر  احــزاب  هرچــه  کردنــد. 
کمــه دســت یابند  قدرتــی همســان قــدرت حا
گفت دموکراســی یعنــی همان  آنــگاه می تــوان 
می گــردد.  محقــق  مــردم  بــر  مــردم  حکومــت 
کشــورها چــه رژیم های  بــه تدریــج بســیاری از 
کمیتشان در  که حا ســلطنتی و چه مشــروطه 
راســتای اعمال مصوبات ســازمان ملل متحد 
و ســازمان حقــوق بشــر و ســایر ســازمان های 
مردم نهــاد بین المللــی قــرار داشــت بــه عنوان 
پیشــگامان رژیم هــای دموکراتیــک در جهــان 
بــه ســرعت در مســیر ترقــی و تعالــی و توســعه 
و ســازمان های مردم نهــاد چــه  گرفتنــد  قــرار 
و  احــزاب  شــکل  بــه  سیاســی  حوزه هــای  در 
چــه غیرسیاســی نظیــر نهادهــای خودجــوش 
کشــوری  مردمــی محلی، ناحیه ای، شــهری یا 
بــه  مدنــی  نهادهــای  اهمیــت  یافــت.  شــکل 
را بسترســاز  آنــان  کــه می تــوان  اســت  حــدی 
نقــش  ایفــای  زمینــه  زیــرا  نامیــد  دموکراســی 
 حکومت هــای دموکراتیــک را فراهم می آورند. 

گــزارش ســازمان ملل متحد  وی افزود:بنــا بــه 
بین المللــی  مردم نهــاد  ســازمان  هــزار  ده هــا 
کشــوری  مردم نهــاد  ســازمان  میلیون هــا  و 
آنــان  عملکــرد  تأثیــر  کــه  فعالنــد  جهــان  در 
نــه  بین المللــی  و  داخلــی  سیاســت های  در 
تنهــا مثبــت بلکــه در بســیاری از مــوارد نقــش 
کــه  طــوری  بــه  اســت.  داشــته  تعیین کننــده 
ملــل،  ســازمان  اســبق  دبیــرکل  عنــان  کوفــی 
وجــود ســازمان های غیردولتی را بــرای تحقق 
توســعه پایــدار ضــروری دانســت و قــرن 21 را 
عصر ســازمان های غیردولتی مردم نهاد نامید 
کــه فرایند  البتــه نبایــد از ایــن نکته غافــل بود 
موجــب  نیــز  بیســتم  قــرن  در  جهانی ســازی 

اهمیت یافتن سازمان های مردم نهاد شد.
کــردم نهادهــای مدنــی  کــه عــرض  همانطــور 
بسترســاز دموکراســی هســتند و زمینــه ایفــای 
فراهــم  را  دموکراتیــک  حکومت هــای  نقــش 
که  می آورنــد جامعــه مدنــی جامعــه ای اســت 

زندگی مدنی مردم را حفظ می کند. 
 البتــه شــکل گیری جامعــه مدنــی در جوامــع 
و رژیم هــای سیاســی مختلــف از یــک قاعــده 
در  نمی کنــد  تبعیــت  یکســان  شــده  نوشــته 
کشــورها تشــکیل جامعه مدنــی تنها  برخــی از 
کارگری،  بــا اهداف محلــی، صنفی، آموزشــی، 
کارفرمایــی، امدادرســانی، خیریــه، حمایــت از 
بیماران خــاص، ایتام، ســالمندان، معتادین 
کم  و امثالهــم آنهم تحت شــرایط و مقررات حا

کــه هیچگونــه تداخلــی در  امکان پذیــر اســت 
امور سیاســی نداشته باشــد. البته احزاب هم 
کــه با  ســازمان ها و یــا نهادهــای مردم نهادنــد 
اهــداف سیاســی تشــکیل می شــوند. امــا این 
کــه  اهــداف در حکومت هــای غیردموکراتیــک 
حتــی بــا برگــزاری انتخابــات ژســت حکومــت 
چارچــوب  در  بایــد  می گیرنــد  را  دموکراتیــک 
کنند. در  کمیت عمــل  کلــی حا سیاســت های 
کشــور مــا ســازمان های مردم نهــاد )ســمن ها( 
خــاص  توجــه  جوانــان  ســمن  خصــوص  بــه 
شــده تا روحیــه مســئولیت پذیری و همگرائی 
کــم بــر نظــام اســالمی را در  بــا ارزش هــای حا
یــک فراینــد عملــی  در جوانان به وجــود آورند 
کــه تلقی و فهم بســیاری  ایــن در حالــی اســت 
کــم بــر نظــام  از آحــاد جامعــه از ارزش هــای حا
از  بســیاری  لــذا  و  اســت  متفــاوت  اســالمی 
خیریه هــا،  نظیــر  مردم نهــاد  ســازمان های 
امدادرســانان، حمایــت از زندانیــان، بیماران 
خاص، معتادان، سازمان های هنری و ادبی، 
کارفرمائــی و امثالهــم  کارگــری و  اتحادیه هــای 
تالش دارند در فرایند دســتیابی به اهدافشان 
وارد قلمــرو سیاســت نشــده و خــود را درگیــر با 

قدرت های آمره نسازند.
لــذا ســمن ها در ایــران بــر اســاس ســه اصــل 
داوطلبانه – غیر انتفاعی و غیر سیاسی تشکیل 
می شوند و بودجه آنان از طریق حق عضویت 
کمــک از ســازمان هــای دولتــی و غیــر  اعضــا و 
دولتــی و یا حتی از ســازمان هــای بین المللی 
کمک های مردمی  با رعایت مقــررات مربوطه 
یــا منافع حاصــل از فعالیت هــای اقتصادی از 
محــل منابــع فوق بــه نفع ســازمان تأمین می 
که آیا هیچ جامعه  شــود اما پرسش اینجاست 
کلی  مدنــی مــی تواند بــر سیاســت گذاری های 
گــذارد؟ زندگــی آحاد جامعه مســتقیم یا  تأثیــر 
غیــر مســتقیم تحــت اراده هــای آمره سیاســی 
آنــان در زمینــه هــای داخلــی و  وتصمیمــات 
دیپلماســی خارجــی قــرارداد . در ایــن راســتا 
گوید حتی وجود سازمان  رابرت دی بنتام می 
های غیر سیاســی برای دموکراســی در جامعه 
کــه پایگاه  مدنــی حیاتی هســتند بایــن خاطر 
را  بیشــتر  هــای  ارزش  و  اطمینــان  اجتماعــی 
که بــه حوزه سیاســی منتقل  کنند  ایجــاد مــی 
می شــود و بــه اتحاد جامعه و درک وابســتگی 
کنند .  کمــک می  جامعــه و حقــوق در جامعه 
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بهمین جهت مفهوم جامعه مدنی به شــدت 
با مفهوم دموکراسی پیوند دارد.

اشــاره  بــا  میزگــرد  مجــری  بخــش  ایــن  در 
مدنــی  جامعــه  دل  از  کــه  تشــکل هایی  بــه 
برخاســتند، لزوم آسیب شناســی این تشکلها 
که مهنــدس مصطفی زاده  کردنــد  را یــادآوری 
گفت: NGOها  زیربنای  دموکراسی  در پاســخ 
که جامعــه مدنی  هســتند. در هــر جامعــه ای 
نیــز  قــوی شــده، دموکراســی  و  یافتــه  شــکل 
گرفته اســت. ریشــه های این تشــکلها  قــدرت 
مخصوصــا  برمی گــردد  غــرب  بــه  ســازمانها  و 
بــه وجــود  کارگــری  بعــد از اینکــه ســندیکای 
کارفرمایــان نیــز بــرای دفــاع از حقــوق  آمــد و 
کارفرمایــی بــه  خــود تشــکلها و ســندیکاهای 
وجود آوردند. در ســایر موارد از جمله مسائل 
اجتماعــی و فرهنگــی و محیــط زیســتی و ... 
که به  گرفت  ســازمانهای مردم نهادی شــکل 
نظر مــن می توان آنها را بــه NGO هایی مانند 
که در نهایــت به اتاق  کارفرمایــی  NGOهــای 
بازرگانــی به عنــوان پارلمان بخــش خصوصی 
متصــل هســتند، NGOهــای مدافــع حــق و 
و  مهندســان  انجمــن  ماننــد  حرفــه  حقــوق 
نظــر  در  را  عــام  منافــع  کــه  غ التحصیــالن  فار
کــه احــزاب را در  دارنــد، NGOهــای سیاســی 
کــرد و مبــارزه برای  قالــب آن می تــوان تعریــف 
گرفتــن قــدرت هــدف اصلی آنهــا اســت، و ... 

کرد.  تقسیم 
کالم بهتر است  وی افزود: برای پرهیز از اطاله 
کنیم، و به  کارفرمایــی تمرکز  روی NGOهــای 
که آنهــا چگونه باید حرف  ایــن نکته بپردازیم 
کمیت برســانند و  گوش دولت و حا خود را به 
گذشــته حرف  نتیجــه بگیرند، ما در 20 ســال 
زیــاد زده ایــم اما علیرغم تالش تشــکلها و اتاق 
ببینیــم  بایــد  نگرفته ایــم.  چندانــی  نتیجــه 
چگونــه می توانیــم خواســته ها را پیــش ببریم 
کــه از بــن بســت نجــات یابیــم. متاســفانه در 
کنونی، بــا اینکــه آیین نامــه قانون  بــن بســت 
کار چند ســال اســت ابالغ شــده ولی  کســب و 
به نتیجه نرســیده اســت، دادگاههای صنفی 
اوراق مشــارکت  مــورد  در  نشــده اند،  محقــق 
که پرداخــت می شــود 20-30 درصد از  هــر بار 
که  از اتاق  حقوق واقعی ما از بین می رود و ... 
انتظــار مــی رود در این مــوارد و مــوارد دیگر به 

داد تشکل ها برسد. 

کرد:  دآبادی عنــوان  در ادامــه مهندس 
جامعــه صنفی ما هنوز جوان اســت و به بلوغ 
نرســیده است. اتاق در ابتدا بیشــتر بازرگانان 
که بعدا صنعت  را تحت حمایت خود داشــته 
کشــاورزی هم بــه این جرگه افزوده  و معدن و 
که موید جوان بودن تشکل های  شــده است 
صنفی ماســت. هنوز هم اتاق عمال نتوانســته 
کســب وکاربخــش  همــه حــوزه هــای محیــط 
خصوصــی را در درون خــود جا دهــد و ارتباط 
اینها را با هم و با خود به نحو مناســبی تبیین 
کنــد. برای  و حامعــه تحــت پوشــش را توجیه 
مثــال چند وقــت قبل اتاق ســندی راهبردی 
را دربــاره ســازماندهی تشــکل هــا در ارتباط با 
ترســیم نقش خود و نهاد های تحت پوشــش 
کــه در آن صحبتی از فدراســیونها  کرد  منتشــر 
نبــود، مــا بســیار جوان هســتیم و بایــد خیلی 
کار هم دیده  کندی در  کنیم، ضمن اینکه  کار 
گردد به اینکه  می شود. بخشی ازکندی برمی 
دولت متصدی همه امور است، این در حالی 
که اعضای ما در شــرایط متالطم روز از  اســت 
که مــا در تعامل  مــا انتظــار پاســخگویی دارند 
پاســخگویی  تــوان  کنــدی  دولــت  چنیــن  بــا 
کش  نداریــم. بنابراین در تعامل با دولت و در 
و قــوس هــای مختلــف ســعی در حــل برخــی 
مســائل داریــم. در این شــرایط موقعیت اتاق 
کرده  کــه در ســالهای اخیــر نقــش خوبــی ایفــا 
کمک تشــکل هــا درشناســائی عوامل  بایــد با 
کار و تــالش در  کســب و  مخــل بهبــود محیــط 
بایــد   اتــاق  رفــع آن عوامــل  پررنگ تــر شــود، 
کنــد  کــردن تشــکلها را تســریع  امــر متشــکل 

کنش هــای فــی مابیــن بــا کنش هــا و وا  تــا در 
 تشکل های صنفی از یکطرف و از طرف دیگر 
کمیتــی، نتایج مورد انتظار در  با نهادهای حا
کسب وکاراز طریق تسریع روند  بهبود محیط 
افزایــش نقــش بخــش خصوصــی در اقتصــاد 
ملی، بصورت موثرتر و بهره ورتر حاصل شود.

صو را و ب  ت رو ب  ر
ن اس م   ا

ان در پاســخ بــه ســوالی دربــاره  ر  د
تشــکلها  و  دارد  جایگاهــی  چــه  اتــاق  اینکــه 
کجا ایســتاده انــد و دولت چه رویکــردی دارد 
که در  کرد: من بــه شــخصه در دورانی  عنــوان 
اتاق حضور داشــتم، حرکــت رو به جلو بخش 
وضعیــت  کنــم.  مــی  احســاس  را  خصوصــی 
کمــی  امــروز بــا 10-20 ســال قبــل از نظــر تکثــر 
که  رشــد قابل مالحظه ای داشــته، بــه طوری 
تعــداد تشــکلهای صنفــی و بخــش خصوصی 
کیفی  ما در 10 ســال 4 برابر شــده است. از نظر 
یافتــه  افزایــش  تشــکلها  اعضــای  تعــداد  هــم 
یعنــی نــگاه بنگاه هــای بخــش خصوصــی بــه 
اهمیت تشــکل گرایی بهبود یافته و مشــارکت 
بیشــتر شده اســت. حرفه ای گری در مدیریت 
بخــش  در  مــا  اســت.  شــده  بیشــتر  تشــکلی 
خصوصی و جامعه مدنی در مدیریت تشکلها 
حرفه ای گــری نداشــتیم امــا حــاال رو به رشــد 
هســتیم. مــا مدیر حرفــه ای بــرای NGOها و 
BMOهــا نداریــم. منظــورم از مدیــر حرفه ای 
کار  کســب و  کــه در جایــگاه مدیریــت  افــرادی 
اجرایــی  رکــن  در  منظــورم  نیســت،  هســتند 
توجــه  و  فرصــت  کــه  بــوده   NGO و   BMO
کافــی بــرای تربیــت مدیــر حرفه ای نداشــتیم 
گرفتن آموزه هــای مرتبط  و تالشــی بــرای یــاد 
با اداره ســازمان غیرانتفاعی هم نداشــته ایم. 
اداره ســازمان های غیرانتفاعی بــا اداره بنگاه 

اقتصادی فرق دارد.
دانشــگاه  در  بنــگاه  اداره  بــرای  افــزود:  وی 
رشــته مرتبــط را داشــته ایــم امــا در دانشــگاه 
هم توجهی بــه اداره ســازمانهای غیرانتفاعی 
که در بعضی  نشده است. این در حالی است 
دانشــگاههای دنیاMBAویــژه ســازمان های 
کــه  افتــاده  راه  کــه  سالهاســت  غیرانتفاعــی 
MBA، BA و یــا MA  آن بســته بــه دانشــگاه 
کشــور داشته  گر این دانش را در  وجود دارد. ا

دآبادی :   مهندس 
وان  و  ن ا  نف م ام 
ت  د ا و نر ت و ب ب ا
رگانان را  ر با دا  ا در اب ا
ود دا   ت  ا ت 
ی  اور دن و  ت و م ن دا  ب
د  ود  رگ ا  ب ا 
ودن  وان  د  ت  مو ا

ت نف ما ای   
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باشیم و حرفه ای گری را به وجود آوریم تشکل 
وارد فعالیــت هدفمنــد خواهــد شــد. در حال 
حاضر NGOها و BMOها از رئیســی به رئیس 
دیگر و از مدیریتی به مدیریت دیگر در نوسان 
هســتند. البتــه هــر چــه عمــر NGOها بیشــتر 
کمتر خواهد شــد، چون دانش  شــود نوســان 
نهفتــه ســازمانی بــه وجــود می آیــد و نوســان 
دوره  ایــن  در  اتــاق  در  مــا  می شــود.  کنتــرل 
که با مشــارکت دانشــگاههای  کردیم  پیگیری 
را  غیرانتفاعــی  ســازمانهای   MBA خارجــی 
بــه ایــران بیاوریــم و فرصــت آمــوزش را بــرای 
کنیم  مدیران تشــکلها و جامعه مدنــی فراهم 

که آن را فرابگیرند. 
وی در ادامه به جوان بودن ســابقه تشکل ها 
مــا  کشــور  در  گفــت:  و  کــرد  اشــاره  ایــران  در 
اقتصــادی،  تخصصــی،  از  اعــم  تشــکل ها 
بــه  احــزاب همگــی جــوان هســتند  و  مدنــی 
کــه بعــد از انقــالب مشــروطه  جــز اســتثنائاتی 
ج یافتنــد. طبیعــی اســت  کردنــد و نــز حرکــت 
کشــورهای  بلوغ تشــکلی و جامعه مدنی ما از 
کمتر اســت و به همین  پیشــتاز در این حــوزه 
دلیل باور و فهم دولت هم در این زمینه قابل 
که بلوغ تشــکلی به درک،  توجه نیســت، چــرا 
اصــوال  دارد.  نیــاز  دولــت  رواداری  و  تســاهل 
کــه  تشــکلها بــه ایــن دلیــل تشــکیل شــده اند 
دولتها در مســیر حکمرانی خطاهایی دارند یا 
گر پایش نشــوند دچار خطاهایی می شــوند.  ا
کســی بایــد در این زمینه پایش گر باشــد؟  چه 
گــر دولت بخواهد در هــر 3 رکن خود پایش گر  ا
کافــی به مقصود نیســت. شــاید منافع  باشــد 
بخــش خصوصی همراســتا بــا دولت نباشــد، 
کارکــرد ســازمان یافتگــی در  پــس الزم اســت 
بــرای  مدنــی  نهادهــای  و  خصوصــی  بخــش 
ایفــای نقــش دیده بانــی دولت شــکل بگیرد. 
کــه آمدیم می بینیم ســازمانهای  البتــه جلوتر 
خصوصــی  بخــش  تشــکلهای  و  نهــاد  مــردم 
کردنــد. یعنی  کشــور هــم نقــش پیــدا  در اداره 
ج شــود به  هــر چــه دولــت از تصدی گــری خار
معنــی حضور بخــش خصوصی به جــای آن و 
در مســائل اجتماعی، NGOها است. مفهوم 
کاالی عمومــی در دنیــا مرتبــٌا تغییــر می یابــد 
که  کمتــر توســط دولــت تولیــد شــود، زمانی  و 
عمومــی  کاالی  تولیــد  نبــود  متمرکــز  دولــت 
تعریــف دولــت و  بــا  کــه  بــود  توســط جامعــه 

مختلــف  کشــورهای  در  آن  تمامیت خواهــی 
باعــث شــد دولتهــا در ایــن مســیر راه افــراط 
در پیــش بگیرنــد ولــی خیلــی زود ایــن شــیوه 
شکســت خورد و بسیاری نظامهای حکومتی 
کارها به  گذاری مجــدد  کردنــد و وا گــرد  عقب 
کار  بخش خصوصی و جامعه مدنی در دستور 

گرفت.  قرار 

کنون در شــرایطی  کــرد: مــا ا کیــد  ان تا
کــه یک بــار این مســیر را از نــو آغاز  قــرار داریــم 
کرده ایم. از زمان انقالب با ملی شــدن صنایع 
و  خصوصــی  بخــش  شــدید  کوچک شــدن  و 
کرده ایم  جامعه مدنی ما مســیر را مجددا آغاز 
و می توانیــم بگوییم از عمر تجربه ما 39 ســال 
می گــذرد چــون همــه تجــارب قبلــی بــه نوعی 
بالاســتفاده مانــد یا مردود شــناخته شــد. باز 
که  دولــت در ایــن مســیر به این نتیجه رســید 
کار انجام شود ولی روشهای انتخاب  باید این 
شــده درســت نبــود. بــه عنــوان مثــال یکــی از 
کــه اتفاقا از ســوی بخش خصوصی  تغییراتــی 
نیز نقد شــد، عــدم توجه به خصوصی ســازی 
که عمال ایــن اتفاق نیفتــاد و دولت  بــود، چــرا 
کاهشی  از شــکلی به شــکل دیگر تبدیل شد و 
در تصدی گــری دیــده نشــد. در حــوزه جامعه 

مدنی نیز چنین است.

ت مدن  ا ت  و
ت و ا ا  ا  ران ن در ا

فعــال  درو  د  م دس  مهن ادامــه  در 

کــه  محیــط زیســت در پاســخ بــه ایــن ســوال 
کارنامه  شــرایط ســازمانهای مدنی در ایران و 
گــر  کــرد: ا عملکــرد آنهــا چگونــه اســت عنــوان 
منطقــه  کشــورهای  بــا  را  کشــور  بخواهیــم 
مدنــی  فعالیــت  وضعیــت  کنیــم  مقایســه 
در ایــران نســبتا قابــل قبــول اســت.  دولــت 
کــه مدرن تریــن دولــت منطقــه اســت   ترکیــه 
70 انجمن محیط زیستی دارد، در حالی که در 
ایران 891 انجمن در ارتباط با محیط زیســت 
فعــال هســتند. امــا بــا توجه بــه اســتانداردها 
و بــا توجــه بــه ســابقه تاریخــی مــا- از انقــالب 
مشــروطه تا انقــالب اســالمی- انتظارها بیش 

از این است.  
که  وی افــزود: عموما در حوزه محیط زیســت 
مرتبط با فعالیت من است تجربه نشان داده 
که مردم  کرده اند  NGOهــا زمانی موفق عمل 
را در دغدغه هــا و مســائل مربــوط بــه محیــط 
کرده اند. موفقیت این روند را  زیســت شــریک 
در مورد احیای تاالب اقماری نقده به وضوح 
کانی بــرازان هــم یکی از  می تــوان دیــد. تــاالب 
موارد موفق مدیریت تاالب ها در ایران است. 
بــا اختصــاص  در ایــن منطقــه مــردم محلــی 
کشــاورزی خــود بــه تــاالب  بخشــی از حقابــه 
موجــب زنــده مانــدن آن شــده اند و در حــال 
حاضــر آن را خون رگهای خــود می دانند. این 
اتفــاق بــا فرهنگ ســازی، باالبــردن همراهــی 
کردن تعــارض در ذهن آنها عملی  کم  مــردم و 

شده است. 

دس درو در پاســخ بــه ایــن ســوال  مهن
کــه با توجه به شــاخص های موجــود آیا نگاه 
دولــت بــه نهادهــای مــردم نهــاد و تشــکلها 
کــرد: در  عنــوان  نــه،  یــا  واقع گرایانــه هســت 
مورد شــاخص ها نیــز این مســئله بازمی گردد 
بــه اینکــه تا چــه انــدازه در عمــل بــه فعالیت 
مدنــی، پاســخگویی و در معــرض دیــد مردم 
انــدازه  چــه  تــا  داریــم،  اعتقــاد  گرفتــن  قــرار 
دموکراســی نهادینه شــده است و از ژستهای 
غ شــده ایم. در واقــع این امر  دموکراســی فــار
کــه روی  بــه مدیــران و مســئوالنی  بســتگی 
کار می آینــد دارد. در همیــن زمینه ما منشــور 
فعالیتهــای مدنــی در حوزه محیط زیســت را 
کید روی  که یکــی از مفــاد آن تا کردیــم  تهیــه 
کــه آنهــا را از  اســتقالل مالــی NGO هــا اســت 
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وابســتگی و قائم به فرد بودن رها می کند چرا 
گرفتن حــق عضویت را یکی از  کــه عضوگیری و 
 راههای ایجــاد بدنه اجتماعــی برای NGOها 
می دانــد. البتــه ایــن منشــور قابــل تعمیــم و 
اســتفاده در مورد ســایر فعالیتهــای مدنی نیز 
کــرد: مهمتریــن  کیــد  هســت. وی درپایــان تا
در  مشــارکت  خ  نــر افزایــش  بازدارنــده  موانــع 
گیر،  فعالیتهای داوطلبانه، مقررات دست و پا
دیوانســاالری فرســاینده، نگاه هــای امنیتی و 

فقر سواد مدنی در عموم مردم است.

ســخنان  ادامــه  در  اد  ف  مص دس  مهن
قراردادهــای  کــرد: در  عنــوان  آقــای درویــش 
کــه در آن عمرانــی بحثــی بــه نــام HSE داریم 
E  بــه معنی محیط زیســت اســت. ما در حال 
بــا ســازمان مدیریــت در حــال بحــث  حاضــر 
مالحظــات  بــه  مربــوط  هزینــه  کــه  هســتیم 
محیــط زیســتی بــه چــه نحــوی در قراردادهــا 
که اتاق  لحاظ شــود. شاید یکی از بحث هایی 
کند بحث محیط زیست  می تواند در آن ورود 

و سالمت در قراردادهای عمومی است. 

که  ا نیز در مورد شــاخص هایی  ا  ر  د
توجــه دولــت به ســازمانهای مدنی و تشــکلها 
کرد: با رشــد توده ها  را نشــان می دهــد عنوان 
جلوی فعالیت NGO ها و تشــکل های صنفی 
گرفته شــد اما از ســال های 1320 تا 1326 فضا 
کــه در همین زمــان هم ســندیکاها  بازتــر شــد 
توانستند آزادانه تر فعالیت کند در همان زمان 
بودکه ســندیکای شرکتهای ساختمانی ایران 

بــه ثبت رســید. ســالها بعد مســائل فراصنفی 
شــد و ســازمان هــای مــردم نهــاد بــا اهــداف 
گســترش یافتنــد و  گرفتنــد و  سیاســی شــکل 
اعتصابــات متعــددی توســط اتحادیــه هــای 
کارگــری نســبت بــه مطالبــات و دســتمزدها و 
کارگاه ها و بیمه و غیره  کارخانه ها و  وضعیــت 
گرایشات  کمک ســازمان های مردم نهاد با  با 
کــه در نهایــت راه  سیاســی بــه وقوع پیوســت 
را بــرای شــروع شــدن صنعت نفت هــم در 29 
افــزود:  جامســاز  آورد.  فراهــم   1329 اســفند 
امین الضــرب اولیــن اتــاق تجــارت را در تهــران 
کــرد البتــه اتــاق تجــارت در تبریــز  راه انــدازی 
کــه اولیــن خدمات  بــه عنوان شــهری پیشــرو 
برق رســانی، اولین شهربانی، اولین شهرداری 
تشــکیل  بــود  شــده  تأســیس  آن  در  غیــره  و 
شــد. قبــل از انقــالب همزمان با رشــد صنایع 
کارگرهــا نیز قدرت  گروه هــای صنعتی بــزرگ  و 
کارگــران  کــردن  گرفتــه و شــاه در مــورد ســهیم 
کــرد. بخــش  کارخانجــات اقداماتــی  در ســود 
مدنــی جامعــه هم به تدریج قــدرت می گرفت 
ســازمان های تجــاری و صنعتــی مــردم نهــاد 
کــه بخشــی از جامعه مدنی  و اتحادیه هــا هــم 
کردند. در اتاق بازرگانی  بودند به سرعت رشد 
کار آمدند در  هم تجار خوشنام و باتجربه روی 
همین دوره مشارکت های سرمایه گذاری های 
صنعــی و تولیــدی داخلــی و خارجی هــا تحت 
خصوصــی  بخــش  در  جوینت ونچــر  عنــوان 
گرفت و توســعه یافت. شرکای خارجی  شــکل 
کشــورهای آلمــان، انگلیس، فرانســه  کثــرا از  ا
کــه در زمینه هــای تولیــدی و  و ایتالیــا بودنــد 

تاســیس بانک هــای مختلــط ســرمایه گذاری 
کــه البتــه اتــاق بازرگانــی نقــش موثری  کردنــد 
در ایــن فراینــد ایفــا  نمــود اما با وقــوع انقالب 
اســالمی همــه چیــز متوقــف شــد بــا تصویــب 
قانــون حفاظت و توســعه صنایع ایــران ده ها 
گــروه صنعتــی بــزرگ و همچنیــن بانک هــای 
بــه  متعلــق  کوچــک  صنایــع  حتــی  کشــوری 
ســرمایه داران مرتبــط با رژیم پهلــوی مصادره 
شــدند و مدیــران جــوان و بی تجربــه به صرف 
گسترش صنایع  انقالبی بودن توسط سازمان 
شــده  مصــادره  عظیــم  نهادهــای  اداره  بــه 
کــه ســرآغاز  اضمحــالل ایــن  منصــوب شــدند 
کثرًا  30 تا 50 ســاله بود.  واحدهــای صنعتــی ا
اتــاق بازرگانی هم از این قاعده مســتثنا نبود. 
کاردان  دیگر اثری از تجار باســابقه و باتجربه و 
که اغلب  نبــود و به جــای آنان تجار جدیــدی 
کارمند تجار قدیمی بودند در معیت  گرد و  شا
کــه صــرف تعهــد مذهبــی و انقالبی از  افــرادی 
سوی دولت منصوب شدند به اداره امور اتاق 
بازرگانــی پرداختنــد. اتــاق بازرگانــی فی الواقع 

دولتی شد. 
عرصــه  زمانــی  کــرد  کیــد  تأ پایــان  در  وی   
کشــوهای جهــان بــرای مشــارکت  اجتماعــی 
که دولت ها و جوامع  کردند چرا   مردمی تالش 
بــزرگ شــده بودنــد، نیازها بیشــتر شــده بود و 
دولت هــا متوجــه شــدند نمی تواننــد بــه همه 
کارهــا را به بخش  نیازهــا پاســخ دهنــد و بایــد 
کاره  کنند. زمان دولت همه  گذار  خصوصی وا

گذاشته بود. دانا 
آقای میلتون فریدمن اقتصاددان برنده جایزه 
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گر بــه عنــوان  نوبــل و بنیانگــذار مکتــب شــیکا
مشــاور خانــم تاچــر در انگلیس و آقــای ریگان 
در آمریــکا خصوصی ســازی را در فراینــد علمی 
که نتایــج آن ثمربخش  بــه قلمــرو اجــرا درآورد 
کرد  بود. مشارکت های مردمی به شدت رشد 
که توسط دولت  کاالهای عمومی  بســیاری از 
بــا بخــش  تولیــد می شــد از طریــق مشــارکت 
کامل بخش خصوصی  خصوصی و با استقالل 
تولید شد. نیروگاه های بزرگ، پاالیشگاه های 
بخــش  بــه  لنــدن  متــروی  حتــی  پتروشــیمی 
گذار شــد. به موازات رشــد بخش  خصوصی وا
زمینه هــای  در  مدنــی  نهادهــای  خصوصــی 
کشاورزی غیرانتفاعی هر یک  صنعتی تولیدی 

با اهدافی مرتبط با حوزه
فعالیت هــای خــود توســعه یافتنــد اتاق هــای 
از  ج  بازرگانــی حــوزه فعالیــت خــود را در خــار
گســترش دادنــد و در ارتباط با ســایر  مرزهــای 
کشــورها بر  اتاق هــا و نهادهــای تجــاری دیگــر 
کــه به رشــد تراز  روابــط تجــاری خــود افزودند 
تجــاری مثبــت وتولیــد ناخالــص داخلــی آنان 
گســترش روابط بازرگانی بین المللی  انجامید. 
بر مناســبات سیاســی نیــز اثر متقابلی داشــت 
که یکی از  که دیپلماسی سیاسی  بدین معنی 
وظایــف و اهدافش ایجاد بســتر های تجاری و 
معامالتی و مبادالتی دولتی و بانکی به منظور 
ارتقــای تجارت خارجی بود بر رشــد اقتصادی 
کشورها اثر داشت و روابط مثبت  و توسعه آن 
و  منطقــه ای  دوجانبــه،  تجــاری  مطلــوب  و 
بین المللــی نیز اســباب نزدیک شــدن مواضع 

کشورها را فراهم آورد. سیاسی 

کشــور مــا تاریــخ تشــکیل اولین  وی افــزود: در 
اتــاق بازرگانــی متجــاوز از یــک قــرن اســت لذا 
که تشــکل جوانی اســت اتفاقًا  گفت  نمی توان 
گسترده ای هم  در دوره پهلوی فعالیت بسیار 
در منطقه و هم در ســطح بین المللی با توجه 
 بــه امکانــات و مقتضیــات روز وجــود داشــت. 
رژیــم هم حامــی اتــاق بازرگانی بود زیــرا هر دو 
یــک هــدف را تعقیــب می کردند و آنهــم تولید 
بــا برخــوداری  ایــران  بــود.  و توســعه تجــارت 
از درآمدهــای آســان رس نفتــی در دســتیابی 
آنکــه  بــدون  بــود  عجــول  پایــدار  توســعه  بــه 
زیرســاخت های مناســب توســعه ایجاد شــود 
قصــد داشــت بــه قرائت شــاه بــه تمــدن بزرگ 

شــتابان  مسیرتوســعه  پــس  در  امــا  برســد 
برجــای  ناهمواری هایــی  و  نخاله هــا  همــواره 
گــر زیرســاخت های مناســب و  ا کــه  می مانــد 
مطلوب تأســیس شده باشند به زودی هموار 
می شــوند. در غیــر این صورت ایــن نخاله ها و 
که در شکل تورم، فقر، نقدینگی  ناهمواری ها 
می شــوند،  ظاهــر  طبقاتــی  شــکاف  و  فســاد 
اســاس توســعه را متزلــزل می ســازند. یکــی از 
تناســب  عــدم  انقــالب همیــن  دالئــل ظهــور 
توســعه شــتابان با زیرســاخت های فرهنگی و 

اجتماعی و اقتصادی بود.

نند  و  ری  ت  و د م ها با ا بن
وند ر  ر و ر 

ا  دآبادی نا ر  دس  مهن
عنــوان  بــه  مــا  کــرد:  خاطرنشــان  نیــز  ر  مد
پیمانکار عمال کارمند دولت بودیم و ریسک پذیر 
کنونی بنگاههــا باید  نشــده ایم. امــا در شــرایط 
کنند و ریسک پذیرتر  مسئولیت بیشتری قبول 
کــه هنــوز بــا توجه به ضــرورت  شــوند در حالــی 
ایجاد فرآیندهای جدید در ساختارهای موجود 
گذاری  که نیازمنــد صرف زمان و ســرمایه  خــود 
و تجدیــد ســاختار اســت از یکطــرف و از طــرف 
گری دولــت و حوزه  دیگرنقــش پررنگ تصــدی 
که برای فعالیتهای مســتقل تر  تقنینی موجود 
بخش خصوصی نامناسب و ناپایداراست، برای 
پذیــرش ریســکهای جدیــد ،محتاطانــه عمــل 
کنند. در شــرایط حاضر یکــی از محدودیت  می 

های اساسی، تامین مالی مورد نیاز برای اجرای 
طــرح هاســت،  بــرای تامیــن مالــی و عهــده دار 
کشور  کارهای عمرانی و زیر بنایی  شدن اجرای 
توســط بخش خصوصــی، تشــکلهای صنفی و 
گفتگو  کمک اتاق به  بنگاههای مرتبط، باید با 
با بورس و بانکها و ســایر نهاد های تامین مالی 

بپردازند.

ان در پاســخ بــه چنــد نکتــه ذکر  ر  د
عنــوان  میزگــرد  حاضــران  ســخنان  در  شــده 
کــه مهنــدس ســعیدآبادی از  کردنــد: طرحــی 
گذشــته با عنوان »نقشــه  کردند ســال  آن یاد 
گیر بخش خصوصی« ارائه شد  کار فرا تقســیم 
و هــدف از آن تجدیــد ســازماندهی در اتــاق و 
مجموعــه بــود تا منجــر به شــفافیت در امور و 
گــردد. در حــال حاضــر وظیفــه اتــاق  وظایــف 
و تشــکل ها مبهــم اســت و بســیاری از منابــع 
کاری هــا بــه هــدر مــی رود. مــا  مــا در دوبــاره 
که اتاق  کردیم شــیوه درســت این اســت  فکــر 
کســب و کار  عمومــی  حــوزه  متکفــل  بازرگانــی 
و  بنگاههــا  همــه  مشــترک  مشــکالت  ماننــد 
که ســطح ایــن مســائل عموما  اصنــاف باشــد 
اتاق هــای  اســت.  کمیتــی  حا بــاالی  ســطح 
مســائل  بــه  رســیدگی  مســئول  هــم  اســتانی 
معطــوف به اســتان خــود هســتند و تشــکلها 
هــم مســئولیت مشــخص در حــوزه تخصصی 
خــود دارنــد. به عبــارت دیگر اتاقها و تشــکلها 
در حــوزه جغرافیایــی  و تخصصــی خودشــان 
اتــاق  و  شــدند  ایــران  اتــاق  جایگزیــن  عمــال 
ایــران فقــط در موارد ضروری و با درخواســت 
تشــکل ها مســئله ای را دنبــال می کنــد وگرنــه 
که تشــکلها مســائل خود  فــرض بر این اســت 
کرد. برای آشــنایی با  را رأســا دنبــال خواهنــد 
تعریف جدید نیاز به تمرین فراوان اســت چرا 
که بســیاری  کــه مــوارد متعــددی دیده شــده 
تشــکلها بــه محــض پیــش آمــدن مشــکل آن 
ایــن ســوال  اتــاق منعکــس می کننــد و  بــه  را 
کــه پس تشــکل بــرای چه به  ایجــاد می شــود 
وجود آمده اســت؟ متاسفانه این نحوه عمل 
کشــور مــا فرهنــگ شــده و همیشــه انتظار  در 
کار ما را انجام دهد. متاســفانه  داریم دیگری 
نفــت،  بــه  اقتصــاد  وابســتگی  بــا  دیربــاز  از 
کارها  شــهروندان انتظار داشــتند دولت همه 
را انجــام دهــد و دولــت از ایــن مســئله بــدش 

اد  :  ف   مهندس مص
را   ای دمو ربن ا  NGO 
ام ای   ر  ند در 
و  ا  مدن   ام 
ن  را  دمو د  وی 
ای  ت ر  گر ا در 
ب  مانها  ا و  ها  ا 
د  ا ب صو ردد م رم گ ر 
ری ب  ارگ ای  ند ن  ا ا
رای  ان ن  رما ار ود آمد و  و
ها  ود  و  ا ا  د
ب  رما  ار ای  ا ند و 

د ود آوردن و
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نیامــد چون می توانســت بزرگ و بزرگتر شــود. 
گونه  کار تشــکلی هــم همین  متاســفانه مــا در 
گــر مســیر اصالح  کــه ا کرده ایــم در حالــی  فکــر 
شــود مــا در حرکــت بــه ســوی دموکراســی هم 

موفق خواهیم بود.
از  بعــد  و  قبــل  دولتهــای  کــرد:  تصریــح  وی 
انقــالب، در برهه هایــی بــه بخــش خصوصی 
که به مرور تلطیف شــد  ســوء ظن داشــته اند 
امــا هنوز تبدیل به حســن ظن نشــده اســت 
گــذاری تصدی گری هــا بیانجامد. در  کــه به وا
گونه اســت،  تعامــل و ارائــه راهکار هم همین 
نظرات بخش خصوصی به ســختی و با صرف 
کرســی می نشــیند. البته حوزه  زمــان زیــاد به 
که  صنعــت ســاختمان ایــن توفیق را داشــته 
در هیات رئیسه نهاد بخش خصوصی حضور 
کنون با  یابــد، چه در دوره مرحــوم ادب چه ا
وجود مهندس انصاری، و توانسته در جریان 
کند. حاصل این  تغییرات اتاق موفق تر عمل 
ح هــای نیمه  کــه بحث طر حضــور این اســت 
تمــام دولتــی بــا جدیــت دنبــال شــده و امید 
اســت در فراینــدی بروکراتیــک دنبال شــده و 
که فرصت  بــه جای خوبی برســد، به طــوری 
مناســبی بــرای بهره بــرداری و منتفــع شــدن 
کنــار ایــن امــر و  بخــش ســاختمان باشــد. در 
کار اتــاق  کســب و  در راســتای بهبــود فضــای 
کــردن قراردادهای  وارد بحــث متحدالشــکل 
گیرنده  بانکی شــده است تا بتواند منافع وام 
بــا  خصوصــی  بانــک  نماینــده  عنــوان  بــه  را 
بانکهــا در تعــادل و وضعیتــی منصفانه حفظ 
کنــد. در مورد بحث هایــی مانند قراردادهای 
تیــپ بــا دولــت و HSE و ... هــم مشــروط بــر 
رعایــت سلســله مراتــب ذکر شــده، این موارد 

هم قابل تحقق است. 
کــه  اســت  ایــن  دیگــر  موضــوع  گفــت:  وی 
می کننــد  فکــر  صنفــی  مختلــف  بخشــهای 
اتــاق همــه مســائل و مشــکالت مشــترک آنها 
کــه تــا منعکــس نشــوند  را می دانــد در حالــی 
ایــن امــر مقــدور نیســت. مــن معتقدم مســیر 
بخــش  و  مدنــی  جامعــه  توســط  شــده  طــی 
که  خصوصــی مســیری دشــوار و صعــب بــوده 
باید ادامه یابد و چاره ای جز ادامه این مســیر 
هــم  ایــن مســیر  ادامــه دادن  بــرای  نیســت. 
بایــد اضــالع جامعه مدنی و بخــش خصوصی 
شــرایطی  در  االن  شــوند.  نزدیک تــر  هــم  بــه 

کــه تهدیدهــای مختلــف متوجــه ما  هســتیم 
هســتند و مســئوالن هم به آن اذعــان دارند. 
ایــن تهدیدهــا بــرای جامعــه مدنــی و بخــش 
کــه ســهم  خصوصــی فرصــت مناســبی اســت 
کننــد و افزایش  خــود را در حکمرانــی مطالبــه 
دهنــد. ایــن امــر بــه نفــع دولــت هــم هســت، 
منتهــی در دولــت هــم ماننــد جامعــه مدنــی 
بــرای  و بخــش خصوصــی حرفه ای گــری الزم 
مدیریت این مسئله وجود ندارد. ما به دولت 
آمــوزش دیــده نیــاز داریــم تــا درک بــه روزی از 
کارکــرد بخــش خصوصــی به وجــود آیــد، البته 
کنده وجــود دارد ولی به  ایــن درک به طور پرا
کمک هم  که الزم اســت ما با  طور منتشــر نه، 

ایــن مفاهیم را به دولت انتقال دهیم.

