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کشــور ما در حال حاضر دوران بســیار ســختی را 
کــه علت را  بــه لحــاظ اقتصادی تجربــه می کند 
می تــوان در ســیر تحوالت سیاســی و اقتصادی 
کشــور مورد شناسایی  ج از  اخیر در داخل و خار
که  کســی پوشــیده نیست  کاوی قرار داد. بر  و وا
اقتصاد ما یک مجموعه اقتصادی غیرنظام مند 
دولتــی ســرمایه داری نفتی ایدئولوژیک اســت. 
کشــورمان  اصــرار مــن در نفتــی نامیدن اقتصاد 
به جهت وابســتگی شدید بودجه های سالیانه 
گفته شــود  بــه درآمدهــای نفتــی یــا بهتر اســت 
بــه وجوه حاصــل از فروش ثروتهای ملی اســت 
کــه هیچکــس و هیــچ دولتــی در بوجــود آوردن 
آن نقــش نداشته اســت زیــرا این ثروتهــا نتیجه 
تغییــر و تحــوالت فســیلی طــی میلیونهــا ســال 
گرفته  که در الیه های زیرین زمین شکل  اســت 
کشــورها را صاحب ثروتهای هنگفتی  و برخی از 
کشــورها ایران عزیز  نمــوده اســت. از جمله این 
بــر روی دریایــی از نفــت آرمیــده.  کــه  ماســت 
کشــوری دارای ذخائــر نفتــی  کمتــر  متأســفانه 
کــه از ایــن موهبــت  در جهــان می تــوان یافــت 
پایــدار و  ارزشــمند طبیعــی در جهــت توســعه 
گرفتــه باشــد. این  رفــاه شــهروندان خــود بهــره 
واقعیــت بــه دور ازعقالنیــت اســت و بــه همیــن 
سبب این پرسش اساسی و بنیادین در اذهان 
که چرا بســیاری  گرفته  خردگرای جوامع شــکل 
کشــورهای برخــوردار از ایــن موهبت عظیم و  از 
ثروت آســان رس دچار ســکته اقتصادی شده و 
از رشــد و توســعه پایدار و تأمین رفــاه اجتماعی 
و عدالــت اقتصــادی بازمانده انــد. در حالیکــه 
کــه فاقــد ایــن منابــع  کشــورهایی  بســیاری از 
کمتــری به آن  طبیعــی هســتند و یــا دسترســی 
دارند در مسیر تحوالت سریع اقتصادی جهان 
امروز بر بســیاری از مشکالت و چالشها از جمله 
محدودیت منابع فائق آمده و رشد اقتصادی و 

توســعه پایــدار و رفاه و عدالت نســبی اقتصادی 
و اجتماعــی را بــه مردمشــان ارزانی داشــته اند. 
که ثروتی را  کمیــت چه نظام اقتصادی بوده  حا
کشور  کشــورها داده، نظام اقتصادی  که به این 
گرچه این  کــرده؛ طبیعتــًا  مــا از مردمــش دریــغ 
که مایل به ورود آن  یک بحث ساختاری است 
که طی سالیان متمادی  نیســتم. اما از آنجائی 
کنون  کشــور بــه نفــت وابســته بــوده و ا بودجــه 
عالوه بر رؤیارویی با معضالت اقتصادی داخلی 
بــا دو چالــش عمــده جهانــی یعنــی تحریمهای 
کاهش قیمــت نفت روبرو  اقتصــادی و بانکــی و 
از  ناشــی  ناچــارًا نمی تــوان معضــالت  هســتیم 
که بر نهادهای سنتی  ســاختار اقتصاد دولتی را 
کنار آن  گرفت و از  و واپســگرا بنیاد شــده نادیده 

گذشت.
هرچــه  تجربــه  و  علــم  اعتبــار  بــه  متأســفانه 
دســتگاه  یافتــه  افزایــش  نفتــی  درآمدهــای 
کمــی و چه از منظر  دیوانســاالری چه به لحاظ 
مالــی فربه تــر شــده و ســوء مدیریــت تخصیــص 
کــه در ذات اقتصــاد دولتی نهفته اســت  منابــع 
بــه پشــتوانه درآمدهای نفتی اســراف و تبذیر را 
گســترش داد و هســته های رانتهــای سیاســی، 
گره زده واطالعات  اقتصــادی و اطالعاتی را بهم 
نا متقارن و فســاد مالی را ابعاد تازه ای بخشــید 
گفتــه معــاون رئیــس جمهــور بزرگتریــن  کــه بــه 
از  کــه  داده  خ  ر گذشــته  دولــت  دو  در  فســاد 
باالترین درآمدهای نفتــی در طول تاریخ نفتی 
که  ایــران نیــز برخــوردار بــوده اســت بــه طــوری 
 (online News( گــزارش آنالیــن نیــوز براســاس 
154میلیــارد دالر درآمــد مــازاد بــر بودجه هــای 
مصــوب در مجموع 8 ســال ریاســت جمهوری 
گفته  که به  دوره های نهم و دهم حاصل شــده 
مسئوالن، بخشی از آن حدود 30 تا 50 میلیارد 
دالر بــه صنــدوق توســعه ملــی واریــز شــده امــا 

100میلیارد دالر منابع ارزی و ریالی جذب شــده 
کــه در چه چرخه اقتصــادی قرار  معلوم نیســت 
گزارش شفافی از آن منتشر  که هیچگونه  گرفته 
کنونــی نیــز هنــوز پــرده از ایــن  نشــده و دولــت 
ماجرا برنداشته است متأسفانه به نظر می رسد 
گزارشــات  ابزارهــای نظارتی مجلس نیز ازجمله 
دیوان محاسبات عمومی در ساختار اقتصادی 
برخــوردار  الزم  اثربخشــی  از  کشــور  سیاســی   –

نیستند.
که نفت نقش عظیمی  علی ایحال باید پذیرفت 
را در اقتصاد دولتی و سیاســی ایران ایفا می کند 
زیــرا اقتصــاد را چنــان بــا سیاســت درآمیختــه 
کــه تصمیمــات اقتصــادی بــا ابتنــاء بــر منویات 
سیاســی اتخاذ و اجرا می شــوند و لذا تخصیص 
منابــع بــه جــای معطــوف شــدن بــر نیازهــای 
واقعــی اقتصــاد اولویتهــای سیاســی را تعقیــب 
می کنــد. لذا طبیعی اســت در اقتصاد سیاســی 
رقابــت آزاد مفهــوم خــود را از دســت می دهــد و 
که مکانیســم بازار در تعیین  قیمتهای نورماتیو 
آن نقــش ندارند قادر نیســتند عالمات درســت 
فعــاالن  و  کارآفرینــان  ســرمایه گذاران،  بــه  را 
کــه منابع را به ســمت  اقتصــادی نشــان دهند 
کننــد. ضمن  نیازهــای واقعــی اقتصــاد هدایت 
آنکه برنامه های توســعه اقتصادی، اجتماعی، 
سیاسی و فرهنگی دولت نیز در تعارض تناسب 
بین ابزار و اهداف از تحقق اهداف خود بازمانده 
و از مســیر خود منحرف شــده اند. رویکردهایی 
نظیــر آزادســازی اقتصــادی، خصوصی ســازی، 
کوچــک شــدن انــدام فیزیکــی  رقابت پذیــری، 
دولــت و تأمین عدالت اقتصــادی و اجتماعی از 
طریق اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و موارد 
مهم دیگر در ســاختار اجرایی دیوانســاالری به 
گرفتــه و نتایجی مغایر  شــدت مورد تعــرض قرار 

کرده اند.  اهداف خود را منعکس 

تأثیر افت قیمت نفت
 بر بودجه و اقتصاد کشور

ســـــــــــــرمقاله

دكتر محمود  جامساز
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ارتبــاط  در  دیپلماســی  شــیوه های  بکارگیــری 
کشــورها در ســالهای اخیــر نیــز اقتصاد  بــا دیگــر 
نفتــی مــا را از نفــس انداخته اســت. متأســفانه 
امنیــت  شــورای  قطعنامه هــای  کــردن  تعبیــر 
ســازمان ملــل متحد ناظر بــر تحریمهای نفتی، 
بی اهمیــت  و  پــاره  ورق  بــه  بیمــه ای  بانکــی، 
کنگره  جلــوه دادن تحریمهــای صادره از ســوی 
آمریکا، شــخص رئیس جمهور آمریکا و اتحادیه 
که  کشوری  کشــورمان ســبب شــد  اروپا بر علیه 
بــا درآمدهــای نفتــی اداره می شــد به یکبــاره با 
کاهش  بحــران و تنگناهــای مالــی روبــرو شــود. 
کار تمشّیت  بهای نفت هم مزید بر علت شــد و 
که در دســتور  امــور و سامان بخشــی بــه اقتصاد 
کار دولــت یازدهم قرار داشــت را با چالش بزرگی 

روبرو ساخت.
کــه دولــت حاضــر تقدیــم  در اولیــن بودجــه ای 
کــرد، هنوز بهــای نفت افت نکــرده اما  مجلــس 
کشــور را  اثربخشــی تحریمهــا درآمدهــای ارزی 
کاهــش داده و دولت را بــا تنگناهای مالی روبرو 
ساخته و خزانه دولت را تهی کرده بود. در حالی 
که برنامه های دولت در جهت برون رفت از رکود 
کاهش بیکاری و ســر و ساماندهی  و مهار تورم، 
به وضعیت معیشــت و بهداشــت و رفاه جامعه 
نیازمنــد منابــع ارزی و ریالــی قابــل توجهی بود 
کــه در بودجــه ســال جــاری خــود را نشــان داد. 
فی الواقــع بودجــه 93 با نفت بشــکه ای 100دالر 
تدوین شد تا بودجه ای متوازن تقدیم مجلس 
شــود. امــا تغییــر و تحــول اقتصادی و سیاســی 
بین المللــی در نیمــه دوم ســال جــاری آشــکار 
که بهای نفت 100دالر در بودجه بسیار  ســاخت 
خوشــبینانه و بــدون توجه به شــرایط سیاســی 
جهانــی  و  منطقــه ای  حســاس  اقتصــادی  و 
ســقوط  آنکــه  نتیجــه  بــود.  شــده  پیش بینــی 
یکبــاره بهــای نفــت دولــت را در اجــرای بودجه 
که تــورم حاصل  گذاشــت  کام  کســری نــا بدون 
کســری را در ســال آینــده  از نحــوه تامیــن ایــن 
شــاهد خواهیــم بــود. اما جای شــگفتی اســت 
کــه در الیحــه بودجــه ســال 94 بــا وجــود ادامــه 
که بهــای آن را از ژوئن  ســقوط آزاد قیمــت نفت 
کاهــش داد و  2014 تــا ژانویــه 2015، 50درصــد 
کی  تحلیلهای مراجع کارشناسی بین المللی حا
کــه حداقــل تــا پایــان ســال 2015 بهــای  اســت 
کرد.  نفت سطوح بســیار پائین را تجربه خواهد 
تدوین کنندگان بودجه بهای نفت را هر بشــکه 
72دالر تعیین نمودند. واقعًا چه تحلیل علمی 

کارشناســی در پــس ایــن پیش بینــی نهفتــه  و 
است که حتی برخی از مسئوالن افزایش قیمت 
نفت را در سال آینده تا 80دالر هم رقم زده اند.

کاهش بهــای نفت بیانگر آنســت  بررســی علــل 
که باز عامل خوشــبینی در تعیین بهای نفت بر 
واقعیــات تحــوالت اقتصادی و سیاســی جهان 
تنظیــم  متــوازن  بودجــه ای  تــا  کشــیده  پــرده 
کــه البتــه انتظــار مــی رود ایــن قیمــت در  شــود 
گــردد و افزایــش 4  مجلــس بــه شــدت تعدیــل 
دالری بهای نفت در روز جمعه ســی ام ژانویه و 
گذشــته عزم مجلس  مختصــر افزایش در هفته 
را در تعدیــل قیمــت نفت به امید دســتیابی به 
قیمتهــای 70 – 80 دالری سســت نمایــد. البته 
قــرار بــود تــا پایــان قانــون برنامــه پنجم توســعه 
وابستگی بودجه به نفت به صفر برسد اما گرچه 
ایــن هــدف نیز نظیــر ســایر اهــداف برنامه های 
گهانی قیمت  کاهش نا توسعه محقق نشد ولی 
جهانــی نفــت حداقــل ایــن فضــای اجبــاری را 
کمتــر بــه نفــت  فراهــم آورد تــا بودجــه هرچــه 
وابســته شود و این مبنایی باشد برای سالهای 
گر درآمدهای نفتی افزایش یابد بودجه  که ا آتی 

غ از این درآمدها تدوین شود. نیز فار
به راســتی ما باید از اینکه طی ســالهای متوالی 

درآمدهــای آســان رس نفتــی را صرفــًا مســرفانه 
کــرده و آن را بــه ســرمایه بــدل نکرده ایم  هزینــه 
کاهــش قیمت به  شــرمنده باشــیم. شــاید این 
که قیمتهــا رو به افزایش  کــه در آتیه  مــا بیاموزد 
جهــت  در  درآمدهــا  ایــن  از  چگونــه  گذاشــت 
اقتصــادی  توســعه  و  زیرســاختها  آماده ســازی 
گیریــم. علی ایحال بنظر نمی رســد  پایــدار بهــره 
کاهش یابــد زیرا  کــه قیمــت نفــت در ســال آتــی 
نفتــی علی رغــم اظهــارات پروفســور  معــادالت 
نــوام چامســکی نظریه پــرداز مشــهور آمریکایــی 
تنهــا تابع تحــوالت اقتصادی نیســت زیرا نفت 
و  می شــود  محســوب  اســتراتژیک  کاالی  یــک 
تغییرات آن ناشی از دو سلسله عوامل مستقیم 
و غیرمســتقیم اســت. آقــای چامســکی معتقد 
کاهش بهای نفت پیشی  که دلیل اصلی  است 
گرفتــن عرضــه از تقاضای نفت درســطح جهان 
گرچــه از منظــر تئوریــک  اســت. ایــن اســتدالل 
کــه چرخــه  امــا عواملــی  کامــال منطقــی اســت 
عرضــه و تقاضای نفت  را دگرگــون می کند صرفًا 
دارای منشــاء اقتصــادی نیســتند زیــرا افزایــش 
ســطحی  در  تولیدکننــدگان  ســوی  از  عرضــه 
که یکباره بهای نفت را بشکه ای 60دالر  نیست 
کاهش غیرمتعارف ناشــی از  کاهــش دهد. ایــن 
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 ســـــــــــــرمقاله
مکانیســم طبیعــی بازار نیســت. تقویــت دالر 
کــه معطوف به بهبود وضع اشــتغال و  آمریــکا 
رشــد اقتصادی در آمریــکا و توقف خرید اوراق 
قرضه دولتی و تثبیت نرخ بهره تا پایان ســال 
2015 توســط خانــم جانــت لین رئیــس بانک 
که  مرکــزی آمریــکا بــود یکــی از عواملــی اســت 
کاهش قیمت نفــت را فراهم آورد زیرا  اســباب 
اصــواًل رونــد تحــوالت قیمــت نفــت در جهت 
عکــس تحــوالت قیمتــی دالر اســت. امــا تنها 
تقویــت دالر چنــان تغییر شــگرفی را در چرخه 
عرضه و تقاضای نفت ایجاد نکرد بلکه کاهش 
تقاضای جهانی نفت به ویژه در اتحادیه اروپا 
کــه خــود چهارمیــن واردکننــده بزرگ  و ژاپــن 
کاهش رشد  نفت در جهان است و همچنین 
کشــورهای موسوم به اقتصادهای  اقتصادی 
کاهش  داد  که تقاضای انرژی آنان را  نوظهور 
و مــازاد تولید بر تقاضا ی جهان حدود 1/8 تا 
2 میلیــون بشــکه در روز و افزایش تولید نفت 
گذشــته به مدد بکارگیری  آمریکا طی 5 ســال 
تکنولــوژی حفــاری افقــی هیدرولیکــی چنــد 
کاهــش واردات این  کــه منجــر بــه  مرحلــه ای 
کشــور از 12میلیون بشکه به 7 میلیون بشکه 
ک برخی  کاهش خورا در روز شــد و همینطــور 
از پاالیشگاه های اروپایی، آسیایی و آمریکایی 
ج  خــار مــدار  از  تعمیــرات  انجــام  بــرای  کــه 
شــده اند، افزایش تولید نفت برزیل و حفاری 
آمــاده  ذخایــر  افزایــش  و  مکزیــک  خلیــج  در 
کوتــاه نیامــدن عربســتان  نفتــی از یــک ســو و 
ســعودی بــه عنــوان اولیــن تولیدکننــده نفت 
مجموعــًا  تولیــد،  در  عقب نشــینی  از  اوپــک 

کاهــش قیمت نفت را رقم زدند. این اقدام 
عربســتان دو هدف سیاســی و اقتصادی را 
تعقیب می کند اول آنکــه حریف قدرقدرت 
که  نوظهــوری مثــل آمریــکا در عرصــه نفت 
بــا بهره گیــری از شــیل اویــل حــدود 5 تــا 6 
میلیون بشــکه روزانه بر تولیــد خود افزوده 
کند و اقتدار تضعیف  اســت را از میدان بدر 
شــده اوپک را در سطح جهان احیا نماید. 
گذشــته  که ســهم اوپک در  به یــاد بیاوریم 
در حــدود 62درصــد تولید نفت جهان بود 
امــا اینــک  به 30درصــد تنزل یافته اســت. 
کشــور  اتکاء عربســتان به مزیت عمده این 
در اســتخراج ارزان نفــت اســت زیــرا هزینــه 
استخراج هر بشکه حدود 7 تا 8 دالر است 
و حال آنکه هزینه اســتخراج نفت شــیل در 

که از ســوی  آمریکا بســیار باالســت بــه نحوی 
منابــع مختلف این هزینــه از 35 تا 65 دالر در 
گزارش شده اســت لذا عربستان در  هر بشــکه 
کف قیمتی  ســودای رســاندن قیمت نفت به 
اســت تــا 5 تــا 6 میلیون بشــکه نفــت را روزانه 
کند البته عربســتان از  ج  از چرخــه تولیــد خــار
افت قیمت نفت اهداف سیاسی را نیز تعقیب 
می کنــد از جملــه تحت فشــار و تنگنــای ارزی 
که بزرگتریــن رقیب پرقدرت  قــرار دادن ایــران 
عربســتان در منطقه است تا بدینوسیله نفوذ 
و قدرت سیاســی و اقتصادی ایران در منطقه 
کند. اما از ســوی دیگر  را به نفع خود مصادره 
آمریــکا ســرمایه گذاریهای هنگفــت در زمینــه 
استخراج نفت و دکلهای حفاری و استفاده از 
سیســتم استخراج شیل اویل را متقّبل نشده 
گذار  تا با سیاســت نفتی عربستان میدان را وا
کاهــش قیمــت  کنــد. آمریــکا چنــدان هــم از 
نفــت زیان نمی بیند زیرا ســهم نفت در تولید 
ناخالص داخلی این کشور 8/3 درصد است. 
کاهش قیمت انرژی بر روی هزینه تمام شــده 
تولیــد اثــر می گــذارد و قــدرت خرید مــردم را از 
افزایــش می دهــد. این افزایش تقاضــا ، تولید 
را تحریک و رشــد اقتصادی را باال خواهد برد. 
گرفته از ســوی منابع  طبــق مطالعات صورت 
کاهــش قیمــت نفــت رشــد  معتبــر 40درصــد 
اقتصادی آمریکا را یک درصد افزایش می دهد 
لذا ممکن اســت آمریکا عدم صرفه اقتصادی 
تولید شیل اویل در قیمتهای پایین را جبران 
کند تا به رشــد اقتصادی باالتری دست یابد. 
کاهش قیمت نفت  البته هدف دیگر آمریکا از 

که  فی الواقع جنگ اقتصادی با روســیه است 
اخیــرًا بــه ســبب ناآرامیهــای اوکرایــن و الحاق 
کریمــه به روســیه اختالفاتشــان  شــبه جزیــره 
گمان نمی رود  گرفته اســت. از ایــن منظر  باال 

کوتاه مدت قیمتهای نفت افزایش یابند. در 
کشورهای صادرکننده  کشور روسیه و سایر  اما 
نفت هر یک بسته به میزان وابستگی به نفت 
از افت قیمت تأثیر می پذیرند. بخش عمده ای 
یعنی حدود 50درصد درآمدهای ارزی روســیه 
حــدود 70درصــد  و  اســت  وابســته  نفــت  بــه 
کارشناســان  اســت.  نفتــی  روســیه  صــادرات 
گــر بهــای  کــه ا کرده انــد  بلومبــرگ پیش بینــی 
نفــت همچنــان پائیــن بمانــد روســیه حــدود 
180میلیــارد دالر زیــان خواهــد دیــد از طــرف 
دیگر روسیه نیز با در اختیار داشتن ذخائر 
ارزی قابــل توجــه بیــکار ننشســته بدیــن 
کــه نــه تنهــا از تولید خود نکاســته  معنــی 
بلکــه غولهای نفتی خود نظیــر لوک اویل، 
گازپروم و روســنفت را جهت افزایش تولید 
تأمیــن مالــی می کنــد و در جهــت جبــران 
زیان خود نیز تمهیداتی اندیشیده؛ بدین 
که دالرهای حاصل از فروش نفت  مفهوم 
کرده و ذخائر طالی خود  را بــه طال تبدیل 
را افزایــش می دهد از طرفی با چین روابط 
کــرده و تهاتــر  گســترده اقتصــادی ایجــاد 
کاالیی را با واســطه گری طال شروع  نفتی – 
نموده؛ هدف روسیه کاستن از قدرت پترو 
دالر اســت. روســیه معتقــد اســت چین با 
کاماًل  برخــورداری از قدرت اقتصادی خود 

قــرار بــود تــا پایــان قانــون برنامــه 
پنجــم توســعه وابســتگی بودجــه 
گرچه  بــه نفــت به صفر برســد امــا 
ایــن هدف نیــز نظیر ســایر اهداف 
برنامه هــای توســعه محقق نشــد 
قیمــت  گهانــی  نا كاهــش  ولــی 
جهانــی نفت حداقــل این فضای 
اجبــاری را فراهــم آورد تــا بودجــه 
كمتر به نفت وابســته شود  هرچه 
و این مبنایی باشد برای سالهای 
نفتــی  درآمدهــای  گــر  ا كــه  آتــی 
غ از  افزایــش یابــد بودجــه نیــز فــار

این درآمدها تدوین شود.
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از عهــده تضعیــف اقتــدار پتــرو دالر  برخواهد آمد 
کشــور دیگر در این مســیر  کــه یکی دو  بخصــوص 
تمایالتی نشان داده اند. اما به اعتقاد من تحقق 
کــه در تاریکی  کســی اســت  ایــن امر مانند رؤیای 
راه مــی رود زیــرا حجم اقتصــاد آمریکا بــه تنهایی 
بــه بزرگــی 25درصــد حجــم اقتصاد جهانســت و 
گــردش پولی جهــان را بخود  کــه 70درصــد  ارزی 
گرفت. با  کم  اختصــاص داده را نمی توان دســت 
که چیــن بیش از  ایــن وجــود باید اذعان داشــت 
همه کشورها از افت قیمت نفت منتفع می شود. 
کــه چنانچــه عمده  امــا یک خطــر عمده آنســت 
طرفهای تجاری چین صادرکننده نفت باشند با 
کاهــش درآمدهای نفتی از میزان واردات از چین 
که این امــر می تواند صــادرات چین را با  بکاهنــد 
چالش روبرو سازد. حال این پرسش مطرح است 
که اثرگــذاری افت قیمت نفت بــر اقتصاد جهانی 

چگونه است؟ در این خصوص تحقیقات بانک 
کــه بهــای پایین نفت  جهانــی نشــان می دهد 
کنونــی رشــد اقتصــادی جهــان را  در وضعیــت 
0/3درصد در سال جاری میالدی باال می برد. 

حال برگردیم به بحث اساسی افت درآمدهای 
نفتی کشورمان بر روی اقتصاد ملی. متأسفانه 
کشــور به حدی  وابســتگی به نفــت در اقتصاد 
کــه بخــش عمــده ای از بودجــه عمومی  اســت 
دولت )شــامل بودجه های مصرفی و عمرانی( 
گازی  از طریــق فــروش نفــت خــام و میعانــات 
تأمیــن می شــود. بخــش اعظمــی از مالیــات و 
گر ارزی  گمرکی نیز نفت پایه است زیر ا عوارض 
نباشــد واردات غیرممکن اســت بــه ویژه عدم 

کاالهای ســرمایه ای، واســطه ای و مواد  واردات 
اولیــه تولید را فلج خواهد ســاخت. اهمیت این 
که بدانیم نسبت  واقعیت زمانی آشکار می شود 
و  ســرمایه ای  کاالهــای  و  اولیــه  مــواد  واردات 
واسطه ای در تولید ناخالص داخلی رو به افزایش 
کنون این شوک نفتی در تمام  اســت. لذا از هم ا
کشــور احســاس می شــود. از همه  ارکان اقتصاد 
مهمتــر آثــار آن بــر روی بودجه و ســطح درآمدها 
کشــیدن  و تعهــدات مالــی دولــت و بــه چالــش 
برنامه های دولت در مبارزه با رکود تورم و بیکاری 
قابل لمس است. متأسفانه درآمدهای نفتی ما 
در قیــاس با درآمدهای مالی افزون تر اســت. لذا 
کســری منابع درآمدی ناشی  به منظور احتراز از 
کاهش  کاهــش درآمدهای نفتی به شــدت به  از 
هزینه های دولتی نیازمندیم. این در حالیســت 
که متأســفانه از ذخایر ارزی باالیی نیز به منظور 
کنترل نوسان  کاهش درآمدهای نفتی و  جبران 
قیمتــی  و تنظیمــات مالــی برخوردار نیســتیم و 
گــر مدت زمان افت قیمتها طوالنی شــود قطعًا  ا
سیاستهای پولی و تنظیمات مالی قادر به مهار 
کنــون دولت باید به  تــورم نخواهنــد بود. از هم ا
گســترش بخش  کنــد تــا نســبت بــه  جــد تــالش 
غیرنفتــی اقتصاد اهتمــام ورزد، هرچقدر بخش 
کاراتر  غیرنفتــی نســبت به بخش نفتــی بزرگتــر و 
کاهش آثار تحوالت نفت بر اقتصاد  شود، شاهد 
کشــور خواهیم بود. در اینصورت مسلمًا بودجه 
سال آینده در بهره گیری بهینه از منابع درآمدی 

کرد. کسب خواهد  نیز تجربه جدیدی را 
پس از نفت نگاه و امید دولت به تقویت صادرات 
کســب منابــع ارزی اســت.  غیرنفتــی در جهــت 
صــادرات غیرنفتی نیز متکی به تولیدات داخلی 
که بخش اعظم آن بــا ارز از طریق واردات  اســت 

مــواد اولیــه و واســطه ای تغذیه می شــوند لذا به 
کاهــش درآمدهای نفتی صادرات غیرنفتی  تبع 
نیز دچار نقصان خواهد شــد. منابع دیگر دولت 
مالیاتها، عوارض گمرکی، درآمدهای گردشگری، 
فــروش خدمات دولتی و فروش اوراق مشــارکت 
که برخــی از آنها نیــز به طور غیرمســتقیم  اســت 
از نفــت تغذیه می شــوند. درآمدهای مالیاتی در 
الیحه بودجه ســال 94، 86هــزار میلیارد تومان 
یعنــی با یــک افزایش 22/5درصدی نســبت به 
ســال جاری تعریف شــده؛ بی تردیــد درآمدهای 
مالیاتــی نســبت به ســایر منابع درآمــدی دولت 
بســیار مهمتر و حجیم تر اســت اما وضع مالیات 
بیشتر بر تولید منجر به افزایش بهای تمام شده 
واحــد تولیــد شــده و قدرت خریــد مصرف کننده 
کشــش تقاضا می کاهد و  کاهــش می دهــد و از  را 
که رشــد تولید متوازن در اقتصاد ملی  از آنجائی 
تنهــا راه رهایی از فروپاشــی اقتصادی اســت لذا 
هر نوع هزینه تحمیلی به تولید اسباب تضعیف 
آن را فراهــم مــی آورد و اقتصــاد را آســیب پذیرتر 
گســترش طیــف  می ســازد. الزمــه اخــذ مالیــات 
مؤدیــان مالیاتی اســت و آن نیز مســتلزم تغییر و 
تحــول در نظــام مالیات ســتانی اســت. نیمــی از 
مؤدیان مالیاتی که به لحاظ گردش مالی هزاران 
کــه شــامل حقــوق  برابــر نیــم دیگــر از مؤدیانــی 
هســتند  تولیدکننــدگان  و  دســتمزدبگیران  و 
گفتــه رئیــس  گریزاننــد. بــه  از پرداخــت مالیــات 
کمیســیون تلفیــق مجلــس حــدود 60درصــد از 
نهادهــای اقتصــادی مالیــات نمی پردازند. این 
کــه عمدتًا فرادولتی هســتند  بنگاه هــا و نهادهــا 
الزمســت به حکــم حکومتی مالیاتهــای قانونی 
کننــد زیــرا دولــت بــا ســازوکار  خــود را پرداخــت 
کنونــی مالیاتــی قــادر نیســت از پــس ایــن مهــم 
کل منابــع درآمــدی واقعی  برآیــد. متأســفانه 
کفاف پرداخت حقــوق خانواده  بودجه تنهــا 
بزرگ دیوانســاالری و بازنشســتگان و بخشی 
مســلمًا  لــذا  و  می دهــد.  را  یارانه بگیــران  از 
منابعــی برای تکیمل پروژه های عمرانی باقی 
نمی مانــد ضمن آنکــه مطالبــات پیمانکاران 
آینــده،  ســال  رو  ایــن  از  پابرجاســت.  هنــوز 
سالی پرچالشــی پیش روی بخش خصوصی 
کارآفرینــان و پیمانکاران  فعاالن اقتصــادی و 
کشور است تنها امید بخش خصوصی بانکها 
هستند که الزمست با سازوکار جدید به دور از 
رانت و فســاد به تخصیص بهینه اعتبارات به 

بخش خصوصی مولد بپردازند.

واقعــی  درآمــدی  منابــع  كل   
كفــاف پرداخــت  بودجــه تنهــا 
بــزرگ  خــــــــــانواده  حـــــــــقوق 
دیوانســاالری و بازنشســتگان 
را  یارانه بگیــران  از  بخشــی  و 
 منابعی 

ً
می دهــد. و لذا مســلما

برای تکیمل پروژه های عمرانی 
آنکــه  ضمــن  نمی مانــد  باقــی 
هنــوز  پیمانــکاران  مطالبــات 

پابرجاست.
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کمیســیون اقتصاد آن مســئله  از دغدغه های مهم ســندیکا و مخصوصا 
بودجه ســال 1394 اســت. روز شــنبه 6 دی ماه هیات مدیره سندیکای 
شرکتهای ساختمانی میزبان  دکتر غالمرضا تاجگردون رئیس کمیسیون 
برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی در دوره نهم، آقای بیژن رحیمی 
کارشــناس اقتصادی  کارشــناس بودجــه، دکتر محمود جام ســاز  دانــش 
گوهربانــی بودنــد تــا در حضــور هیــات مدیره  و اســتاد دانشــگاه،  و آقــای 

سندیکا به بررسی جوانب مختلف بودجه سال 1394 بپردازند. 
مهندس منوچهر ملکیانی فر رئیس هیات مدیره سندیکا در ابتدای این 
جلسه ضمن خیر مقدم به مهمانان به بررسی موانع موجود کار سازندگی 
گفت: متاســفانه فرهنگ داللی  کشــور پرداخت. وی  ج از  در داخل و خار
کار مولد و ســازنده دشوار  کم شــده اســت و به تبع آن انجام  بر اقتصاد حا
کار ادامــه می- گردیــده اســت در چنیــن شــرایطی فقــط افراد عاشــق بــه 

دهند، زیرا مشکالت مختلفی از جمله مشکالت مالیات بر ارزش افزوده و 
رقابت نابرابر شرکتهای شبه دولتی با شرکتهای بخش خصوصی، صنعت 
کرده اســت. در این باره صرف بودجه  احداث را با مشــکل جّدی مواجه 
عمرانی برای هزینه های جاری نیز از دغدغه های اصلی ماست. در حالی 
ج از کشور باید بخشی از امکانات مملکت از جمله  که برای فعالیت در خار
کار در داخل کشور  گیرد. برای  منابع مالی در اختیار بخش خصوصی قرار 
که نهادهای  نیز نیاز به حمایت دولت از بخش خصوصی است در حالی 
شبه دولتی با دخالت در پروژه های عمرانی، بخش خصوصی را از میدان 
گذاشــته اند. عالرغم شعارهای جاری، بودجه شبه دولتی ها  کنار  رقابت 
که  دو برابــر نهادهای خصوصی اســت. همین عوامل باعث شــده اســت 
که الزم اســت مجلس  پتانســیل بخــش خصوصــی عاطل بمانــد، چیزی 

شورای اسالمی درباره آن اطالع داشته باشد.