کــرد: تغییر  دآبادی نیــز عنوان  دس  مهن
بخــش  و  دولــت  فرآیندهــای  و  سیاســت ها 
ایــن تغییــر در بخــش  خصوصــی الزم اســت. 
دولــت  در  و  ســال   6-5 حداقــل  خصوصــی 
حــدود 7-8 ســال طــول می کشــد. دولــت بــا 
گذاری  اینکــه دیگــر پولدار نیســت حاضر بــه وا
بخــش  طرفــی  از  نیســت،  تصدی گری هــا 
پذیــرش مســئولیت ها  آمــاده  خصوصــی هــم 
نیســت و همیــن امــر خالءیــی به وجــود آورده 
کــه دکتر ســلطانی  کــرد،  کــه بایــد بــه آنهــا فکــر 
کــرد: وضعیت ما حاصــل همین خالء  تصریــح 
است، متاسفانه وقتی ما برای تهدیدها آماده 
نباشــیم خــالء پیــش می آیــد. متاســفانه یک 
شــبه هــم نمی تــوان جایگزیــن مناســبی برای 

گذاشت. دولت بی پول نفتی 

کنــار این  کــرد: در  ا نیز عنــوان  ا  ر  د
کمیتی  دولــت بی پــول نفتی یک بخــش فراحا
پولدار وجود دارد. نظام اقتصادی ما مجموعه 
که از بــاال به پاییــن دیکته می  قوانینــی اســت 
شود و به سبب نفس دستوری بودن آن فاقد 
ظرفیــت اصــالح پذیــری اســت.  وقتــی دولت 
دربــاره مشــارکت عمومــی - خصوصــی حــرف 
که منجر به  می زنــد در واقع به راه حــل موقت 
رضایت بخشــی ناپایدار می شــود می اندیشــد 
کــه برای حــل واقعی مشــکالت باید  در حالــی 
جامعه مدنی قوی در عرصه اجتماعی داشته 
کمیت  که قــدرت آن برابر با قــدرت حا باشــیم 
باشــد. دموکراســی هم در بســتر جامعه مدنی 

پیشرفته شکل می گیرد. صنعت احداث برای 
کرده است. توسعه تالش زیادی 

اما به قول هرناندو دسوتو اینها نمای ظاهری 
گر بخواهید ببینید کشوری  توسعه هستند اما ا
واقعا توســعه یافته است یا نه باید از دبستانها 
و  پرسشــگر  را  کــودکان  ببینیــد  کنیــد  شــروع 
خــالق ، صبــور و آینــده نگر، با قــدرت تعامل و 
گفتگو و مســئولیت پذیر تربیــت می کنند یا نه. 
که  اما باید در مورد خال مورد اشــاره متذکر شد 
کشــور ما معموال قدرت اقتصادی از قدرت  در 
سیاســی ناشــی شــده بنابراین موقتی و ناامن 
اســت ضمــن آنکــه دولــت نقــش ضعیفــی در 
کشــور ایفا می کند زیرا اســما  قــدرت اقتصادی 
و ظاهــرا اقتصــاد ما دولتی نیســت، فــی الواقع 
رانتــی  اقتصــادی و فرادولتــی  یــک مجموعــه 
که تصمیم سازی ها و  نفتی ایدئولوژیک است 
اراده های قدرتهای فرادولتی بر ساختار دولت 
ســایه افکنده و حرف آخر را می زنند به همین 
گفتگو و تعامل ســازمانهای مردم نهاد  جهــت 
که علت  بــا دولتها اغلب نتیجــه ای در بر ندارد 
را بایــد در ســاختار قــدرت سیاســی جســتجو. 
بــر  را  فرادولتــی  اقتصــادی  ســاختار  کــه  کــرد 
که نــه تنها دولت  کم نموده  کشــور حا اقتصاد 
بر آن نظارتی ندارد بلکه عمال بر سیاستگذاری 
های دولتی ســیطره داشــته و مصالح و منافع 

خود را بر منافع ملی مقدم می دارند.
در پایان این میزگرد دکتر سلطانی خاطرنشان 
کرد: در این مســیر تغییر تفکر دولت الزم اســت 
و تاریــخ نشــان داده همواره تغییــر تفکر دولت 
در اثــر اجبــار بوده اســت. در حــال حاضر اجبار 
بی پولــی، دولــت را به تغییر واداشــته و فرصت 
خوبــی بــرای جامعه مدنــی و بخش خصوصی 
گــر بــا حرفه ای گــری و انظبــاط در  کــه ا اســت 
اجــرا همــراه شــود ســوء ظــن دولــت را برطرف 
بــرای  خوبــی  عزیمــت  نقطــه  کــرد.  خواهــد 
بخــش خصوصــی و جامعــه مدنــی بــه وجــود 
کــه ســهم خــود را در حکمرانــی ببینند.  آمــده 
گرفته  به نظر می رســد دولت در شــرایطی قــرار 
ریــزش  حــدی  تــا  آن  اجتماعــی  ســرمایه  کــه 
کــرده اســت، و بــرای بازیابــی آن می تواند روی 
همــکاری با جامعــه مدنی و بخــش خصوصی 
کند، به واقع دولت دوراندیش دولتی  حساب 
کــه بخش خصوصــی و جامعــه مدنی  را   اســت 

کند.  در ریسک های خود همراه 
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متولــد  انصــاری  محمدرضــا  مهنــدس  آقــای 
دانشــگاه  عمــران  ارشــد  کارشــناس   ،1322
کیســون  تهــران و رئیــس هیات مدیره شــرکت 
که ریاســت هیــات مدیــره انجمن  اســت. وی 
مهندســی  و  فنــی  خدمــات  صادرکننــدگان 
کنــون هشــت بار به  ایــران را بــر عهــده دارد، تا
کشــور انتخاب شده  عنوان صادرکننده نمونه 
بیــن  پیمانــکاری   99 مقــام   2014 ســال  در  و 
کرده اســت. در آستانه کســب   المللی جهان را 
 70 ســالگی ســندیکا، با این مهندس توانمند 
که در ســال های اخیــر به عنــوان نائب رئیس، 
گویای صنعــت احداث در اتــاق بازرگانی  زبــان 
که نظر شما را  گفتگو نشسته ایم  ایران بوده به 

به خواندن مشروح آن جلب می نماییم. 

ای ت  ر ای  ند ا  ود ب نا   ا آ
اری ان را  د  و ران ب ان ا ا   

ود ون   در آن دوران 
شــرکت  و  بــودم،  جــوان  بســیار  کــه  زمانــی 
کیســون هــم تــازه پــا بــود، ســندیکا در نظــر ما 
دارای  کشــور  اقتصــاد  عرصــه  در  همچنیــن  و 
گر شــرکت های  ابهــت و جایگاه ویژه ای بود و ا
جــوان را بــه عضویت می پذیرفــت، به خوبی از 
آن هاحمایــت می کــرد. البتــه تصــور ما درســت 
بــود و در آن شــرایط یــک تشــکل صنفــی بــه 
قدرتمنــدی  جایــگاه  مدنــی  نهــادی  عنــوان 
داشت و حضور، اقدامات و پشتیبانی های آن 

کننده بود.  تعیین 
بعــد از انقــالب همــه چیــز به هــم ریخت چون 
که شــیرازه آنچه  طبیعت انقالب همین اســت 
قبال تثبیت شده به هم بریزد و نهادی نوین را 
کند. ایــن اتفاق در نوع نگاه جامعه  جایگزیــن 
کشــور بــه نهادهای مدنــی از قبیل ســندیکا  و 
هم تاثیر داشت و سال های اول بعد از انقالب 

مدیــره  هیــات  ایثارگرانــه  کوشــش  رغــم  علــی 
گیری در  وقت، ســندیکا نتواســت تاثیر چشــم 
سرنوشــت شــرکت ها، روند اقتصاد شــرکت هاو 
گرچــه بــه  کشــور داشــته باشــد. ا کل  اقتصــاد 
که پایه هــای نهادهای  مــرور زمــان و به تدریج 
کس جــای خود را  اجتماعــی محکم شــد و هر 
کرد سندیکا هم جایگاه خود را بازیافت و  پیدا 

کرد. استحکام بیشتری پیدا 
من از زمانی که شرکت کیسون نوپا بود تا زمانی 
گســترش یافــت، بــا ســندیکا  کــه ایــن شــرکت 
کــرده ام بــه عنــوان  ارتبــاط داشــته ام و ســعی 
وظیفــه خــود آنچــه در توان دارم بــرای تقویت 
که به آن بــاور دارم انجام دهم، البته  ســندیکا 
که در موقعیت هیات مدیره سندیکا  کسی  هر 
کار را بــا روحیــه خدمــت به  قــرار می گیــرد ایــن 
کشور  کل  حرفه و در نتیجه خدمت به اقتصاد 
و توســعه آن انجــام می دهد. مــن فکر می کنم 

رد  ن  ن ن  ر ا  ی  ی نا ر ا ن ا  در ند م  م

راست از سرمایه ملی
ه ها و ر ف کیفیت   با 
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که در هیات مدیره اتفاق  گرایی  امروز با جوان 
می افتــد، قابلیــت تطبیق ســندیکا و اقدامات 
گشــایش  آن بــا جریانــات اجتماعــی بــه جهت 
کشور، نمود  هرچه بیشــتر دروازه های توســعه 

کرده است.  پیدا 

د   ر  م دس  مهن ای  آ
ان  ن ای ر و آ رد  ا ا  دی م
ری ا دوران  ر وا  صو ا  ف ت  ا
ندگ و  ا د ا ان ب و دوران  ب

د  ان ارا د ای ا ت  ا
انقــالب  از  بعــد  ســازندگی  تاریــخ  در  ایشــان 
جایگاه ویژه ای دارد. زیرا بعد از دوران مخرب 
که پســت ریاســت جمهــوری را  جنــگ، زمانی 
کار پرچم  گرفتنــد، به عنــوان اولین  در اختیــار 
کــه همــه  کشــوری  کردنــد.  ســازندگی را بلنــد 
کارخانه های  توانش متوجه جنگ بود، حتی 
آن نیــز برای جنگ تولیــد می کردند و مردم آن 
تنهــا متوجــه دفــاع از مــرز و بوم بودنــد، بعد از 
جنگ احتیاج به تغییر اساســی داشــت تا این 
انرژی و توان عظیم متوجه ســازندگی و تحول 
که به  اقتصــادی شــود. ایشــان هم با توجهــی 

سازندگی داشت، این نیاز را تشخیص داد.
ح هــای  طر ســازندگی  پرچــم  بلندکــردن  بــا 
کــه در برخی  ح شــد  کشــور مطــر متعــددی در 
کشــور بــود امــا  مــوارد بیشــتر از تــوان جــذب 
کند  کشــور تحرکــی ایجــاد  توانســت در سراســر 
کــه به دلیل  کشــور  تا شــرکت های پیمانکاری 
دوران جنگ، کمبود بودجه و توجه انحصاری 
به جنگ، دچار خمودگی شده بودند، دوباره 

نفس بکشند و از جا بلند شوند.
در نتیجه آن دوران را باید برای شرکت هادوران 
دانســت.  ســازندگی  بــه  خمودگــی  از  انتقــال 
کــه پیــش از آن وظیفه  اینکــه دولتمــردان مــا 
کمــک بــه جبهــه می دانســتند، بعد از  خــود را 
این اتفاق، مهم ترین وظیفه خود را سازندگی 

دانستند، یک تحول فکری در پی داشت. 
ما ایرانی هامتوجه شــدیم اقتصاد بســیار مهم 
است و زمانی می توانیم در دنیا سربلند باشیم 
باشــیم وگرنــه  اقتصــادی داشــته  کــه توســعه 
شــعارهای مــا در باتــالق فقر فرو  مــی رود. این 
تحــول فکــری تغییر بزرگی بود. متوجه شــدیم 
 کــه بایــد بــه لحــاظ اقتصــادی زیــر پــای مــان

 محکم باشد و مردم در رفاه بیشتری باشند تا 
کند و بشناســد. از همان زمان  دنیا ما را قبول 
که دوباره شــان و شــخصیت ایرانــی را در  بــود 
کردیم و شــرکت های ما از همان  ح  جهان مطر
روزهــا صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی را 
کردند. البته این مسئله تا سال 1373  شــروع 
نیــز تــا حدی مســکوت بــود چــون دولتمردان 
و شــرکت هاتمام وقــت و انــرژی خــود را صــرف 

کشور می کردند.  سازندگی در داخل 
در دوره ســازندگی یــا دوره تحــول از خمودگــی 
که اوج  به سازندگی، نیروهایی پرورش یافتند 
بلــوغ آن هــادر 1373 خود را نشــان داد. مردم 
ج  کشــور بیــرون رفتند و توانایــی خود را خار از 
کردند. این روند  کشــور عرضــه  از مرزهای این 
تا ســال 1390 رشد خوبی داشت و در آن سال 
کشــور اجرا  4/3 میلیــارد دالر پــروژه بیــرون از 
که  شــد امــا متاســفانه بعدهــا اتفاقاتــی افتــاد 

سازندگان دچار مشکالتی شدند.

ود  در  اد م  ان ان ن ای ر ا آ
صاد  صو ب ا ای ب  ان  مان ا
ود  ا و را ب ت   ا ن وا ا د  با 
ب  ا  ت   ام  دا ر  ف

رد فاد ن ندگ ا ا رای  صو 
خــودش  عصــر  در  حرکــت  ایــن  مــن  نظــر  بــه 

که با باور  گامی بــه جلو و مترقی بوده برای این 
کم  عمومــی و نــگاه دولتی و سوسیالیســتی حا
کســی  گر  همخــوان بــوده اســت. در آن زمــان ا
قصــد ســازندگی داشــت بایــد از همــان بســتر 
که این بستر در باور مردم  استفاده می کرد چرا 
ریشــه داشت. هنوز هم وقتی یک مدیر موفق 
می شــود و ســازمانی موفــق را شــکل می دهــد 
ولــو اینکــه همه عمر و زندگی خــود را صرف آن 
کرده باشــد، در نظــر مردم و حتــی دولتمردان 
کــه از امکانــات ملــی  اینگونــه تلقــی می شــود 
از  بعــد  چنانچــه  اســت.  کــرده  سوءاســتفاده 
کشــور زالــو صفــت  انقــالب، همــه ســازندگان 

خوانده شدند. 
پس در آن شــرایط امکان اســتفاده از امکانات 
بخــش  بــرای  مخصوصــا  ســازندگی  و  کشــور 
خصوصــی فراهم نبود و اســتفاده از پتانســیل 
بــه  مترقــی  فکــری  خصولتــی  شــرکت های 
شــمار می آمــد. امــا امــروزه دیگــر به آن شــیوه 
کــردن، عقب ماندگی اســت. نهادهایی  عمل 
مثــل فــراب و مپنــا در آن دوران ایجــاد شــد. 
که شــرکتی دولتی بود باعث شــد  حضــور مپنا 
کاهــش یابــد.  هزینه هــای بــرق مــا بــه نصــف 
کردن  کار دولتــی بــه نوعی محــروم  امــا ادامــه 
کشــور اســت.  اقتصــاد از ظرفیت هــای عظیــم 
کــردن  بــرای فربــه  کیــد برخــی دولتمــردان  تا

دولت، عقب ماندگی است. 
متاســفانه بــا اینکــه امــروز 20 درصــد مجموع 
کشور در دست دولت و 80  ظرفیت ســازندگی 
درصــد آن در اختیــار بخش خصوصی اســت، 
مــا وارونــه عمــل می کنیــم و 80 درصــد اختیار 
اقتصادی را در دســت دولت قــرار می دهیم و 
کنیم. اینگونه می شود  انتظار داریم پیشرفت 
کشــور و اقتــدار آن درگیر  کــه 80 درصد اقتصاد 
کــه بــه زور از بخش  نفــت و مالیاتــی می شــود 
خصوصــی ناتوان می گیرند، در نتیجه پروســه 
همچنــان  خصوصــی  بخــش  کــردن  ضعیــف 
جریــان می یابد و در نهایت این عقب ماندگی 
کرد.  گرفتاری درست خواهد  و حرکت وارونه، 

ر  ا ای  ا  در  را  اری  ان را 
د ن ون م 

این شــرکت هادر سال های اخیر آسیب زیادی 
دیــده اند. زیــرا اقتصاد ما اقتصاد نفتی اســت 

د  رو  در ن ام ا ا فان ب ا  م
ور  ندگ  ا ت  ر و  م
د آن در  ت و  در ت دو در د
ت ما  صو ا ار ب  ا
د  ن و  در وارون  م 
ت  ت دو صادی را در د ار ا ا
دار  ار  ان و  م د  رار 
ود  ون م  ن ن ا ت  ر
دار  ور و ا صاد  د ا   در
ود   ا م  ر نفت و ما آن درگ
وان  صو نا ور ا ب  ب 
رو   د در ن  رن م گ
ان  ن صو  ردن ب 
ت ا  د و در نها اب ان م  ر
وارون  ت  ر و  ماندگ   

رد  د  وا ت  اری در گر
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بــه  انقــالب  از  بعــد  خصــوص  دولت هابــه  و 
کرده انــد و ادامه  درآمــد حاصــل از نفت تکیــه 
کــه اغلب هم  حیــات شــرکت های پیمانکاری 
کانــال  اعضــای ســندیکا هســتند بــه ارتــزاق از 
کارفرمــای منحصــر بــه فرد  دولــت، بــه عنــوان 
کشــور، خالصه شده اســت.  پیامد این جریان 
زندگــی  طورغیرمســتقیم  بــه  کــه  اســت  ایــن 
پیمانــکاران به درآمد و سیاســت های دولت و 
درآمــد حاصــل از نفــت وصل می شــود. با این 
کمبود بودجه  که دولــت  حســاب در شــرایطی 
کاهش می یابد پیمانکاران  دارد و قیمت نفت 
محــل اصلــی تغدیه خود را از دســت می دهند 
حــوزه  در  شــاغل  کارکنــان  عظیــم  خیــل  و 
پیمانــکاری در معرض بیکاری قــرار می گیرند، 
و زندگــی میلیون هاخانــواده دچــار مشــکالت 

اساسی می شود.

ت ران  ت ا ا ب رون ر را 
راه بــرون رفــت از بحــران حضــور فعــال بخــش 
تولیــد  و  گــذاری  ســرمایه  در  خصوصــی 
کشــور بــه  ح هااســت. امــروز مقولــه ای در  طر
کــه  ح اســت  ح هــای نیمــه تمــام مطــر نــام طر
مبلــغ آن حدود 500 هزارمیلیــارد تومان برآورد 
می شــود. قبــال قرار بــوده از محــل بودجه های 
ح هــای عمرانــی اجرا  تملــک دارایــی یعنــی طر
کمبــود بودجــه دولت در  شــود ولــی به ســبب 
ح هابه  گذشــته و تا بــه امروز، ایــن طر 10 ســال 
ثمــر نرســیده اســت و در نتیجــه آثار خــود را در 
ای  عدیــده  مســائل  و  پیمانــکاران  بیــکاری 
کــه بــر آن هاتحمیل شــده نشــان داده اســت. 
ح هاجــز بــا مراجعه  بــه  اجــرا درآوردن ایــن طر
خصوصــی  بخــش  ظرفیــت  و  توانمنــدی  بــه 
غیرممکــن اســت و ایــن یــک فرصــت تاریخــی 

است. 

ا ا ب  دود   ن  ود ا را با و
ا ب ب  ای ن  ر  اری  گ وا
ا  اری  گ وا و  ن رد  م گ صو 

ت   د ا ر ن ام ر 
ح هابــه دو دلیــل عملــی نشــده  گــذاری طر وا
کارفرمــا بودن  کــه بــه  اســت یکــی دولتمــردان 
کــه  پیمانــکاران  دیگــری  و  انــد  کــرده  عــادت 
کــرده اند.  آن هانیــز بــه پیمانکاربــودن عــادت 

نفــوذ ایــن عادت های 40 ســاله موجب شــده 
کدام از طرفین به این پدیده جدید آشنا  هیچ 
ح هابه  گــذاری این طر نباشــند. دولت برای وا
بخــش خصوصــی و بخــش خصوصی بــرای به 
و  ح هاآمادگــی ذهنــی  ایــن طر گرفتــن  عهــده 
مــادی الزم را ندارنــد. ایــن ممانعت به ســبب 
عادت ذکرشده ذهنی است و به سبب ناتوانی 
پیمانــکاران در تامیــن مالــی، مادی اســت. ما 
کــرده ایم در قانــون و مصوبات شــورای  ســعی 
اقتصــاد، ایــن مســئله را تــا حدود زیــادی حل 
که  کنیــم و امکان تامین مالی را با شــیوه هایی 
در آن بتــوان از 1300 میلیــارد تومــان نقدینگی 
گرچــه  کنیــم. ا کــرد، فراهــم  جامعــه اســتفاده 
و  دولتمــردان  و  اســت  باقــی  هنــوز  عــادت 
پیمانکاران ما این نگاه نو را نمی شناســند. در 
نتیجه این پروســه به آرامی پیــش می رود ولی 

با این حال دیر یا زود اتفاق خواهد افتاد.

را  ا ر  اری ا  گ ار وا ا و  ا  آ
ت د ا

کار آن بــه لحــاظ بســتر قانونــی فراهــم  ســاز و 
که پیمانکاران  شــده اســت اما لقمه آماده ای 
در دهــان خــود بگذارنــد نیســت. پیمانــکاران 
کنند و این امر پیگیری  باید مســائل آن را حل 

مستمر و انرژی تازه ای می خواهد. 

ا ا ر  نا  ا   ناب ر  ن  ب 

ن  ا ور  د  ران  ا رگان  با  
د  وان م  دا  ان ا   ا  ا در  ا  ند
ن  ا م  ای   را

د  دا با ب ا
اهــل  مجمــع  ســندیکا  کــه  طــور  همــان 
بــا  را  همــه  دارد  ماموریــت  و  اســت  حرفــه 
بــرای  کنــد و  یــک جــا جمــع  کالمی قدرتمنــد 
کند، اتاق هــم نمایندگی  اعتــالی حرفه عمــل 
کل فعاالن اقتصادی را بر عهده دارد. بنابراین 
و  صنایــع  و  بازرگانــی  اتــاق  بــا  بایــد  ســندیکا 
کشــاورزی در تماس باشد تا ایده ها،  معادن و 
مطالبــات و پیشــنهادات خود را برای توســعه 
کند. به طــور قانونی  ح  کشــور مطــر در حرفــه و 
که بــه عنوان مجمع  اتــاق این جایــگاه را دارد 
ح باشــد بنابرایــن  کل فعــاالن اقتصــادی مطــر
که از  بایــد رابطــه صمیمانــه ای بیــن ســندیکا 
کشور است،  تشــکل های بســیار بزرگ و موفق 
 186 میــان  از  شــود.  ایجــاد  بازرگانــی  اتــاق  و 
که در اتاق بازرگانی عضو هستند یکی  تشــکلی 
 از تشــکل های شــاخص و موثر ســندیکا است،

 بــی شــک همــه تشــکل هاوزن برابــر ندارنــد و 
در  و حضــور  کیفــی  رتبــه  لحــاظ  بــه  ســندیکا 

کشور جایگاه ویژه ای دارد.  اقتصاد 

و  ای  ت  ر د  ن در ور  رای 
د  و ای دار ا   ا در ا ند

گونه می توان  قدرت ســندیکا را در اتاق بــه دو 
دیــد. اول اینکه شــرکت های عضو به ســندیکا 
بها دهند و دیگر اینکه خود سندیکا به عنوان 
کنــد. نمایندگان  یک عضــو موثر در اتاق عمل 
اتــاق  در  خوبــی  عملکــرد  ســندیکا  گذشــته 
کنون ســندیکا یکی از 186 تشــکل  داشــتند و ا
نیســت، بلکه یک تشکل پررنگ و موثر است. 
کــه از حرفه مهندســی  در شــرایط موجــود هم 
کشــور افرادی در باالترین ســطوح اتاق حضور 
دارنــد، ســندیکا می توانــد ایده هــای ســازنده 
کشــور و حمایــت از  خــود را در جهــت توســعه 
کنــد. ولــی به  ســازندگان از طریــق مــا منتقــل 
نظر من در این میان یک مسئله نباید نادیده 
گرفته شود و آن شورای هماهنگی تشکل های 
که مشتمل  کشور است  مهندســی- حرفه ای 
بــر 18 تشــکل حاضر در صنعت احــداث، یعنی 
جمع مشاوران، پیمانکاران و سازندگان است 

ب  ا  ا را در  ا  ند در 
او  د  د وان  م  گون  دو 
ب  و  ای  ت  ر ن  ا
ن  ر ا د و د ن ها د ا  ند
وان   ن ا ب  ند ود 
ند  ا   ر در ا و مو
ا  ند گ  دگان  ن ا ن
ند  ا دا و در ا رد 
ا   ا   ند ون  ن ا و 
ب   ت  ن  
ت در  ر ا ررن و مو  
ر  ود   ا  را مو
در  رادی  ا ور  مهند 
ور  ا  و ا ر  با

د دارن
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و مجمــع ایــن 18 عضــو می توانــد فــوق العــاده 
کنــد و حضــور پررنگ تــری در اتاق  موثــر عمل 

بازرگانی داشته باشد.

وان  ن ار و  ا ا  ن ب ا ورای  ا  آ
د  ر با ا ا  د در ا وان ود م   
ون  نفدرا ون و  درا ا  د در  ا با

ند  
بر اساس قانون، اتاق بازرگانی باید در تشکیل، 
حمایت و راهنمایی تشــکل هاحاضر باشد. در 
کار  کســب و  رابطه با این موضوع قانون بهبود 
صراحت دارد. طبیعتا تشــکل هاوزن یکســانی 
ندارد و اتاق در حال حاضر در حال رتبه بندی 
گذاری متناسب آن هااست، در نتیجه  و ارزش 
تشــکل های موثر می توانند این امید را داشته 
که به تناســب حضــور خــود در اقتصاد  باشــند 
کشور در اتاق دیده شوند. از این مسیر شورای 
کــه مشــتمل بر 18 تشــکل اســت و  هماهنگــی 
کشور و  ســهمی بیش از 11 درصد اشتغال زایی 
11 درصــد تولید ناخالص ملــی را دارد می تواند 
مســیر  در  ای  کننــده  تعییــن  بســیار  جایــگاه 

تصمیمات و اقدامات اتاق داشته باشد. 
واژه  نیســت.  لفــظ  و  شــکل  دنبــال  بــه  اتــاق 
فدراســیون  یــک  بــرای  می توانــد  فدراســیون 
مزبــور   فدراســیون  آنکــه  بــدون  شــود  تعریــف 
مجمع قدرتمندی از تشکل هاباشد. این رتبه 
کــه بــه تشــکل هاوزن می دهــد.  بنــدی اســت 
کشــور  امــروز رتبــه بنــدی بــرای اولیــن بــار در 
کار  انجــام می شــود و مــن هــم درگیــر همیــن 
هســتم. این رتبه بندی هم متکی بر دو عامل 
و  اشــتغال  تشــکل هادر  حضــور  بــود؛  خواهــد 
کشــور و نیــز شــیوه مدیریت و  تولیــد ناخالــص 
کیفیت تشــکل، بنابراین صرف نظر از  حصــول 
کنفدراســیون،  اینکه یک تشــکل فدراســیون، 
اتحادیــه یــا ... باشــد بــر اســاس ایــن دو معیار 
سنجیده می شود و جای خود را پیدا می کند. 
این تحــول می تواند ســرآغاز اتفاقات جدیدی 
برای سندیکا و باالتر از آن ، شورای هماهنگی 
کنون عضو  که سندیکا از 14 سال قبل تا باشــد 
گــذاران آن بوده  کننــده، فعال و از پایه  تعییــن 

است. 

اری ب ا  دس انص ای مهن ا آ ن

رد در  گ ر  ا  رمان ا   رو
ان  ری مهند ت  و م مهر و م

ت ا  ناب ر  ت در ا بار ن ا
بــار  بــرای  را  درس  یــک  مهــر  مســکن  از  مــا 
نیســت.  ای  تــازه  درس  کــه  می گیریــم  هــزارم 
که اجرا می شــود  کیفیــت هــر پــروژه ای  حفــظ 
حراســت از ســرمایه ملــی اســت. بــی توجهــی 
اســت.  ملــی  ســرمایه  هــدردادن  کیفیــت  بــه 
تکلیف چگونگی حراســت از این سرمایه ملی، 
کــه در دنیا روشــن شــده اســت.  سال هااســت 
طراحــی و نظارت درســت و تعهــد پیمانکار به 
کیفیت، از اصول این حراســت است و  حصول 
گــر این موارد رعایت نشــوند فاجعه ای مانند  ا

کرمانشاه روی می دهد.  فاجعه 
به طور خاص در مورد در مســکن مهر، نظارت 
کیفــی تقریبا وجود نداشــت یعنــی پیمانکارها 
بــه ســلیقه خــود اجــرا می کردنــد. در نتیجه ما 
روی احســاس مســئولیت و تعهــد آن هاتکیــه 
کار اشــتباهی اســت. وقتــی  کــه  کــرده بودیــم 
ح  مطــر مســکن  میلیــون   2 وســعت  بــا  کاری 
می شود نظارت در طراحی و اجرا اهمیت پیدا 
می کند. این درس جدیدی نیســت و همیشه 
کنیم.  کیفیت را رعایت  که ما  قــرار بر ایــن بوده 
که ســوء  کســانی  ولــی وقتی فضا باز می شــود، 
اســتفاده می کننــد و ممکــن اســت نــام برخــی 
از آن هاهــم پیمانــکار باشــد فرصــت می یابند. 
گیری  گیرانه باشد و سخت  نظارت باید سخت 
که ما از  بــرای پیمانکار هم زمانی میســر اســت 
کنیم،  گذار  کارها را وا اینکــه به حداقل قیمــت 

کنیم. ما پیمانکار را اسیر فشارهای  صرف نظر 
کیفیــت هم  اقتصــادی می کنیــم و از او انتظــار 
که او با این شــرایط اصال قادر  داریــم. در حالی 
کیفیــت مورد نظــر ما نخواهــد بود.  بــه تامیــن 
ح هابا قیمت پاییــن به خصوص  گــذاری طر وا
کار غلطی اســت. از  در شــرایط رقابت ســنگین 
طــرف دیگــر هیچ مدیــری هم جــرات نمی کند 
گذار نکند چون  کار را وا به پاییــن ترین قیمت 
از  برکنــارش می کنــد. مدیــر  دســتگاه نظارتــی 
تــرس دســتگاه نظارتی بــه پاییــن ترین قیمت 
گــذار می کنــد و ایــن یعنــی هــدردادن  کار را وا
کیفیــت و ســرمایه ملــی و ایــن تسلســل باطل 

مرتبا تکرار می شود. 

د  رار داد ار ما  ر  در ا ر ا  با 
رای  را   وا در  ر  نوان آ ب 

د و ای دار ا   ند ای  ا
هــم  بــا  تشــکل  یــک  اعضــای  کــه  چقــدر  هــر 
تصمیمــات  و  باشــند  متحدتــر  و  منســجم تر 
هیــات مدیــره ایــن نهادهــا بانفوذتــر و موثرتــر 
کنــد، صــدای آن نهــاد  در درون حرفــه عمــل 
مســائل  حــل  امــکان  و  بــود  خواهــد  بلندتــر 
بیشــتر خواهــد شــد. طبیعتــا هیــات مدیــره را 
اعضــا انتخــاب می کننــد و بعــد از ایــن انتخاب 
بایــد بــه آن هااختیار داده شــود تــا تصمیمات 
را  ایــن تصمیمــات  عمومی حرفــه را بگیرنــد و 
کارها  گــر روند  کنند. ا به چشــم یک الــزام نگاه 
بــا همین انســجام و وحــدت پیــش رود، همه 

طرف هابرنده هستند. 
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آتش ســوزی ســاختمان پالســکو، زلزلــه اخیر و 
حتــی بحران هــای اجتماعــی باعــث شــدند تا 
همــه بار دیگر با مدیریت بحران آشــنا شــویم. 
کــه یــا پیش بینــی نشــده بودنــد و یــا  وقایعــی 
پیش بینــی شــدند اما مــورد بررســی و مطالعه 
دقیــق قــرار نگرفتنــد یــا بررســی هم شــدند اما 
بــرای رفــع علت هــای  اقدامــات و تمهیداتــی 
ریشــه ای بروز آنهــا بعمل نیامد، بــه عبارتی به 
کــه به بحران  عنوان ریســک مدیریت نشــدند 

تبدیل نشوند. 
با مســئله ای پیش بینی نشده )تکراری نبوده 
و رکــوردی از آن وجود ندارد( در زندگی عادی، 
که  کار و یــا در جامعــه روبرو می شــویم  محیــط 
کــرده  وقــوع یافتــه و بــرای مــا مشــکل ایجــاد 
کــه می تواند خســارتی را  اســت یــا تبعاتی دارد 
که مشکل  تحمیل نماید، باید به آن بپردازیم 
پیــش آمده را برطــرف نماییم و یا خســارت ها 
کاهــش دهیــم، ایــن تمهیــدات و اقدامــات  را 
اینکــه  )گــو  اســت  بحــران  مدیریــت  همــان 
که  متأســفانه شــاهد موارد بســیاری هســتیم 

هــم تکراری هســتند و هــم رکوردهــای زیادی 
از آنهــا وجــود دارد و همچنــان برای مــا تا آنجا 
بــه  وقــوع می یابنــد  وقتــی  کــه  ناشــناخته اند 
هــم  مدیریت هــا  و  می شــوند  تبدیــل  بحــران 
غافلگیــر شــده، یعنــی غفلــت شــده و علیرغــم 
اینکه بارهــا و بارها وقوع یافته اند آنگونه مورد 
بررســی و مطالعــه قــرار نگرفتنــد و اقدامی هــم 
کمــی از وزن بحرانی  صورت نگرفتــه تا حداقل 

کنیم.( کم  شدن آنها 
کاری را شــروع  وظیفــه ای به عهده می گیریم و 
کار مشــکلی پیــش می آید  می کنیم، در مســیر 
کــه از قبــل چیزی در مــورد آن نمی دانســتیم، 
بایــد بــه آن بپردازیــم و تمهیداتــی بچینیــم و 
کنیم  که شــده حل و رفع  مشــکل را به هر نحو 
کــه می بایســتی انجــام دهیــم و بــه  تــا آنچــه را 
هدفــی برســیم حتمــًا انجام دهیــم و مطمئن 
که قطعا بــه هدف می رســیم. رفع این  شــویم 
مشــکالت نیز همان مدیریت بحران اســت اما 

کوچکتر. در اندازه ای بسیار 
کردیم مشــکلی  که شــروع  کاری  چرا در مســیر 

پیــش می آیــد؟ چــون قباًل بــه موارد و مســائل 
کــم پرداختیــم و یــا  راه رســیدن بــه هــدف یــا 
و  بلندی هــا  و  پســتی  و  نپرداختیــم  درســت 
کــه باید ندیدیم و  پیــچ و خم هــای راه را آنطور 
پیش بینی های الزم را برای عبور حتی سخت 

اما بدون مشکل نکردیم.
ریســک های مســیر را شناســایی نکردیــم تــا با 
کــه بــه عمــل می آوریــم )مدیریت(  تمهیداتــی 
کــه بــدون آن تمهیــدات مشــکل  چیزهایــی را 
بــدون  راه  بــه  قبلــی  مســیر  مثــل  می نامیــم، 
که به راحتــی قابل عبور  کنیم  مشــکل تبدیــل 

باشد.
البتــه تــن دادن بــه مدیریــت بحــران به جــای 
مدیریت ریســک هم یک روش اســت. روشــی 
کار را با حداقل  که  که عامیانه اش این می شود 
گر با مشکلی روبرو  اطالعات شــروع می کنیم، ا
شدیم فکر می کنیم و مشکل را حل می کنیم و 
که به مشــکل بر نخوریم و بقیه اش  امیدواریم 
را به شانس و اقبال می سپاریم و آرزو می کنیم 

که مشکلی پیش نیاید و بداقبال نباشیم.
کوتاه  کنیم می خواهیم مسیری هر چند  فرض 
که راهمان را ســد  که احتمال وجود موانعی  را 
کند، در میانه راه هســت و ما نمی دانیم، را در 
کنیم و در زمان مشخصی به  مدتی معین طی 
انتهای راه برســیم چــون در انتهای راه چیزی 
گر به موقع نرســیم  که ا کســی بگیریم  را باید از 
او مــی رود و تمــام تالش ما بی فایده می شــود. 
کــه مانعی نیســت به راحتــی عبور  قطعــأ آنجــا 
می کنیــم و وقتــی بــه مانــع رســیدیم متوقــف 
کــه چــه تمهیداتــی  می شــویم و فکرمی کنیــم 
کــه بتوانیــم از ایــن مانــع عبــور  بعمــل آوریــم 
کنیــم. چــون تجربه داریــم به یاد مثــال نردبان 
می افتیــم، آنــرا تهیــه می کنیــم و یــا می ســازیم 
و از مانــع عبــور می کنیــم و بــه راه خــود ادامــه 

می دهیم.
کــه وقتی به مانع رســیدیم  مالحظــه می شــود 
مجبــور بــه توقــف می شــویم و چون با بررســی 
گذشــتن از این  که وســیله  متوجــه می شــویم 
ایــن  اوقــات  اغلــب  )در  اســت  نردبــان  مانــع 
زیــادی  وقــت  بایــد  و  نیســت  روشــن  مســئله 
که از هر مانعی چگونه  کنیم تا بفهمیم  صــرف 
گذشت( دنبال نردبان خواهیم بود. این  باید 
توقف و زمان تلف شده برای یافتن راه عبور از 
مانع و در این مثال یافتن نردبان و یا ساختن 
گــر امکانــات اجازه دهد، البتــه برای جور  آن )ا
کنیم(  کــردن امکانات هم باید وقتی را ســپری 

د ی  ا ح در م
ون  ی ال شر  ی ماشی   ر

مدیریت ریسک 
یا مدیریت بحران

وزه در 
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کنیم تــا از این مانع  که باید تلف  وقتــی اســت 
رد شویم.

که  کنیــم با شــرایطی  ایــن شــرایط را مقایســه 
که  مــا می دانیــم در میانــه  راه موانعــی هســت 
کنیم. پس وقتی راه می افتیم  بایــد از آن عبور 
وســایلی هم با خود می بریــم. وقتی به مانعی 
کار ســخت تر می شــود ولــی بــا  رســیدیم البتــه 
کمک در این مثال نردبان از آن می گذریم و به 
راه خــود ادامه می دهیم ضمن اینکه ســختی 
که وقت و انرژی بیشتری نیاز داشت دیگر  کار 
تلف شــده نیســت و قبأل پیش بینی شده و در 

گنجانده شده است. برنامه 
کــه موانعــی هســت و مانعــی  گــر ندانیــم  امــا ا
باشــد، وقت تلف شــده و انرژی بیشتر مصرف 
که بقیــه مســیر را تندتر  شــده ایجــاب می کنــد 
کنیم  کنیم و انرژی بیشتری هم صرف  حرکت 
گر  که سروقت تنظیم شده به مقصد برسیم، ا
کنیــم قطعأ تأخیر  که ســریعتر حرکت  نتوانیــم 
که این تأخیر می تواند باخت  خواهیم داشت 
کــه می دانســته  مــا باشــد نســبت بــه رقیبــی 

دیواری هست.
اینکه قبل از هــر اقدامی که می خواهیم انجام 
کنیم و بعد دســت به اقدام  دهیــم خوب فکر 
و  بررســی  از  اســت  عامیانــه ای  کالم  بزنیــم 
کنیم.  کــه باید طــی  مطالعــه دقیــق مســیری 
بررســی و مطالعه  دقیق هم نیازمند اطالعات 
اســت پس برای هراقدامی ابتدا باید اطالعات 
گفته  گــردد، برای مثــال  مربوطــه جمــع آوری 
شــده باید قبــل از راه افتادن ایــن اطالعات را 

کنیم.  جمع آوری 
• راه چگونــه اســت و چه موانعــی می تواند در 

مسیر باشد.
کــدام منطقــه قرار دارد و شــرایط طبیعی  • در 

آن منطقه چیست.
ح شــده راه ها چگونه اند چه  • در منطقه مطر

مشکالتی می تواند در چنین راه هایی باشد.
• نقشــه راه های آن منطقه در صورت موجود 

بودن چه می گوید.
گذشــته اســت  کســی از این راه  کنون  • آیــا تــا 
گــر جــواب مثبت اســت او را به عنــوان بلد در  ا
کمــک و یــا اطالعــات  اختیــار یــا حداقــل از او 

بگیریم.
کسی در مورد راه های مشابه اطالعاتی دارد   •

از آنها هم مشورت بگیریم.
• در مورد این راه  یا راه های مشابه مستندی 

کنیم. وجود دارد آن را مطالعه 

ح شــده چه  کیفیت مطر • معمــوأل راه های با 
مسائل و مشکالتی دارند.

• برای عبور از این راه ها احتمال روبرو شــدن 
با چه موانعی هســت و چه امکاناتی مورد نیاز 

است.
• در چنیــن راه هایــی بــا چه ســرعتی می توان 
کامل مســیر  کرد. چقدر زمان برای طی  عبــور 

الزم است.
• با توجه به اطالعات بدست آمده و امکانات 
ایــن مســیر ریســک های  آیــا طــی  نیــاز  مــورد 

دیگری دارد این ریسک ها چه ها هستند.
• مدیریــت ایــن ریســک ها چــه تمهیداتــی را 
می طلبد و احتمــال عبور نامطمئن از این راه 
بــا توجه بــه مطالعات انجام شــده چــه مقدار 
گر قابــل اغماض نیســت مطالعات  که ا اســت 

کنیم. را تشدید 
کــه امــکان دارد و دانــش و  تــا آنجــا  خالصــه 
و  کنجــکاوی  می دهــد  اجــازه  مــا  بــه  تجربــه 
بررســی و مطالعــه می کنیــم و بــرای آنچــه هم 
کــه می توانــد هنــوز نــا شــناخته باشــد جایــی 
گــر بــه  می گذاریــم و حرکــت را آغــاز می کنیــم. ا
که موفق  مانعی پیش بینی نشده بر نخوردیم 
که  خواهیم بود و نشان از این خواهد داشت 
گر  کردیــم و بعد اقــدام و ا قبــأل خــوب مطالعــه 
بــا تمــام بررســی ها و مطالعات با مانعــی روبرو 
گر در چارچــوب احتماالت تخمینی  شــدیم، ا
کافــی  گــر چــه نا قبلــی بــوده و مــا تمهیداتــی ا
کمی صرف وقت و  که با  برای آن چیده بودیم 
گر  سختی بیشتر مسئله حل خواهد شد، اما ا
در چارچوب احتماالت ما قرار نداشته باشد و 

تخمینی هم برای آن زده نشــده بود می شود 
کــه مــا پیــش قــراول این  یــک مســئله جدیــد 
کــه در آینده از  تجربه هســتیم و بــرای افرادی 
این راه عبور می کنند می شــویم یک تجربه به 
کرده و در دســترس  گر آن را مســتند  خصوص ا
گر چه ما مدیریت بحران  همگان قرار دهیم. ا
کردیــم امــا آیندگان بــا توجه به تکــراری بودن 
این بحران باید آن را مدیریت ریسک نمایند.