با حضور رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس صورت گرفت:

بررسی  بودجه سال 94 
در سندیکای شرکتهای ساختمانی
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رئیــس  تاجگــردون  غالمرضــا  دکتــر 
کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلس 
اظهــار  ضمــن  نیــز  اســالمی  شــورای 
جلســه  در  حضــور  از  خوشــحالی 
سندیکا و با بیان اینکه توفیقی دست 
کار بررسی بودجه سال  داد که در آغاز 
1394 از نظرات حرفه مندان بهره مند 
شــود افزود: متاســفانه فشــار وارده بر 
زیــاد اســت و  زیربناهــای اقتصــادی 
وضعیت اقتصادی چنــدان مطلوب 
نیســت. باید در ایــن باره تصمیماتی 
متناســب با منافع ملی اتخاذ شــود. 
به عنوان کسی که در مجلس شورای 
اسالمی  حضور دارد معتقدم در حال 

حاضرقانون توســعه ای تصویب نمی شود و باالی 80 درصد قوانین، اصالح 
یا تفسیر قوانین قبلی است. متاسفانه نگاه بسته ای در فرایند قانونگذاری 

و امور اجرایی وجود دارد. 
وی افزود: ما در مجلس شورای اسالمی در طیفی قرار داریم که به حلقه های 
گمشــده ای در اقتصــاد ایــران پــی برده ایــم، بــا این همــه امیدوار بــه اصالح 
هستیم. اصالحات زیادی از جمله در نوع نگاه ما به مسائل ضروری است. 
چنانچــه به نظر می رســد تخفیــف دادن به ســرمایه گذاران داخلی به نوعی 
که منجر به اشــتغال زایی و توســعه  بهتر از جلب ســرمایه خارجی اســت چرا 
می شــود. در مــورد قرارگاه خاتم االنبیا نیز باید دو باب ســپاه و قــرارگاه از هم 
جدا شود. زحمات سپاه درباره امنیت ملی غیرقابل انکار است. اما قرارگاه، 
گرفته با این  کشور شکل  از یک ظرفیت ساخته شده توسط منابع عمومی 
کارهای اقتصادی اولویت با  بخش خصوصی اســت، و دولت  همه در مورد 
که رقابت شــما  جدیــد بــه این امر توجه دارد. شــما نیز می توانید مواردی را 

را آسیب پذیر می کند به ما اطالع دهید تا در حد توان خود اقدام نماییم. 
کردیم بر علیه تهاتر اقدام  کرد: ما در مجلس ســعی  دکتر تاجگردون تصریح 
کار را از بین می برد. در واقع  کسب و  کنیم چون تهاتر جریان شفاف محیط 
جلوگیری از  تهاتر می تواند قدم اول باشد. مشکالتی مانند محدودیت های 

کــه  امــا فســادی  بودجــه وجــود دارد 
اقتصــادی  سیســتم  در  روزهــا  ایــن 
دیده می شــود نیــز مزید بر علت شــده 
که  اســت. در این شــرایط افــرادی هم 

کار ســالم انجــام دهنــد   می خواهنــد 
از  را  ســره  بایــد  دولــت  می ترســند. 
کار ناســالم  کار ســالم را از  ناســره جدا و 
شــرایطی  چنیــن  در  کنــد.  مشــخص 
پیشــنهاد حرفه مندان و صاحبنظران 
می توانــد  بودجــه  مــورد  در  ویــژه  بــه 

مشکل گشا باشد. 
وی افــزود: در مــورد صنــدوق توســعه 
ملی نیز متاسفانه شاهد تعرض دولت 
که  بــه این صندوق هســتیم. در حالی 
ج عمومی  این صندوق برای سرمایه گذاری در توسعه مملکت است نه مخار
کشور. البته به صندوق توسعه ملی اجازه مشارکت در پروژه های مشارکتی 
که با این روش حداقل، پول صندوق وارد چرخه بهره وری  داده شده است 
می شــود. به نظر من تشــکلها می توانند با صدور بیانیه ای مخالفت خود را 
کنند. در ایــن مورد نیز  دربــاره اســتفاده دولــت از منابع این صنــدوق اعالم 
که ضمن حفظ منافع ملی نگذارد  شــما می توانید پیشنهاداتی ارائه دهید 
کنیم  پروژه های عمرانی متوقف بمانند. ما از افکار خوب شما استقبال می 

کرده، به همکاران خود ارائه می دهیم.  و آنها را پردازش 
گفــت: آنچه  کمیســیون اقتصاد  ک رئیــس  کاظــم ســما در ادامــه مهنــدس 
گفتید از دو جنــس راهبردی  مهنــدس ملکیانی فــر و شــما درباره آن ســخن 
کنیــد بلکــه  و ســند باالدســتی اســت. مــا نمی خواهیــم شــما تولیــد فکــر 
کــه در اختیــار داریــد به درســتی اســتفاده نمایید.  می خواهیــم از تریبونــی 
بخــش بزرگــی  از عوامــل موثــر در شــرایط امــروز مــا ناشــی از بینــش و نگاهی 
که تا عوض نشود به راه حل مناسبی نخواهد رسید. هدف ما توسعه  است 
مملکت با محوریت بخش خصوصی اســت و با راهبردهای مختلفی مانند 
ایجاد فضای امن برای بخش خصوصی قابل تحقق است. آنچه کمیسیون 
که در  اقتصاد سندیکا انجام داده مقایسه بودجه سال 1393 و 1394 بوده 

گردون: دكتر تاج 

به نظر می رســد تخفیف دادن به 
ســرمایه گذاران داخلــی به نوعی 
بهتــر از جلــب ســرمایه خارجــی 
است چرا كه منجر به اشتغال زایی 

و توسعه می شود. 
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کار دارید مورد بررســی  که در دســتور  آن جنبه های مختلف بودجه ای 
گرفته است.  قرار 

کرد: صندوق  کارشــناس بودجه  نیــز عنوان  آقــای بیژن رحیمی دانش، 
توســعه ملی ســهم بخــش غیر دولتی اســت بنابراین دولت هــر رقمی از 
صنــدوق برمــی دارد باید اســتقراض به شــمار آیــد. وی با اشــاره به این 

کــه همیشــه تمــام بودجــه عمرانــی 
تصویــب شــده اختصــاص نمی یابد 
کــه  پاســخ دادن بــه ایــن ســوال را 
تصویــب  هنــگام  در  بایــد  چگونــه 
کاهش اعتبــارات عمرانی  بودجــه از 

کنیم ضروری دانست.  جلوگیری 
دبیــر  دادمــان  بهمــن  مهنــدس 
ســندیکای شــرکتهای ســاختمانی 
کــرد: موضــوع مربوط به  نیــز عنوان 
فاینانــس در بودجه هــای ســنواتی 
جدی است. بحث تنوع بخشیدن 
بــه تامین مالی در ســال 1380 خود 
را نشــان داد. فاینانــس داخلــی بــه 

که  عنــوان تبصــره آمــد و به ماده 56 ختم شــد. بحث اصلی این اســت 
چگونه می توانیم بخش مالی را تنوع بخشید و آن را به جایی برسانیم. 
متاسفانه یک سری از این مباحث فقط زینتی هستند. بعضا ما دچار 
فاینانس زدگی، BOTزدگی و ... می شویم تا جایی که نامه ای به استانها 
که شما سهم فاینانس خارجی  نوشــته می شــود و به آنها القاء می گردد 
که از 1/5 ســال قبل  کاذبــی ایجاد می کنــد. در حالی  کــه جریان  داریــد 
کنون یک LC  بــه عنوان فاینانس خارجــی در پروژه های عمرانی رد  تــا 

نشــده است، اینها همه بحثهای 
که موضوع توســعه  جــدی اســت 

کرده است. ظرفیت ها را معطل 
وی افــزود: موضوع دوم فاینانس 
خارجی اســت. مــاده 56 در هیچ 
زمانــی تبدیــل بــه پــول نخواهــد 
شد. ولی ظرفیتی در قانون وجود 
کــه  دارد آن هــم LC ریالــی اســت 
بــا همــان 3 هــزار میلیــارد اولیــه 
متوقف شــد. پیشنهاد واقعی و از 
هر جنبه آماده بــرای تامین مالی 
که فاینانــس داخلی را  این اســت 
بــا LC  راه بیاندازیــم و در قانــون 

تصریح شــود سیســتم بانکی و دســتگاههای اجرایی ما یک پروژه را به 
LC  ریالــی برســانند چــون منابع ما برای پروژه هــای عمرانی با توجه به 

نقدینگی موجود ممکن است. 
وی افــزود: موضوع تقلیل بودجه های پروژه ها در قانون 1393 و 1394 
کرده  کشــور را معطل  که بســیاری از ظرفیتهای  موضوع مغفولی اســت 
گرفتار هســتند و نه به آنها بودجه می دهند  اســت. بسیاری از شــرکتها 
و نــه آنهــا را ماده 48 می کنند. پیشــنهاد می کنم ردیــف متمرکزی برای 

کشــور تعریف شــود تا الاقل این پروژه ها   حل و فصل پروژه ها در ســطح 
تعیین تکلیف شوند. 

درباره موضوع تهاتر طلب از دولت با بدهی به سیستم بانکی باید بگویم 
که سیســتم بانکی در برابر بدهی ها رفتار خشــنی دارد. این سیستم به 
که پیمانــکاران نمی توانند منابــع مورد نیــاز را تامین و پس  دلیــل ایــن 
بدهنــد چند برابر مبلــغ اولیه را در 
نهایــت از آنها می گیرند. روشــهای 
تهاتــری هــم موجــود بوده اند ولی 
هســتند.  شــدن  جمــع  حــال  در 
آخریــن موضــوع بحــث صنــدوق 
توســعه ملــی اســت. ظاهــرا روش 
اســتفاده از آن آســان اســت امــا تا 
کــه  از  کســی را ســراغ نــدارم  حــاال 
گرفته  صنــدوق توســعه ملی پــول 
و بــا آن پــروژه عمرانی انجــام داده 
باشــد. راه حلهــای مطــرح شــده 
کــه روند  عملــی اســت بــه شــرطی 
گذاری شــود.  اجرایــی واقعی پایه 
گر فاینانس داخلی تامین مالی شــود هزینه زیاد فاینانس  در هر حال، ا

خارجی از امکانات منافع ملی برداشت نمی شود. 
مهندس عطاردیان عضو شورای عالی سندیکا نیز با بیان اینکه صندوق 
توسعه ملی را برای بخش خصوصی گذاشته اند، افزود:  تعدادی زیادی 
از پیمانکاران از دولت طلب دارند. آیا نمی شــود ذی حســابی ها ســند 
بزنند و شــرکتها طلب خود  را از صندوق توســعه ملی به حســاب دولت 
بگیرند؟ وی افزود: به نظر من بهترین راه برای توسعه بخش خصوصی 
و حل مشکالت این بخش پرداخت 
که باید  بدهی هــای معوق آن اســت 

راهی برای اجرایی شدن آن یافت.
اســتاد  جامســاز،  محمــود  دکتــر 
تمــام  کــرد:  عنــوان  نیــز  دانشــگاه 
از  ناشــی  شــده  مطــرح  مطالــب 
کــه در  مشــکالت و معضالتــی اســت 
کارفرمایی حــوزه پیمانکاری  بخــش 
کشــور وجــود دارد. امیدواریــم آقــای 
دکتــر تاجگــردون بــه آنها رســیدگی و 

توجه کنند. 
وی افــزود: هیچــگاه اتفــاق نیافتاده 
یــک بودجــه غیر متــوازن به مجلس 
برود. ولی ما در تاریخ بودجه همیشه کسری پنهان داشته ایم. فقط در 
کسری بودجه  کســری بودجه نداشته ایم.  دوران دکتر مصدق دو دوره 
بزرگتریــن عامل افزایش نقدینگی، تورم و بیکاری بوده اســت. از طرفی 
اندیشــه اقتصادی ما اندیشــه دولتی است و تخصیص اعتبار بر مبنای 
کارکرده متوجه  مصالح سیاســی است. دولت یازدهم از وقتی شروع به 
شــده انبوهی از مشــکالت در برابر آن وجود دارد از طرفی متوجه شــده 
کاهــش یافتــه اســت. از جمله قیمــت نفت 40  منابــع مالــی بــه شــدت 

مهندس ملکیانی فرد:  

قاݥنوݥنݥ فاݥیناݥنــسݥ وݥ LݥCݥ بهݥ رݥاݥحتیݥ قاݥبلݥ اݥجرݥ 
اݥســتݥ.ݥ بــاݥ وݥرݥوݥدݥ باݥنکهاݥ بهݥ مســئلهݥ بوݥدݥجهݥ 
دݥرݥ  تصــرݥفݥ  وݥ  دݥخــلݥ  دݥرݥ  دݥوݥلــتݥ  عمرݥاݥنــیݥ،ݥ 
بوݥدݥجهݥ عمرݥاݥنیݥ محدݥوݥدݥترݥ میݥ شــوݥدݥ .ݥ اݥلبتهݥ 
كاݥفیݥ بینݥ باݥنکهاݥ وݥ  دݥرݥ حــاݥلݥ حاݥضرݥ اݥعتماݥدݥ 
دݥوݥلتݥ برݥاݥیݥ اݥجرݥاݥییݥ كرݥدݥنݥ آݥنݥ وݥ باݥزݥپرݥدݥاݥختݥ 

سرݥموݥعدݥ وݥجوݥدݥ ندݥاݥرݥدݥ.ݥ 

دكتر جام ساز: 
مــا در ســال جــاری قیمــت نفــت را 100 دالر 
كه ممکن است در  كردیم و اتفاقاتی  تصویب 
جهان و منطقه روی دهد پیش بینی نکردیم 
در حالی كه قیمت نفت عمال فراسوی مرزها 
كســری بودجه  تعیین می شــود. و این باعث 
كــه منجــر بــه برداشــت از صنــدوق  می شــود 

توسعه و استقراض از بانک مركزی است. 
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درصد پایین آمده است. 
کــرد: دلیل عمده افت قیمت نفت را رشــد اقتصــادی آمریکا  وی تصریــح 
که در نتیجه ثابت نگاه  و افزایــش ماه به ماه اشــتغال در آمریکا می داننــد 
خ بهره و تقویت دالر ایجاد شده است. ما در سال جاری قیمت  داشتن نر
کــه ممکــن اســت در جهان و  کردیــم و اتفاقاتــی  نفــت را 100 دالر تصویــب 
کــه قیمــت نفــت عمــال  منطقــه روی دهــد پیش بینــی نکردیــم در حالــی 
که  کســری بودجه می شــود  فراســوی مرزها تعیین می شــود. و این باعث 
منجر به برداشت از صندوق توسعه و استقراض از بانک مرکزی است. در 
حال حاضر نیز مواجه با شــروع جنگ ســرد بین آمریکا و روسیه هستیم. 
کننده نفت اســت با نزدیکی به آمریکا قیمت    که دومین صادر  عربســتان 
کاهش قیمت نفت دخیل  را پاییــن آورده اســت . البته دالیل دیگــری در 
کاهش قیمت روســیه را زمین  که ایــن  بوده انــد از جملــه  تنبیــه روســیه، 

کرده است.  گیر 
کــرده با وجــود ذخیــره ارزی  180 میلیارد  وی افــزود: بلومبــرگ پیش بینــی 
دالری، روسیه ضرر نمی بیند. عربستان نیز  777 میلیارد دالر ذخیره ارزی 
کند. از طرفی عربســتان  کاهــش قیمــت نفــت را مدیریــت  دارد و می توانــد 
کند  ج  گردونه خار کــه آن را از  بــه رقابــت با رقیــب آمریکایی خود می پردازد 
امــا فعــال جنگ ســرد ادامه دارد و عربســتان قیمت نفــت را 72 دالر تعیین 
کشــورهایی مثل ما اســت. ما فکر می کنیم ســال بعد  کــه دامی برای  کــرده 
کــه عربســتان می تواند با ذخیــره خود  هــم اوضــاع همیــن اســت در حالی 
اداره شــود و بــا چنین روندی بر رقابت خود تا شــرایط بهتــر ادامه دهد. در 
که از  کشــورهایی  کاهش قیمت ضربه می بیند جز  مجمــوع، جهــان از این 
لحاظ ارزی ذخیره مناســبی دارند. با توجه به این مطلب الزم اســت آقای 
که با  کنند چرا  تاجگردون در مجلس روی نفت بشکه ای 60 دالر پافشاری 

کاهش بیشتر قیمت نفت پیش از آن مشکل به وجود می آید. 
وی افــزود: دربــاره بودجه عمرانی هم، این بودجه تقریبا 16 درصد بیشــتر 
کــه مشــخص اســت بــا توجــه بــه محدودیتهــای  از بودجــه پارســال اســت 

موجــود بــه آن نمی رســیم. 10 هــزار میلیارد تومان بــرای ایجاد اشــتغال در 
که بــا توجه بــه هزینه واقعی ایجاد اشــتغال مناســب  بودجــه لحــاظ شــده 
که همیشه  کرد  نیست. درباره صندوق توسعه نیز، باید به این نکته توجه 
موجــودی صنــدوق را اعــالم نمی کننــد بلکه دارایــی آن را اعــالم می کنند و 
از این رو مشــخص نمی شــود چقدر از صندوق بیرون رفته اســت. مســئله 
که  3.5 میلیارد دالر از منابع آن را برای ضمانت نامه های  بعدی این است 
بانکی و تجهیز کارخانجات کم کرده اند. 50 درصد هم از سهم تولید را برای 
یارانه کم کرده اند که به جای تقویت پیمانکاران و صنایع کوچک به تولید 

ضربه می زند. 

مهنــدس ملکیانی فــر نیز گفت:  قانون فاینانــس و LC به راحتی قابل اجر 
اســت. بــا ورود بانکها به مســئله بودجه عمرانی، دولــت در دخل و تصرف 
کافی بیــن بانکها و  در بودجــه عمرانــی محدودتــر می شــود . البتــه اعتمــاد 
  Lc .کــردن آن و بازپرداخــت ســرموعد وجــود نــدارد دولــت بــرای اجرایــی 
کــه از تامیــن مالی آن مطمئــن باشــند. البته مهندس  زمانــی باز می شــود 
صدرهاشــمی نژاد معتقد اســت LC به راحتی قابل اجرا است و ورود به آن 
در راســتای منافع بانکها اســت. تعییــن تکلیف طرحهای ناتمــام ضروری 
اســت و نیــاز بــه بودجــه  دارد. از طرفــی بهتر اســت تــا تعریف بودجــه پروژه 

جدیدی تعریف نشود. 

گشایش  در پایان این جلســه مقرر شــد سندیکا پیشنهادات خود را درباره 
اعتبــار اســنادی، صندوق توســعه ملــی، LC ریالی و بودجه هــای عمرانی، 
اوراق مشــارکت، هدفمنــدی یارانه هــا، ایجــاد ســرفصل در بودجــه بــرای 
ک و مســتغالت دولــت به بخش  گــذاری امــال پروژه هــای فاقــد بودجــه، وا
ک دولتی بــا بدهی های این بخش بــه پیمانکاران  کارفرمایــی و  تهاتــر امال
گردن ارائه دهد تا  تدوین نموده، مجموع این پیشنهادات را به آقای تاج 

ایشان در مجلس به طرح آن بپردازند. 
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در پــی  حضــور دکتر تاجگــردون در ســندیکای 
شــرکتهای ساختمانی و استقبال ایشان از ارائه 
کارشناســان  نظــرات اعضــای هیــات مدیــره و 
کشــور،  ســندیکا در مــورد بودجــه ســال 1394 
 LC کمیســیون اقتصاد با دستور جلسه جلسه 
ریالــی و با  حضور مهندس صدرهاشــمی نژاد و 

دکتر رحیمی دانش برگزار شد. 

مهنــدس  جلســه  ایــن  ابتــدای  در 
 LC در مــورد كــرد:  صدرهاشــمی نژاد عنــوان 
حضــور  در  مــن  پیمانــکاران،  بــرای  داخلــی 
گــر LC  باز  کــردم ا نماینــدگان دولتی محاســبه 
کننــد و حتــی دیرکــرد آن را بپردازند عدد بدهی 
کاهش می یابد چون زمان  آنها نســبت به حاال 
کوتاه تر می شــود، بی شک دیرکرد  اجرای پروژه 
هــر پــروژه 35 درصد هزینه ها را بــاال می برد. در 
کنیم  کنونی باید به دولت جدید ثابت  شــرایط 
گــر می خواهنــد بودجه هــای تخصیــص داده  ا
کاهش نیابد، مشکالت  شــده به بخش عمران 
مشــکالت  بقیــه  و  شــود  حــل  کارهــا  تاخیــر 

پروژه هــای  بــرای  بایــد  شــود  حــل  اقتصــادی 
کنند. عمرانی LC باز 

زمانــی بحــث می کردیم آیا می شــود بــرای همه 
گرفتــاری عظیمی برای  کــرد یا  پروژه هــا LC بــاز 
گرفتیم باید  که نتیجــه  دولــت بــه وجود می آید 
 LC بــرای پروژه هــای باالتــر از یک مبلــغ خاص
کار ضمانت ســازمان  تعریــف شــود. این ســاز و 
برنامه را می خواهد که در باب ضمانت سازمان 
که بــه نتیجه  برنامــه هــم بحثهای زیادی شــد 
نرســید. در هر حال، این سیســتم LC بیشتر از 
همــه بــه نفع دولت اســت و بخش عمــده ای از 

فساد را از بین می برد. 
كمیســیون اقتصاد  ک، رئیس  مهندس ســما
گفت: همین ماموریت را سندیکا  ســندیکا نیز 
به من داده بود. از آقای بهمنی پرسیدم چرا به 
گفت ما الیحه داده ایم   قانون عمل نمی کنید؟ 
و از دولــت خواســتیم 15 هــزار میلیــارد تومــان 
ســرمایه بانــک مرکــزی را افزایــش دهد تــا از آن 
  LC کار را انجام دهیم. یعنی چرخه محل ایــن 
نیــاز به افزایش ســرمایه دارد و بــه نوعی تنخواه 

کار الزم است.  برای این 

گفت:  مهنــدس صدرهاشــمی نژاد در پاســخ 
کند به اســتناد  گر دولت LC باز  بانک می گوید ا
آن بانــک پرداخــت میکنــد. دولــت در بودجــه 
کــه بدهــی بانــک را بدهــد. و  پــول نمی گــذارد 
که بدهــی دولت به بانک  نتیجــه این می شــود 
بــاال مــی رود و بانــک مرکــزی بــه عنــوان متولی 
بانکها  ســعی دارد مانــع از باال رفتن این بدهی 
شــود. وگرنــه اصــال تنخــواه وجــود نــدارد. هیچ 
کس طبق قانون حق ندارد از منابع مالی بانک 
کنــد. در واقع بانکهــا دولت را  مرکزی برداشــت 
کنند چون در  که LC بــاز  متعهد نمی شناســند 
راس موعــد بدهــی را پرداخــت نمی کند. بانک 
معتقــد اســت دولت مثل هــر مشــتری دیگری 

کند. باید سر وقت بدهی را پرداخت 
وی افــزود: منظــور مــن از تنخــواه همــان مبلغ 
تخصیصی خزانه اســت و نمی توان بیشتر از آن 
کارفرما مجبور  کرد. حتی ممکن اســت  LC بــاز 
کند. یا در    Re over را ساالنه تمدید یا LC شود

در جلسه کمیسیون اقتصاد مطرح شد:

سیستم LC بیشتر از همه
 به نفع دولت است
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که در هر زمانی قابل اصالح  سند LC بنویســد 
که پــول امســال از تنخواه به  اســت به شــرطی 
بانــک داده شــود. تنخــواه هــم فقــط از محــل 
اعتبــارات ابالغی مصوب یعنی از محل بودجه 

قابل قبول است. 

كــه  ک  در پاســخ بــه ســوال مهنــدس ســما
كــرد؟  بایــد  چــه   LC تبییــن  بــرای  پرســید 
گفت: مــن جــزو اولین  آقــای رحیمــی دانــش 
که به دنبــال LC داخلی بودم  کســانی هســتم 
و آئین نامــه آن را ارائــه دادم امــا بانــک مرکــزی 
خارجــی     LC داشــت.  آن  بــا  مخالفتهایــی 
وقتی باز می شــود باید ریال آن موجود باشــد. 
گفتــه  LC داخلــی هــم آیین نامــه می خواهــد. 
می شــود آیین نامه دارد اما باید دید در آن چه 
که  نوشته شده است. نکته اساسی این است 
گر مشــتری بانکی  در آیین نامه نوشــته شــده ا

باشــید و یــک مــورد بدهــکاری داشــته 
باشید LC قطع می شود. در آیین نامه 
ایــن امــر بایــد لحــاظ شــود. دولــت بــه 
عنــوان یــک شــخصیت حقوقــی مثــل 
مشــتری برای بانــک مرکزی اســت. به 
کــه آیین نامه را  نوعی باید تیمی باشــد 
کند. از دیــد بانکها هم بررســی و به روز 
وی افــزود: بایــد دولــت موظــف شــود 
  LC بــاالی 10 میلیــارد تومان را بــه طور
گر اولین مورد سررســید شد و  کند. ا کار 
مبلغ پرداخت نشــد مجــوز دولت برای 
کــردن LC باطــل شــود. وی افزود:  بــاز 
روشــهای اجرا پول ســازی نمی کند و ما 

نیز به دنبال پول درآوردن نیستیم بلکه سعی 
کنیم.  داریم روش درست را اجرایی 

گفــت: برای  مهندس صدرهاشــمی در پاســخ 
که اولین بدهی ایجاد نشــود دولت زیر بار  این 
که مورد  ایــن روش نمی رود. باید روی روشــی 

قبول دولت هم باشد به توافق برسیم. 

مهنــدس ســیامک مســعودی، عضــو دیگــر 
كرد: LC ابزار نظم  كمیسیون اقتصاد تصریح 
و تضمین و برنامه ریزی طرفین اســت و حجم 
گر پول  پول و منابع را زیاد نمی کند به عبارتی ا
 LC نباشــد چــه از مســیر معمولی چه از مســیر
برویم همان مشکالت تکرار خواهد شد. عالوه 
بر این، به نظر می رسد بهتر باشد دست دولت 
را بــرای اولویــت بنــدی و تعییــن ســقف اعتبار 

که نیاز به LC دارند باز بگذاریم.  پروژه هایی 

در پاســخ بــه ســوال مهنــدس شــیخ بهائــی 
مبنــی بــر اینکــه  مخالفــت ســازمان برنامــه 
مهنــدس  بــود،  چــه  بــرای  دوران  آن  در 
گفــت: LC هــای خارجــی  صدرهاشــمی نژاد 
که شــده، به طور فــوری تامین  را از هــر محلــی 
کشــور اســت. امــا   می شــود چــون در اولویــت 
داخلــی  هــای  پــروژه  دربــاره  برنامــه  ســازمان 
کند.  نمی خواهد از همان بدو امر خود را درگیر 
ســوالی  ادامــه،  در  بهائــی  شــیخ  مهنــدس 
بــرای  گــر  ا اینکــه  بــر  مبنــی  کــرد   مطــرح 
پــروژه ای LC چنــد ســاله بــاز شــود و شــرکت 
بانــک  آیــا  کنــد  تمــام  را  کار  موعــد  از  زودتــر 
که  همچنــان بــرای پرداخت پول تعهــد دارد؟ 
کرد: این   مهندس صدرهاشــمی نژاد عنــوان 
امــر بــه شــرایط بانــک مرکــزی مربــوط اســت و 
کارفرما  متــن LC بر اســاس توافــق پیمانــکار و 
است. مهندس شیخ بهائی طی سوال دیگری 

پرسید: گاهی وقتها پیمانکار از دستگاه دولتی 
طلبکار می شــود و دولت موظف اســت هزینه 
مرکــزی  بانــک  شــاخصهای  اســاس  بــر  را  آن 
کنــد، آیــا ایــن امــر امــروزه در بانــک  پرداخــت 
که مهندس صدرهاشمی نژاد  جایگاهی دارد؟ 
گــر موضوعــی بــه LC ربــط پیــدا نکنــد  گفــت: ا

ارتباطی هم با بانک پیدا نمی کند. 
در ادامه مهندس بهمن دامان دبیر سندیکا 
گفت: در جلسه ای که با آقای دکتر تاجگردون 
کســی  دربــاره بودجه ســال 1394 داشــتیم هر 
خصــوص  در  ازجملــه  داشــت  نظــری  نقطــه 
بــه نظــر مــن بایــد در  از LC ریالــی.  اســتفاده 
اعتبــاری  بودجــه  قانــون  در  کــه  پروژه هایــی 
بــرای آنها دیده نشــده، ردیف متمرکــزی برای 
کــه این نظــر مورد  تعییــن تکلیــف دیده شــود 
گرفت. عالوه بر این  توجه آقای تاجگــردن قرار 

قیاسی بین فاینانس داخلی و خارجی صورت 
گذشــته  ســال  و  امســال  بودجــه  در  گرفــت. 
تکالیفی درباره اســتفاده از فاینانس خارجی بر 
که  گذاشــته شده است. در حالی  عهده دولت 
ظرفیت ایجاد تعهد برای سالهای آتی در مورد 
گرفته، چرا  کید قــرار  فاینانــس خارجــی مورد تا
مشــابه آن برای داخل تکرار نشــود؟  فاینانس 
خارجی استفاده از پول پرقدرتی است که تورم 
ایجــاد می کنــد و این ســوال را ایجــاد می نماید 
کشــور تامین  کــه چــرا منابع مالی الزم از داخل 
گر ضمانت نقدشوندگی وجود داشت  نشود؟ ا
گرفــت. شــاید چون  فاینانــس داخلــی پــا مــی 
تعریــف پــروژه نامشــخص اســت و در اجــرای 
پروژه هــای عمرانــی بــه عایــدات بعــدی آن و 

بازگشت سرمایه توجه نمی شود. 
وی افــزود: در هــر حــال هــدف از جلســه ایــن 
کــه متنی تهیــه و نامه ای نوشــته شــود تا  بــود 
پیشــنهادات و نکات مطروحه در مورد 
بودجــه ســال 1394 ارائــه و در صــورت 

امکان لحاظ شود. 
ک درباره  بعــد از تذكر مهنــدس ســما
در  زیرســاختها  از  بســیاری  اینکــه 
كل جهان بازگشــت ســرمایه نــدارد، 
مهندس صدرهاشــمی نژاد در پاسخ 
گفت:  به ســخنان مهنــدس دادمــان 
برای فاینانس خارجی اعتباری بیرون از 
کشور وجود دارد. مثال در بانک خارجی 
که خارجی ها  پول بلوکه شده ای داریم 
به اعتبار آن اقدام به فاینانس می کنند 
  LC و بــه اعتبــار آن، معامــالت از طریق
انجام می شود. ولی برای فاینانس داخلی پول 
کــه در داخل  وجــود ندارد. مشــکل این اســت 
بودجــه تعریــف شــده بــا بودجه قابــل تحقق، 

قابل مقایسه نیست. 
کــرد تا اینکه  در این جلســه بحثهــا ادامه پیدا 
که باید در  ک با بیان ایــن نکته  مهندس ســما
کــه به نحوی  گنجانده شــود  قانــون جمله ای 
که  کارفرمــا یــا دولت مکلف باشــند پروژه هایی 
بــاالی 50 درصــد آنهــا انجــام شــده در دســتور 
گیرد و  کار دو ســال آتــی دولــت برای اتمام قــرار 
دولــت ملزم )نــه مختار( بــه بازکــردن LC برای 
آنهــا باشــد. موضــوع دوم تهیــه پیشــنهادی 
درباره پروژه های معطل مانده و تعیین تکلیف 
کــه مقــرر شــد آقــای دکتر جام ســاز  آنهــا اســت 
پیشــنهادهای الزم بــرای آن را تهیــه و تدویــن 

کنند. 