بــا  کنــد و  گــر فــردی از ایــن راه عبــور  ا  حــال 
کــه قبــأل پیش آمــده و  مشــکالتی روبــرو شــود 
مــورد وجــود  ایــن  تجربــه ای و مســتندی در 
ح  داشــته امــا او ندیــده مســئله دیگــری مطــر
که معنی آن یا عدم امکان دسترسی  می شود 
بــه اطالعــات اســت یــا عــدم بررســی درســت. 
در  کارهــای  و  روزمــره  زندگــی  در  متأســفانه 

که بایــد انجام دهیم  دســت اقــدام و وظایفی 
علیرغم وجود سیستم های اطالعاتی موجود 
که صدها و بلکه هزارها  با مســائلی مواجه ا  یم 
بــار تکــرار شــده اند اما بدلیل مســتند نشــدن 
و یــا دور از دســترس بــودن اطالعــات آن و یــا 
کنجکاوی نکردن، افراد جدید هم در  توجه و 
کارها و وظایف باز به همان مشــکالت  همــان 
و مســائل برخــورد می کننــد و متأســفانه هیچ 
گاهــی از تجــارب  تمهیداتــی هــم بــه دلیــل ناآ
بــرای  ناچــار  بــه  و  نمی گیرنــد  نظــر  در  قبلــی 
نــه  می کننــد  بحــران  مدیریــت  بــار  هزارمیــن 

مدیریت ریسک. 
شــناخته  امــا  احتمالــی  مســئله ای  ریســک 
شــده اســت و نیازمنــد مدیریت. قطعــأ منابع 
بیشــتری برای مدیریت ریســک ها نیاز اســت 
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اما پیش بینی شــده هستند و با مدیریت آنها، 
اتــالف منابعــی صــورت نمی گیــرد. امــا ندیدن 
ریســک ها و بعد مدیریت بحران  ناشــی از عدم 
مطالعــه ی دقیــق قبــل از اقــدام، نــه تنهــا بــه 
که امکان دارد ما را با  اتــالف منابع می انجامــد 
که به عهــده داریم  ناتوانــی در انجــام وظایفــی 
روبرو نماید و چه بســا عدم دستیابی به هدف 

و شکست. 
مثال هــای مختلفــی می تــوان در ایــن زمینــه 
در  اســت.  زلزلــه  همــان  مثــال  بهتریــن  زد. 
که احتمال وقوع آنرا در قالب یک  کشــورهایی 
کرده و بــه آن می پردازند و  ریســک شناســایی 
کردن  تمهیــدات الزم را برای عــادی و بی خطر 
کشــور زلزله خیــز  آن بــه عمــل می آورنــد )مثــل 
ژاپــن( در زمــان وقــوع هزینــه زیــادی ندارنــد و 
اتــالف منابع به خصوص نیروی انســانی هم یا 
گر چه هزینه های  ندارند یا بسیار ناچیز دارند، ا
بیشــتری  جــاری  و  اولیــه  ســرمایه گذاری های 
که می توانــد احتمال هدر  بــرای فعالیت هایی 
کــم و یــا حذف  دادن منابــع را در زمــان وقــوع 
که  کشــورهایی  نمایــد خواهند داشــت. اما در 
که  بــه طــور جــدی بــه آن نمی پردازنــد هــر بــار 
اتفــاق می افتــد باالجبار متحمل هزینه بســیار 
گزافی خواهند شد و منابع بسیاری هم از بین 
می رود و تلف می شــود، البتــه تبعاتی هم دارد 
کــه در دراز مــدت بــرای جامعــه بســیار زیانبــار 
خواهــد بــود، آنها مدیریــت ریســک می کنند و 

اینها مدیریت بحران.
بزنیــم،  ماشــین آالت  حــوزه  بــه  گریــزی  گــر  ا
کــه فرهنگ غالب جامعه در این  خواهیم دید 
حــوزه هم همان مدیریت بحران اســت. به هر 
که نــگاه می کنیم تعمیــرگاه می بینیم،  ســمتی 
گر ماشین شما خراب شد به ما مراجعه  یعنی ا
که ماهیــت حضورش  کنیــد امــا جایی نداریــم 
کــه بــرای اینکــه ماشــینت خــراب  ایــن باشــد 

نشود به ما مراجعه نمایید.
کــه در ایــن حــوزه تربیت  اصــواًل همــه افــرادی 
که  می شــوند با ایــن رویکرد آمــوزش می بینند 
کنند نه جلوگیری  توانایی رفع خرابی ها را پیدا 
از خراب شدن را. بازار پر است از قطعه فروش 
و ابــزار تعمیــر فروش. مکانیک خوب آن اســت 
کند. مدیر  که ماشــین خراب را درســت تعمیــر 
کاری  کــه ســاز و  ماشــین آالت خــوب آن اســت 
کــه وقتی ماشــین خراب شــد به  کنــد  را ایجــاد 
گر بحث سرویس و  ســرعت رفع خرابی شــود. ا
نگهــداری ای هم باشــد تعویــض روغن موتور و 

که آنهم  ح اســت  بعضــا فیلتــر روغن موتور مطر
در محــدوده  تعمیرات و جــزو وظائف تعمیرگاه 
و مفاهیــم  گی هــا  ویژ از  و  بــه حســاب می آیــد 

مربوط به جلوگیری از خرابی تهی است. 
که اســیر  کــرد  کمتــر مدیــری را می تــوان ســراغ 
این فرهنگ غالب نباشــد و خرابی را یک اصل 
پذیرفتــه شــده نداند. بــه نظر می رســد دراین 
فرهنــگ غالــب، ایجــاد شــرایط بدون مشــکل 
آنهــا( جــزو  ریســک ها و مدیریــت  )شناســایی 
وظایــف مدیــر نیســت )ایــن وظیفــه را عامــل 
ثالثــی از عالم غیب باید انجــام دهد( و وظیفه 
کــردن حــال اســت و مدیریت  مــا فقط ســپری 
بحران هــا )کــه احتمــاال آنهــا هــم از عالــم غیب 

نازل می شوند(.
در ایــن فرهنــگ غالب مدیریــت بحران چیزی 
اســت پذیرفتــه شــده و عــادی و جــا افتــاده و 
که باید در همه امور همین گونه مدیریت  انگار 
کرد، مدیریت ریســک اما چیزی اســت عجیب 
که پرداختن به آن دردســر  و غریب و غیرعادی 
کــه نیــازش روشــن نیســت،  اســت و زحمتــی 
هزینــه دارد و حوصلــه می خواهــد و مطالعــه و 
تحقیــق و بررســی و در نهایت هــر چیز به ظاهر 
بــرای  باشــد  بهانــه ای  می توانــد  کــه  ســختی 

نپرداختن به آن.
که  یــاد نگرفتیم چــون از ابتدا یادمــان ندادند 
کنشــی  بــرای هــر اقدامــی و هــر فعالیتی و هر ترا
نظرمــان  مــد  بایــد  جدایی ناپذیــر  چیــز  ســه 

کــه قبــل از عمل بایــد انجام  باشــد، اقداماتــی 
که بعــد از عمل باید  دهیــم، عمــل و اقداماتی 
گیرد. عمل روشــن بوده اســت و واضح  انجــام 
کــردن تعبیر  امــا اقدامــات قبل از عمــل به فکر 
کردن هــم طیفی از فکر  که فکر  شــده و از آنجــا 
کردن وســعت دارد  نکــردن تــا بســیار زیاد فکــر 
کــردن زیــاد یعنــی  کــه فکــر  اینگونــه آموختیــم 
همان مطالعات و بررســی ها و تجزیه تحلیل ها 
کــردن به  کــه فکر  و نفهمیدیــم و یــاد نگرفتیــم 
کم و چه زیاد ما را به جایی  خــودی خود، چــه 
کــه  نمی رســاند. اقدامــات بعــد از عمــل را هــم 
عمدتــًا مســتند ســازی اقدامــات اســت )برای 
گر  کردیم و ا اینکــه بدانیــم چــه مراحلی را طــی 
کجا را باید اصالح  بــه نتیجه دلخواه نرســیدیم 
گــر تکــرار تجربیات اســت رکورد  کنیــم و اینکــه ا
گر برای اولین بار اســت  دیگری باشــد و اینکه ا
کاری  تجربه ای شود برای خودمان و دیگران( 
کردن  اضافه می دانیم و پرداختن به آن را تلف 

وقت.
در  موضــوع  ایــن  و  نرســیدیم  درک  ایــن  بــه 
که پرداختن  فرهنگمان نهادینه نشــده اســت 
گر دانش و تجربه ذهنی  به هر موضوعی حتی ا
نیازمنــد  بــاز هــم  قبلــی وجــود داشــته باشــد 
جمــع آوری اطالعــات و بررســی دقیــق و تجزیه 
کنــار و با  کــردن آن، حتــی االمــکان در  تحلیــل 
کمــک مشــاوران آشــنا بــه موضــوع، و البتــه بــا 
گر این  کــه ا کمــک مکانیزمی به نام فکر اســت، 
مرحلــه طــی شــده باشــد قاعدتــًا ریســک ها 
شناســایی شــده و ما میتوانیم بــا تمهیداتی 

که بعمل می آوریم آنها را مدیریت نماییم. 
کــه مستندســازی  بــه ایــن نیــز بهــا ندادیــم 
گرفتــه و حداقــل مــروری بر  اقدامــات انجــام 
گرفته در پروسه  آنها ما را از خطاهای صورت 
گاه می کند و بررســی علت خطاها باعث  کار، آ
کاهش خطاهای آینده می شــود،  حــذف و یا 
بــه عبارتــی بررســی ســوابق و نتایــج بدســت 
کشف  که به  آمده و دقت در روند هاو تکرارها 
اصــول پنهــان مســتتر در رفتارهــا می انجامد 
بحران هــای  اغلــب  کــه  شــد  خواهــد  باعــث 
آینده را به ریســک های شــناخته شــده قابل 

کنیم. مدیریت تبدیل 
از طرفــی دیگــر واقعیت هــا نشــان از آن دارند 
کارند تا ما بر این  که مه و خورشید و فلک در 
که خرابــی یک واقعیت اســت و  بــاور بمانیــم 
گــران قیمت )ماشــین( هم چون  کاالی  ایــن 
کار می کنــد بایــد مــدام خــراب شــود و مــا هم 
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کــه امکان  ح ســوالی تــا جایی  بایــد بــدون طر
گــر دیگر تعمیر نشــد  کنیــم و ا دارد آن را تعمیــر 
کاال و  یکــی دیگــر بخریــم، تا بــازار مصرف ایــن 
گرم  گران قیمــت آن همچنان  قطعــات و لوازم 
کننده نانی بکف  کمپانی های تولید  که  بماند 
آرنــد و البتــه بــه غفلــت هــم نمی خورنــد بلکه 
بــرای تداوم این فرهنگ غلــط در بازار مصرف 
تولیداتشان هزینه می کنند تا این باور همواره 
که در آن فقط عمل  باوری غالب باشد، باوری 
ارزش دارد و مطالعه قبل از عمل و بررسی بعد 

کردن می داند. از عمل را وقت تلف 
متأســفانه همنشــینی این دو واقعیت موجود 
گاهی هــای ناشــی از روش هــای آموزشــی  )کم آ
و تبلیغــات تولیدکننــدگان( باالخص در زمینه 
کــه  ماشــین آالت منجــر بــه ایــن شــده اســت 
که بفهمیم خرابی ها  کنیم  بدون اینکه تالشی 
کجــا سرچشــمه می گیرند غافلگیرانــه با آنها  از 
کــه از  روبــرو می شــویم. اقدامــات پیشــگیرانه 
وقــوع و یــا حداقــل تکــرار خرابی هــا جلوگیری 
را  آنهــا  شــکل گیری  بســتر  و  آورده  عمــل  بــه 
اصــالح می کنــد )مدیریــت ریســک( بــه عمــل 
نمی آوریــم، بــه افزایــش هزینه هــای عملیات، 
ماشــین آالت،  توقــف  و  خرابی هــا  از  ناشــی 
توجهــی نداریم، محدودیــت زمانی هم باعث 
گزاف نســبت  می شــود تــا با صــرف هزینه های 
بــه خرید و تعویض قطعات خراب، مکانیزم ها 
و حتی خرید ماشــینی دیگر )مدیریت بحران( 
کنیم. به خودمان هم آفرین می گوییم  اقــدام 
کــه بــرای  کردیــم و از آنجــا  کــه مشــکل را حــل 
اندازه گیــری همــه جانبــه مدیریــت ریســک و 
بحران و مقایســه این دو با یکدیگر خط کشــی 
کســی هم ما را زیر ســوال نمی برد  وجود ندارد 
و  کنیــم  تجدیدنظــری  خــود  مدیریــت  در  تــا 
بتوانیــم بــا تغییــر رفتــار از مدیریــت بحــران به 

مدیریت ریسک همتراز پیشرفته ترها شویم.
– چگونه ریسک های انجام یک پروژه از زاویه 

کنیم ماشین آالت و تجهیزات را مدیریت 
چنانچــه از یــک پــروژه  عمرانــی در حــال اجــرا 
کــه  خواهیــم دیــد  کنیــم چیزهایــی را  دیــدن 

عبارتند از:
1- انسان ها

2- ماشین آالت
3- تجهیزات

4- مواد و مصالح
5- سازه ها

6- محل های استقرار و اسکان

7- تجهیزات ارتباطی
 به این مجموعه عوامل قابل مشاهده که به کار
گرفته می شــوند تا پروژه ای به ســامان برســد   
یــک عامل غیرقابل مشــاهده به نام اطالعات 
کارگیری  کــه بــه چرایی، چگونگــی و هدف بــه 
آنهــا، ضمــن اســتقرار یــک نظــام هماهنــگ و 

هم افزا، پاسخ دهد هم باید اضافه نمود.
که مالحظه می شــود ماشــین آالت  همانگونــه 
اجــزای  دارای  اینکــه  جهــت  بــه  تجهیــزات  و 
کــی و اپراتــور  مصرفــی و مکانیزم هــای اصطکا
برای هدایتشان و عمدتا در حال تردد هستند 
می توانند به چند دلیل در پروســه  های انجام 
برنامــه  طبــق  شــده،  تعریــف  فعالیت هــای 

خدشه وارد نمایند:
یــا  و  زمــان تعویــض  بــه دلیــل فرارســیدن   -1
تجدیــد مصالــح و لــوازم مصرفــی آنهــا و عــدم 

که باعث توقفشان  کار  وجود این اقالم در پای 
شود.

2- به دلیل برخی مشــکالت فنــی با راندمانی 
کنند. کار  که انتظار می رفت  کمتر از آنچه 

کار نکنند. 3- خراب شوند و اصأل 
کار آنهــا بــه انســان ها  4- بــا توجــه بــه اینکــه 
کاهــش  باعــث  نارضایتــی  اســت،  وابســته 
راندمــان و یــا خرابــکاری منجر به توقف شــده 

باشد.
5- حادثه منجر به توقف شده باشد.

بــرای اینکه این ریســک ها مدیریت شــوند به 
گر حادث  که زمینه  بروز پیدا نکنند و ا طــوری 
شدند تأثیری بر روند فعالیت ها نگذارند پروژه 
که مدیری مناسب  کاری است  نیازمند ســاز و 
و افــرادی شایســته در حــوزه   ماشــین آالت و 

تجهیزات را درچارچوب سازمانی تخصصی به 
گمارده و خود را نســبت به پشتیبانی از آن  کار 

متعهد بداند، این سازمان باید:
و  مکانیزم هــا  و  تجهیــزات  و  ماشــین آالت   -1

چگونگی راهبری آنها را به خوبی بشناسد.
کار بداند و  2- نیازهــای آنهــا را بــرای هــر دوره 

کرده باشد. کار مهیا  قبأل تدارک دیده و پای 
کاهــش راندمان در هر ماشــین  3- بــه دالیــل 
رفــع  پتانســیل  و  داشــته  اشــراف  تجهیــزی  و 

علت ها را دارا باشد.
که خرابی  4- بتوانــد شــرایطی را ایجاد نمایــد 
چنیــن  وجــود  گرعلیرغــم  ا و  نیفتــد  اتفــاق 
شــرایطی خرابــی اتفــاق افتــاد قــادر باشــد بــه 

سرعت آنرا رفع نماید.
5- در زمــان توقــف ماشــین آالت و تجهیــزات 
کــه فعالیت هــا لطمــات جبران ناپذیــری  آنجــا 

می بینند ماشــین و یا تجهیز جایگزین داشته 
باشد.

و  ماشــین آالت  کار  ایمــن  شــرایط  بــه   -6
کامــل داشــته و قبــأل ایــن  تجهیــزات اشــراف 
کار ماشین آالت و تجهیزات  بستر را در محیط 

کرده باشد. فراهم 
7- بتوانــد روابــط و مناســبات بــدون دغدغه 
بــدون  بــا ســایر واحدهــای مرتبــط  و  درونــی 
ک داشــته باشــد. در تعامــل با جامعه  اصطکا
مدیریت هــای  بــه  و  بــوده  خــود  حرفــه ای 

باالسری پاسخگو باشد.
کــه  می طلبــد  شــده  برشــمرده  گی هــای  ویژ
کلیدی و نیز  مدیریــت پــروژه در انتخاب افــراد 
ایجــاد زمینــه و چیدمان تمهیــدات الزم برای 
فعالیــت روان و بــدون تنــش ایــن واحــد، بــه 
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که ضرورت اســت باور داشته و پتانسیل  آنچه 
انجــام آن را به خصــوص از نظر نقدینگی مورد 
نیــاز ایــن واحد همــواره در طول پروژه داشــته 

باشد. 
در حوزه  فعالیت مدیران سیویل و ساختمان 
گرایشــی غالب در پروژه های عمرانی اســت  که 
ح شــده ســاز  گی های مطر ایــن ســازوکار با ویژ
کاری اســت نســبتًا بیگانه. مدیــران اجرایی  و 
پــروژه در مقــام مدیــران دارای اتوریتــه بــه آن 
که دســتورات  دســتور می دهند و انتظار دارند 
آنها بدون چون و چرا اجرا شــود علیرغم اینکه 
با زیر و بم ها و ظرافت های این حوزه آشــنایی 

کافی داشته باشند.
باعــث  را  رابطــه ای  مــرور  بــه  ناآشــنایی  ایــن 
کرات  کار و به  کــه در اینجــا و آنجــای  می شــود 
کــه قربانــی آن  اســباب دردســرهایی می شــود 

که  کــه بایــد باشــد  کاری اســت  همیــن ســاز و 
مهیــا  حضــورش  عــدم  اســباب  حضــورش  بــا 
که همین  گفــت  می شــود. به جــرأت می توان 
حضــور  از  ناشــی  کارآمدی هــای  نا و  تضــاد 
ایــن  شــرکت ها  کــه  شــده  باعــث  آن  ناقــص 
ســازوکار حیاتی پروژه های عمرانــی را به راه ها 
و روش هــای متعــدد و متنوعــی در رابطــه بــا 
جایــگاه، چگونگی ارتبــاط و حضور در پروژه ها 

کنند. بیازمایند و تجربه 
گــر چــه هــر شــکلی از ایــن وجــود و رابطــه و  ا
حضور ممکن اســت در مقطعی و در ســازمانی 
که تجربه نشــان  جــواب داده باشــد اما تا آنجا 
در  و  بــوده  موقتــی  موفقیت هــا  اســت  داده 
که  اغلــب اوقات دســتاوردها با همــه  زحماتی 
صرفشــان شــده بــا پایــان یافتــن هــر پــروژه  به 

فراموشی سپرده شدند. 

چــون پروژه ها موقتند به عالوه اینکه بخشــی 
از چرخــه  حیات یا حضور ماشــین در شــرکت، 
که نباید  در پروژه سپری می شود مسلم است 
کار وابسته به پروژه باشد، بلکه باید  این ساز و 
که وابسته به شرکت  آنطور چیده شــده باشــد 
کــه عمــری طوالنــی دارد بــوده و ماشــین آالت 
شــرکت را هــدف قــرار دهــد، مســتقل از اینکــه 
دارنــد.  قــرار  کجــا  تجهیــزات  و  ماشــین آالت 
ح می شــود باید  که پــروژه ای مطــر البتــه آنجــا 
چتــر حضــورش را در هماهنگــی بــا پــروژه هــم 

بگستراند. 
کــه در چــه رابطــه ای وارد  مســئله اینجاســت 
که شــخصیت تخصصــی خودش  پــروژه شــود 
را حفــظ نموده بتواند همواره به وظایفش آن 

که دانشش حکم می کند بپردازد. طور 
کار   بــه نظــر می رســد چنانچــه پــروژه از نتیجه 

ماشــین بهــره بگیرد و ماشــین و ســازوکارهای 
واحــد  تخصصــی  حــوزه   بــه  را  آن  جنبــی 
گــذار نماید  ماشــین آالت شــرکت )یا مرکزی( وا
که در این  که دنبالــش می گردیم  همان باشــد 
صــورت تمامی ریســک های فعالیت هــا ناشــی 
که  از حــوزه  ماشــین آالت پــروژه را بــه واحــدی 
می توانــد ایــن ریســک ها را مدیریــت نمایــد یا 
کــه مدیریــت نمایــد  بــه عبارتــی وظیفــه دارد 

سپردیم.
شــرکت باید بانک ماشــین آالتی داشــته باشد 
کارآمد برای نگهداری  که مدیریتی تخصصی و 
و بهره برداری بر آن بگمارد. پروژه ها می توانند 
نیاز خود را به صورت دریافت ســاعت ماشــین 
از ایــن واحــد تخصصــی برطــرف نماینــد و در 
که شــرکت اجــازه دهــد تامین کننده  شــرایطی 
ماشین آالت و تجهیزات برای مصرف کنندگان 

بیرون از شرکت نیز باشد.
در هــر حــال ایــن واحــد بایــد توســط شــرکت 
باشــد  قــادر  تــا  گــردد  پشــتیبانی  و  حمایــت 
و  ماشــین آالت  حــوزه  تخصصــی  وظایــف  کــه 
تجهیــزات پروژه هــا را بــه خوبــی انجــام دهد و 
بــا افــت و خیزهــای بــه خصــوص مالــی پــروژه 
کــه باعــث ناتوانــی در ارائــه  دچــار آن چیــزی 
ســاعت ماشــین به پروژه ها شــود نگردد، و در 
ج از پروژه ها  که ماشــین آالت خــار ســایر موارد 
هســتند نیــز هــم نگهــداری فنــی شــوند و هم 
گیرد  کار برای آنها تالشــی صورت  بــرای ایجــاد 
کاالی ســرمایه  ای شــرکت  کــه ایــن  بــه طوری 
حتی االمــکان ارزش افزوده ای ایجــاد نماید یا 
که افت  کاالی دیگری شود  احتماال تبدیل به 

ارزشی را به شرکت تحمیل ننماید.
کــه از دید  چنانچــه ماشــین آالت و تجهیــزات 
ســهام داران ســرمایه و از دید شــرکت دارایی و 
کار است در چارچوب چنین  از دید پروژه ابزار 
مدیریت متمرکز و تخصصی و نســبتًا مســتقل 
اداره شوند این مدیریت می تواند ریسک های 
مربــوط بــه هــر ســه وجــه ایــن مثلــث مدعــی 
کنــار هم ببیند  ماشــین آالت و تجهیــزات را در 
و بــا مدیریــت آنهــا نســبت بــه هــر ســه بخــش 
گــر  پاســخگو باشــد، در غیــر اینصــورت حتــی ا
همه ریســک های پــروژه از زاویه ماشــین آالت 
شناســایی شــده و مدیریت هم شوند )فرضی 
ماشــین  کــه  زمانــی  در  فقــط  محــال(  تقریبــا 
اوج  شــرایط  در  هــم  آن  دارد،  قــرار  پــروژه  در 
فعالیت هــای پــروژه، می تــوان انتظــار داشــت 
کــه مدیریتــی نســبتًا معقول، بــا توجه بــه نیاز 
شــدید پروژه به ماشــین آالت و همســو شــدن 
مدیر پروژه با مدیر ماشین آالت، بر آنها اعمال 
کاهــش فعالیت ها به  می گــردد و متأســفانه بــا 
کار همــه رشــته ها پنبــه  خصــوص در انتهــای 
کــه  می شــوند.  رهــا  ماشــین آالت  و  می شــود 
گر شــرکت ها شــرایطی داشــته  در این صورت ا
که با اتمــام یک پــروژه بالفاصله پروژه  باشــند 
کــه ماشــین آالت به  دیگــری را شــروع نماینــد 
پروژه جدید منتقل شــوند شــاید ماشین آالت 
گر این شــرایط مهیا  کمتــر صدمــه ببینند، اما ا
نباشــد،  هــم  مرکــزی  مدیریــت  آن  و  نباشــد 
که ناوگان ماشــین آالتی  گفت  متأســفانه بایــد 
کــه دیگــر  شــرکت ها آنگونــه تخریــب می شــود 
کار پروژه های بعدی هم  حتــی به عنوان ابــزار 

کرد.  نمی توان روی آنها حساب 
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در شــماره 359 )مهرمــاه 1396(، ابرپروژه ها و 
گی های آن ها معرفی شــد. در این نوشــتار  ویژ
تالش شده چالش های پیش روی ابرپروژه ها، 
ح  علل بــروز ایــن چالش ها و راهکارهــای مطر
کاهــش مشــکالت آن هــا بررســی  شــده بــرای 

شود.

مقدمه
ابرپروژه ها چیزی بیش از فقط یک پروژه  بزرگ 
هستند، آنها تاثیرات مهمی بر جامعه اطراف، 
که  محیــط زیســت و ســرمایه عمومی دارند]1[ 
کشورها و زندگی  تغییرات بزرگی در جغرافیای 
مــردم ایجاد می کنــد. برخی از ایــن ابرپروژه ها 
بــوده و شــکوفایی  کشــور  نقطــه عطــف یــک 
بــزرگ به بــار می آورنــد، ولــی برخی نیــز فجایع 
ابرپروژه هــا  هســتند]2[.  نشــدنی  فرامــوش 
آســان شــروع می شــوند و توقف آنها ســخت و 
پرهزینــه اســت و ویتنــام سیاســت و مدیریت 
نظــرات  براســاس  می شــوند]3[.  نامیــده 
صاحب نظــران، ابرپروژه هــا در انــدازه فیزیکی 
عظیــم بــوده، و هزینــه بیــش از یــک میلیــارد 
دالر بــه عنــوان حداقــل هزینــه ســاخت آن ها 
یــک معیار پذیرفته شــده اســت. مــدت زمان 

اجــرای آنهــا زیــاد )عمومــًا بیــش از یــک دهه( 
بــوده و مــدت بهره بــرداری از آنهــا نیــز بســیار 
طوالنی اســت. البته بــرآورد یــک میلیارد دالر 
بــرای مبلغ ابرپروژه ها بــا توجه به قیمت های 
کشــور متفاوت اســت. یک پروژه  منابع در هر 
گــر در اروپای  یــک میلیــارد دالری در آمریــکا، ا
شــرقی، آســیا، آفریقــا یــا ایــران اجــرا شــود، بــا 

کشــور  توجــه بــه تفــاوت قیمت های منابع در 
میزبان پروژه )مانند قیمت ســوخت و انرژی، 
کار و غیــره( مبلــغ  مصالــح، دســتمزد نیــروی 
مثــال  عنــوان  بــه  متفاوتــی خواهــد داشــت. 
تفــاوت قیمت برخــی منابع در ایــران و آمریکا 
در جدول 1 نشــان داد شــده اســت. لــذا برای 
کشــورهای  در  پــروژه  بــرآورد  ســازی  معــادل 
قــدرت  برابــری  مفهــوم  از  می تــوان  مختلــف 
خریــد اســتفاده نمــود. بــه عنوان مثــال طبق 
آمار سایت بانک جهانی، در سال 2016 ارزش 
هــر دالر آمریــکا براســاس برابــری قــدرت خرید 
گر برای  معــادل 8200 ریــال بــوده اســت ]4[. ا
ســال 2018 هــر دالر را براســاس برابــری قدرت 
کنیم، در ایران  خریــد تقریبًا 1000 تومان فرض 
می توان پروژه هــای باالی هزار میلیارد تومان 
را به شــرط داشتن برخی شرایط دیگر، در رده 

ابرپروژه ها منظور نمود.)جدول 1(
 ابرپروژه هابــه جــز مســئله هزینــه و زمــان زیاد 
گی های دیگری نیز  ســاخت، عمومًا دارای ویژ

می باشند:
• مــورد توجه جامعه و افکار عمومی هســتند، 
برخــی مایه مباهــات و برخی فاجعه بوده و در 

مجموع یک پدیده فرهنگی هستند.
• به دلیل تنوع فعالیت ها و دارا بودن نوآوری 
و فناوری هــای جدید، بــا پیچیدگی های فنی 
و انســانی و فناورانــه مواجه هســتند و معمواًل 

تجربه قبلی در مورد آنها وجود ندارد. 

ه ها و ر ش های ابر ا
انی ی ی  ا حا در م

رشد مد   ارشنا 

)جدول 1(
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• معمــواًل بــا ریســک های فــراوان و شــناخته 
نشده زیادی روبرو هستند.

مالــی،  فنــی،  گــون  گونا اهــداف  دارای   •
توسعه ای و اجتماعی بعضًا متضاد هستند.

• عمومــًا دارای چنــد مالــک، ارکان مســتقیم 
متعدد و ذی نفعان غیرمســتقیم مؤثر )جوامع 
محلــی، افــکار عمومــی، رســانه ها، هــواداران 
مقامــات  و  سیاســت مداران  محیط زیســت، 
و  انتظــارات  بعضــًا  کــه  هســتند  و...(  محلــی 

منافع متضاد دارند. 
• اغلب چندســازمانه مدیریت شــده و نیاز به 

هماهنگی زیادی بین ارکان خود دارند. 
• معمــواًل اثــرات بــزرگ سیاســی، اجتماعــی، 
و  محیــط  بــر  محیطــی  زیســت  و  اقتصــادی 

جامعه خود دارند. 
بــه لحــاظ زمــان،  • اغلــب عملکــرد ضعیفــی 
کیفیــت، منافــع اقتصــادی و زیســت  هزینــه، 

محیطی دارند.
• عمومــًا افزایــش زیادی در خصــوص هزینه و 

زمان اجرا نسبت به برآوردهای اولیه دارند.
• مدیریت آنها نیاز به پشــتیبانی و لجســتیک 
کنترل های  در مقیاس بزرگ، سرمایه گذاری و 

زیاد دارد.

شکست ابرپروژه ها 
کــه  زیــادی  اهمیــت  علی رغــم  ابرپروژه هــا 
یــک  دارنــد.  نیــز  کلیــدی  مشــکالت  دارنــد، 

یــک  فنــی  نظــر  از  اســت  ممکــن  ابرپــروژه 
مالــی  نظــر  از  ولــی  موفقیــت محســوب شــود 
شکســت بخــورد و حامیــان و ســرمایه گذاران 
آن زیان هــای بزرگــی متحمــل شــده یــا حتــی 
بــرای  فاجعــه ای  حتــی  و  شــوند،  ورشکســته 
کشــور میزبــان و حامیــان آن باشــند. یــا یــک 
ابرپروژه ممکن است در زمان و با بودجه مقرر 
اجرا شــود ولــی مالحظــات اجتماعی، زیســت 
محیطی یا توســعه ای را بــرآورده نکند، زیرا در 
طراحی آن لحاظ نشــده اســت]5[. پیچیدگی 
و عــدم قطعیت هــای ذاتــی پروژه هــای بزرگ، 
چالش هــای جدیدی فراتــر از مقررات، قوانین 

و روش های موجود به وجود می آورند]6[. 
ابرپروژه هــا آن قــدر عظیم و بااهمیت هســتند 
کاهــش منافــع و افزایــش  کــه افزایــش هزینــه، 
کل یک ســازمان را  ریســک های آنهــا می تواند 
دچار مشــکل نماید، و حتی سالمت یک شهر 
یــا ملت نیــز می تواند تحت تاثیر شکســت یک 
گیرد. مثاًل پروژه تونل اروپا )تونل  ابرپــروژه قرار 
که بیــن فرانســه و بریتانیا  زیــر دریــای مانــش( 
خصوصــی  بخــش  توســط  و  شــده  ســاخته 
ســرمایه گزاری و اجــرا شــده اســت، بــه دلیــل 
کاهــش درآمــد،  افزایــش هزینــه و %75   %80
عمــاًل زیان ده شــد و حدود 18 میلیــارد دالر به 
گزارش اقتصادی  اقتصــاد بریتانیا ضرر زد؛ یک 
که بهتر بود تونل اروپا  کرد  و مالی بعــدًا عنوان 
هرگز ساخته نمی شد]3[. مثال دیگر، برگزاری 

که یکی از عوامل بحران  المپیک 2004 آتن بود 
می شــود.  شــناخته  یونــان   2011 اقتصــادی 
افزایــش زیاد هزینه هــا و وام های زیاد متعاقب 
و  کشــور  اعتبــاری  رتبــه  کاهــش  آن، موجــب 
تضعیــف اقتصــاد یونــان قبــل از بحــران مالــی 
ســال 2008 جهــان، و تشــدید بحــران مذکــور 
کــه هنــوز نیــز نتوانســته  کشــور شــد  بــرای آن 
پــروژه  دیگــر،  مثــال  یابــد]3[.  خالصــی  آن  از 
)موســوم  بوســتون  در  مرکــزی  شــریان/تونل 
کــه بــه دلیل افزایــش زیاد  بــه Big Dig( اســت 
زمــان و هزینــه، بــه عنــوان نمــاد انحــراف در 
ابرپروژه هــای آمریکا شــناخته می شــود و علت 
کارفرمــا و پیمانــکار  کــه ســازمان  آن ایــن بــود 
احســاس واقعــی بــرای فوریــت تکمیــل پــروژه 
کنتــرل هزینه هــای آن نداشــتند]1[. البتــه  یــا 
گاهــی نیــز یک پــروژه در آغــاز شکســت خورده 
محســوب می شــود )مخصوصــًا توســط افــکار 
گــر نیازهای واقعی و اجتماعی  عمومی(، ولی ا
کنــد، اعــاده حیثیــت می شــود ]5[  را بــرآورده 
کــه بــه دلیــل افزایــش  ماننــد اپــرای ســیدنی 
پانــزده برابــری هزینــه، انتقادهــای زیــادی در 
اســترالیا برانگیخت و حتی باعث شــد معمار و 
کند،  کناره گیری  سازنده آن از دنیای حرفه ای 
افتخــارات اســترالیا محســوب  از  امــروزه  ولــی 
می شــود. هزینه آن به قیمت امروز حدود یک 

میلیارد دالر بوده است. 

مشکالت ابرپروژه ها
مشــکالت مختلــف ابرپروژه هــا را می تــوان بــه 

صورت زیر دسته بندی نمود: 
: حدود 90% ابرپروژه ها دچار  ن ا    ا
افزایــش  ایــن  افزایــش هزینــه می شــوند]7[ و 
 %50 از  بیــش  مــوارد  از  بســیاری  در  هزینــه 

است]8[.
پیچیدگی های فناوری و سازمانی و سایر عدم 
قطعیت هــای محیــط سیاســی و اقتصــادی، 
اغلب موجب ســردرگمی بین طرف های درگیر 
پروژه شده و باعث افزایش هزینه می گردد]9[. 
عنــوان  بــا  خــود  کتــاب  در   )Merrow( مــرو 
ابرپروژه های صنعتــی، 318 ابرپروژه جهانی را 
بررسی نمود که بیش از یک میلیارد دالر هزینه 
داشــته اند )بــه قیمــت 2010(. او نتیجه گیــری 
بــه   %65 ابرپروژه هــا،  ایــن  بیــن  از  کــه  نمــود 
کار خود نرســیدند )در برخی  کســب و  اهــداف    جدول 2 
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از  بیــش  شکســت  ایــن  صنعتــی  بخش هــای 
75% بود(. بیشــتر پروژه های شکســت خورده 
زیــان ده بودنــد )ولی نــه همه(. برخــی از آن ها 
بــه دلیــل خــوش شانســی در افزایــش قیمــت 
محصوالت یا سایر اتفاقات پیش بینی نشده، 
درآمــدزا بودنــد]3[. فلیبجــرگ )2014( هزینــه 
نهایــی بــه بــرآورد اولیــه در 33 ابرپــروژه دنیــا 
گذشــته ساخته شــده اند را  که ظرف 70 ســال 
که مشاهده  ارائه نموده اســت]3[. همان طور 
می گــردد، هزینــه نهایی ایــن ابرپروژه هــا تا 20 
برابــر بــرآورد اولیه نیز بوده اســت. برخی از آنها 

در جدول 2 نام برده شده است.) جدول 2(
 ایران نیز از این مشــکل مســتثنا نیست. یکی 
ایــران،  تاریــخ معاصــر  ابرپروژه هــای  اولیــن  از 
راه آهــن بنــدر امــام خمینی )بندر شــاهپور( به 
گــز( )1306-1317( اســت.  بنــدر ترکمــن )بندر 
ح مطابق اظهارات دکتر  بــرآورد هزینه اولیه طر
مصــدق )در نطــق مخالفــت خــود بــا ســاخت 
راه آهن سراســری در اســفند 1305 در مجلس 
شــورای ملی(، حدود 80 میلیــون تومان بوده 
ح  کل منابــع تامیــن هزینــه طــر اســت. نهایتــًا 
کــه 56% از  حــدود 250 میلیــون تومــان شــد 
محــل درآمد انحصار قند و شــکر و چای، %15 
کشــاورزی،  از محــل وام از بانک هــای ملــی و 
اعتبــار  از  کشــور و %12  از محــل بودجــه   %17
کشــور تامیــن شــد ]10[. یعنــی  ارزی اندوختــه 
نســبت هزینه نهایی به برآورد اولیه آن حدود 
ســه برابر بوده اســت. با فرض متوســط قیمت 
ریــال، هزینــه  هــر دالر در آن دوره حــدود 14 
پــروژه حــدود 180 میلیون دالر بــوده و هر دالر 
آن زمــان نیــز حدود 19 دالر امــروز قدرت خرید 
کل پــروژه به قیمت  داشــته اســت، لذا هزینــه 
سال 2017 بیش از 3 میلیارد دالر بوده است.

– تاخیر زیاد: ابرپروژه ها عمومًا دچار تاخیرات 
زیــاد هســتند. تاخیــر باعــث افزایــش هزینــه و 
کاهش منفعت می گردد، لذا یک راه جلوگیری 
کاهش تاخیر اجراســت. در  از افزایــش هزینــه، 
مــورد پروژه های تامین مالی از راه اســتقراض، 
ایــن وضعیــت بــه دلیــل هزینــه بهــره وام تاثیر 
بســیار بدتــری دارد. البتــه ابر پروژه هایــی هــم 
کــه در زمــان مقــرر یــا بــا بودجــه مقرر  هســتند 
گوگنهایم در بیلبائو  انجام شده اند مانند موزه 
اســپانیا، قطــار ســریع پاریس-لیــون، راه آهــن 

سبک بندر لندن ]3[.
: در بیش  ت ما ا منا و    •
از  50% موارد، ابرپروژه ها دچار تغییر در تعریف 
کاهــش منافــع بیــش از   و شــرایط می شــوند و 
50% نیــز عادی اســت. این امر در حالی اســت 
کــه مطالعــات هزینــه، زمــان، منافــع، تاثیرات 
زیســت محیطــی و اجتماعــی، هســته اصلــی 
می دهنــد،  تشــکیل  را  ابرپروژه هــا  مطالعــات 
قابــل  هــم  خیلــی  مطالعــات  ایــن  بنابرایــن 
اطمینان نیســتند. ریسک پروژه های فناوری 
اطالعات بیشتر است و تنها در ایاالت متحده 
اتــالف پروژه هــای فنــاوری اطالعــات ســاالنه 
گــزارش مؤسســه  55 میلیــارد دالر اســت ]3[. 
که 64% از پروژه های  مکینزی نشــان می دهد 
کشــورها و  کمــک مالــی ســایر  انجــام شــده بــا 
گزارش  مؤسســات، شکســت می خورند. یــک 
که در ســال 2010، حدود %40  نیــز نشــان داده 

پروژه هــای بانــک جهانی شکســت خورده اند 
.]11]

: عملکــرد ضعیف  ا ر ا د   •
ابرپروژه هــا بــر پذیــرش اجتماعی، تطابــق آنها 
کار آتی تاثیر  کســب و  بــا مقررات و فرصت های 
کنش گــران محلــی  گاهــی نیــز  می گــذارد ]12[. 
بــه دالیلــی چــون صدمــه بــه محیط زیســت و 
یــا حتی زیبایــی یک منطقه بکــر، به مخالفت 
بــا پــروژه برمی خیزنــد، مانند مخالفــت با عبور 
خــط آهــن ســریع لندن-بیرمنــگام از منطقــه 
چیلترنــز  )بکــر(  برجســته  طبیعــی  زیبایــی  بــا 
کشــاندن مخالفت ها به ســطح  )Chilterns( و 

ملی نیز بکشند ]13[.

: ساختار  ا مان  ای م ا ار  ا  •
ابرپروژه های جهانی، ترکیبی از سلسله مراتب 
سنتی با شــرکت ها و بازارهای دخیل در پروژه 
کار از طریــق قراردادهایی بین  اســت و بیشــتر 
تامین کننــدگان و زنجیره هــای تامیــن انجــام 
کــه ارتباطــات به هــم وابســته دارند  می گــردد 
گــون را در قالــب یــک واحــد  گونا و الگوهــای 
بــه هــم متصــل  مدیریتــی مشــترک و موقــت 

می کند]14[.
  : ا ا وم ار را ندگ  را  •
کشــورها  بــه دلیــل آن کــه شــرکت ها و افــراد از 
و مناطــق مختلــف و نواحــی زمانــی متفــاوت 
هســتند، روابــط مشــارکت و قــراردادی بــرای 
ایجــاد ارتبــاط بیــن آنهــا، خــود چالشــی بزرگ 

است]14[.
ریســک های   : ا ای  ا    •
 اقتصادی و سیاسی ناشی از این پیچیدگی های

که صرفــًا نمی توان آنها   مدیریتــی نشــان داده 
نمــود.  مدیریــت  قــراردادی  روش هــای  بــا  را 
در  وکال  آتــی،  ریســک های  بــا  مقابلــه  بــرای 
ابرپروژه هــا، بندهــای ادعاهــای  قراردادهــای 
کــه  می کننــد  لحــاظ  را  )محتمــل(  تصادفــی 
کره  قراردادها را حجیم و ســنگین نموده و مذا
و مدیریــت آنها را ســخت و پرهزینه می نماید. 
بنابراین ابرپروژه ها به ناچار با ادعاهای بزرگ، 
که  فرایندهای داوری و قضایی روبرو می شوند 
کنونی  می تواند دهه ها به طول انجامد. پروژه 
کانــال پاناما مثال خوبی برای این امر  تعریض 
است]15[. در فوریه 2014 اختالف 1.6 میلیارد 
کانال  کننده  کنسرســیوم تعریــض  دالری بین 
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کانــال پاناما(  کارفرمــا )مجری تعریض  پانامــا و 
بــر ســر هزینه هــای اضافی ناشــی از مشــکالت 
کار شــد. پــس از چنــد  پــروژه، موجــب توقــف 
هفته مشــاجره افــکار عمومی، ســرمایه گذاران 
پذیرفتنــد مبلغ هنگفتی بابت این مشــکالت 

بپردازند]16[.
:(Institutional ادی  نه های  ا  • 

نهــادی  زمینه هــای  از  ابرپروژ هــا  بازیگــران   
)ماننــد ملیــت، ســازمان، فرهنــگ  مختلفــی 
افــراد،  و  ســازمان ها  آمده انــد]17[.  و...( 
باورهــای مختلفی داشــته، تحــت هنجارهای 
گون کار می کنند، شخصیت های متفاوتی  گونا
از خــود بــروز می دهنــد، و عالیــق مختلفــی را 
دنبــال می کننــد]14[. بازیگران مختلف بســته 
فرهنگــی،  خاســتگاه  و  ملیــت  تخصــص،  بــه 
مســئله  ایــن  و  دارنــد  پــروژه  در  نقش هایــی 
چالش هایــی بــرای مدیریــت و هماهنگی آنها 
ایجاد می کند. از ســوی دیگر جامعه شناســان 
که تمام بازیگران، بر سیســتم  کیــد می کنند  تا
هســتند  فعــال  کــه  افــرادی  و  اجتماعــی 
آنهــا تاثیــر می پذیرنــد. در  از  گذاشــته و  تاثیــر 
ابرپروژه هــای جهانــی، جاافتــادن بازیگران در 
محیــط محلــی اطــراف پــروژه )روابــط، ســطح 
کــره بین تازه  فعــل و انفعــال، هماهنگی یا مذا
محلــی  ســازمان های  و  افــراد  ســایر  و  واردان 

درگیر با پروژه( بسیار مهم است. 
از ســوی دیگــر ابرپروژه هــا در طــول عمــر خــود 
شــامل  کــه  می کننــد،  گــذر  مرحلــه  چنــد  از 
پــروژه،  )پیش بــرد(  شــکل گیری  مرحلــه 
طراحــی و ســاخت و راه انــدازی، بهره بــرداری 
بازیافــت  و  تخریــب  بازســازی،  نگهــداری،  و 
عمــر  جهانــی  ابرپروژه هــای  اســت.  ابرپــروژه 
که اغلــب بیش از عمر شــرکتها  طوالنــی دارنــد 
و تقریبــًا همیشــه بیــش از دوره قــدرت احزاب 
سیاســی یــا قانون گــزاران اســت و در هر مرحله 
اســت. در  گــون  گونا آن  نهــادی  چالش هــای 
مرحله شــکل گیری پــروژه، باید خواســته های 
پــروژه  مخالــف  بعضــی  کــه  ذینفعــان  تمــام 
هســتند و بعضــًا نیــز متناقض اســت، بــرآورده 
گــردد. در مرحله ســاخت، ابرپروژه ها به دلیل 
یــا  بزرگــی موجــب جهــش در اقتصــاد محلــی 
مصالــح،  ماهــر،  کارگــر  کمبــود  و  منطقــه ای 
ماشــین آالت و تجهیــزات عمرانــی و متعاقبــًا 
افزایــش قیمت هــا می گردنــد. اغلــب نیز باعث 

افزایــش ترافیــک، آلودگی صوتی، هــوا و آبهای 
کارگر  جــاری و زیرزمینی، و ورود تعــداد زیادی 
کارگری نیز خود موجب  کمپ های  می شوند. 
ســایر  و  فحشــا  مخــدر،  مــواد  الــکل،  مصــرف 
آســیب های اجتماعــی در جوامعــی می گــردد 
کــه قبل از اجــرای پــروژه دارای آرامش بودند. 
تعیین قیمت محصول و افزایش ان در مرحله 
بهره بــرداری نیــز می توانــد موجــب نارضایتــی 
مــردم محلــی شــود. در پایــان عمــر پــروژه نیــز 
برچیــدن  مخالــف  اصلــی  ذینفعــان  معمــواًل 
آن هســتند ]15[. همــواره در هماهنگــی بیــن 
نهــادی  محیط هــای  از  کــه  پــروژه  بازیگــران 
مختلف هستند، چالش های مدیریتی وجود 

دارد. ]5[.