مهندس سیامک مسعودی: 

و  تضمیــن  و  نظــم  ابــزار   LC
برنامه ریــزی طرفین اســت و حجم 
پــول و منابــع را زیــاد نمی كنــد بــه 
گر پول نباشد چه از مسیر  عبارتی ا
معمولــی چــه از مســیر LC برویــم 
خواهــد  تکــرار  مشــکالت  همــان 

شد. 
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2- مقدمه :
كار"  كســب و  "قانــون بهبــود مســتمر محیــط 
اســالمی  شــواری  مجلــس   90/11/16 مصــوب 
ایــن  ابــالغ شــد و  بــه رئیــس جمهــوری وقــت 
خ  قانــون در روزنامه رســمی شــماره 19529 مور
اجــرا  منطقــًا  رســید،  چــاپ  بــه   1390/12/28
و عمــل بــه ایــن قانــون بــه عنــوان یــک قانــون 
کلیــه ذینفعــان  باالدســتی  و الزم االجــرا بــرای 
حاضــر در قانــون الــزام آور اســت و درخواســت 
مشخص بخش خصوصی در این حوزه عمل 
به آن توسط همه مسئوالن و دینفعان اشاره 

ح در آن می باشند. و مصر

توضیــح 1: در اشــارات بعــدی ایــن نوشــتار بــه 
صنــوف  شــامل  خصوصــی  بخــش  ذینفعــان 
مختلــف پیمانــکاری و صنعت احــداث "بخش 
خصوصــی یــا صنعــت احــداث اطــالق" حســب 

مورد اطالق می شود. 

3-  ذینفعان حاضر در قانون
کارفرمایی  ذینفعان و مسئوالن بخش دولتی و 

کــه به نحــوی در ایــن قانــون دارای مســئولیت 
بــوده در مقابــل ایــن قانون بایســتی بــه نحوی 
پاســخگوی به بخش خصوصی باشند به شرح 

ذیل احصاء شده است.
 "اتاق" در این قانون "اتاق بازرگانی، صنایع، 
كشــاورزی ایــران" و "اتــاق تعــاون  معــادن و 
مركزی جمهوری اسالمی ایران" )موضوع بند 

الف ماده 10، مواد 4، 5، 11، 17(
گفتگــو" موضــوع بند "ج" مــاده )1)    "شــورای 
بــه اســتناد بــه مــاده 75 قانــون برنامــه پنجــم 
پنــج ســاله جمهــوری اســالمی ایــران مصــوب 

 89/10/15
 "وزارت اقتصــاد و دارایــی" )موضــوع مــاده 

(27
 "دولــت ")قوه مجریه( )موضوع مــواد 2،24، 

 (29 ،27 ،26 ،25
  "تشکل های اقتصادی" )موضوع ماده 12)

 "شهرداری ها" )موضوع ماده 16)
 "بانــک مركــزی جمهــوری اســالمی ایــران" 

)تبصره ذیل ماده 23)
 "دستگاه اجرایی" )زیر بخشهای قوه مجریه ( 

) موضوع مواد 3، 15، 23، 24، 27) 
  "مركــز آمــار ایــران" )موضوع مــواد 6 و بند ج 

ماده 11 )
كار و امــور اجتماعی" )موضوع ماده   "وزارت 

(18
 "معاونــت برنامــه ریزی و نظــارت راهبردی 

رئیس جمهور ")مواد 19 و 27) 
 "وزارت صنعــت، معــدن و تجارت" )موضوع 

ماده 8)
 "وزارت امور خارجه 9 و 10"

 "وظایــف وزرا ")قوه مجریــه( )موضوع تبصره 
1 مواد 11 و 14)

 "شورای رقابت" )موضوع تبصره 17 ماده 11 )

اشــاره  دســتورالعمل ها  و  شــیوه نامه ها   -4
شده در متن قانون 

بــه  تکلیــف  و  تاییــد  بحــث  مــورد  قانــون  در 
تعریــف، تهیــه و ابــالغ دســتورالعمل ها ضوابــط 
که بــه نحوی در تســهیل اجرای  و آئین نامه هــا 
کمک  کاراتر شدن آن  این قانون موثر بوده و به 
می نماید توســط ذینفعان مربوطه احضا شــده 

نگاهی به جایگاه بخش خصوصی
 در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
مهندسرضاطبیبزاده-مدیرعاملشرکتآرشسازه

1- پیشگفتار:
بــا حضور دولت تدبیر و امید و رویکرد خاص مســئوالن محترم در هیأت 
دولــت، به بازخوانی و اصالح شــرایط بخش خصوصــی به منظور تثبیت 
گذشــته،  مواضــع و جایگاه از دســت رفته بخش خصوصی، در یک دهه 
کار ایــن نوید به بخش  کســب و  بــا تصویــب قانون بهبود مســتمر محیط 
که مســئوالن دولتی این بار نگاه ویــژه ای به حضور  خصوصــی داده شــد 
کشــور خصوصا فرمان  بخــش خصوصــی دارند. با توجه به قوانین جاریه 
مقام معظم رهبری در بازنگری اصل 44 قانون اساسی،  سند چشم انداز 
 نظــام بــرای رســیدن بــه جایــگاه روشــن و رفیــع ایــران اســالمی تــا افــق
کامل بخش خصوصی درنظر   سال 1404 جایگاه درخوری را برای حضور 
گرفته است و قرار است مواضع از دست رفته NGOها و بخش خصوصی 
کار به نحــوی بازخوانی و  کســب و  بــا ورود و اعمــال ایــن قانون در فضای 
کــه قوانین موضوعی  اصــالح شــود. نگارنده ایــن مقاله بر این باور اســت 
در حــوزه عملکــردی بخش خصوصی بایســتی از یک تعــادل و برابری در 

حوزه تقسیم ریسک و مسئولیت بین اصحاب 
قراردادها )کارفرمایان/مشاوران/پیمانکاران( 
که تا  برخــوردار باشــد از بین قوانیــن موضوعی 
کنــون توســط بخــش دولتی یعنی قــوه مجریه 
پیشنهاد و در قوه مقننه مصوب شده است در 
حوزه بر قراری تعادل بین ریســک و مسئولیت 
بیــن ذینفعــان بخش دولتــی و خصوصی نگاه 
نســبتا منطقــی به بخــش خصوصــی انداخته 

اســت. جا دارد در این مرحله از تهیه كنندگان و پیشــنهاددهندگان و 
در پی آن تصویب كنندگان این قانون در قوای محترم مجریه و قضایه 

تشکر و قدردانی به عمل آید. 
کید به  هدف نگارنده مقاله از تقدیم این نوشتار، ورود به مندرجات آن تا
کسب  نقاط قوت و الزامات این قانون برای بستر سازی و اصالح شرایط 

کار بخش خصوصی )NGOها( می باشد. و 
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است این موارد به شرح نوشته شده است.
كار"  كســب و   "شــاخص های ملــی محیــط 

)موضوع ماده 4 از اتاق(
اقتصــادی"  ملــی تشــکل های  "فهرســت   

)موضوع ماده 5 از اتاق(
 "حضور و نظارت در فعالیت های صادرات 
غیرنفتــی" )موضوع تبصره 1 مــاده 5 از وظایف 

اتاق(
  "فرآینــد تجــارت خارجــی" اعــم از واردات، 
اصلــی  وظایــف  از  خدمــات  و  کاال  صــادرات 
بــا همــکاری  وزارت صنعــت ومعــدن تجــارت 
وزارتخانه هــای امــور اقتصــادی و دارایی جهاد 
کشــاورزی، اتــاق و ســایر دســتگاه های ذیربط 

)موضوع ماده 8)
 "تشخیص دســتگاه های اجرایی مرتبط با 
كار" از وظایف وزیــر اقتصاد و  محیــط كســب و 

دارایی )موضوع تبصره ذیل ماده 14)
 "تعیین مصادیق امتیازات تخصیص یافته 
به بخشــهای تعاونی و خصوصــی" از وظایف 
گفتگو )موضوع بند »د« ماده 11 و مواد  شورای 

22 و 27 )
 "تشکیل ســازمان نظام مشاوره مدیریت 

از وظایف اتاق ")موضوع ماده 17)
 "تنظیــم آئیــن دادرســی تجــاری و تشــکیل 
دادگاه هــای تجــاری از وظایف قــوه قضائیه" 

)موضوع ماده 29) 
كشــاورزی و   "ایجاد مركز مطالعات راهبری 
آب" )غیردولتــی( از وظایف اتــاق )موضوع الف 

ماده 1)

بحث اصلی این نوشتار
به باور نگارنده قانون مورد بحث با ورود و نیت 
به تثبیت جایگاه بخش خصوصی، خصوصًا با 
نــگاه به اصــل 44 قانون اساســی قانون اجرای 
کلی اصل 44 و سایر ملحقات آن  سیاســتهای 
کــه احقاق حقــوق بخش  تــالش نموده اســت 
خصوصی را به ذینفعان دولتی و بر اساس ساز 
ج در قانون احصا نماید. نگارنده در  کار مندر و 
ایــن نوشــتار تالش نموده اســت اشــارات مهم 
ایــن قانون را مورد بازخوانــی و توجه قرار دهد. 
دیدگاه های اجمالی در مورد مواد مختلف این 

قانون به شرح ذیل نوشته شده است.

4-1- دیدگاه ها، اشارات و اصول مهم قانون

در  قانــون  ایــن  از  نگارنــده  كلــی  تحلیــل 
محورهای ذیل احصاء شده است.

تثبیــت  بــرای  قانــون حاضــر حتی االمــکان   .1
جایــگاه بخــش خصوصــی بــا نــگاه بــرد- بــرد 
(Win-Win( بیــن دولــت و بخــش خصوصــی 
نوشته شده است و به نحوی به همه ذینفعان 
که به  حاضــر در ایــن امــر تکلیف نمــوده اســت 

وظایف خود به درستی عمل نمایند.
تدویــن  و  تهیــه  تکلیــف  حاضــر  قانــون   .2
ضوابط، دستورالعمل ها، شیوه نامه ها و ایجاد 
تشکیالت در ساختارهای عملیاتی جدید برای 

اجرای قانون را احصاء نموده است.
مســئولین  وظایــف  قانــون  اینکــه  مهمتــر   .3
دولتــی ذیربــط را بــرای اجرای قانــون و احقاق 
کید  صریح و جدی  حقــوق بخش خصوصی تا

نموده است.
4. تعریف، تعیین عامل مهم و عنصر "شــورای 
گفتگو" در قانون حاضر به نحوی فضای بحث 
و گفتگو بین دولت و بخش خصوصی را گشوده 

کید دارد. تسهیل نموده و تا
که  5. قانون به درســتی تشــخیص داده اســت 
کــم عمومــی در قــوه قضائیــه  دادگاه هــا و محا

پارس جنوبی
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سیســتم های  چالشــها  همــه  بــه  نمی تواننــد 
کار بخشــهای  کســب و  حل اختالف در فضای 
مختلــف بــا پیچیدگی هــا و تخصصهــای فنــی 
مختلف ورود نماید لذا به منظور ایجاد فضای 
صحیح تر دولت قوه قضائیه را موظف به ایجاد 

دادگاه های خاص تجاری نموده است.
و  اجرایــی  دســتگاه های  بــه  قانــون   .6
وزراء  منجملــه  مجریــه  قــوه  زیرســاختهای 
که نماینــده خود را )یکی  تکلیف نموده اســت 
از معاونهای خود( را به عنوان مســئول بهبود 
کار بین وزارت متبــوع خود با  کســب و  محیــط 
بخــش خصوصــی تعییــن و بــه منظــور تعامــل 

مستمر با فعالن اقتصادی معرفی نماید.

توضیــح مهــم: در متــن این قانون به روشــنی 
که نتیجــه خواســته ها و  تصریــح نشــده اســت 
کــرات بخــش خصوصــی بــا بخــش اجرایی  مذا
دولــت منعکس شــده در ماده 14 بــا چه روش 
 یا دســتورالعمل هایی بایســتی مورد رســیدگی
 قرار گیرد؟ به نظر می رسد این موارد نیز بایستی 

گفتگو حل و فصل شود. از مسیر شورای 

4-2 خواسته های بخش خصوصی 
در مقابل قانون

هــدف نگارنــده بــرای ورود بــه قانــون مــورد 
بحث احصاء شرایط ذیل می باشد. 

1. آشنایی و جلب توجه بیشتر بخش خصوصی 
بــه زیرســاختهای این قانــون  و ورود به فضای 

احقاق حق بخش خصوصی به صورت عملی
2. ایجــاد، تــدارک و تعییــن اســتراتژی و روش 
کار الزم توســط بخــش خصوصی برای تعامل و 
پی گیری مندرجات این قانون خصوصا مقابل 

گفتگو  با شورای 
دولتــی  مســئوالن  از  جــدی  درخواســت   .3
بــرای رعایــت و عمل به قانــون حاضر به عنوان 
موظفین اصلی قانون در برابر بخش خصوصی

4-3-  نظرات و دیدگاه های نگارنده در مورد 
موارد این قانون

برداشــتها و دریافتهــای نگارنــده ایــن مقاله به 
طــور اجمالی از موارد مختلــف این قانون برای 
کــره بــا ذینفعان  بــاز نمــودن بــاب بحــث و مذا
بخــش خصوصــی بــه شــرح ذیــل ارائــه شــده 

است.

4-3-1- در مورد ماده 1: 
اســتنباط  چنیــن  مــاده  ایــن  محتــوی  از   .1
"صنعــت  کــه صنــوف پیمانــکاری و  می شــود 
احداث" به عنوان بخشــی از تشــکلهای اشاره 
شده در این ماده تلقی می شود و فضای کسب 
کار  اشــاره شــده در این  کســب و  کار و محیط  و 
کار آنهــا هــم اطــالق  کســب  قانــون بــه فضــای 

می شود.
ج در بنــد )ح(  2. دســتگاه های اجرایــی منــدر
که بر اســاس مــاده 5 قانون خدمات  این ماده 
تبصــره  ایضــًا  و   86/07/08 مصــوب  کشــوری 

که بایســتی توســط وزارت  ذیل ماده 14 قانون 
اقتصاد و دارایی تعریف شود، در ماده 5 قانون 
فوق الذکــر آورد شــده اســت. بــه نظــر می رســد 
حســب ایــن قانون قرار اســت یــک بازنگری در 
مــاده 5 قانــون فوق الذکــر بــه عمــل آیــد. ذیــال 
بــه جهــت اهمیــت موضــوع و مراجعــه ســریع 
خواننــدگان )مــاده 5( قانــون فوق الذکــر عینا از 

متن نقل شده است.
كلیــه وزارتخانه،  "مــاده 5: دســتگاه اجرایــی 
موسســات دولتی، موسســات یــا نهادهای 
و  دولتــی  شــركتهای  غیردولتــی،  عمومــی 
كه شــمول قانون برآنها  كلیه دســتگاه هایی 
مســتلزم ذكــر و یا تصریــح نام اســت از قبیل 
گسترش و  شــركت ملی نفت ایران، سازمان 
نوســازی صنایع ایران، بانک مركزی، بانکها 
و بیمه های دولتی، دســتگاه اجرایی نامیده 

می شوند. )نقل از متن("

توضیح2: قانون گذار از شرکتهای دولتی اشاره 
شــده فی المثل به شــرکتهای نظیر شرکت ملی 
نفــت ایــران اشــاره دارد؟ آیا شــرکتهای دولتی، 
ج از فضای در  کال خار که  نیمه دولتــی و نظامی 
حــوزه این تعاریف بــوده و در لباس پیمانکاری 
در پروژه هــا وارد شــده اند بچــه صــورت در این 
کلی  قانون تعریف می شــوند. این یکی از نکات 
مورد نظر و درخواست بخش خصوصی است.
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گفتگو 5- شورای 
گفتگو به عنوان رکن رکین این  شــورای 
قانون و مدخل اصلی ارائه خواســته ها 
و تظلمــات بخش خصوصــی به دولت 
در صنعــت احــداث می باشــد جایــگاه 
گفتگو حسب مندرجات ماده  شــورای 
پنجــم  پنجســاله  برنامــه  قانــون   75
توسعه جمهوری اســالمی ایران )1390 
– 1394( به درستی تصریح شده است 
کــه نظر به اهمیــت آن عینا نقل از متن 

شده است. 

مــاده 75: به منظور تبــادل نظر دولت 
تســهیل  و  تعاونــی  و  خصوصــی  بخشــهای  و 
فعالیتهای اقتصادی این بخشها، بررسی و رفع 
کار و اتخــاذ تصمیــم موثر برای  کســب و  موانــع 
اقدامــات الزم در چهارچــوب قوانین و مقررات 
موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرایی 
گفتگوی  مناســب بــه مراجع ذیربــط، شــورای 
دولــت و بخــش خصوصــی با ترکیــب اعضاء زیر 

تشکیل می شود: )نقل از متن(
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی )رییس شــورا(، 
کل بانــک مرکــزی جمهــوری اســالمی  رییــس 
ایران،معــاون برنامه ریــزی و نظــارت راهبردی 
رییــس جمهــور، وزیــر صنایــع و معــادن، وزیــر 
کشــاورزی،  تعــاون، وزیــر بازرگانــی، وزیــر جهاد 
کار و امور اجتماعی، وزیر نفت، وزیر نیرو،  وزیــر 
دو نفر از معاونان قوه قضائیه به انتخاب رییس 

مجلــس  اقتصــادی  کمیســیون  رییــس  قــوه، 
کمیســیون برنامــه و  شــورای اســالمی، رییــس 
بودجه و محاســبات مجلس شــورای اسالمی، 
کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس  رییــس 
کشاورزی،  کمیسیون  شورای اســالمی، رئیس 
آب و منابــع طبیعی مجلس شــورای اســالمی، 
رییــس اتاق بازرگانی و صنایــع و معادن ایران، 
دبیــرکل اتاق تعــاون جمهوری اســالمی ایران، 
شــهردار تهــران، هشــت نفــر از مدیــران عامــل 
شــرکتهای برتــر خصوصی و تعاونی از بخشــها و 

رشته های مختلف

انتخــاب اعضــاء ردیــف )19)  تبصــره 1: نحــوه 
حداقــل  کــه  جلســات  تشــکیل  چگونگــی  و 
هــر پانــزده روز یــک بــار برگــزار می گــردد و ارائــه 
دســتورالعملی  طبــق  گزارشــها  و  پیشــنهادها 

که در نخســتین جلسه شــورا تهیه و  اســت 
تصویب می شود.

تبصــره 2: محل دبیرخانه این شــورا بدون 
کمــک از دولت در اتــاق بازرگانی و  دریافــت 

صنایع و معادن ایران است.

توضیح3: محورهای اصلی ورود به شورای 
گفتگو در حوزه وظایف محوله طبق ماده 11 
که بعدا به آن  این قانون تصریح شده است 

پرداخته می شود.

4-3-2- در مــورد مــاده 2: در مندرجــات 
این ماده به نظر یک تضاد نگاهی و ماهوی به 

شرح ذیل دیده می شود.
1: هــدف قانون گــذار از ایجــاد اتــاق و در پی آن 
گفتگــوی بیــن دولت و بخش خصوصی اســت 

گیرد. کتبا صورت  که بایستی 

2: در ذیــل ایــن مــاده حضــور یــا عــدم حضــور 
ذینفعــان بنــد الــف ایــن مــاده بــرای جلســات 
تصمیم گیــری هیــأت دولــت بــه عهــده دولــت 
گذاشــته شده اســت و این حضور با خواست و 

کید شده است. نظر دولت تا
ایــن دو نــگاه بــا احقــاق حق بخــش خصوصی 
بــه نحــوی در تضــاد اســت و لــذا حق دفــاع به 
گفتگــو" به عنــوان ســخنگوی بخش  "شــورای 
خصوصــی بایســتی داده شــود لــذا پیشــنهاد 

 قوانین موضوعی در حوزه عملکردی 
یــک  از  بایســتی  خصوصــی  بخــش 
تقســیم  حــوزه  در  برابــری  و  تعــادل 
بیــن اصحــاب  ریســک و مســئولیت 
)كارفرمایان/مشــاوران/ قراردادهــا 

پیمانکاران( برخوردار باشد
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حــذف "هــرگاه الزم دید" از انتهــای این ماده 
می شــود و در آن تصریــح بــه حضــور شــورای 

گفتگو گردد.

4-3-3- در مــورد مــاده 3: ایــن مــاده بــاز 
یک نگاه بسیار منطقی برای تعریف و تثبیت 
جایــگاه بخــش خصوصی اســت و بــه نحوی 
کامــل  ممکــن اســت بــا مــاده 2 همخوانــی 
نداشــته باشــد. چه در این ماده به صراحت 
به دســتگاه اجرایی مصــرح در قانون تکلیف 
کــه هنــگام تدوین و یــا اصالح  نمــوده اســت 
مقــررات و قوانیــن نظر تشــکلهای اقتصادی 

گیرد. استعالم و مورد توجه قرار 

بنــد  ایــن  در   :5 مــاده  مــورد  در   -4-3-4
تشــکلهای  ملــی  "فهرســت  تدویــن  و  تهیــه 
اقتصــادی" از وظایــف اتــاق ذکر شــده اســت. 
بخــش خصوصی و صنعت احــداث به عنوان 
بخشی از تشکلهای اقتصادی مندرج در بند 
 "ب" ماده )1( این قانون دسته بندی می شود 
لذا بایستی بخش خصوصی در تهیه و تدوین 
 ایــن فهرســت ملــی فعاالنــه حضــور داشــته

 باشد. 

4-3-5- در مــورد مــاده 8: ایــن بــاز یکــی از 
مهمتریــن مواد این قانون با اثرگذاری باال در 
فضای کسب و کار بخش خصوصی و صنعت 
کــه بخش  احــداث اســت و توصیــه می شــود 
خصوصی با حساسیت باال به این حوزه وارد 
کنون  که هــم ا شــود. الزم بــه یادآوری اســت 
کاربران و ذینفعان بخش خصوصی در فرآیند 
کاال  تجارت خارجی اعــم از واردات، صادرات 
و خدمــات و صــدور مدارک و اســناد مربوطه 
خصوصــا در حوزه مســائل بانکــی و اعتبارات 
اســنادی دارای مشــکالت عدیــده می باشــد 
حضــور فعــال و مســتمر بخــش خصوصی در 

این حوزه به شدت احساس می شود.

بــه نظــر  4-3-6- در مــورد مــوارد 9 و 10 : 
می رســد رونــد عملکــرد تــا حــال مســئوالن 
ذیربــط وزارت امــور خارجــه برای پشــتیبانی 
از تولیدکننــدگان، صنعتگــران و پیمانــکاران 
برای صدور خدمات مهندسی دارای قوت و 
گذشته شاهد  شدت الزم نبود ما در دو دهه 
پشــتیبانی بعضــا بی قید و شــرط هیأت های 
دیپلماتیک کشورهای خارجی از پیمانکاران 
که  کشــور مــان بوده ایــم  خــود در پروژه هــای 

حتــی در بعضی موارد تا مرکز "Damping" هم 
پیــش رفته انــد. در ایــن ماده مهم بــه وزارت 
کــه بــا همــکاری  امــور خارجــه تکلیــف شــده 
وزارتخانه های امور اقتصاد و دارایی، صنعت 
و معــدن و تجارت و اتــاق "آئین نامه اجرایی" 
ایــن مــاده را تهیــه نماینــد لــذا ورود و حضور 
بخش خصوصی در این حوزه بسیار حساس 

و حیاتی است.

در  بنــد  ایــن   :11 بنــد  مــورد  در   -7-3-4
حقیقــت مهمتریــن بند ایــن قانــون و نقش 
گفتگــو" را تعریــف نمــوده  و حضــور "شــورای 
است. سه بند "الف"،"ج" و "چ" به عنوان سه 
بنــد مهم این مــاده نظر به اهمیــت آنها ذیال 

نقل از متن شده است.
یــا  حــذف  اصــالح،  پیشــنهاد  الــف-  بنــد 
وضــع مقــررات اعــم از آیین نامه، بخشــنامه، 
دســتورالعمل، شــیوه نامه یــا رویــه اجرائی در 
کار در ایران به  کســب و  جهت بهبود محیط 
مسئوالن مربوطه براساس گزارش تهیه شده 

از سوی دبیرخانه این شورا.

ادامه در شماره آینده 
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کلــی، پایش وضعیــت CM در نت مدیریت ماشــین آالت و تجهیزات  بطــور 
بــه عنــوان یــک تکنیــک بســیار مهــم و موثــر در سیســتمهای مدیریــت 
 نــت پیشــگیرانه  PMیــا پیش بینانــه PdM  مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. 
که هیچیک از این سیستمها نمی توانند بدون اتکای به روشها  گونه ای  به 

گون CM پیاده و مستقر شوند. گونا و تکنیکهای 
کاربرد  که در مورد فایده های فنی و اقتصادی  گونی  گونا بــا وجــود آمارهای 
CM در سیســتمهای نــت متکــی بــه برنامه ریــزی ماشــین آالت ارائه شــده 

و می شــود، امــا بــرای بســیاری از مســئوالن نــت و بــه ویــژه مدیــران ارشــد 
که حدو  کاربر ماشــین آالت همواره این پرســش مطرح اســت  شــرکت های 
کجاست  مرز اســتفاده از CM در یک سیســتم پیشــگیرانه و یا پیش بینانه 
که  و بــا توجــه بــه تنوع ماشــین آالت و تجهیزات موجود ، به ویــژه هنگامی 
گونــه ای  بــا شــمارگان بزرگــی از آنهــا مواجــه هســتیم، چگونــه می تــوان بــه 
کلی در بازه زمانی مشخصی )مثال  که بتوان در یک ارزیابی  کرد  برنامه ریزی 
6 ماه یا یک سال( عالوه بر سودمندیهای فنی غیرقابل انکار آن، اقتصادی 

(RCM( نگرش و روش نگهداری مبتنی بر اطمینان
(CM( در کاربرد هدفمند پایش وضعیت

       مهندس حسین انصافپور

چکیده 
  RCM  کوشیده ام شیوه رویکرد و  اسلوب پویای مدیریت نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان در این نوشتار، بیش و پیش از هرچیز 
را به عنوان یکی از مهمترین دستاوردها مدیریت نت ماشین آالت/تجهیزات، در مقایسه با مدیریت کالسیک موجود نت رایج در کشور  برجسته 

کنم و نقش و جایگاه CM را در پرتو  رویکرد و اسلوب RCM مورد بررسی قرار دهم.
کلیشــه ها و روتین های فلج کننده اندیشــه؛ توانایی انعطــاف و انتخاب  گریــز از  گیــر و نظام منــد، رویکــرد تحلیلی )آنالیتیــک(؛ پویایی و  نگــرش فرا
که  کالســیک نت متمایز می کند. درســت از همین رو اســت  روشــهای مناســب در امــور نگهــداری و تعمیــرات RCM را از دیگــر نظام های مدیریت 
کردن آن و پاســخ به بســیاری از  پرسشهای نظری و عملی در  کارگیری CMبرای  مدیریت شکســتها می تواند به هدفمند  اســلوب نتRCM در به 

کند.  کمکی شایان  مورد پیاده سازی و استفاده از  CMدر مدیریت نت ماشین آالت/تجهیزات  
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کاربرد آن را نیز تضمین کرد. بطور مثال آیا الزم است که همه اجزای  بودن 
کاربرد CM درمورد آنها توصیه می شــود را با  که رواداری  ماشــین/ تجهیز، 

شرایطی یکسان و به صورتی دایمی مورد آزمایش قرار داد؟
کــه اغلــب  چرایــی پدیــداری چنیــن پرسشــهایی بــه ایــن دلیــل اســت 
سیســتمهای نت پیشگیرانه PM و پیش بینانه PdM  به صورت الگوهای 
مشخصی معرفی شده اند که براساس روتینهای تعریف شده کار می کنند. 
که معموال  وجود روتینها شرایطی خودکار یا نیمه خودکار را پدید می آورند 
تحلیلهــای حیــن فرآیندی را از نظر دور می کنند. تحلیلهای ارائه شــده در 
اینگونه سیســتمها بیشــتر، عبارت از بازخوردهای سیســتم درمقایســه با 

شاخصهای تعیین شده است.
درایــن نوشــتار هــدف مــا بررســی نیــک و بــد چنیــن نگــرش و روش یــا 
فروکاســتیهای آنها در اجرای سیستمهای نت یاد شده نیست بلکه بیان 
کاربرد  نگــرش و روش سیســتم نت مبتنی بــر قابلیت اطمینــانRCM  در 
گــذرا را برایــن موضــوع  کــه می توانــد دریچــه ای از مقایســه ای  CM اســت 
کتــاب "نگهداری و تعمیــرا ت مبتنی برقابلیت  بگشــاید. بدیــن منظور، از 
اطمینــان" نوشــته:جان موبری و با ترجمه آقایان دکتر علی زواشــکیانی و 

کرده اند. کارستان  کاری  که  مهندس رضا آزادگان فراوان بهره برده ام 
جان موبری پدیدآورنده RCM  تحلیل سیســتم نت را با تحلیل شکســت 
ماشین/تجهیز با توجه به تعریف کارکردهای هر ماشین/تجهیز در شرایط 
عملیاتی اش، بعالوه استانداردهای عملکرد موردنظر آغاز می کند زیرا "تنها 
که می تواند ماشین/تجهیز را از عملکرد مطابق با استاندارد مورد  اتفاقی 

کاربرانــش متوقــف نمایــد نوعی شکســت )خرابــی( اســت. نگهداری  نیــاز 
و تعمیــرات )نت( با بکارگیری رویکردی مناســب برای مدیریت شکســتها 

می تواند به اهدافش نایل شود" 
که برای دســتیابی به هدفهای نت ارائه  بدین ســان، موبری راه حلهایی 
کلیشه ای و روتین  می دهد نیز مبتنی بر تحلیل/آنالیز است و نه الگوهای 
کــه اغلب، بازدارنده شــکافت ریشــه ای خرابیهاســت؛ از ایــن رو مایلم نت 

مبتنی بر قابلیت اطمینان RCM را  نت آنالیتیک/تحلیلی بنامم.
از نظر موبری، نت مبتنی بر قابلیت اطمینان RCM  فرآیندی است برای 
تعیین آن چه باید انجام شود تا ادامه فعالیت دارایی فیزیکی درانجام آن 
چه کاربرانش در شرایط عملیاتی موجود از آن انتظار دارند، تضمین شود.

گامهــای نخســت؛ نگــرش هدفمنــد و متفــاوت RCM  بــا دیگر  در همــان 
سیســتمهای نــت بیــان شــده اســت. ماشــین/تجهیز "دارایــی فیزیکــی" 
است. این یک پیش شرط بسیار مهم در تعیین استرتژی نت در مدیریت 
شکستها است؛ از آن رو که سیستم نت می خواهد وضعیتی را حفظ نماید 
که ســرمایه گذاری  کــه در آن ایــن "دارایی فیزیکــی" بتواند به انجام آن چه 
کننــده روی ماشــین/تجهیز از آن انتظــار دارد، ادامــه دهــد. اهمیت این 
کردن RCM ، راه اندازی سیستم  که برای پیاده  موضوع تا بدان حد است 

کارخانه )یا هر واحد تولیدی( یک پیش شرط الزامی است. ثبت دارایی 
چنین رویکردی، مدیریت دارایی Asset Management را به صورت جدی 
در سیســتم مدیریــت نــت ماشــین آالت/تجهیزات وارد می کنــد. ضمــن 
کــه نگهــداری، از اجزای مهم مدیریت دارایی نیز هســت. بدین ســان  آن 
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"مدیریت نت به عنوان یکی از زیرمجموعه های مهم یك سیستم مدیریت 
جامــع نگهداري همچون مدیریت داراییهاي فیزیکي مي بایســت عالوه بر 
جنبه هــاي عملکــردي، همــه جنبه هــاي اقتصــادي و تجاري شــرکت را در 
که موجب  نظر بگیرد. مدیریت داراییهاي فیزیکي یك شیوه تلفیقي است 

صرفه جویي قابل مالحظه هزینه ها و بهبود عملکرد سرمایه مي شود."
کلی، هدفمنــدی CM را   در یــک نتیجه گیــری زود هنــگام، می تــوان بطــور 
که به عنوان یک زیرسیســتم تعیین کننده در   بــا همیــن رویکرد، در نقشــی 

مدیریت شکست ایفا می کند، مورد تحلیل قرار داد.

اما ، مدیریت شکستها و هدفهای آن چیست؟ 
که  1. سیســتم نــت اقداماتــی را به انجام رســاند تا ماشــین/تجهیز تــا آنجا 
ممکن اســت دچار شکســت نشــود یا زمان وقوع آن هرچه بیشتر به تاخیر 

افتد.
که اثرها  کنــد  گونه ای عمل  2. درصورت وقوع شکســت، سیســتم نــت به 
کمتری به ماشین/ که ممکن اســت آســیب  و پیامدهای شکســت تا آنجا 

کند. تجهیز و محیط استقرار آن وارد 
بدینسان مدیریت شکست، شامل دو بخش اساسی است، یکی اقداماتی 
کند و یــا آن را به تاخیر می انــدازد، دیگر،  کــه از بروز شکســت جلوگیــری می 

کنترل اثرات و پیامدهای شکست پس از وقوع آن است.
PdM  درتمامی سیستمهای نت برنامه ای اعم از نت پیشگیرانهCM  کارکرد

کارکرد مدیریت شکســت  یــا پیش بینانــه PaM و یا TPMدر ماهیت، همان 
کاربــرد آن  سیســتمها بــه  CMبا چنین  کشــور مــا در  اســت امــا بــه ویــژه در 

رویکردی نگریسته نمی شود.
کمتر مورد توجه  کنترل اثرها و پیامدهای شکست  اما؛ اقدامات CM برای 
گفت اطالعات  کلی می توان  گرفته و روی آن بحث شده است. به طور  قرار 
کنتــرل اثرها و  بــه دســت آمــده از اقدامــات CMو تحلیــل آنهــا می توانــد در 
گاهانه  که وقــوع آن به هردلیل به صــورت آ پیامدهــای شکســت در زمانی 
گونه ای اجتناب ناپذیر  اتفاق خواهد افتاد؛ نقش  )برنامه ریزی شــده( یا به 

کند. بسیار مهمی را ایفا 
برای شــناخت چگونگی مدیریت شکستها، سیستم نت مبتنی بر قابلیت 

اطمینان RCM هفت پرسش اصلی را مطرح می کند:
کارکردهــا و اســتانداردهای عملکــرد مربــوط بــه تجهیز در شــرایط عملیاتی 

موجود چیست؟
کارکردهایش باز  1. به چه صورتهایی ممکن است ماشین/تجهیز از انجام 

خ دهد(؟ ایستد )یا در آن شکست ر
کارکــردی  2. چــه چیــزی باعــث وقــوع هرکــدام از شکســتها )خرابیهــا(ی 

می شود؟
خ داد هرشکست چه اتفاقاتی روی می دهد؟ 3. در زمان ر

4. هر شکست از چه نظر هایی اهمیت دارد؟
5. برای پیش بینی یا پیشگیری از هر شکستی چه می توان انجام داد؟
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گر نتــوان )بــرای هــر شکســت( فعالیتهای پیــش اقدام  کــرد ا 6. چــه بایــد 
مناسبی پیدا کرد؟

پنج  پرسش نخست،  اسلوب RCM را  برای شناسایی حالتهای شکست 
که بر اثر وقوع شکســت  کارکــردی، اثرهای ناشــی از وقوع آن و پیامدهایی 
پدیــد آمــده، توســط زنجیــره ای از تحلیلهای دقیــق در مورد چنــد و چون 

وقوع شکست ماشین/تجهیز بیان می کند.
زنجیره این تحلیلها، نه تنها به بررســی فرســودگی یا ســایش و گسیختگی 
نرمال می پردازد،  بلکه خطاهای انسانی و عیوب طراحی را نیز مدنظر قرار 
می دهد، و برای نخســتین بار به صورتی جدی به تهدیدهای ناشی اثرها 

و پیامدهای وقوع شکست بر ایمنی و محیط زیست نیز توجه می کند. 
دسته بندی پیامدهای شکستها تا حد زیادی می تواند مدیریت شکستها 
که بطور  را ســمت و ســو بخشــد و حتــی اولویت بندی نمایــد. بدین معنــا 
مثــال هــرگاه شکســت ماشــین/تجهیز پیامــد ایمنــی و یا محیط زیســتی 
داشــته باشــد در آن صورت باید اقدامات بســیار جدی برای پیش بینی و 
که  پیشگیری وقوع آن به عمل آید، به عبارتی، تاخیر یا چشم پوشیهایی 
به لحاظ مصلحتهای تولیدی یا هزینه ای و یا مدیریتی در مورد پیامدهای 
گیرد  مرتبــط با شکســتهای عملیاتی یــا غیرعملیاتی ممکن اســت صورت 
در مــورد شکســتهایی بــا پیامدهایــی ایمنی و محیط زیســتی اصوال جایز 
که  گفت  نیســت. در همین رابطه شــاید با یک بیان زود هنگام، می توان 

کارکردی و از  هــرگاه پیش بینــی و یا پیشــگیری از پیامدهای یک شکســت 
آن مهمتر یک شکست پنهان، وقوع یک حادثه ایمنی یا زیست محیطی 
را به دنبال داشــته باشــد، در آن صورت اســتفاده از روشهای CM با توجه 
کارکردی و استانداردهای عملکرد ماشین/تجهیز ضروری و  به ویژگیهای 

غیرقابل چشم پوشی است.
تحلیل پیامدهای شکســت در RCM از آن رو دارای اهمیت جدی اســت 
که: "یکی از برجستگیهای RCM در تصدیق پیامدهای شکست نسبت به 
ویژگیهای فنی آن می باشد. در حقیقت RCM به وضوح تنها دلیل انجام 
کاهش  هــر فعالیــت نگهــداری و تعمیرات پیــش اقدامــی را در اجتنــاب یا 
پیامدهای شکســت نه فقط در جلوگیری از شکســت به صورت فی نفسه 

می داند."
دســته بندی پیامدهای شکســت در RCM شــامل: پیامدهای شکســت 
و  پیامدهــای عملیاتــی  زیســتی،  و محیــط  ایمنــی  پیامدهــای  پنهــان، 
پیامدهای غیرعملیاتی"به عنوان مبنای یک چهارچوب استراتژیک برای 

تصمیم گیریهای مربوط به نگهداری و تعمیرات را موجب می شوند."
پرسشــهای ششــم و هفتم از پرسشــهای هفتگانه، انجام اقداماتی اســت 
کــه RCM پــس از تحلیــل شکســتهای بالقــوه، و یــا واقــع شــده، با بررســی 
حالتها، اثرها و پیامدهای ناشی از وقوع شکست،  اسلوبهای خود را برای 

کنترل شکستها به میان می آورد. پیش بینی، پیشگیری و یا 
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توجــه بــه پیامدهــای شکســت در انتخاب روشــهای فعالیت نــت، تمرکز 
که بیشــترین  اقدام کننــده را متوجــه آن دســته از فعالیتهــای نت می کند 
که بر روی فعالیتهای  تاثیر را در عملکرد ســازمان داشــته، سبب می شود 
گذاشــته نشــود. همچنیــن، ایــن رویکرد؛ با تشــویق  کم/بی تاثیــر انــرژی 
گون مدیریت شکست به گونه ای گسترده، از تمرکز صرف بر  روشهای گونا

پیشگیری از شکست می کاهد.
در  نــت  هزینه هــای  بــه  توجــه   RCM در  کــه  اســت  معنــا  بــدان  ایــن 
تصمیم گیریهای مدیریت شکست،  بیش از پیش هدفمند شده؛ جایگاه 
ویــژه ای می یابد. از جمله اســتفاده از تکنیکهای CM برای پیشــگیری از 
که تحلیل عوامل مختلف منجر به شکست به آنجا  شکست، در مواقعی 
کــه این یــا آن فعالیت تاثیر جــدی بر عملکرد ســازمان ندارد،  می انجامــد 
می توانــد بــه بازنگری اقدامــات مربوط به CM در فعالیتهــای نگهداری و 

تعمیرات منجر شود.
بنابرایــن، اقدامات مربوط به CM به صورت یک الزام جلوه گر نمی شــود؛ 
که ماشین/ بلکه  به واسطه تحلیل دقیق سیستم نت حتی تا جزئیاتی 
کاربرد می یابد و  تجهیز را در وضعیت موجود خود مورد بررسی قرار دهد، 

ممکن است به آنجا بیانجامد که در شرایطی،  برای برخی از ماشین آالت/
تجهیزات اقدامات  CMصورت نگیرد و یا متوقف شود.

کارگیــری تکنیکهــای اجرایــی مدیریــت نــت به  ایــن نحــوه نگــرش در بــه 
گونه ای نظام مند مراعات شــده اســت و چنانکه خواهد آمد، می تواند به 

کالسیک در مدیری نت تلقی شود.  عنوان یک تفاوت عمده با رویکرد 
با این اندیشــه و برداشــت مروری می کنیم بر تکنیکهای اجرایی مدیریت 

شکست نت:

• فعالیتهای پیش اقدام )آینده نگر(:
که پیش از وقوع شکســت و بــرای جلوگیری  فعالیتهایــی را دربــر می گیــرد 
کالســیک  از وارد شــدن بــه وضعیــت شکســت انجام می شــوند. در نظام 
نگهداری چنین فعالیتهایی با نامهای  نت پیش گویانه و نت پیشگیرانه 

شناخته می شوند.
RCM فعالیتهای پیش اقدام را با عنوانهای: باز سازی زمان بندی شده؛ 

کردن زمان بندی شده و نت اقتضایی شناسایی می کند. ج  از رده خار

ادامه دارد
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شاهکار
فالنــی  گفتنــد:  را  ابوالخیــر  ابوســعید 
كه قادر اســت  شــاهکار می كنــد، چــرا 

كند؛  پرواز 
كه مهم نیســت، مگس هم  گفت: این 

می پرد. 
كه روی  گفتنــد: فالنی را چــه می گویی 

آب راه می رود! 
گفت: اهمیتی ندارد، تکه ای چوب نیز 

كار می كند. همین 
شــاهکار  تــو  نظــر  از  پــس  گفتنــد: 

چیست؟
كــه در میــان مــردم زندگی  گفــت: ایــن 
دروغ  كســی  بــه  هیچــگاه  ولــی  كنــی 
كلــک نزنــی و سوءاســتفاده  نگویــی، 

نکنی، این شاهکار است.
گر بر آب َروی، خسی باشی؛ ا

گر در هوا پری، مگسی باشی؛ و ا
كسی باشی.... دل به دست آر تا 

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

گرد در مجله...... است و این پا

كمیسیون انتشارات    

گفت فوالد، بتن را روزی
كه تو اینقدر چرا مرموزی؟

كشش مثل لبو میمانی در 
كه خودت می دانی در خمش هم 

گفتی از علم تخّطی نکنی
ُكرنش خطی نکنی پس چرا 

ح نشوی از فوالد
ّ

تا مسل
توئی و اینهمه عیب و ایراد
كیفیتت پایین است  

ً
غالبا

كه ساخت چین است اصاًل انگار 
كسی جان ترا؟ كرده  كنترل 

نسبت آب به سیمان ترا؟
آخر این درز تخلخل از چیست؟

كافی نیست  ویبره ات 
ً
غالبا

چند هفته همه سرگردانند
گردانند تا عمل آوری ات 

كارآموز كارگر و  ناظر و 
آب باید بدهند هر روز

كن حرف من را شنو و باور 
كن برو ورزش بکن و الغر 

شده ابعاد تو بسیار زیاد
مثاًل تیر نود در هفتاد

سازه های بتنی سنگین است
سرعت ساختمان پایین است

.

.

.
در جوابش بتن آمد به سخن
گفت آخر تو چه دانی از من؟

گر چه از آبم و سیمانم و سنگ
هرگز اما نزنم مثل تو زنگ

كرنش نکنم بیخودی مثل تو 
كمانش نکنم زیر هر بار 

ن تر از من
َ

نیست فوالد َخف
من نمی ترسم از آتش اصاًل

اتصاالت درونت ناجور
هیکلت پر شده از جوش و غرور
سخنی بین من و بین تو نیست

هر چه باشد پی ات آخر بتنی است

مناظره آهن و بتن

پاگرد
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چرا داد می زنیم؟

كه خشــمگین هســتند  گردانش پرســید: چرا ما وقتی عصبانی هســتیم داد می زنیم؟ چرا مردم هنگامی  اســتادی از شــا

صدایشان را بلند می كنند و سر هم داد می كشند؟ 

گفت: چون در آن لحظه، آرامش و خونسردی مان را از دست می دهیم.  كردند و یکی از آن ها  گردان فکری  شا

كنارمان قرار  كه طرف مقابل  كه آرامشــمان را از دســت می دهیم درســت اســت اّما چرا با وجودی  اســتاد پرســید: این 

كه خشمگین هستیم داد می زنیم؟  كرد؟ چرا هنگامی  دارد، داد می زنیم؟ آیا نمی توان با صدای مالیم صحبت 

كــدام جواب هایی دادند اّما پاســخ های هیچکدام اســتاد را راضی نکرد. ســرانجام او چنیــن توضیح داد:  گردان هــر  شــا

كه  كــه دو نفــر از دســت یکدیگــر عصبانی هســتند، قلب هایشــان از یکدیگــر فاصله می گیــرد. آن ها بــرای این  هنگامــی 

كه داد بزنند. هر چه میزان عصبانیت و خشــم بیشــتر باشــد، این فاصله بیشــتر است و  كنند مجبورند  فاصله را جبران 

كنند.  آن ها باید صدایشان را بلندتر 

كه دو نفر عاشــق همدیگر باشــند چه اتفاقی می افتد؟ آنها ســر هم داد نمی زنند بلکه  ســپس اســتاد پرســید: هنگامی 

خیلی به آرامی با هم صحبت می كنند. چرا؟ چون قلب هایشان خیلی به هم نزدیك است. فاصله قلب هاشان بسیار 

كم است. 

كه عشقشان به یکدیگر بیشتر شد، چه اتفاقی می افتد؟ آنها حتی حرف معمولی هم با هم  استاد ادامه داد: هنگامی 

كردن  گوش هم نجوا می كنند و عشقشان باز هم به یکدیگر بیشتر می شود. سرانجام، حتی از نجوا  نمی زنند و فقط در 

كه دیگر هیچ فاصلــه ای بین قلب های آن ها  هــم بی نیــاز می شــوند و فقط به یکدیگر نگاه می كنند. این هنگامی اســت 

باقی نمانده باشد.

كه تمامی انسانها قلبهایشان به یکدیگر نزدیک شود. امیدوارم روزی رسد 

كنیم.  - برای آنکه عمر طوالنی داشته باشیم باید آهسته زندگی 

گاه خبرهــای بد را به عنوان یک نیاز به تغییر و نه یک خبر  - هــر 

منفــی بپذیریم، از آن شکســت نمی خوریم بلکه از آن چیزهای 

تازه می آموزیم.

- با اراده قوی مالک همه چیز می شویم.

- بزرگترین خوشبختی آرزوی سعادت دیگران است.

كه به حسادت نیانجامد. - رقابت تا زمانی پسندیده است 

كار و زحمت خویش است. - انسان فرزند 

- آنچه هستیم ما را بهتر معرفی می كند تا آنچه می گوئیم.

كارهای بزرگ انجام داد. كوچک  - هرگز نمی توان با آدمهای 

كردن مهم است. كار  كردن مهم نیست؛ درست  كار  - زیاد 

گر وعده دادند آنرا زود  - مــردان بزرگ دیر وعده می دهنــد ولی ا

انجام می دهند.

- تمام موفقیتهای بزرگ بر پایه شکست بنا شده اند.

- انســان همچــون رودخانه اســت هرچــه عمیق تر باشــد آرام تر 

است.

- می تــوان حقیقتــی را دوســت نداشــت، امــا نمی تــوان منکر آن 

شد.

كامیابی است. - به توانایی خود ایمان داشتن، نیمی از 

- تا چیزی را نپذیریم، نمی توانیم تغییرش دهیم.

 شغلی 
ً
كه هیچ سختی در آن نیست، مطمئنا گر شغلی داریم  - ا

نداریم...........
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ایــن مصاحبــه  بــه  بــرای ورود  از حضــور جنابعالــی  بــا تشــکر    
حضوری، به عنوان اولین ســوال درخواســت داریم مختصری از 
ســابقه زندگی خودتان و نحوه ورود به حرفه پیمانکاری را بیان 

بفرمایید.
کنــم وارادت 	  بــه شــما عزیــزان و بزرگــواران ســالم عــرض مــی 

کنــم. آنچه امــروز خدمتتان ارائه  خالصانــه خــودرا تقدیم می 
که همــواره و خصوصا  مــی نمایــم، دیــدگاه ها و افکاری اســت 
گذشــته تمــام ذهن اینجانب را به خود مشــغول  در یک دهه 
کــرده و بــه آن مــی اندیشــم و در نظــر دارم با شــما بزرگــواران و 
خواننــدگان نســل جوانتــر و مخاطبــان نشــریه پیــام آبادگران 
کمک شما را طلب  کرده و به بحث بگذارم و همفکری و  مرور 

نمایم.

 بیــش از 5 دهــه از خدمــت اینجانــب در صنــف پیمانــکاری	 
گذرد و به تحقیق همه زندگی من، خانواده من، همســر   مــی 
و فرزندانــم در طــول ایــن مــدت فــدای عشــق و عالقــه من به 
وطنم و خدمت به این حرفه بوده است و از این بابت همواره 
بــه خانــواده ام و خصوصا همســر مهربانم مدیونــم و خداوند 
که لحظــه ای در تمــام دوران حضــورم در  گیــرم  را شــاهد مــی 
کســب ثروت نبوده ام  صنف پیمانکاری به فکر مال اندوزی و 
کــه قطعا و بدون وقفه در این حرفه  و تــا آخرین لحظه حیاتم 

کنم. حضور خواهم داشت به همین صورت فکر و عمل می 

کارم را بــا ورود بــه صنــف 	  کــه اینجانــب  گذشــته  در 50 ســال 

مختلــف  صنــوف  و  هــا  انجمــن  کــردم  شــروع  پیمانــکاری 
کنونــی وجود نداشــت تنها ســندیکای  پیمانــکاری بــه شــکل 
کــه پروژه ها  شــرکت هــای ســاختمانی را مــی شــناختم . امروز 
کار پیمانکاری نیــز تغییر جدی  کرده و شــرایط  گســترش پیــدا 
نموده اســت بحمدا... انجمنها و صنوف مختلف پیمانکاری 
کنفدراســیونهای  و  فدراســیونها  تشــکلها،  همچنیــن  و 
گرفتــه و در صحنــه  مختلــف از حاصــل تجمیــع آنهــا شــکل 
که بــا حضور این  حاضرنــد. درک و اســتنباط بنده این اســت 
توانمندیهــای بالقــوه از یک طــرف و همچنین وجــود قوانین 
کشــور برای تعریــف و تثبیت جایگاه  الزم االجــرای موجــود در 
بخــش خصوصی از جمله "اصل 44 قانون اساســی" و "قانون 
که به تائید  کلی اصل 44" از سوی دیگر  اجرای سیاست های 
مقــام معظــم رهبــری رســیده اســت، زمینه هــای الزم را برای 
کل ارکان جامعه اســالمی ما تا  دســتیابی به خصوصی ســازی 
کرده اســت و همچنین در ایــن اواخر  افــق ســال 1404 فراهــم 
کار" و  کســب و  ورود و انتشــار "قانــون بهبــود مســتمر فضــای 
بقیــه قوانین موضوعه واقعیت وجودی بخش خصوصی را در 
گرفته  کشور متعّین می سازد  و خوشبختانه جایگاه ما نادیده 

نشده و زیر ابرها پنهان نمانده است. 

كارتــان   لطفــا تجربیــات و دیــدگاه هــای خودتــان را در حرفــه و 
پــس از انقــالب بیان بفرمایید. چه فراز و      نشــیب هایی را طی 

كردید؟
 اجازه می خواهم به صورت اجمالی دیدگاه های خودم را به عنوان 

 آیا ما به واقع
 بخش خصوصی 
داریم؟

گفتگویی صمیمانه با جناب آقای مهندس تهماسب رضوی

جنــوب تهــران  ســاختمانی  شــركت  هیأت مدیــره  رئیــس   
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یک ایرانی عاشق این مرز و بوم و به عنوان یک پیرو   پیشکسوت شما از 
کوتاه نمایم.  بعد انقالب مروری 

انجمنهــا و صنــوف مختلــف پیمانــکاری هــر یــک بــه نوبــه خــود بــا 	 
شــروع انقــالب اســالمی در بــه ثمر رســیدن 
در  و  داشــتند  مؤثــری  نقشــهای  انقــالب 
پــی آن و با شــروع جنــگ نابرابــر و تحمیلی 
دولــت متجــاوز بعثی عــراق به ملــت ایران، 
کــه امکانــات  بــاز ایــن پیمانــکاران بودنــد 
جهــاد  اختیــار  در  را  خــود  ماشــین آالت  و 
ســازندگی و جبهه و جنگ برای پشــتیبانی 
ماشــین آالت  دادنــد.  قــرار  رزمنــدگان  از 
بخــش خصوصــی دیگــر هیچگاه بــه بخش 
خصوصــی عــودت داده نشــدو بــه تملــک 
دولــت و ارگانهای حاضــر در جنگ از جمله 
جهاد ســازندگی و قرارگاه  درآمد و در پاســخ 
بــه صاحبان این شــرکتها برای درخواســت 
"هــر  می گفتنــد  ماشین آالتشــان  عــودت 
پــول  گرفتیــم  خســارت  عــراق  از  مــا  وقــت 
ماشــین آالت شــما را می پردازیم." بایســتی 
از  دســته  آن  نمایــم  عــرض  خدمتتــان 

کــه بعد از انقــالب به جای تــرک وطن به  پیمانــکاران و ســازندگانی 
صورت مستمر در صحنه حضور داشتند همه سختیها و زیان های 

مالــی دوران انقــالب و خصوصا جنگ تحمیلی را بــه جان خریدند. 
شــرکت تهــران جنــوب بــه ســهم خــود  نزدیــک بــه 4 میلیــون دالر 
ماشین آالت خود را   در اختیار جبهه و جنگ قرار داد. اینجانب نیز 
شــخصًا نزدیک به 4 ســال در منطقــه عملیاتی و جنگی اســتانهای 
که البته از این  خوزســتان و بوشــهر حضور داشــتم 
گالیه ای نــدارم بلکه جــزو افتخارات  بابــت نــه تنها 

زندگی من است. 
 

افتخــار می کنــم شــرکت تهــران جنوب 	 
که در سال 1358 و در  یکی از شرکتهای نادر است 
بحبوحــه انقــالب به صحنه آمد و بــا دولت انقالب 
اســالمی آن زمــان اقــدام به عقــد قرارداد به نســبه 
کشــور  بــزرگ در یکی از اســتانهای پرتالطم جنوبی 
یعنــی بــا ســازمان آب و بــرق خوزســتان نمــود و در 
زمــان شــروع انقــالب شــرکت تهران جنوب در ســه 
کرمان، خوزستان  کشور یعنی استان  استان بزرگ 
کــه در  کارگاه هــای متعــددی بــود  و بوشــهر دارای 
کار می کردند و  کارگاه ها  حــدود 12 هزار نفر در ایــن 
هیچ مشــکلی در شروع انقالب در ارتباط با شرایط 
کارگاه هــا بروز نکرد و شــرکت تهران  کارگــری در ایــن 
کســی  که هیچ اعتراضی از  جنــوب آنهــا را به درســتی مدیریت نمود 

شنیده نشد.

گاز ولی عصر)عج(- شركت تهران جنوب كنگان فازهای 1و2 به پاالیشگاه  گاز واحدهای بهره برداری   احداث خط انتقال 

مختلــف  صنــوف  و  انجمنهــا 
نوبــه  بــه  یــک  هــر  پیمانــکاری 
خــود با شــروع انقالب اســالمی 
انقــالب  رســیدن  ثمــر  بــه  در 
و در  مؤثــری داشــتند  نقشــهای 
پــی آن و با شــروع جنــگ نابرابر 
و تحمیلــی دولــت متجــاوز بعثــی 
عــراق بــه ملــت ایــران، بــاز ایــن 
كــه امکانات  پیمانــکاران بودند 
و ماشــین آالت خــود را در اختیار 
جهاد سازندگی و جبهه و جنگ 
برای پشــتیبانی از رزمندگان قرار 

دادند 
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پس از آن، دوران ســازندگی شــروع شد. بخش خصوصی چنین 	 
کارآفرینــی آن به  کــه فضا ی مناســب بــرای رشــد و  تصــور نمــود 
وجود آمده و لطمات و صدمات شروع انقالب و جنگ تحمیلی 
گذاشــته شــده و بخش خصوصی فضا برای  کشــور پشــت سر  در 
کار خود خواهد داشــت. ولی زهی خیال  کســب و  ورود به حوزه 
باطل، در این مرحله بخش خصوصی مواجه با ورود و تشــکیل 

چ گونه شرکتهای ریز و درشت  سریع و قار
کار و  کســب و  دولتی در همه عرصه های 
ساخت و ساز در کشور شد )نگاه کنید به 
لیســت تائید صالحیت شــده شرکتهای 
دولتــی و جهــادی در ســازمان برنامــه( و 
این شرکتهای جدیدالوالده با پشتیبانی 
کامــل دولــت و جناحهــای تصمیم گیــر و 
البتــه بــا رانتهای خــاص خود بــه بخش 
که می بایســتی  اعظم پروژه های عمرانی 
توســط بخش خصوصــی انجام می شــد 
کار  و  کســب  بــازار  کال  و  نمودنــد  ورود 
را از دســت بخــش خصوصــی ربودنــد و 
پیمانــکاران بخــش خصوصــی را بیــرون 
پیمانــکاران  مرحلــه  ایــن  در  و  راندنــد 
بخش خصوصی یا باالجبار جالی حرفه 
نمودنــد یــا بــا ســختی و بعضــا تحقیــر به 
صورت پیمانکاران دست سوم و چهارم 

پیمانــکاران دولتی به پروژه ها وارد شــدند. 

ایــن شــیوه به صورت بســیار آشــکارتر  و بــدون هیچگونه تعارف 
گذاشــتن همــه ضوابط و  و بــه دور از هــر نــوع احتیــاط و با زیر پا 
کار بــه پیمانکاران  کشــور بــرای ارجــاع  کم در  قوانیــن جاریــه حا
دولتی و شــبه دولتی در زمان آقای احمدی نژاد با قوت و شدت 
کالن فازهای  پی گیری شد. در این حوزه انتقال همه پروژه های 
پروژه هــای  دیگــر  بخشــهای  ســایر  همچنیــن  و  عســلویه  گازی 
دولتــی،  پیمانــکاران  بــه  کشــور  در  عمرانــی 
توســط  خصوصــًا  و  شــد  گــذار  وا شــبه دولتی 
که از عمر تاســیس  شــرکتهای خلق الســاعه ای 
آنهــا شــاید چند ماه نگذشــته بود انجام شــد. 
گوشــت و پوست خود  شــرکت تهران جنوب با 
ایــن شــرایط را تجربــه نمــوده اســت. حداقــل 
بخش خصوصی واقعی در این دوران 10 ســاله 
که  گرفت  اخیــر پیــام روشــنی از بخش دولتــی 
دیگــر جا بــرای حضور بخــش خصوصی وجود 
نــدارد و بایســتی دکان را تعطیــل و درب دکان 

گرفت.  گل  را 

هنوز داستان بخش خصوصی تمام 	 
کامل نشــده است. این بار بخش خصوصی  و 
کفگیر دولــت به ته  کــه  مواجــه بــا این امر شــد 
که دولــت پول و  دیــگ خــورده و اعــالم نموده 
توان برای پرداخت صورت وضعیتهای معوقه 
و هنگفت پیمانکاران ندارد و بایســتی پیمانکاران 

گازی فازهای 4و5 پارس جنوبی 2)شركت تهران جنوب( گاز و میعانات  احداث پاالیشگاه 

بــا  جدیدالــوالده  شــركتهای 
و  دولــت  كامــل  پشــتیبانی 
جناحهــای تصمیم گیر و البته با 
رانتهــای خــاص خــود به بخش 
كــه  اعظــم پروژه هــای عمرانــی 
بخــش  توســط  می بایســتی 
خصوصــی انجام می شــد ورود 
كار  كســب و  كال بازار  نمودنــد و 
خصوصــی  بخــش  دســت  از  را 
بخــش  پیمانــکاران  و  ربودنــد 

خصوصی را بیرون راندند
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به دنبال تامین منابع مالی برای ورود در پروژه ها بروند. شروع این 
سیاســت بــا ورود تیم انتخابی آقــای احمدی نژاد در شــورای عالی 
کره با صنــوف مختلــف پیمانکاران  فنــی و بــاز نمــودن بحــث و مذا
ک دولــت به پیمانکاران شــکل  بــرای دادن و انتقــال امــوال و امــال
کنون نیز به علت نبود امکانات مالی دولت در قوانین  گرفــت. هــم ا
ســالیانه )ســال 91 و 92( قــرار بــود تامیــن منابــع مالــی بــه عهــده 
که  پیمانــکاران  باشــد و از طریــق صندوق توســعه ملی عمل شــود 
قطعــا ، پیمانــکاران نمی تواننــد بــدون رانت به این صنــدوق ورود 

نمایند. 

رقیب جدید دیگری نظیر شرکتهای دولتی 	 
قبلــی این بار در لبــاس نو و از طریق بانکها 
و موسســات اعتبــاری و ســرمایه گذاری بــا 
عنــوان پیمانــکاران وابســته به مؤسســات 
مالــی و بانکی به صحنه آمدند. از عمر این 
شــرکتهای وابســته بــه بانکها و مؤسســات 
کمتر یا بیشتر نمی گذرد  مالی نیز یک ســال 
بخــش  پیمانــکاران  بــا  آنهــا  اســت  قــرار  و 
صــرف  راه  ایــن  در  عمــری  کــه  خصوصــی 

نمودند رقابت نمایند. 

كــه در اجرای پروژه های    لطفا چالشــهایی را 
گذشته با آن مواجه بودید  مختلف در دو دهه 

بیان بفرمایید.
ناامــن 	  فضاهــای  جنــوب  تهــران  شــرکت   

گذشــته، تجربــه نموده،  فوق الذکــر را خصوصــًا در طــول یــک دهه 
تحقیر شده و شرایط ذیل را نیز لمس نموده است.