عوامل بروز مشکالت ابرپروژه ها 
را  گونــی  گونا پژوهش هــای مختلــف، عوامــل 
که  کرده اند  برای بروز مشکالت ابرپروژه ها ذکر 
از جمله اهم آنها موارد زیر را می توان نام برد:

: عدم تعریف  ا رو در آ ا  ر نا   
ضعــف  آن،  ح  شــر در  ابهــام  و  پــروژه  کافــی 
کیفیت اقالم قابل تحویل و تغییر در خواســت 
مشــتری، موجــب تفــاوت تعریــف اولیــه پروژه 
بــا پــروژه تحویلــی و عــدم تطابــق فرضیــات و 
می گــردد  اجرایــی  واقعیت هــای  بــا  برآوردهــا 

.]18]
 : ا ت  د و  ا  ا ای  رآورد   •
دســتاوردهای  تفــاوت  دربــاره  گزارشــاتی 
تخمینی و واقعی ابرپروژه ها در خصوص اثرات 
توســعه منطقه ای، محیطــی و اجتماعی ارائه 
شــده اســت ]19[. برخی از افزایش هزینه های 
ابرپروژه ها ناشــی از برآوردها و پیش بینی های 

بیش از حد خوش بینانه است ]7[.
ر  ه ا  د ان روا و  و    •
: حامیــان و برنامه ریــزان پروژه هــا بــاور  ن گ
که پروژه هایشــان به نفع جامعه اســت  دارنــد 
که  و هزینــه و منافع را طوری نشــان می دهند 
پــروژه ســاخته شــود. لذا پــروژه بــدون توجیه 
کــه منجر به  مالــی و اقتصــادی آغــاز می شــود، 
هــدر رفتــن پــول مالیــات دهنــدگان می گردد، 
گر اطالعات درست باشد،  خیلی پروژه ها  ولی ا
آغاز نخواهند شــد. به جز ایــرادات اقتصادی و 
کــه بــه امــر اطــالع رســانی  اخالقــی و حقوقــی 
اشــتباه وارد اســت، خیلــی پروژه های خوب با 

که به دلیل  منافع زیاد برای انجام وجود دارند 
اطــالع رســانی اشــتباه، از دور رقابــت حــذف 
می شــوند. در بســیاری نظام های دموکراتیک 
کار تبعــات قانونــی دارد زیــرا بــه دولــت  ایــن 
 اطالعــات اشــتباه داده 

ً
و مجلــس هــم عمــدا

خواهــد شــد ]3[. در مطالعات امکان ســنجی 
 هزینه های 

ً
و طراحــی ابرپروژه ها، اغلب عمــدا

کــم، و منافــع آن هــا دســت بــاال بــرآورد  آن هــا 
بیرونــی  و  درونــی  فشــارهای  ولــی  می شــود، 
بــرای پاســخ گویی بیشــتر پروژه هــا بــه لحــاظ 
اجتماعــی و زیســت محیطی در حــال افزایش 
در   )2002( و همــکاران  فلیبجــرگ   .]9[ اســت 
یک بررســی آماری از افزایش هزینه ها در 258 
پروژه زیرســاختی راه و ترابری در سراســر دنیا، 
که برآورد هزینه اولیه برای  کردند  نتیجه گیری 
تصمیم گیــری در خصوص ســاخت ابرپروژه ها 
گمراه  بــه میزان زیاد، سیســتماتیک و عمدی 
کمیسیون  گزارش  کننده بودند ]20[. براساس 
فراینــد  در  ذاتــی  کنــدی   ،1993 در  اروپــا 
برنامه ریــزی و ارزیابــی پروژه هــای زیرســاختی 
بزرگ، مانعی در اجرای آنها اســت و این موانع 
گــر موجــب توقــف آنهــا نشــود حداقــل باعث  ا

افزایش هزینه می شود  ]21[. 
اجــرا،   از شــروع  پــس  کــه  خیلــی مهــم اســت 
و  شــده  تنظیــم  پــروژه  مدیریــت  و  ســازمان 
عملیاتــی شــوند تــا ریســک تاخیــر بــه حداقل 
برســد،  زیــرا امــکان دارد تامین کننــدگان مالی 
)مالیــات دهنــدگان یــا بخــش خصوصــی( در 
کنــش نشــان دهنــد و  قبــال افزایــش هزینــه وا

ادامه پروژه به خطر افتد]22[. 
ادی و  ا نه ا ب م و  د   •
: پروژه های  رو ران  های نهادی با فاو
ســال های  تــا  می شــوند  ســاخته  زیرســاختی 
عمیقــًا  پروژه هــا  ایــن  بماننــد.  باقــی  زیــادی 
گیــر شــده و بایــد مــورد  در محیــط محلــی جا
گیرنــد تــا درآمــد طوالنی  پذیــرش محلــی قــرار 
کــه عمــر  مــدت آنهــا تضمیــن شــود، در حالــی 
ک  محصوالت سایر صنایع مانند رایانه، پوشا
گذشــت زمان و  کوتاه مدت اســت و با  و غیــره 
کســب ســلیقه مشــتری قابل اصــالح و تطبیق 

هستند]23[.
برخــورد  دلیــل  بــه  بیشــتر  پروژه هــا  شکســت 
تحلیل هــای  بیرونــی،  عوامــل  بــا  نامناســب 
سطحی، مشکالت محیط اجتماعی و نهادی 
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کــم از پویایــی پیچیده  میزبــان پــروژه یــا درک 
کنترل پیمانکاران یا انجام  مشارکت ها اســت؛ 
کمتــری در شکســت  درســت برآوردهــا نقــش 
آن هــا بــازی می کنــد]5[. بازیگــران پروژه هــای 
فرهنگ هــای  و  کشــورها  از  معمــواًل  بــزرگ 
یــک  در  می خواهنــد  کــه  هســتند  مختلــف 
که  کنند. شــرکت هایی  کار  محیــط ناشــناخته 
کار می کنند،  کشــور خود  کشــورهایی به جز  در 
بــا مقــررات و سیســتم های سیاســی متفاوت، 
گون، و تفاوت هایی  هنجارها و سنت های گونا
کــه  می شــوند  روبــرو  باورهــا  و  ارزش هــا  در 
نامیــده می شــود. عــدم  نهــادی  تفاوت هــای 
گاهی از شرایط محیط نهادی پروژه می تواند  آ
موجب ســوء تفاهم و تعارض شده و ریسک ها 
ج را افزایــش  کار در محیــط خــار و هزینه هــای 
که به یک پــروژه بین المللی  دهد، لذا شــرکتی 
ورود می کند، با شــکاف دانشی روبرو می شود، 
کــه عبــارت اســت از تفاوت بین دانــش نهادی 
و  المللــی  بیــن  پــروژه  یــک  در  کار  بــرای  الزم 

که آن شرکت دارد]23[. دانشی 
ت و  ر ن مد ای  ارا رو  د   •
: پروژه هــای بزرگ مهندســی با  رو و 
کنونــی برنامه ریزی قابــل مدیریت  روش هــای 
و برنامه ریزی نیستند. شکست های مدیریتی 
و افزایــش هزینه از 30% تــا 700% در پروژه های 
که بــه دالیلــی چون  مختلــف مشــاهده شــده 
تورم، شــرایط نامناســب قراردادی، پیشــرفت 
فنــاوری، تغییــر تعریــف پــروژه و بــرآورد دســت 
پاییــن اتفــاق می افتــد ]5[. چــون پروژه هــای 
می شــود،  درگیــر  سیاســی  مســائل  بــا  بــزرگ 
دچــار  آنهــا  در  عقالیــی  مدیریــت  روش هــای 

شکست می شوند]5[.
 : دو ای  رما ار ا گو  د    •
دارای  همیشــه(  )نــه  معمــواًل  ابرپروژه هــا 
در  بررســی  یــک  کارفرمایــان دولتــی هســتند. 
سال 1999 درباره پروژه های بزرگ عمرانی اجرا 
که  شده توســط وزارت انرژی آمریکا نشان داد 
این پروژه ها نســبت به پروژه های مشابه سایر 
ســازمان های فدرال یا بخــش خصوصی دچار 
و هزینــه  اجــرا  زمــان  افزایــش در  حــدود %50 
کاســتی در مدیریت  صرف شــده بودنــد. ایــن 
پروژه احتمااًل ناشــی از فرهنگ سازمانی است 
کافــی را در بر ندارد  که پاســخ گویی و اختیارات 

کســی نهایتًا مســئول افزایش هزینــه یا زمان  و 
نیست]24[.

گزارش بررســی  : یک  ی نامنا رنام ر  •
بانــک جهانــی از هــزار پــروژه نشــان می دهــد 
کــه از مراحــل آغــاز تا پایــان خوب  پروژه هایــی 
و  بــوده  موفــق   %80 بــود،  شــده  برنامه ریــزی 
از  کافــی  برنامه ریــزی  بــدون  کــه  پروژه هایــی 
مرحلــه آغاز تــا پایان انجــام شــدند،  تنها %35 

موفق بودند]24[.
ا:  ا و ر  ت  د  ر منف  ا  
فعالیــت  یــک  بــزرگ  پروژه هــای  مدیریــت 
زیــرا منابــع صــرف شــده  اســت،  ریســک پذیر 
بسیار زیاد و غیرقابل برگشت هستند. در واقع 
 .]8[ ذاتــی هســتند  ابرپروژه هــا،  ریســک های 
شرکت های خارجی که در این پروژه ها فعالیت 
می کننــد، بایــد در محیط هــای ناشــناخته، با 
مقررات، هنجارها و باورهای فرهنگی متفاوت 
کــه می توانــد موجــب افزایــش  کننــد  فعالیــت 
گردد.]23[. زمان  ریســک برای شــرکت مذکور 

زیادی از موقع آغاز ایده شروع یک پروژه بزرگ 
تــا زمــان تصویب و آغاز عملیات ســاخت آن به 
طــول می انجامــد، بنابرایــن مدیــران در طول 
زمــان ممکن اســت تغییر یابند. ریســک هایی 
که می تواند موجب توقف پروژه شوند، عبارت 
اســت از لغــو پــروژه، زیــان مالــی و از بیــن رفتن 

مشاغل]25[.
ریســک  بــرای  مختلفــی  دســته بندی های 
ابرپروژه هــا ارائــه شــده، ماننــد ریســک هزینه، 
ریســک تقاضــا، ریســک بــازار مالــی و ریســک 

سیاســی]26[ یا تقســیم ریسک ها به سیاسی، 
ســاخت، بهره بــرداری و نگهــداری، قانونــی و 
قــراردادی، درآمد، مالی و حــوادث غیرمترقبه 

)فورس ماژور(]1[
تامینکننــدگان: در  از کافــی نا اطالعــات  •
زمان طراحی و مهندسی پروژه، اطالعات کافی 
از تامین کننــدگان وجود نــدارد یا اطالعات دیر 
واصــل می گــردد و همین امر موجــب تاخیرات 

در اجرا یا افزایش هزینه می گردد]18[.
 : د مود ن د آ د های  ناور فاد  •  ا
جدیــد  فناوری هــای  بــا  معمــواًل  ابرپروژه هــا 
همراه هســتند. ســطح فناوری جدید بر زمان 
کار و ریســک شکســت در  مــورد نیاز بــرای آغاز 
بهره بــرداری تاثیــر دارد و بــا افزایــش ســطح نــو 
بودن فناوری، این زمان و ریســک نیز افزایش 

می یابد]27[.
: تــدارکات ابرپروژه های  ا دار • م 
پیچیده الزامًا با روش های ســنتی قابل انجام 

نیست]28[.
 •

رارداد: میــزان موفقیــت و  و  م ن
کیفیــت  و  هزینــه  و  زمــان  )افزایــش  شکســت 
محصــول پــروژه( در انــواع مختلــف قراردادهــا 
متفــاوت اســت]27[. لــذا نــوع قراردادهــا نیــز 
یــا  افزایــش  بــرای  عاملــی  می توانــد  احتمــااًل 

کاهش مشکالت ابرپروژه ها باشد.
: تله هــای مدیریتــی بــر  ر ای مد   •
که رهایی  تصمیم گیــری مدیران تاثیر می گزارد 
از آنهــا می توانــد باعــث موفقیــت ایــن پروژه ها 
گــردد. ایــکا )2012( بــرای شکســت پروژه هــای 
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تلــه  چهــار  آفریقــا  در  بین المللــی  توســعه ای 
که هر پروژه  مدیریتی را شناسایی نموده است 
گرفتار می شود ]11[،  در یک یا بیشتر این تله ها 
شــامل تله یــک روش برای همــه پروژه ها با هر 
کمبــود  انــدازه، تلــه نتیجــه محــور بــودن، تلــه 
فرهنگــی  تلــه  و  پروژه هــا،  مدیریــت  قابلیــت 
)کمبــود تعهد محلی، تفــاوت مفهوم عقالنیت 

بین  آفریقا و اروپا(

جلوگیری از شکست ابرپروژه ها
بــه دلیــل اثــرات شکســت ابرپروژه هــا بــر اعتبار 
تشــدید  همچنیــن  و  کشــورها  و  ســازمانها 
از  برخــی  کشــورها،  اقتصــادی  مشــکالت 
کنترل  کشــورهای صنعتــی راهکارهایــی بــرای 
کشــورهای  متمرکــز ابرپروژه هــا اندیشــیده اند. 
مختلــف به دلیل آمار زیاد شکســت ابرپروژه ها 
)افزایــش زمــان و هزینه نســبت بــه برآوردهای 
کنتــرل  اولیــه(، تالش هایــی بــرای مدیریــت و 
که مثال های  پروژه های بزرگ خود نموده اند، 

آن در ادامه ذکر شده است]3[ :
هیــات  مشــارکت  بــا   2011 ســال  در  بریتانیــا   •
وزیران و وزارت خزانه داری، یک سازمان برای 
که مستقیمًا از  مدیریت ابرپروژه ها ایجاد نمود 
کنترل و  نخست وزیر دستور می گرفت و اختیار 
مدیریــت ابرپروژه ها را دارد. وزارت خزانه داری 
کــه رویه هایی  کرده  همــه وزراتخانه هــا را ملزم 
که  کنند  بــرای ابرپروژه هــا توســعه داده و اجــرا 
مانــع تعصب خوشــبینانه شــود. این ســازمان 
بــا  بــار در جهــان در ســال 2012  اولیــن  بــرای 
کســفورد یک فرهنگستان  همکاری دانشــگاه آ
تــا  نمــود  تاســیس  بــزرگ  پروژه هــای  رهبــری 
مســئولیت  بــرای  پــروژه  مدیــران  بریتانیــا  در 

پروژه های بزرگ دولتی تربیت نماید]3[. 
ویکتوریــای  ایالتــی  مجلــس   2012 ســال  در   •
اســترالیا پژوهشــی برای یافتــن راه های اجرای 
موفقیت آمیز پروژه های زیرساختی انجام داد . 
کمیته پروژه های زیرســاختی  • در ســال 2004 
افــکار  از  زیــادی  اطالعــات  هلنــد  مجلــس 

بــرای  روش هایــی  تــا  کــرد  عمومی گــردآوری 
دربــاره  اشــتباه  رســانی  اطــالع  از  جلوگیــری 
پروژه های زیرســاختی بزرگ بــه مجلس، افکار 

عمومی و رسانه ها بیابد]3[.
گــروه  یــک  آمریــکا،  اســتنفورد  دانشــگاه  در   •
که با همکاری محققان  پژوهشــی ایجاد شــده 
در رشته های مختلف از جمله جامعه شناسی، 
چالش هــای پروژه های جهانی )چندملیتی( را 
که به مســایل نهــادی مانند  مطالعــه می کنــد 
کفایــت ســاختارها و نهادهــای بازیگــران پروژه 
بــرای اجــرای آن، آشــنایی و توجــه بــه تفــاوت 
بازیگــران  هنجارهــای  و  فرهنــگ  مقــررات، 

گون ابرپروژه ها توجه ویژه دارند. گونا
جا دارد در ایران نیز پژوهش هایی در خصوص 
عملکــرد ابرپروژه هــای انجام شــده، در دســت 
اجــرا و مشــکالت آن ها انجام پذیــرد، تا از تکرار 
اشــتباهات قبلــی در پروژه های آتــی جلوگیری 

گردد.
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وزیر راه و شهرسازی دستور داد از 10 بهمن ماه 
که بابت حق نظارت بر ســاخت و  5 درصــدی 
ســاز از مالکان اخذ و به حساب سازمان نظام 
مهندســی ســاختمان واریــز می شــد، حــذف 

شود.
عبــاس  شهرســازی  و  راه  وزارت  گــزارش  بــه 
راه  کل  مدیــران  بــه  نامــه ای  در  آخونــدی 
و  کشــور  سراســر  اســتان های  شهرســازی  و 
سرپرست اداره کل مسکن و شهرسازی استان 
سمنان، دستور لغو کسر پنج درصد مبلغ حق 
کار به حساب سازمان  نظارت واریزی صاحب 
نظام مهندسی ساختمان استان را از 10 بهمن 

کرد. ماه سال جاری صادر 
کل  متن نامه وزیر راه و شهرســازی به مدیران 
کشور به  راه و شهرســازی اســتان های سراســر 

شرح زیر است:
بر اساس اختیارات مصرح در ماده 40 آیین نامه 
مهندســی  نظــام  قانــون   33 مــاده  اجرایــی 
 1383  /4 مصــوب 17/  ســاختمان  کنتــرل  و 
هیات محترم وزیران )ابالغی 4605 / 28549 ه 
خ 22/ 4/ 1383( بدینوســیله قسمت اول  مور
بنــد 16 – 3 – 1 پیوســت مبحــث دوم مقــررات 
کسر  ملی ســاختمان )نظامات اداری( مبنی بر 
پنــج درصد مبلــغ حق نظــارت واریزی صاحب 
کار به حســاب ســازمان اســتان، از ابتــدای 10/ 

11/ 1396 ملغی می گردد.
الزم است مراتب توسط سازمان های استان ها 
در بودجه ساالنه ملحوظ و عدم اخذ این مبلغ 

گیرد. ک عمل قرار  به دقت رعایت و مال

یک نماینده مجلس خبر داد؛ 
کمیسیون عمران با  موافقت 

بخشنامه۵درصدی آخوندی
گفــت: در  کمیســیون عمــران مجلــس  رئیــس 
کمیســیون تلفیــق بودجــه 97 مصــوب شــد تــا 
مطالبــات پیمانــکاران از دولــت بــا بدهی هــای 
آنهــا به بانک ها تهاتر شــود. محمدرضا رضایی 
کوچــی در حاشــیه بازدید از شــرکت آزمایشــگاه 
ک در جمــع خبرنــگاران  فنــی و مکانیــک خــا
دربــاره بخشــنامه اخیــر وزیــر راه و شهرســازی و 
کســر 5 درصــد از دســتمزد مهندســان  حــذف 
از ســوی ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان 
کســر شــد  که از مهندســان  گفــت: ایــن مبالغی 
بایــد در راســتای خدمات به مهندســان مانند 
کردن زمینه صادرات خدمات  آمــوزش و فراهم 

فنی مهندسی هزینه می شد.

وی افــزود: اینکــه بخواهیم پولی از مهندســان 
کنیــم،  کارمنــدان  کســر و آن را صــرف حقــوق 
کمیسیون عمران با این موضوع چندان موافق 

نیست.
کمیســیون عمران مجلــس در خصوص  رئیس 
پرسشــی دربــاره نداشــتن مبنای قانونــی برای 
کســر 5 درصــد از حــق نظــارت  اعمــال جدیــد 
ایــن  در  کنــون  تا داشــت:  اظهــار  مهندســان 
خصــوص اختالف نظر وجود داشــت به همین 
دلیــل در بحــث اصــالح قانون نظام مهندســی 
کــه اصــالح و شــفاف می شــود،  یکــی از مــوادی 
همین موضوع کسر درآمد مهندسان به عنوان 
کــرد این  حق النظــاره و همچنیــن نحــوه هزینه 
کــرد:  تصریــح  کوچــی  رضایــی  درآمدهاســت. 
کمیســیون عمــران با بخشــنامه اخیر وزیــر راه و 
شهرســازی موافــق بــوده و مایل نیســت تا این 
کســر شــود و امیدواریم  5 درصــد از مهندســان 
بخشــنامه وزیــر راه و شهرســازی از دهم بهمن 
خصــوص  در  وی  شــود.  اعمــال  جــاری  مــاه 
کمیســیون  اصــالح قانــون نظــام مهندســی در 
عمــران مجلــس یــادآور شــد: قبــاًل الیحــه ای به 
ایــن منظــور بــه مجلس ارســال شــده بــود و ما 
یک ماه به دولــت فرصت دادیم تا پیش نویس 
کند ولــی این پیش نویس  ایــن الیحــه را اصالح 
قابل اجرا نیســت به همین دلیــل پس از اتمام 
شــورای  مجلــس  در  بودجــه  الیحــه  بررســی 
اسالمی، کمیسیون عمران رأسًا به این موضوع 
کــه در نظــر دارد را بررســی  کــرده و طرحــی  ورود 
کــه تا پیــش از پایــان ســال جاری  کــرد  خواهــد 
کوچی  ایــن مســئله اجرایی می شــود. رضایــی 
درخصوص تبدیل شــرکت آزمایشگاه مکانیک 
کیفیــت پروژه های  ک بــه ســازمان توســعه  خــا

کرد: در حال حاضر پروژه های  کید  عمرانــی، تأ
کیفیــت خوبــی برخــوردار نیســتند  عمرانــی از 
و ســاختمان های مــا نســبت بــه عمــر مفیــد 
کشــورها طــول عمــر پائینــی  ســازه های دیگــر 
هــم  جدیــدی  ســاختمان های  حتــی  دارنــد 
کوتاهی  کــه ســاخته می شــود در مــدت زمــان 
فرســوده می شــوند. ایــن موضــوع بــه عوامــل 
کارگــر ماهر، نبود  متعــددی از جمله نداشــتن 
آموزش برای مهندسان ساختمان ها، کیفیت 
کمیتی برای  پائین مصالح  و نبود دســتگاه حا
کشــور  کیفیت ســاخت و ســازها در  نظــارت بر 
اســت. به همیــن دلیل نیاز داریم تا ســازمانی 
کیفیت ســاخت و ســازها در  که بر  ایجاد شــود 
کــرد: در  کنــد. وی خاطرنشــان  کشــور نظــارت 
حــال حاضــر وزارت راه و شهرســازی 15 هــزار 
میلیــارد تومان بــه پیمانکاران بدهکار اســت و 
طبیعی اســت وقتی ســه هزار میلیــارد تومان از 
کاســته می شــود شــرایط  بودجه این وزارتخانه 
بــرای اجرای پروژه های عمرانی ســخت خواهد 
شــد. از ســویی دیگــر 500 هــزار میلیــارد تومــان 
پروژه عمرانی نیمه تمام در کشور داریم.رضایی 
کرد: بــه همیــن دلیــل دولت را  کوچــی تصریــح 
مکلف کردیم تا سامانه ای طراحی کند که در آن 
به صورت شفاف نوع پروژه ها و میزان پیشرفت 
کار انجام نشده است  کند ولی این  آنها را اعالم 
کید شــده تا  بــه همیــن دلیــل در بودجــه 97 تأ
شــود.نماینده  راه انــدازی  ســامانه ای  چنیــن 
مــردم جهرم در مجلس شــورای اســالمی ادامه 
کمک به  که در راســتای  داد: از دیگــر اقداماتــی 
کمیســیون تلفیــق  وزارت راه و شهرســازی در 
الیحــه بودجــه 97 به تصویب رســید، پرداخت 
بدهــی پیمانکاران اســت چــون اعتقــاد ما این 
که طلبــش داده  کــه پیمانــکار تــا زمانــی  اســت 
نشــود امــکان ادامــه اقدامــات اجرایــی خــود را 
کمیســیون تلفیق  نــدارد. بــه همیــن دلیــل در 
تصویــب شــد تــا طلــب پیمانــکاران از دولــت را 
کنیم  بــا بدهــی پیمانــکاران بــه بانک هــا تهاتــر 
و امیــدوارم در بودجــه 97 بــه تصویــب برســد. 
پایــان  کمیســیون عمــران مجلــس در  رئیــس 
خاطرنشان کرد: در سال جاری 30 هزار میلیارد 
تومان اوراق دولتی سررسید می شود که مربوط 
کرده ایم  به ســال های قبل اســت. پیش بینــی 
که 60 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی ســال 
که نزدیک بــه 80 درصــد آن اوراق  آینــده باشــد 

اسناد خزانه اسالمی و اوراق مشارکت است.
مهر-2 بهمن

حذف یکی
 از  منابع درآمد 
نظام مهندسی 

استان ها  
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صبح روز 30 دی ماه اسحاق جهانگیری معاون 
وزیــر  آخونــدی  عبــاس  رئیس جمهــوری،  اول 
راه و شهرســازی، خیرالــه خادمی معــاون وزیــر 
و مدیرعامل شــرکت ســاخت و توســعه حمل و 
کشور به همراه دست اندرکاران  نقل زیربناهای 

کردند. این پروژه از آزادراه همت-کرج بازدید 
معــاون اول رئیــس جمهوری در جریــان بازدید 
گفــت:  کــرج  همــت-  آزادراه  احــداث  رونــد  از 
امیــدوارم منابــع الزم را برای تکمیل طرح های 
کنیم تا دیگر این  بزرگراهی اطراف تهران تامین 

طرح ها از برنامه زمانبندی عقب نماند.
رئیــس  اول  معــاون  جهانگیــری،  اســحاق 
جمهــوری در حاشــیه بازدیــد از رونــد احــداث 
کــرج و تکمیل نقاط باقیمانده  آزادراه همــت - 
و  اتصــال  کــرد:  اظهــار  خبرنــگاران  جمــع  در 
کــرج جــزء پروژه هــای  ادامــه آزادراه همــت بــه 
که با تکمیل آن مشــکل  مهمی تلقــی می شــود 
کــرج  جــاده  کاربــران  کــه  ســنگینی  ترافیــک 

متحمل می شوند را برطرف می کند.

وی محدودیت هــای بودجــه ای را بــه عنــوان 
مهمتریــن محدودیــت دولــت در تــوان اجرایی 
گفت: باید برای تامین منابع مالی  کرد و  اعــالم 
گیــرد، زیــرا بــه نظــر  ابتــکارات جدیــدی انجــام 
می رســد بــا توجــه بــه محدودیت هــای بودجه 

کشور قدری طوالنی شوند. طرح های مهم 
جهانگیری افــزود: امیدوارم منابــع الزم را برای 
تهــران  اطــراف  بزرگراهــی  طرح هــای  تکمیــل 
کنیــم تــا دیگــر ایــن طرح هــا از برنامــه  تامیــن 
زمانبنــدی عقــب نمانــد.وی ضمــن تقدیــر از 
همــت و تــالش پیمانــکاران و بخش خصوصی 
در ســاخت و توســعه زیربنا هــای حمــل و نقــل 
گفت: خوشــبختانه بخش خصوصی در  کشــور 
کشــور به خوبی فعال اســت،  حوزه آزادراه های 
که از ســوی دولــت تامین  امــا بخشــی از منابــع 
کشور از قبیل  می شود، به ویژه طرح های مهم 
طرح های ریلی و صنعتی باید از منابع خارجی 

تامین گردد.
کرد: امیدوارم  معاون اول رئیس جمهوری ابراز 

دولت و بخش خصوصی بتوانند از فرصت های 
کننــد و منابــع خارجــی نیــز  پیــش رو اســتفاده 
کشــور  یــک تحول جــدی در طرح های عمرانی 
بــه وجــود آورند.وی در ادامه بــه آزادراه تهران- 
گفــت: ایــن آزادراه یکــی از  کــرد و  شــمال اشــاره 
مهمترین پروژه های دولت است که البته آنقدر 
کــه بدل به یکی از داســتان های  طوالنی شــده 

دنباله دار برای مردم شده است.
کــرد: در ســال های اخیــر  جهانگیــری تصریــح 
اقدامــات خوبــی انجــام شــد و بنــده نیــز 3 تا 4 
مرتبــه از رونــد احــداث آزادراه تهــران- شــمال 
بازدید داشته ام و به احتمال زیاد تا پایان سال 
جــاری یکبــار دیگر از این پــروژه بازدیــد خواهم 
کــرد.وی بــا بیــان اینکه قــرار بــوده فــاز اول این 
گفت: به  پــروژه امســال به بهره بــرداری برســد، 
نظــر می رســد تاخیــری در انجــام و تکمیل این 
که البته وزیر راه و شهرسازی  فاز به وجود آمده 
که عملیات اجرایــی آزادراه تهران-  کرده  اعــالم 

شمال از سرعت باالیی برخوردار است.

ار شد ر   در    ا  وند  د   د ی در با و ی  ن  ر ی معا ی ان ا 

دولت و بخش خصوصی
 از فرصت های پیش رو استفاده کنند
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تکمیل ۶ ماهه آزادراه همت- کرج 
درصورت تامین ۱۴۰ میلیارد تومان اعتبار

معاون وزیر راه و شهرســازی با بیان اینکه برای 
کرج 140 میلیارد تومان  تکمیــل آزادراه همت- 
گفت: این  بابت اجرا و تملک اراضی نیاز داریم 
آزادراه بــا 82 درصد پیشــرفت فیزیکــی تا 6 ماه 

آینده به بهره برداری خواهد رسید.
خیــراهلل خادمــی در جریــان بازدید معــاون اول 
شهرســازی  و  راه  وزیــر  و  جمهــوری  ریاســت 
در  کــرج  همــت-  آزادراه  تکمیــل  عملیــات  از 
جمــع خبرنــگاران اظهار داشــت: ایــن آزادراه از 
که ترافیک تهران  کشور اســت  محورهای مهم 
کشــور و  کــرج و همچنیــن پایتخت به غرب  بــه 

کاهش می دهد. استان های شمالی را 
کیلومتر با  وی افــزود: این آزادراه به طول 14.6 
82.2 پیشرفت فیزیکی دارای سه قطعه است 
که پیشــرفت فیزیکی قطعــه اول آن 95درصد، 
قطعــه دوم 92 درصــد و قطعه ســوم 64 درصد 
اســت.معاون وزیر راه و شهرســازی با اشــاره به 
تالقی مناطق مســکونی با پــروژه مذکور تصریح 
کــرد: بایــد 72 واحد مســکونی همراه بــا اراضی 
که  مردم به عالوه پاورهای برق خریداری شــود 
در حــال حاضر هزینه تامین موارد مورد نیاز 30 

میلیارد تومان برآورد شده است.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای 
حمل و نقل خاطر نشان کرد: مبالغ 15 میلیارد 
گذشــته بــرای ایــن پــروژه بــه  تومــان در هفتــه 
که در صــورت تکمیل  شــرکت تخصیص یافــت 
ک مســکونی این پروژه طی  خریــد اراضی و امال

5 یا 6 ماه آینده آماده تحویل می شود.
از  کــرج  همــت-  راه  آزاد  شــد:  خادمی یــادآور 
کرج  انتهای منطقه 22 تهران آغاز و در شــمال 
بــه ابتــدای جاده چالــوس متصل خواهد شــد 
کمک  کاهــش ترافیک ابتدای ایــن جاده  و بــه 

کرد. خواهد 
وی در خصــوص تعیــن نــرخ عــوارض آزادراهی 
کیلومتر آزادراه  بیان داشت: هزینه ســاخت هر 
در دشــت 10 میلیــارد تومــان بــرای تپــه ماهــور 
کوهســتان 20 میلیــارد  15 میلیــارد تومــان و در 
تومان اســت و بر این اســاس ســرمایه گذاری در 
محورهــای آزادراهــی دارای ترافیــک مناســب 
که  بین 15 تا 20 ســال می تواند مستهلک شود 
در برخــی از آزادراه هــا این میزان برای بازگشــت 

سرمایه 30 سال به طول می انجامد.
کــرد: حــدود 20 درصــد  خادمی خاطــر نشــان 

درآمــد ســاالنه آزادراه هــا از محــل اخــذ عوارض 
برای بخــش نگهداری و 80 درصــد باقی مانده 
گرفته می شود  نیز برای بازگشت سرمایه در نظر 
کنــون 300 میلیــارد تومــان بــرای تملــک  کــه تا
کــرج هزینــه  اراضــی و احــداث آزادراه همــت- 
شده و جهت تکمیل آن نیز 140 میلیارد تومان 

دیگر مورد نیاز است.
کرد:  معاون وزیر راه و شهرســازی خاطر نشــان 
کیلومتــر شــبکه  در حــال حاضــر حــدود 2400 
آزادراهــی در حال بهره برداری وجود دارد و هزار 
کیلومتــر در دســت اجــرا و 2 هــزار و 407  و 130 

کیلومتر نیز در دست مطالعه قرار دارد.
وی افزود: برای اجرای پروژه های مدنظر 6 هزار 
که میــزان فیزیکی  میلیــارد تومان هزینه شــده 
پروژه هــای در دســت اجــرا نیــز بــه 55 درصــد 
می رســد. مدیرعامل شــرکت ســاخت و توسعه 
زیربناهــای حمــل و نقــل بــا اشــاره بــه هزینــه 
گفت: این آزاد  ســاخت آزادراه تهران شمال نیز 
کنــون 2 هــزار و 500 میلیــارد تومان هزینه  راه تا
داشــته اســت. خادمی با بیان اینکه از ســاخت 
237 کیلومتر آزادراه در سال جاری 54 کیلومتر 
کنون به بهره برداری رســیده اســت گفت:  آن تا
تامیــن اوراق مشــارکت برای اجــرای پروژه های 
آزادراهی یکی از مشــکالت ما بوده و در دو سال 
گذشــته نزدیــک به 3 هزار میلیــارد تومان برای 
یافتــه  اختصــاص  آزاد راهــی  تمامی پروژه هــای 
اســت. وی در خصوص تامین مالی پروژه های 
گفــت: 6 هــزار میلیــارد تومان  کشــور  آزادراهــی 
بــرای اجــرای پروژه هــای آزادراهی هزینه شــده 
کــه 2500 میلیــارد تومان آن بــرای آزادراه تهران 
- شــمال و 3500 میلیــارد تومــان دیگــر بــرای 
کــه 3000 میلیــارد  بقیــه آزادراه هــا هزینــه شــده 
تومــان از محــل اوراق مشــارکت تزریــق شــده و 
مابقــی از ســایز منابــع بــوده اســت و امیدواریم 
در ســال های 96 و 97 در بخش آزادراهی رکورد 

مناسبی ثبت شود.
کــه  کــرد: بــه مــا اعــالم شــده  وی خاطــر نشــان 
بــرای ســال جــاری تــا ســقف اعتبــاری پــروژه، 
ایــن  کــه  می یابــد  اختصــاص  مشــارکت  اوراق 
مســئله باعث پدید آمدن مشــکالتی در تامین 
اعتبــار می شــود. معــاون وزیــر راه و شهرســازی 
کرد: پیشــنهاد ما پرداخت یــک هزار و  تصریــح 
700 میلیــارد تومــان اوراق مشــارکت به شــرکت 
ســاخت و توســعه بــود. زیــرا معتقدیــم بــا ایــن 
تخصیــص پروژه های دو ســال آینــده در بخش 
گرفــت. خادمــی در  آزادراهــی ســرعت خواهــد 
کنارگــذر  آزادراه  اول  قطعــه  افتتــاح  از  ادامــه 
جنوبــی تهــران حدفاصــل چرمشــهر تــا جــاده 
گفــت: طبــق  قــم در ســال جــاری خبــر داد و 
هدف گــذاری ، ســاخت این آزادراه در ســال 98 
به اتمام می رســد. خادمی در پایان یادآور شــد: 
تفاهم نامــه احداث آزادراه چرمشــهر به بومهن 
منعقــد شــده اســت. الزم به ذکــر اســت آزادراه 
همت-کــرج یکی از راه های منتهی به پایتخت 
محســوب می شــود و از این رو از اهمیت باالیی 
تکمیل کننــده  آزادراه  ایــن  اســت.  برخــوردار 
که  کریدور بین المللی شرق به غرب کشور است 
کاهش زمان  کامل از آن عالوه بر  با بهره برداری 
کاهش بار ترافیکی  سفر و افزایش ایمنی شاهد 
کــرج بــا اتصــال محــور جدید به  درون شــهری 
محور چالوس، کالك و تسهیل دسترسی اهالی 
کــرج بــه اســتان های شــمالی و تهــران  شــمال 
خواهیــم بــود. الزم بــه ذکر اســت این پــروژه به 
کیلومتر از انتهــای منطقه 22  طــول حــدود 15 
گرمدره  شهرداری تهران آغاز و با عبور از منطقه 
و کالك کرج در محدوده منطقه حصار به جاده 
چالــوس متصــل می شــود. آزادراه همت-کــرج 
کــه قطعــه اول آن  در 3 قطعــه انجــام می شــود 
که زیر بار ترافیك قــرار دارد  کیلومتــر  بــه طول 5 

و قطعات دوم و سوم در دست احداث است.
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بخشــنامه اخیــر وزیــر راه و شهرســازی مبنی بر 
این که سازمان نظام مهندسی دیگر نباید پنج 
درصــد دســتمزد مهندســان را بــردارد، بــه باور 
گسلی است  گذاشتن روی  برخی افراد، دســت 
که در نتیجه  نارضایتی اعضای نظام مهندسی 
از هیات مدیره ها ایجاد شده اما نمی تواند برگ 
برنــده عبــاس آخونــدی در پیشــبرد آیین نامــه 

کنترل ساختمان باشد.
که وزیر راه و شهرسازی  از روز سه شنبه 26 دی 
کــرد ســازمان نظــام  طــی بخشــنامه ای اعــالم 
مهندســی حق دریافت پنج درصد از دســتمزد 
بــر  مبنــی  زمزمه هایــی  نــدارد،  را  مهندســان 
این کــه احتمــاال عباس آخونــدی قصــد دارد از 
ایــن طریــق به نظام مهندســی بــرای همراهی 
ســاختمان"  کنتــرل  "آیین نامــه  تصویــب  در 
فشــار بیــاورد مطرح شــد. برخی اعضــای نظام 
مهندســی می گویند تخلفــات مهم تری در این 
کــه آخونــدی بهتر بــود بر  ســازمان وجــود دارد 
روی آنها دست می گذاشت؛ نه این که ماده ای 
کــه احتمــاال در دیــوان  کنــد  قانونــی را ملغــی 

عدالــت رای آن به نفع نظام مهندســی خواهد 
بود.