پروژه هــای پــارس جنوبــی از فازهــای یــک توســط ســرمایه گذاران 	 
 Total، ENI، Shell هــا( همچــونDeveloper هــا وIOC( خارجــی
و نظایــر آن شــروع شــد. دولــت و وزارت نفــت بــا تمســک بــه ایــن 
گــذاران دیکته  کــه مــا نمی توانیم چیــزی را به   ســرمایه  اســتدالل 
کار را بکنند یــا نکنند آنها پول و تکنولوژی آوردند  که فالن  نماییــم 
کره ای ها را به  گذاشــت و آنها  کامال باز  و اختیار دارند، دســت آنها را 
که عمر تجربه آنهــا در صنعت نفت و  کره ای هایــی  صحنــه آوردنــد. 
گاز در آن زمــان شــاید به دو دهه هم نمی رســید، 
کار یاد  به بازار ما وارد شدند و با امکانات ارزی ما 
کردند. ما پشت در  گرفتند و عوامل خود را تربیت 
کج نمودیم، تحقیر  کار ســر  گرفتن  اتــاق آنها برای 
شــدیم و علیرغم وجود چنین شــرایطی باز تالش 
که  کردیم  کردیــم بــه پروژه هــا وارد شــویم و ثابــت 
کنیم. شــاهد این  کار  مــا توانمندیــم و می توانیــم 
ادعــا انجام موفــق پروژه های فازهای 4 و 5 پارس 
جنوبی بود. پیمانکاران ایرانی )شــرکتهای تهران 
گامــا و IGC( خــود را بــه خوبــی  جنــوب، درریــز، 
کنــون نیز در  نشــان دادنــد و بــا تــالش خــود هــم ا
ثابــت  فــاز 12  از جملــه  فازهــای حاضــر عســلویه 
کجــا دولت بــه بخــش خصوصی  کــه هــر  نمودنــد 
گذاشــت حتــی در  کــرد دســت مــا را بــاز  اعتمــاد 
شــرایط تحریم هــم می توانیم بهتریــن خدمات را 

 پارس جنوبی - شركت تهران جنوب

نظیر	 دیگــری	 جدیــد	 رقیب	
این	 قبلی	 دولتــی	 شــرکتهای	
بــار	در	لبــاس	نــو	و	از	طریق	
اعتباری	 بانکهــا	و	موسســات	
و	ســرمایه	گذاری	بــا	عنــوان	
مؤسسات	 به	 وابسته	 پیمانکاران	
مالی	و	بانکی	بــه	صحنه	آمدند.	
به	 وابسته	 شرکتهای	 این	 عمر	 از	
یک	 نیز	 مالی	 مؤسسات	 و	 بانکها	
ســال	کمتر	یا	بیشتر	نمی	گذرد	
و	قرار	اســت	آنها	با	پیمانکاران	
بخش	خصوصی	که	عمری	در	این	
راه	صرف	نمودند	رقابت	نمایند.	
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کنید  کشــورمان ارائه نماییــم. نگاه  بــه مراتــب بهتر از خارجیان در 
که ســهم خارجیان   ) EPC3بــه پروژه هــای اخیر فــاز 12 )فی المثــل
کنترل  در ایــن حــوزه زیــر 15% آن هم بیشــتر در فضای مدیریتــی و 

خدمات مهندسی و نظارت بر خرید می باشد. 

شــرکت تهران جنوب به همراه 10 شــرکت داخلی و خارجی صاحب 	 
نام بین المللی )سایپم/استم پروجتی( به همراه یکی از شرکتهای 
کارهــای لوله کشــی دریــا( به پــروژه فاز 19  وابســته بــه دولــت )برای 
پارس جنوبی وارد شــد. نزدیک به 1/5 ســال در این پروژه زحمت 

کشــید و بــا پــول آن زمــان نزدیــک بــه 1 میلیــارد 
تومــان هزینه نمود و هم زمان با چهارمین نوبت 
تمدیــد ضمانت نامه 7میلیون دالری شــرکت در 

کارفرمــا و هــم  مناقصــه، ایــن پــروژه توســط 
کارفرمــا در مهمانــی شــام، بــه   زمــان بــا آن، 
پیمانکار دیگری از زیرمجموعه های وابســته 
کــه در آن ضیافــت حضــور  نفــت  بــه وزارت 
داشت قول اجرای فاز 19 را    داد و همه برای 
کف زدند و پس از آن با ســه خط  این مســاله 
نامه )تعجب نفرمایید بله، سه خط نامه( به 
که ما در شــرایط  فعلی  تهران جنوب نوشــت 
کار به شــما عذرخواهــی می کنیم در  از دادن 
کــه چرا  آن موقــع مــا بــه مســئوالن نوشــتیم 
بــا بخــش خصوصــی بــه ایــن صــورت عمــل 
گر بخش  می نماییــد و مــا را تحقیر می کنیــد ا
خصوصــی را قبــول نداریــد رســما مــا را خــط 
بزنیــد و اتالف وقت  و  هزینه اینچنینی به ما 
تحمیل نکنید و ســوال نمودیم آیا نمی شــود 

یکــی از ایــن فازها را بــه بخش خصوصی بدهد و بعــد ما را با بخش 
که زیاد حرف نزنید.  کنید به ما پاسخ دادند  دولتی مقایسه 

 
هنــوز قصه تمام نشــده این بار ما با تــازه وارد دیگری یعنی چینی ها 	 

مواجه شــدیم شــرایط بخش خصوصی و پیمانــکاران ایرانی این بار 
کره ای ها و پیمانکاران دولتی ما  ک تر از شــرایط قبلی با  بســیار اسفنا
کار را بلد  کســب نموده بودنــد و فرهنگ  بــود. حداقل آنها تجربه ای 
کار را داشتند نه فرهنگ  گروه جدید چینی نه دانش  بودند ولی این 
کــره براســاس نرم هــای  گرفتــن پشــت میــز مذا قــرار 
می دانســتند.  را  ایرانــی  پیمانــکاران  بــا  بین المللــی 
ایــن شــرایط را شــرکت تهــران جنــوب بــا چینی ها در 
پروژه های شــرکت متن تجربه نمود. جای بسی 
کارفرمایــان و مجریــان هــم به هر  تاســف اســت. 

کنترل چینی ها بودند.  دلیلی زیر 

بــه بخــش خصوصــی 	  هنــوز  فشــارها 
تمــام نشــده، ایــن بــار مســاله تحریــم در تمــام 
گذاشــت و عــالوه بــر  کار مــا اثــر  کســب و  فضــای 
فشــارهای شــرکتهای دولتــی و چینی هــا، تــورم 
سرسام آور و بی ســابقه، پایین آمدن ارزش پول 
ملــی، ریالی بودن قراردادهــای ما، نبود تعدیل 
در ایــن قراردادهــا و نرفتــن زیــر بــار پیمانــکاران 
اصلی دولتی و صاحب پروژه و ندادن پاســخ به 
کشــانید و ما مجبور  کامل به بن بســت  کار را  ما 
شــدیم بــرای حفــظ فضــای خــود از صحنــه بــا 

ج شویم.  قبول ضرر و زیان خار

گاز)شركت تهران جنوب( خط لوله دوم 56 ا-1ینچ  

كارفرمایــان هیــچ وقــت چه 
انقــالب  از  بعــد  قبــل و چــه 
خــود را موظف بــه پرداخت 
مطالبات به موقع پیمانکار 
طــوری  همــان  نمی داننــد. 
دیگــر  بخشــهای  در  كــه 
مصاحبــه خدمتتــان عــرض 
ایــن  از  همــواره  مــا  كــردم 
منظــر دچــار مشــکل جدی 
بوده ایــم و ایــن امــر یکــی از 
مشــکالت اصلــی تاخیــر در 
كشــور  پروژه هــای  اجــرای 
بــوده  انقــالب  از  بعــد  در 
آن،  ماحصــل  كــه  اســت 
موقــع  بــه  پرداخــت  عــدم 
مطالبات پیمانکاران است 
كــه مدیریت اجرای پروژه ها 
توســط پیمانــکاران را دچار 

مشکل نمود
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چکیده:
مدیریــت ماشــین آالت و تجهیــزات در شــرکتهای عمرانــی متاثر از شــرایط 
طیف هــای  در  متنوعــی  ســاختارهای  دارای  شــرکتها  بیرونــی  و  داخلــی 
کامال داخلــی و یا  کامــال متمرکــز تــا غیرمتمرکــز و انجــام فعالیتهــا بــه شــکل 
گردیده بستر مدیریت  برون ســپاری شــده می باشــند. در این مقاله ســعی 
اثربخــش چرخــه حضور ماشــین در پروژه و شــرکت بــا توجه بــه فعالیتها و 
گردد تا در  فرایندهای مرتبط با مدیریت ماشــین آالت شناســائی و معرفی 
کار را با توجه به شرایط  نهایت بتوان بنای ســاختارها و شــکل های انجام 

اقتضائی هر شرکت بر این بستر استوار نمود. 

وژه: یت ماشین آالت پر مدیر
کــه  ســکان هدایــت و راهبــری پــروژه بــر عهــده مدیــر پــروژه ای می باشــد 
بــا بکارگیــری و مدیریــت منابــع مــورد نیــاز روی یــک موضــوع روشــن و بــا 
کســی پوشــیده  کار می  کند و ارزشــی افزوده ایجاد می کند. امروزه بر  هدف 
که اهمیت منابعی همچون نیروی انسانی، مالی، مواد و مصالح،  نیســت 
که این منابع توسط  ماشین آالت و تجهیزات در پروژه ها ایجاب می نماید 

گردند. متخصصین همان حوزه مدیریت 
ایــن مدیریتهــای تخصصــی ضمــن حفــظ ارزشــها و باورهــای حرفــه ای 
حوزه ی تحت مسئولیت خود باید در چارچوب تصمیمات مدیریت پروژه 

وژه  و شركت   چرخه حضور ماشین در پر
و ساز و كار های مدیریتی آن

 محمدرضا حبیب زاده
كارگروه ماشین آالت سندیکای شركتهای ساختمانی عضو 
كیسون معاون ماشین آالت- شركت 
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کلی پروژه اقدام نمایند. ناشی از مصلحت های 
کلی  تعامــل بین الویت های حرفه ای هــر حوزه ی تخصصی و الویت های 
که پــروژه همــواره در لوای ایــن تعادالت  پــروژه تعادلــی بوجــود مــی آورد 

مسیر خود را دنبال می کند.
می بایست منابع مورد نیاز هر پروژه با توجه به اقتصاد همان پروژه:

گیرد. که مد نظر است انجام  کاری باشند  1. مناسب انجام 
که در چارچوب برنامه تنظیمی باید  کاری باشــند  2. متناســب با حجم 

گیرد. انجام 
3. سالم و بدون نقص و قابل اطمینان باشند.

کار شــده و با  4. در زمــان مــورد نظــر )طبق برنامــه تنظیمی( وارد محیط 
ج شوند. کار خار پایان یافتن وظیفه از محیط 

در غیــر اینصــورت احتمــال اینکــه برای پــروژه، زیر پــروژه ی مزاحم ایجاد 

شود وجود خواهد داشت.
که در انجام فعالیتهای پروژه ها مورد  ماشــین آالت یکی از منابعی اســت 
کــه در انجــام پــروژه دارد توجــه  اســتفاده قــرار می گیــرد و بدلیــل نقشــی 

خاصی را می طلبد. 
چنانچــه مدیریــت منابــع ماشــین آالتی پــروژه را یکــی از زیــر فرآیندهــای 

فرآیند مدیریت پروژه بدانیم ورودیهای این زیرفرآیند عبارتند از: 
کار٬  ماشــین، اپراتــور، ســوخت، روغن، هوا، آب و ســایر )شــامل موضوع 
که بر ماشــین به منظور آماده ســازی و نگهداری  افــراد دیگــر غیر از اپراتور 

کار ماشین آالت و ......( گذارند٬ شرایط محیطی  تاثیر 
ایــن ورودیهــا باید توســط فــرد و یا افراد ذیصــالح به پشــتوانه ی دانش و 
تجربه قبلی پروژه )شــرکت( مدیریت شوند به عبارتی مدیریت شده وارد 

پروسه های عملیاتی خود شوند. 

شکل-1 سیستم مدیریت ماشین آالت پروژه

شکل-2 فعالیتهای اصلی و مستندات مربوطه

 

يا و فرد توسط بايد وروديها پشتوانهاين به الح ي تجرافراد و دانش پروژهي قبلي بشركتبه شوند عبارتيهمديريت
پروسه وارد شده شوندمديريت خود عملياتي هاي

ماشينفرايند از نگهداري مديريت عمليات نيزكلي ساختها زير اين به كارگاه تجهيز است، الزم ساختهاي زير نيازمند آالت
فرد همان توسط پشتوانهبايد به و الح ي افراد يا پروژهو قبلي تجربه و دانش شوندشركتي نظام،مديريت همزمان

هماهنگي در و طراحي پروژه شرايط مجموعه با تطابق در ماشينعملياتي ورود و پروژه برنامه ر،آالتبا مست شده مديريت
گردد
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س
ي
س
ت
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يت
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پروژهشين آالت

مي ه وروديهاچنان بودن درست به صد در صد رارنظاموساختهازير،توانستيم بعبارتي،باشيمداشتهاطمينانيافتهاست
نميخودحركتمسيردريمددرآورحركتبهاياوليهسرعتباكهراچرخي ولن اومتيبازد شدنميروبروهمم

نداشتيم لي سيستم،مش اين كه آنجا از خوداما دوام حراستبراي و ح به شرايط،نياز با رفعاصالح،تطبيق و
احتمالي برومغايرتهاي غلبه پيشنيز در نهايتداردراروموانع در كنيمهمو تال بايد آن بهبود بههوشمندانهوبراي
ردازيم ب آن مستند،پايش كه سيستمي به بايد ا اطالعاتجمع،سازيل و،آوري كسبتجزيه نهايتا و اطالعات تحليل

آگاهي و پتانسيلدانش مسالهشناخت آيندههاي در راساز سيستم كل در تغييرات اعمال مهمتر همه از برو غلبه براي
پيش الت شويمرومش مجهز نمايد مين ازناي،ت عبارتند اومتها م
وروديها رار و،استهالك،ت نظرها،حواد،مغايرتهانارسائيها كار،اعمال شرايط تغييرات با هماهنگي و نيازها با ،تطابق

و هوايي و آ و جديدمحيطي دستاوردهاي به هوشياري عدم بسا چه
نگهداري سازمانپروژهواحد ري ف كننيازمند ر ف باشد قادر كه سازماني يا است مستنپيد،يافته عملياتدگير وسازي

آن بر ار تاثيرگ ب،باشدشرايط يا باهاطالعات آرايش نمايدهادادهازمعناييعبارتي فراهم كردهنآ،را تحليل و تجزيه ورا
وپتانسيل لها ش بدو در را اومتها آن،گيريم ميزان هيا اين از قبل رارا آستانهماشين توقفبه نر،ببيندرساندبي

ل ش عوامل و دهد تشخي را آنها نهايتروند در و نمايد شناسايي را آنها رفعگيري براي را ميمياوآنهامديريت ت هر
خدشهكهديگري كار رواني وادر گرداندنگردددراي باشد،مجهز اقدام و ميم ت اتخا اقدامپيگير از بعد آثارنيزو

ترتيب بهمين و كرده پايش را ميمات نمايدت حراست را روند اين پروژه پايان تا و
اقدامات وروديهاانجام كنترل براي و،الزم ساختها زير مناسايجاد ام،تجهيز ن رار هدارياست ازن

مستمرآالتماشين پاي مديرپروژههردرآنو اصلي ه ي بشينماو است، پروژه همان عبارتيهآالت

 

ميزير مديريت ماشينشودفرآيندي مطلوبكه شرايطي در همواره پروژه اطمينانآالت قابل و بكار درآماده
قرار پروژه اجرايي هاي واحد گيرنددسترس

ماشين مدير كه است نياز فرايند زير اين انجام شكلبراي ابتداي از پروژه خروجآالت زمان تا و پروژه گيري
وماشين داشته حضور پروژه در نمايدآالت، مديريت را مربوطه فعاليتهاي
منبعجهت اين اثربخش نيزمديريت را اين و گردد تدقيق و شناسائي حوزه اين در مطرح موضوعات كليه تا است الزم ،

ماشين توقف دليل به كار توقف از جلوگيري مديريت اين اصلي هدف كه برد ياد از حالياستنبايد اعمالدر از كه
غيرطبيع ماشيناستهالك به جلوگيريي نيز باشدآالت برتاكتيكشده مبتني هدف اين راستاي در نيز نگهداري هاي

پيش براي ماشين وضعيت پايش اقدامات و پيشگيرانه تعميرات و آننگهداري فعلي شرايط به توجه با آتي وضعيت بيني
گرديمي متداول و رايج عمراني شركتهاي از بسياري در امروزه كه استباشد ده

جدول ماشيندر مديريت با مرتبط شده شناسائي فعاليتهاي و موضوعات كليه است، شده آورده پروژه بهآالت الزم
مي هميادآوري جلسات ساعتها طي موضوعات اين كه صاحبباشد مستنداتانديشي و مدارك تجربيات، حوزه، اين نظران

شركتهاي در گرديدهنامصاحبموجود نداتدوين
رويه الزامات، بايد اصلي فعاليتهاي از يك هر دستورالعملبراي و فرمها چكها، طراحيها، را گزارشاتي نهايت در و ليستها،

كه انداخت جريان به و نمود
صحيح نمايدانجام نهادينه نگهداري واحد در را  فعاليتها

انجام از را گرداندصحيحمديريت مطمئن  فعاليتها

صورت كنددر تسهيل را رديابي مغايرت  وجود

نياز صورت در نمايد،و اصالح را كارها و ساز و مدارك

مربوطهشكل مستندات و اصلي فعاليتهاي
 
 
 
 
 

استپذيرفتهصورتآالتماشينتامينقبالپروژهدرآالتماشينمديريتفعاليتهايشناسائيجدول
موضوعات با مرتبط اصلي اصليجزئيات اصلي موضوعات  رديف فعاليتهاي
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زیــر  نیازمنــد  ماشــین آالت  از  نگهــداری  مدیریــت  عملیــات  کلــی  فراینــد 
کارگاه بــه ایــن زیــر ســاختها نیز باید توســط  ســاختهای الزم اســت، تجهیــز 
همــان فــرد و یــا افراد ذیصــالح و به پشــتوانه ی دانــش و تجربه قبلــی پروژه 
) شــرکت ( مدیریــت شــوند٬ همزمــان نظــام عملیاتی در تطابق بــا مجموعه 
شــرایط پــروژه طراحــی و در هماهنگی با برنامــه پروژه و ورود ماشــین آالت٬ 

گردد. مدیریت شده مستقر 
چنانچــه می توانســتیم صد در صد به درســت بــودن ورودیها٬ زیر ســاختها 
کــه با  و نظــام اســتقرار یافتــه اطمینــان داشــته باشــیم، بعبارتــی چرخــی را 
ســرعت اولیه ای به حرکت درآوردیم در مســیر حرکت خود لنگ نمی زد و  با 
که این سیستم  مقاومتی هم  روبرو نمی شــد مشــکلی نداشــتیم٬ اما از آنجا 
بــرای دوام خــود نیــاز به حفظ و حراســت٬ تطبیق با شــرایط٬ اصــالح و رفع 
مغایرتهــای احتمالــی و نیز غلبه بر موانع در پیــش رو را دارد و در نهایت هم 
کنیم و هوشــمندانه به پایــش آن بپردازیم، لذا  بــرای بهبــود آن باید تــالش 
که مستند ســازی، جمع آوری اطالعات، تجزیه و تحلیل  باید به سیســتمی 
گاهی )شناخت پتانسیل های مساله ساز  کســب دانش و آ اطالعات و نهایتا 
کل سیســتم را )برای غلبه بر  در آینــده( و از همــه مهمتــر اعمال تغییرات در 

مشکالت پیش رو( تضمین نماید مجهز شویم، این مقاومتها عبارتند از:
ک، نارســائیها و مغایرتهــا، حوادث، اعمــال نظرها،  تکــرار ورودیها، اســتهال
کار، محیطی و آب و هوایی  تطابق با نیازها و هماهنگی با تغییرات شــرایط 

و چه بسا عدم هوشیاری به دستاوردهای جدید.
که  واحــد نگهــداری پــروژه نیازمند فکری ســازمان  یافته اســت یا ســازمانی 
کند، پی گیر مستندســازی عملیات و شــرایط تاثیرگذار بر آن  قادر باشــد فکر 
باشد، اطالعات یا به عبارتی آرایش با معنایی از داده ها را فراهم نماید، آن 

کــرده و پتانســیل ها و مقاومتها را در بدو شــکل گیری، یا  را تجزیــه و تحلیــل 
خ  میزان آن را قبل از اینکه ماشــین را به آســتانه ی توقف برســاند ببیند، نر
رونــد آنهــا را تشــخیص دهــد و عوامل شــکل گیری آنها را شناســایی نماید و 
کار  که در روانی  در نهایــت مدیریــت را بــرای رفع آنها و یا هر تصمیــم دیگری 
گرداند٬ پیگیــر اتخاذ تصمیم و اقدام باشــد و  خدشــه ای وارد نگــردد مجهــز 
کرده و بهمیــن ترتیب و تــا پایان  بعــد از اقــدام نیــز آثــار تصمیمــات را پایــش 

پروژه این روند را حراست نماید.
کنتــرل ورودیهــا، ایجــاد زیــر ســاختها و تجهیــز  انجــام اقدامــات الزم بــرای 
مناســب٬ اســتقرار نظــام نگهــداری از ماشــین آالت و پایــش مســتمر آن در 
هــر پــروژه وظیفــه اصلی مدیــر ماشــین آالت همان پروژه اســت، بــه عبارتی 
که ماشــین آالت پــروژه همواره در شــرایطی  زیرفرآینــدی مدیریــت می شــود 
مطلوب )آماده بکار و قابل اطمینان( در دسترس واحد های اجرایی پروژه 

گیرند. قرار 
که مدیر ماشــین آالت پروژه از ابتدای  برای انجام این زیر فرایند نیاز اســت 
شــکل گیری پــروژه و تا زمــان خروج ماشــین آالت، در پروژه حضور داشــته و 

فعالیتهای مربوطه را مدیریت نماید.
ح  کلیــه موضوعات مطر جهــت مدیریــت اثربخــش این منبع، الزم اســت تا 
که هدف  گردد و این را نیز نباید از یاد برد  در این حوزه شناســائی و تدقیق 
کار به دلیل توقف ماشــین اســت در  اصلــی این مدیریت جلوگیری از توقف 
ک غیرطبیعی به ماشین آالت نیز جلوگیری شده  که از اعمال اســتهال حالی 
کتیک های نگهداری نیز در راستای این هدف مبتنی بر نگهداری  باشد. تا
و تعمیــرات پیشــگیرانه و اقدامات پایش وضعیت ماشــین برای پیش بینی 
که امروزه در بســیاری از  وضعیت آتی با توجه به شــرایط فعلی آن می باشــد 
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گردیده است. شرکتهای عمرانی رایج و متداول 
در جدول-1 ، کلیه موضوعات و فعالیتهای شناسائی شده مرتبط 
با مدیریت ماشــین آالت پروژه آورده شــده است. الزم به یادآوری 
کــه این موضوعات طی ســاعتها جلســات هم اندیشــی  می باشــد 
صاحب نظران این حوزه، تجربیات، مدارک و مســتندات موجود 

گردیده اند. در شرکتهای صاحب نام تدوین 
و  رویه هــا  الزامــات،  بایــد  اصلــی  فعالیتهــای  از  یــك  هــر  بــرای 

گزارشاتی را  دســتورالعمل ها، فرم ها، چك لیستها، و در نهایت 
كه: طراحی نمود و به جریان انداخت 

1- انجام صحیح فعالیتها را در واحد نگهداری نهادینه نماید.
گرداند. 2- مدیریت را از انجام صحیح فعالیتها مطمئن 

کند. 3- در صورت وجود مغایرت ردیابی را تسهیل 
کارها را اصالح نماید.  4- و در صورت نیاز، مدارك و ساز و 

جدول-1  شناسائی فعالیتهای مدیریت ماشین آالت در پروژه   )قبال تامین ماشین آالت صورت پذیرفته است(
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یت ماشین آالت در شركت: مدیر
بــا پایان یافتن هرپــروژه چرخه ی حضور ماشــین آالت در همان پروژه 
خاتمــه می یابــد امــا غالبا ماشــین آالت در بانک ماشــین آالت شــرکت 
که تــا شــروع پــروژه بعــدی مدیریت  باقــی خواهــد مانــد و نیــاز اســت 
گــر چه ممکن اســت واحد هــای دیگری مثل واحــد مدیریت  شــوند، ا
انبــار مرکــزی یــا واحد مدیریــت دارائیهــا مســئولیت حراســت از آنها را 
عهــده دار باشــند. راهبــری مدیریــت چرخــه حضــور  ماشــین آالت در 
پــروژه و اعمــال مدیریتی عالی بر آن و نیز تصمیم ســازی برای مدیران 
ارشد تصمیم گیر در شرکت، تعامل با محیط حرفه ای بیرون از شرکت 
و در نهایــت مدیریــت دانــش حــوزه ماشــین آالت، موضوعــات اصلــی 

مدیریت ستادی ماشین آالت است.
  سیســتم مدیریــت ســتادی ماشــین آالت شــرکت را مطابــق با شــکل 
فعالیتهــای  نمــود،  تقســیم  دســته  دو  بــه  می تــوان  شــماتیک-3 
که بر بســتر زیرســاختهای برگرفته از  عملیاتــی و فعالیتهــای مدیریتــی 
گرفته و جــاری می شــوند. جزئیات این  پتانســیل های شــرکت شــکل 
که در دو ســطح شکســته شــده و در جدول-2 آمده اســت،   فعالیتهــا 

توضیح داده می شود.
سیســتم مدیریت ســتادی با توجه بــه دارا بودن ماندگاری بیشــتر در 
شــرکت، می بایســت دارای پتانســیل های الزم بمنظور اقــدام  بر روی 

فعالیتهای هر دو بخش باشد.

در اینجــا نیــز برای هــر یك از فعالیتهــای اصلی باید الزامــات، رویه ها و 
گزارشاتی را طراحی  دســتورالعمل ها، فرم ها، چك لیستها، و در نهایت 

که: نمود و به جریان انداخت 
1- انجام صحیح فعالیتها را در ستاد نهادینه نماید.

گرداند. 2- مدیریت را از انجام صحیح فعالیتها مطمئن 
کند. 3- در صورت وجود مغایرت ردیابی را تسهیل 

کارها را اصالح نماید.  4- و در صورت نیاز، مدارك و ساز و 

ح شــده در فراینــد چرخه ی  کارهــای مطر در مــدل ارائــه شــده ســاز و 
گر چه مناسبات بین  حضور ماشــین آالت در شــرکت شــکل می گیرد، ا
واحد ســتادی و واحد پروژه ای می تواند اشکال مختلفی از وابستگی 
کامل واحد  کامل واحد پروژه ای به واحد ســتادی تا اســتقالل نســبتا 

پروژه ای از واحد ستادی را در بر گیرد.
کامــل تــا  کجــای طیــف وابســتگی  اینکــه ایــن رابطــه چــه باشــد و در 

گیرد به عوامل زیر بستگی دارد: کامل قرار  استقالل نسبتا 
کندگی آنها )تعداد پروژه های  1- تعداد و نوع ماشین آالت شرکت و پرا

همزمان شرکت(
2- نوع پروژه ها یا بعبارتی نوع فعالیت های شــرکت )مونودیســیپلین 

یا مولتی دیسیپلین(
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ماشينسيستشكل شركتآالتمديريت در

ماشينسيستم ستادي رامديريت شركت لآالت ش با فعاليتهاييمشماتيكمطابق نمود، سيم ت دسته دو به توان
پتانسيل از برگرفته زيرساختهاي بستر بر كه مديريتي فعاليتهاي و وعملياتي گرفته ل ش شركت ميهاي شوندجاري

فعاليتهاجزئيات دردركهاين و شده سته ش سطح استجدولدو مي،آمده داده شودتوضيح
ستادي مديريت بهسيستم توجه شركت،با در بيشتر ماندگاري بودن پتانسيلبايستميدارا اقدامداراي بمنظور الزم هاي

فعاليتهايبر باشدهرروي بخش دو

ماشينجدول ستادي مديريت آالتفعاليتهاي
اصلي اصلي موضوعات فعاليتهاي رديف

و سياستها يها، استرات ، اهدا  ريزيبرنامهتعيين

تيبانيمديريتيفعاليتهاي پ   و

كنترل و ارت ن ي، هماهن  سازماندهي،

فني تيباني پ و اوره م  راهبري،

،مديريت اطالعاتيمناب بانكهاي و  سيستمها

دان مديريت و آموز توسعه، و ي  ت

خارجي و داخلي تعامالت و  ارتباطات

هداري وبازسازين ويلسازيآمادهآموزخريد  عملياتييفعاليتها جابجائيحمل  فروت

رويه الزامات، بايد اصلي فعاليتهاي از يك هر براي نيز اينجا دستورالعملدر و فرمها چكها، نهايتها، در و ليستها،
كه انداخت جريان به و نمود طراحي را گزارشاتي

ستاد در را فعاليتها صحيح نمايدانجام  نهادينه

گرداند مطمئن فعاليتها صحيح انجام از را  مديريت

كند تسهيل را رديابي مغايرت وجود صورت  در

نمايد اصالح را كارها و ساز و مدارك نياز، صورت در و

شکل-3 سیستم مدیریت ماشین آالت در شركت
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3- نگاه مدیریت شرکت به پروژه )میزان استقالل مدیر پروژه(
کار( 4- نگاه مدیریت شرکت به ماشین )بعنوان سرمایه، دارائی یا ابزار 

5- پتانسیل های شرکت )داشتن امکانات و تجهیزات مرکزی(

که در فرایند چرخه حضور  برگرفتــه از تجربیــات قبلی به نظر می رســد 
ماشــین، بخش هــای عملیاتــی در شــرایطی می تواننــد برون ســپاری 
مدیریــت  مناســب،  زیرســاختهای  بــودن  فراهــم  ضمــن  کــه  شــوند 

مربوطــه دارای پتانســیل الزم بــرای مدیریــت بر بخش برون ســپاری 
شــده نیز باشد.

امــا فعالیتهــای مدیریتــی بخصــوص در واحــد ســتادی بنظــر نمی رســد 
گیهــای الزم  کــه وظائــف آن دارای ویژ کــه قابــل برون ســپاری باشــد چــرا 
تعریــف شــده برای یــك فعالیت قابــل برون ســپاری نبوده و می بایســتی 
در چهارچوب منافع و مصالح شــرکت و مســتقیمأ زیر نظر مدیران ارشــد 

پروژه یا شرکت صورت پذیرد.                                                        
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ماشينسيستشكل شركتآالتمديريت در

ماشينسيستم ستادي رامديريت شركت لآالت ش با فعاليتهاييمشماتيكمطابق نمود، سيم ت دسته دو به توان
پتانسيل از برگرفته زيرساختهاي بستر بر كه مديريتي فعاليتهاي و وعملياتي گرفته ل ش شركت ميهاي شوندجاري

فعاليتهاجزئيات دردركهاين و شده سته ش سطح استجدولدو مي،آمده داده شودتوضيح
ستادي مديريت بهسيستم توجه شركت،با در بيشتر ماندگاري بودن پتانسيلبايستميدارا اقدامداراي بمنظور الزم هاي

فعاليتهايبر باشدهرروي بخش دو

ماشينجدول ستادي مديريت آالتفعاليتهاي
اصلي اصلي موضوعات فعاليتهاي رديف

و سياستها يها، استرات ، اهدا  ريزيبرنامهتعيين

تيبانيمديريتيفعاليتهاي پ   و

كنترل و ارت ن ي، هماهن  سازماندهي،

فني تيباني پ و اوره م  راهبري،

،مديريت اطالعاتيمناب بانكهاي و  سيستمها

دان مديريت و آموز توسعه، و ي  ت

خارجي و داخلي تعامالت و  ارتباطات

هداري وبازسازين ويلسازيآمادهآموزخريد  عملياتييفعاليتها جابجائيحمل  فروت

رويه الزامات، بايد اصلي فعاليتهاي از يك هر براي نيز اينجا دستورالعملدر و فرمها چكها، نهايتها، در و ليستها،
كه انداخت جريان به و نمود طراحي را گزارشاتي

ستاد در را فعاليتها صحيح نمايدانجام  نهادينه

گرداند مطمئن فعاليتها صحيح انجام از را  مديريت

كند تسهيل را رديابي مغايرت وجود صورت  در

نمايد اصالح را كارها و ساز و مدارك نياز، صورت در و
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ارقــام  بــه  نگاهــی  بــا 
تعهدشــده دولــت بــرای 
پرداختها در بودجه سال 
پرداخــت  جملــه  از   94
میلیــارد  »45هــزار 
نقــدی،  یارانــه  تومــان 
ن  مــا تو د ر میلیا ر ا ٨هز ٠
دســتمزد  و  حقــوق 
و  کارمنــدان 
ن  مــا تو د ر میلیا ر ا ٢هز 5
تامیــن  بــرای  کمــک 
حقــوق  کســری 

بازنشستگان در طرف تعهدات دولت و 70هزارمیلیاردتومان درآمد نفتی 
و ٨٠هزارمیلیاردتومــان درآمــد مالیاتی در طرف درآمدها نشــان می دهد 
دولت در سال آینده با درآمدهای حاصل از نفت و مالیات تنها می تواند 
که دولت  کند و این به مفهوم آن است  دستمزدها و یارانه ها را پرداخت 
از ســال٩4 تبدیل می شــود به صندوق پرداخت حقوق و دســتمزد یا به 
بیان ســاده تر ســال از آینده عصر پایان راهبری توسعه ملی توسط دولت 
کارشناس  که تحلیل محسن رنانی،  آغاز خواهد شــد.« شایان ذکر است 
اقتصــادی از آینــده بــازار نفــت چندســال پیش یعنــی دقیقا ســال٨٧ در 
کتاب »اقتصاد سیاســی مناقشــه اتمی ایران« به نگارش درآمده بود. در 
کشــور  کــه افزایش قیمت نفــت، طالیی ترین دوران درآمدی  ســال هایی 
که پنج نســخه از آن را به مســووالن وقت  کتابش  را رقم می زد، رنانی در 
که این خوشحالی چندان پایدار نیست و پس  داده بود، هشدار می داد 
از یــک دوره افزایــش قیمــت نفت بــه باالی صــددالر، افت قیمت شــروع 
خواهــد شــد. امــروز هــم او پیش بینــی می کنــد احتمــال افزایــش قیمت 
گر بنابر  وقوع شــرایطی خاص مانند ایجاد  نفت وجود نخواهد داشــت و ا
ناامنی در عربســتان یا اتفاقاتی از این دســت هم قیمت اندکی باال رود، 

ایــن افزایش باثبــات نخواهد 
بــود. این تحلیلگــر اقتصادی 
قیمت هــا  اســت  معتقــد 
به تدریــج تــا ســطح باالترین 
هزینــه تمام شــده تولید نفت 
در دنیــا یعنی حــدود ٣5دالر 
کنون  افــت خواهد داشــت. ا
کــه بــه  نیــز موافقــت می کنــد 
کامل«  بهانه انتشــار »نسخه 
کتــاب، دربــاره آینده  همیــن 
نفــت و پیامدهــای آن بــرای 
توســعه ایــران بــا »شــرق« به 
کاهش  گفت وگــو بنشــیند. رنانی در ابتــدا احتمال توطئه سیاســی بودن 
کاهــش تولیــد نفــت  قیمــت نفــت را رد می کنــد. او معتقــد اســت عــدم 
کوتاه مدت  عربســتان یک سیاســت بلندمدت و یک اشــتباه محاسباتی 
که شکست دولت  کشــور اســت و در ادامه هشــدار می دهد  از ســوی این 
کشــور می تواند به شکست در حوزه های  روحانی در ســاماندهی اقتصاد 
کل نظام تدبیر  کنون زمان برای آزمون و خطا برای  دیگر نیز بینجامد و ا
گفت وگو تحلیل هــای او را درباره اقتصاد  بــه پایان رســیده اســت. در این 
کشور باید به پا  که برای جلوگیری از وقوع آن تمام قوای  ایران می شنویم 
گرامی را به متن مصاحبه  کننــد. نظر خوانندگان  خیزنــد و دولت را یاری 

با ایشان جلب می نمائیم.

كه  كتاب »اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران«  كامل  انتشار نسخه 
كرده  بود، با  ح  پیش بینــی افــت قیمت نفت را در افق بلندمــدت مطر
كشیده است. چه  وجود اتمام تحریر آن در سال٨٧، تا امروز به درازا 
كتاب را منتشر  گذشــته جلد نخســت  كه ســال  انگیزه ای ســبب شــد 

كتاب برآمده اید؟ كامل«  كنون درصدد انتشار »نسخه  كنید و چرا ا

  آینده اقتصاد ایران
اشاره:

مصاحبه ای توســط بویرنیوز با آقای دكتر محســن رنانی دانشــیار اقتصاد دانشــگاه اصفهان انجام شــده اســت. با توجه به مطالعات و 
كشــور مبنی بر  كشــور به ویژه نظریه پردازی ایشــان در مورد ســه مشــکل اساســی  بررســیهای چندین ســاله آقای دكتر رنانی در اقتصاد 
كشــور نیز اعتماد به روندها و فرایندها ندارند؛ مشــارالیه در ســالهای قبل  اینکه دولت وقت و فرصت ندارد و اقتصاد صبر ندارد و مردم 
كتابی در  كه حدود سه سال زودتر این پیش بینی به وقوع پیوست. همچنین دكتر رنانی  پیش بینی افت قیمت نفت را ارائه داده بودند 
كه حاصل مطالعات ایشــان از ســال 84 تا بهار 87 بود، نوشت و  فقط پنج جلد از آنرا چاپ  مورد اقتصاد سیاســی مناقشــه اتمی ایران 
كشــور از جمله ریاســت محترم جمهور، رئیس قوه قضائیه و رئیس قوه مقننه قرار داد. با توجه  كرد و در اختیار پنج تن از مدیران ارشــد 
گرامی ماهنامه پیام  كه در این مصاحبه توسط مصاحبه شونده ارائه شده است عین آن را جهت اطالع خوانندگان  به مطالب مهمی 

ج می نمائیم. آبادگران در
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کــردم و در بهــار٨٧ تحریر آن  کتــاب مناقشــه اتمــی را در ســال٨4 شــروع 
کردم و در  کتاب را تکثیــر  بــه اتمــام رســید. در مهر87 پنج نســخه از ایــن 
کتــاب  کــه بــه نــگارش  اختیــار مســووالن قــرار دادم. در طــول سه ســالی 
گفت وگو درباره مناقشه اتمی تابو  مشــغول بودم، آنقدر فضا بســته بود و 
کارم عنوان نمی کــردم و اینطور  کتاب را هــم در محیط  که نام  شــده بــود 
کتابی درباره نفت هستم. درعین حال  که مشغول نگارش  بیان می کردم 
هرچه زمان می گذشــت بیشــتر نگران پیامدهای ناشــی از ادامه مناقشه 
اتمی ایران بودم. در ســال پایانی دولت دهم تقریبا برای همه مشــخص 
کــه در مناقشــه اتمــی می رویم؛ مســیر خطایی  که مســیری را  شــده بــود 
است و به نتیجه نخواهد رسید. بحران های اقتصادی ناشی از مدیریت 
کم کم در حال آشکارشــدن بــود. زمان  نادرســت و عواقــب تحریم هــا نیــز 
کمی  کتاب مناسب دیدم. اوال فضا  انتخابات ٩٢ را برای انتشار بخشی از 
کتاب بــه وجود  آید؛  بازتــر شــده و احتمــال اینکه مشــکالتی برای انتشــار 
کاهــش یافتــه اســت و دوم اینکه امیــدوار بودم در فضــای دوره تبلیغات 
ح شــود و خطــرات و  کتــاب مطــر انتخاباتــی، ایده هــا و هشــدارهای ایــن 
کشــیده شــود تا راه را  خســارات ادامه مناقشــات اتمی به فضای عمومی 

کند. کره کنندگان در جهت حل مساله هموارتر  برای مسووالن و مذا
 

كتــاب پیش بینی هایــی درخصــوص افــت  آقــای دكتــر، شــما در ایــن 
كــه امــروز تحقــق آن را  قیمــت نفــت پــس از یــک دوره افزایــش داریــد 
ع  كه غرب می خواهد سلطه بالمناز ح می كنید  می بینیم و این را مطر
خــود را بــر نظــام جهانی با پروژه عبور تمدن هــا از طریق عدم اتکا به 

كنــد. بر ایــن اســاس افزایش  انــرژی فســیلی محقــق 
قیمــت نفــت را به مــدت هفت تــا ١٠ســال موثرترین 
كه در نهایت  ابــزار برای تحقق هدف غــرب می دانید 
كشــورهای نفتی می انجامد. برپایه  به بازنده شــدن 
ایــن پیش بینــی، اتفاقــات امــروز بــازار نفــت را تا چه 
حد سناریویی از پیش تعریف شده غرب می دانید؟

خ دادن اســت یعنی افت قیمت  که در حال ر واقعــه ای 
کتــاب می بینم. به جز  نفــت، را در راســتای تحلیل این 
کاهش در  کــه ایــن  کــرده بــودم  اینکــه مــن پیش بینــی 
فاصله  سال های 2018 تا ٢٠٢٠ شروع خواهد شد حال 
کاهش چندســال زودتر شــروع شــده اســت.  آنکــه این 
کرده  کتاب عنوان  که مــن در  دالیل ولی همانی اســت 
که ما  بودم. علت این تعجیل افت قیمت نیز آن است 
در عصــر تکینگی فناوری هســتیم و دیگــر فناوری قابل 
گــر ١٠ســال پیــش می توانســتیم  پیش بینــی نیســت. ا
که دوســال آینده چــه فناوری هایی  کنیــم  پیش بینــی 
ظهــور پیــدا می کنــد، امــروز بــرای شــش ماه آینــده نیــز 
نمی توانیم پیش بینی داشته باشیم. بنابراین به خاطر 
پدیدارشدن فرآیند تکینگی در فناوری و سرعت گرفتن 
تحــوالت، برخــی تحــوالت امــروز در فناوری اســتخراج 
کردم قابل  کتاب را شــروع  کــه نگارش  در ٩ســال پیش 
که بعد از  کتــاب آورده ام  پیش بینــی نبود. مثــال من در 
کنــد، تولید نفت های  اینکــه قیمت نفــت افزایش پیدا 

نامتعارف، اقتصادی می شــود. منظور از نفت های نامتعارف نفت هایی 
کــه در بســتر اقیانوس هاســت و اســتخراج آنهــا پرهزینــه اســت و  اســت 
قیمــت نفــت باید بســیار افزایــش یابد تا اســتحصال آنهــا مقرون به صرفه 
که نفت ماســه ای )نفت شــیل(  باشــد. اما آن زمان پیش بینی نمی کردم 
کنــد. آن زمان  پیــدا شــود و ایــن حجم عظیمــی از نفت را به بــازار عرضه 
که نفت  بــه دلیل پیچیدگی مســاله هیــچ فناوری جدی پیدا نشــده بود 
که نفت  کــرده  کند. امــروز فناوری تا حدی پیشــرفت  شــیل را اســتخراج 
کتــاب ولی من صحبــت از نفت های  شــیل را نیــز اســتحصال می کند. در 
کرده ام. اما در عمل هم به علت پیشرفت  نامتعارف در بستر اقیانوس ها 
فنــاوری و هــم بــه علــت افزایــش قیمت نفــت، اســتخراج نفت شــیل نیز 
مقرون به صرفه شد. بنابراین یکباره با ورود نفت شیل به بازار، با سرعتی 
عجیــب و باورنکردنی تولید نفت آمریکا باال رفت. بنابراین افزایش تولید 
کشــور در عمل ناشــی از افزایش  کاهش واردات نفتی این  نفــت آمریــکا و 
که مــن پیش بینی می کردم  قیمــت نفت بوده اســت یعنی همــان دلیلی 
اما سرعت این تحول به علت ورود سریع نفت شیل به بازار بوده است. 
کنــار ورود نفت شــیل، ســایر نفت های نامتعارف نیــز در حال ورود به  در 
بازار است و همچنین انرژی های نو نیز در حال پیشرفت است و اثر خود 

گذاشت. کاهش تقاضا برای نفت در بازار خواهد  را با 

كــه بــا وجــود تــداوم بحــران در اقتصــاد اروپــا هنــوز نیــاز به  در ســالی 
كاهش قابل توجه نداشــته اســت، برخی  نفــت در بازارهــای جهانــی 
نتیجــه  و  اقتصــادی  پدیــده  یــک  را  قیمــت  كاهــش  كارشناســان  از 
افزایــش عرضــه نفــت ناشــی از ورود نفــت شــیل به بــازار یعنــی انرژی 
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و  سیاســی  پدیــده ای  را  آن  برخــی  و  می داننــد  غیرمتعــارف  فســیلی 
نتیجــه رویارویــی یــا تبانــی عربســتان و آمریــکا عنوان می كننــد. حتی 
رییس جمهــور در ســخنانی ایــن اتفــاق را فراتــر از مســایل اقتصــادی 
و توطئــه دانســته بــود یــا برخی بــه تنش هــای خاورمیانــه و اوكراین و 
روســیه و همچنیــن افزایش تولید لیبی به عنــوان یک عامل موثر نگاه 

می كنند. ارزیابی شما از این پدیده ها چیست؟
کتاب  ج از تحلیــل  کاهــش قیمــت نفــت را نــه توطئــه می دانــم و نــه خــار
»اقتصاد سیاســی مناقشه اتمی«. اما قطعا افزایش تولید نفت عربستان 
و لیبــی در ایــن افــت قیمــت تاثیرگــذار اســت. اینکــه درگیــری روســیه و 
اوکرایــن توانســته بــر بــازار نفت اثر بگــذارد، البته اثــر می گــذارد، اما اثرش 
کاهش. چون روسیه با تولید  به صورت افزایش قیمت ظاهر می شــود نه 
بیش از ١٠میلیون بشکه نفت در روز، بزرگ ترین تولید کننده نفت جهان 
کــه روســیه در آن درگیــر باشــد باعــث افزایــش قیمت  اســت و هــر تنشــی 
کاهش قیمت ســریع ناشی از  نفت می شــود. بنابراین ممکن اســت این 
همزمان شــدن افزایش تولید لیبی و عربستان با ورود حجم عظیم نفت 
کاهش قیمت طبیعی بــوده و تقریبا پیش  شــیل به بازار باشــد. اما روند 

کرد. از تصمیم عربستان آغاز شده بود. این اتفاقات فقط آن را تسریع 

كاهش تولید  آیــا عربســتان برای ضربه زدن به روســیه و ایران زیر بــار 
نرفت؟

کــه عربســتان به خاطــر ضربــه زدن به روســیه،  مــن مخالــف این هســتم 
ســوریه و ایران حاضر نشــد برای جلوگیری از ســقوط قیمت، تولید خود 
که قیمت  کاهش دهد. عربســتان یک تحلیل بلندمدت 40ساله دارد  را 
نفــت نباید افزایش یابد. برای اینکه من عربســتان اصلی ترین درآمدم از 
گر قیمت نفت باال رود  نفت است و باید تا 4٠سال دیگر نفت بفروشم و ا
گردونه مصرف  تولیــد انرژی هــای نو و جایگزین، تســریع شــده و نفــت از 
کم می شود و من دیگر نمی توانم نفت  ج یا حداقل سهم آن  جهانی خار
بفروشــم. بنابرایــن بایــد قیمــت نفت را در یــک حد متعادل نگــه دارم تا 
کلــی  کنــم. ایــن تحلیــل  کاال را صــادر  بتوانــم در 4٠،٣٠ســال آینــده ایــن 
عربســتان در چهــار دهــه اخیر اســت. پس عربســتان برای تامیــن منافع 
کاهش تولیــد و افزایش قیمت نفت نیســت.  بلندمــدت خــود، به دنبال 
کرده ولی  کوتاه مدت تســریع  کاهش قیمت را در  بنابراین عربســتان این 
کاهش قیمت  گــر عربســتان نیز بر این اتفاق دامن نمی زد رونــد طبیعی  ا
با ســرعتی آهســته ادامه می یافت. عربستان معتقد است به جای اینکه 
قیمت تا ســه، چهارســال دیگر به دلیــل جایگزینی انرژی هــای نو مثال به 
کند؛ االن روی 5٠دالر بماند بهتر اســت، تا نفت  کمتر ســقوط  ٣5دالر یا 
کاهش یابد  ج شود یا دست کم سرعت تولید آن  شیل از چرخه تولید خار
کند. ولــی من بر این باورم  و عربســتان بتوانــد تا ١٠ســال دیگر نفت صادر 
کــه این پیش بینی عربســتان هم خطا از آب درخواهــد آمد. قیمت نفت 
کاهــش پیــدا می کنــد ولی نه اینکه عربســتان بتوانــد تا ١٠ســال دیگر بازار 
را در اختیــار داشــته باشــد. البته عربســتان تا ١٠ســال دیگــر نفت خواهد 
کاهش پیدا  فروخــت ولی نه ١٠میلیون بشــکه در روز، این مقــدار آرام آرام 
کاهــش اتفــاق نیفتد یــا دیرتر و  کــرد. عربســتان می خواهــد این  خواهــد 
گر قیمت نفــت در حد همین 5٠دالر  کندتــر اتفــاق بیفتد. در هــر صورت ا
که با افزایش شدید قیمت  هم باقی بماند؛ روند جایگزینی انرژی های نو 

گذشــته آغاز شــد، دیگر  نفــت از حــدود 30دالر به باالی صددالر در دهه 
که ســرمایه گذاری های عظیمی  قابــل توقف و بازگشــت نخواهد بود. چرا
گزیرند پروژه های  گرفته و سرمایه گذاران نا در حوزه انرژی های نو صورت 
کنونی قیمت نفت آنها را وادار خواهد  کاهش  خــود را ادامــه دهند؛ البته 
کنند و هزینه تولید  که روی ابداع و نوآوری در فناوری سرمایه گذاری  کرد 
گذشــته در این زمینه  کاهش دهند. البته در ســال های  انرژی های نو را 
گذشته دو بار  موفقیت هایی نیز به دســت آورده اند. مثال در شــش ســال 
کاهش دهند.  توانســتند هزینــه تولید پنل های خورشــیدی را به نصــف 
گر قیمت نفت به  که حتــی ا گــر ایــن روند ادامه یابد به این معنی اســت  ا
کند بــاز تولیــد انرژی هــای نو به صرفــه خواهد  کاهــش پیــدا  4٠دالر هــم 
بــود. بنابرایــن دیگــر رونــد بی بازگشــت جایگزینــی انرژی هــای نــو شــروع 
گــر قیمت در ســطح 5٠دالر فعلی هم بماند  شــده اســت. از طرفی حتی ا
که در دوره  باز تولیدکنندگان نفت شــیل تولید نفــت را رها نمی کنند چرا 
که  باالبــودن قیمــت نفــت ســرمایه گذاری های عظیمــی انجــام داده انــد 
که بــه تولید ادامه  کنند. به نفع آنهاســت  کنــون بایــد از آن بهره برداری  ا
کننــد تا بتوانند  کنند در تحقیق و توســعه ســرمایه گذاری  دهنــد و ســعی 
کاهش دهند. از این رو اینکه عربســتان  بــا بهبود فناوری، هزینه تولید را 
کاهش قیمت، تولید شــیل را متوقف می کنــد، پیش بینی  کند بــا  گمــان 
کار خــود فقط ســقوط بــزرگ قیمت  نادرســتی اســت. عربســتان بــا ایــن 
نفــت را تســریع می کنــد. ایــن را مــن توطئــه نمی دانــم. این یک اشــتباه 
محاســباتی از سوی عربستان است. عربستان مساله تکینگی فناوری را 

در سیاست های خود لحاظ نکرده است.

فکر می كنید قیمت نفت تا چه حدی كاهش خواهد یافت و آیا كاهش 
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كوتاه مــدت  ٣٠ تــا 5٠درصــدی قیمــت نفــت را پدیــده ای موقتــی و 
می دانید یا پدیده ای طوالنی مدت و ماندگار؟

که قیمت نفت  کرده بودم  کتاب پیش بینــی  من هشت ســال پیش در 
خ می ماند و بعد  تا باالی صددالر افزایش می یابد و چندسال در این نر
کاهش می کند و به تدریج تا سطح باالترین هزینه تولید افت  شروع به 
که ســهم قابل توجهــی در بازار  کرد. فعال بــرای تولیدکنندگانی  خواهــد 
نفــت دنیا دارنــد، باالترین هزینه تولید حدود ٣5دالر اســت. بنابراین 
در بلندمــدت ما به ســمت چنین قیمتــی خواهیم رفت. اما البته حاال 

کاهش، تسریع شده است. ح دادم بخشی از این  که شر با عواملی 

كف و سقف هزینه تولید نفت در دنیا چقدر است و این هزینه برای 
ایران چقدر محاسبه می شود؟

هزینــه واقعی تولید هر بشــکه نفت در دنیا، هم توســط تولیدکنندگان 
تا حدودی محرمانه نگه داشــته می شــود و هم بســیار متفاوت است. 
گــر تولیدکنندگان عمده نفت را در نظر بگیریــم، پایین ترین هزینه  امــا ا
کلی تولید هر بشکه نفت در دنیا حدود هفت دالر و باالترین آن حدود 
٣5دالر اســت. این هزینه برای ایران بســته به حوزه نفتی، بین پنج تا 

10دالر برآورد می شود.

هزینه هــا  ایــن  از  كدام یــک  را  نفــت  قیمــت  كاهــش  حــد   پــس 
تعیین می كند؟

کــه تنها  کاهــش قیمــت نفــت در دنیــا تــا ســطحی ادامــه پیــدا می کند 
کــه پایین تریــن هزینــه تولیــد را دارنــد در بــازار باقــی  تولیدکنندگانــی 
گذشــته به دلیل  که در ١٠ســال  کرد  بماننــد. بایــد به ایــن نکته توجــه 

که در انرژی های نو  افزایــش بهره وری انرژی و نیز ســرمایه گذاری هایی 
کمتــر از میزان پیش بینی  گرفته، تقاضای جهانی نفت بســیار  صــورت 
گر قرار بود تقاضای نفت متناسب با رشد فعالیت های  باال رفته است. ا
اقتصادی جهان باال برود، دست کم باید ساالنه سه تاپنج درصد تقاضا 
بــرای نفت افزایش می یافت چــون تولید اقتصادی در دنیا در این حد 
گذشــته افزایش  هرســال افزایــش یافتــه اســت. ولی تقاضــا در ١٠ســال 
جــدی نیافتــه اســت. در مقابل عرضــه نفت هم در این مــدت افزایش 
کاهش قیمت نفت روندی ادامه دار  یافته است. بنابراین، از این پس 
گرچــه احتمــال دارد به صــورت محــدود و موقت افزایــش یابد.  اســت ا
کند،  گر عربســتان ناامن شــود و داعش به عربســتان هــم حمله  مثــال ا
ممکــن اســت قیمت نفت تــا ١٠دالر بــاال رود ولی دایمــی نخواهد بود. 
یــا تنش در لیبی ممکن اســت قیمت نفت را بــرای مدتی افزایش دهد 
کاهش قیمت نفت  که  اما اینها پدیده های ساختاری نیست در حالی 

پدیده ای ساختاری است.

گذشته غرب در حال چیدن سناریوهایی  كه در ١٠سال  همان طور 
برای تســلط خــود بر جهان بــود، آیا ایــران به دنبــال راه هایی برای 
كردید بــه اینکه  پایدارمانــدن نبــود؟ ابتــدای صحبت هــا هم اشــاره 
كتــاب، در ســال87 پنــج نســخه  از آن را بــرای  پــس از تدویــن ایــن 
كتاب شما  كه  كردید. دست كم با هشداری  مسووالن وقت ارسال 
کر یافتــن راهکاری  بــه مســووالن داده، انتظــار می رفت آنها را بــه ڡݦݐ
كتاب شما چنین تاثیری  برای مقابله با این روند انداخته باشد. آیا 

داشته است؟
فکــر نمی کنــم. ما در این ســال ها آنقدر درگیر مســایل مناقشــه اتمی و 
کــه یــک اســتراتژی بلندمدتــی را  حواشــی انتخابــات ســال٨٨ بودیــم 
دنبال نکردیم. تحریم ها نیز در این مدت اضافه شد و توانست بخشی 

از بازارهای صادراتی نفت ما را از بین ببرد.

كنشی نشان داده  كتابتان را برای مقامات فرستادید، هیچ وا وقتی 
نشد؟

کردم.  کشــور ارســال  کتاب را در پنج نســخه برای پنج مقام ارشــد  من 
که به این  ارسال نیز به صورت دستی و از طریق برخی چهره هایی بود 
مقامات دسترســی داشــتند. مثال نســخه آقای احمدی نژاد را به آقای 
گفتند  که رییس وقت دانشــگاه تهــران بود، دادم و ایشــان  دکتــر رهبــر 
فــردا با رییس جمهــور مالقات دارم و تحویل می دهم. یا اینکه نســخه 
رییــس قوه قضاییــه و رییس مجلــس را از طریق آقــای دکتر محمدرضا 
بهشتی تحویل دادم. نسخه بقیه مقامات را هم از طریق افراد دیگری 
کتــاب به  که  کــردم و مطمئن شــدم  کــردم. بعــد هــم پیگیــری  ارســال 
کنشی از سوی  دســت مقامات ارشــد رسیده اســت. اما تا امروز هیچ وا
کتاب را برای یکی  که  ایــن مقامــات دریافت نکرده ام. یکی از این افراد 
کتاب و ایده آن را توضیح داده بود. آن  از مقامات برده بود شــفاها نیز 
گفته بود در مورد بازارهای نفت ما هیچ ابزاری در اختیار نداریم  مقام 
کاری از مــا برنمی آیــد و در  کنتــرل می کنــد و  و آمریــکا بازارهــای نفــت را 
کاری در ایــن زمینه نمی تواند  گفته بــود غرب هیچ  مــورد مناقشــه هم 
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انجام دهد و مناقشه را ما مدیریت می کنیم.

به هرحــال امــروز نفــت بــر مــدار 5٠دالر می چرخــد. ایــران چــه راهــی 
كوتاه مــدت از ایــن  كمتریــن صدمــه را در  گیــرد تــا  می توانــد در پیــش 

كاهش درآمد ببیند؟
نمی توانــد  اوال  نیســت.  ســاخته  ایــران  دســت  از  کاری  دیگــر  االن 
ایــن  نــدارد. درآمــد  کاهــش دهــد چــون نفتــی  صــادرات نفــت خــود را 
کــردن  کــه صــادر می کنیــم بــرای وارد  یک میلیون و4٠٠هزاربشــکه نفتــی 
کنیم.  نیازهای اساســی الزم داریم و باید با تمام توان این میزان را صادر 
گر با غرب به توافق نهایی هم  از سوی دیگر ایران در مناقشه اتمی حتی ا
کنون  دســت یابد، دیگر این توافق در بازار نفت تاثیری نخواهد داشــت. ا
کرده، اصلی ترین عامل سیاســی موثر  که داعش در منطقه ایجاد  بحرانی 
بــر بــازار نفت اســت و داعــش بهترین ابزار برای واردکردن شــوک سیاســی 
بــه بازار نفت اســت. غــرب به خوبی با بحران داعش می تواند شــوک های 

کند. سیاسی مورد نظر خود را بر بازار نفت وارد 

یعنــی معتقدیــد غــرب بــا داعش نخواهــد جنگیــد و از حضــور آن برای 
مدیریت منطقه سود خواهد برد؟

که خطر تهاجمی  بله. به نظر من غرب با داعش برخورد می کند تا جایی 
کنترل و مدیریت شــد،  کنــد، اما به محض اینکه داعش  کنترل  داعــش را 
سعی نمی کند به هرقیمتی داعش را از بین ببرد. داعش یک ابزار سیاسی 
بســیار مناسب برای آمریکاســت تا تحوالت منطقه خاورمیانه را مدیریت 
گمان نمی کنم داعش نابود شــود. داعش مهار خواهد  کند. بنابراین من 
کنترل خواهــد ماند تــا هرزمان  شــد ولــی نابــود نمی شــود. داعش تحــت 
نیــاز شــد برای مدیریت سیاســی منطقــه و برای مدیریت بــازار نفت از آن 

استفاده شود.

كمتــر از آن را چگونــه  آینــده ایــران بــا ایــن ســطح از درآمــد نفــت یــا 
كاركــرد اقتصاد ایران  می بینیــد؟ این وضعیت چه تاثیری بر ســاختار و 
خ دهد تا به حاشیه  خواهد داشت؟ به بیان ساده تر چه اتفاقی باید ر
رانده نشویم و جایگاهمان در نظام جهانی حفظ شود یا ارتقا یابد؟
کاهش پیــدا نکند و ایــران بخواهد  فــرض بگیریــم تقاضــای جهانــی نفت 
به ســرعت ســهم خــود را در بازارهــای جهانــی نفــت افزایــش دهــد. یــک 
گر به فرض  زمانی ایران تا چهارمیلیون بشکه نفت هم صادر می کرد. اما ا
بخواهد تولید نفت را به این سطح نیز برساند، اوال توان فنی ندارد و افت 
که در مخازن نفتی وجود دارد؛ اجازه تولید در این سطح را  فشار شدیدی 
نمی دهد. بنابراین یا باید چندهزارحلقه چاه بزنیم و سرمایه گذاری های 
که ســرمایه آن را نداریم و فعال هم  کنیم  عظیمی در حوزه اســتخراج نفت 
کاری نخواهــد بــود یــا باید حجم  ســرمایه گذار خارجــی حاضــر بــه چنیــن 
که االن برای ما امکان پذیر  کنیم  گاز را بــه مخازن نفتی تزریق  عظیمــی از 
افــق هفــت، هشت ســاله  یــک  نیســت. اصــوال افزایــش تولیــد نفــت در 
امکان پذیــر نخواهــد بــود. درعین حــال رشــد تقاضــای نفــت جهانی هم 
متوقف شــده اســت. از طرف دیگر تقاضای داخلی برای نفت نیز در حال 
افزایــش خواهد بود و ما هرســال بخش بزرگ تــری از تولید نفتمان را باید 

گذشــته در بهینه ســازی مصرف  کنیم. ما در ســال های  در داخل مصرف 
انرژی ناتوان بودیم. بنابراین با این روند بخش بیشــتری از تولید نفت را 

باید به تولید داخل اختصاص دهیم.
بنابرایــن بــا توجه به این شــرایط باید چشــم از بازارهای جهانی بپوشــیم 
و طرحــی نــو دراندازیــم. بایــد ببینیم با ایــن ذخایر نفتی چــه باید بکنیم 
کــه خود را در تعادل نگه داریم. یعنی باید وابســتگی بخش های مختلف 
کنیم  کاهش دهیم و نفت را منحصر  اقتصــاد خود را به درآمــد ارزی نفت 
بــه نیازهــای داخــل، ولــی در عــوض ببینیم از نفــت به چه طــرق دیگری 
کنیم. مثال توسعه پتروشیمی ها و صادرات مشتقات  می توانیم اســتفاده 
نفتــی، یــا تولیــد بــرق از نفت و صــادرات برق، بــه این می گوینــد صادرات 

نفت با سیم و نظایر اینها.