بی نصیب ماندن 
کار کثر مهندسان از  ا

بــه اذعان مهندســان با توجه به عدم تناســب 
بیــن نیروهــای نظــام مهندســی و تقاضــا برای 
ســاخت و ســاز غالــب 500 هــزار عضــو ســازمان 
بی نصیــب  کار  ارجــاع  از  مهندســی  نظــام 
هســتند. بنابرایــن تعــداد قابل مالحظــه ای از 
ایــن افراد تصمیــم اخیر وزیر راه و شهرســازی را 
می پسندند؛ شــاید علت اصلی بخشنامه اخیر 
کرد  وزیر را هم باید در این موضوع جســت وجو 
کــه آخونــدی می خواهــد بدنــه این ســازمان را 
کند. در  بــرای تصویب آیین نامه با خــود همراه 
واقع عبــاس آخوندی راهنمای چــپ زده تا به 
راست بپیچید! با این وجود حرف وزیر چندان 

هم غیر اصولی نیست.
بعــد از تشــکیل ســازمان نظــام مهندســی در 

ســال 1374 عنــوان شــد ســازمان ها می توانند 
گذار  کــه به مهندســان وا کارهایی  درصــدی از 
کــه  کننــد. در زمانــی  می کننــد از آنهــا دریافــت 
کل اعضای ســازمان های استان های متوسط 
در حــد چنــد صدنفــر بــود و حــق عضویت هــا 
کفایــت نمی کرد از  برای هزینه های ســازمان ها 
ایــن نکته بــا موافقت مجامــع )کــه در آن زمان 
بــا حضور بــاالی 80 درصــد اعضا با دعــوت اول 
تشــکیل می شد( بین 2 تا 6 درصد درآمد اعضا 

به سازمان ها کمک می شد.
امــا به تدریج منابع ســازمان ها افزایش یافت و 
کارمزد  گرفتند. لذا دیگر نیاز چندانی به  قدرت 
کارشناســان،  گفته    5 درصــد ندارند؛ زیرا بنا به 
ســازمان نظــام مهندســی از طریق تعلق ســود 
مهندســان  نظــارت  حــق  ســپرده  مانــده  بــه 
می شــود  پرداخــت  آنهــا  بــه  دیــر  معمــوال  کــه 

کرده اند. سرمایه های بزرگی را جمع 
همین یک سال پیش بود که خبر رسید سپرده 
40 میلیــارد تومانــی ســازمان نظــام مهندســی 
اســتان تهران در یکی از بانک ها وثیقه دریافت 
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تسهیالت برای یک شرکت خصوصی قرار گرفته 
اســت. در ســایر شهرســتان ها نیز بنا به ادعای 
بــا  اعضــای نظــام مهندســی، هیات مدیره هــا 
کارهای تجــاری انجام  پول حــق نظارت اعضــا 

می دهند.
یک عضو ســازمان نظام مهندســی ســاختمان 
تهــران می گویــد بــه نظر مــن بیــش از 80 درصد 
اعضــا با بخشــنامه اخیــر وزیــر راه و شهرســازی 
که به  موافــق هســتند، چــون بــا توجــه به ایــن 
کار نمی رســد به نوعی قصد دارند از هیات  آنها 

مدیره ها انتقام بگیرند.
در  اســتثنائا  اســت  ممکــن  مدیره هــا  هیــات 
کثریت  کرده باشــند، اما ا جاهایــی خوب عمل 
اعضــا از آنهــا دلخــور هســتند. بــه خصــوص از 
ابتدای دهه 90 اتفاقات عجیب و غریبی افتاده 
که باعث انشقاق بدنه نظام مهندسی با هیات 
مدیره ها شــده است و وزیر راه و شهرسازی هم 
گذاشت. گسل دست  هوشمندانه بر روی این 

احتمــاال حکــم وزیــر در دیــوان عدالــت اداری 
ملغی می شود

احمدرضا سرحدی ادامه داد: همه موافقت ها 
و مخالفت هــا بــا بخشــنامه اخیــر وزیــر بــا یــک 
که  که موافقند می گویند  انگیزه نیســت کسانی 
در نظــام مهندســی بخور بخور اســت پس بهتر 
اســت این پنج درصــد را نخورند، ولی مخالفان 
کمتر است عنوان می کنند دریافت  که عده آنها 
پنج درصد در قانون نظام مهندســی ذکر شــده 
گر بــه دیوان عدالت  و بالمانع اســت، بنابراین ا
اداری برود قطعا حکم آقای آخوندی شکســته 

خواهد شد.
واقعــا  گــر  ا آخونــدی  آقــای  کــرد:  کیــد  تا وی 
می خواهد با فســاد در سازمان نظام مهندسی 
کند باید جلوی اقدامات غیرقانونی این  مبارزه 
کردن دستمزد اعضا را بگیرد. سازمان در بلوکه 

بلوکه شدن هزاران میلیارد تومان از 
پول اعضا در بانک های خاص

این عضو ســازمان نظام مهندســی ســاختمان 
تهــران مدعــی شــد: هــزاران میلیــارد تومــان از 
حق نظارت مهندســان در حساب های بعضی 
بانک های خاص به نفع هیات مدیره سازمان 
نظام مهندسی بلوکه شده که البته علت اصلی 
کــه خود  آن بخشــنامه غلــط فســادزایی اســت 

کرده است. وزارت راه و شهرسازی ابالغ 
مــدت  کوتــاه  ســود  کــه  هســتم  مطلــع  بنــده 
پرداختی از طرف بعضی بانک ها به سپرده های 

سازمان نظام مهندسی 22 درصد است و سود 
بلندمــدت آن تــا 27 درصد می رســد، درآمدی 
که آقای  که بســیار بیش از پنج درصدی اســت 

آخوندی می خواهد جلوی آن را بگیرد.
ســرحدی در عیــن حــال دریافت پنــج درصد را 
حق قانونی ســازمان نظام مهندســی دانســت 
که ســازمان  گفــت: مــاده 37 عنــوان می کنــد  و 
نظــام مهندســی می تواند درآمدهای خــود را از 
که یکــی از آنها دریافت  کند  چنــد طریق تامین 
که به  کارهایی اســت  درصــدی از حــق نظــارت 
مهندســان ارجــاع می دهــد. این کــه چــرا پنــج 
که وزارت راه  درصد شده هم به این علت است 
کرده  و شهرسازی در آیین نامه ماده 33 عنوان 
نظــارت را ســازمان های نظام مهندســی ارجاع 

دهند.
بــه  نظــارت  حــق  ارجــاع  همچنیــن  وی 
کنترل  که قرار است در »آیین نامه  شهرداری ها 
گنجانده شود را اشتباهی فاحش  ســاختمان« 
دانســت و افــزود: شــهرداری در قانون گریــزی و 
تخلف شــهره خاص و عام اســت حــاال چه طور 
کنتــرل ســاختمان را هــم بــه ایــن  می خواهنــد 

کنند. گذار  ارگان وا
چنیــن  کــه  می خواهــد  خــدا  از  شــهرداری 
کــه دیگــر مهنــدس ناظری  اتفاقــی بیفتــد چــرا 
کــه نســبت بــه ایمنــی  وجــود نخواهــد داشــت 
ســاختمان ها حساســیت نشــان دهــد مالکان 
کسی باالی سرشان  که دلشان می خواهد  هم 
گیر بدهد. دود این فرآیند  کمتر به آنها  باشد تا 
کــه از ایــن پــس باید  بــه چشــم مردمی مــی رود 
کیفیت ساختمان ها  شاهد افت بیش از پیش 

باشند.

کارشناس: مجامع سازمان نظام  یک 
مهندسی وجاهت قانونی ندارد

کانون انبوه ســازان اما با ابالغیه وزیر راه  بازرس 
کامــال موافق اســت. ســید مجید  و شهرســازی 
نیــک نــژاد با اشــاره بــه صحبت فــرج اهلل رجبی 
که پنج درصد  رییس ســازمان نظام مهندســی 
دستمزد اعضاء را تصمیم مجامع سازمان نظام 
مهندسی عنوان می کند گفت: جناب مهندس 
کدام مجمع صحبت  رجبی و مهندس ترکان از 
که چندین یا چند  می فرمایند. ســازمان هایی 
ده هــزار عضــو دارنــد و مجامع شــان بــا یکی دو 
که  اعضــاء تشــکیل می شــود )آن هــم اعضایــی 
کثرشــان پروانه اشتغال حرفه ای ندارند(  هنوز ا
کــه جنابان دســتور  چــه وجاهــت قانونــی دارد 

آقای وزیر را زیر سوال می برند؟
گر دکتر آخوندی با درایت  کرد: ا کید  نیک نژاد تا
قصــد خشــکاندن ریشــه های فســاد بــه وجود 
آمــده در اثــر تجمیــع صدهــا میلیارد تومــان در 
بعضی سازمان ها را دارند بدانند که از پشتیبانی 
مهندســی  نظــام  ســازمان های  پیشکســوتان 
برخوردارنــد و در صــورت نیــاز، نماینــدگان آنها 
در هر مجمع یا نظرسنجی واقعی، وزیر را تا آخر 
گرفته پشــتیبانی و حمایت  که در پیــش  راهــی 

می کنند.

ماجرا چیست؟
روزهــای  بــه  ســاختمان  کنتــرل  آیین نامــه 
نهایــی رســیده و منتظــر تایید مجلس شــورای 
و  راه  وزارت  بیــن  هنــوز  امــا  اسالمی اســت، 
شهرســازی و ســازمان نظــام مهندســی بــر ســر 
آیین نامــه مناقشــه در جریــان اســت. وزارتخانه 
کنترل ســاختمان باید از سازمان  معتقد اســت 
نظام مهندسی به شهرداری محول شود و نظام 
مهندســی مخالف این موضوع اســت. از ســوی 
دیگــر عباس آخوندیـ  وزیر راه و شهرســازیـ  روز 
کرد  ســه شــنبه 27 دی ماه بخشــنامه ای صادر 
کــه طــی آن ســازمان های نظــام مهندســی از 10 
بهمــن ماه حــق دریافت پنج درصد از دســتمزد 

مهندسان را ندارند.
فــردای آن روز یعنی 28 دی ماه فرج اهلل رجبی 
ـ رئیــس ســازمان نظــام مهندســیـ  در همایش 
ملــی نگهــداری از ســاختمان ها و حفاظــت در 
گفت: دو اتفاق برای ســازمان نظام  برابر حریق 
مهندســی افتــاده یکی این کــه توجــه وزارت راه 
و شهرســازی به مسائل ســطح پایین معطوف 
شده است و دیگر این که نظام مهندسی اعتماد 
به نفس خود را از دست داده و به همین لحاظ 

از ظرفیت های قانونی آن استفاده نمی شود.
آخوندی هم روز شــنبه 30 دی ماه در حاشــیه 
یک همایش درباره بخشنامه اخیر خود با بیان 
کسر پنج درصد از حق الزحمه  اینکه دستور لغو 
مهندسان ناظر توسط سازمان نظام مهندسی 
گام بــرای مبــارزه جدی با امضا فروشــی  اولیــن 
یــک زمانــی معــاون وقــت وزیــر  گفــت:  اســت 
مســکن و شهرســازی تصمیمی گرفتــه، اما باید 
که این تصمیم مبنای قانونی درســتی  بدانیــم 
نداشته بنابراین تصمیم گرفتیم پاسخ خواسته 
که ایــن می تواند  مهندســان و مــردم را بدهیم 
گام بــرای اصالحات در نظام مهندســی  اولیــن 

کنترل ساختمان باشد.- ایسنا- بهمن 96 و 
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توانســت  کنتــرل ســاختمان  آیین نامــه جدیــد 
دولــت هیــأت  زیربنایــی  کمیســیون   از 
  تأییدیــه بگیــرد و بــه صحن هیــأت دولــت بیاید. 
 پس از بررسی اولیه در هیأت دولت، مقرر شد در 
رأی گیــری  آن  خصــوص  در  بعــدی   جلســات 
شــود. عبــاس آخونــدی وزیر راه و شهرســازی 
از  نیــز  زیربنایــی دولــت  کمیســیون  رئیــس  و 
نــگاه مثبــت اعضای دولــت به ایــن آیین نامه 
و احتمــال رأی آوردن آن در حاشــیه نشســت 
جمــع  در  گذشــته  هفتــه  در  دولــت  هیــأت  
خبرنــگاران خبــر داده بود.ایــن آیین نامــه بــا 
گلوگاه های موجود در قانون  هدف رفع برخی 
نظام مهندسی ســاختمان به نگارش درآمده 
است ضمن اینکه الیحه اصالحیه خود قانون 
کمیســیون عمــران مجلــس  نیــز همچنــان در 
مفتــوح اســت و با توجه به اینکه پروســه ورود 
الیحــه به صحــن علنی مجلس بــرای تصویب 
ممکــن اســت زمــان بــر بــوده و حتــی بــه عمــر 
مجلس دهم قد ندهد، وزارت راه و شهرسازی 
بخــش  متولــی  عنــوان  بــه  دوازدهــم  دولــت 
ســاخت و ساز تصمیم به رفع ابهامات موجود 
گرفته تا فاصله زمانــی اصالح قانون  در قانــون 
نظام مهندسی ساختمان به یک آسیب برای 
بخــش ســاخت و ســاز تبدیــل نشــود.گفتنی 
است مهم ترین ایراد وزارت راه و شهرسازی به 
قانون نظام مهندســی ســاختمان و آیین نامه 
کنترل ساختمان، وجود تضاد منافع در  فعلی 
کار و پروژه میان مهندسان  پروسه نظام توزیع 
که اعضای هیأت مدیره نظام مهندسی  است 
توزیــع  بــرای  تصمیم گیرنــده  هــم  می تواننــد 
پروژه هــای ســاخت و ســاز باشــند و هــم جــزء 
کــه می تواننــد ایــن پروژه هــارا دریافت  کســانی 
کننــد. بنابراین بیشــتر پروژه های ســاختمانی 
بزرگ مقیاس را می توانند اعضای هیأت مدیره 
کننــد. راه حــل وزرات راه  میــان خــود توزیــع 
کنتــرل  جدیــد  آیین نامــه  در  شهرســازی  و 
ســاختمان، امکان انتخــاب مجری ذیصالح و 
مهندس ناظر پروژه های ســاختمانی از ســوی 
کنش های  که بــا وا مالک و ســرمایه گذار اســت 
مدیــران  و  مهندســان  ســوی  از  مختلفــی 
ســازمان نظام مهندســی مواجه شــده اســت. 
یکــی از اعضــای هیأت مدیــره ســازمان نظــام 
مهندســی ساختمان استان تهران از تخلفات 
گســترده در این مجموعه اعم از امضافروشــی، 
کالن و...  ارتباطــات خــاص بــا ســرمایه گذاران 

پرده برداشت.

انتقاد عضو هیأت مدیره نظام مهندسی 
ساختمان از نبود نظارت بر این سازمان

گفــت وگو بــا  خبرگــزاری مهر  حمــزه شــکیب در 
دربــاره روند اداره و اجرایی ســازمان های نظام 
کــرد:  اســتان ها اظهــار  مهندســی ســاختمان 
ســازمان نظام مهندســی ســاختمان بزرگترین 
کــه بیــش از 400  کشــور اســت  نهــاد غیــر دولتی 
از  دارد.  اســتانی  ســازمان های  در  عضــو  هــزار 
میان اســتانها، تهران با 120 هزار عضو بزرگترین 
کــه بــه فعالیت هــای  ســازمان اســتانی اســت 
کلیــه  در  ســاختمان  صنعــت  در  مهندســی 
مراحل ساخت و ساز از طراحی تا اجرا و نظارت 
و حتــی وظیفــه مراقبــت و نگهــداری در زمــان 

بهره برداری نیز می پردازد.

هم قانون نظام مهندسی ساختمان 
ضعف دارد هم آیین نامه فعلی

وی با بیان اینکه ســازمان های نظام مهندسی 
کنار  ساختمان استان های کشور از سال 74 در 
کمیت و دولت  شهرداری ها، سرمایه گذاران، حا
بــه یکــی از ارکان موثــر در چرخــه ســاخت و ســاز 
که 90 درصد  تبدیل شــده اند، افــزود: از آنجایی 
پهنــه جغرافیایی ایران زلزله خیز اســت، ایجاب 
می کند تمام عوامل مؤثر در چرخه ساخت و ساز 
از جمله سازمان های نظام مهندسی ساختمان 
استان ها در این چرخه حضور فعال، درست و با 

نگاه به حفظ سرمایه های ملی داشته باشند. 
اما در حال حاضرعموم مردم و عوامل دخیل در 
ساخت و ساز معتقدند که خروجی این چرخه 
و از جمله ســازمان نظام مهندسی ساختمان 
قابــل قبــول نیســت. یکــی از علــل آن می تواند 
ضعــف قانــون نظــام مهندســی ســاختمان و 
کنترل  آیین نامــه اجرایــی مربوطــه )آیین نامــه 
ساختمان( باشــد. عضو هیأت مدیره سازمان 
نظام مهندسی ساختمان استان تهران ادامه 
داد: اما همه مشکالت صرفا به ضعف در قانون 
کنترل ساختمان  نظام مهندســی و آیین نامه 
که از  برنمی گــردد؛ آنچــه مهم اســت این اســت 

همین قانون موجود هم تبعیت نمی شود.

سازمان نظام مهندسی به یک اتحادیه 
صنفی تنزل یافته است

مهندســی  نظــام  قانــون  بــه  اشــاره  بــا  وی 
اعضــای  انتخــاب  بــر  مبنــی  ســاختمان 
هیأت مدیــره اســتانی در انتخاباتــی بــا حضور 
مهندســان عضــو این ســازمان در هر اســتان، 
که  کــرد: اتفاقی  هر ســه ســال یــک بــار تصریــح 
که مشــارکت اعضای نظام  می افتــد این اســت 
کمتر از 10 درصد است.  مهندسی در انتخابات 
که بــه عنوان عضو  در نتیجــه عموم اشــخاصی 
هیأت مدیــره انتخاب می شــوند، ســازمان را با 
نگاه صنفی اداره می کنند نه حرفه مند؛ به این 
معنا که در نگاه صنفی، صرفا منافع اشخاص و 
به ویژه اشخاص حقوقی دیده می شود و مانند 
اتحادیه های اصناف مختلــف، صرفا به دنبال 
منافع حقوقی صنف مهندســان می باشند اما 
در نگاه حرفه مندی به ســازمان، آنچه اهمیت 
دارد، منافــع مردم و بهره برداران از ســاختمان 
که طبیعی است، این نگاه در بلندمدت  است 
و  اشــخاص حقیقــی  از جملــه  و  ملــی  منافــع 
آن  داشــت.  دربرخواهــد  را  ســازمان  حقوقــی 
که واضح اســت در حال حاضر ســازمان  چیزی 
تهــران  اســتان  ســاختمان  مهندســی  نظــام 
متاســفانه در عمــل بــه یــک اتحادیــه صنفــی 
تبدیل شده است و عمال به منافع ملی توجهی 
کار و آن هم  نمی شــود و تمرکز خود را بــه توزیع 

به صورت ناعادالنه معطوف نموده است.
گفتــه شــکیب، ســازمان نظــام مهندســی  بــه 
ســاختمان اســتان تهــران در حــال حاضــر بــه 
یــک ســری افــراد خــاص محــدود شــده و عمال 
کم  بــرای همــه اعضای آن نیســت. شــرایط حا
بر ســازمان نظام مهندســی ســاختمان استان 

جزئیات
 تخلف  در 

نظام مهندسی
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تهــران مناســب نیســت و نیــاز بــه یــک اصــالح 
درون ســازمانی جدی دارد تا بتواند به وظایف 

سنگین حرفه ای و ملی خود بپردازد.
و  راه  وزارت  تالش هــای  بــه  اشــاره  بــا  وی 
جدیــد  آیین نامــه  تصویــب  بــرای  شهرســازی 
ایجــاد  و  کنتــرل ســاختمان در هیــأت دولــت 
کرد: قانون  تغییرات جدید در آن، خاطرنشــان 
یــا  نظــام مهندســی ســاختمان، ســرمایه گذار 
مالــک را مکلــف بــه داشــتن مجــری ذیصالح و 
کرده اســت امــا در حــال حاضر  مهنــدس ناظــر 
را  خــود  تــالش  تمــام  ســرمایه گذاران  بیشــتر 
کننــد و ناظر هم  می کننــد تــا مجــری را حــذف 

کارگاه حضور داشته باشد. حداقل زمان در 

انتخاب مهندس ناظر 
از سوی مالک شائبه زاست

شــکیب ادامــه داد: انتخــاب مجــری ذیصالح از 
سوی ســرمایه گذار یا مالک اقدام درستی است 
که باید این  کارشناسان اتفاق نظر دارند  و همه 
اتفاق رخ دهد؛ اما در خصوص انتخاب مهندس 
ناظــر از ســوی مالــک پــروژه ســاختمانی، ایــن 
ابهام وجود دارد که آیا کســی که از ســوی مالک 
انتخاب شــده، می تواند وظیفــه نظارتی خود را 
بدون هیچ شائبه ای انجام دهد؟ هرچند که در 
اصالحیه آیین نامه کنترل ساختمان، موضوعی 
تحت عنــوان »بازرســی« از ســوی شــهرداری ها 
افــزوده شــده که بــاز هم در این مــورد که آیا این 
نهاد می توانــد وظیفه ای به این بزرگــی را انجام 

دهد یا خیر، شبهاتی وجود دارد.

اجرای قانون تهیه شناسنامه فنی 
ساختمان فراموش شده است

کــرد: به نظــر من ایــن اقدامات هم  کیــد  وی تأ
کنترل  چندان اثرگذار نیســت و تغییر آیین نامه 
ساختمان به این ترتیب نمی تواند مؤثر باشد؛ 

ایراد اساسی جای دیگری است.
که عضو شــورای  گفت: در ســال 82 زمانی  وی 
کمیته ای با نام ایمنی ســاختمان  شــهر بودم، 
کمیســیون عمران شورای  و مقاوم سازی ذیل 
کارهــای ایــن  شــهر تهــران ایجــاد شــد؛ یکــی از 
کمــک بــه اجرایی شــدن قانــون تهیه  کمیتــه، 
شناسنامه فنی ساختمان ها بود که قانون گذار 
گذاشــته بــود؛ در  بــه عهــده نظــام مهندســی 
تفاهم نامــه  نهایتــا  کمیتــه،  ایــن  تــالش  پــی 
چهارجانبه ای میان شــهردای تهران، شــورای 
شــهر، وزارت مسکن و شهرســازی وقت و نظام 

مهندسی ساختمان کشور در سال 86 به امضا 
رســید. در شناســنامه فنــی می بایســت تمــام 
فرآیند ســاخت و ســاز از ابتدا )طراحــی( تا انتها 
کنترل شــود. اما این  )زمــان بهره برداری( ذکر و 
که قرار  تفاهم نامــه عمال اتفاق نیفتــاد در حالی 
بود این شناسنامه فنی به تدریج در طول چند 
سال برای همه ســاختمان ها حتی واحدهای 
کوچک متراژ عملیاتی شود. عضو سابق شورای 
گر قانون  شــهر تهران ادامه داد: بنابراین حتی ا
کنترل ســاختمان  نظام مهندســی و آیین نامه 
که به آن عمل نشــود،  کند، تا زمانی  هــم تغییر 
اتفاقــی نمی افتد و خروجی مورد نظر قانونگذار 

محقق نخواهد شد.

توزیع پروژه میان مهندسان
 ناعادالنه است

کار در  که به نظــام توزیع  وی دربــاره انتقاداتــی 
ســازمان نظام مهندســی از ســوی مهندســان 
گفــت:  اعضــای ســازمان تهــران وارد می شــود، 
کار میان اعضای  در حال حاضر توزیع مناسب 
نظام مهندسی وجود ندارد و شناخته شده ها 
کار بــه ســازمان  کــه در جریــان ورود  و آنهایــی 
قراردارند ســهم بیشــتری می برند و آنهایی هم 
کار میــان آنها به  کــه ارتباطات خاصــی ندارند، 
که باید این ارتباطات  درســتی توزیع نمی شود 
ویژه درون سازمانی اصالح شود. شکیب گفت: 
که خود اعضا  این اصــالح زمانی اتفاق می افتد 
بخواهنــد و حضور فعال در انتخابات داشــته و 
نسبت به اتفاقاتی که می گذرد حساس باشند. 
کار است و از طرف  از یک طرف چگونگی توزیع 
دیگــر آبــرو و اعتبار حرفه ای مهندســان دلســوز 
که اجازه ندهند سازمان شــان  و متعهــد اســت 
به دســت تعداد محدودی شــرکت  اداره شود. 
مجامع شــان را آنهــا اداره و بودجــه و ترازشــان 
کننــد و عمــال مهندســان  را نیــز آنهــا تصویــب 

کنار بکشند. خودشان را 

گروهی جدید و  کشف یک تخلف 
بی اعتنایی دستگاه های نظارتی

شــکیب با بیان اینکه متأسفانه هم در شورای 
دســتگاه  در  هــم  و  مهندســی  انتظامی نظــام 
بــه پرونده هــای تخلفــات  قضایــی، رســیدگی 
کید  ساخت و ساز سال هابه طول می انجامد، تا
کرد: در سیســتم جاری تخلف مقرون به صرفه 
گفت: برای مثال در انتخابات سال  است. وی 
ســوم هیأت  رئیسه نظام مهندسی ساختمان 

گرفته  اســتان تهــران تخلــف آشــکاری صــورت 
که 9 تن از هیأت  مدیره و بازرسان پیگیر  است 
گذشــت بیش از  ایــن تخلف هســتند اما بعد از 
40 روز، پرونده شــاید مالحظه هم نشده باشد 
گر به همین صورت پیش برود شاید عمر این  و ا
دوره هیأت  مدیره به پایان برسد اما بررسی در 
خصوص شکایت انتظامی و دستگاه های ناظر 

سازمان انجام نشود.

تخلف ۴۰ میلیارد تومانی هیأت مدیره 
دوره قبل، همچنان بی نتیجه

عضــو هیأت مدیــره ســازمان نظــام مهندســی 
همچنیــن  گفــت:  تهــران  اســتان  ســاختمان 
تخلف 40 میلیارد تومانی در هیأت مدیره دوره 
ششم نظام مهندسی ساختمان استان تهران 
خ داده بود که در ابتدای تشکیل هیأت مدیره  ر
کشــف شــد، از همان زمان پرونده  دوره هفتم 
در شــورای انتظامی نظام مهندســی و دستگاه 
داد:  توضیــح  وی  افتــاد.  جریــان  بــه  قضایــی 
از  تومــان  میلیــارد   40 مبلــغ  پرونــده  ایــن  در 
دارایی هــای نقــدی ســازمان بــه عنــوان وثیقه 
یک شــرکت خصوصی برای دریافت تسهیالت 
از یــک بانــک خصوصــی ســپرده گذاری شــده 
که از همان زمان اعضای نظام مهندســی  بــود 
بازگشــت  منتظــر  بی صبرانــه  ســاختمان 
دارایی شــان به ســازمان خود هستند اما هنوز 

تکلیف این پول مشخص نیست.

امضافروشی وجود دارد
وی درباره امضا فروشــی اظهار داشــت: من این 
کتمــان نمی کنــم و این افــراد همان  موضــوع را 
که اعتبار را از جامعه مهندسی  کسانی هســتند 
گرفته اند و باعث از دست دادن حیثیت اعضای 
کشــور  فرهیختــه نظــام مهندســی ســاختمان 
از  معــدودی  تعــداد  امضافروشــان  می شــوند. 
کنم  جامعه مهندســی هســتند، اما باید اذعان 
کــه عمده همین افــراد با ســاختار موجود نظام 
مهندســی ارتباطات ویژه ای دارند.  اصال مگر از 
120 هــزار مهندس عضو نظام مهندســی تهران 
کار و پروژه دارند؟ بسیاری از آنها  چند نفرشــان 
به خاطر اینکه فضای موجود را نمی پسندند، با 
این سازمان قهر کرده اند. در حال حاضر شرایط 
کــه بایــد اصالحــات درون  گونــه ای اســت  بــه 
ســازمانی جــدی شــکل بگیــرد و دســتگاه های 

نظارتی و انتظامی سازمان ورود جدی کنند.
26دی- مهر
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که بیانگر  کالن   یکی از شــاخص های اقتصاد 
ناخالــص  تولیــد  اســت  اقتصــادی  توســعه 
داخلــی اســت، از عوامــل مهــم تولیــد میزان 
خارجــی،  و  داخلــی  از  اعــم  ســرمایه گذاری 
کار اســت لذا  مدیریــت، تکنولــوژی و نیــروی 
بــا افزایــش تولیــد ناخالــص داخلی اشــتغال 
ایجــاد می شــود البتــه ممکــن اســت افزایش 
تولیــد ناخالــص داخلــی اتفــاق بیفتــد اما در 
گفتــه تغییــری  از عوامــل پیــش  یــک  هیــچ 
حاصــل نشــود یعنــی نــه ســرمایه گذاری و نه 
گرفته شــود  کار  نیــروی انســانی جدیدی  به 
در ایــن حالــت حتما بهــره وری عوامل تولید 
افزایش یافته زیرا بخش مهمی از رشــد تولید 
ناخالص داخلی معطوف به بهره وری اســت 
امــا علی االصــول بــرای ایجــاد اشــتغال بایــد 
ســرمایه گذاری های  تلفیــق  از  کــرد،  تولیــد 
جدید یــا تقویت ســرمایه گذاری موجود وارد 
مدیریــت  و  مــدرن  تکنولوژی هــای  کــردن 
دانایی محور و استخدام نیروی انسانی تولید 

افزایش می یابد. پس اشــتغال رابطه مستقیم 
کشــور  کاالها و خدمات دارد. اقتصاد  بــا تولید 
ما سرشــار از منابــع و مواهب اقلیمی طبیعی و 
نیروی انسانی جوان ماهر و تحصیلکرده است 
کــه با راهبری یک مدیریت علمی دانایی محور 
و برنامه ریزی استراتژیک ظرفیت های پنهان، 
آشکار می شــوند و قابلیت جذب نیروی فعال 

کار فراهم می شود.  و آماده به 
کشــور ثروتمندی  که  حال پرســش این اســت 
کولوژی  کونومی و ا نظیر ایــران با موقعیــت ژئوا
کشــورهای منطقه  برتــر نســبت به بســیاری از 
کــه  کــه شــرایطی را فراهــم ســازد  قــادر نبــوده 
بیکاری عالوه بر ســایر معضالت چالش عمده 
دولت - ملت نباشد؟ 4 تا 5 میلیون نفر بیکار 
کشــوری  خ بیــکاری 12 درصــدی زیبنــده  و نــر
مانند ایران با برخورداری  از همه ابزار  توسعه 

اقتصادی نیست. 
فقــدان  گــر  ا چیســت؟  علــت  راســتی  بــه 
سرمایه گذاری است که ما در سال های طالیی 
افزایــش قیمــت نفــت میلیاردها دالر ســرمایه 
گــر بخشــی از آن بر اســاس  کــه ا کردیــم  کســب 
اصــول و موازیــن علــم اقتصــاد و در راســتای 
اقتصــادی  توســعه  و  زیرســاخت ها  توســعه 
کشــور اختصــاص می یافــت در حــال حاضر نه 
از بیــکاری بلکــه از بســیاری از مصائــب ناشــی 
از عملکــرد یــک اقتصاد بیمــار در رنــج نبودیم 
متاســفانه آن ســال های طالیی از دست رفت 

و یــک دولــت نفتی پولدار به یــک دولت نفتی 
که برای رشــد تولید  بــدون پــول تبدیل شــده 
گزیــر به جــذب ســرمایه های خارجی اســت  نا
زیــرا اختالس هــا و فســاد مالی و پولــی و بانکی 
رانتــی  و  وابســته  ایــادی  و  دیوانســاالری  در 
گذاشــته  کشــور اثر  آنچنــان بــر سیســتم پولــی 
کــه با وجــود 5 برابــر شــدن حجــم نقدینگی از 
کنون،  کار آمــدن دولت یازدهــم تا زمــان روی 
بانک هــا از موجودی و منابع تســهیالتی برای 

سرمایه گذاری های  مولد تهی شده اند. 
مشــارکت  بــر  دولــت  جــدی  عــزم  چنانچــه 
گرفتــه  کشــور قــرار  مردمــی در توســعه اقتصــاد 
کمک  باشــد بخــش خصوصــی ضعیف بــدون 

تســهیالتی بانکی قــادر به مشــارکت نخواهد 
ســرمایه های  جــذب  اینکــه  ضمــن  بــود 
مســتقیم خارجی FDI در شرایط دیپلماسی 
ســرمایه  صاحــب  کشــورهای  بــا  نامطلــوب 
امکان پذیر نیســت و شــرایط جوینت ونچر با 
بخش خصوصی هم به دلیل عدم اطمینان 
تضمیــن  بــا  حتــی  خارجــی  ســرمایه گذاران 
متاســفانه  نمی یابــد.  وقــوع  امــکان  دولتــی 
و  منابــع  لحــاظ  از  هــم   97 بودجــه  الیحــه 
مصارف و اهداف از تضادهای درونی بسیاری 
که از بودجه عمرانی  برخوردار است در حالی 
کاســته شــده، بــر بودجــه  حــدود 13 درصــد 
که در بودجه  بســیاری از نهادهای فرادولتی 
کــه جز افزایش  دارای ردیف اند افزوده شــده 
هزینه های دولت هیــچ وجه تولیدی در آنها 
کمبود  کشــور از  که  نمی تــوان یافت در حالی 
کشــور  کالس های دبســتانی در نقاط محروم 
که باید در  رنج می برد و آموزش های ابتدایی 
ساختمان های مطمئن و مجهز استقرار یابد 
کــه در آن جوانــان از ابتدا با سیســتم آموزشــی 
پیشــرفته خالق، صبور، پرسشــگر، نظم پذیر، 
گفتگــو و تعامل و برخوردار  ریســک پذیر و اهل 
گروهی،  از روحیه مشــارکت جمعی و همکاری 
و  ببیننــد  آمــوزش  اجتماعــی  بینــش  تقویــت 
که بسیاری  پروش یابند. بودجه دانشگاه ها را 
افزایــش  دارنــد  نیــز  خالــی  ظرفیت هــای  از 
داده ایم یعنــی توزیع و تخصیص منابع از یک 
تفکــر و اندیشــه توســعه گرا و بلندمدت تبعیت 
کــه هرچــه  کــم آن اســت  نمی کنــد و تفکــر حا
کشــور بیشــتر  تعداد دانشــگاه ها بیشــتر باشــد 
گام برداشــته متاســفانه تعــداد  در راه توســعه 
کــه از 2000 واحد بیشــتر  کشــور  دانشــگاه های 
کشور هند با یک  است با تعداد دانشگاه های 

میلیارد جمعیت برابری می کند.
درصــد  بیشــترین  کــه  می شــود  ایــن  نتیجــه 
کشــور متعلق بــه دانش آموختگان  بیکاری در 
که میلیون ها تومان هزینه  دانشــگاهی اســت 
غ التحصیل شوند اما شغلی نیست  کرده تا فار
کند و لذا بیشــتر به مشــاغلی  کــه آنهــا را جذب 
کــه ارتباطــی و نیازی با تحصیالت دانشــگاهی 
کسیرانی شغل شریفی  ندارند روی می آورند تا
کسیرانان شــخصی مسافرکشی  اســت اما آیا تا
نیــازی بــه تحصیــالت عالــی دارنــد؟ بســیاری 
شــغل  بــه  دانشــگاهی  دانش آموختــگان  از 
دست فروشــی یا تحویل بســته یا غــذا و دارو و 
کاالها روی  غیــره به درب منــزل مشــتریان آن 
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آیــا نــرخ دالر نشــانگر ارزش پــول ملی اســت؟ آیا 
که افزایش نرخ دالر باعث کاهش  می توان گفت 
کاهش ارزش  ارزش پول ملی می شــود؟ یا اینکه 
که اغلب  پــول ملی ریشــه در جای دیگــری دارد 
گفتــه می مانــد؟ پاســخ بــه ایــن پرســش ها از  نا
کــه »ارزش پــول ملــی«  آن جهــت اهمیــت دارد 
مســئله ای حیثیتــی اســت و چنانچــه تعریــف 
کم باشــد، سیاســت گذاری را به  غلطــی از آن حا
گفت  بیراهه خواهد برد.به زبان ســاده می توان 
گر  کــه ارزش پــول ملی یعنی قدرت خریــد ریال. ا
قــدرت خرید ریــال در یک دوره زمانی مشــخص 
کــه ارزش پول ملی  ثابــت بمانــد، می توان گفت 
ثابــت مانده اســت و چنانچه قــدرت خرید ریال 
کاهــش ارزش پول ملی  کاهــش یابــد به مفهــوم 
یعنــی ریــال اســت. به عنــوان مثــال یــک بــرش 
زمانــی خــاص از ســال 1384 تا ســال 1389 را در 
که  نظــر بگیریم. آمارهای رسمی نشــان می دهد 
شــاخص قیمت هــا یعنــی قیمت ســبد مصرفی 
خانوارها در این دوره بیش از 2 برابر شده است. 
گر ارزش یک  مفهوم ساده این گزاره آن است که ا
کاالیی در ســال 84 معادل 100 هزار تومان  ســبد 
کاال در سال 89 باید  بود برای خرید همین سبد 
200 هزار تومان تخصیص داد. به عبارت دیگر، با 
100 هزار تومان پول در ســال 84 می شد سبدی 
از کاالها را خریداری کرد که با همان پول در سال 
89 فقط نصف آن سبد کاالیی را می توان خرید. 
معنی همه این گزاره ها آن است که قدرت خرید 

ریــال در فاصلــه زمانــی 84 تــا 89 نصــف شــده 
اســت یا به بیانی دیگر، ارزش پــول ملی )ریال( 

کاهش یافته و به نصف رسیده است.
اما در ســوی دیگــر قضیه می توان بــه نرخ دالر 
کــه تقریبــا  کــرد  در همیــن بــرش زمانــی توجــه 
ثابــت و حــدود 1000 تومان بوده اســت. آیا دالر 
1000 تومانــی در آن دوره زمانــی بــه مفهوم این 
کاهــش نیافتــه و  کــه ارزش پــول ملــی  اســت 
گرچه خیلی ها تمایل دارند  ثابت بوده است؟ ا
پاســخ مثبت به این پرســش بدهند، اما فقط 
بــا یک پیش فــرض غلــط می تــوان این پاســخ 
کــرد؛ اینکــه ارزش پــول ملی را  مثبــت را تاییــد 
معــادل قدرت خرید ریال در خارج از ایران یا از 
کاالهای وارداتی بدانیم نه معادل قدرت خرید 
کاالهای تولید داخل.  ریال در داخل ایران یا از 
ایــن نامعادله باعث اســتحاله ریال از پول ملی 
که بــه رغم  بــه یــک پــول دوتابعیتــی می شــود 
کاهش ارزش آن در داخل ایران، شــاهد حفظ 
کاالهــای  ارزش آن بــرای خریــد در خــارج یــا از 
خارجی خواهیم بود.با کمال تاسف باید گفت 
کثــر دولت هــا از ارزش پول ملی  مفهــوم مدنظر ا
نــه حفظ قــدرت خرید ریــال در داخــل و در برابر 
کاالهــای داخلی بلکــه حفظ قــدرت خرید ریال 
کاالهــای وارداتی بوده  ج از ایــران و برای  در خــار
که سیاست گذاری متناسب  اســت. این تعریف 
بــا ایــن مفهوم را بــه دنبال آورده عمدتا به ســود 
کاالی خارجــی، قاچاقچیــان،  مصرف کننــدگان 
کــه  واردکننــدگان و ایرانیــان دوتابعیتــی اســت 
ج شــان با ارز خارجی اســت. متضرر  عمده مخار
اصلی پول دوتابعیتی هم تولیدکنندگان داخلی 
کشــور اســت و  و همــه ایرانیــان مقیــم داخــل 
کثریت عظیم در  که منافع این ا قابل باور نیست 
سیاســت گذاری اقتصادی قربانــی زیاده خواهی 
گروهــی خــاص بشــود. راه حل چیســت؟ شــکی 
کامل تــورم و  کــه بهتریــن راه حل، مهــار  نیســت 
کشــور اســت. در این  حفظ ارزش پول در داخل 
ریــال در  از ارزش  اتوماتیــک  صــورت به صــورت 
برابر ارزهای خارجی نیز محافظت خواهد شــد. 
امــا چنانچــه سیاســت های تورمی همچنــان در 
کار باشــد، باید سیاست واحدی را برای  دستور 
کرد  قــدرت خرید ریــال در داخل و خــارج دنبال 
تــا پــول ملی تبدیــل به پــول دوتابعیتی نشــود؛ 
که در این صورت همان طور که توضیح داده  چرا
شــد منافع عمومی و رونق تولیــد داخلی قربانی 

منافع ذی نفعانی معدود خواهد شد.
سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد

ر رابطه د
ز  با ار

ول ملی  
اد  یر دنیای  رد انی  ی می

آورده اند. 
کاال با موتور نیاز به مدرک مهندسی  آیا تحویل 
که یک  ک اســت  عمــران دارد؟ دردآور و اســفنا
مهندس عمران پروانه خود را برای یکســال به 
3 تا 6 میلیون تومان اجاره دهد و برای تأمین 
کند.  زندگی مشــاغل ســطح پاییــن را انتخــاب 
کــه از مهمتریــن  علی ایحــال مســئله بیــکاری 
چالش های حکومت اســت با رمل و اسطرالب 
قابل حل نیســت اندیشــه اســتراتژیک توســعه 
وارد  قلمــرو عمــل  تابــه  اســت  اقتصــادی الزم 
شــود تحقق این اندیشــه اســتراتژیک معطوف 
کشور و  به بهبود وضعیت دیپلماســی سیاسی 

کشور است. دیپلماسی اقتصادی 
دیپلماتیــک  روابــط  بهبــود  طریــق  از  فقــط 
و  منطقــه  ســطح  در  خارجــی  کشــورهای  بــا 
جهــان می تــوان بــر عــوارض و تأثیــرات مخــرب 
تحریم هــای قبــل و پــس از برجــام غالب شــد و 
در حــوزه داخلــی نیز از طریــق تخصیص بهینه 
و  دولــت  کــردن  کوچــک  و  بودجــه  در  منابــع 
صرفه جویــی و ســوق دادن منابــع بــه ســمت 
کوچــک و متوســط مولــد و مبارزه  شــرکت های 
بی امــان بــا فســاد اداری و بانکی متأثــر از تغییر 
بخــش  بــه  آنــان  نــگاه  و  مســئوالن  اندیشــه 
خصوصی به عنوان بخش واقعی اقتصاد است 
کــه می توانــد موتــور محرکه توســعه را به حرکت 
و تغییــر اقتصاد دولتــی به ســاختار اقتصاد آزاد 
کوتاه مدت  رقابتی را محقق ســازد و این امر در 

امکان پذیر نیست.
برنامه هــای  همــواره  مســئولین  متاســفانه   
کوتاه مــدت را بــه بلندمــدت ترجیــح می دهند 
ایجــاد  یــا  و  آنــی  منافــع  دنبــال  بــه  چــون 
کــه  رضایت بخشــی در میــان جامعــه هســتند 
که این رضایت  کرده  علم و تجربه همواره ثابت 
بخشــی ها موقتی و ناپایدارند و مشــکالت فرارو 
کنونــی منعکس می کنند،  را بیــش از معضالت 
بــا این وصــف ایجاد 840 هزار شــغل در بودجه 
پیش بینــی شــده امــا ســخنگوی دولــت خبر از 
ایجــاد یــک میلیــون و 33 هــزار شــغل می دهد 
که منابع آن در بودجه پیش بینی نشــده است 
بــه ویژه آنکه پرداخــت یارانه ها و افزایش بهای 
گازوئیــل هم مــورد تأییــد مجلس قرار  بنزیــن و 
کــه بخشــی از درآمــد پیش بینی شــده  نگرفتــه 
کاهش خواهــد داد. بدین  در الیحــه بودجــه را 
کــه معضــل بیــکاری  ترتیــب بــه نظــر می رســد 
در ســال 97 هــم بــه عنــوان یــک چالــش بزرگ 

فراروی دولت دوازدهم باقی خواهد ماند.
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»ماریــو بــارگاس یوســا« برنــده نوبــل ادبیــات 
آمریــکای  از مشــهورترین نویســندگان  و   2010
التیــن، در ســخنرانی اخیــر خــود هفــت دلیل 
کتاب و داســتان ارائه داده  برای لزوم مطالعه 
اســت. »اینکوایرر« نوشت: »یوســا« نویسنده 
کتاب هایــی چــون »ســور بــز« و »گفت وگــو در 
کتــاب خواندن را فرآیندی جادویی  کاتدرال« 
اجــازه می دهــد چندیــن  او  بــه  کــه  می دانــد 
گفتــه اســت:  کنــد. او در این بــاره  بــار زندگــی 
احساســات و درک مــن از زندگــی و مرُدم، این 
کــه زندگی فقط  تصــور را برایم بــه وجود آورده 
این زندگی محدود با دیگر انســان ها نیســت،  

کــه توســط  بلکــه زندگــی دیگــری هــم هســت 
نویسندگان بزرگ خلق شده است.

 یوســا در ســخنرانی اخیــر خــود در دانشــگاه
که به او مدرک دکترای   »د ال سالی« فیلیپین 
کــرد،  هفــت دلیل زیــر را برای  افتخــاری اعطــا 

کرد: کتاب خوانی ارائه 

کتاب هــای خــوب، بلندپــروازی انســان    
را تحریــک می کننــد. یادگیری ســواد خواندن 
حرفــه  و  بــود  مــن  زندگــی  اتفــاق  مهم تریــن 
داســتان گویی مــن هــم زاده همیــن مهــارت 
بــه  بــرای  مشــهودی  دلیــل  هیــچ  اســت. 