پیمانــکاران،  بانکــی،  نظــام  بــه  دولــت  بدهی هــای  عظیــم  حجــم  بــا 
صندوق های بیمه و... و تعهدات پروژه های عمرانی ناتمام و نیز ساختار 
کنونــی بودجــه دولــت؛ یعنــی ســهم بــاالی هزینه هــا و تعهــدات جــاری، 
کارکرد بودجه را چه می دانید؟ آیا سیاستگذاری مالی و اقتصادی  اساسا 
دولت برای خروج از رکود، برای توســعه بلندمدت و تحقق اهداف ســند 

چشم انداز معنا و وجهی خواهد داشت؟
کاهــش درآمــد نفتی، باثبــات خواهد بــود. با صــادرات 4/١ میلیون  ایــن 
کثــر ٢5میلیارددالر درآمد نفتی خواهد داشــت؛  بشــکه در روز دولت حدا
یعنــی معــادل 70هزارمیلیاردتومــان درآمــد ریالــی. درآمدهــای مالیاتــی 
80هزارمیلیاردتومــان  حــدود  حالــت  خوشــبینانه ترین  در  هــم  دولــت 
می شــود  دولــت  اصلــی  درآمــد  قلــم  دو  ایــن  پــس  می شــود.  بــرآورد 
150هزارمیلیاردتومــان. از ســوی دیگــر دولــت 45هزارمیلیاردتومــان باید 
و  بدهــد  دســتمزد  و  حقــوق  بایــد  ٨٠هزارمیلیاردتومــان  بدهــد،  یارانــه 
٢5هزارمیلیاردتومــان هــم باید بــه صندوق های بیمه بازنشســتگی برای 
کنــد. پــس ١5٠هزارمیلیاردتومان  کمــک  پرداخــت حقــوق بازنشســتگان 
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کل درآمــد نفتی و مالیاتی  همین ســه تعهد دولــت هزینه دربردارد. پس 
دولــت مــی رود بابــت حقــوق و یارانــه. پــس دیگــر دولــت در ایــران حتی 
کنــد یا یک پل  کنده می شــود، درســت  گر آســفالت جاده ای  نمی توانــد ا
کند. بنابراین ســرمایه گذاری در حوزه های اقتصادی، اجتماعی  احداث 
گر با عربســتان هم روابط را بهبود  و فرهنگی به صفر می رســد. به فرض ا
کنیم،  کاهــش تولید و عرضــه نفت متقاعــد  کشــور را به  ببخشــیم و ایــن 
کثــر نفــت بــه 6٠دالر خواهد رســید. این یعنی درآمــد دولت از محل  حدا
کــه باز هم  درآمــد نفــت نهایتــا بــه 15هزارمیلیاردتومان افزایــش می یابد 
چیــزی تغییــر نمی کنــد. بنابرایــن اتفاقــات جــاری بــازار نفــت بــه مفهوم 
پایــان مدیریــت دولــت در عرصه توســعه اســت. حاال دولت برای شــش 
کــه اتمام  میلیــون بیــکار چــه می خواهــد بکنــد؟ با هــزاران پــروژه ناتمام 
بودجــه می خواهــد، چــه می کنــد؟  آنهــا حــدود 800هزارمیلیاردتومــان 
کار جدید چه می کنــد؟ با بحران  دولــت با ســالی یک میلیــون متقاضــی 
کــرد؟ بــا ٢٠٠هزارمیلیاردتومان  آب و بحــران زیســت محیطی چــه خواهد 
کرده  که بخش خصوصــی را زمین گیر  بدهــی معوقــه به بخش خصوصــی 
که اتمام آنها  کند؟ با صدهاهزار واحد ناتمام مسکن مهر  می خواهد چه 
گر دولت  کند؟ بنابرایــن ا 150هزارمیلیاردتومــان بودجــه می خواهد چــه 
کــه این مشــکالت بــه بحران  کنــد  بتوانــد شــرایط را به گونــه ای مدیریــت 

تبدیل نشوند خودش یک شاهکار است و باید دستش را بوسید.
کــه دیگر دولت بــه تنهایی هیچ  بــه نظر می رســد به نقطه ای رســیده ایم 
کاری نمی توانــد بکنــد. در ایــن نقطــه دولــت درواقــع تبدیــل می شــود 
بــه صنــدوق پرداخــت حقــوق و دســتمزد. یــا باید تــن دهیم به ســقوط 
گذشــته  کــه در ســال های  اقتصــادی و زمین مانــدن تمــام پروژه هایــی 
کرده و تولیدی ایجاد نکرده  ســرمایه گذاری شــده، یعنی تورمش را ایجاد 
کشــور  اســت، یــا اینکه نظام سیاســی بایــد یکپارچه و متحد برای نجات 
کنیم بین قیام یکپارچه برای  کمک دولت بیاید؛ یعنی باید انتخــاب  بــه 
کمک به دولت و اصالح ســاختارها و حذف رانت ها و درمان فســادها، یا 

تن بدهیم به آسیب پذیری تدریجی اقتصاد و پیامدهای آن.

 این اقدام یکپارچه چه خواهد بود و چگونه می توان به دولت كمک 
كرد؟

که در اختیار ســایر قواســت باید به  اول اینکــه تمــام امکانــات اقتصادی 
پشــتیبانی دولــت بیایــد؛ یعنی اول از همــه نهادهای عمومــی غیردولتی 
کنتــرل دولــت نیســت و ســرمایه آنهــا بــه چنــد صدمیلیــارددالر  کــه در 
کنند مالیاتشــان را بــه دولــت بپردازند. مــن در فاز  می رســد بایــد شــروع 
کردم اصــال فاز دوم  کردم و پیشــنهاد  دوم هدفمنــدی یارانه هــا حســاب 
را اجــرا نکننــد. چــون معتقــد بــودم افزایــش هزینه هــای تولیــد ناشــی از 
افزایــش قیمــت انــرژی یا موجــب تورم می شــود یا موجب تعمیــق رکود و 
امروز طوالنی شــدن و تعمیق رکود را به دلیــل اجرای فاز دوم هدفمندی 
یارانه هــا می دانــم. در مقابــل فهرســت ٢٠ نهاد را به دولت دادم و نشــان 
گر این نهادها مالیات های خود را به دولت بپردازند کل کسری  که ا دادم 
گفتند  منابع دولت برای پرداخت یارانه ها جبران می شود. اما مسووالن 
کمک  که نظام سیاسی باید به  که این فقره دست ما نیست. اینجاست 
گروه های مختلــف می بینیم  دولــت بیایــد. در هر صــورت آنچه امــروز در 
که  حرکت یکپارچه در جهت موفقیت دولت نیست. در واقع همان گونه 
گوش  کشور در خدمت جنگ و  وقتی جنگ نظامی داشتیم تمام قوای 
که در واقع جنگ اقتصادی  به فرمان فرماندهان نظامی بودند امروز نیز 
گوش به  کشــور باید در خدمت خروج اقتصاد از رکود و  داریم تمام قوای 

کشور باشند. فرمان فرماندهان اقتصادی 

شــما اشــاره كردید به اینکه مــا با عمیق ترشــدن ركود مواجه شــدیم. اما 
گزارش هــای اخیــر بانــک مركــزی از ســه ماه و شــش ماهه امســال نشــان 

می دهد رشد اقتصادی داشته ایم. این به مفهوم خروج از ركود نیست؟
اندکــی  ســال٩٣  ابتــدای  در  شــد.  تعمیــق  رکــود  ســال٩٢  نیمــه دوم 
کــه داشــتیم بســیار بیشــتر از  کاهــش یافــت. بــا ظرفیت هایــی  انجمــاد 
ایــن می توانســتیم اقتصــاد را رشــد دهیم. بین ســه تا پنج درصد از رشــد 
کشــور ما طبیعی اســت خروج از رکود محســوب نمی شــود چون  ســاالنه 
کار ما افزوده می شود؛ یعنی  ســاالنه حدود پنج درصد بر جمعیت نیروی 
گــر دولــت هیــچ اقدامی نکنــد، هیچ تســهیالتی ندهد و بگــذارد اقتصاد  ا
کار خــود را انجــام دهــد، بــه طــور طبیعــی بــا رشــد ســاالنه پنج درصــدی 
کار بایــد پنــج درصــد رشــد اقتصادی داشــته باشــیم. پس رشــد  نیــروی 
اعالم شده الزاما ناشی از سیاست های خروج از رکود نیست. ما با همین 
کشــور تا دو برابر حال حاضر می توانیم اشــتغال  ظرفیت هــای موجــود در 
کار می کننــد؛  کنیــم. شــهرک های صنعتــی بــا ٣٠درصــد ظرفیــت  ایجــاد 
کنند اشــتغال در شــهرک ها ســه برابر می شود.  کار  گر با صددرصد  یعنی ا
کار و ثبات  کســب و  ولــی بازســازی این ظرفیت هــا نیازمند بهبود فضای 
شــرایط سیاســی است. شکســت دولت یازدهم، شکســت آقای روحانی 
نیســت، شکســت آخرین فرصت های ملی ماســت. فرصت دیگری برای 
آزمــون و خطــا نداریم. مــن به رغم اینکه با برخی از سیاســت های دولت 
گســترده صاحب نظران  یازدهــم موافق نیســتم و بــه بازی نگرفتن طیف 
و اقتصاددانــان بــرای نجــات اقتصــاد را نقطه ضعف دولــت می دانم ولی 

کنیم این دولت موفق شود. معتقدم باید تالش 
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کنفرانس مقدماتی بلندمرتبه  سازی در ایران با حمایت وزارت راه  اولین 
و شهرســازی با هدف بررســی چالش های پیش روی بلندمرتبه سازی در 
کشور و بهره مندی از اندیشه های  ایران و ارایه توانمند ی های مهندسی 
اســتادان  خصوصــی،  و  دولتــی  بخش هــای  مدیــران  صاحب نظــران، 
دانشــگاه و دیگــر دســت اندرکاران این حــوزه در روزهای جمعه، شــنبه و 
یکشــنبه 19، 20 و 21 دیماه ســال  93 در ســالن همایش های بین المللی 

ج میالد برگزار شد.   بر
کنفرانــس و رییس پژوهشــگاه  مهنــدس ســید محمد بهشــتی دبیــر این 
کــرد: این  گردشــگری، بیان  ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
که توسط موسسه رسایش و با حمایت وزارت راه و شهرسازی  کنفرانس 
گرفته است یک حادثة مهم است.در دنیا بلندمرتبه سازی را راه  صورت 
حلی برای صرفه جویی در زمین می دانند اما در ایران اینچنین نیســت. 
کــه بلندمرتبه هــا در ایران بــرای فضاهای  از ســوی دیگر شــاهد هســتیم 
شــهری جــای تنفــس نگذاشــته اند.وی ادامــه داد: بلندمرتبه ســازی در 
دنیــا برای ارزان تمام شــدن ســاخت و ســاز صورت می گیرد امــا در ایران 
گران تر تمام  که اینچنین نیست و ســاخت بلندمرتبه ها  شــاهد هســتیم 
کنیم می بینیم در زمینه ســاخت  می شــود.وقتی از مناظــر مختلــف نگاه 
بهشــتی  دارد.مهنــدس  وجــود  مه آلــود  نظــری،  فضــای  بلندمرتبه هــا 
که  کرد: امروزه شــاهد هجوم موضوع بلندمرتبه ســازی هســتیم  تصریــح 
خ داده اســت.از یک ســو شاهد  متأســفانه در فضایی مه آلود این اتفاق ر
که این پدیــده را حــرام می دانند و  آرایــی نســبت بــه این پدیده هســتیم 
مغایر با ســنت های شهر ســازی می دانند. از ســوی دیگر شــاهد هستیم 
کــه ســاخت بلندمرتبه ها با شــیوه های غلط صورت می گیرد.وی ســابقه 
گر بلندمرتبه ها  گفت: ا ایران در ساخت بلندمرتبه ها را طوالنی دانست و 

را ســاختمان رفیع بدانیم، ســابقه بلندمرتبه سازی در سرزمین ما بسیار 
ایــن نمونه هــا اســت. از  یکــی  فــارس  طوالنــی اســت.کاخ فیروزآبــاد در 

که از تمــام ظرفیت هــا بهره  کــرد: راه این اســت  مهنــدس بهشــتی بیــان 
گاه شــویم. باید در پرتو نور، وارد بحث های  بگیریم و از تمام مشــکالت آ

بلندمرتبه سازی شویم. آن نور ورود به مباحث نظری است.
گفت:  دکتــر حناچی معاون معماری و شهرســازی وزیر راه و شهرســازی، 
که مرتبط با بلندمرتبه سازی وجود دارد ضروری  اما بررسی چالش هایی 
کــه منافــع شــهروندان را در نظــر نگیــرد  اســت. وی ادامــه داد: فضایــی 
گزیریم بین 3 حوزه مردم، مسؤوالن و سرمایه گذاران  پایدار نیست. ما نا
ارتباطی ســالم بــه وجود آوریم و در این میان وقتی حقوق شــهروندی را 
در نظــر نگیریــم فضــای به وجود آمــده نامتعادل می شــود. دکتر حناچی 
کــرد: اصلی تریــن وظیفه ما مدیریــت خردمندانه فضای ســرزمین  اعــالم 
کشــور را در بر می گیرد و فقط با مطالعه انجام  که تمام عرصه های  اســت 
که شــهر ها در  می گیــرد. باید در ایــن مطالعات از مزیت ها و فرصت هایی 

کنیم. اختیار ما قرار می دهند استفاده 
گسترش پیدا می کنند و زمین ارزش پیدا می کند؛  وی ادامه داد: شهر ها 
امکان بازتولید زمین نیز وجود ندارد؛ از همین رو باید به طور خردمندانه 
ح  کــه اســتفاده بهینــه از زمیــن مطــر شــهر را توســعه داد. ایــن جاســت 
ح می شــود  کم تر مطر کم جمعیت  می شود.بلندمرتبه ســازی در مناطق 
امــا در شــهر های پر جمعیت ایــن موضوع قابل توجیــه خواهد بود.دکتر 
کــرد: به طور طبیعــی و پیرو مدیریــت خردمندانه، همه  حناچــی عنــوان 
عرصه هــای شــهر قابلیت بارگــذاری بلندمرتبه  ها را ندارند و مســبب این 
گر به درســتی  کرد: ا مســئله دالیلــی همچون ترافیک اســت.وی عنــوان 
پدیــده بلندمرتبه ســازی را شناســایی نکنیم ممکن اســت در دراز مدت 

در افتتاحیه اولین كنفرانس بلندمرتبه سازی عنوان شد:

فضای نظری بلندمرتبه سازی مه آلود است
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حناچــی  بگیرد.دکتــر  شــکل  شــهروندان  بــرای  را  تهدید آمیــزی  شــرایط 
کرده ایم. بی توجهی  افزود: ما همه عرصه شــهر را درگیر بلندمرتبه ســازی 
بــه موضــوع بلندمرتبه ســازی عارضه هایــی را بــه وجــود مــی آورد. مثــل 
که به طور مداوم و همیشــگی برای ســاختمان های همسایه  مجوز هایی 
خود مزاحمت ایجاد می کنند. وی عنوان کرد: در این چند روز باید به این 
که چگونه بین جنبه های مختلف بلندمرتبه ســازی  ســوال جواب دهیم 
کنیــم؛ هیــچ عقــل ســلیمی نمی تواند بــا بلندمرتبه ســازی  تعــادل ایجــاد 
مخالف باشد مگر آنکه بلندمرتبه سازی با مکانیزم اصولی خودش همراه 
کنفرانس  گفت: امیدوارم یکــی از خروجی های این  نباشــد.دکتر حناچی 
ســند راهبردی باشــد تا ما بــرای تدوین ضوابط بلندمرتبه ســازی بدانیم 

کنیم. که به چه موضوعاتی باید به طور جدی توجه 
کنفرانس  کارگروه حقــوق شــهروندی اولیــن  احمــد مســجدجامعی دبیــر 
بلندمرتبه سازی و عضو شورای اسالمی شهر تهران نیزگفت: بخش اعظم 
کنانش برمی گردد. باید به مسایل  مســائل بلندمرتبه سازی به حقوق سا
کــرد و آن را مورد بررســی قرار  مختلــف مرتبــط با حقوق شــهروندان دقت 
داد و اســاس این بررســی عقالنیت اســت.امروزه تعاریف روشــنی در مورد 
بلندمرتبه ســازی وجــود نــدارد و ســاخت بلندمرتبه هــا در ایــران نــه تنها 
گرهــی را بــاز نکرده بلکه به مشــکالت امــروزه در حــوزه بلندمرتبه ها دامن 
کرد: تمام این مسئله نیازمند بررسی است و بسیار  زده است. وی اضافه 
کــه جمعیــت متخصصــان، مهندســان، مســؤوالن و  خوشــحال هســتم 
گروه خالی  کرده اند اما جای یک  کنفرانس  فعــاالن اقدام به برگزاری ایــن 
کــه باید به مدیران  گروه انجمن های متخصصان هســتند  که این  اســت 
در به وجود آوردن فضایی مناسب یاری برسانند و همچنین مشکالت را 
کنند.وی ادامه داد: آنچه منشأ شکل گیری شهر می شود مسئله  گوشــزد 
کرم نیز به شــکلی  کلمه شــهر در ســخنان رســول ا کاربرد  عقالنیت اســت. 
گفت: چرا شــأن پیامبر به  کرده است.مســجدجامعی  خــاص جلوه پیــدا 
عنــوان شــهر علــم بیان شــده اســت. چــرا از لغتــی دیگر اســتفاده نشــده. 

که  گی خاصی داشــته اســت.مبنای اتفاقاتی  مدینــه یا یک شــهر چــه ویژ
خ می دهد یک نوع عقالنیت اســت. شــهر معنای خاص و  در یک شــهر ر

متمایزی نسبت به طوایف دارد. شهر یک هویت خاص دارد.
وی ادامــه داد: در ایــن میــان مســئله حقــوق متقابــل بین جامعــه و فرد 
کــه امنیت شــهر  ح می شــود. بــرای نمونــه قوانینــی وضــع می شــود  مطــر
گــر حقوق افــراد در خطر باشــد باز  را حفــظ می کنــد. در ایــن میــان حتی ا
کرد: مدنیت شــامل  هم حقوق مدنی ارجح است.مســجدجامعی عنوان 
که به اسم حقوق شهروندی آن را می شناسیم.  مجموعه قوانینی اســت 
گــر ایــن قاعــده را مبنــا قــرار دهیــم شــهر می توانــد از هر نــوع صــورت و یا  ا
کــه البته ایــن موضوع به شــهروندان  تکنولــوژی خاصــی برخوردار باشــد 
تــا  کــرد: حقــوق شــهروندی  بیــان  دارد.وی  بســتگی  زمانــه  اقتضــای  و 
کــه دیگــران آســیب نبیننــد. آنچــه امــروزه بــه نــام  آنجــا ارزشــمند اســت 
کنان  بلندمرتبه ســازی وجود دارد باید به رعایت حقوق شــهروندان و سا
ج هــا بپــردازد امــا در حــال حاضــر حتی تعریــف مورد وفاقــی در مورد  در بر

بلندمرتبه سازی وجود ندارد

كرد: پدیده بلندمرتبه سازی به دلیل  دكتر منوچهر شیبانی اصل، بیان 
مســایل بیــن رشــته ای از اهمیت زیادی برخــوردار بوده کــه البته ابعاد 
فرهنگــی نیز در آن دخیل اســت و باید مورد توجه قــرار بگیرد. وی افزود: 
بایــد 3 محــور را مــورد نظــر قرار دهیم؛ اول بحث توســعه مهندســی، دوم 
حقوق شــهروندی و سوم قوانین و ضوابط مربوط به بلندمرتبه سازی در 

تهران است.
غ از  دکتــر شــیبانی اصل، ادامــه داد: باید با توجه به تفکر سیســتمی و فار
جزیره گرایی و جزیی گرایی به صورت جامع و کلی پدیده بلندمرتبه سازی 
که یکی از مباحث اولیه آن، تعریف است؛ باید در ابتدا به  کنیم  را بررسی 
کنیم.وی به بحث توسعه  تعریفی جامع از بلندمرتبه ســازی دســت پیدا 
کرد و افــزود: مکان یابی صحیــح از الزامــات اقتصادی و  مهندســی اشــاره 
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اجتماعــی بلندمرتبه هــا اســت. عــالوه بــر مکان یابــی رعایــت ضوابــط 
گفت: مشکل  شهرســازی نیز بســیار حایز اهمیت است.شیبانی اصل 
مدیریــت مهندســی را به طــور برجســته در مدیریت زمــان و مدیریت 
هزینه مشــاهده می کنیم. همه این ها دســت به دســت هم می دهند 
ح  تــا مــا مدیریت مهندســی ســاختمان را به عنوان یک ضــرورت مطر
که باید بــه آن پرداخته شــود  کــرد: دومیــن ضرورتــی  کنیــم.وی بیــان 
که می دانید  HSE است )ایمنی، بهداشت و محیط زیست(؛ همانطور 
کار در بخش ســاختمان  در مبحث ایمنی بیشــترین حوادث ناشــی از 

بوده است.
عنــوان  اصــل،  شــیبانی  دکتــر 
کرد: قانــون تملک آپارتمان ها 
 40 دهــه  بــه  آن  تصویــب  کــه 
بــاز می گــردد. امروزه بــه دلیل 
قابلیــت  آن  پاییــن  ظرفیــت 
اجرایــی نــدارد بنابرایــن بایــد 
قانون هــای  و  قانــون  ایــن 
مشــابه آن را با توجه به مکان 
کنیم یا  و زمــان، به روزرســانی 

گفت: نگهداری و بهره برداری یکی  قوانین تکمیلی را ارایه دهیم.وی 
که باید به طور جدی به آن  دیگر از ابعاد مهم بلندمرتبه ســازی اســت 
گواهی صالحیت نگهداری و بهره برداری  که  پرداخته شــود به نحوی 
بــرای ورود بــه حرفــة مهندســان شــاغل، صــادر می شــود و بــه زودی 

بخش نامه آن ابالغ می شود.
کنفرانس  دکتــر محمدســعید ایــزدی، دبیــر شــورای راهبــردی اولیــن 
بلندمرتبه ســازی و معــاون وزیــر و راه شهرســازی مدیرعامــل شــرکت 
مادر تخصصی عمران و بهســازی شــهری معاون وزیر راه و شهرسازی 
کردند اما نکته ای  کرد : دوســتان به بحث های مختلفی اشــاره  بیــان 
که به  کــه بایــد به آن توجه داشــت شــیوه اجرایــی این همایش اســت 
کنفرانس ســال  گرفته و طــی آن خــود را برای  شــکلی درســت صــورت 
کرد.ما قرار اســت در این نشســت ها به چالش ها  آینده آماده خواهیم 
ح ســواالت بپردازیم. توجه داشــته باشــیم و بیشــتر قصد داریم به طر

کــرد: انتظار اینکه در طی چند روز به نتیجه برســیم نباید  وی اضافــه 
کنفرانس ســال  کنیم تا در  ح ســوال  وجود داشــته باشــد بلکه باید طر

کنیم. آینده بتوانیم به نتیجه مطلوب دست پیدا 
که در اجرای این همایش حایز اهمیت به شــمار می رود  دیگــر بحثــی 
کارگروه های شهرســازی،  موضــوع بررســی از جنبه های مختلفی مثل 
که امیدواریم  کارگروه حقوق شــهروندی و ... اســت  کارگروه معماری، 
گفت و گو ها به شکل دقیقی پیش برود.دکتر ایزدی ادامه داد: باید در 
که به راه حل  کارگروه ها  که آیا تک تک  ابتدا به این پرسش پاسخ داد 
می رســند می توانند بــه نتیجه مطلوب 
اســت  الزم  رابطــه  همیــن  برســند.در 
یکدیگــر  بــا  کارگروه هــا  گفت و گــوی  کــه 
تلفیــق شــوند تــا در نهایــت بتوانیم یک 
در  و  آوریــم  وجــود  بــه  را  هم اندیشــی 

نهایت بیانیه نهایی را منتشر سازیم.
می توانــد  کنفرانــس  ایــن  افــزود:  وی 
را  ایــران  بــزرگ در  از چالش هــای  یکــی 
کــه در این میان  مورد بررســی قرار دهد 
و  حرفه مند هــا  دانشــگاه ها،  دولــت، 
فعاالن دیگر می توانند از یافته های این هم اندیشــی بهره بردار شوند.
که آیا  گفت: در نهایت باید به این پرســش پاســخ بگوییم  دکتر ایزدی 
بلندمرتبه سازی یک راه حل است و یا باید آن را به عنوان یک چالش 
بزرگ شناخت. فکر می کنم در تک تک عرصه ها باید بلندمرتبه سازی 

کنیم.  را آسیب شناسی 
کنفرانس نشســتهای تخصصی زیادی  در ادامــه برنامــه هــای روز اول 
کارگروه ساخت  کارگروه،  نشست  برگزار شد از جمله نشست تخصصی 
و ساز پایدار، نشست تخصصی سازه، مطالع موردی شهرک مسکونی 
کنان، مطالعه موردی  چیتگر شــهرکی بلندمرتبه متناســب با نیاز ســا
گودبرداری ها و بررســی تأثیر  بررســی اهمیت پایــش و مونیتورینگ در 
سیســتم میکروپایل بر تقویت فونداسیون ها، مطالعه موردی بررسی 
کارگروه بلندمرتبه سازی  ج میالد و نشست تخصصی  سند راهبردی بر
ســازمان نظام مهندس ســاختمان اســتان تهران. نشست تخصصی 
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کارگــروه قوانیــن و مقررات، مطالعه موردی بلندمرتبه ســازی 
ارزشــمند  زمین هــای  از  اســتفاده  بــرای  مناســب  شــیوه ای 
زلزلــه  برابــر  در  ایمــن  طراحــی  مــوردی  مطالعــه  شــهری، 
در  ســاختمان  فیزیــک  مشــخصه های  بــه  دســت یابی  و 
آیین نامه هــا بــا دیوار خشــک، مطالعــه موردی نظــام جامع 
مــوردی  مطالعــه  بلندمرتبه ســازی،  ح هــای  طر راهبــردی 
سیســتم های نویــن قالب بنــدی و اجــزای ســازه های بتنی، 
مطالعــه مــوردی مهندســی بازاریابــی و فروش حلقــه مفقود 
کارگــروه نگهداری و  صنعــت ســاختمان و نشســت تخصصی 

بهره برداری. 
کنفرانس و مشــاهده میزان  دکتر مظاهریان با حضور در این 
کارگروه های موردکاوی  اســتقبال از نشست های تخصصی و 
کنفرانــس حمایــت معاونــت امورمســکن وســاختمان  ایــن 

که  کنفرانس بلندمرتبه سازی  وزارت راه و شهرسازی از برگزاری دومین 
کرد. سال آینده برگزار خواهد شد را به طور رسمی اعالم 

در   93 دی   21 بلندمرتبه ســازی  کنفرانــس  اولیــن  اختتامیــه  مراســم 
ج میــالد تهــران برگزار  شــد. این مراســم  ســالن اصلــی همایش هــای بــر
بــا حضــور تعــداد از مســئوالن وزارت راه و شهرســازی و عضــو شــواری 
که بــا حضور مهندس ســید محمد  شــهر تهران برگزار  شــد.این مراســم 
بهشــتی رییس پژوهشــگاه ســازمان میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
کنفرانــس، دکتــر پیــروز حناچی معاون شهرســازی و  گردشــگری و دبیــر 
معماری وزارت راه و شهرســازی، دکتر محمدســعید ایزدی معاون وزیر 
راه و شهرســازی، مدیرعامــل شــرکت مادر تخصصی عمران و بهســازی 
کنفرانس، دکتــر رضا مکنون  شــهری و دبیر شــورای راهبــردی و تلفیــق 
کارگروه ساخت و ساز  رییس دفتر توسعه پایدار دانشگاه امیرکبیر و دبیر 
کنفرانس به سخنرانی  پایدار و مهندس شــادمهر راســتین دبیر اجرایی 

کومور از مهمانان ویژه این مراسم بود.  کشور  پرداختند و سفیر 
گفت: از حضار  کنفرانس در ابتدای این مراســم  مهندس بهشــتی دبیر 
کار بسیار فشرده ای انجام  که  کارگروه ها  کنم و از دوستان در  تشکر می 
دادن از زوایــای مختلــف بــه موضــوع بلندمرتبه ســازی پرداختند. این 
ح موضوعــی در طول این ســه روز  مســایل مقدمــه اســت و در واقــع طر
گرفــت تا برای ســال 2016 آماده شــویم. امیدواریــم در این یک  صــورت 
کنفرانس  کارهای جدی باشــیم و امیدواریم ســال آینــده  ســال شــاهد 
پرباری داشــته باشــیم تا برای همه مراجع تصمیم گیری بتواند سندی 

کنیم.   راهگشا باشد تا این که بتوانیم بهتر تصمیم گیری 
کارگاه هــا شــده بــود،  وی ادامــه داد:  بحث هــای خیلــی خوبــی در ایــن 
کار دارد. این  امــا یــک ســری از جنبه های موضــوع )نرم افــزاری( جــای 
گــر  جنبه هــا بیش تــر مباحــث فرهنگــی و اجتماعــی اســت. بــد نبــود ا
تعاریــف ســاختمان های بلنــد را از مناظــر مختلــف هماننــد معمــاری، 
شــهری، ایمنی، فرهنگی، اجتماعی و... بررســی می کردیم. دبیر اولین 
کــه بایــد در روز اول  کــرد:  نکتــه ای  کیــد  کنفرانــس بلندمرتبه ســازی تا
می گفتیــم اصطــالح بلندمرتبه اســت. چون در ادبیــات بلندمرتبه را به 
که وقتی ســاختمان بلند را می گوییم،  شــرافت می شناســند. در حالی 
کوتاه هــم می توانند  شــرافت را مد نظــر قرار نداده ایم. ســاختمان های 
شــریف باشــند. بــه ســهم خــودم تشــکر می کنــم همــه بــا جدیــت ایــن 

که از این فرصت  کردند. از دانشــجویان تشــکر می کنم  کنفرانس را برگزار 
که  کردنــد. آینده مربوط به دانشــجویان اســت. خوب اســت  اســتفاده 
تجربیات غلط نســل ما مایه عبرت دانشــجویان جدید باشد. امیدوارم 
کننده تا سال آینده پیش  کنفرانس را محتوای قانع  برگزارکنندگان این 

ببرند.
ســپس دکتــر پیــروز حناچــی معــاون شهرســازی و معمــاری وزارت راه و 
شهرســازی پیــام دکتــر عبــاس آخونــدی وزیــر راه و شهرســازی را قرائت 
ح است:در تمامی فعالیت  های فنی  کرد. پیام دکتر آخوندی به این شر
گرفتن آسایش و رضایتمندی  حضور مهندسان و متخصصان با در نظر 
مــردم بــا اندیشــه های ژرف نگــری امــری ضــروری اســت و هم اندیشــی 
و  مدیــران  و  سیاســت گذاران  دانشــگاهی،  اســاتید  صاحب نظــران، 
کنفرانس هایی در جامعه برای دستیابی  کشــوری در چنین  مســئوالن 
کارآمد می توانــد چراغ راه رســیدن به توســعه همه جانبه  بــه راهبــردی 
و پایــدار باشــد.از ایــن رو، فناوری بلندمرتبه ســازی علیرغــم آنکه بیش 
کشــور می گــذرد بدون  از نیــم قــرن از حضــورش در صنعــت ســاختمان 
که امروز شاهد آن  پژوهش و مطالعات بنیادین دچار چالشهایی شده 
کارشناسان درتمامی رشــته ها قطعا به شناخت  هســتیم. حضور شــما 
و درک موضوعــی و همــه جانبــه ایــن پدیــده میــان رشــته ای خواهــد 
انجامیــد. تنظیــم و تدویــن آیین نامه هــا، مقــررات و ضوابــط اجرایی و 
ح های توســعه و  نظارتــی منطبــق بــا یک ســند راهبــردی مبتنی بــر طر
عمــران شــهری می توانــد مبنــای تفکــری و رفتــاری جامعه مهندســان 
ســرمایه گذاران و حتی بهره برداران در مقوله بلندمرتبه ســازی باشــد و 
کیفیت افزایش،   ضرورت توجه اصول توســعه پایدار ارجحیت دادن به 
طــول عمر بنــا و اقتصادی بــودن پروژه های بلندمرتبه ســازی آینده ای 
که منطبق با فرهنگ اجتماعی و  کارآمدی را برای این فناوری  روشن و 
هویت تاریخی ایرانیان باشــد، مهیا می ســازد. همچنین رعایت حقوق 
شــهروندی در تمامــی ســطوح قبــل، همزمــان و بعــد از بهره بــرداری از 
که رعایت  پروژه های بلندمرتبه ســازی از چنان ضرورتی برخوردار است 
ایــن نکتــه می تواند الگویی مناســب بــرای دیگــر فعالیت هــای عمرانی 
کشــور محسوب شود. توسعه مهندســی بدون ارتقای سطح دانش  در 
تخصصــی، انتقــال تجربــه و ارتبــاط ســازمانی و ارتباطــات بین المللــی 
کشــور مهیا نمی شــود و ضــرورت توجه به  کارشناســی  تخصصی و بدنه 
مدیریــت پــروژه به عنــوان شــاخه ای حایز اهمیــت در نظام مهندســی 
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که در تدوین سند راهبردی بلندمرتبه سازی باید  کشور از دیگر نکاتی است 
مــورد توجه قــرار بگیرد. در پایــان قانون گرایی اصل بدون تغییر مناســبات 
حرفه ای در حوزه بلندمرتبه ســازی اســت و همه ما بدون استثنا در رعایت 
مقــررات و آییــن نامــه و ضوابــط ســاخت و ســاز در امــر بلندمرتبه ســازی 
که  کنفرانس  موظف و مســئول هســتیم. امید اســت نتایج حاصله از ایــن 
کارگروه های تخصصی برگزار شــده اســت، منجر به رفاه و حل مشــکالت  در 

کند. کمک  اقشار مختلف مردم شود و به افزایش توانمندی مهندسان 
کردم  دکتــر حناچــی در ادامــه اظهــار داشــت:  در افتتاحیــه مطالبی اشــاره 
کنفرانس  کــه در ســند راهبردی منظور شــده اســت. امیــدوارم نتیجه ایــن 
گرفته شود. امیدواریم از  کمیســیون ماده 5 در نظر  ســند قابل قبولی برای 
گذشته داشتیم، درس بگیریم و آینده روشن تری بسازیم. که در  تجربیاتی 
دکتــر محمدســعید ایــزدی معــاون وزیــر راه و شهرســازی و دبیــر شــورای 
گفت: تشــکر  کارگروه تلفیق به عنوان دیگر ســخنران اختتامیه  راهبــردی و 
کــه پیــش بینی می شــد  می کنــم از حضــور فعــال همــه فعــاالن همان طــور 
گانــه  کارگروه هــا بیانیــه ای جدا مباحثــی بــه طــور مفصــل اشــاره شــد. در 
ح شــده اســت. پنل زیســت محیطی،  بیان شــد. پیشــنهادات خوبی مطر
که به آنها پرداخته خواهد  طراحی شــهری، از جمله پیشنهادهایی اســت 
کارگروه  هــا را بایــد مــورد نظر قــرار داد. چون فکــر می کنم  شــد. فرازهایــی از 

گرفته است. جمع بندی خوبی صورت 
کرد: حقوق شــهروندی، باید  کیــد  وی تا
قالب های مختلفی برای آن مورد بررسی 
قرار گیرد. در این کارگروه توجه که حقوق 
مــورد  کنان  ســا و  ســازندگان  متقابــل 
توجــه قــرار بگیــرد. در مــورد راهکارهای 
کرده اند  پیشــنهادی نبود قوانین اعــالم 
کــه تهیــه لوایح قانونی را یکــی از راه کارها 
گرفته اند. خوشــبختانه مباحث  در نظــر 
ح شــد  کارگروه مطر بســیار خوبی در این 
که به آینده نگری پرداخته شــده اســت. 
ژئوتکنیــک نیــز اشــاره بــه الزامــات ایــن 

گودبرداری نیز از  رشــته داشــته اند. الزام به طراحی دقیق و اجرای صحیح 
کارگروه قوانین و مقررات  ح شــد.  کارگروه مطر که در این  دیگر مباحثی بود 
کرده اند. بررســی قوانین پیش فــروش و اصالح  نیــز بــه نکات جالبی اشــاره 
کارگروه اشــاره شــد و  که در این  قانــون مالیــات انبوه ســازان از مواردی بود 

ح شد. راهکارهای خوبی نیز در این باره مطر
کارگروه اقتصاد اجرای مطالعات فرصت و تدوین  دکتر ایزدی ادامه داد: در 
مفهــوم برنــد و فرآیند صحیح برنامه ســازی نیز از جملــه مهم ترین مباحثی 
کارگروه  کارگروه عنوان شــد. توجه های بســیار خوبــی نیز در  که در این  بــود 
کرد.  ح شد، از آن جمله می توان به ضوابط مربوط به زلزله اشاره  سازه مطر
کردند و در پایان صنعتی سازی  گسل اشاره  که به مناطق نزدیک  به طوری 
کردند. رابطه میان  را به عنوان روش خوبی برای بلندمرتبه ســازی معرفی 
کارگروه مطالعات  که در  انســان، اقلیم و شــهر از جمله مســایل مهمی بود 
که رکن اصلی را بر پایه انسان قرار داده اند.  ح شد  اجتماعی و فرهنگی مطر
گونــه طراحــی و اجــرا بایــد بــه مطالعــات اجتماعــی  بنابرایــن پیــش از هــر 

پرداخته شود. 

کارگروه جالب  که در این  کارگروه تلفیق یادآور شد: یکی دیگر از نکاتی  دبیر 
کنان و مردم منطقه  توجــه بود. وابســتگی بلندمرتبه ســازی به هویت ســا
کارگروه شهرســازی بلندمرتبه سازی را از ابزارهای مدرن در رابطه با  اســت. 
توســعه شــهری می داند. شــیوه زندگی طبقات مختلف نیز از مباحثی بود 
ح شــد. یکی از راهکارهای اصالح بلندمرتبه ســازی  کارگروه مطر کــه در این 
کارگروه شهرســازی تقلیل وابســتگی شــهرداری به درآمدهای حاصل از  در 
ساختمان ســازی بوده است. مشارکت مردم و مسئولیت پذیری مسئوالن 
ح شد. همان طور  کارگروه شهرسازی مطر که در  نیز از دیگر راهکارهایی بود 
کنفرانس  گفت وگو در این  که ایجاد  گزارش شــده است، به نظر می رسد  که 
گفت وگوها بتوانیم ســندی  که امیدواریم از تلفیق این  ضروری بوده اســت 
کنیــم. وقتــی بــه مباحثــی مثــل مکان یابــی می پردازیــم، با یک  را تدویــن 
مقیاس بزرگ روبه رو هســتیم. همچنین باید به بررســی طراحی شــهری و 
فناوری های مربوط به بلندمرتبه سازی نیز بپردازیم. متاسفانه در طراحی 
کنفرانس  کرده ایم. بدون شــک شروع بســیار خوبی در این  شــهری غفلت 
کــه بحث هــای مختلفــی را مــورد توجــه قــرار  کســانی  داشــته ایم و از همــه 
که پیشنهادات خود  داده اند، تشــکر می کنیم و از متخصصان می خواهیم 

کنیم. را به دبیرخانه ارایه دهند تا بتوانیم سندی را تهیه 
کنفرانس   امیدواریــم، در وزارت راه و شهرســازی بتوانیــم از یافته های این 

به درستی استفاده نماییم.
کنفرانس  مهندس راســتین دبیر اجرایــی 
گفت:   گردهمایی  نیــز درباره برگزاری ایــن 
که این  چشــم انداز وزارت خانه این اســت 
پدیــده میان رشــته ای بــه تهیــه و تدوین 
یــک ســند بینجامــد. مــا در عصــر میــان 
بحــث  و  داریــم  قــرار  پدیده هــا  رشــته ای 
تخصصی تا حال به خوبی صورت نگرفته 
گفت وگــو درباره  اســت. ما در حــال حاضر 
کم  کــه بــه نتیجــه برســد را  یــک پدیــده را 
کــه  زیــادی داریــم  داشــتیم. مقوله هــای 
گانــه بــرای آنها بــه دنبال  بــه صــورت جدا
که  که بیان می شــود، چه خوب است  کنار انتقادهایی  راهکار هســتیم. در 

این انتقادات تدوین سند راهبردی را به جلو ببرد.
کنندگان درخواســت داشــتند،  کنفرانس شــرکت   در برخی از پنل های این 
که   بخــش عمــده ای از زمــان پنــل را بــه پرســش و پاســخ اختصــاص دهند 
خیلــی خــوب بــود و امیــد اســت دبیرخانــه حداقــل برای یک ســال شــکل 
قانونی داشته باشد. وی یادآور شد: از سوی شرکت کنندگان و عالقمندان 
کنفرانس به شکل منضبط و مداوم برگزار شود.  درخواست شده است این 
که بیش تر شــرکت های  کنفرانس این بــود  یکــی دیگــر از مزایــای مهــم ایــن 
گفته های خود بــار علمی  کردنــد بــه  کنفرانــس ســعی  خصوصــی حاضــر در 
کننــده بود.  که ایــن برای من بســیار خوشــحال  کننــده تــا تبلیغــی  اضافــه 
کــه فعالیت هــای اجرایی  من از اســاتید و موسســه رســایش تشــکر می کنم 
کنفرانس  که دبیرخانــه این  کنفرانس را برعهده داشــتند. امید اســت  ایــن 
کنفرانس برویم.  کند و ما به ســمت دومین  کار خود را آغاز  از همین هفته 
که در حوزه صنعت ساختمان طراحی تا بهره برداری و  امید اســت فرصتی 

فروش ایجاد شده است، تداوم داشته باشد.
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در ادامــه مراســم بیانیــه اولیــن 
بلندمرتبه ســازی  کنفرانــس 

قرائت شد. 
بیــان  بــه  ســپس دکتــر مکنــون 
موضــوع  دربــاره  مطالبــی 
آب رســانی  و  بلندمرتبه ســازی 
کشور پرداخت. دکتر مکنون  در 
کنفرانــس ظاهــری  ایــن  گفــت: 
که  مثــل یــک اتــاق فکــر داشــت 
تســری  اتفــاق  ایــن  امیدواریــم 
کند تــا بتوانیــم در فضایی  پیــدا 

که در جمع بندی اشــاره شــد،  بازتر برنامه های را ارایه دهیم. همان طور 
کــه می توانــد پیامدهایــی مثبت و  توســعه یــک سیســتم پیچیده اســت 
که شــناخت ما می تواند تاثیر مثبتی بر این موضوع  منفی داشــته باشــد 
بگــذارد. چندان نمی شــود در برخی از مســایل به جنــگ طبیعت رفت ، 
بلکه باید به طور عمیق به شــناخت برســیم. آیا تغییر و تحوالت توانسته 
کند. بنابراین باید توجه عمیقی به اقدامات خود  است، زندگی ما را بهتر 
داشــته باشــیم. ما باید به بسترهای طبیعی توجه خاصی داشته باشیم 

کنیم. و سپس اقدام به تغییر تحوالت 
را  کاربری هــا  بایــد  زیرســاخت ها  آوردن  فراهــم  از  پــس  داد:  ادامــه  وی 
کــه یــک ســاختمان چنــد ســال می توانــد  کنیــم. بــه نحــوی  مشــخص 
کــه باید  مســکونی باشــد و چنــد ســال تجــاری. اینهــا موضوعاتــی اســت 
گیــرد. ســریع ترین راه بــرای این که بســترهای طبیعی  مــورد بررســی قرار 

مکان یابــی  نبیننــد،  آســیب 
اســت.  مکان ســنجی  و 
در  نیــز  اجتماعــی  پیامدهــای 
گر  مرحلــه بعــد قرار می گیــرد و ا
اقدامــات در زمینــه ســاخت و 
ساز اصولی نباشد، پیامدهای 
دامنگیــر  اجتماعــی  منفــی 
می شــود.  شــهروندان  زندگــی 
مباحثــی  از  یکــی  الگوســازی 
که پیــش از شهرســازی  اســت 
گرفته شــود. بحث  باید در نظر 
کــه دامن  خشــک شــدن زاینــده رود ناشــی از درک نکــردن طبیعــت بود 

گرفت.  شهروندان را 
کز علمی، شــرکت ها  کــه بایــد دانشــگاهیان مرا پیشــنهاد مــن این اســت 
گروه هــا و اتاق هــای فکــر را ادامــه دهنــد. حتــی  و .... در یکســال آینــده 
شرکت های به تنهایی می توانند چنین اتاق های فکری را تشکیل دهند 
کنفرانس، پیشــنهادهای پخته تری داشته باشند.  تا ســال آینده در این 
کرد.  گسترده در دانشگاه ها پخش  باید نشست ها را به صورت مجازی و 
کنیم.در پایان این  باید در نهایت ارتباط دانشــگاه و صنعــت را نزدیک تر 
کنفرانــس تقدیر بــه عمل آمد.  کارگروه هــای مختلــف  مراســم از 13 دبیــر 
گرفــت. از مهندس  کنفرانس تقدیــر صورت  هم چنیــن از 6 حامــی مالــی 
بهشــتی، دکتــر حناچــی و دکتر ایزدی نیز تقدیر شــد و به همــه این افراد 

کنفرانس تقدیم شد. تندیس 
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همایــش ملــی مهندســی ســازه ایــران توســط  
انجمن مهندســی سازه ایران طی روزهای 21 
و 22 دی ماه در محل هتل المپیك برگزار شد. 
مهندســان  دانشــگاهیان،  همایــش  ایــن  در 
کشــور، دســتگاه هــای اجرایــی ماننــد وزارت 
راه وشهرسازی، شــهرداری ها، استانداری ها، 
نمایندگان نظام مهندســی ســاختمان، نظام 
و ســایر دســت اندرکاران  کاردانــی ســاختمان 

کردند.  حوزه ساخت و ساز شرکت 
ابتدا آقای دکتر هوائی رئیس محترم 
انجمن مهندسی سازه ایران پس از 
عــرض خیرمقــدم بخاطــر تأخیــر در 
برگــزاری و جابجایــی تاریخ همایش 
از چهارم و پنجم دی ماه به 21 و 22 

دی ماه از حضار پوزش طلبید. 
ایشــان در ادامــه بــا اشــاره تفضیلی 
کارهای انجام  بــه وظایف انجمــن و 
شــده در آن بــه ارتقــاء رتبــه انجمن 
مجوزهــای  اخــذ  و   Bکالس بــه 

مجالت علمی، پژوهشی و علمی و ترویجی در 
ســال جــاری و چــاپ 3 شــماره از این مجالت 
کردند و افزودند عالوه بر آن به تناســب  اشــاره 
زمانــی خبرنامــه انجمــن نیــز حــاوی اخبــار و 
احــواالت اعضــا منتشــر می شــود. آقــای دکتــر 
هوائــی بــه پیگیری ایجــاد شــعب و نمایندگی 

کردند و در ادامه  در ســطح شهرستانها اشــاره 
درخصــوص تصمیــم هیــأت مدیــره بــه ایجاد 
بانــک اطالعاتــی مهندســی ســازه در آینده ای 
نزدیــک توضیحاتــی ارائــه دادنــد. وی اضافــه 
کرد انجمن ها نباید وابسته به دولت ها باشند 
و بایــد روی پــای خود بایســتند و باید با تولید 
محصــوالت علمــی و پژوهشــی خدماتشــان را 
کشــور در ســطح ملی و  در چهارچــوب قوانین 

بین المللی توسعه دهند.

کارهای  آقــای دکتــر هوائی ســپس بــه یکــی از 
مهــم دیگــری )کــه انجــام خواهد شــد( اشــاره 
لطــف خــدای  بــا  افزودنــد ان شــااله  و  کردنــد 
متعــال و یــاری اعضای انجمــن و متخصصین 
کشــور، بخشــی از آیین نامه هــای تخصصــی و 
که از وظایف اصلی انجمن ها  کشــور  مورد نیاز 

اســت را تدویــن خواهیــم نمــود و تدوین یک 
آیین نامــه تخصصــی در حوزه ســازه را تا پایان 
سال آغاز خواهیم نمود و از همه عالقمندان و 
متخصصــان تقاضای همکاری داریم. ایشــان 
کشور  با ذکر برخی مشــکالت مهندســی ســازه 
بــه لزوم اعتــالی مهندســی ســازه پرداختند و 
کشور غالبًا  افزودند، در حال حاضر ســازه های 
گران ســاخته می شــود و هزینه هــای زیادی را 
کــه زمان بســیار زیــادی صرف  در عیــن حالــی 
کارفرمــا تحمیــل  بــه  اتمــام آن می شــود 
می کنــد. آقــای دکتــر هوائی مشــکل دیگر 
ســازه ها را عــدم بهره منــدی از معمــاری 
ســازه و زیبائــی ســازه ای عنــوان نمودنــد 
کردنــد، زیبائــی و هنرمنــدی در  و اضافــه 
مهندسی سازه موضوعی جدا از معماری 
داخلــی و مفهوم مرســوم معماری اســت 
کــه یــک ســازه مانند  کنیــم  و بایــد دقــت 
ج مخابراتــی و غیــره  پــل، ســاختمان، بــر
کــه دههــا و بلکــه صدها ســال قرار اســت 
کنــار انســانها و نســل های مختلــف پابرجــا  در 
باشد و به انســان های اطراف روحیه بدهند، 
و علیرغم حجم و بزرگی آن در عین حال نباید 

خشن باشند.
 ایشــان ضعــف دیگــر مهندســی ســازه اعــم از 
کشــور را بهره گیری نامناســب و  ح و اجرا در  طر

در	همایش	ملی	مهندسی	سازه	ایران	مطرح	شد:

آئین نامه مهندسی سازه تدوین می شود
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ح و هم  انــدک از فناوریهای نوین هــم در طر
درســاخت دانســتند و حاضران و مهندسان 
کشور را به استفاده از نوآوریهای جدید  سازه 
کشور توصیه  در هندســه و مصالح سازه های 
موضوعــات  ایــن  کردنــد  اضافــه  و  نمودنــد 
حتمــًا در برنامه هــای ترویجــی انجمــن قــرار 
گرفــت. وی در خصــوص همایش به  خواهــد 
دریافــت حدود 350 مقاله از مولفان مختلف 
و در نهایــت پذیــرش حــدود یکصــدو چهــل 
مقالــه اعــم از پوســتری و شــفاهی و چاپ آن 
کل مقاالت  کتــاب چکیــده و لوح فشــرده  در 
گفتند  کردند و  و تحویــل آن بــه حضار اشــاره 
 95 ســال  در  احتمــااًل  و  بعــد  ســال های  در 
ایــن همایــش بــه شــکل بین المللــی و ســال 
بعد ان شــاءاهلل در پاییز و یا زمســتان دومین 

همایش مّلی برگزار خواهد شد. 
کارهــای بزرگ دیگر  آقــای دکتــر هوائی یکی از 
کشــور  انجمن را معرفی برخی ســازه های برتر 
کردند و اظهار داشتند در سال جاری  عنوان 
که از  براســاس معیارهــای انتخاب ســازه برتر 
حــدود 8  ماه پیــش روی ســایت انجمن بود 
حدود پنجاه سازه به دبیرخانه علمی معرفی 
کــه از بیــن آنها دوازده ســازه بــا توجه  شــدند 
بــه امتیــازات مکتســبه حائــز رتبــه الزم بــرای 
که  معرفــی در بخــش ســازه های برتــر شــدند 
در پایــان مراســم از آنهــا تقدیــر خواهــد شــد. 
ایشــان در پایــان ضمن تشــکر مجــدد از همه 
که غیر  حضــار و مدعویــن عزیز اعــالم نمودند 
از ارائه دهنــدگان مقــاالت هیچ گونــه وجهــی 
در  حضــور  و  نشــده  اخــذ  مدعویــن  ســایر  از 
کارها را  همایــش رایــگان بــوده و انجــام ایــن 
براساس عالقه و خدمت به جامعه مهندسی 
کشــور دانســتند و از همگان خواستند  ســازه 
پیشــنهادات خــود را بــه دفتر انجمن ارســال 

نمایند. 
کلیــپ مخصــوص همایــش پخــش و  در ادامــه 
یکــی از مهندســان خــالق اهــل بم دکلمــه ای را 
درخصوص زلزله و مردم بم برای حاضران قرائت 

کردند که مورد استقبال حاضرین قرار گرفت. 
ســپس آقــای مهنــدس ســید محمــد غرضی 
وزیر دولت های سابق و رئیس سابق سازمان 
کشــور و پیشکســوت عرصه  نظــام مهندســی 

کشــور مطالبــی را پیرامــون اخالق  مهندســی 
مصــرف  از  نگرانــی  و  تعهــدکاری  مهندســی، 
کشــور بیــان داشــتند و از حاضــران  انــرژی در 
کارشــان را  خواســتند به عنوان یک مهندس 
درست انجام دهند و فرهنگ مهندسی را در 

کنند.  کشور نهادینه 
رئیــس  جاللــی  دکتــر  ســردار  ایشــان  از  پــس 
کــه از دیگر  کشــور  ســازمان پدافنــد غیرعامل 
مدعویــن مراســم بودنــد پیرامون ســازه های 
امــن مطالبــی را عنــوان داشــتند. در ادامــه 
از  گالبچــی  و دکتــر  تهرانــی زاده  آقایــان دکتــر 
کشور به ترتیب در خصوص  اســاتید برجسته 
و  ایــران   2800 اســتاندارد  جدیــد  ویرایــش 
نقــش مهندســی ســازه در ارتقــای معمــاری 
کــه همگــی  کردنــد  نویــن مطالبــی را عنــوان 
گرفت.  مــورد تشــویق و اســتفاده حضار قــرار 
در پایــان مراســم روز نخســت از 12 ســازه برتر 
کشــور تقدیــر و لوح یادبــود و تندیــس یادبود 

آنان تقدیم شد.
پــس از اقامه نمــاز و صرف ناهــار حاضران در 
دوبخــش، بخــش نخســت ســالن های ارائــه 
بخــش دوم  و  و پوســتری  مقــاالت شــفاهی 
شــرکت  تخصصــی  ســخنرانی  بــزرگ  ســالن 
که تعداد 27  مقاله شــفاهی در بخش  کردند 
مقــاالت ارائه شــد و آقایان اســاتید برجســته 
کشــور به ترتیب دکتر ابوالفضل اســالمی عضو 
هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر 
منوچهر شیبانی اصل مدرس دانشگاه، دکتر 
شــکیب عضــو هیأت علمــی دانشــگاه تربیت 

مــدرس و  دکتــر قدرتــی امیــری عضــو هیــأت 
علمی دانشــگاه علــم و صنعت ایران نســبت 
بــه موضوعــات موردنظــر مطالــب الزم را ارائه 

نمودند. 
در روز دوم نیــزدر بخــش مقــاالت تعــداد 29 
مقالــه شــفاهی و در بخــش ســالن ســخنرانی 
تخصصــی نیــز بــه ترتیب دکتــر یحیایــی عضو 
هیــأت علمــی دانشــگاه خواجــه نصیرالدیــن 
طوســی، دکتــر نعمــت حســنی عضــو هیــأت 
علمــی دانشــگاه شــهید بهشــتی ، مهنــدس 
جــالل زاده رئیــس انجمــن مهندســی ارزش 
علمــی  هیــات  عضــو  هوائــی  دکتــر  ایــران، 
بــه  نســبت  امیرکبیــر  صنعتــی  دانشــگاه 
موضوعــات تخصصــی مطالــب خــود را بیــان 

داشتند. 
کمیتــه اجرائی  آقــای مهنــدس مظلــوم دبیر 
کــه عصــر روز  همایــش در مراســم اختتامیــه 
کارهــای  رونــد  از  گزارشــی  شــد  برگــزار  دوم 
انجام شــده از مرحلــه فراخوان تــا برگزاری را 
بــه اعضــاء ارائــه دادنــد و از همگان بــه  ویژه 
رئیــس انجمن مهندســی ســازه ایران تشــکر 
رئیــس  هوائــی  دکتــر  آقــای  ســپس  کردنــد 
انجمــن مهندســی ســازه ایــران بــا تشــکر از 
و ســایر همــکاران  اجرایــی  کمیتــه  اعضــای 
نســبت  انجمــن  هیــأت  مدیــره  اعضــای  و 
کاســتی های احتمالــی موجــود از حضــار  بــه 
مطالــب  درخصــوص  و   خواســتند  پــوزش 
همایــش  برگــزاری  روز  دو  در  اظهارشــده 

مطالبی بیان داشتند. 
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گروه از طراحان چینی چندی پیش نمونه  یک 
کــه به نام  کردند  اولیــه ســاختمانی را رونمایــی 
که از روی همین  "اژدها" شناخته می شود، چرا

موجود طراحی شده است.
آرشــیتکت ها همیشــه یک آرزوی بزرگ دارند و 
که در ذهن همه  آن هم رســیدن طرحی اســت 
باقــی بمانــد. آن هــا همیشــه بــه دنبــال راهــی 
که نماد  کنند  هســتند تا ســاختمانی را طراحی 
کشور پهناور باشد. یک شهر یا حتی نماد یک 

کــه تحــت عنوان  گــروه از طراحــان چینــی  یــک 
کار می کننــد، چندی پیــش نمونه  »ســونیک« 

که می تواند  کردند  اولیه ساختمانی را رونمایی 
بــه یکــی از نمادهــای شــهر شــانگهای یــا حتی 
کشور چینی تبدیل شود. این ساختمان به نام 
که از روی همین  »اژدها« شناخته می شود چرا
موجــود طراحــی شــده اســت.اژدها در فرهنگ 
چیــن جایــگاه خاصــی دارد و ایــن ســاختمان 
نیز دقیقًا برای زنده نگه داشــتن سنت ساخته 
خواهــد شــد. این ســاختمان بــر روی رودخانه 
کشیده شده اســت و همانند بدن اژدها حالت 
مارپیــچ دارد.از جمله نکات مهــم در مورد این 
که در این  کرد  ساختمان می توان به این اشاره 

مجموعه خانه های مســکونی، تجــاری، اداری 
واقع شــده اســت، سیســتم متروی اختصاصی 
بــه حاشــیه رودخانــه  بــه هیــچ عنــوان  دارد و 
آســیبی وارد نکرده اســت.این ســاختمان تمام 
انــرژی خــود را از خورشــید، بــاد و آب رودخانــه 
یــک ســاختمان  رو  ایــن  از  و  دریافــت می کنــد 
کارشناســان اعتقاد دارند  کاماًل مســتقل است. 
ســاخته شــدن ایــن مجموعــه می تواند ســنت 

کند. چین را تا هزاران سال حفظ 
منبع: باشگاه خبرنگاران

ساختمانی شبیه 

بدن اژدها 
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شــاخه ی  بــه  مــردم  نگــرش  و  ســبک  تغییــر   
می یابــد.  بیشــتری  نمــود  روز  هــر  معمــاری، 
گرچــه آفریقــا تا حدودی از این قانــون تبعیت  ا
نکــرده، ولــی بــه نظــر می رســد در پــی جبــران 
ایــن  اســت.  ســاختاری  ماندگــی  عقــب  ایــن 
بلندتریــن  ســاخت  بــر  مبنــی  اخبــاری  روزهــا 
کــش بــه  کشــور مرا آســمانخراش ایــن قــاره در 

می رسد. گوش 
النــور  ج  بــر کــه  آســمانخراش   بلندتریــن 
(Al Noor( نامیــده می شــود، 540 متــر ارتفــاع 
ج چشــم  کلی، شــبیه بر داشــته و از نظــر نمای 
ســائورون اربــاب حلقه هــا خواهــد بــود. بعد از 
نهایی شــدن مراحل اولیه، قرار است عملیات 

ســاخت آن سال آینده آغاز شود.
دنیس والود )Dennis Valode(، از مؤسسه ی 
 ،)Valode & Pistre( پیســتقه  و  والــود 
مســئولیت طراحی و اجــرای این پروژه را برای 
گرفته  ســازمان توســعه ی خاورمیانــه برعهــده 
شــده  تأســیس  دوبــی  در  کــه  شــرکتی  اســت، 
تــارک  کنــون برعهــده ی "شــیخ  ا و ریاســت آن 

محمد بن الدن" است.
کازابالنــکا بنا  که قرار اســت در شــهر  این ســازه 
کــه رو  شــود، بــه نوعــی دروازه ی آفریقــا اســت 
گشــوده شــده و در عیــن حال  بــه ســوی اروپــا 
ملــل  و  اقــوام  تمامــی  همبســتگی  از  نمــادی 
ایــن قاره به شــمار می رود. شــاید تنها نکته ی 
نســبتًا منفــی ایــن ســازه، طراحــی عجیــب آن 
کــه بــه آن بنگــرد  کــه بی شــک هــر  باشــد. چــرا 
گاه بــه یــاد ســائورون، اربــاب حلقه ها  ناخــودآ

افتاد. خواهد 
گرچــه هنــوز توافقــات نهایی صــورت نگرفته،  ا
کازابالنــکا، بزرگ ترین شــهر  ج النــور در  ولــی بــر
کش ســاخته خواهد شد و با ارتفاعی  کشــور مرا
کارلتون بــا 223 متر ارتفاع،  قابــل توجه، مرکــز 

ساخت بلندترین آسمانخراش آفریقا در کشور مراکش
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پدیده رؤیای قرن

كیانی مدیرعامل: مهندس مجید 
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تغییرات

 جهان پارس
مدیرعامل: مهندس نادر عطائی

 بردینگ
مدیرعامل: مهندس  بهروز عباسی

 کارآیین
مدیرعامل: مهندس مهدی سپیدنامه

وانی یا هفتم  خیابان گاندی جنوبی، نبش پالیز

پالک 23 واحد 2 )امین سیستم(

تلفن: 88107635 - 88480809

کنون عنوان بلندترین آســمانخراش  که هم ا واقع در ژوهانســبورگ را 
گذاشت. آفریقا را دارد، پشــت سر خواهد 

کتــاب مقــدس مســلمانان، قــرآن، الهام  ج از  کلــی ایــن بــر مختصــات 
ج به نشــانه ی 114 ســوره ی قرآن،  گرفتــه شــده، از جملــه آنکه ایــن بر
114 طبقــه دارد. نمــای خارجــی این ســازه نیــز به نوعی نمــاد و یادآور 
ج در مجموع شــامل  1.000 زبــان رایــج ایــن قــاره خواهــد بــود. این بــر
کنفرانس، مرکز  یــک هتل هفت ســتاره ی مجلــل، مرکز تجاری، ســالن 

خرید، رســتوران و فضاهای متنــوع دیگر خواهد بود.
را  ســازه  یــن  ا طراحــی  مســئولیت  کــه  پیســتقه"  و  لــود  "وا گــروه 
کار چشــم  رنــد، تمــام تــالش خود را بــرای ارائه ی یک  برعهــده دا
لبته تفــاوت اصلی  کار برده اســت. ا لهــام بخــش بــه  لبتــه ا ز و ا نــوا
که به  یــن نکتــه خالصه می شــود  ون، در ا ج ســائور ج با بر یــن بــر ا

نقطــه ی  تریــن  باال در  درخشــان  الماســی  آتشــین،  چشــمی  جــای 
می گیرد. قــرار  آن 

گــر از دریچه ای دیگر به این آســمانخراش بنگریم، شــاید بتوان  البتــه ا

کلی آن به یک قلم نیز شباهت دارد. والود در مورد نمای  گفت شکل 

کــه این امر به  کننده ی یک قلم اســت، اظهار داشــته  که تداعی  ج  بــر

که او امپراتوری خود را  شــکلی نمادین به شــیخ تارک بازمی گردد، چرا 

گون آنها نیز نشانی از توجه  بر این اســاس شــکل داده و چشم الماس 

و مشــاهده ی آینده است.
گرفتــه، هزینــه ی ســاخت ایــن ســازه  براســاس تخمین هــای صــورت 
ســاخت، عملیــات  اســت  قــرار  و  می شــود  بــرآورد  دالر  میلیــارد   یــک 

کار احداث آن تا سال 2018 به طول   تابســتان ســال 2015 آغاز شده و 
بینجامد. 