ســرانجان رســاندن یــک رمــان خــوب وجــود 
نــدارد، امــا ادبیــات همیشــه تاثیــر خــودش را 
روی خواننــده می گذارد؛ این شــاید به شــکل 
یــک حــس رضایت مندی باشــد و یــا تغییر به 
که باشــد،  زندگی  ســمت خوبی ها. هر حســی 

کتاب غنی می شود. آدم ها با مطالعه 

در  خــوب،  کتاب هــای  خوانــدن  بــا  مــا    
انســانی مان  شــخصیت  وجــوه  پنهانی تریــن 
بــه حــس نزدیکی بــا یــک فرهنگ می رســیم. 
و  شــور  غرایــز،  کــه   همان طــور  خوانــدن، 
احساسات ،  رفتارهای مان را تعریف می کنند، 

د
 ا

  

یل   د
ماریو بارگاس یوسا

وانی  برای کتا 
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علم بهتر است

 یا ثروت؟
حکیمی درجمع مریدانش نشسته بود ....

علــم  اســتاد  پرســید:  وی  از  گردان  شــا از  یکــی 
بهتراست یا ثروت؟

حکیم بی درنگ شمشــیری بیــرون آورد و مانند 
گرد بخت برگشته را جومونگ شا

گفت: به سه قسمت نامساوی تقسیم نمود و 
که دیگر هیچ احمقی بین دوراهی  سال هاســت 

گیر نمی کند!!! علم و ثروت 
بــه  حیــرت  انگشــت  درحالیکــه  دیگــر  مریــدان 
گرفتــه و لــرزش تمــام وجودشــان را فــرا  دنــدان 

گفتند: گرفته بود 
ای حکیــم مــا را دلیلــی عیــان ســاز تــا جــان فدا 

کنیم!!!
که باهم  گفت: در جوانی مرا دوستی بود  حکیم 

به مکتب می رفتیم
کــرد و من معلــم مکتب  دوســتم تــرک تحصیــل 

شدم ........
حاال او پورشه دارد، من پوشه......!

اوراق  مــن  و  دارد  مشــارکت  اوراق  او 
امتحانی.....!!

او عینک آفتابی، من عینک ته استکانی.....!!!
او بیمــه  زندگـــــــــانی، مــن بیـــــــــــــــــــمه خدمــات 

درمانی.....!!!
او سکه و ارز، من سکته و قرض......!!!!

ســخنان حکیم چــون بدیــن جا رســید مریدان 
نعــره ای جانســوز زدند و راهی کالســهای آموزش 

اختالس گشتند........!!!!!
که شــما را پندی آموخته و به درد حکیم  باشــد 

گرفتار نیایید.....!!!

مطالعه روانشناسی ما را غنا می بخشد.

  ادبیــات بهتریــن ســالح در مقابــل تعصب 
کتاب هــای خــوب، بهترین  اســت. بــه نظر مــن 
دفــاع در برابر عقاید تحریف شــده  مردِم زبان ها، 
باورهــا و رســوم مختلــف اســت. بــا وجــود تمام 
ایــن تفاوت ها، آن چه مشــترکًا بیــن همه زنان و 
مردان با پیشینه مختلف حکم می راند، از همه 
چیز مهم تر اســت؛ چون همه ما انسانیم و همه 
ما از ســوی مشــکالت و موانع مشــابه به چالش 
که باید برای زنده  کشیده می شویم؛ مشــکالتی 

کنیم. کردن بر آن ها غلبه  ماندن و زندگی 

همــه  طبیعــی  دشــمن  ادبیــات   
در  را  نارضایتــی  ادبیــات  دیکتاتوری هاســت. 
جهــان رشــد می دهــد و خوانــدن حــس امیــد 
درون  در  را  بهتــر  جامعــه ای  داشــتن  آرزوی  و 
که مردم  شــهروندان بــه وجود مــی آورد؛ جایــی 
کنند.  بتواننــد رویاهــای خــود را آزادانــه دنبــال 
رویکــردی  می کنــد،  مطالعــه  نفــر  یــک  وقتــی 
انتقــادی پیــدا می کنــد تــا واقعیت را بــه دنیای 
کنــد. ادبیات میل درونی برای  کتاب ها نزدیک 
کــه  را  ســلطه  مقابــل  ایســتادن  و  دادن  تغییــر 
کنترل مــا دارد، بیدار  گور ســعی در  گهــواره تــا  از 

می کند.
کتــاب خــوب خواندن راهــی برای مجهز شــدن 
در بحبوحــه اعتقــادات و روبه رو شــدن با هرچه 
زندگــی  آن  کــه در  اســت  نادرســتی در جهانــی 
که از آن طریق بتوانیم در جهت  می کنیم. راهی 
تغییر جهان بکوشیم و آن را به دنیای تخیالتی 
کاســتی ها و محدودیت های مــان  کــه بــا وجــود 

کنیم. کرده ایم،   نزدیک  خلق 

 مطالعــه بهتریــن نوع سرگرمی اســت. حتی 
کلمــات با هــم ترکیــب می شــوند، رنگ و  وقتــی 
بویــی جادویــی بــه خــود می گیرنــد و دریچه ای 

کردن تجربیات دیگر... می شوند برای زندگی 

کردن انســان های   خواندن شــالوده تربیت 
آزاد اســت. در جوامــع آزاد، مفهومی وجود دارد 
کــه مطالعه یــک ســرگرمی و لذت  مبنــی بــر ایــن 
کلی زندگی افراد  که می شود آن را از تجربه  است 
کرد. به نظر من این اشتباه بزرگی است؛  حذف 

نبــود آزادی در ابعــاد مادی، روحــی و فرهنگی، 
کل جامعــه را از هم می پاشــاند.  زندگــی افــراد و 
بــه  کتاب هــای خــوب امیــد  مــن فکــر می کنــم 
که جوامــع روزی به تمام  تغییــر زندگــی و ایــن را 
ایــن محدودیت هــا غلبــه می کننــد و جوامعــی 
عادالنه تــر بــه وجــود می آینــد، ارتقا می بخشــد. 
کــه بــه دنیاهــای  جوامعــی بــه وجــود می آینــد 
تخیلــی مــا نزدیک تــر هســتند. اشــیاء واقعــی از 
کتاب هــای خوب ســربرمی آورند و رنگ و  درون 

بوی واقعیت به خود می گیرند.

کتاب های خوب آدم های بهتری     مطالعه 
کنیم  از ما می سازد. ما باید فرزندان مان را قانع 
کــه خوانــدن مســلما لذتــی خارق العــاده اســت 
امــا در عیــن حال بهتریــن راه برای بهتر شــدن. 
بیشــتر در  آمادگــی  بــرای  اســت  راهــی  مطالعــه 
که در تمــام طول عمر  مواجهــه بــا چالش هایی 

ما حضور دارند.
از   ،1936 متولــد  یوســا«  بــارگاس  »ماریــو 
ح تریــن چهره های ادبیــات آمریکای التین  مطر
گذشــته، آثاری  به شــمار می رود. او در پنج دهه 
ماننــد »ســور بــز«، »خانــه ســبز«، »گفت وگــو در 
کرده است.  کاتدرال« و »شــهر ســگ ها« را خلق 
این نویســنده در عرصه  سیاســت،  نمایشنامه و 
مقاله نویســی هــم دســت توانایــی دارد و آثارش 
در روزنامه هــای معتبر اســپانیولی زبان به چاپ 
 می رســد. شــهرت »یوســا« با نخســتین رمانش

 – »زندگی سگی« –  آغاز شد.
کتبر ســال  ایــن داســتان نویس پرویی در هفتم ا
2010 برنــده جایــزه  نوبل ادبیات شــد. حدود 20 
کاندیداهای این جایزه بود. این  سال نام او جزو 
که یک نویسنده  نخســتین بار از ســال 1982 بود 
از آمریــکای التیــن توانســت برنــده جایــزه  نوبــل 
ادبــی شــود. »یوســا« در ســال 1994 بــه عنــوان 
کادمی اســپانیا برگزیده شد و در سال های  عضو آ
آمریــکا،  دانشــگاه های  از  بســیاری  در  گذشــته 

کرده است. آمریکای جنوبی و اروپا تدریس 
 1995 ســال  در  توانســت  یوســا«   »بــارگاس 
ادبــی  جایــزه  مهم تریــن  »ســروانتس«،  جایــزه 
کند  نویســندگان اســپانیولی زبان، را از آن خــود 
و همچنیــن در ســال 1996 برنــده جایــزه صلــح 

آلمان شد.
منبع: ایسنا- 9 آذر 95
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جامعــه مهندســان مشــاور ایــران بــه منظــور 
کارفرمایان، و پیمانکاران و مشاوران  آشــنایی 
با مبانی فنی، حقوقی و اقتصادی قراردادهای 
کارگاه  گــذاری و مشــارکت عمومی خصوصی  وا
آموزشــی یــک روزه را چهارشــنبه 11 بهمن ماه  
با عنوان راهبری مشارکت عمومی و خصوصی 
رویکــرد  بــا    Public ,private ,partnerships
ترتیبات قــراردادی BOO، BOT ، ROT و بیع 

متقابل برگزار نمود. 
کارگاه عنوان شــده بود:  شــرکت  در مــورد ایــن 
گیری ساختارها و ارکان  کنندگان در کارگاه با فرا
یــک قــرارداد مشــارکت عمومــی و خصوصــی، 
توانایی الزم برای راهبری یک پروژه مشــارکت 
عمومی خصوصی PPP از مرحله آماده ســازی 
تحویــل  و  خاتمــه  زمــان  تــا  طــرح  توســعه  و 
گیــران  پــروژه خواهنــد یافــت. در نهایــت، فرا
 ( المللــی  بیــن  اســتانداردهای  مبنــای  بــر 
ملــی،  مقــررات  و   )  UNIDO, World Bank
کافــی از پیچیدگی هــای قــراردادی  شــناخت 
 این روش و چالش های تامین مالی یک پروژه 
سرمایه گذاری در ایران را بدست خواهند آورد.

و  مدیــره  هیــات  اعضــای  دوره  مخاطبــان 
مهندســی،  و  مشــاوره  شــرکت های  مدیــران 
کارفرمایــی  ســازمان های  ارشــد  مدیــران 

شــرکت های  مدیــران  طرح هــا،  مجریــان  و 
پیمانکاری و موسسات توسعه ای، و مدیران 
گذاری و موسسات مالی  شرکت های ســرمایه 

بودند.
کارگاه دکتــر بهنیــا دربــاره »چرایــی  ایــن   در 
و  الزامــات  خصوصــی  عمومــی و  مشــارکت 
کشــفی درباره  قوانین باالدســتی«، مهندس 
» معرفی قوانین باالدســتی و دســتورالعمل و 
بخشــنامه های مربوط بهBOT  و چالشــهای 
پیش روی آن«، دکتر خزائنی درباره »بررســی 
در  مشــاور  مهندســین  جایــگاه  و  نقــش 
ح هــای BOT  فرصت هاو تهدیدها«، دکتر  طر
بهنیا درباره »روشــهای تامین مالی و سرمایه 
عمومــی و  مشــارکت  پروژه هــای  در  گــذاری 
خصوصی«، دکتر جمالی درباره  روش امکان 
گذاری بخــش خصوصی در  افزایــش ســرمایه 
ســاخت آزادراهها«، و .... به ایراد ســخنرانی 
 Case ( پرداختند. در بررسی مطالعات موردی
گانه نیز   بررسی یک  Studies(دررسته های سه 
پــروژه بیــع متقابل در رســته آب توســط خانم 
دکتــر اســکندری، بررســی یــک پــروژه BOT در 
گاز توســط مهندس نصیــری، و  رســته نفــت و 
بررســی یــک پــروژه BOT در آزاد راههــا توســط 

مهندس خاشع  ارائه شد.   

برگزاری کارگاه آموزشی 
راهبری مشارکت عمومی

 و خصوصی

کیلومتر  نیازمند ساخت ۵ هزار 
آزاد راه هستیم

معاون ســاخت آزادراه های شرکت ساخت 
گفــت:  و توســعه زیربناهــای حمــل و نقــل 
آزادراه  کیلومتــر  هــزار   5 ســاخت  نیازمنــد 
جدید هســتیم در عین حال باید با اصالح 
مدیریــت هزینــه تمــام شــده آزادراه پاییــن 
گزارش ســید حســین میرشــفیع  بیایــد. به 
گــر بخواهیــم  ا افــزود:  ایــن خبــر  اعــالم  بــا 
راه  آزاد  ســاخت  حــوزه  در  ســرمایه گذاری 
ســرمایه گذاری  امنیــت  بایــد  یابــد  تــداوم 
گــزارش  را بــا بازگشــت ســرمایه بــر اســاس 
ســال   20 تــا   18 طــول  در  هزینــه  درآمــد 
کنیم. وی با اشــاره به  بهره بــرداری لحــاظ 
خ عوارضی در ســال 96  افزایــش نیافتن نــر
کــرد:  گله منــدی ســرمایه گذاران تصریــح  و 
بعضــی از آزادراه هــا همچون تهــران تا تبریز 
نیــاز به بهســازی اساســی و ســرمایه گذاری 
عوارضــی  خ  نــر در  تغییراتــی  قطعــا  و  دارد 
خواهــد شــد. هزینه هــای آزادراه در حــال 
حاضر از محل عوارضی و برخی تاسیســات 
گــر قــرار باشــد  جانبــی تامیــن می شــود و ا
بــه ســرمایه گذاران وارد شــود  فشــار فقــط 
می شــود  ج  خــار حــوزه  ایــن  از  ســرمایه ها 
خ ها باید متعادل باشــد. این مقام  پــس نر
کشــور بــه ســاخت حــدود  مســئول از نیــاز 
داد  خبــر  جدیــد  آزادراه  کیلومتــر  هــزار   5
گفــت: بایــد بــا اصــالح مدیریــت هزینــه  و 
بیایــد، منطــق  پاییــن  آزادراه  تمــام شــده 
اقتصــادی ســاخت آزادراه هــا بــا توجــه بــه 
میــزان ترافیــک عبوری لحــاظ و همچنین 
ســوخت  صرفه جویــی  محــل  ســهمی از 
ســرمایه گذاری هادیده  در  قانــون  طبــق 
عوارضــی  خ  نــر در  هزینه هافقــط  تــا  شــود 
ورود  دربــاره  میرشــفیع  نشــود.  جبــران 
آزادراه  موضــوع  بــه  قزویــن  دادســتان 
قزویــن - زنجــان اظهــار داشــت: اختــالف 
گــذاری  وا دوران  خصــوص  در  قــراردادی 
حسابرســی ســازمان  گــزارش  اســاس   بــر 

کــه در چنــد هفتــه اخیر در   وجــود داشــت 
توافق وزیر راه با مدیرعامل بانک ملی مقرر 
کل  شــد ســرمایه گذاری الزم برای بهسازی 
آزاد راه انجام شود./ منبع: مهر-13 بهمن
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همایش توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی 
و دســتاوردها و راهکارهــای تســریع در اجــرای 
TOD روز 30 دی در هتل المپیک تهران برگزار 

شد.
وزیر راه و شهرســازی با بیــان اینکه ما در ایران 
هنوز به دنبال نظام پرداخت یارانه و پرداخت 
نقدی برای کاهش فقر هستیم، گفت: توسعه 
مبتنــی بــر حمل و نقــل همگانی و شهرســازی 
از  حومــه ای  قطارهــای  توســعه  و  ریل پایــه 

کاهش فقر است. مصادیق 
عبــاس آخوندی در همایش توســعه مبتنی بر 
حمل ونقــل همگانــی )TOD( اظهــار داشــت: 
زندگــی مــدرن در ایــران با بحران مواجه شــده 
اســت و در حوزه هــای فرهنگــی، اجتماعــی و 

سیاسی نیز با بحران مواجه هستیم.
وی ادامــه داد: نیازمند بازخوانی، باز اندیشــی 
و سیاست گذاری جدید هستیم و البته در این 
حــوزه بایــد چیــزی را از دســت بدهیــم، تا چیز 
بهتــری به  دســت بیاوریم.آخونــدی به حادثه 
پالسکو اشاره کرد و گفت: پالسکو نشان داد که 
که نماد زندگی مدرن در  به عنوان ســاختمانی 
ایــران بــود، بیش از 50 ســال دوام نیاورد و این 
که با بحرانی جــدی در دوران  نشــانه آن اســت 
که البته فقــط در ایران  مــدرن مواجه هســتیم 
ایــن بحران وجــود ندارد، بلکه در افغانســتان، 
که زندگی مدرن را  عراق و سوریه و... نیز هست 

کرده است. به جنگ و خشونت تبدیل 
حوزه هــای  در  افــزود:  شهرســازی  و  راه  وزیــر 
شهری، بحران قابلیت زندگی و قابلیت حرکت 
و جابه جایــی داریــم. خشــونت و پرخاشــگری 
کالن شــهرها بــه  امــروز جامعــه به خصــوص در 
کامــاًل مبرهــن  ترافیک هــا  گرفتــاری در  دلیــل 

است.
وی از عملکرد برخی رسانه ها و خصوصًا رسانه 
کــه معــاون  گفــت: زمانــی  کــرد و  ملــی انتقــاد 
کــه تجربه 20 ســال  کــرد  حمل ونقــل مــا اعــالم 
اخیــر نشــان داده اســت ســاخت آزادراه هــای 
شــهری ترافیــک را حل نکــرده اســت و موجب 
گفته  مشــکل شده اســت، اغلب رســانه ها این 
که به  گرفتنــد و صداوســیما نیــز  را بــه تمســخر 
دنبال سوژه ای است تا تمسخر ایجاد کند، این 

گرفت. موضوع را به سخره 
کــرد: اندیشــمندان جهان به  کیــد  آخونــدی تأ
که سیاســت خــودرو  ایــن موضــوع رســیده اند 
کیفیت زندگی می انجامد  محوری به بحران در 
کشــف  که این موضوع را  کار ســختی نیســت  و 

کرد: در این  کنیــم. وزیر راه و شهرســازی اضافه 
حوزه اصلی ترین بحث ما نحوه اعمال سیاست 
گر با تغییر نگرش  اســت، اعمال یک سیاســت ا
پیچیده تریــن  و  ســخت ترین  از  باشــد  همــراه 
کشــور ما است، به محض تغییر نگرش  کارها در 
همــه وارد می شــوند و در جهــت اثبــات خبــط 

بودن تغییر نگرش ادله می آورند.
که به وزارت راه و شهرسازی  وی افزود: از روزی 
آمدم، هر وقت که بحث جابه جایی بین حومه 
کنار  کــه در  گفتــه ام  و تهــران مطــرح می شــود، 
توســعه جاده ای باید به ریل توجه داشت، اما 

متأسفانه در هیچ سطحی موفق نشدم.
دربــاره  کــه  امــروز  داشــت:  اظهــار  آخونــدی 
شهرســازی ریل پایه صحبت می کنم،  از بازدید 
کرج می آیم، 4 ســال با سازمان  آزادراه همت تا 
کــه حداقــل  برنامــه و بودجــه بحــث می کنیــم 
بودجــه ای برابــر بودجــه ایــن آزادراه بابــت دو 
کرج داشــته باشــیم، تا  خط ریلی بین تهران تا 
کنونی را افزایش دهیم  بتوانیم دسترسی ریلی 
و با شــبکه متــرو یکپارچگــی ریل و متــرو ایجاد 

کنیم.
گفت: مقامات ارشد ایران  وزیر راه و شهرسازی 
کرج  کنــون بیــش از 10 بــار از آزادراه همــت تــا  تا
کرده اند و بیش از 10 جلســه در ســازمان  بازدید 

برنامــه و بودجه دربــاره این آزادراه داشــته ایم، 
امــا هنوز موفق نشــده ایم، درباره قطــار تهران ـ 
کرج با سازمان برنامه جلسه ای داشته باشیم.

کــردن آزادراه  وی افــزود: تقاضــا بــرای 6 بانــده 
کرج در ســطح همه مدیران باال است،  تهران ـ 
درحالی که 4 ســال اســت، ما دنبال چهارخطه 
کــردن ریل تهران و قم هســتیم، اما نمایندگان 

مجلس به این موضوع هم توجه نمی کنند.
آخوندی افزود: انعکاس این موضوع در بودجه 
دولــت و آنچــه از مجلس بیرون می آیــد، تقریبًا 

هیچ است.
کرد: در شهرســازی  کید  وزیر راه و شهرســازی تأ
ریل پایــه از ســطح مدیــرکل تــا ســطح وزیــر، در 
اغلب بخش ها در سطح 5 درصد هم همراهی 
وجــود نــدارد، امــا ما هــزاران بار ایــن موضوع را 

تکرار می کنیم.
کیــد بــر اینکــه در آغــاز تحولــی جــدی  وی بــا تأ
گفــت: سیاســت گذاری یعنــی هزینه  هســتیم، 
گفت هم زمان به ســرعت  ـ منفعــت؛ نمی تــوان 
صدهــا هزار میلیارد تومان در توســعه جاده ای 
شــعار  هــم  هم زمــان  و  کنیــم  ســرمایه گذاری 

شهرسازی ریل پایه بدهیم.
آخونــدی افــزود: در شهرســازی ریل پایه دنبال 
کــه پیرامــون ایســتگاه های مترو و  آن هســتیم 

رد ن  ن ی  ا ر ر ر و ش

 اهتمامی که به توسعه 
جاده ای می شود

 در توسعه ریلی نیست
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راه آهن تمرکز اســکان و خدمات داشــته باشیم 
و بقیه جاها شهرفروشی نباشد.

وزیــر راه و شهرســازی ادامــه داد: تغییــر نگــرش 
که منتج  نیازمند نظریه، اندیشــه و برنامه دارد 
بــه محصــول می شــود و تغییــر نگــرش بــدون 
رســانه امکان پذیر نیســت. وی اظهار داشــت: 
کاری به مســائل  مدت هاســت رســانه ملی مــا 
زندگی مردم ندارد و چنین مواردی نظیر توسعه 
شــهری برمبنــای ریــل هیــچ گاه در رســانه ملی 
مطرح نشــده اســت و فقــط به دنبــال محکوم 
کارشناســانی  انتخــاب  و  موضوعــات  کــردن 

که در این حوزه دستی ندارند. هستند 
نگرش هــا   تغییــر  ایــن  داد:  ادامــه  آخونــدی 
که  گســترده اســت  نیازمند رســانه های بزرگ و 
امیدواریــم در حــوزه TOD و توســعه مبتنــی بــر 
حمل ونقــل همگانــی، رســانه اینترنتــی در نظر 
کار توســعه بــدون همــکاری  گرفتــه شــود، زیــرا 
بــه  راه  وزارت  و  نیســت  امکان پذیــر  جامعــه 
کار بزرگی انجام دهد. تنهایی نمی تواند چنین 

کرد: توسعه مبتنی  وزیر راه و شهرســازی اضافه 
کاهش آلودگی  بــر حمل ونقل همگانی موجــب 
کاهش مصرف ســوخت، افزایش ســالمت  هوا، 
شهروندان و مهم تر از همه کاهش فقر می شود.
کــه  کشــورها  از  وی توضیــح داد: در بســیاری 
اول شــبکه ریلــی ایجاد شــده و ســپس توســعه 
کانــون فقر  ســکونت گاه ها انجــام شــده اســت، 
ایــران پیرامــون  امــا در  شــکل نگرفتــه اســت، 
کانون های فقر به شدت گسترش  همین تهران 

یافته است.
آخونــدی ادامــه داد: توســعه ریلــی،  دسترســی 
کم درآمــد  گروه هــای  ارزان، ایمــن و برابــر بــرای 
آموزشــی،  خدمــات  بــه  دسترســی  اســت. 
بهداشت، شغل و...؛ متأسفانه ما در طرح های 
مبــارزه با فقر، فقط توزیع پول و یارانه را مدنظر 
کســی فکر نمی کند توســعه حمل ونقل  داریم و 

کاهش فقر است. همگانی، راهکار 
وزیر راه و شهرســازی اظهار داشت: حمل ونقل 
کــز شــهرها و پیرامــون  همگانــی ریلــی بیــن مرا
طبــق  ایــن  و  می شــود  فقــر  کاهــش  موجــب 

تحقیقات دانشگاه هاروارد است.

وی همچنیــن بــه موضــوع قطارهــای حومــه 
گفــت: در برنامــه ششــم، موضوع  کــرد و  اشــاره 
راه انــدازی قطارهــای حومــه ای مطــرح شــده 
امــا در ســال های 97-96 ردیف هــای  اســت، 

اعتباری ندارد.

تصویب سند توسعه مبتنی
 بر حمل و نقل همگانی

معــاون وزیر راه و شهرســازی از تصویــب و ابالغ 
ســند توســعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی و 
تشکیل شورای عالی راهبردی توسعه شهری بر 

مبنای حمل و نقل همگانی خبر داد.
همایــش  ســومین  در  زاده   تقــی  مهــرداد 
نقــل  و  بــر حمــل  مبتنــی  توســعه  شهرســازی 
همگانی با اشاره به اینکه در اختتامیه همایش، 
سه شهر کاندیدای اجرای TOD خواهند شد از 
تصویب و ابالغ ســند توســعه مبتنــی بر حمل و 
نقل همگانی و تشــکیل شورای عالی راهبردی 
توسعه شــهری بر مبنای حمل و نقل همگانی 

خبر داد.
کشــور ما نســبت  گفت: یک مفهومی که در  وی 
آن تلقی اشــتباهی شــده اســت مرتبط با بحث 
رشــد اســت. همه فکر می کنیم رشــد با افزایش 
همواره وضعیت مناســبی را نشــان می دهد در 
کــه باید در نظر داشــته باشــیم رشــد دو  حالــی 
کــه یکی از آن ها تصادفــی و دیگری  جنبــه دارد 
هوشمندانه اســت. تقی زاده ادامه داد: یکی از 
که در رشــد هوشمندانه تاثیر می گذارد  عواملی 
بحــث TOD اســت. در این توســعه بــه مرکزیت 
شــهری  دورن  اتوبوس هــای  متــرو،  آهــن،  راه 
کم باال شکل می گیرد  کاربری های مختلف با ترا
کــه خودرومحــوری  و نهایتــا هدفــش آن اســت 

کاهش یابد. 
شهرســازی  و  راه  وزیــر  نقــل  و  حمــل  معــاون 
یــادآور شــد: بدیــن معنــا وقتــی مجــوز ســاخت 
بــرج در الهیــه یــا منطقــه 22 صادر می شــود در 

که از  حقیقــت بــه مــردم این پیــام را می دهیــم 
کننــد، امــا وقتی  خــودروی شــخصی اســتفاده 
کنــار حمــل و نقــل  مجــوز بلندمرتبه ســازی در 
عمومی اســتاندارد صــادر می شــود، مویــد ایــن 
که از حمل و نقل عمومی اســتفاده  پیام اســت 

بهینه ای خواهد شد. 
حوالــی  در  کــم  ترا افزایــش  مزایــای  وی 
رواج  را  نقــل همگانــی  و  ایســتگاه های حمــل 
پیاده محوری، کاهش مسافت سفر، بهره گیری 
از اقتصاد مقیاس برای توجیه پذیر شدن حمل 
و نقل همگانی، کاهش استفاده مردم از خودرو 
کاهــش ضریب مالکیت خــودرو در  و در نهایــت 

بلندمدت عنوان کرد.
همایــش  دو  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  زاده  تقــی 
شهرسازی ریل پایه در سال های گذشته انجام 
گفــت: نتایــج برگــزاری دو همایــش، دو  شــد، 
کــه از 44 خروجی 13  بیانیــه و 44 خروجــی بود 
مورد آن انجام شــده، 12 مــورد در حال انجام و 

19 مورد انجام نشده است.
معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرســازی ادامه 
داد: تالش برای نهادینه کردن TOD استاندارد 
بــه  توجــه  لــزوم  کشــور،  نقطــه   10 در  حداقــل 
سیاست توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی 
کلیــه ســطوح طرح هــای توســعه و عمــران  در 
از ملــی و منطقــه ای تــا محلی، تقویــت اعضای 
کارگروه حمل و نقل و شهرسازی و محتوای آن 
و تقویت سایت TOD و معرفی آن به نهادهای 
شهرســازی و حمــل و نقــل همگانــی از دیگــر 

اقدامات انجام شده است.
کــرد: در اختتامیــه ســومین همایش  وی بیــان 
 TOD کاندیدیــای اجــرای ســه شــهر به عنــوان 
کاربری های  معرفی خواهند شــد.  تقی زاده اثر 
گون بر اســتفاده از حمــل و نقل همگانی را  گونا
توضیح داد و گفت: توســعه مســکونی پیرامون 
کــز تســهیالت حمــل و نقل همگانــی باعث  مرا
خودروهــای  از  اســتفاده  درصــدی   10 کاهــش 
کــز  مرا پیرامــون  تجــاری  توســعه  شــخصی، 
تسهیالت حمل و نقل همگانی موجب کاهش 
15 درصــدی اســتفاده از خودروهای شــخصی 
خواهــد شــد. وی افــزود: توســعه مســکونی در 
کریــدور حمــل و نقــل همگانــی موجــب  طــول 
خودروهــای  از  اســتفاده  درصــدی   5 کاهــش 
شــخصی و در نهایــت توســعه تجــاری در طول 
کاهــش  کریــدور حمــل و نقــل همگانــی باعــث 
7 درصــدی اســتفاده از خودروهــای شــخصی 

خواهد شد.
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شهرها باید عابرمحور توسعه یابند؛
 نه خودرومحور

گفــت:  معــاون حمــل و نقــل شــهرداری تهــران 
که  مهمترین اشــکال شهرســازی ما این اســت 
که بایــد هر چهار  خــودرو محــور اســت در حالی 
مــود پیــاده، دوچرخــه، حمل و نقــل عمومی و 

خودروی شخصی را با یکدیگر توسعه دهیم.
سیدمحسن پورسیدآقایی در سومین همایش 
گفت:  توســعه مبتنی بــر حمل و نقــل همگانی 
بایــد تفکــر خــود را نســبت بــه TOD )توســعه بر 
کنیم،  مبنــای حمــل و نقــل همگانــی( عــوض 
اصلی ترین مشکل تهران در حال حاضر آلودگی 
کــه علــت آن خودرومحور  هــوا و ترافیک اســت 
بودن شهرســازی ماســت. این مشکل قبال هم 
در همــه دنیــا بود و برای حل آن دنبال توســعه 
مترو رفتند به همین دلیل است که در دنیا صد 
ســال از عمر مترو می گذرد امــا ترافیک و آلودگی 
کنند؛ تهران  را نتوانســتند با ســاخت مترو حل 
کــه در تهــران مترو  هــم اینگونــه اســت. زمانــی 

نداشتیم، ترافیک کمتری وجود داشت.
خــودروی  ســهم  امــروز  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ســواری در شــهر بســیار بیشــتر از حمــل و نقــل 
عمومی اســت، ادامــه داد: علت اصلــی این بود 
کــه مــا هر چقدر حمــل و نقل عمومی را توســعه 
که از ســوی دیگر شــهر را  می دادیــم می دیدیــم 
بــرای خودروهــا می ســازیم، بنابرایــن هر چقدر 
هم بی آر تی و مترو را توســعه دهیم، از آنجایی 
که شهر خودرومحور است، تاثیری در ترافیک و 

آلودگی هوا ندارد.
معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری تهران 
افــزود: TOD  اساســا بــه همیــن منظــور مطرح 
کند، چون با توسعه  شــد تا این موضوع را حل 
حمل و نقل عمومی، معضل ترافیک حل نشد؛ 
بنابراین توسعه شهر باید بر مبنای TOD باشد 
و همــه چیــز را به نفع عابران و به ضرر خودروها 

تغییر دهیم.
وی ادامه داد: باید انواع مودهای حمل و نقل 
که شــامل پیاده- حمــل و نقل  کنیــم  را ایجــاد 

عمومی- پیاده باشد.
معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری تهران 
با بیان اینکه سال آینده خطوط 6 و 7 به شبکه 
متروی تهران اضافه می شــود، یادآور شد: برای 
توســعه TOD هفت مرحلــه اصلی باید پیموده 
شــود. نخســت اینکــه در حوالی ایســتگاه های 
بــه  حومــه ای  و  مرکــزی  زون  دو  متــرو  اصلــی 
ترتیب با مساحت 800 و 2500 متر مربعی ایجاد 

که به این ترتیب می توانیــم در تهران  می شــود 
کنیم. 270 زون تعریف 

کم باال باید در 250  پورسیدآقایی ادامه داد: ترا
متــری زون مرکــزی ایجاد شــود و در زون حومه 
کاســته شــود. همچنین  کم ها  نیــز از میــزان ترا
کم تجاری  اطراف ایســتگاه مترو نباید صرفــا ترا
کم هــای  ترا از  مجموعــه ای  بلکــه  کــرد  ایجــاد 
مسکونی، اداری و تجاری و همچنین اختالطی 
از اقشــار مختلــف درآمــدی لحاظ شــود،  یعنی 
گرانقیمت  هم مســکن اجتماعی و هم مســکن 
در این زون داشته باشیم تا مردم مسائل خود 
کننــد و بــا یکدیگر ارتبــاط نزدیک  را در آن حــل 

داشته باشند.
معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری تهران 
بــودن  یکپاچــه  را   TOD توســعه  دیگــر  اصــول 
زون هــا، متصل شــدن آنها به یکدیگــر و امکان 
انتقال پیاده از یک زون به زون مجاور دانســت 
 ،TODتوســعه اصــول  دیگــر  از  داد:  ادامــه  و 
عابرمحور بودن است نه خودرومحوری، ضمن 
اینکــه بایــد هر چهار مــود حمل و نقل در شــهر 
شــامل پیاده، دوچرخه، حمل و نقل عمومی و 
حمــل و نقل شــخصی توســعه داده شــود تا به 

هزینه استفاده از خودروی شخصی بیفزاییم.
پورســیدآقایی، اهمیت اســتفاده از دوچرخه و 
گفت: مجموع این  توســعه شهر را یادآور شــد و 
شــاخص ها بــرای شهرســازی صد امتیاز اســت 
گــر پارامترهای تعریف شــده را بــرای تهران  کــه ا
کثر 30 امتیاز  کنیم، از صد امتیاز حدا محاســبه 
به دست می آورد،ولی شهرهای توسعه یافته تا 

کرده اند. 80 امتیاز نیز کسب 

پرند ظرفیت سکونت
 ۴۰۰ هزار نفر را داراست

جدیــد  شــهرهای  عمــران  شــرکت  مدیرعامــل 
کــه شــهر جدیــد پرنــد ظرفیت  گفــت: در حالــی 
اســکان 400 هزار نفر را دارد اما به دلیل ســختی 
کثر 150تا160هزار نفر در  دسترسی به تهران حدا

کن هستند. آن سا
همایــش  ســومین  در  طاهرخانــی  حبیب الــه 
توســعه مبتنــی بــر حمــل و نقــل )TOD( گفت: 
حمل و نقل حومــه ای عموما به تردد از اطراف 
تعریــف می شــود و  مــادر  بــه شــهر  کالنشــهرها 
کالنشــهرها و حومه یکی از  شــدت ارتباط میان 

آیتم های ارزش گذاری این مناطق است.
وی گفت: کالنشهر تهران بدون توجه به حومه 
کــه 40 درصــد جمعیــت منطقــه پایتخت را  آن 
تشــکیل می دهــد و اصلی ترین سیســتم حمل 
و نقــل آن، حمــل و نقــل شــخصی اســت، تردد 
بــرای  پایتخــت  بــه داخــل  پیرامــون  کنان  ســا
سیســتم حمــل و نقــل تهران بــار اضافــه تولید 
می کنــد. معــاون وزیــر راه و شهرســازی بــا ذکــر 
کالنشــهر و ارتبــاط آن با حومه  مثالی از توســعه 
بــا اســتفاده از حمل و نقل ریلی اظهار داشــت: 
کیلومترمربع  که 50  نمونه موفق آن توکیو است 
مساحت داشته و 36 میلیون نفر در آن سکونت 
که به معنی اسکان 20 میلیون نفر بیشتر  دارند 
که  در توکیو  از تهران اســت. با این حال اتفاقی 
خ داده، تقــدم توســعه سیســتم حمــل و نقل  ر
ریلی میــان حومه و مرکز اســت، برخالف تهران 
که سیستم پایه حمل و نقل آن را جاده تشکیل 
می دهد. طاهرخانی ادامه داد: در حومه توکیو 
56 درصد حمل و نقل مسافر با استفاده از ریل 
و در داخــل پایتخت ژاپن نیــز 90 درصد ترددها 
ریلی اســت، بنابراین راهبندان شدید در توکیو 
کل  که در  دیده نمی شــود، این در حالی اســت 
ژاپن 30 درصد حمل و نقل مسافر ریلی بوده و 
راه آهن به قدری گسترده است که سایر وسایل 
ج  خــار دور  از  را  اتوبــوس  خصــوص  بــه  نقلیــه 
گفته مدیرعامل شــرکت عمران  کرده اســت. به 
شــهرهای جدیــد، شــهر جدیــد پرنــد در حــال 
حاضــر ظرفیت اســکان 400 هزار نفر را داراســت 
کن  کثــر 150 تــا 160 هــزار نفــر در آن ســا امــا حدا
هستند چون مشکل اصلی این شهر دسترسی 
کنان به تهران اســت، این در حالی  ســخت ســا
کیلومتــر ریــل  کــه در حومــه توکیــو 1500  اســت 
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مترو توسعه داده شده است.

را  و  ن  و  اون   م
و  ر  و د هران ا هرداری 
ا  ون  ودن  ا  را   TOD
و  ر  د ب  ا  آنه دن  ص  م
ون ب  اد ا   ا  ان ان ام
ت و ادام داد: ا  اور دان ون م
ور  رم ا  TOD و و  ر ا د
وری  ودروم ن  ت  ا ودن 
ود  ار م ه ر  د  ن با  ا
اد  ام  هر   و ن در 
وم و  ر  و ن  دو
و  ص  ن  و   
فاد ا  ن ا ا ب  ود  داد 

ا ف ص  ودروی 
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تحریم هــای  پیامدهــای  و  آثــار  دربــاره 
گفته ها و نوشــته های  کشــورمان  اقتصادی 
گــون  گونا بســیاری منتشــر شــده و زوایــای 
کشــیده شــده اســت. امــا از  آن بــه تحلیــل 
کمتــر ســخن به  یــک اثــر مهــم و ویرانگــر آن 
میــان آمده اســت. قطع روابــط بانکی ایران 
که  و جهــان در نتیجــه تحریم هــا باعث شــد 
جریــان  از  کشــور  اقتصــاد  از  بزرگــی  بخــش 
ج شــود و بــه دامــن  درســت و شــفاف خــار
اقتصــاد ســیاه و پولشــویی بیافتــد. تا زمانی 
کــه ارتبــاط بانک های ایــران و جهــان برقرار 
بــود، عملیات تجــارت بین المللــی ما از این 
کانال هــا انجــام می شــد. امــا بــا قطع شــدن 
کوتاهــی  زمــان  مــدت  در  ارتباطــات،  ایــن 
بــه  کشــور  ارزی  عملیــات  از  بزرگــی  بخــش 
کشــور،  از  ج  خــار حســاب های  صرافی هــا، 
شرکت های صوری و شــبکه های غیرقانونی 
کار تا بدانجا  نقل و انتقال پول منتقل شــد. 
کشور مجبور شد برای وصول  که  پیش رفت 
پول های نفت به امثال بابک زنجانی و رضا 
ضراب متوســل شــود و مبالغ میلیاردی را با 

کند. شمش طال جابجا 

  امــروز بخشــی از و نــه تمــام، ایــن مشــکل 
رفع شــده است اما هنوز سهم بزرگی از نقل و 
انتقــاالت ارزی و حوالجات از همان مســیرها 
کنم!  انجــام می شــود. بگذارید بحــث را بازتر 
کشــور  بخش عظیمی از تبادالت مالی و ارزی 
ج از هــر دیدرس و نظارتی در حال انجام  خار
کرد، زیرا  کاری هم برای آن نمی توان  است و 
مادامی کــه روابــط بانکی مــا با دنیا بــه میزان 
کشــاندن  کافــی برقــرار نگردد، بــه  زیر نظارت 
از  بزرگــی  بخــش  توقــف  بــا  اســت  برابــر  آنهــا 
گذشــته از  کشــور. پس  معامــالت بین المللــی 
که این  کاری  همه مصائب ناشی از تحریم ها، 
کــرد، تبدیل  "کاغــذ پاره هــا" بــا اقتصــاد ایران 
پولشــویی بــه رفتار روزمــره و پذیرفته اقتصاد 
کشــور بــود. طنز تلــخ اینکــه "قانون مبــارزه با 
پولشــویی" در ســال ١٣٨٦ به تصویب رسید، 
امــا از همــان روز تصویــب عمــاٌل قابلیــت اجرا 
نداشــت. از سوی دیگر ثروت ارزی عظیمی از 
کشــور عمــاٌل بــه دلیــل عــدم امــکان ورود بــه 
کشــور  ج از  کشــور در حســاب های خار داخل 
که بانک  نگهداری می شــوند. اینگونه اســت 

کوچکترین نسیمی ســرما می خورد  مرکــزی با 
و توان مدیریت بازار ارز را از دســت می دهد.

 داســتان پولشویی به اینجا ختم نمی شود. 
سیاســت های اقتصــادی، تجــارى و مالیاتــی 
غلــط، باعــث خــروج بخــش بــزرگ دیگــری از 
گردونه شفافیت شده است.  کشــور از  تجارت 
از  یارانــه ای  ســوخت  زیــادی  حجــم  روزانــه 
ج قاچاق  کشــور به خــار کی  مرزهــای آبی و خا
باعــث  یارانــه هوس انگیــز ســوخت  می شــود. 
ســازمان یافتگی قاچاق ســوخت شــده اســت 
که عواید حاصــل از آن هم در  و بدیهــی اســت 
مســیرهای پولشــویی جابجــا می شــود. وضع 
گمرکــی و مالیــات بــر ارزش افــزوده بــاال  تعرفــه 
کاالهایــی مانند طال، پالتین و ســنگ های  بــر 
کم حجــم و در نتیجه  کــه بــا ارزش و  قیمتــی، 
که  به راحتی قاچاق پذیرند، باعث شده است 
واردات بیشــتر این اقــالم نیز به صورت قاچاق 
کشــور انجام شــود. به این اقــالم می توانید  به 
کاالهــای  قاچــاق چنــد میلیــارد دالری ســایر 

کنید. قاچاق پذیر با تعرفه باال را نیز اضافه 
که در آن بخش  کنید اقتصادی    حاال تصور 

اعظــم ارز و طــال در بــازار ســیاه و در چرخــه 
لطمــات  از  می شــوند.  معاملــه  پولشــویی 
بــرآورد  بگویــم،  بخواهــم  گــر  ا آن  کوچــک 
داخلــی،  ناخالــص  تولیــد  ارزش  نادرســت 
محرومیــت دولــت از هــزاران میلیــارد تومان 
گمرکــی و غیرقابل نظارت و  مالیــات و حقوق 
کشــور اســت.  کنتــرل بــودن بــازار ارز و طال در 
گرچــه مــواردی  کوچــک، ا نوشــتم لطمــات 
کوچــک نبودند. اما مــن بر این  کــه نام بردم 
که اثر آنها، پیش ســایر عوارض چنین  بــاورم 
راه  کثیــف  پــول  اســت.  کوچــک  وضعیتــی 
خــود را بــه همه جــا باز می کنــد و همه چیز را 
ج از نظارت، موجد  کثیف خار می خرد. پول 
می شــود.  کشــور  در  میلیــاردی  فســادهای 
فکــر می کنیــد پول هــای فســادهای چندین 
ج  کشــور خار صــد و هزار میلیاردی چگونه از 
کثیف وارد سیاســت می شود و  شــدند؟ پول 
گشاده دســتانه در انتصابات  بدون نظارت و 
و انتخابــات قابــل اســتفاده می شــود. پــول 
کثیــف در جرائــم ســازمان یافتــه بــه مصــرف 

می رسد و...

کافــی اســت ســیر رشــد و جهــش فســاد    
کنید تا  کشــور را بــا رونــد تحریم ها منطبــق  در 
کــه تحریم با اقتصاد، اجتماع، اخالق  دریابید 
کــرد. هرچــه تحریــم جلوتر  و سیاســت مــا چه 
رفــت ایــن ابعــاد عقــب و عقب تــر نشســتند. و 
کل  گر  کــه ا امــروز ما با شــرایطی روبرو هســتیم 
تبــادالت  همــه  و  شــوند  برداشــته  تحریم هــا 
خــود  متعــارف  مســیر  بــه  مــا  ارزی  و  تجــاری 
که یک  بازگردنــد شــاید ســال ها طــول بکشــد 
بشــود  را  پولشــویی  در  خرخــره  تــا  اقتصــاد 
کــه  کشــید. در عجبــم  از ایــن باتــالق بیــرون 
مسئولین چرا در این خصوص سر در برف فرو 
گــر نمی توانند به بازیابــی ارتباطات  برده انــد! ا
بانکــی مــا بــا دنیــا ســرعت ببخشــند، حداقل 
به حــذف عوامل سبب ســاز قاچاق ســوخت، 
کاالهــای  ســایر  و  قیمتــی  ســنگ های  طــال، 
قاچاق پذیــر بپردازند. هــم به درآمدهای خود 
کنند و هم قدری افسار اسب  کمک  از این راه 
دیوانه پولشویی را بکشند. نگرانم از آن روزی 
که نباید،  کاری را  کثیــف آن  کــه این پول های 

کشور ما بکنند... با سرنوشت 

شمه های 
شویی   و

طانی در  ر  د
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همایش  نگهداری ساختمان ها و حفاظت در 
برابر حریق با نگاهی به حادثه پالســکو توسط 
شــورای مرکــزی نظام مهندســی ســاختمان و 
سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران و به 
مناسب نخستین ســالگرد حادثه پالسکو ، در 
روز 27 دی ماه ســال جــاری در هتل المپیک 

برگزار شد

ضرورت توجه به مبحث22 
در صنعت ساختمان

نوســازی  امــور  در  جمهــوری  رئیــس  مشــاور 
کید  بافت های فرســوده و ناپایدار شــهری با تا
بــر اهمیت مســئله نگهــداری از ســاختمان ها 
کــه مجموعــه  اظهارداشــت: در حــال حاضــر 
زیــادی از واحدهــای مســکونی احــداث شــده 
اســت باید برای مدیریت در نگهداری از آن ها 
کــه در صورت  تدابیــری اندیشــیده شــود، چرا 
ایــن امــر شــاهد تکــرار حــوادث  عــدم تحقــق 

کشور خواهیم بود. ساختمانی در 
کبــر تــرکان مشــاور رئیــس جمهــوری در امــور  ا
نوســازی بافت های فرســوده و ناپایدار شهری 
نگهــداری  ملــی  همایــش  در  ســخنرانی  طــی 
از ســاختمان ها و حفاظــت در برابــر حریــق بــا 
کــرد: حادثه  نگاهــی بــه حادثــه پالســکو بیــان 

پالســکو درس هــای زیادی بــرای ما بــه همراه 
که توجه به امر نگهداری شاید یکی از  داشــت 

مهمترین جنبه های آن به شمار رود.
 22 مبحــث  اینکــه  بیــان  بــا  ادامــه  در  وی 
کامــل به امر  مقــررات ملــی ســاختمان به طور 
گفت:  نگهداری ســاختمان ها پرداخته اســت 
کــه مجموعه هــای مســکونی  در حــال حاضــر 
بایــد  کــه  شــده  ســاخته  کشــور  در  بســیاری 
تدبیــری  آنهــا  نگهــداری  در  مدیریــت  بــرای 
اندیشــیده شــود و بــا توجه به تجــارب جهانی 
کشــورها بــا ایجــاد اداراتــی مســتقل  برخــی از 
کنتــرل ســاختمان ها و همچنیــن ایجاد  بــرای 
تیم هــای مجهــز بــرای تعمیــق و نگهــداری از 
کردن زمینه های شــغلی  آن هــا عالوه بر فراهم 
مناســب در روابــط بین همســایگان نیز خللی 
که مــا در مبحث 22 به  وارد نمی کننــد. امــری 
آن پرداخته ایــم ولــی هنــوز شــاهد اجــرای آن 

نیستیم.
کید بــر اهمیت نقش نگهــداری در  تــرکان بــا تا
گفت: قطعا مســئله اصلی  صنعت ســاختمان 
در حادثــه پالســکو طراحــی ســازه نبــوده بلکه 
که این  موضوع مهم نحوه نگهداری است چرا 
ســاختمان در دوره نگهــداری آنقدر رها شــده 
کس اجازه انجــام امور دلخواه را به  که هر  بــود 

خود می داد. بررســی های انجام شــده بر روی 
که انبار مواد و  این ســاختمان نشــان می دهد 
مصالح آتش زا و همچنین سیم های برق برای 
کردن هیترهای برقی در تمام طبقات  روشــن 
کــه  ســاختمان دیــده می شــده اســت. امــری 
در زمــان آتــش ســوزی هیــچ ظرفیتی قــادر به 

کردن آن نبود. خاموش 
این مقام مســئول در این راســتا افــزود: بدون 
گــر تمــام اصــول و قوانیــن الزم طراحی  شــک ا
از  خوبــی  نگهــدای  ولــی  شــود  رعایــت  ســازه 
گونــه حادثه ها  ســاختمان انجــام نپذیرد این 
وزارت  از  مــن  و  شــد  خواهــد  تکــرار  مجــددا 
راه و شهرســازی و ســازمان نظــام مهندســی 
راه انــدازی مبحــث 22  تــا جهــت  می خواهــم 
مقررات ملی ســاختمان هر چه ســریع تر اقدام 

کند.
تــرکان همچنیــن در اشــاره بــه مســئله اصالح 
کشــور  در  آن  اهمیــت  و  فرســوده  بافت هــای 
کرد: خوشبختانه وزارت راه و شهرسازی  بیان 
گســترده ای را در ایــن حــوزه  اقدامــات بســیار 
انجــام داده اســت.این وزارتخانــه بــا مطالعــه 
بیــش از 500 محله در شــهرهای مختلف برای 
کــرده و در برخــی مــوارد نیز  ح تهیــه  آن هــا طــر

قرارداد اجرایی آن را به امضاء رسانده است.

رد ین سا سکو در او ه  اد وانی  باز
ر ح صور گرف ر ا و حفا در  ان  ا ی  د ا ن  در 
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وی با اشــاره به شناســایی و برنامه شهرداری 
نیــز در حــوزه اصــالح بافت هــای فرســوده در 
که در  کنون اقداماتی  کرد: شاید تا کشــور بیان 
بافت های فرســوده انجــام می گرفت در جهت 
اصالح این مناطق نبود اما زمان فعلی شــاهد 
کــه وزارت راه و شهرســازی ارتقــاء  آن هســتیم 
کیفیت زندگی و رســیدن بــه محله ای خوب و 
کیفیت را هــدف پروژه های خود قــرار داده  بــا 
کاری خــوب و ارزشــمند بــه  کــه قطعــا  اســت. 

شمار می رود.
نوســازی  امــور  در  جمهــور  رئیــس  مشــاور 
در  شــهری  ناپایــدار  و  فرســوده  بافت هــای 
خســارات  و  کرمانشــاه  اخیــر  زلزلــه  خصــوص 

کــرد: طبق  ســاختمانی ناشــی از آن نیــز بیــان 
کنترل  گزارش تهیه شــده از سوی شرکت های 
کیفیــت در ســرپل ذهاب هیچ ســاختمانی در 
ایــن زلزله خراب نشــد مگر آنکــه طبق مقررات 

ملی ساختمان احداث نشده بود.
وی همچنیــن افــزود: در ایــن راســتا دو جزوه 
گرفته در ســاختمان  کار  در اهمیت مصالح به 
و همچنیــن اتصــاالت و جــوش پــس از وقــوع 
که محتوایی آموزشــی داشته  کردم  زلزله تهیه 
و اهمیــت ایــن مــوارد را نشــان می دهــد. این 
مقام مســئول در ادامه ســخنان خــود با بیان 
کنیــم پس از ســال 74  اینکــه می توانیــم ادعــا 
کــه مقــررات ملــی ســاختمان تهیــه و تدویــن 
شــد خانه هــای ســاخته شــده تحــت نظــارت 
وقــوع  بــه  زلزله هــای  برابــر  در  مقــررات  ایــن 
گفت: بایــد از ایجاد  پیوســته امــن خواهد بود 
نگرانی هــای اضافــی در بیــن مــردم جلوگیــری 
کــه خانه هــای تحت  کنیــم. آنهــا بایــد بداننــد 

مقررات ملی در برابر زلزله امن اســت و تخریب 
گفتــه وی مقاومــت در برابر  نخواهــد شــد. بــه 
زلزله باید به عنوان یکی از شاخص های اصلی 
یــک واحــد ســاختمانی در ذهــن مــردم جای 
بگیــرد تــا از این طریق شــرایط موجــود اصالح 

شود.

که صالحیت الزم را ندارند باید  افرادی 
از ساخت و ساز حذف شوند 

ج اهلل رجبی رییس سازمان نظام مهندسی  فر
از  »نگهــداری  ملــی  همایــش  در  ســاختمان 
حریــق«،  برابــر  در  حفاظــت  و  ســاختمان ها 
کمتر از  کرد: وقتی ساختمان پالسکو در  اظهار 

کستر تبدیل شد این هشدار  سه ساعت به خا
کامال حواســمان به بحث  که باید  را بــه ما داد 
تعمیــر و نگهــداری جمع باشــد. وی بــا انتقاد 
از این کــه حادثــه پالســکو بــه یک بحــران ملی 
گفت: آتش سوزی در پالسکو یک  تبدیل شد، 
حادثــه محلی بــود، اما نــوع برخورد مــا باعث 
شــد به یــک بحــران ملــی تبدیل شــود. وقتی 
به طور دائم دوربین را بر روی این ســاختمان 
قرار می دهیم و پخش مستقیم می کنیم افکار 
عمومی را به این سمت معطوف می کنیم و به 

نوعی بحران عمومی ایجاد می کنیم.
رییس ســازمان نظام مهندسی ساختمان در 
کرد: همه سوال های حادثه  عین حال تصریح 
گذاشت، بلکه  پالســکو نمی توان بدون پاسخ 
بــه ماجــرا  بایــد در موضــع مســئولیت پذیری 
کدام از ما مســئولیت را  کنیــم و نباید هر  نــگاه 

گردن دیگری بیندازیم. به 
رجبی با بیان این که چرخه تولید ملی باید به 
گفت:  کند،  چرخــه تولید افراد ذیصالح تغییــر 
کــه صالحیــت الزم را ندارنــد بایــد از  افــرادی 
ســاخت و ساز حذف شوند در غیر این صورت 
خ  ر حادثــه ای  کــه  داشــت  انتظــار  نمی تــوان 

ندهد.
کنترل ســاختمان،  وی با اشــاره بــه آیین نامه 
بــه  مهندســان  ورود  بــرای  کــرد:  اظهــار 
عرصه هــای مختلــف الزم اســت دریچــه را بــاز 
کنیم. نمی توانیم صرفا در چارچوب آیین نامه 
حــوادث  وقــوع  تبعــات  از  ســاختمان  کنتــرل 
جلوگیری به عمل آوریم. رییس سازمان نظام 
مهندسی ســاختمان مقررات ملی ساختمان 
وضعیــت  وقتــی  افــزود:  و  دانســت  ناقــص  را 
کشــور را با ســازمان نظام  نظــام فنی و اجرایی 
در  می کنیــم  مقایســه  ســاختمان  مهندســی 
کشــور شــرایط  می یابیــم نظــام فنــی و اجرایی 
عمومی پیمــان و قراردادهای همســان دارند، 
اما متاســفانه بعد از 22 سال چنین موضوعی 
در نظــام مهندســی وجود نــدارد و دائما درگیر 

مسائل حاشیه ای هستیم.

پالسکو فرو نریخت بلکه به پا خاست 
حامد مظاهریان معاون مســکن و ســاختمان 
ملــی  همایــش  در  شهرســازی،  و  راه  وزیــر 
در  حفاظــت  و  ســاختمان ها  از  نگهــداری 
پالســکو  حادثــه  بــه  نگاهــی  بــا  حریــق  برابــر 
جلســه  ایــن  در  اینکــه  از  داشــت:  اظهــار 
تمامی مســئولین درگیــر در بحــث ســاختمان 

ان:  ر مهندس 
اد  در  ا  م  ا 
ود ب  ا ن را  و 
ت  هداری ا و ن و مه ن مو
دور  در  ان  ا ا  را  
ود   د  ا  در ر داری آن ه ن
وا را  ور د ا ام ا ان ر  ا
ا  ای ان رر  ود م داد  ب 
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را همزمــان با ســالروز حالدثه پالســکو می بینم 
کــه این وفــاق می تواند  بســیار خشــنودم. چرا 

نشانی از بهتر شدن شرایط موجود باشد.
مظاهریان در این خصوص ادامه داد: یکســال 
خ داد  ایــن حادثــه تلــخ ر کــه  گذشــته زمانــی 
که  باورش برای تمام ما بســیار ســخت بود چرا
از  نمــادی  کــه  کهــن )54 ســاله(  ســاختمانی 
معماری و شهرســازی و مدیریت شهری زمان 
خــود بــود، در برابــر چشــمان مــا فــرو ریخــت. 
گزارش هــای آن زمــان  کــه طبــق  ســاختمانی 
کشــور  یکــی از نمادهــای ایمنــی و امنیــت در 

تلقی می شد.
بــه  اشــاره  در  شهرســازی  و  راه  وزیــر  معــاون 
گزارش نوشته شده در خصوص حادثه پالسکو 
که پالسکو فرو  گزارش اشاره می کند  گفت: این 
نریخت بلکه به پا خاست تا انسجام ساختار و 
جامعه مدنی ایران را به پرسش بگیرد. ریخته 
شــدن پالســکو ســوال بزرگی برای ایرانیان بود 
نشــده  آن داده  بــرای  پاســخی  کــه همچنــان 
اســت، ســوالی مبنــی بــر اینکــه مــا بایــد چــکار 

می کردیم تا شاهد این اتفاق نباشیم؟
وی بــا بیــان اینکه حادثه ســاختمان پالســکو 
مربــوط به یــک منطقه و محله بود، ولی اثرات 
گفــت: ایــن حــوادث  گذاشــت،  ملــی بــر جــای 
که  کنــون چندیــن بــار تکــرار شــده،حوادثی  تا
گاهــی نــه. بــه  گرفتیــم و  گاهــی از آن هــا درس 
طــور مثــال جامعــه مهندســین در زمــان زلزله 
گرفت  رودبار و منجیل به درســتی از آن عبرت 
مقــررات  و   2800 قانــون  تدویــن  بــه  موفــق  و 
ملی ســاختمان شــد حال اینکه ایــن درس ها 
و عبرت هــا تــا چه حــد صحیح و مناســب بوده 

قضاوتش با تاریخ است.
گفته این مقام مســئول، در حادثه پالســکو  به 
افــرادی  و  شــد  انجــام  زیــادی  کاری هــای  فدا
که با   جان خود را از دســت دادند اتفاق تلخی 
گیری درایت و تدابیر الزم می توانســتیم  کار  به 
کاری  فــدا بگیریــم. در حقیقــت  را  آن  جلــوی 
کــه عــده ای مجبــور بــه  زمانــی روی می دهــد 

کشیدن جور بی فکری دیگران شوند.
و  راه  وزیــر  ســاختمان  و  مســکن  معــاون 
شهرســازی در ادامــه ســخنان خــود، تدویــن 
راهکار هــای  ایجــاد  و  رویه هــا  تغییــر  قوانیــن، 
مناســب بــرای تســهیل زندگی مــردم را عوامل 
کشــور  در  مهندســان  حرفــه ای  کار  ســنجش 
کــه بــرای  دانســت و افــزود: قطعــا پیمانــه ای 
بخــش  دو  از  دارد،  وجــود  مــا  کار  ســنجش 

کار مهندسی و رضایت اعضای  رضایت مردم از 
کار آن ها تشکیل می شود. نتیجه  سازمان ها از 
کــه موفقیــت ما را نشــان  ایــن رضایت هاســت 
که بنده ارزیابــی آن را در  می دهــد، مســئله ای 

زمان فعلی بر عهده تک تک شما می گذارم.
حــوادث  حــوزه  در  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
دارد،  وجــود  بدیهــی  اصــل  یــک  ســاختمانی 
ملــی  مقــررات  طبــق  ســاختمانی  گــر  ا اینکــه 
ســاخته شــود فــرو نمی ریــزد. امــا مســئله این 
و  راه  رســمی وزارت  گــزارش  طبــق  کــه  اســت 
کرمانشاه این مقررات  شهرســازی از زلزله اخیر 
بیــن مجموعه هــای مســکونی موجــود در  در 
که در صورت  منطقه رعایت نشــده بود.امــری 

کشــته ها و خرابی هــای  انجــام می توانســت از 
کند. بسیاری جلوگیری 

که ما  مظاهریــان در ایــن راســتا افــزود: بحثــی 
گذشــته در وزارت راه و شهرسازی  در دو ســال 
و  ســاختمان  کنتــرل  بودیــم،  آن  دنبــال  بــه 
جلوگیــری از همین خرابی هــا بود. در حقیقت 
کــه  کنتــرل ســاختمانی  نامــه  آییــن  داســتان 
طــی  و  تهیــه  را  آن  شهرســازی  و  راه  وزارت 
گســترده ای به اصــالح آن پرداخت،  مشــارکت 
کنترل  یــک درون مایــه اساســی تحت عنــوان 
بایــد مســئول  کــه  ســاخمان دارد مســئله ای 

واقعی آن مشخص شود.
و  آیین نامــه  جوهــره  تمــام  ادامــه  در  وی 
همیــن  ســر  بــر  را  آن  پیرامونــی  اختالف هــای 
گفــت: قطعــا پذیــرش ایــن  مســئله دانســت و 
کاری سخت و دشوار است با توجه  مسئولیت 
شهرســازی  و  راه  وزارت  موجــود،  قوانیــن  بــه 
موظــف بــه نظارت عالیه در این بخش اســت. 
کــه می توانــد بــا بررســی 2 تــا 5 درصد  نظارتــی 

را  موجــود  کارکرد هــای  صحــت  محصــول  از 
کند. مظاهریان ادامه داد: براساس  مشــخص 
که وزارت  ایــن تعریف به این نتیجه می رســیم 
کنترل ساختمان را  راه و شهرسازی مسئولیت 
وظیفــه خــود نمی داند، اما در مقابل ســازمان 
بــر  را  وظیفــه  ایــن  تنهــا  نــه  مهندســی  نظــام 
عهــده خــود می پنــدارد، بلکــه بــه بیانــی دیگر 
خواســتار دادن این مســئولیت به ســازمان در 
آیین نامه ها نیز است. مسئله ای که مسئولیت 
گر در  بســیار بزرگــی بــه شــمار رفتــه و می گویــد ا
خ داد، مســئول آن ما  ســاختمانی حادثــه ای ر

هستیم پس به سراغ ما بیایید.
کنتــرل  جدیــد  آیین نامــه  بــه  اشــاره  در  وی 

که از ســوی وزارت راه و شهرسازی  ساختمان 
گفت: ایــن آیین نامه طبق  تهیه شــده اســت، 
که دولت  تجــارب جهانی موجود ادعــا می کند 
محلــی یــا بــه بیانــی دیگــر شــهرداری و مراجع 
کنتــرل  مســئول  ســاختمانی  پروانــه  صــدور 
که این مراجع  کشور هستند چرا ساختمان در 
که  کاری  در صــورت صدور پروانــه باید بتوانند 
کنند. معاون مسکن  کنترل  انجام می دهند را 
بــا اشــاره  و ســاختمان وزیــر راه و شهرســازی 
کنترل  بــه وجــود ایــن اختــالف در آییــن نامــه 
گفــت:  گذشــته  کشــور در ســنوات  ســاختمان 
معاونت حقوقی ریاســت جمهــوری با برگزاری 
جلســه هیات عمومی بــا حضــور 16 حقوقدان 
که  کــرد  بــه اتفــاق آرای اعضــای هیــات اعــالم 
کنترل  طبــق همیــن قوانین موجــود مســئول 
هســتند.  شــهرداری ها  کشــور  در  ســاختمان 
کــه توســط 16 حقوقــدان بــا بهــره  مســئله ای 
گیــری از قوانیــن ســابق بررســی و اعــالم شــد و 

روشنی آن بر همگان آشکار است.
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 ورود نیروهــای نظامی به عرصــه فعالیت های 
پیمانــکاری در ســال های پــس از پایــان دفــاع 
فعــاالن  متفــاوت  نظــرات  همــواره  مقــدس، 
اقتصــادی و ایــن حرفــه را بــه دنبــال داشــته 
فعــاالن  و  اقتصاددانــان  از  بخشــی  اســت. 
نظامــی در  ارگان هــای  حضــور  حرفــه،  ایــن 
فعالیت هــای عمرانــی را در تناقــض بــا منافــع 
ملی دانسته و از طرفی سپاه پاسداران انقالب 
اســالمی ایران  جمهــوری  ارتــش  اســالمی و 
فعالیت هــای خــود را مطابق با قانون اساســی 

کشور می دانند.  و در جهت پیشبرد اهداف 
در پی دستور اخیر مقام معظم رهبری، مبنی 
گذاری بنگاه های اقتصادی سپاه و ارتش  بر وا
کوثری،  به بخش خصوصی، ســردار اسماعیل 
گفتگــو با  جانشــین فرمانــده قــرارگاه ثــاراهلل در 
اعتمــاد آنالین بیــان نمودند: "ســپاه هیچگاه 
کار  کار اقتصادی نشده و بیشتر فعالیتش  وارد 
عمرانی بر اســاس قانون اساســی بوده اســت. 
طبــق قانون در زمــان صلح، نیروهای مســلح 
کنند، بر این اساس سپاه  کمک  باید به دولت 
که شــرکت های  کارهای عمرانی  بعد از جنگ، 
دیگــر توانایــی انجام آن را ندارنــد، انجام داده 

است."
گر  همچنین ایشــان اظهار داشــتند: » مسلما ا
شــرکت های خصوصــی توانایــی و توانمنــدی 
انجــام فعالیــت عمرانــی را داشــته باشــند، آن 
پــروژه بــه نیروهــای مســلح داده نمی شــود و 
کــه این توانمندی را نداشــته  تنهــا در صورتی 
باشــند، ســپاه ورود می کنــد. مثــال پروژه هــای 
کرخه و اتوبان تهران- ساوه  عمرانی مانند سد 
را ســپاه بــه ســرانجام رســانده اســت. خیلی از 
که بعــد از پذیرش قطعنامه پیش  پروژه هایــی 
آمد را نیز ســپاه انجام داد و به دولت آن زمان 
کرد. در دولت های بعدی نیز به همین  کمــک 
که ســپاه به  کــه پروژه هایی  صــورت بــود، چــرا 
و  عام المنفعــه  پروژه هــای  می کنــد  ورود  آنهــا 
برای عموم مردم اســت و بــه همین دلیل هم 

قانون به آنها اجازه می دهد.«
از  بخــش  آن  نــدارم  ســعی  مقالــه  ایــن  در 
گفته های ایشــان مبنی بر اینکه سپاه هیچگاه 
یــا  و  نشــده  اقتصــادی  فعالیت هــای  وارد 
اینکــه شــرکت های خصوصــی )کــه بســیاری از 
کشــور به ســرانجام  پروژه هــای بــزرگ را در این 
کــه  برشــمرده  ناتــوان  قــدر  را آن  رســانده اند( 
کرخه  توانایــی اجــرای پروژه هایــی چــون ســد 

نمی باشــند،  دارا  را  ســاوه   - تهــران  آزادراه  و 
بــه  خصــوص  ایــن  در  قضــاوت  و  بپــردازم 

گذار می نمایم. خوانندگان محترم وا
هــدف از ایــن مقاله بررســی شــرایط قانونی در 
کــه آیا نیروهــای نظامی،  این زمینه می باشــد 
مطابق قانون اجازه ورود به عرصه پیمانکاری 

را دارا می باشند و یا خیر؟

کوثری و سایر عزیزان به قانون  که سردار   آنجا 
اشــاره می نماینــد، منظــور اصــل 147 قانــون 
که  اساسی جمهوری اســالمی ایران می باشد 

متن اصل یاد شده چنین عنوان می دارد:
"دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات 
کارهــای امــدادی، آموزشــی،  فنــی ارتــش در 
کامــل  تولیــدی و جهــاد ســازندگی بــا رعایــت 
کند. در حدی  موازین عدل اسالمی استفاده 

که به آمادگی رزمی آسیبی وارد نیاید."
اساســی،  قانــون   98 اصــل  مطابــق  هرچنــد 
تفســیر اصول قانون اساسی به عهده شورای 
گردیــده اســت، ولی  گــذار  محتــرم نگهبــان وا
کوثــری و ســایر عزیــزان بــا  کــه ســردار  از آنجــا 
عبــارت »طبق قانون«، بــه این اصل از قانون 
اساســی اشاره دارند، بنده نیز تصمیم دارم تا 
برداشــت های خود از این اصل را بیان نمایم 
تا شاید بدین وسیله، درگاهی به منظور ورود 
گشــوده و پس از روشــن شــدن  حقوق دانان  
زوایای ایــن موضوع، راه پیگیری های بعدی 

گردد. هموار 
کاوی این اصل، مناسب می دانم  به منظور وا
کید را بنابر برداشــت خود به  فرازهای مورد تا

ح ذیل مورد بررسی قرار دهم: شر

۱. دولت باید در زمان صلح:
در ایــن اصــل صراحتــًا بــه زمــان صلــح اشــاره 
گردیــده اســت. بنابرایــن تنهــا در حالــت صلح 
تحقــق  اساســی  قانــون   147 اصــل  شــرایط 
می یابد و در زمان هــای غیرصلح، دولت مجاز 
بــه اســتفاده از نیروهای مســلح در زمینه های 

مورد اشاره اصل 147 نمی باشد.

2. از افراد و تجهیزات فنی ارتش:
در ماده 7 قانون ارتش جمهوری اسالمی ایران 
که چندین سال پس از تصویب قانون اساسی، 
در 7 مهرماه 1366 به تصویب مجلس شورای 
ح ماموریــت و وظایــف  بــه شــر اسالمی رســید 
ارتــش پرداختــه اســت، در بنــد »د« ذیــل این 

ماده عنوان شده:
که در استخدام   " در اختیار قرار دادن افرادی 
ارتــش هســتند و تجهیــزات فنــی خــود بنــا به 
درخواســت دولت در اجــرای اصل 147 قانون 

اساسی..."
با توجه به مورد یاد شــده، مشخص می گردد، 
منظــور از افــراد و تجهیــزات فنــی ارتــش، تنهــا 

وهای    آیا نیر
امی اجازه  ن

ود به عرصه  ور
مانکاری را دارند  

ا وفا ند     م

ام در  ای ن رو ا ن دم
ران  ا دگ  ن ا ت  ه
ا  ا ا ان  م
ون  ان د و  ن با
ب  ری  ا م ر  م
د  داد ان در  
ور  ر   ا ا  در 
ام ا  ای ن رو رو ن در 
صادی  ای ا ت  ا ن  م
ردن ا امر  اری و  ان و 
د  صو م با ب ب 
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که در اســتخدام رسمی ارتش  افراد و پرســنلی 
بــوده و یــا تجهیزات تحــت مالکیــت نیروهای 

نظامی می باشد.

آموزشــی،  امــدادی،  کارهــای  در   .3
کامل  تولیدی و جهاد سازندگی با رعایت 

کند: موازین عدل اسالمی استفاده 
بــاب  مصــدر  امــداد  امــدادی:  کارهــای   .3.1
»افعــال« بــه معنی یــاری رســاندن و بــه فریاد 
کارهای امدادی در اصطالح  رسیدن است. و 
به معنی یاری رســاندن به آســیب دیدگان و یا 

نیازمندان می باشد.
کارهــای آموزشــی در  کارهــای آموزشــی:   .3.2
مشــخص  تعریــف  دارای  متعــارف  اصطــالح 
بــوده و به معنــای فعالیت در زمینــه تدریس، 

آموختن، تعلیم و تربیت می باشد.
بــه  کلمــه  تولیــد در  تولیــدی:  کارهــای   .3.3
بــه  عــرف  آوردن و در  پدیــد  و  زایــش  معنــای 
کردن چیــزی از طریق زراعت  معنــای حاصــل 

یا صنعت می باشد.
کارهای جهاد سازندگی: جهاد سازندگی  .3.4 
دفــع  در  کوشــش  و  جهــد  بــذل  معنــی  بــه   
در  می باشــد.  آبادانــی  ایجــاد  و  محرومیــت 
بــه ضــرورت  اســالمی با توجــه  انقــالب  اوایــل 
انجــام اقدامــات وســیع و ســریع در راســتای 
کشاورزی  محرومیت زدایی و افزایش تولیدات 
و توســعه و عمــران روســتاها، جهاد ســازندگی 
بــه فرمــان بنیانگــذار انقالب اسالمی تاســیس 
آن  از  ســازندگی  جهــاد  اصطــالح  گردیــد. 
زمــان بــه عنــوان هرگونــه فعالیــت در جهــت 
گردیــد. در ســال  محرومیت زدایــی مصطلــح 
1379 و در پــی رفــع محرومیــت از روســتاها و 
عشــایر، ماموریــت ایــن نهــاد خاتمــه یافــت و 
کشــاورزی ادغام  وزارتخانــه مربوطــه با وزارت 
کشــاورزی در راســتای  و بــه نــام وزارت جهــاد 

کشاورزی به فعالیت خود ادامه داد. توسعه 

که به آمادگی رزمی ۴. در حدی 
 آسیبی وارد نیاید:

دولــت تنهــا در شــرایطی مجــاز به اســتفاده از 
که به آمادگی  افراد و تجهیزات ارتش می باشد 
رزمی و انســجام نیروهای مســلح آســیبی وارد 

نیاید. 
مــورد  اساســی  قانــون   147 اصــل  کــه  حــال 
ایــن  مختلــف  زوایــای  و  گرفــت  قــرار  بررســی 

گردید، می توان امکان حضور  اصل مشــخص 
و یــا عــدم حضــور نیروهــای مســلح در زمینــه 
پیمانکاری را بــا توجه به ماهیت این اصل به 

ح ذیل جمع بندی نمود: شر
بــه  اصــل  ایــن  از منظــر  کــه  فعالیت هایــی   
نیروهــای مســلح اجــازه ورود داده، تنهــا بــه 
فعالیت هــای امــدادی، آموزشــی، تولیــدی و 
جهــاد ســازندگی محدود شــده )کــه هریک به 
ح داده شــد( و به هیــچ عنوان به  تفصیــل شــر
که از نــوع خدماتی  فعالیت هــای پیمانــکاری 

می باشد اشاره ای نگردیده است.
کــه توضیــح داده شــد در متــن   همانگونــه 
بــه  ورود  کــه جهــت  اســت  آمــده  اصــل  ایــن 
فعالیت های یاد شــده، نیروهای نظامی فقط 
رســمی در  نیروهــای  از  اســتفاده  بــه  مجــاز 
اســتخدام خود و یــا تجهیزات تحــت مالکیت 
قــرارگاه  فرمانــده  کــه  آنجــا  لــذا  می باشــند. 
خاتم االنبیــاء، در مصاحبــه ای بــه ایــن نکتــه 
کــه در حــال حاضــر بالــغ بــر  اشــاره می نماینــد 
170،000 نفــر پرســنل مشــغول بــه فعالیــت در 
کمتر از 2% این افراد  قرارگاه خاتم می باشــند و 
نیروهای رسمی قرارگاه می باشند، به نوعی به 

نقض این اصل اشاره دارند.
اقتصــادی  فعالیت هــای  و  اشــتغال زایی   
وظیفه نهادهای نظامی نبوده و احتماال ورود 
کشــور  ایشــان در ایــن عرصــه مضراتــی را برای 
ثبــت  خواهــد داشــت. در مــورد شــرکت های 
شده زیرمجموعه سپاه پاسداران آمار و اطالع 
دقیقی در دســترس نمی باشــد. ولی بر اساس 

برخــی اخبار، بیش از 800 شــرکت توســط این 
که بیش از 1،700 قرارداد  نهاد به ثبت رســیده 
پروژه هــا  گــذاری  وا دارنــد.  دولــت  بــا  جــاری 
بــه شــرکت های نظامــی و خصولتــی تضعیــف 
بخــش خصوصــی را به دنبال خواهد داشــت. 
گرفته توســط  پروژه هــای عظیــم و فنی انجام 
که  بخــش خصوصی موید این نکته می باشــد 
نه تنها توان انجام پروژه هایی نظیر پروژه های 
انجــام شــده توســط ســپاه را دارا می باشــند، 
بلکــه در صــورت مشــق در پروژه هــای داخلی 
بــه  موفــق  و  یافتــه  ارتقــا  ایشــان  فنــی  تــوان 
انجــام  و  مهندســی  فنــی  خدمــات  صــادرات 
گردید. این  پروژه های برون مرزی نیز خواهند 
که فعالیت نیروهای نظامی در  در حالی اســت 

پروژه های بین المللی امکان پذیر نمی باشد.
 بی شــک حفــظ تمامیــت ارضــی و امنیــت 
کــه این  کشــور اولیــن اولویــت خواهــد بود  هــر 
مهم به نیروهای نظامی ســپرده شــده اســت. 
و  تجهیــز  منظــور  نظامی بدیــن  نیروهــای 
توانمند می گردند تــا در صورت هرگونه تعرض 
پاســخگوی تهاجمات باشــند. لیکن در زمان 
صلح، ایــن نیروها به صورت بالقــوه در اختیار 
که این  کشــور بوده و چنین استنباط می گردد 
گنجانــده شــده تا در  اصــل در قانــون اساســی 
زمان صلح، از این پتانســیل اســتفاده شــده و 
در یکسری از  فعالیت ها، از جمله امدادرسانی 
در حــوادث غیرمترقبــه ای چون ســیل، زلزله، 
بارش شدید برف و ریزگردها برای یاری رسانی 
بــه آســیب دیدگان و نیازمنــدان بشــتابند. اما 
که به علت  گردیــد  در حــوادث اخیر مشــاهده 
نظامــی در  نیروهــای  حــد  از  بیــش  درگیــری 
یــاری  توانایــی  پیمانــکاری،  فعالیت هــای 
رســاندن بــه آســیب دیدگان از ایشــان ســلب 

گردیده است.
که  در پایــان بایــد به این نکته اشــاره داشــت 
خدمات نیروهای نظامی در جهت ســازندگی 
نمی باشــد.  اغمــاض  قابــل  عزیزمــان  ایــران 
که مقــام معظم رهبری به  ولیکــن همانگونــه 
درســتی تشــخیص داده انــد، در حــال حاضــر 
نظامــی از  نیروهــای  خــروج  در  کشــور  صــالح 
زمینــه فعالیت هــای اقتصــادی و پیمانکاری 
خصوصــی  بخــش  بــه  امــر  ایــن  ســپردن  و 

می باشد.
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کوچک  ریشــه های معرفتی همــه بحران های 
و  رانتــی  ســاخت  بقــای  کشــور  در  بــزرگ  و 
عــدم شــفافیت و دســتکاری واقعیــت اســت. 
رویکــرد اقتصــاد سیاســی ایــن حســن را دارد 
کــه غایت نگــر اســت به جــای اینکــه فریب این 
کــه  بخوریــم  را  واقعیــت  ماجــرای دســتکاری 
کســانی  برنده هــا و بازنده هــای این ماجرا چه 

بودند می توانیم چیزهایی را متوجه شویم.
همــه صاحبنظــران و دوســتان بــر وجــود یک 
پدیــده و ارتبــاط آن بــا یــک حــوزه بــه صــورت 
خاص از جمله اقتصادی، سیاسی و اجتماعی 
که تنزل  کید می کنند در حالی  و روانشناسی تا
که با وجــوه حیات جمعی ما  دادن پدیــده ای 

گره خورده است ما را از واقعیات دور می کند.
کشــور ، وضعیت بهنجاری دارد به  گر اقتصاد  ا
گر در  کــه وضعیت سیاســی ا معنــای آن اســت 
وضعیــت بدتری قرار ندارد در وضعیت بهتری 
هم نیســت. در حقیقت همه زیرسیستم های 
کشــور مثــل آیینــه هســتند و در صــورت  یــک 
مشــکل در بخشی، مشــکالت دیگری در سایر 

بخش ها وجود دارد.
برای فهم هر مســئله و ارائه راه حل، بررسی ها 
که مســئله ایجاد شــده  گــر از همان ســطحی  ا
گیرد نمی تواند راه گشا باشد.ما باید به  صورت 

کنیم. مسئله از سطح باالتری نگاه 
نیــروی محرکــه شــکل گیری چنیــن جلســاتی 
نمــاد و محصــول انتخاب های ســطح باالتری 
که نظام تصمیم گیری و تخصیص  بوده اســت 

منابع انجام داده است.

گفته می شــود  در چارچــوب پارادوکــس دولت 
کمــه  کــه دولــت می خواهــد منافــع هیــات حا
کار دو راه دارد  کــه بــرای ایــن  کنــد  کثــر  را حدا
که امنیت حقــوق مالکیت  یــک راه این اســت 
کاهــش دهد،  کنــد، هزینــه مبادلــه را  را برقــرار 
حمایت توســعه گرایانه از تولید داشــته باشــد، 
کند و  فضــا را بــرای رونق گیــری اقتصاد فراهــم 
کثرسازی منافع را از طریق مالیات  فرایند حدا

کند. بی دردسر دنبال 
که بــه این مالحظه ها  گزینه بعدی این اســت 
کاری نداشــته باشــد صــرف نظر از هــر چیزی، 
کثر منافع به آسانترین و فوری ترین شکل  حدا
در دستور کار قرار گیرد. در گزینه اولی بزرگترین 
تولیدکننــدگان  و  مــردم  دولــت،  گاه  تکیــه 
کشــور در  هســتند. بقا، امنیت ملی و بالندگی 
گــروه یعنی  تجربه هــای موفــق دنیــا به این دو 

مردم و تولیدکنندگان متکی است.
گزینــه دوم متحــدان، دالالن و رباخواران و... 
کــه مــا بــه آنهــا غیرمولــد می گوییــم.  هســتند 
کند  گــروه دوم را انتخــاب  هــر وقــت حکومتــی 
چیــزی بــه ذخیــره موجــودی جامعــه اضافــه 
نمی کنــد بلکــه بــه شــیوه هنجــار یــا ناهنجــار 
که عمدتا  آنچه موجود اســت را جابجا می کند 

ناهنجار است و به بحران سازی می انجامد.
کمیابی تشــدید می شود  گزینه دوم بحران  در 
و  منزلــت  ثــروت،  قــدرت،  عرصــه  در  وقتــی 
الگــوی  می گیــرد  شــدت  کمیابــی  اطالعــات 
مســلط مناســبات اقتصادی اجتماعی الگوی 
مبتنــی بر خشــونت و ســتیز می شــود در حالی 

که بقای جامعه در اعتماد همکاری و تقســیم 
کار عقالیی است.

از ســال 1368 تــا امــروز ســاختار حکومــت در 
کــرده و نتیجــه آن  گــم  را  ایــران ســوراخ دعــا 
خشــونت  و  ســتیز  و  حــذف  بــه  زدن  دامــن 
اســت. در حال حاضر بی ســابقه ترین فشــارها 
بــه عامــه مــردم و بخــش تولیدی جامعــه وارد 
کــه ایــن رونــد ادامــه  شــده اســت. تــا زمانــی 
داشــته باشــدراه حل جزئــی و موضعــی جواب 

نمی دهد.
از دوران مدیریــت پس از جنگ نقطه عزیمت 
کســب درآمد به جــای مالیات  حکومــت برای 
کــه  چــرا  شــد.  مســلط  درمانــی  شــوک  روی 
فکــر می کــرد از طریــق شــوک درمانــی می توان 
و  کــرد  ایجــاد  درآمــد  در  بــزرگ  جهش هــای 
گــر پول و ارز بیشــتری داشــته باشــیم بیشــتر  ا

کنیم. می توانیم خدمت 
در سال 1370 وقتی زمان سررسید بدهی های 
خارجــی رســید قیمــت ارز چندیــن برابر شــد. 
کــرده بــود امــا تنبیــه را  خطــا را بانــک مرکــزی 
کردند.  معطوف بــه تولیدکننــده و واردکننــده 
در آن زمــان زور واردکنندگان بر تولیدکنندگان 
چربید و با آنها معامله ریالی دالرها را به قیمت 
کردند و نتیجه این شد  زمان وام گیری حساب 
کترین  برای اولین بار طیفی از شــریف ترین و پا
و خالق ترین انســان های این مملکت زندانی 
شدند و واردکنندگان به تولیدکنندگان ترجیح 

داده شدند و این ماجرا تا امروز ادامه دارد.
آفرینــی  بحــران  و  رســوایی  طبــل  کــه  وقتــی 

ن اد د منی  ر فرشاد م        د

یدکنندگان  منافع تو
شعا  منافع  تحت ا

دهاست               یرمو
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روی  شــد  زده  ارز  خ  نــر بــه  شــوک آلود  بــازی 
متمرکــز  انــرژی  حامل هــای  قیمــت  ماجــرای 
کــه ارائــه شــد ایــن  شــدند. منطــق توجیهــی 
را  ایــران  در  قیمت هــا  می خواهیــم  کــه  بــود 
در  کنیــم  نزدیــک  بین المللــی  اســتاندارد  بــه 
کردن استاندارد قیمت ها  ماجرای بین المللی 
که فشار به تولیدکننده و عامه مردم  هر چیزی 
وارد می کــرد بــه ســمت بین المللــی و هم طــراز 
شدن با اروپا و امریکای شمالی رفت. هزینه ها 
هم به این ســمت رفت اما درآمدها به ســمت 
کرد. اینها همان  بورکینافاسویی شدن حرکت 

انتخاب های استراتژیک است.
هــزار  چنــد  ورشکســتگی  ماجــرای  بــه  وقتــی 
موردی تولیدکنندگان نگاه  می کنیم می بینیم 
کــه بــرای ایــن بنگاه های ورشکســت شــده نه 
اراده ای برای حل مشکالت برانگیخته شد نه 
ســران قوا اجالس اضطراری چندگانه تشکیل 
دادنــد و نــه حتــی صــدای آنهــا را شــنیدند. با 
اینکه اتحادیه صنفی تولیدکنندگان در حینی 
کمرشــان داشت می شکست بارها با صدور  که 
بیانیه ملتمســانه خواســتار توجه دولت شده 
اولویــت  در  تولیدکننــدگان  چــون  امــا  بودنــد 
نبودنــد به دلیل بحران اشــتغال خانوارها هم 

ج شدند. از اولویت خار
اما در ماجرای ســپرده گذاری ها با اینکه بانک 
ایــن موسســات مطمئــن  بــود  گفتــه  مرکــزی 
نیستند مردم به طمع سود بی زحمت ربوی و 
که عایدات سطح باال داشتند  فاســد تا زمانی 
کسی تقسیم نکردند اما برای آنها  آن را با هیچ 
که مشکلشان را  جلسه اضطراری تشکیل شد 
کنند.دولت اسامی ســپرده گذاران باالی  حــل 
کند  50 میلیــون را در ایــن موسســه ها منتشــر 
کسانی  که آنها چه  آن وقت متوجه می شــویم 
چــه  و  بدهنــد  هزینــه  کــه  انداختنــد  جلــو  را 
کسانی در چه ابعادی ماهی های خود را صید 
کردنــد. ترجیع بنــد همــه ایــن مســائل نشــان 
که منافع تولیدکنندگان و عامه مردم  می دهد 
تحت الشعاع منافع غیرمولدهاست. در حالی 
که به طور متوســط روزانه یک میلیون شــبکه 
نفــت خام در قســمت تولید و انتقــال و توزیع 
کنترل  حامل هــای انــرژی تلــف می شــود و در 
کارآمد طرف عرضه قرار  انحصــاری انحصارگر نا
که دستکاری قیمتی چوب را بر  دارد در حالی 
که عامه مردم و تولیدکننده  ســر مصرف کننده 
کشــور بــا بحران  اســت، می زند. از ســال 1391 
کنید  گر دقت  کسری مالی روبرو است ا شدید 

هزینه هــای دولــت جدیــد بــا اینکــه او از حوزه 
انتقــاد به اقتصــاد رانتــی احمدی نــژاد و نظام 
کشــور انتخاب شــد اما هیچ  اقتصــادی متورم 
کــه هزینه های لوکس  وقــت شــاهد آن نبودیم 
کنــد.  کاهــش پیــدا  و هزینه هــای زائــد دولــت 
ایــن هزینه هــا از طریق مــردم و تولیدکنندگان 
تامیــن می شــود و نمودهــای تکان دهنده ای 

در همین الیحه بودجه 97 هم وجود دارد.
دولت ها از سال 68 تا به امروز از زیر بار تعهدات 
کســری  کمیتی خود شــانه خالی می کنند و  حا
بودجــه را از بی اعتنایی به آموزش، بهداشــت 
زیرســاخت های  و  مــردم  تغذیــه  و  و ســالمت 
فیزیکــی جبــران می کننــد امــا بــه ســمت قطع 

رانت ها و هزینه های بی مورد نمی روند.
 100 از  بیــش  هســتند  کشــورهایی  دنیــا  در 
و مســائل  کردنــد  عبــور  انبــوه  تولیــد  از  ســال 
گزارش های  زیرســاختی خود را انجام دادنــد. 
بانــک جهانــی نشــان می دهد 10 ســال اســت 
کمیتی به تولید ناخالص  ســهم هزینه های حا
کشــورهای پیشرفته بیش از 3 برابر  داخلی در 
ایــران اســت. چــوب ایــن فــرار از مســئولیت را 

عامه مردم می خورند.
کل درآمد مالیاتی در چهار ســال اول دولت  از 
کوچک و متوســط  کارهــای  کســب و  یازدهــم 
دارای بــار مالیاتــی ســنگینی بودنــد و 31 برابــر 
افزایــش بار مالیاتی ثــروت، 25 برابر افزایش بار 
مالیاتی مستغالت و 5 برابر افزایش بار مالیاتی 
بــرای عمده فروشــان و خرده فروشــان اســت. 

مالیــات از صنعــت در ایران بیــش از 60 درصد 
است و با این شرایط شاهد مشکالت در همه 
عرصه هــا خواهیــم بــود. بــر همیــن اســاس ما 
در معــرض بحران هــای بیشــماری در حیــات 

جمعی هستیم.
کنیم  گــر بخواهیــم به ســمت راه حــل حرکت  ا
گفتم وقتی  گذشــته بیش از 50 بار  در 5 ســال 
کاری های جزئی  بحران سیستمی شده دست 
گســتره  و رفوگرانــه زمــان و منابــع را می بلعــد و 
مشــکالت را افزایــش می دهــد. ما بــه بازنگری 
بنیــادی نیــاز داریم ســاختار نهــادی باید 180 
کنــد. بــه جــای رباخــواران  درجــه تغییــر پیــدا 
و  فرودســت  افــراد  بیــن  در  را  متحــدان  بایــد 

کرد. تولیدکنندگان انتخاب 
کــردن بــه عامــه مــردم و تولیدکنندگان  پشــت 
اول  می کنــد،  تولیــد  را  اساســی  بحــران  ســه 
بی عدالتی و نابرابری ناموجه شکننده را ایجاد 
کارد به اســتخوان  کــه  گونه ای  کرده اســت بــه 
مردم رســیده و مردم صرفه جویی های خود را 
بــه ســمت مواد لبنــی و پروتئینــی بردند و این 
کارکرد  فاجعه اســت. دومین مشکل بحران از 
افتادگی ســاختارهای قدرت و نظام حکمرانی 
و سومین مشکل بحران مشارکت در بازارهای 

سیاسی و اقتصادی است.
بــا  دلســوزی  اســم  بــه  کــه  آنهــا  بگویــم  بایــد 
مقابلــه  بازارهــا  ایــن  در  مــردم  ســازمان یابی 
ملــی  امنیــت  و  توســعه  دشــمنان  می کننــد 
هستند. آنها که قدر مدارای نجیبانه مردم را با 
فقر ندانند، شایستگی حکومت گری را ندارند. 
که بــا تقدم  دولــت بایــد بــه بلوغ فکری برســد 
شــغل بــر یارانــه روبــرو هســتیم، ســفله پروری 
گــر هزینــه مبادلــه  کشــور نیســت. ا راه نجــات 
کنیــد مــردم بــا عزت  غیرعــادی را چاره ســازی 
نفــس در افزایــش تولیــد مشــارکت می کننــد. 
جامعه دانشــگاهی و رســانه ها باید برای خود 
کــه مناســبات  کننــد آنهــا  مســئولیت تعریــف 
رانتی دارند وقایع را دفرمه می کنند و ســاختار 
قــدرت و مــردم را فریــب می دهنــد ببینید اول 
گفت  کــدام تریبون  کســی در  شــهریور 96 چه 
آقای روحانی تــو دیگر به رای گیری نیاز نداری 
از طریــق  هرچــه فشــار جدیــد ممکــن اســت 
دســتکاری قیمت انجام بده و ما تو را حمایت 
می کنیــم؟ برخــی راه حــل مشــکالت موجــود 
را ثبا ت زدایــی از اقتصــاد و مشــارکت زدایی از 

که این اشتباه است. مردم می بینند 
ایلنا- 5 بهمن

و  رد  م ام  ب  ردن  ت 
ا  ران ا دگان  ب نن د و
دا و  د او   ن د م  و را 
اد  نند را ا ری نامو  را نا
ارد  گون ای   ب  ت  ا رد 
د و مرد  رد ر وان م ب ا
ت  ود را ب  ای  و  ر 
د و ا  ردن ن  رو ن و  واد  م
ران  ت دوم م ب ا ا
ای  ار ا ادگ  ا رد  ار ا 
وم  ران و  ا  در و ن
ای  ار ت در با ار ران م م ب

ت ادی ا ص ا و ا
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که بســیاری از برنامه ریــزان اقتصادی  در حالی 
لوکوموتیــو  را  ساخت وســاز  صنعــت  کشــور 
گرها نشــان می دهد  اقتصادی می دانند اما نما
بخش ســاختمان دیگر توســعه دهنده اقتصاد 
گذشــته  بانــک مرکــزی هفتــه  ایــران نیســت. 
کشــور در 3 ماهه هــای  گرهــای اقتصــادی  نما
که بر این اساس  کرد  اول و دوم ســال را منتشــر 
اقتصــاد  در  ســاختمان  بخــش  افــزوده  ارزش 
کشــور در ســه ماهــه اول ســال جــاری 12.1 هزار 
کل تولید  میلیــارد تومان معــادل 3.7 درصد از 
ناخالــص داخلی و در ســه ماهــه دوم نیز 23.5 
کل  هــزار میلیارد تومان و معــادل 5.8 درصد از 
جــی دی پــی را در بر می گیرد.بررســی ها نشــان 
می دهد میزان ارزش افزوده بخش ســاختمان 
کشــور )از نظــر رقــم پولــی( در ســال  بــه اقتصــاد 
جاری نســبت به ســال گذشــته افزایش داشته 
که در مقایسه با ارزش افزوده  گونه ای  اســت به 
بخــش ســاختمان در ســال 95، در ســه ماهــه 
نخســت 700 میلیارد تومان و در سه ماهه دوم 
امســال 3  هــزار و 500 میلیارد تومان نســبت به 
مدت مشــابه ســال قبل شاهد رشــد نقدینگی 
بخــش ســاختمان بوده ایــم. امــا از نظــر ســهم 
درصــد نقدینگــی بخش ســاختمان نســبت به 
کل تولید ناخالص داخلی، در سه ماهه نخست 
ســال گذشــته )95( معــادل 4 درصــد از جی دی 
پی بوده که در سال جاری به 3.7 درصد کاهش 
یافته اســت این موضوع نشــان می دهــد در بهار 
امســال بخش ساختمان نسبت به بهار پارسال 
کوچکتــر شــده بــود اما این تناســب در تابســتان 

گذشــته 0.2 )2  امسال نســبت به تابستان سال 
دهم( درصد رشد نشان می دهد.

راه اندازی نهضت ساخت و ساز 
گسترده، اشتباه است

که بســیاری از برنامه ریــزان اقتصادی  در حالی 
کشــور برآننــد  کالن اقتصــاد  و سیاســت گذاران 
تــا بــا راه انــدازی مجــدد بخــش ســاختمان در 
حوزه ســاخت و ساز، به نوعی جریان اشتغال و 
همچنین واحدهای تولیدی کوچک و متوسط 
که عمدتــا تولیدکنندگان محصــوالت مرتبط با 
کنند، بسیاری  حوزه ســاختمانی است را فعال 
از کارشناسان بر این باورند که راه اندازی مجدد 
ساخت و ساز با استفاده از منابع بانکی می تواند 
بازگشــت اشــتباه به اقدامات دولت های سابق 

در دهه 80 باشد.
که وزیر راه و شهرســازی نیز  این در حالی اســت 
بــر ایــن عقیــده اســت که مســکن و ســاختمان 
نمی تواند دیگر مانند گذشته پیشران اقتصادی 
کاتی  که سبب شــده تا اصطکا باشــد. موضعی 
میــان وی و بخش های سیاســت گذار دولت در 
کامال  که آخوندی  حوزه پولی و مالی باشــد چرا 
گســترده و  بــا راه اندازی نهضت ســاخت و ســاز 
کامال  اقداماتی شــبیه مســکن مهــر در دهــه 80 
مخالف است. این در حالی است که هم رئیس 
جمهــور و هــم تیــم اقتصــادی دولت بــه دنبال 
اجــرای فرآینــدی شــبیه طرح مســکن ولی این 
بار در بافت های فرســوده هستند و منابع مالی 

نســبتا مناســبی نیز بــرای آن از محــل صندوق 
توسعه ملی در نظر گرفته اند.

ساختمان های خالی نتیجه ساخت و 
ساز بدون استراتژی

در دولت های نهم و دهم بخش زیادی از منابع 
مالی دولت و بانک ها وارد حوزه ســاخت و ســاز 
که به یکباره با حجم انبوهی از واحدهای  شــد 
مســکونی و غیرمســکونی بالاســتفاده در دهــه 
کــه به دلیل کمبود نقدینگی  90 مواجه شــدیم 
که عامــل آن نیز همین وام دادن های  بانک ها 
متعــدد به ســازندگان بود، امکان فــروش آنها از 
طریق تســهیالت بانکی خرید مســکن به مردم 
کــه از یــک ســو بــه  وجــود نداشــت. زنجیــره ای 
حبس نقدینگی در خانه ها و مگامال های خالی 
منجر شد و از سوی دیگر بسیاری از فعاالن خرد 

صنعت ساختمان را به ورطه بیکاری کشاند.

کوچ سرمایه ها به بخش  ارزش افزوده 
ساختمان، موقتی است

گفــت وگو با   محمدرضــا ادیبــی اقتصــاددان در 
خبرگزاری مهر در خصوص نقش کمرنگ بخش 
کشور  کالن  گرهای اقتصادی  ساختمان در نما
گرهــای اقتصادی  اظهار داشــت: بر اســاس نما
منتشــره از ســوی بانک مرکزی در 5 ســال اخیر 
میــزان ارزش افزوده بخش ســاختمان نســبت 
بــه ســایر بخش ها همــواره رونــد نزولی داشــته 
که نشــان می دهد ســایه رکود همچنان  اســت 
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گســترده تر شده  بر صنعت ســاختمان 
است.

وی ادامــه داد: منظــور از ارزش افــزوده 
بخش ساختمان نسبت به چی.دی.
که منابــع مالی ســرازیر  پــی این اســت 
شــده بــه این بخــش چه قدر توانســته 
کمک  اســت به تولید ناخالص داخلی 
کنــد. البتــه بــا توجه بــه اینکــه صنعت 
دیربــازده  بخش هــای  از  ســاختمان، 
زمــان  آن  در  ســرمایه گذاری  و  اســت 
می برد تا به نتیجه برســد، نباید انتظار 
کــه ســرمایه گذاری های جدید  داشــت 
بتواند اثر بزرگی در جی.دی.پی داشته 
گر بخواهیم این بخش را رشد  باشد و ا
بدهیم، زمان می برد تا بتواند در تولید 
ناخالص داخلی سهم به سزایی داشته 
که در  باشــد. بر خالف بخــش خدمات 
تمام دنیا یکی از مهمترین بخش های 
زودبــازده برای ایجــاد ارزش افــزوده در 

تولید ناخالص داخلی کشورهاست.

صنعت ساختمان ظرفیتی
 بیش از این ندارد

این مدرس اقتصاد دانشــگاه در پاسخ 
به اینکه آیا صنعت ساختمان می تواند 
پیشــران اقتصادی باشد یا خیر افزود: 
هــم  و  داد  آری  پاســخ  می تــوان  هــم 
پاســخ خیــر؛ ســاختمان از ایــن جهت 
کــه نمی توانــد ســهم  پیشــران نیســت 
ناخالــص  تولیــد  در  آن  افــزوده  ارزش 
داخلی بیشــتر از آنچه هســت، باشــد؛ 
بنابراین این بخش چندان نمی تواند 
از شرایط موجود بیشتر رشد کند چون 
ظرفیت ندارد. نمونــه آن وجود تعداد 
همچنیــن  و  خالــی  خانه هــای  زیــاد 
واحدهای اداری و تجاری خالی نوساز 
گرچــه در ظاهر و بر حســب  کــه ا اســت 
ارزش مالی و نقدی، ارقام بسیار بزرگی 
را شــامل می شــوند؛ امــا از نظــر ایجــاد 
ارزش افزوده در تولید ناخالص داخلی 
بــه دلیل بازارپذیر نبودن آنها و ناتوانی 
واحدهــای  ایــن  کــردن  تبدیــل  در 
مسکونی و همچنین واحدهای اداری 
و تجــاری خالــی مگامال های مختلف 
کشــور به نقدینگی مؤثر و رشددهنده، 

تقریبا بی تأثیر هستند.

گفتــه ایــن اقتصــاددان، علــت آن،  بــه 
پاییــن بودن قــدرت خرید مــردم برای 
تهیــه واحد مســکونی اســت. از ســوی 
دیگــر خرید واحدهای تجــاری و اداری 
بــه صرفــه نیســت چــون شــرایط  نیــز 
کــه  نیســت  گونــه ای  بــه  اقتصــادی 
کار با شــکل و شــمایل  بتــوان کســب و 
کرد. بنابراین هرگونه  ســنتی راه اندازی 
سرمایه گذاری غیراصولی در ساختمان 
و بــدون اســتراتژی توســعه، صرفا هدر 

دادن منابع ملی است.

کردن ساخت و  امکان نقدینه 
سازهای سابق وجود ندارد

کرد: اما بخش ســاختمان  وی تصریح 
کشــور تأثیــر  از یــک نظــر می توانــد در 
موقتی داشــته باشــد و آن اینکه نفس 
در  ســرمایه گذاری  و  ســاز  و  ســاخت 
صنعت ساختمان به نوعی بخش های 
مختلف مانند صنایع تولیدی سیمان 
بخش هــای  ســاختمانی،  مصالــح  یــا 
کارگــران، مهندســان  خدماتــی ماننــد 
را  ســاختمانی  فعــاالن  از  بســیاری  و 
گرچه در  کــه این اقدامــات ا کند  درگیــر 
کوتاه مدت مثال یک یا دو سال تأثیرگذار 
هســتند امــا در بلندمــدت بــه نابودی 
اقتصــاد می انجامند چــون تا زمانی که 
محصول فعالیت بخش ســاخت و ساز 
نتوانــد وارد بازار شــود و به نقدینگی در 
کــه ســبب ادامه رونــد تولیدی  گــردش 
حبــس  بــه  نشــود،  تبدیــل  باشــد، 

سرمایه ها در این بخش می انجامد.
کــرد: بنابرایــن بــه طــور  ادیبــی تصریــح 
کلی ساختمان دیگر نمی تواند پیشران 
ایجــاد  بــرای  چــون  باشــد  اقتصــادی 
کشــور  جی.دی.پــی  در  افــزوده  ارزش 
از محدودیــت باالیــی برخــوردار اســت. 
کــه بخش هایــی  ایــن در حالــی اســت 
ماننــد خدمــات و صنایــع ارتباطاتــی و 
الکترونیکــی در دنیــا ارزش افزوده هــای 
بســیار هنگفتــی بــرای تولیــد ناخالــص 
گاه  کــه  کشــورها در پــی دارنــد  داخلــی 
بعضا به جایی می رسد که می تواند تا 70 
درصد جی.دی.پی کشورها را به دنبال 
داشته باشد.خبرگزاری مهر- بهمن 96

کانال استانبول؛   احداث 
بلندپروازی جدید اردوغان

گــزارش یورونیــوز رجب طیــب اردوغــان، رئیــس جمهوری  بــه 
کتبر ســال 2017 میــالدی در  کــه 10 ا ترکیــه در جریــان نشســتی 
بلگــراد برگزار شــد از عملی شــدن یــک وعــدۀ قدیمی مربوط به 
کانالی موازی با تنگۀ  ســال 2011 میالدی و آغاز ســاخت و ســاز 
بسفر خبر داد. این خبر بار دیگر در 15 ژانویه در جریان نشست 
خبری احمد ارسالن، وزیر حمل و نقل این کشور تایید شد. به 
کیلومتر برای اتصال  این ترتیب »کانال استانبول« به طول 45 
دریای مرمره به دریای سیاه ساخته خواهد شد. بنا بر اسنادی 
که توســط وزیر محیط زیســت منتشــر شــده اســت، عمق این 
کانال 25 متر و عرض آن بین 250 تا 1000 متر خواهد بود. هدف 
کاهش حجم رفت و آمد در  کانال در درجه اول،  از ساخت این 
تنگۀ بسفر است. تنگۀ بسفر یکی از شلوغ ترین مسیرهای تردد 
آبی در جهان به شمار می رود و تنها در سال 2016 میالدی این 
گذرگاه محل عبور نزدیک به 42 هزار کشتی بوده است. شلوغی 
رفت و آمد در تنگه بســفر باعث شــده تا قایق ها مجبور شــوند 
کنند و با مشــکالت زیادی در  ســاعات طوالنی انتظار را تحمل 
ناوبــری مواجــه شــوند. پیچ و خم هــای موجود در تنگۀ بســفر 
که تصادفات زیادی در این منطقه روی  نیز باعث شــده اســت 

دهد.
کانال از لحاظ اقتصادی احداث این 

 نیز به نفع ترکیه است
کنترل تنگه هــای بســفر و داردانــل برای  کــه مســئله  در حالــی 
گاه  ســال های طوالنــی موضــوع اختالفــات بین المللی بــوده و 
کشــتی های تجاری مشــکالتی را ایجاد  بــرای آزادی رفت و آمد 
کرده اســت، به نظر می رســد بهره بــرداری از »کانال اســتانبول« 
کمتر و ســود بیشتری به همراه  برای ترک ها مشــکالت حقوقی 
خواهد داشــت. ژان مارکو، اســتاد دانشگاه علوم سیاسی شهر 
که از  گرونوبــل فرانســه می گویــد: »در حــال حاضر کشــتی هایی 
تنگــۀ بســفر عبور می کنند تنهــا در صورتی موظــف به پرداخت 
کمک  کــه بخواهند مســیر تنگــه را به  حــق عبــور خواهند بــود 
کننــد؛ البته اســتفاده از ایــن امکانات  کاپیتــان تــرک طی  یــک 
کم بر بســفر، ترک ها  نیــز اجباری نیســت. امــا برخالف رژیــم حا
کانــال عبور می کنند، حق عبور  که از  کشــتی هایی  می توانند از 
کانال به کشــتی ها امکان می دهد تا مســیر  کنند. این  دریافت 
میــان دو دریا را ســریع تر بپیمایند.« دولت ترکیه قصــد دارد در 
کانال جدید یک پروژه شهرسازی را نیز به اجرا بگذارد.  اطراف 
این پروژه شامل بخش هایی مانند ساخت شمار قابل توجهی 
کشورها همچون  کانال نیز می شود. برخی از  کناره  اقامتگاه در 
قطــر از عالقمندی خــود برای ســرمایه گذاری در این پروژه خبر 
که بــا بیــش از 10 میلیــارد یورو  داده انــد. قــرار اســت این پــروژه 
کشــور تبدیل شــده، در  گران ترین پروژه در تاریخ این  هزینه به 
سال 2023 میالدی به پایان برسد. البته وزارت محیط زیست 
کوسیســتم  کانال بر ا دربارۀ پیامدهای فاجعه بار ســاخت این 

محلی هشدار داده است. 6 بهمن- پول نیوز
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کشــور مــا در  کــه  خشکســالی پدیــده ای اســت 
کــرده و امســال نیز به  کــرات تجربه  گذشــته بــه 
گیــری  شــکل بــی ســابقه ای در حــال شــکل 
اســت. این نوع خشکسالی نه اولین آن است و 
گذشــته نیز این  نه آخرین آن. در ســالهای دور 
گون رخ داده اند.   خشکسالی هابه شکل های گونا
کــم نــزوالت در    خشکســالی ها، بــا بارش هــای 
فصول مرطوب سال شروع می شوند و با کاهش 
آورد آب رودخانه هاو آب های زیرزمینی اثر خود 
را نشــان می دهنــد. فــرق اساســی خشکســالی 
ایــن  در  گذشــته  خشکســالی های  بــا  امســال 
کــه مقــدار اســتفاده از آب هــای جــاری و  اســت 

تحت االرضی بسیار متفاوت شده است.
کشــی و اســتفاده از آب هــای  گذشــته بهــره  در 
کمتــر از وضعیــت حــال بــود لذا  شــیرین بســیار 
کمتــر زندگــی  نمــود و بــروز بیرونــی خشکســالی 
و معیشــت مــردم را تحــت تاثیــر قرار مــی داد اما 
کاماًل متفاوت اســت زیرا تقریبًا  کنون وضعیت  ا
تمــام آب های شــیرین قابــل اســتحصال مورد 
گرفتــه و برنامه ریزی مصــارف بر  اســتفاده قــرار 
بســته شــده  آورد متوســط درازمــدت  اســاس 

است.

در ایــن نــوع برنامــه ریــزی غلــط، بایــد بــه طور 
متوســط یــک ســال در میان )نصف ســال های 
پیش رو( منتظر تعطیلی بخشی از موارد مصرف 
باشــیم. مدیریت آب در مناطق خشک و نیمه 
که سیکل هیدرولوژیکی  کشور ما  خشــک مثل 
آن نوســان بســیار و شدید دارد بر مبنای تجویز 
را  مــا  تاریخــی،  آورد  مصــرف در حــد متوســط 
کجــا آبــاد خواهــد بــرد و ســبب مشــکالت  بــه نا
اجتماعی و معیشــتی و زیســت محیطی فراوان 

خواهد شد.
کنون در  نمونــه بارز این برنامه ریزی غلط را ما ا
کارون  کشــور و خصوصــًا  کل  حوضــه منابع آب 
کید  بزرگ به عینه در حال تجربه هســتیم. با تا
بــر همیــن برنامــه ریزی غلــط و صرفًا بــر مبنای 
عــددی  )کــه  رودخانــه  تاریخــی  آورد  متوســط 
کننده اســت( انتقال آب بیــن حوضه ای را  اغوا
تجویز می کنیم، توســعه ناپایدار در بخش های 
کشــاورزی و صنعت را  مختلــف مصــرف ماننــد 
دامن می زنیــم، و خالصه بدون مالحظه اجازه 

برداشت از منابع آب را صادر می کنیم.
نتیجــه یک چنیــن برنامه ریــزی غلطی همین 
کــه امــروز می بینیــم، دریاچــه ارومیــه  می شــود 

کشور نابود شده،  خشکیده است. تاآلب های 
گــرد و غبار فعال شــده و امــان از ما  کانون هــای 
بریده است، آب شرب و بهداشت مردم را دچار 
مشــکل ســالمتی می کنیم، هرســال بخشــی از 
کشــاورزی را تعطیــل می کنیــم و  فعالیت هــای 
دولــت را ملــزم بــه پرداخــت خســارت می کنیم 

و....
ســرانجام یک چنیــن وضعیتی چه می شــود؟ 
جــدی  مشــکل  دچــار  مــردم  ســالمتی 
گســیخته به شــکل  می شــود، مهاجــرت لجام 
حاشیه نشــینی در شــهرها شــدت می گیــرد و 
اختــالالت اجتماعی و روانی یک به یک پدیدار 
خســارت  پرداخــت  رفتــه  رفتــه  و  می شــوند، 
ج می شــود و بــه علــت بــه  از تــوان دولــت خــار
صرفه نبودن، ســرانجام دولت از خیر تولیدات 
کشــاورزی می گذرد و بحران معیشت و اشتغال 

پدیدار می گردد.
کار  چــه  مواقــع  ایــن  در  امــر  متولیــان  اّمــا  و 
می کننــد؟ محتمــل تریــن روش ایــن خواهــد 
که وضعیت فعلی را غیرقابل پیش بینی و  بــود 
که  نادر قلمداد نمایند و البته بدشــان نمی آید 
گناهان مردم، توطئه غرب و  نبود بارش ها، به 
گردد  اســتکبار، و یا پدیده های موهــوم مرتبط 
تــا بدیــن وســیله شــائبه ای بــر برنامــه ریــزی و 

مدیریت غلط آنها وارد نشود.
دوم آنکــه طــی جلســاتی تصمیمــات مدیریتی 
خــود را مقتدرانــه صــادر می کنند و بــدون آنکه 
زحمــت زیــادی بــه خــود و حــوزه خــود بدهند 
کمــک قــوه قهریــه امر بــه تعطیلی معیشــت  بــا 
عــدم  حلقــه  تــا  می دهنــد  محــروم  کشــاورزان 
توانایــی، علم و مدیریتشــان بــا ظاهر مدیریتی 
کامل شــود و البته ممکن است مدیرانی  قاطع 
احساساتی نیز پیدا شوند که به جهت وضعیت 
پیــش آمــده احساساتشــان جریحــه دار شــده 
و اشــکی نیــز جــاری ســاخته و همــه را بــا خــود 
گریــه و زاری نماینــد تــا بدین وســیله،   وادار بــه 
نمایــش  بــه  را  خــود  اســتیصال  و  ســوزی  دل 

گذاشته و عامه را تحت تاثیر قرار دهند.
همه مطالب فوق حکــم مقدمه بحث اصلی را 
کرد و یا چه باید می کردیم  که پس چه باید  دارد 
کاری بایــد انجــام  و یــا مســئولین ذیربــط چــه 
دهند؟ در جواب می توان نکات زیر را بیان کرد.
کرد.  اول آنکه وضعیت امسال را نباید فراموش 
گــر ســال آینــده وضع  کــه ا منظــورم ایــن اســت 
بارش هاخــوب بود پیگیری مســئله ســال های 
و  گــردد  موکــول  بعــد  بــه  نبایــد   خشکســالی 

ی شکسا ل برای   راه 
ن  ر ید  ا ش ن د  د ن اد د ی  دی  م
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برنامه ریزی های خشکسالی نباید متوقف گردند.
دوم آنکه برنامه ریــزی برای مصارف آب در امور 
توســعه ای پایــدار نباید بر مبنای متوســط آورد 

تاریخی توسعه یابد.
برای برنامه ریزی مطمئن توسعه، برای مصارف 
مختلــف آب هــای شــیرین جــاری یــا زیرزمینی 
گیــرد و %30 تــا  ک قــرار  بایــد 60 تــا 70% آورد مــال
40% نوســان های هیدرولوژیکی سالیانه باید به 
عنوان عدم تحمیل ریســک، در بستر طبیعی و 

حفظ محیط زیستابی مجاری باقی بمانند.
کشــاورزی در کشور  ســومین نکته اینکه توسعه 
باید متناســب با شــرایط آبی کشــور تغییر نماید 
کشــت های ُپر مصرف بــا توجیه خودکفایی  و از 

جلوگیری شود.
چهارمین نکته دست کشیدن از سیاست غلط 
انتقــال بین حوضه ای اســت. متاســفانه دامن 
زدن بــه امــکان انتقــال بیــن حوضــه ای آب در 
ســال های اخیــر ســبب افزایش فشــار بــه منابع 
آب در مناطق مقصد و مبدا انتقال شــده است 
کــه ســبب ایجــاد ناآرامــی در مناطــق  و مــی رود 

مختلف کشورمان شود.
در مناطــق مقصــد انتقــال آب بــه امیــد انتقــال 
کوبیده شــده  آب جدید بر طبل مصرف بیشــتر 
و فشــار بــر منابــع آب بــه امیــد جبــران از طریــق 

انتقال های بیشتر، وارد شده است.
در مناطــق مبدا انتقال نیــز وجود برنامه انتقال 
آب بیــن حوضــه ای، دلیــل وجــود آب مــازاد در 
حوضه فرض شده و مردم این مناطق خود را در 
استفاده بیشتر از این منبع ذی حق می دادند.

لذا بر مصرف بیشــتر از منابــع آب اصرار ورزیده و 
عــدم وجــود آب بیشــتر را دروغی بــرای پیگیری 
انتقال هــای بیشــتر می پندارنــد و بدیــن ترتیب 
کنتــرل  و  گرفتــه  پارادوکســی شــکل  اصطالحــًا 
مقادیــر مصرف از چهارچــوب منطقی آن خارج 
شــده اســت و در نتیجه ســهم زیســت محیطی 

رودخانه در این بین فدا شده است.
که سیاســت انتقال   به جد پیشــنهاد می شــود 
کلــی بــرای مصــارف  بیــن حوضــه ای بــه طــور 
گــردد تــا بدینوســیله مــردم  غیرشــرب تعطیــل 
و مســئولین مناطــق مختلــف مبــداء و مقصــد 
کــه باید بــا آب موجــود حوضه خــود در  بداننــد 
کنار آمده و برنامه ریزی منابع آب  شــرایط فعلی 

را به درستی تنظیم نمایند.
و اما پنجمین و مهمترین نکته اینکه راه کارهای 
فــوق همــه می توانند دراز مدت تلقی شــوند اّما 
کارهایــی می تــوان  کنــون در زمــان واقعــه چــه  ا

کــه هم بحــران خشکســالی را بتوان پشــت  کــرد 
گذاشت و هم لطمه ای به نیازهای مصارف  سر 

مختلف مردم وارد نگردد.
برنامــه مقابلــه با خشکســالی همــکاری نزدیک 
برنامــه  یــک  می طلبــد.  را  مــردم  و  مســئولین 
موفــق بــرای چیره شــدن بر خشکســالی منوط 
به همکاری تنگاتنگ مردم با مســئوالن اســت 
بــا  و عــدم همــکاری و هماهنگــی، برنامه هــارا 
شکست مواجه خواهد کرد. نیاز اساسی ثانویه، 

آموزش و فرهنگ سازی است.

همه اجزاء درگیر مســئله آب از مدیران )شــامل 
گرفتــه و متقاضیــان  فرمانــداران و بخشــداران( 
کشــاورزان  گرفته تا  مصــارف آب از مــردم عادی 
و صنایــع بایــد در مــورد مصــرف صحیــح آب و 
کاهش مصــرف، آموزش های فوری  روش هــای 

ببینند.
کــه در همــه بخش هــای  کار بعــدی ایــن اســت 
جامعه مانند دولت و اســتان ها و شهرســتان ها 
و  تشــکیل  خشکســالی  مدیریــت  ســتاد  بایــد 
کاهش مصــرف آب را به  هدایــت و برنامه ریــزی 

عهده گیرد.
کشــور مــا در همه وجــوه مصــارف آب امکان  در 
صرفــه جویــی بدون لطمــه جدی بــه اصل نیاز 
آب امکان پذیر است. لذا هدف اصلی باید تمرکز 

بر جلوگیری از مصرف مازاد باشد.
در بخش نیاز خانگی، باید فرهنگ ســازی شود 
کمــک رســانه ها، تلفــات آب در مصــارف  و بــه 
کــه در حال حاضــر بین 20 تــا 40 درصد  خانگــی 

می باشد، به شدت کاهش یابد.
کشــی  بــا جلوگیــری از مصــرف بــی رویه آب لوله 
خانگــی، در اموری مانند شستشــوی اتومبیل، 
شستشــوی محیط هــای عمومــی و اســتحمام 
کاهــش %20 در مصارف  می تــوان بــه راحتی بــه 

خانگی دست یافت.
شــهرداری هاباید در آبیاری فضای ســبز شهری 
رعایــت صرفــه جویی و کاهش آبیــاری را مدنظر 
قــرار دهنــد و از توســعه فضاهای ســبز ُپرمصرف 
گر بشود  مانند چمن جلوگیری به عمل آورند و ا
فضاهــای فعلی چمن نیز با چمن مصنوعی و یا 

کشت های کم مصرف جایگزین گردند.
آب مصرفــی صنایــع می تواند به شــدت کاهش 
یابــد.در بیشــتر قســمت های صنایــع، آب بــه 
منظور خنک سازی پروسه تولید مورد استفاده 

قرار می گیرد.
لــذا در صنایــع، این نیاز می توانــد با بازچرخانی 

آب و یــا بــا اســتفاده از آب هــای غیرمتعــارف و 
گــردد. با این شــیوه مقدار آب  پســاب هابرطرف 
مصرفی صنایع می تواند به شدت کاهش یابد.

در بخش کشاورزی که بیشترین مقدار مصرف را 
بخود اختصاص می دهد مقدار مصرف می تواند 
کاهش یابــد بدون  بــه راحتی بیــن 20% تــا %30 

آنکه به مقدار تولید لطمه جدی وارد شود.
در ایــن بخــش اعمــال مدیریــت باید بــا جدیت 
گیاهان پــر مصرف آب  کشــت  پیگیری شــود. از 
کــه محدودیت هــای  ماننــد برنــج در مناطقــی 
آبــی وجــود دارد بایــد بــه شــدت پرهیــز نمــود 
کشــت های جایگزیــن بــا تضمیــن خریــد بــه  و 

کشاورزان معرفی شوند.
کشــت هانیز بــه  راندمــان مصــرف آب در ســایر 
کاهش  شــدت پایین اســت. لذا بــا اعمــال %20 
اســتفاده  یــا  کشــت هاو  ســایر  بــه  آب  تحویــل 
افزایــش  بــه  الــزام  و  آبیــاری  کــم  روش هــای  از 
کشــاورزی و  راندمــان بکارگیــری آب در بخــش 
بهبــود روش آبیــاری، مطمئنــًا می تــوان بــدون 
کاهش محصول، مقدار بهــره وری آب در بخش 

کشاورزی را ارتقاء داد.
که این پیشنهادها ابتدا باید  باید توجه داشت 
کشــت و صنعــت وابســته  توســط شــرکت های 
گردد و  بــه نهادهــای دولتی و شــبه دولتی اجــرا 
کار  ســپس کشــاورزان خرده پا را تشــویق به این 

نمود.
با پیگیــری این راه حل هامطمئن باشــید هیچ 
کشــاورزی  نیــازی معطــل نخواهد مانــد و هیچ 

مجبور به تعطیلی کار نخواهد شد.
که بهــره وری آب باال  در چنیــن شــرایطی اســت 
کار همــه رضایت مند  خواهــد رفــت و از نتیجــه 

خواهند بود.
کنار آمد. اما  با این شیوه می توان با قهر آسمان 
گــر این فرهنــگ صحیح اســتفاده از آب را برای  ا
گیریم و با تحویل حجمی آب  آینده نیز در پیش 
کنیم و  کشــاورزان مقدار مصــرف را منطقــی  بــه 
اســتفاده بیــش از حد از این منبع خــدادادی را 
تجویز نکنیم و سیاســت توســعه مصــرف آب در 

مناطق خشک و بیابانی ایران را تعطیل کنیم.
مطمئــن باشــید ســهم مغفــول مانــده زیســت 
محیطــی نیــز تامیــن خواهد شــد و قهر آســمان 
معنــی خــود را از دســت می دهــد و آشــتی مــا با 
آســمان معنی و مفهــوم بهتری می یابــد و ثمره 
کشور را زیباتر  آشتی با آسمان، زندگی ما و آینده 

می نماید.
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از  تجلیــل  مراســم  در  شــافعی  غالمحســین 
کرمان با اشاره به  صادرکنندگان نمونه اســتان 
کشــور  اینکــه مســئله امروز ما توســعه پایدار در 
است اظهار داشت: در کشور ما نگرش انحرافی 
به توســعه پایدار داریم، نرخ تسهیالت بانکی، 
یارانه های صادراتی، مالیات بــر ارزش افزوده و 
مســائلی از این دســت همه در راستای تحقق 
و ابــزاری بــرای رســیدن بــه هــدف اصلــی ما در 

جامعه که همان توسعه پایدار است.
گر به اشتباه ابزار را به عنوان  وی با بیان اینکه ا
هــدف قــرار دهیم بــه توســعه پایــدار نخواهیم 
در  مــا  هــدف  متاســفانه  کــرد:  عنــوان  رســید 

رسیدن به توسعه پایدار ناپیدا است.
و  معــادن  صنایــع،  بازرگانــی،  اتــاق  رئیــس 
کشــاورزی ایــران بــا بیــان اینکه هدف توســعه 
و اینکــه در چند ســال آینــده به نقطــه ای باید 
برسیم مشخص نیست عنوان کرد: باید هدف 
کشور  توســعه را برنامه ریزان و سیاســت گذاران 

مشخص کنند.
وی بــا بیان اینکه مطمئنا با نصف شــدن نرخ 
تســهیالت بانکــی و تقلیــل مالیــات به توســعه 
کــرد: ایــن روش هــا  پایــدار نمی رســیم تصریــح 
راهکار موقتی بوده و چهار سال دیگر دوباره به 

نقطه کنونی برمی گردیم.
شــافعی با اشــاره بــه اینکه بــرای دســتیابی به 
توســعه پایــدار بایــد به دنبــال راه حل اساســی 
باشیم افزود: متاســفانه مشکالت صادراتی ما 
کنون تغییــر چندانی نکرده و  از 10 ســال قبل تا
مسائلی که در 10 سال قبل در روز ملی صادرات 

گفته می شد امروز هم مطرح می شود.
کنونی نمی تــوان از  وی بــا بیــان اینکــه بــا ابــزار 
کنیم تصریح  کنترل  قاچاق جلوگیری و یا آن را 
کــرد: بایــد بــه معضــل قاچــاق در جامعــه نگاه 
بنیادی داشته و ببینیم علت باال رفتن قاچاق 

چیست.
و  معــادن  صنایــع،  بازرگانــی،  اتــاق  رئیــس 
کشــاورزی ایــران یکــی از دالیــل رواج قاچــاق و 
عــدم رونــق تولیــد در جامعــه را ریــزش بخــش 
گفت:  کــرد و  زیــادی از جامعه متوســط عنوان 
متاســفانه بخشــی از قشــر متوســط جامعه ما 
کامال  تجزیــه شــده و بخــش زیــاد آن به طبقــه 
فرودســت رفته انــد و بــه دلیــل مشــکالت زیــاد 

اقتصادی توان خرید ندارند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه برنامه های توســعه ای 
همیشــه تحت نفوذ صاحبان قــدرت و احزاب 
کشــور نامتــوازن و ناپایدار  بــوده افزود: توســعه 

اســت و نمایندگان مجلــس، نمایندگان همه 
مردم ایران هســتند و باید توســعه متــوازن در 

کل کشور دیده شود.
شــافعی بــا بیــان اینکــه دور باطــل محرومیت 
گفت:  کشــور مرتــب ادامه دارد  در برخی نقاط 
کــه در تهــران نشســته و یک  منطقــی نیســت 

نسخه برای کل مناطق کشور بپیچیم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در تهیــه برنامه هــای 
منطقــه ای بایــد دیــوار ســتبر قدرت مرکــزی را 
گفت: باید قدرت در استان ها توزیع  بشکنیم 

شود.
و  معــادن  صنایــع،  بازرگانــی،  اتــاق  رئیــس 
کشــاورزی ایــران بــه ناپایــداری سیاســت های 
روالــی  بــا چنیــن  افــزود:  و  کــرد  اشــاره  کشــور 
کــه در صــادرات و  انتظــار داشــت  نمی تــوان 

بخش های دیگر توسعه پیدا کرد.
مشــکل  بزرگ تریــن  را  بــودن  نامطمئــن  وی 
گفــت: بایــد بــرای ایــن  اقتصــاد مــا دانســت و 
محیط نااطمینانی فکری کرد و صادرکنندگان 

در این شرایط نابرابر روی پا ایستاده اند.
شافعی با بیان اینکه سهم ما از تجارت جهانی 
تنهــا 0.24 درصــد اســت افــزود: ایــن در حالی 
که ارزش هر تن صــادرات ما 342 دالر و  اســت 

ارزش هر تن وارات هزار و 308 دالر است.
وی با اشــاره به اینکه ســهم صادرات مبتنی بر 
کارهای دانش بنیان  تولیــد با تکنولوژی بــاال و 
کرد:  مــا یک تا یــک و نیم درصد اســت، عنوان 
گرفتــن ایــن حجم  دیگــر نمی تــوان بــا نادیــده 
کارآمــدی و بحران های پیــش رو بر اقدامات  نا

گذشته پافشاری کنیم.
و  معــادن  صنایــع،  بازرگانــی،  اتــاق  رئیــس 
کشاورزی ایران شفاف سازی و قبول واقعیت را 
کرد و گفت:  الزمه خروج از وضع موجود عنوان 
بــرای حل پایــدار و ریشــه ای بحرا های متعدد 
کشور باید واقعیت موجود در جامعه را بپذیریم 
زیرا با فرار از واقعیت نه تنها قادر به حل اساسی 
که مشکالت همچنان  مشکالت نخواهیم بود 

باقی مانده و شرایط پیچیده تر می شود.
نیــروی  بــا  مــا  کشــور  اینکــه  بیــان  بــا   وی 
در  می توانــد  موجــود  ظرفیت هــای  و  پرتــوان 
صحنــه رقابت هــای جهانی در حــوزه صادرات 
اســت الزم  امــا  گفــت:  بکنــد  انــدام   عــرض 
کشــور آینــده  بــرای  گذشــته  از  متفــاوت    
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سه ایران از تجارت جهانی 
فقط  صد درصد




